
رئیس مرکز تحقیقات منابع آب 
دانشگاه ش��هرکرد گفت: هزینه 
واقعی حفر تونل بهش��ت آباد از 
مرز 10 ه��زار میلیارد تومان نیز 
فراتر خواهد رفت که این اقدام 
ی��ک کار غیر فنی و فاقد توجیه 

اقتصادی است.  به گزارش ...

تاالب گندمان ج��زو تاالب های 
ثبت ش��ده در دفتر بی��ن المللی 
تحقیقات پرندگان آبزی »لندن – 
1352« است. تاالبی که زندگی اش  
با احداث س��د ب��ر روی تاالب 
چغاخور و خشک شدن رودخانه 

آقبالغ  رو به پایان است. خشکی مفرط  از  یک سو و کام آتش از سویی 
دیگر، جان از کف این تاالب ربوده و از همه بدتر اینکه با وجود چنین 

بحرانی  مسئوالن نه  تدابیر...

با توجه به برآورد هزینه 10 هزار میلیارد تومانی؛
حفر تونل بهشت آباد فاقد توجیه 

اقتصادی است

تاالب گندمان را دریابید 
خطر آتش سوزی  برای  تاالب تشنه 

صفـحهصفـحه
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نماینده مردم فالورجان در مجلس:
تبانی محیط زیست با فوالد مبارکه بعید است
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 محیط زیست    صفحه 6

آزادی 100 زندانی جرائم امنیتی با عفو مقام معظم رهبری؛

عفو و تخفیف مجازات 1218 نفر 
از محکومان

صفحه2

نای��ب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
اصفه��ان گف��ت: تقویت بخش 
خصوص��ی در اقتص��اد می تواند 
نتایج ارزنده ای در افزایش رش��د 
اقتصادی کش��ور داشته باشد. به 
گزارش موج، محمود اس��المیان 

در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: 
بخش خصوصی اقتصاد کشور توانمند...

اسالمیان:
باور  بخش خصوصی سبب توسعه 

اقتصادی کشور است

 شهرستان    صفحه 4

الریجانی:
چانه زنی هسته ای آمریکا علیه ایران 
خود فریبی است

 شهرستان    صفحه 4

انحصارطلبي در ارائه 
عملکرد  

دستگاه هاي دولتي
در تاریخ هر ملت،  فراز و نشیب هاي تلخ و شیریني 
وجود دارد که سرنوش��ت و س��ازنده فرهنگ آن 
ملت را تعیین مي کند. نظام جمهوري اسالمي در 
ای��ران نیز به رهبري بزرگ مردي که جهان مانند 
او را کمتر به خود دیده و جان فش��اني فرزندان 
فداکار این مرز و ب��وم، بزرگ ترین بخش تاریخ 
ماست که خاطرات تلخ و شیرین بسیاري در دل 
دارد. در این میان، ش��هادت دو شخصیت فداکار 
اس��الم، رجایي و باهنر ک��ه به آتش کین منافقان 
سوختند، فصلي از شهادت را به نام »هفته دولت« 
در تاریخ انقالب گش��وده است. دلیل نام گذاري 
چنین هفته اي این است که دولت شهید رجایي،  
نخستین دولت و مکتبي بود که پس از حاکمیت 
لیبرال ه��ا بر کش��ور، عهده دار ام��ور گردید. این 
دولت در آن دوره بحراني، بیشترین حد تالش و 
کوشش را براي خدمت به اهداف مقدس انقالب 
از خود نش��ان داد، تا آنجا که جان خویش را بر 
سر آن نهاد. به مناسبت سالروز کوچ عاشقانه این 
دو دولتمرد بزرگ انقالب اسالمي، دوم تا هشتم 
شهریور ماه هفته دولت نامگذاري شده تا دولت 
مکتبي این دو ش��هید بزرگوار الگویي براي تمام 
دولتمردان باش��د. این هفته در تقویم هیچ یک از 
ادارات و سازمان هاي دولتي فراموش نمي شود و 
هر بخش سعي مي کند عالوه بر ارائه عملکرد یک 
ساله براي آشنایي مردم با فعالیت ها و بیان اهداف 
و برنام��ه هاي دولت، افتتاح ی��ک یا چند پروژه 

عمراني را نیز در دستور کار قرار دهد.
با این حال، حال و هواي امسال و شنیده ها حاکي 
از آن است که استانداري اصفهان تمام دستگاه هاي 
دولتي را موظف کرده گزارش عملکرد خود را در 
اختیار یک شرکت تبلیغاتي قرار دهند تا کتابچه اي 
از اقدامات یک س��اله هر بخ��ش تهیه کرده و به 
صورت انحصاري از سوي استانداري در اختیار 

مردم قرار گیرد.
ادامه در صفحه 2

1- تضمین شركت در مناقصه )توضیح در اسناد( طبق آیین نامه تضمین براي 
معامالت دولتي.

روز   3 مدت  به  اول  نوبت  آگهي  درج  تاریخ  از  اسناد  دریافت  مهلت   -2
مي باشد.

3- محل دریافت اسناد دفتر امور قراردادها- تحویل و گشایش پیشنهادها 
ا...  آیت  خ  شهركرد-  نشاني  به  استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  كل  اداره 

كاشاني جنب اداره ثبت.
4- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها.

5- هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي فراخوان مناقصه
نوبت دوم

دارد  نظر  در  بختیاري  و  چهارمحال  استان  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  اداره كل 
تعدادي از پروژه هاي آبخیزداري سال جاري )90( را از طریق مناقصه عمومي 
پایه  بهاء  براساس فهرست  پیمانكار واجد شرایط )رشته آب(  به  یك مرحله اي 
آبخیزداري سال 88 )بدون تعدیل و ماب التفاوت( به شرح ذیل واگذار نماید. 
لذا جهت ثبت نام شركت در مناقصه و دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.

برآورد به موضوعردیف
میلیون ریال

مبلغ تضمین 
به ریال

آخرین مهلت 
تحویل

تاریخ 
شهرستانبازگشایي

بند خاكي كریم آباد 1
شهركرد104612/000/00090/6/2490/6/26مرغملك

2
بندهاي گابیوني- سنگي 

و مالتي- خشكه چین 
حوزه دره گرم

شهركرد103212/000/00090/6/2490/6/26

بند خاكي خلیل آباد 3
شهركرد104512/000/00090/6/2490/6/27مرغملك

بروجن126512/000/00090/6/2490/6/27بند خاكی آهویه فرادنبه4

بندهاي سنگي و مالتي- 5
اردل88510/000/00090/6/2490/6/27خشكه چین لیرابي

كیار5317/500/00090/6/2490/6/26دیوار ساحلي دره یاس6

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان چهارمحال و بختیاري
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بحران لیبی و تحول در الگوهای مداخله
ورود مخالفان معمر قذافی دیکتاتور مخلوع 
لیبی، به شهر طرابلس و تصرف این شهر در 
روز دوشنبه 31 مرداد ماه با کمک نیروهای 
ناتو، نش��انه هایی از تح��ول در الگوهای 
مداخله برای مدیریت منازعات بین المللی 
را بروز داد که می تواند به تغییرات بنیادین 
در کش��ور دیگری منجر شود. به گزارش 
ایرنا، تحول در ماهیت مداخالت در طی 
سال های گذشته روندی شتاب آلودی به 
خود گرفته است که بحران لیبی را می توان 
نمونه ش��اخص این تحوالت دانس��ت. 
بر این مبنا با بررس��ی تحوالت و مواضع 
چند ماهه اخیر که در ادامه ارائه می گردد، 
می توان به چگونگی این تغییرات پی برد. 
اعضای ناتو پس از اختالفات بسیار بر سر 
چگونگی حضور در بحران لیبی، سرانجام 
روز پنجم فروردین ماه 1390 با برگزاری 
نشس��ت وزرای این سازمان در بروکسل 
تصمی��م به مش��ارکت در قطعنامه 1973 
شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفت 
که مطابق این قطعنامه، بایستی بر فراز لیبی 
منطقه پرواز ممن��وع ایجاد گردد، همانند 
آنچه که در عراق و در س��ال1991 اتفاق 
افتاد. همچنین آندرس فوگ راسموس��ن 
دبی��ر کل ناتو، پس از برگزاری نشس��ت 
این س��ازمان در بروکس��ل اعالم کرد که 
نات��و فرماندهی عملیات در لیبی را نیز بر 
عهده می گیرد. پی��ش از این، روز جمعه، 
)11مارس2011(،  اس��فند1389  بیس��تم 
اجالس سران کش��ورهای عضو اتحادیه 
اروپ��ا در بروکس��ل )پایتخ��ت بلژیک(، 
تش��کیل ش��ده بود که نحوه برخورد این 
اتحادیه با تحوالت لیبی، به خصوص در 
پی توسل حکومت معمر قذافی )دیکتاتور 
مخلوع لیبی( به عملیات شدید نظامی علیه 
مخالفان، در دستور کار اجالس قرار داده 
شده بود. سران دولت های عضو اتحادیه 
اروپا نیز ط��ی بیانیه ای اعالم کردند که بر 
اس��تعفای قذافی تأکید دارند. در این میان 
دولت آمریکا نیز با تش��دید درگیری ها 
یعن��ی از اواخر بهمن1389، واکنش خود 
 را نش��ان داد. بر این مبنا، به دنبال تشدید
روز افزون خشونت ها در لیبی، باراک اوباما 
رئیس جمهوری آمریکا، روز ششم اسفند 
ماه با امضای حکمی اجرایی، تمام اموال و 
دارایی های لیبی و همچنین معامالت با این 
کش��ور را مسدود کرد. در این زمینه، جی 
کارنی سخنگوی کاخ سفید، در همان روز 
اعالم کرد: آمریکا در حال مس��دود کردن 
کمک ه��ای محدود نظام��ی خود به لیبی 
اس��ت و به نهادهای مالی نیز هشدار داده 
اس��ت که مراق��ب جابه جای��ی و خروج 
ناگهانی و غیرمنتظره وجوه و اموال لیبی به 
خارج باشند. سخنگوی کاخ سفید در ادامه 
افزود: قذافی اعتماد مردم خود را از دست 
داده است و حقوقی بودن حاکمیت وی در 
میان مردم به زیر صفر رسیده است. روسیه 
نیز هرچند از اقدامات ناتو در اس��تفاده از 
نیروی نظامی علیه لیبی انتقاد می کرد اما 
مسکو به دلیل ماهیت اقدامات قذافی در 
برخ��ورد با معترضین داخلی و تش��دید 
بح��ران، در جریان قطعنامه های 1970 و 
1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
رأی ممتن��ع داد. اما با س��قوط طرابلس، 
مقامات روسی، رضایت خود را از سقوط 
دولت س��رهنگ قذافی اظهار داشتند. در 
این زمینه، رئیس کمیسیون امور بین المللی 
پارلمان روسیه در تازه ترین موضعگیری 
خود در قبال تحوالت کنونی لیبی اظهار 
داشت که مسکو هرگز مأمن دیکتاتور لیبی 

و پسرش نخواهد بود. 
الگوه��ای مداخل��ه؛ ش��اخص ها و 

روندها 
مداخله گرایی را شاید مفهومی دانست که 
عمر آن به تمامی منازعات انس��ان محور 
می رس��د. اما ای��ن الگوه��ا در دوران ها 
و وضعیت های مختل��ف، متفاوت بوده 
اس��ت که طی��ف مختلف��ی از مداخله به 
اجبار ت��ا نف��وذ ایدئولو  ژیک��ی را در بر 
می گرف��ت. این الگوه��ا در عصر جدید 
نیز با تقسیم به حوزه های سخت و نرم، 
مسیر جداگانه ای را ارائه کرد. به طور کلی، 
بازیگران مؤثر در سیاست بین الملل همواره 
از ابزارهای مداخله گرا برای تأمین اهداف 
و مطلوبیت های اس��تراتژیک خود بهره 
می گیرند و این ابزارها را در قالب الگوهای 
رادیکال )اجبار و زور(، نرم)دیپلماسی( و یا 
ترکیبی از هر دو به کار می برند. همچنین، 
مداخله گرایی در حوزه های جغرافیایی 
متنوعی شکل می گیرد. هر منطقه ای که 
با منافع اقتصادی و امنیتی ارتباط داش��ته 
باش��د، ناگزیر جل��وه های��ی از مداخله 
گرایی نیز در آن به چش��م می خورد. اما 
به نظر می رسد که در دوره جدید، »اجماع 
سازی« در جهت »مشروعیت سازی« نیز 
به ش��اخص های روندهای مداخله گرا 
افزوده شده است، چرا که در دوره جدید، 
روندهایی برای بازیگران نظام بین الملل از 
مطلوبیت برخوردار است که اجماع جهانی 
در جهت مشروعیت س��ازی ایجاد شده 
باشد. در چنین وضعیتی، بازیگران صحنه 
نظام بی��ن الملل عالوه بر کس��ب منافع 
اقتصادی و امنیتی، سطح تحرک عملیاتی 
خود را نیز در میان کش��ورهای دیگر باال 

می برند. همچنی��ن در الگوهای مداخله 
جدید، بازیگران منطقه ای از اهمیت باالیی 
برخوردارند چرا که این بازیگران به دلیل 
تحرک باالی عملیاتی در سطح منطقه ای و 
برقراری شبکه ای از مناسبات درون منطقه 
ای، قابلیت باالیی در مانور سیاسی و امنیتی 
دارند. چنین وضعیتی به این کشورها اجازه 
می دهد در قالب های مختلف، الگوهای 

مداخله را به کار گیرند. 
یکی دیگر از الگوه��ای مداخله در دوره 
جدید را می توان بهره گیری تأثیرگذار از 
نهادها و س��ازمان های بین المللی هم در 
جهت اجماع س��ازی، مشروعیت سازی 
و هم کاهش هزینه های مداخله دانست. 
در طی سال های اخیر، سازمانی همچون 
ناتو به دلیل ماهیت اجماعی، توانسته قالب 
جدیدی از نهادهای مداخله گر بین المللی 
را در چارچوب سیاست خارجی بازیگران 
مطرح بین المللی به نمایش بگذارد. البته 
ماهیت ابزارگونگی و مداخله گرای ناتو، 
پس از اجالس لیس��بون ک��ه در آبان ماه 
1389 و در چارچ��وب »مفه��وم جدید 
اس��تراتژیک ناتو« ارائه ش��د، خود دچار 
تحوالت گسترده ای گردید، به گونه ای 
که مطلوبیت های استراتژیک این سازمان 
اروپایی نه تنها در جغرافیای اروپا بلکه در 
مناطق پیرامونی و فراپیرامونی نیز تعریف 
گردی��د. بنابراین، در چنی��ن چارچوبی، 
ترکیبی از مطلوبیت ها و منافع بازیگران 
تأثیرگذار بین الملل��ی، حضور بازیگران 
منطق��ه ای و اجماع و مش��روعیت بین 
المللی توانسته نقش و وزنه این سازمان را 
در صحنه مدیریت بحران های بین المللی 
افزایش دهد که نمونه لیبی مهم ترین آن به 

شمار می رود. 
بحران لیبی و تغیی��ر در روندهای 

مداخله گرا 
هرچند کنش ه��ای مداخل��ه گرایانه در 
س��ال های گذشته به ویژه پس از یازدهم 
سپتامبر، به عنوان وجه تکمیلی یکجانبه 
گرایی مطرح بوده است، اما طی چهار سال 
گذشته روندها و الگوهای مداخله گرا با 
تغییر در چارچوب »اجماع مش��روعیت 
ساز«، تحرک عملیاتی ترکیبی و نهادهای 
بی��ن المللی، در عم��ل چندجانبه گرایی 
را نیز به عنوان ش��اخصی ب��رای مداخله 
گرایی تعریف کرده اس��ت. در این میان، 
بح��ران لیبی نش��ان داد ک��ه بازنگری در 
اصول مداخله گرای��ی برای احیای منافع 
استراتژیک سیاسی و امنیتی امری اجتناب 
ناپذیر است. اما سئوال اینجاست که چرا 
بح��ران لیبی را می توان ب��ه عنوان نمونه 
تحول یافته از الگوها و روندهای مداخله 
گ��را تبیین کرد؟ بحران لیبی را به دو دلیل 
قالب جدیدی از مداخله بازیگران مطرح 
بین المللی می توان خواند: اول اینکه، نوع 
ابزارهای به کار گرفته ش��ده برای اجماع 
بین المللی از زمان آغاز بحران، الگوهای 
بهره گرفته ش��ده از چن��د جانبه گرایی، 
حقوق بین الملل و همکاری دیپلماتیک 
را نشان می دهد. با آغاز بحران در بهمن 
ماه1389، مقامات کش��ورهای اروپایی به 
عنوان نزدیک ترین منطقه به لیبی، خواستار 
مداخله جهانی برای حل این بحران شدند. 
در این زمینه، باراک اوباما رئیس جمهوری 
آمریکا، نیکال سارکوزی رئیس جمهوری 
فرانس��ه و دیوید کامرون نخس��ت وزیر 
انگلیس خواستار ایفای نقش کلیدی ناتو 
در بحران لیبی شدند. پس از این مرحله، 
این کش��ورها با ایجاد اجماع بین المللی 
در ش��ورای امنیت و تصوی��ب قطعنامه 
های1970 و 1973، زمینه های مشروعیت 
اق��دام را نیز برای عملی��ات و مداخله در 
لیبی فراه��م آوردند. همچنین دادگاه بین 
المللی کیفری در هفتم تیر 1390 نیز حکم 
بازداشت قذافی را به منظور افزایش فشار 
برای سرنگونی رژیم وی صادر کرد. دوم، 
ناتو با وجود تردیدهای ف��راوان در میان 
اعضایش، به عنوان بازوی عملیاتی شورای 
امنیت در این بحران وارد عمل گردید که 
تحول جدیدی از همکاری نهادهای امنیت 
ساز بین المللی است. در عملیات هایی که 
ناتو علیه نیروه��ای قذافی به کار گرفت، 
در عملی��ات هوایی، بیش��تر هواپیماهای 
فرانسوی و انگلیس��ی به بمباران مواضع 
نیروهای قذافی پرداختند و کش��ورهایی 
نظیر ترکیه، بلژی��ک، کانادا و هلند نیز به 
محاصره دریایی ب��ه منظور جلوگیری از 
دریافت تسلیحات اقدام کردند که هنوز این 
عملیات حمایتی در طرابلس پایتخت لیبی، 
ادامه دارد. در نهای��ت، آنچه در الگوهای 
مداخله گرا به عنوان هدف غایی خوانده 
می شود، ایجاد تغییرات بنیادین است که 
سقوط رژیم قذافی و تصرف طرابلس بوده 
است که این روند در قالب فضای شکل 
گرفته اجماعی، ناشی از تحرک دیپلماتیک 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، تشکل 
در سازمان های منطقه ای و بین المللی و 
بهره گیری نظامی و امنیتی از سازمان های 
بین المللی صورت پذیرفته است. تجربه 
لیبی نش��ان داد که الگوه��ای مداخله، در 
قالب های جدیدی ارائه ش��ده است که 
قابلیت تحرک و اعمال در وضعیت های 

متفاوت را دارد.

جهان نما

دادستان تهران جزئیات عفو 100 تن از زندانیان 
جرائم امنیتی را که با موافقت مقام معظم رهبری 

صورت گرفت، تشریح کرد.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی 
و انقالب، عباس جعف��ری دولت آبادی گفت: 
عفو این محکومان براس��اس تقاضای بخشش 
و ابراز ندامت و پش��یمانی از ارتکاب جرایم از 
س��وی آن ها، صورت گرفته است. وی گفت: 
70 نف��ر از ای��ن محکومان جرائ��م امنیتی که با 
موافقت مقام معظم رهبری مشمول عفو شدند، 
شنبه شب آزاد خواهند شد. وی افزود: همچنین 
اجرای حکم 18 نفر از این افراد متوقف ش��ده 
است و 12 زندانی دیگر نیز مشمول تخفیف در 

مجازات شده اند.
همچنین در آس��تانه فرا رسیدن عید سعید فطر 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی با عفو و تخفیف مجازات یک هزار و 
218 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی و س��ازمان قضایی 

نیروهای مسلح موافقت کردند.
 ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر رهبر 

معظم انقالب اسالمی، آیت ا... آملی الریجانی 
رئیس قوه قضائیه به مناس��بت فرا رسیدن عید 
سعید فطر طی نامه ای به رهبر انقالب اسالمی 
پیش��نهاد عفو و تخفیف مجازات 1218 نفر از 

محکومان را که در کمیسیون عفو و بخشودگی 
واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند ارائه 
کرده بود که م��ورد موافقت مقام معظم رهبری 

قرار گرفت.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی تصویب 
کردن��د که تعطی��الت عید س��عید فطر به دو 
روز افزایش یابد.  به گزارش ایرنا، نمایندگان 
در ادامه جلس��ه علنی روز یکشنبه مجلس به 
بررس��ی جزئیات الیحه یک فوریتی افزایش 
تعطیالت عید س��عید فطر پرداختند و با 137 
رأی مواف��ق با افزای��ش تعطیالت عید فطر به 
دو روز موافق��ت کردن��د. همچنین جزئیات 
این الیح��ه 9 رأی مخالف، 13 رأی ممتنع از 
مجموع 201 نماینده حاضر را کس��ب کرد. با 
تصوی��ب نمایندگان مجلس و براس��اس ماده 
واحده این الیحه از تاریخ تصویب این قانون 
تعطیالت عید س��عید فطر به دو روز افزایش 

می یابد. 
همچنین نماین��دگان مجلس با این پیش��نهاد 
موس��ی قربانی معاون تنقی��ح قوانین مجلس 
ش��ورای اس��المی موافقت کردند که افزایش 
دو روزه تعطیل��ی عید فط��ر در تمام قوانینی 
که در قبل تصویب ش��ده اس��ت، لحاظ شود 
 ت��ا از نظر نوش��تار نیز این اصالح��ات انجام 

شود.

ادامه از صفحه اول
ای��ن دس��تور همانق��در ک��ه از ی��ک م��اه قبل 
روابط عمومي ه��ا را به تکاپ��و انداخت و باعث 
شد فرآیند تهیه آمار و مطالب را سرعت بخشند،  
وقت و انگیزه آنها براي همکاري با رس��انه هاي 
دیگ��ر را هم گرفت تا در نهای��ت این ویژه نامه 
اس��تانداري اصفهان باشد که در هفته دولت تمام 
ب��ار اطالع رس��اني الزم را به دوش کش��یده و به 
همه پرسش هاي خوانندگان و ساکنان این استان 

پهناور پاسخ دهد.
حتي اگر این ویژه نامه به جز دفتر کاري مدیران و 
استانداري در مکان هاي عمومي نیز توزیع شود و 
در اختیار مخاطباني قرار گیرد که هر سال اخبار و 
مصاحبه هاي هفته دولت را پیگیري کنند، تجربه 
ویژه اي براي مدیران و رسانه هاي استان اصفهان 
خواهد بود، البته تجربه اي نه چندان خوشایند و 

قابل تکرار.
چرا که این تجربه کار رس��انه اي اس��تانداري و 
س��ازمان ها و ادارات اصفه��ان هرچ��ه قدر هم 
مفصل به هر بخش پرداخته باشد شاید براي بیان 
عملکرد یک سال گذشته این دستگاه هاي اجرایي 
کافي باش��د اما به طور حتم نخواهد توانست به 
پرس��ش هاي مردم و مطالبات آنها پاسخ دهد، به 
این دلیل که رس��انه ها زبان گویاي مردم هس��تند 
و انتق��ال دهنده افکار، نظری��ات و انتقادات آنها، 
همین کارکرد هم باعث شده روزنامه هاي محلي 
و نمایندگي هاي رس��انه هاي سراسري در استان، 

هفته نامه ه��ا، فصل نامه ه��ا و حت��ي گاهنامه هاي 
مختلف در اصفهان شکل بگیرد و با وجود تمام 

مشکالت به کار خود ادامه دهند.
از دالیل پش��ت پ��رده این ماجرا ب��ي خبریم اما 
موضوع مهم تر این است که اقدام انحصارطلبانه 
در ارائه عملکرد مسئوالن باعث شد پیگیري هاي 
جام جم به نتیجه نرسیده و ویژه نامه مفصلي که 
سال گذشته درباره اقدامات و دستاوردهاي دولت 
کریمه و گزارش خدمات یک س��اله آن پرداخت 

بود امسال به چاپ نرسد.
ش��هیدان رجایي و باهنر توانستند عشق و ایمان 
را به مردم ارزاني کنند و خدمات شایاني به همه 
م��ردم به ویژه محرومان ارائه دهند که برکات آن 
تاکن��ون نیز ادام��ه دارد. اما این تصمی��م و اقدام 
نانوشته امس��ال مسئوالن اس��تانداري، نه تنها با 
روح پاس��خگویي مسئوالن و اعالم عملکردشان 
به مردم مغایرت دارد بلکه بیش از هر چیز باعث 
شد ش��رمنده خوانندگان عزیز ش��ویم که انتظار 
داشتند از طریق این رسانه هم در جریان گزارش 
خدمات دولت و فعالیت هاي دستگاه هاي دولتي 

استان اصفهان قرار گیرند.
گ��ر چ��ه تأکید نماین��ده عالي دولت در اس��تان 
اصفهان،  دخالت نکردن در امور صنفي رسانه ها و 
تنها برنامه ریزي و بسترسازي در راستاي اعتالي 
اصحاب رسانه بوده و این دستور را در تازه ترین 
حکمي که هنگام انتصاب رئیس جدید ش��وراي 
اطالع رساني صادر شده مورد تأکید قرار داده اما 

به نظر مي رس��د مسئوالن تهیه و انتشار ویژه نامه 
هفته دولت در استانداري اصفهان این موضوع را 
نادیده انگاشته یا از نتایج و پیامدهاي آن بي خبر 
بوده اند چرا که معرفي نشدن مشاور رسانه اي براي 
اس��تاندار اصفهان به معناي آزاد گذاشتن جریان 
اطالع رس��اني و فعالیت رسانه هاست. موضوعي 
که با دریافت عملکرد ادارات و س��ازمان ها براي 
چاپ و انتشار ویژه نامه هاي دولتي به طور کامل 

مخالف مي باشد.
بدیهي اس��ت تفاوت هاي اصلي کار رس��انه ها، 
گزارش ها و مصاحبه ه��اي آنها با مطالبي که هر 
ی��ک از ادارات درب��اره عملکردش��ان گردآوري 
کرده ان��د از ن��گاه تیزبین م��ردم و مخاطبان دور 
نمي ماند و آنها نی��ز از مدیران خود انتظار چنین 
فعالیت هاي اطالع رس��اني را نداش��ته و ندارند، 
چون همین افراد ممکن است مجبور شوند براي 
مالقات با مسئوالن مدت ها انتظار بکشند و رفت 
و آمد کنند اما براي برقراري ارتباط با روزنامه ها 
و نشریات اس��تان فاصله اي بیشتر از یک تماس 

تلفني ندارند.
از ای��ن پس همانقدر که امیدواریم ش��اهد چنین 
انحصارطلبي هایي در اطالع رس��اني نباش��یم از 
استاندار اصفهان که خود سابقه فعالیت رسانه اي 
در استان را دارد مي خواهیم همچنان مانند گذشته 
مدافع پاسخگویي مدیران و خبررساني آنها باشد، 
موضوعي که همواره بر آن تأکید ش��ده و با روح 
چنین اقدامات انحصارطلبانه اي سازگاري ندارد.

فرهنگ سازی نباید در دانشگاه ها و مراکز آموزشی متوقف شود و در مراکزی مثل بازار و در فضاهای 
عمومی، که برای عموم قابل لمس است، به فرض تابلوهایی که فروشگاه ها می زنند و یا تبلیغاتی که 

برای کاالهای مصرفی صورت می گیرد، باید مبانی فرهنگی ایرانیان مد نظر قرار بگیرد. 
 به گزارش تابناک، ناصر سودانی ضمن بیان مطلب فوق، گفت: در پاسداشت از فرهنگ و آیین های 
محلی نباید نمادهای فرهنگ وارداتی بر فرهنگ بومی غلبه کند. برای نمونه دانشگاه های ما شیوه 
حضور در دانشگاه ها، پوشش و رفتارهای آنها و برنامه های هنری که دردانشگاه ها عرضه می شود 
باید در چارچوب فرهنگ اس��المی و ایرانی باش��د و خارج از آن مساوی است با حرکت به سوی 

بی هویتی.
 نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی، در ادامه افزود: فرهنگ سازی نباید در دانشگاه ها و 
مراکز آموزشی متوقف شود و در مراکزی مثل بازار و در فضاهای عمومی، که برای عموم قابل لمس 
اس��ت، به فرض تابلوهایی که فروشگاه ها می زنند و یا تبلیغاتی که برای کاالهای مصرفی صورت 
می گیرد، باید مبانی فرهنگی ایرانیان مد نظر قرار بگیرد.  این عضو اصولگرای مجلس در ادامه خاطر 
نشان کرد: نحوه رفتار و پوشش مردم و تعامل آنها با یکدیگر، رعایت حقوق شهروندی به عنوان 
مثال در آپارتمان نشینی ها، برنامه های صدا و سیما و هنری و موسیقی و برنامه های عبادی سیاسی 
و برگزاری همایش ها و موضوع گردشگری ما و اعزام کاروان ها به خارج از کشور اعم از تفریحی، 
زیارتی یا ورزشی و آموزشی، در مجموع از جمله فعالیت هایی هستند که نباید خارج از چارچوب 
فرهنگ دینی و ملی ما باشند.  این عضو کمیسیون انرژی در ادامه تأکید کرد: در مورد مقوله انرژی و 
رعایت پیوست فرهنگی آن در بحث اجرای الگوی مصرف می بایستی بر اساس آموزه های فرهنگی 
ما باشند، برای نمونه در بعضی جاها استفاده از روشن کننده های بسیار سنگین و پرهزینه برخالف 
آموزه های اخالقی دین و فرهنگ اصیل اسالمی است و همواره بر دوری از اینگونه اسراف ها تأکید 
ش��ده است. پس اصالح الگوی مصرف یکی از فاکتورهایی است که در فرهنگ سازی استفاده از 

انرژی باید مورد توجه قرار گیرد.

آزادی 100 زندانی جرائم امنیتی با عفو مقام معظم رهبری

عفو و تخفیف مجازات 1218 نفر از محکومان

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

محمود عباس باز جنجال آفرید
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در یک سخنرانی در رام اله 
اعالم کرد: هدف از رفتن به سازمان ملل برای عضویت کامل فلسطین در این 
سازمان، منزوی کردن اسرائیل و رویارویی با آمریکا نیست، بلکه از نظر ما پذیرش 
فلس��طین به عنوان یک عضو کامل س��ازمان ملل باعث ایجاد صلح،  عدالت و 
همزیستی مسالمت آمیز به جای ظلم و دشمنی می شود و به اختالف اسرائیل و 
فلسطین پایان می بخشد. محمود عباس در اظهاراتی بی سابقه اعالم کرد: آماده ایم 
هرگونه پیشنهاد جدید از سوی جامعه جهانی را به منظور بازگشت به میز مذاکره 
و نرفتن به سازمان ملل بشنویم. به گزارش ایسنا به نقل از سایت شبکه الجزیره 
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در یک سخنرانی در رام اله 
اعالم کرد: هدف از رفتن به سازمان ملل برای عضویت کامل فلسطین در این 
سازمان، منزوی کردن اسرائیل و رویارویی با آمریکا نیست، بلکه از نظر ما پذیرش 
فلس��طین به عنوان یک عضو کامل س��ازمان ملل باعث ایجاد صلح،  عدالت و 
همزیستی مسالمت آمیز به جای ظلم و دشمنی می شود و به اختالف اسرائیل 
و فلسطین پایان می بخشد. وی همچنین هدف از این تصمیم فلسطین را تحقق 
رویای فلسطینی ها در بر رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای اشغال شده 
در سال 1967 دانست. عباس به مخالفت رژیم صهیونیستی و آمریکا با رفتن به 
سازمان ملل اشاره کرد و خطاب به آنها گفت: خوب هرچه دارید رو کنید اما 

متأسفانه جامعه جهانی تا این لحظه هیچ طرح جدیدی را ارائه نکرده است.
وی افزود: ناتوانی جامعه جهانی در ممانعت از سیاست های توسعه طلبانه و نژاد 
پرستانه اسرائیل ما را ناچار کرده است به سازمان ملل برویم و حق قانونی مان را 
بگیریم. حقی را که تمام قوانین و قطعنامه های بین المللی هم آن را تأیید می کنند.

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین همچنین اعالم کرد: رفتن به سازمان ملل 
به معنی پایان مذاکرات با اسرائیل نیس��ت، چراکه مذاکرات واقعی و براساس 
اصول ش��فاف و مشخص و توافقی هنوز پابرجاس��ت چنانکه متوقف کردن 
شهرک سازی های اسرائیل گزینه ای استراتژیک است که نمی توانیم از آن کوتاه 
بیاییم. از سوی دیگر محمود عباس در گفتگو با روزنامه قطری الوطن نیز اعالم 
کرد که در تصمیم خود برای رفتن به سازمان ملل مصمم است. عباس همچنین 
در خصوص مذاکره با رژیم صهیونیستی عنوان داشت: اگر مذاکرات با شرط های 
قابل قبول از س��ر گرفته شود ما نیز به آن پایبندیم. وی افزود: واشنگتن تاکنون 
هیچ چیزی را رو نکرده است و سیاست فشار آمریکا بر فلسطینی ها سیاست 
چماق و هویچ اس��ت. رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین همچنین گفت: 
مطمئنم که یک  سوم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل با به رسمیت شناختن 
کشور فلسطین موافقند. وی بر لزوم انجام اصطالحات در سازمان آزادی  بخش 
فلس��طین )ساف( تأکید کرد و گفت: این سازمان بعد از سپتامبر نیز به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد. رئیس تش��کیالت خودگردان هرگونه مبارزه مس��لحانه 
را رد کرد و گفت: تا زمانی که رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین هستم، 
اجازه مبارزه مس��لحانه را نخواهم داد. وی افزود: سوء استفاده بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر اسرائیل از وقایع س��یناء وی را از بهار یهودی نجات داد. عباس 
تأکید کرد بعد از انقالب مصر مردم این کش��ور حق دارند که تدابیر مناس��بی 
را علیه اس��رائیل اتخاذ کنند. رئیس تش��کیالت خودگردان فلسطین همچنین 
گفت: نظام حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر همیشه طرفدار ما بود و 
این که وی مانعی بر س��ر راه آشتی ملی فلس��طینی ها بوده است، اشتباه است. 

ورود تمام قد قطر به مناقشه بحرین
گزارش های رس��یده از منامه حاکی است که شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر پیشنهادی را برای حل بحران بحرین 
آماده کرده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبری العالم، به نوشته 
پایگاه خبری العوامیه، این گزارش ها همچنین حاکی است که شیخ حمد قصد 
دارد تا طرح پیشنهادی خود را با ایران و معارضان شیعه بحرینی و گروه های اهل 
سنت بحرین که خواهان اصالحات اما مخالف برعهده گرفتن قدرت از سوی 
شیعیان هستند، در میان بگذارد. براساس این گزارش ها، اطالعات اولیه درباره 
طرح پیشنهادی یاد شده از محافل نزدیک به شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه، 
ولیعهد بحرین به بیرون درز کرده است. به گفته این محافل نزدیک به ولیعهد 
بحرین، متقاعد کردن شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر بحرین به 
کناره گیری از سمتش یکسال بعد از امضای توافقنامه آشتی ملی بین شیخ حمد 
 شاه بحرین و معارضان شیعه بحرینی از جمله مفاد طرح پیشنهادی نخست وزیر 

قطر است.
براساس این طرح پیشنهادی، معارضان شیعه بحرینی الزم است که از درخواست 
خود برای تش��کیل نظام مشروطه سلطنتی در این کشور صرف نظر کرده و به 
درخواست برای اصالحات به ویژه درباره فعالیت سیاسی و انتخابات بسنده کنند. 
این طرح پیشنهادی تأکید می کند که اگر نخست وزیر بحرین از کناره گیری از 
سمت خود خودداری کند، در آن صورت اعضای شورای همکاری خلیح فارس 
نشستی فوری را برای حمایت از شاه بحرین و ولیعهد وی برگزار خواهند کرد. 
این طرح، همچنین وجود توافق از پیش صورت گرفته با س��عودی ها را امری 
ضروری برای گام برداشتن در زمینه اجرای مفاد باال دانسته است. نخست وزیر 
بحرین در همین راس��تا ضرورت توافق با امیر نایف بن عبدالعزیز، معاون دوم 
نخست وزیر و وزیر امور خارجه عربستان درباره اهمیت سازماندهی اوضاع و 
ساماندهی اولویت های بحرین شامل امنیت و عرصه های سیاسی و دیپلماتیک را 
پیشنهاد کرده است. بر پایه این گزارش، این اولویت های پیشنهادی الزم است که 
به سعودی ها امکان ایفای نقش فعالی را در اداره امور امنیتی و نظامی در بحرین 
بدهد و در مقابل آنها نخس��ت وزیر بحرین را به کناره گیری از قدرت متقاعد 
کنند و با روند اصالحات در بحرین مخالفت نکنند. براساس گزارش العوامیه، 
منابع نزدیک گفتند که وزارت خارجه ایران به رهبران شیعه بحرینی اطالع داده 
که نش��انه هایی را در این زمینه از قطر دریافت کرده است و پیش بینی می شود 
که دیدارهای فشرده ای با مسئوالن قطری در روزهای آینده برای بررسی طرح 

پیشنهاد نخست وزیر این کشور درباره بحرین برگزار شود.

آمادگی وکیل صدام برای دفاع از قذافی
به گزارش ایسنا بشری الخلیل، وکیل مدافع صدام در گفتگو با روزنامه عربستانی 
عکاظ اعالم کرد: در صورتی که از من درخواس��ت شود از معمر قذافی، رهبر 
لیبی دفاع خواهم کرد. وی درباره دالیل موافقتش در دفاع از قذافی گفت: درست 
است که ملت لیبی خواهان براندازی سرهنگ قذافی هستند، اما آنها از حمایت 
خارجی برخوردارند و این حمایت از سوی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
ص��ورت می گیرد که اهداف خاصی را در لیبی دنبال می کند. وی افرود: بعد از 

پایان محاکمه صدام، قذافی به من به خاطر شجاعتم تبریک گفت!
الخلیل درباره روند حقوقی دادگاه قذافی در صورت دستگیری رهبر لیبی گفت: به 
اعتقاد من محاکمه قذافی بسیار شبیه به محاکمه صدام خواهد بود و آن به محاکمه 
لیبی معروف خواهد شد همانطور که محاکمه صدام در آن زمان به محاکمه عراق 
معرف شد و در آن قوانین به طور عادالنه اجرا نشد و به خاطر تغییرات پل بریمر، 
حاکم نظامی بغداد بعد از سقوط عراق، صدام اعدام شد و به اعتقاد من این مسأله 

در مورد قذافی نیز تکرار می شود و قذافی نیز اعدام می شود.
وی گفت: آمریکا به دنبال این است که نفت لیبی را به تصرف خود درآورد و 
آمریکا به خاطر منافع اقتصادی اش و پیشرفت های چین احساس می کند که رو به 
زوال است و به خاطر همین بزرگترین برگ برنده خود را رو کرده است و نفت 
عراق بعد از سقوط این کشور و امروز نفت لیبی بعد از سقوط قذافی می تواند 
باعث نجات آمریکا شود. آمریکا باج خواهی های خود را از مصر و آفریقا تا زمان 

تکمیل طرح خود برای تسلط بر منطقه و ثروت های نفتی  آن ادامه خواهد داد.
این در حالی اس��ت که پدر شیخ محمد یعقوب، یکی از همراهان امام موسی 
صدر نیز به روزنامه عکاظ گفت: ما می دانیم که امام موسی صدر و همراهانش 
همچنان در لیبی زنده هستند و تصور می کنیم به زودی آزاد خواهند شد و ما به 

نتایج مثبتی دست خواهیم یافت. 

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به بررسی طرح گام به گام روسیه 
درباره مسائل هسته ای در ایران گفت: آمریکایی ها باید بفهمند با کشوری با 
دانش هسته ای صلح آمیز مواجه هستند و این یک واقعیت است و تالش در 
جهت تقلیل این واقعیت خودفریبی است. به گزارش مهر، علی الریجانی در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در سخنانی به دغل کاری های آمریکا و 
شعارهای بی اساس این کشور در خصوص احقاق حقوق مسلمانان و ایران 
اش��اره کرد و اظهار داشت: زمانی که رئیس جمهور فعلی آمریکا از طریق 
نخس��ت وزیر ترکیه و رئیس جمهور سابق برزیل تقاضای تبادل سوخت 
اتمی کرد، مشاهده کردیم پس از مذاکرات ایران با این دو کشور و توافقات 

با آنان، آمریکا یک باره صحنه را به سوی قطعنامه تغییر داد.
وی گفت: اینک جمهوری اسالمی ایران طرح گام به گام روسیه در مسأله 
هس��ته ای را بررسی خواهد کرد اما آمریکایی ها باید بفهمند با کشوری با 
دانش هس��ته ای صلح آمیز مواجه هستند و این یک واقعیت است. رئیس 
مجلس تأکید کرد: تالش در جهت تقلیل این واقعیت خود فریبی است و 

چانه زنی در این مهم برای آنان حاصلی ندارد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون اقتصادی 
گفت: تبانی س��ازمان حفاظت از محیط زیست با کارخانه فوالد مبارکه برای 
عدم پرداخت عوارض آالیندگی این کارخانه بعید است. سید ناصر موسوی 
در گفتگو با مهر در مورد ش��ایعات مطرح ش��ده در مورد همکاری ش��رکت 
فوالدمبارکه اصفهان با سازمان محیط زیست به منظور فرار مالیاتی و یا عوارض 
آالیندگی اظهار داشت: بعید است که چنین موضوعی صحت داشته باشد زیرا 
محیط زیس��ت مدافع سالمت مردم اس��ت. وی ادامه داد: سازمان حفاظت از 
محیط زیست، سازمانی نیست که بتواند وجدان را زیرپا گذاشته و صنعتی که 
آالینده بوده را آالینده اعالم نکند. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی بیان داشت: ممکن است در برخی موارد میزان آالیندگی را کم یا زیاد 
و یا آالینده اعالم کنند اما امکان اینکه بخواهند صنعتی را از فهرس��ت آالینده 
حذف کنند وجود ندارد. وی تصریح کرد: مردم منطقه مبارکه نسبت به آالینده 
بودن کارخانه فوالد مبارکه شاکی و خواستار صرف اعتباری برای تعیین میزان 
آالیندگی این کارخانه از س��وی بخش خصوصی هستند. موسوی با اشاره به 
اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست با توجه به اهمیت و جایگاه خود در 
تعیین سالمت مردم اضافه کرد: تاکنون اطالعاتی در این زمینه به دست نیاورده ام 

که ثابت کند سازمان و یا نهادی در این مورد برخالف قانون عمل کرده باشد.

الریجانی:
چانه زنی هسته ای آمریکا علیه ایران 

خود فریبی است

با تصویب نمایندگان مجلس
تعطیالت عید سعید فطر 

به دو روز افزایش یافت

عضو اصولگرای مجلس هشتم:
فرهنگسازی نباید فقط معطوف به دانشگاه ها باشد

نماینده مردم فالورجان در مجلس:
تبانی محیط زیست با فوالد مبارکه بعید است

انحصارطلبي در ارائه عملکرد دستگاه هاي دولتي
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 الدن سلطانی
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا از 
دستگیری چهار هزار و 500 تن از اعضای شرکت های 
هرمی طی 10 ماهه گذشته در کشور خبر داد و تصریح 
کرد: طی این مدت 481 دفتر پلمب ش��د. پولدار ش��دن 
آرزوی بیش��تر جوان هایی است که در خلوت خود، به 
این مقوله فکر می کنند خود را پشت فرمان خودروهای 
گرانقیمت، صاحب خانه های باالی ش��هر و تفریحات 
آنچنانی می بینند. اینجاست که یک دفعه از خواب بیدار 
می ش��وند و ب��ا ناامیدی در طی روز به رویای ش��یرین 
پولداری فکر می کنند تا این که شب فرا می رسد. حال 
زمینه برای جهت دهی فکر این جوان به سمت نادرست 
فراهم اس��ت. دوستان دور هم جمع ش��ده اند و از هر 
موضوعی س��خنی به میان می آید از قضا جوان داستان 
م��ا هم فرص��ت را غنیمت می ش��مرد و درباره خواب 
ش��یرین خود می گوید صحبتش هنوز تمام نش��ده که 
یکی از حاضرین به وی پیش��نهادی س��رمایه گذاری در 
یک شرکت را می دهد و ابراز می کند که خودش چند 
ماهی اس��ت که س��رمایه ای را در اختیار شرکت مورد 
بحث قرار داده و س��ودش را که بیشتر آنچه که مرسوم 
اس��ت دریافت می کند. جوان داستان ما و کل حاضرین 
در جمع وسوس��ه می ش��وند و آنچه که اندوخته اند را 
س��رمایه گذاری که نه، بلکه به ب��اد می دهند البته فقط 
جوانان مرتکب این اش��تباه نمی شوند بلکه افراد مسن 
هم فریب این ش��رکت ها را می خورند. اما این که چرا 
س��رمایه اندک با سپردن به این شرکت ها به باد می رود 
موضوع بحث ما  اس��ت ک��ه معاون مب��ارزه با جعل و 
کالهب��رداری پلیس آگاهی ناجا گ��زارش کاملی را ارائه 

می دهد:
س��رهنگ مه��رداد امی��دی معاون مب��ارزه ب��ا جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی ناج��ا تصریح کرد: از ابتدای 
مهرماه س��ال گذش��ته، مأموریت مقابله با شرکت های 
هرم��ی به پلیس آگاهی ناجا واگ��ذار و در طول این 10 
ماه، رسیدگی به این پرونده ها آغاز شد. وی با اشاره به 
این که طی این مدت، پنج هزار و 300 نفر به پلیس طرح 
ش��کایت کرده اند، تصریح کرد: طی سه عملیات بزرگ 
در تهران، چهار هزار و 500 نفر در کش��ور دس��تگیر که 
برای دو هزار و 500 تن از آنها قرار قانونی صادر شد. 

پلم��ب 481 دفتر كه تحت عنوان ش��ركت های 
هرمی فعالیت می كردند

امیدی از پلمب 481 دفتر که تحت عنوان ش��رکت های 
هرمی فعالیت می کردند، خبر داد و افزود: عناصر اصلی 
این ش��رکت ها با پرداخت اجاره به��ای باال به مالکان، 
منجر می شدند تا مالکان نیز بدون توجه به نوع فعالیت، 
منازل و دفاترش��ان را در اختیار اینگونه افراد قرار دهند 
ب��ه همین منظور مراجع قضایی نی��ز برخورد با اینگونه 
مال��کان را آغ��از کردند. به گفته مع��اون مبارزه با جعل 
و کالهبرداری پلیس آگاه��ی ناجا، حدود 97 درصد از 
دفاتری که از سوی مقامات قضایی پلمب شدند در تهران 
قرار داش��تند بنابراین می توان گفت که بیش��تر فعالیت 
ش��رکت های هرمی در تهران متمرکز بود. پایگاه اطالع 

رس��انی پلیس به نقل از س��رهنگ امیدی، یاد آور ش��د: 
کار تحقیقاتی که پلیس آگاهی بر روی دستگیرش��دگان 
انجام داد حاک��ی از آن دارد که 57 درصد از آنان مجرد 
و 43 درصدش��ان نیز متأهل هستند، همچنین 42 درصد 
آنان تحصیالت زیردیپل��م، 36 درصد دیپلم، 12 درصد 
کارشناس��ی، 6 درصد فوق دیپلم و بقیه بی سواد بودند. 
وی درخصوص نتایج حاصل از این تحقیق درخصوص 
ش��غل دستگیرش��دگان نیز به خبرنگاران اظهار داشت: 
ش��غل 32 درصد متهم��ان آزاد، 18 درصد دانش��جو، 6 
درصد رانن��ده، پنج درصد محصل، چهار درصد کارگر، 
س��ه درصد بازنشسته سازمان های مختلف و 32 درصد 
از آن��ان نیز بی��کار بودند. س��رهنگ امیدی درخصوص 
میانگین س��نی متهمان ش��رکت های هرم��ی نیز گفت: 
براساس تحقیقات انجام شده، هفت درصد زیر دو سال، 
62 درصد بین 20 تا 30 س��ال، 19 درصد بین 30 تا 40 
سال، هش��ت درصد بین 40 تا 50 سال و دو درصد نیز 

باالی 50 سال، سن دارند.
وی با اعالم این که 77 درصد از دستگیرشدگان در این 
حوزه م��رد و 23 درصد آنان نیز زن می باش��ند، افزود: 
این نش��ان دهنده آن اس��ت که زنان نیز متأسفانه در این 
حوزه ورود پیدا کرده اند. س��رهنگ امیدی با اعالم این 
ک��ه طی 10 ماهه گذش��ته، پلیس آگاه��ی ناجا موفق به 
کنترل و مبارزه با فعاالن شرکت های هرمی شده است، 
تصریح کرد: البته قطعاً ش��یوه های جذب نیز تغییر پیدا 
کرد بنابراین از مردم می می خواهیم که فریب پیش��نهاد 
برخی از افراد که یک شبه وعده پولدار شدن را می دهند 
نخورن��د. معاون مب��ارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس 
آگاهی ناجا، همچنین به کس��انی که دفاتر و یا منازلشان 
را در اختیار فعاالن ش��رکت های هرمی قرار می دهند، 
هشدار داد و گفت: مجازات اینگونه افراد کمتر از فعاالن 
نخواهد بود ضمن این که منازل آنان تا رس��یدگی کامل 
به پرونده که به دلیل شکات زیادی که اینگونه پرونده ها 
دارد و مدت زیادی طول خواهد کش��ید، پلمب خواهد 

شد. 
دس��تگیری دو هزار و 970 نفر به اتهام جعل و 

سند مجعول
وی درخصوص جرم جعل طی چهار ماهه گذش��ته در 
کش��ور نیز گفت: طی این مدت، سه هزار و 900 پرونده 
با موضوع جعل تشکیل شد که در مقایسه با مدت مشابه 
در س��ال قبل 5/2 درصد کاهش یافته اس��ت. امیدی با 
اش��اره به این که تعداد سه هزار و 700 پرونده رسیدگی 
شده اس��ت، افزود: از میان پرونده های رسیدگی شده، 
72 درصد پرونده ها منجر به دس��تگیری و صدور قرار 
برای جاعلین ش��د، 22 درصد از پرونده ها پس از انجام 
تحقیقات الزم به مراجع قضایی تحویل داده ش��د که از 
نتایج آن بی اطالعیم و ش��ش درصد از پرونده ها نیز به 

نتیجه مثبتی نرسیده است. 
مع��اون مب��ارزه با جع��ل و کالهبرداری پلی��س آگاهی 
کشورمان، از دستگیری دو هزار و 970 نفر به اتهام جعل 
و سند مجعول خبر داد و افزود: از این تعداد، شش درصد 
زن و 94 درصد مرد بودند. امیدی خاطرنشان کرد: پلیس 
آگاهی ناجا در چهار هفته نخست سال جاری حدود 45 

هزار س��ند و مدرک و مهر جعلی کش��ف کرد که از این 
تعداد 54 درصد اسناد و مدارک بانکی و اوراق بهادار، 16 
درصد اس��ناد و مدارک هویتی و شناسایی، شش درصد 
اس��ناد و مدارک مالکیت، پنج درصد مدرک تحصیلی و 
آموزشی، 12 درصد اسناد و مدارک غیردولتی، پنج درصد 
سایر اسناد و مدارک هویتی، یک درصد عالئم صنعتی و 
تجاری و یک درصد نیز مهر جعلی بوده اس��ت. به گفته 
وی، در چهار ماهه گذشته، کشف، شناسایی و دستگیری 
عام��الن جع��ل و کالهب��رداری از روند رو به رش��دی 
برخوردار بوده است و با کاهش تعداد پرونده ها در این 
جرم مواجه هستیم. معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری 
 پلی��س آگاهی ناجا با بیان این که هم اکنون بس��یاری از 
س��ازمان هایی که اس��ناد و مدارک آنها م��ورد جعل و 
کالهبرداری ق��رار می گرفت به س��مت مکانیزه کردن 
صدور این اس��ناد و تقوی��ت ایمنی و ضرایب امنیتی آن 
پیش می روند، تصریح کرد: این اقدامات موجب ش��ده 
تا میزان جعل در کش��ور تا حدودی کاهش پیدا کند که 
ازجمل��ه می توان به صدور گذرنامه الکترونیکی، کارت 
معافیت هوشمند و کارت شناسایی ملی هوشمند اشاره 

کرد.
كالهب��رداری پرونده ه��ای  ریال��ی   ارزش 

200 میلیارد تومان است
امیدی در ادام��ه در مورد میزان کالهب��رداری در چهار 
ماهه اول امس��ال نی��ز گفت: در این م��دت پنج هزار و 
600 پرون��ده با موضوع کالهب��رداری در پلیس آگاهی 
ناجا تش��کیل شده که نس��بت به زمان مشابه سال پیش 
هش��ت درصد افزایش داشته اس��ت. وی افزود: تاکنون 
ب��ه حدود پنج هزار پرونده رس��یدگی ش��ده و در طول 
رس��یدگی به این پرونده ها، دو ه��زار و 67 نفر به اتهام 
کالهبرداری دس��تگیر و زندانی ش��دند. معاون مبارزه با 

جع��ل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا در مورد کیفیت 
پرونده های رس��یدگی ش��ده، اظه��ار داش��ت: در 43 
درصد پرونده ها کالهبردار شناس��ایی و بازداشت شده 
اس��ت. وی ارزش ریالی پرونده های رس��یدگی شده را 
200 میلی��ارد توم��ان اعالم کرد و گف��ت: 56 درصد از 
پرونده های کالهبرداری در پوشش معامالت و خرید و 
فروش، پنج درصد در پوشش داللی و انجام امور اداری، 
دو درصد در پوش��ش پیدا کردن کار و اس��تخدام افراد، 
یک درصد در پوش��ش رمالی و فالگی��ری، یک درصد 
 در پوش��ش ازدواج، یک درصد در پوشش امور خیریه، 
5 درص��د در پوش��ش ام��ور فرهنگ��ی و آموزش��ی و 
23 درص��د نیز س��ایر م��وارد را تش��کیل می دهد. وی 
افزود: طی چهار ماهه گذش��ته ش��ش ه��زار و 400 نفر 
 در ج��رم کالهب��رداری به پلیس طرح ش��کایت کردند. 

تلفن وسیله ای برای كالهبرداری شده است 
امی��دی اضافه کرد: به تازگ��ی متخلفان از طریق تلفن و 
استفاده از سیم کارت های اعتباری اقدام به کالهبرداری 
می کنند. وی با اشاره به این که این شگرد کالهبرداری 
ابتدا از داخل زندان ها ش��روع شد و سپس به جامعه نیز 
گسترش یافت، افزود: متأسفانه این دسته از کالهبرداران 
از بی اطالعی برخی از مردم در اس��تفاده از کارت های 
بانکی سوءاس��تفاده می کنند و طی تماس با مالباختگان 
که صاحبان مشاغل مختلف هستند، از آنان می خواهند 
ک��ه در ازای دریافت خدمات، پول را از طریق دس��تگاه 

خودپرداز پرداخت کنند. 
این مق��ام انتظامی یادآور ش��د: مالباخت��گان که عمومًا 
افرادی هستند که آش��نایی با انتقال و پرداخت وجه، از 
طریق کارت بانک را ندارند، متأسفانه فریب این افراد را 
خورده و به جای دریافت پول، مبالغی از کارت آنان، در 

حساب متهمان، واریز می شد.

 مهرناز مهربان
ماهواره در خانه های عنکبوتی به سادگی رسوخ می کند و 
این خانه ها، خانه هایی هستند که بنیان آنها سست است. 
ه��ر روز وقتی به صفحه حوادث مطبوعات و یا س��ایت 
نی��روی انتظامی مراجعه می کنیم غیر از حوادث مربوط به 
جنایت، قتل، سرقت مواردی چون خیانت نیز بسیار به چشم 
می خورد. مانندی زنی ک��ه با وجود متأهل بودنش با مرد 
دیگری  ارتباط دوستی برقرار کرده است و وقتی در مقابل 
قانون قرار می گیرد این عمل خود را غیراخالقی نمی پندارد 
بلکه ادعا می کند که آزادی و ارتباط وسیع با افراد چه زن 
و چه مرد حق همه است. البته در میان موارد هستند افرادی 
که در خانه ش��وهر کمبود محبت دارند اما راه نادرست را 
انتخاب می کنند و محبت در بیرون خانه را در قلب های 
سیاه شیطان جستجو می نمایند. گروهی هم با شرکت در 
پارتی های شبانه با یکدیگر طرح دوستی می ریزند و این 
را به قول معروف آزادی می دانند و خود را افراد باکالسی 
می پندارند و چه دردناک آن زمانی که این زنان دارای فرزند 
هس��تند. فرزندی که مادر را سرمشق خود قرار می دهد... 
کارشناسان انتظامی و روانشناسان معتقدند: اگر به این موارد 
خوب نگاه کنیم و به موضوع دقیق شویم بی شک ردپای 
ماهواره و فیلم های مبتذل را پیدا خواهیم کرد. به گفته آنها، 
بس��یاری از اعمال و رفتارها از فیلم ها و شخصیت هایی 

که در آن بازی می کنند تقلید می ش��ود حال به موضوعی 
می پردازی��م که به نقل از پایگاه پلیس فردی خود را جای 
ش��خصیت اصلی یکی از فیلم های ماهواره تصور کرده و 

دچار توهم شده است. ماجرا از این قرار است: 
زنی 30 ساله با داش��تن دو فرزند از عاشق شدن یک جن 

نسبت به خودش می گفت که... 
دو هفته اس��ت که با یک جن در ارتباطم، او می خواهد با 
من ازدواج کند، به او گفتم که من متأهلم اما به هیچوجه به 
حرف من گوش نمی دهد. می گوید از ش��وهرت طالق 
بگیر و بیا با من ازدواج کن، به او گفته ام که دو تا بچه دارم، 

من نمی توانم، اما او عاشق من است. 
پرسیدم اسم جن عاشق چیست؟

گفت: سیاوش
از ظاه��رش پرس��یدم: گفت: موهای بلند، چش��مان آبی، 

صورتی زیبا، قدی بلند و صدایی قشنگ.
چرا از او جدا نمی شوی؟ تو داری در حق شوهرت خیانت 

می کنی؟
به شوهرم گفته ام، شوهرم خیلی ناراحت است و گفت اگر 

ادامه بدهی تو را می زنم. حاال جمشید با من قهر است.
چرا؟

به خاطر آنکه من موضوع را به همه گفته ام.
شما حق دارید به این داستان بخندید اما واقعیت است که او 

حرف های سیاوش جنی را می شنوید و می دید. 

زنی 30 ساله با تحصیالت دیپلم و صاحب دو فرزند، او به 
مرده��ا عالقه ای ندارد و به آنها نمی تواند اعتماد کند ولی 

شوهرش را دوست دارد.
از او پرسیدم نسبت به سیاوش چه احساسی داری؟ از این 

که با تو قهر کرده ناراحتی؟
به هرحال به او عادت کرده ام. او هنوز منتظر اس��ت که با 

من ازدواج کند.
جن بودن تخیلش را به چالش کشیدم و او در باور خود تردید 
کرده بود و گفت که احتماالً آنچه می بیند و می شوند تخیل 
اس��ت. با این حال در تعارض به سر می برد می خواست 
تا س��یاوش جنی در کنار او باشد تا کسی عاشقش باشد و 

می خواست از او رها شود تا خیانت نکند. 
از فیلم هایی که می بیند جویا شدم، مطالب جالب آن این 
ب��ود که در خانه آنه��ا ماهواره از نان ش��ب واجب تر بود 
حتی کودک دو س��اله اش کنار برنامه های کودک ماهواره 

می نشیند!
گفتم: داس��تان س��یاوش را حتم��اً در یک��ی از فیلم های 

ماهواره ای دیده ای؟ گفت: بله فیلم همان!
در این فیلم لوکاس مرد متأهلی است که به دنبال ازدواج با 
عشق خود است. جی حاال متأهل است و آنها هرکدام بچه 
دارند، آنها منتظرند بچه هایشان بزرگ شوند و از همسرشان 

طالق بگیرند و با هم ازدواج کنند.
یک کارشناس نیروی انتظامی در این باره می گوید: نامبرده 

پ��س از توضیح این فیلم معمای خود را پیدا کرد و گفت: 
فکر می کنم سیاوش جنی شبیه لوکاس است او هم خیلی 
عاشق است و اصرار دارد با یک زن متأهل ازدواج کند، دلم 
برای لوکاس و جی خیلی می سوزد، می خواهم بفهمم آیا 

آنها به هم می رسند!
گفتم: فکر می کنی تو به سیاوش می رسی؟

در تردی��د ب��ود لبخن��دی زد و گفت: اینجوری که ش��ما 
می گویید، من خیاالتی شده ام.

این داستان نیست قصه تلخ زندگی در خانه است که آتش 
خیانت از حفره های آن وارد شده است.  

پازل این معما در پایان جلس��ه تکمیل شد. او گفت که دو 
هفته است شوهرش در کنارش نیست و کارش زیاد شده 
است و بالفاصله گفت: چون شوهرم در کنارم نیست تخیلی 

شده ام.
کارشناس مرکز مشاوره نیروی انتظامی ادامه داد: بیمار من 
تخیلی شده بود چون که جسارت خیانت در دنیای واقعی 
را نداش��ت او یک زن اصیل و سنتی بود و وجدان اخالقی 
مانع از آن می شود تا نیازهایش را آشکارا ارضا کند و آنها 

را به خیالش برده است. 
وی افزود: خانواده های ناس��الم با آوردن ماهواره به کانون 
خان��واده روابط خود را سس��ت تر و ناهنجارتر می کنند. 
فیلم ها اثرات آشکاری بر ما دارند گاهی در تخیلمان با آنها 
همزاد پنداری می کنیم و بیمار می شویم و گاه در واقعیت.

اخبار 

جامعه

آژیر

زاینده رود
استادان حوزه علمیه می گویند: روزه گرفتن و توجه به احکام الهی سبب کاهش 
بروز رذایل اخالقی می شود. به همین جهت است که در ماه رمضان جرایم و تخلفات در 

سطح جامعه به شدت افت می کند و رو به کاهش می رود.
روزهای آخر ماه مبارک رمضان را طی می کنیم. ماهی که در آن همه در پی ذخیره معنوی 
در تالش بودند. انسانی که مؤمن است همان روند همیشگی خود را طی کرده و کمی هم 
در رفتار و کردار خود وس��واس به خرج داده است. اما نکته جالب اینجاست که افرادی 
زیاد به مذهب پایبند نیستند و در ماه های عادی شاید اعمال غیراخالقی از آنها سر بزند 
در م��اه مبارک به اصطالح کمی خ��ود را در زنجیر قرار می دهند و کمتر مرتکب جرم 
می شوند. البته بارها از طریق استادان جامعه شناسی و روانشناسی این موضوع مورد بحث 
قرار گرفته و نیروی انتظامی هم بحث های کارشناسی ارائه داده است اما بهتر دیدیم که در 
این روزهای آخر ماه مبارک باز به این موضوع که چرا روزه عامل بازدارنده از گناه است 
بپردازیم تا مطالب ملکه ذهن افراد به ویژه آنهایی که بعضاً دست به عمل خالف می زنند، 
شود و رفتار این ماه خود را سرلوحه دیگر ماه های سال قرار دهند و مسیر زندگی خود را 

به سمت درست هدایت نمایند. 
اس��تادان حوزه تصریح می کنند: ایجاد فضای معن��وی و روحانی در ماه مبارک رمضان 
باعث از بین رفتن انگیزه جرم در انسان ها می شود و کمتر افراد مرتکب خطا و لغزش 
می گردند. به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس اصفهان نیز روزه دار با به کار بستن این 
دستور الهی که شرط کمال روزه است، روحیه تقوا را در خود زنده می کند و این مراقبت 
ثمربخش در ماه مبارک رمضان و در حال روزه بسیار آسان تر است چرا که گرسنگی و 
تشنگی و دیگر محدودیت های روزه شعله های سرکش غرایز حیوانی و هوس ها را تا 
حد چش��مگیری خاموش می سازد. حتی اگر موقت هم باشد گریبان عقل و جان را از 
چنگال شهوت رها می سازد و برای روزه دار زمینه ای آماده برای تمرین تقوا و پرهیزگاری 
فراهم می ش��ود و با مراقبت و تمرین پیاپی در یک ماه نیروی بازدارنده از گناه در او به 
وجود می آید و خصلت خودداری در او ریشه می گیرد و رشد می کند و او با گذراندن 

این برنامه یک ماهه توفیق می یابد که پس از ماه روزه نیز پرهیزگار باقی بماند.
بدین ترتیب به مقام پر ارج تقوا که به تعبیر قرآن و فرموده پیشوایان معصوم ما کرامت انسان 
بدان وابسته است برای همیشه نایل آید. حکومت غرایز و شهوات بر انسان خطرناک ترین 
حکومت هاست و آدمی را  اسیر و بی اختیار می سازد و به پستی و رذالت می کشاند. 
مبارزه با سلطه شهوات نفس که در اسالم جهاد اکبر نامیده شده به پایمردی و اراده ای 
استوار نیاز دارد. در این راستا جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی بر این باورند که 
تأکید مردم بر پایبندی به اخالقیات و پیوند با جلوه هایی از معنویت در ماه رمضان، باعث 
کاهش چشمگیر انواع ناهنجاری های اجتماعی می شود. یک روانشناس و استاد دانشگاه، 
علت کاهش وقوع انواع بزهکاری در ماه مبارک رمضان را افزایش ضریب تحمل در افراد 
روزه دار دانست. به نقل از ایرنا حسن ابراهیمی مقدم گفت: روزه داری صبر و تحمل افراد 
را باال می برد و به همین دلیل جامعه در ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش انواع جرایم است. 
این روانشناس به تأثیرات روحی و رفتاری روزه داری اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک 

رمضان میزان سرزنش ها و نیش زبان های افراد به یکدیگر هم کاهش می یابد. 
وی خاطرنش��ان کرد: به طور معمول با روزه داری می توان صفات رذیله را که منجر به 
مکدر شدن روح انسان می شود کنار گذاشت و روح و روان خود را پاک کرد. ابراهیمی 
مقدم، همچنین برپایی ضیافت افطاری در ماه مبارک رمضان را از رسم های نیکو در این 
ماه توصیف کرد و گفت: این کار خداپسندانه منجر به پر شدن شکاف در جامعه و افزایش 

دوستی و مهربانی میان افراد می شود. 
ابراهیمی مقدم افزود: راز و نیاز با خداوند که در این ماه زمان بیشتری از افراد را به خود 
اختصاص می دهد، صفا و صمیمی��ت در قلب ها ایجاد می کند و این تغییر درونی به 
تدریج در رفتارهای ظاهری افراد نیز متجلی می شود. این روانشناس تصریح کرد: دوری 
از گناه در ماه رمضان باعث شکوفایی روح انسان ها می شود و هم فرصتی است برای 
فرد تا اعمال یکس��اله خود را بازبینی کند. دکتر فربد فدایی یک روانپزشک دیگر نیز با 
 استناد به نتایج تحقیقات انجام شده، گفت: وقوع جرم و جنایت و میزان ارتکاب رفتارهای 
نابه هنجار نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورهای اسالمی در ماه مبارک رمضان به 

شکل چشمگیری کاهش می یابد. 

روزه عامل بازدارنده از گناه است

شرکت های هرمی؛ سراب آرزوی پولدار شدن 

زاینده رود
در مردادماه س��ال جاری تعداد 470 دس��تگاه وسیله نقلیه مسروقه توسط پلیس اصفهان کشف و ضبط 

شد. 
سرهنگ محمدعلی بختیاری فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اظهار داشت: در راستای کشف وسایل نقلیه 
مس��روقه در مردادماه سال جاری طرح های گوناگون و متعددی توس��ط مأموران این پلیس به اجرا گذاشته 

شد.
وی افزود: در این ارتباط تعداد 470 دس��تگاه وس��یله نقلیه مسروقه شامل 249 دستگاه خودرو و 221 مورد 

موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.
به نقل از سایت پلیس این مقام مسئول با اشاره به این که یکی از اهداف این فرماندهی خدمات رسانی بهتر 
به ش��هروندان است تصریح کرد: در جریان این طرح ها تعدادی از سارقان دستگیر و تحویل مراجع قضایی 

شدند.
فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان در ادامه افزود: حضور پررنگ مأموران در سطح شهر باعث افزایش این 
کش��فیات ش��ده که در این ارتباط هم تعداد پنج دستگاه وس��یله نقلیه با اصاله مخدوش و 11 دستگاه وسیله 

نقلیه تحت تعقیب مراجع قضایی نیز توقیف شده است.
بختیاری در پایان با بیان این که وس��ایل نقلیه مس��روقه پس از سیر مراحل قانونی تحویل مالباختگان خواهد 
ش��د خاطرنشان کرد: سارقان دستگیر شده در جریان این طرح ها به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

زاینده رود
س��ارقانی که وجوه نقد و گوش��ی های همراه شهروندان را به عنف س��رقت می کردند توسط مأموران 
پلیس آگاهی اس��تان اصفهان شناس��ایی و دستگیر شدند. سرهنگ حسین حس��ین زاده رئیس پلیس آگاهی 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع س��رقت های به عنف متعدد وجوه نقد و گوشی های تلفن همراه 
ش��هروندان با تهدید سالح سرد توسط افراد ناشناس موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با 
سرقت های به عنف این پلیس قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات الزم و تشکیل اکیپ های محسوس 
و نامحس��وس در نهایت س��رنخ هایی از فعالیت یک باند پنج نفره در این س��رقت ها به دست آمد. این مقام 
مس��ئول تصریح کرد: تحقیقات ادامه یافت تا این که هویت همه اعضای باند که جزء مجرمان س��ابقه دار به 
ش��مار می رفتند برای پلیس محرز ش��د. رئیس پلیس آگاهی اس��تان در ادامه عنوان کرد: هنگامی که متهمان 
در یکی از پاتوق های خود جمع ش��ده بودند در عملیاتی ویژه دس��تگیر ش��دند. به نقل از سایت پلیس این 
مقام انتظامی در خصوص جزئیات دستگیری سارقان گفت: در جریان عملیات دستگیری یکی از متهمان با 
استفاده از سالح سرد به سمت مأموران حمله کرد که با شلیک گلوله چاره ای جز تسلیم نداشت و در نهایت 
هر پنج نفر دس��تگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده ش��دند. وی در ادامه بیان کرد: در تحقیقات اولیه متهمان 
به سرقت های متعدد با تهدید سالح سرد اقرار و مقادیری اموال مسروقه و گوشی های تلفن همراه نیز در 

بازرسی از مخفیگاه آنان که با هماهنگی مقام قضایی صورت گرفت کشف و ضبط شد.
حس��ین زاده در پایان با بی��ان این که تاکنون تمام��ی مالباختگان این پرونده مورد شناس��ایی قرار گرفته اند 

خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف 470 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه 
در اصفهان

باند سارقان به عنف 
در اصفهان منهدم شد

از فردا؛
مرحله دوم طرح تابستانی اجرا می شود 

زاینده رود
رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نی��روی انتظامی کش��ورمان از اجرای 
مرحل��ه دوم ط��رح تابس��تانی خبر داد و گفت: این طرح از هش��تم ش��هریور ماه 
 ت��ا س��وم مهرم��اه با ب��ه کارگیری ت��وان تمامی دس��تگاه های کش��ور ب��ه اجرا 

درخواهد آمد. 
 س��ردار اس��کندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور 
در گفتگو با خبرنگار ما، افزود: حجم س��فرهای برون شهری از عید سعید فطر تا 

سوم مهرماه افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره زمانی، جاده های کشور پرترافیک خواهد بود.

س��ردار مؤمنی با اش��اره به اجرای مانور مشترک با حضور دس��تگاه هایی اعم از 
راهداری، هالل احمر، امداد و نجات در مرحله دوم طرح تابستانی گفت: انشاءا... 
مرحله دوم طرح تابس��تانی از هشتم شهریور ماه تا سوم مهرماه به اجرا درمی آید 
که طی این مدت از تمامی توان دس��تگاه ها، خودروهای گش��تی و نیز 30 فروند 

بالگرد استفاده خواهد شد.
رئی��س پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی ناجا، با اش��اره به گرمای هوا در تابس��تان 
و خس��تگی رانن��دگان، از آن��ان خواس��ت از رانندگ��ی هن��گام خس��تگی و 
 خ��واب آلودگ��ی و نیز ش��تاب و عجله حی��ن رانندگی پرهیز کنند تا س��فر امنی 

داشته باشند.

در آستانه عیدفطر و از سوی آیت ا... مكارم شیرازی؛ 
میزان زکات فطریه اعالم شد 

زاینده رود
آیت ا... مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید میزان زکات فطریه بر اس��اس قوت 
غالب گندم را دو هزار تومان و بر اس��اس برنج را ش��ش هزار تومان برای هر فرد 

اعالم کرد. 
ای��ن مرجع تقلید با بی��ان این که پرداخت فطریه امری واجب اس��ت که در قرآن 
و روایات نیز به آن اش��اره ش��ده اس��ت، گفت: پرداخت زکات فطریه بر هر فرد 

مسلمان عاقل و بالغ که توانایی دارد واجب است. 
  این مفس��ر قرآن کریم پرداخت زکات فطره را از جمله ش��رایط قبولی روزه در
ماه مبارک رمضان دانست و افزود: یکی از فواید پرداخت فطریه،  بیمه کردن انسان 
در برابر حوادث مختلف درطول س��ال اس��ت و فرد با پرداخت این مبلغ کم خود 

را بیمه می سازد. 
آیت ا... مکارم ش��یرازی در ادامه تأکید کرد: زکات فطریه بر اس��اس قوت غالب 
انس��ان باید پرداخت شود و قوت غالب نیز چیزی است که مردم شهر غالبا از آن 

تغذیه می کنند. 
وی ابراز داش��ت: گندم و برنج مهم ترین قوت غالب اس��ت،  از این رو افراد باید 

برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند. 
وی اضاف��ه ک��رد: بر اس��اس تحقیقاتی ک��ه انج��ام داده ایم هزینه س��ه کیلوگرم 
گن��دم دوهزار تومان و س��ه کیلوگرم برنج معمولی ش��ش هزار تومان می ش��ود، 
در ای��ن ص��ورت اگ��ر م��ردم می خواهند ب��ه نیت گن��دم بدهند بای��د دو هزار 
توم��ان ب��ه عن��وان زکات فط��ره پرداخ��ت کنن��د و اگ��ر می خواهند ب��ه نیت 
 برن��ج پرداخ��ت کنند باید مبلغ ش��ش ه��زار توم��ان را به عن��وان زکات فطریه 

در نظر بگیرند. 

دث
حوا

ماهواره در خانه های عنکبوتی توهم ایجاد می کند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

بهره برداری از طرح های کشاورزی 
در هفته دولت 

همزم��ان با هفته دولت، 60 پروژه کش��اورزی با اعتبار 61 میلیارد 
و 363 میلی��ون ری��ال در شهرس��تان های هفتگان��ه چهارمح��ال 
 و بختی��اری بهره ب��رداری می ش��ود. مدیرکل جهاد کش��اورزی 
چه��ار محال و بختی��اری در گفتگو ب��ا ایرنا اظهار داش��ت: بهره 
برداری از این پروژه ها زمینه اش��تغال 707 نفر و بهبود معیش��ت 
2 هزار و 153 خانوار در بخش های آب و خاک، دام و ش��یالت، 
تولی��دات دامی، تولیدات گیاهی و صنایع و توس��عه روس��تایی را 
فراهم می کند. صفدر نیازی ش��هرکی گف��ت: در بخش مدیریت 
آب و خ��اک این اس��تان با اعتب��ار 40 میلیارد ری��ال، 49 پروژه با 
اش��تغالزایی 640 نفر و بهره مندی یک ه��زار و 953 خانوار بهره 

برداری می شود. 
وی تصری��ح کرد: 2 پ��روژه با اعتبار بیش از ی��ک میلیارد ریال و 
اش��تغال 6 نفر در بخش امور آبزیان و ش��یالت، 5 پروژه با ایجاد 
اش��تغال ب��رای 15 نفر با اعتب��ار 4 میلیارد ری��ال در بخش بهبود 
تولیدات دامی، در بخش تولیدات گیاهی نیز 2 پروژه با اشتغالزایی 
43 نف��ر و اعتب��ار 12 میلی��ارد ریال و در بخش صنایع و توس��عه 
روستایی 2 پروژه با اعتبار 2 میلیارد ریال، بهره مندی 200 خانوار 
و اش��تغالزایی 3 نفر افتتاح خواهند شد. نیازی شهرکی با اشاره به 
بهره برداری از این پروژه ها در شهرستان های هفتگانه چهارمحال 
و بختی��اری افزود: 10 پروژه با اعتبار 11 میلیارد ریال در بروجن، 
23 پ��روژه ب��ا اعتبار 23 میلی��ارد ریال و اش��تغالزایی 383 نفر در 
ش��هرکرد، 4 پ��روژه با اش��تغال 7 نفر و اعتبار 8 میلی��ارد ریال در 
ل��ردگان و تعداد 6 پروژه ب��ا اعتبار 3 میلیارد ریال و اش��تغالزایی 
35 نفر در شهرس��تان اردل به بهره برداری خواهد رسید. مدیرکل 
جهاد کش��اورزی استان بیان داشت: در شهرستان فارسان 8 پروژه 
با اش��تغالزایی 36 نفر و بهبود معیش��ت برای 320 خانوار و اعتبار 
9 میلیارد ریال افتتاح خواهد ش��د. وی تصریح کرد: در شهرستان 
کوهرنگ نیز 5 پروژه با اشتغال 9 نفر و بهره مندی 120 خانوار و 
اعتبار 3 میلیارد ریال بهره برداری می ش��ود. این مسئول در مورد 
پروژه ه��ای قابل افتتاح در شهرس��تان کیار اظهار داش��ت: در این 
شهرس��تان 4 پروژه با اعتبار یک میلیارد ریال و اشتغالزایی 17 نفر 

در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

استاندار:
24 هزار فرصت شغلی 

در چهار محال و بختیاری ایجاد شد
اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: 24 هزار فرصت ش��غلی در 
این استان طی سال گذشته ایجاد شد. علی اصغرعنابستانی در گفتگو 
با مهر از تحقق 59 درصدی تعهد اش��تغال در این اس��تان در س��ال 
جاری خبر داد و اظهار داشت: با احتساب فرصت های شغلی ایجاد 
شده در بخش مس��کن چهارمحال و بختیاری، تاکنون 59 درصد از 
تعهد اشتغال این استان محقق شده است. وی تأکید کرد: با توجه به 
تعهد ایجاد اشتغال 35 هزار فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری، 
تاکنون 18/1 درصد از تعهد اش��تغال دستگاه های اجرایی در استان 
محقق شده که این میزان اش��تغال بدون در نظر گرفتن فرصت های 
شغلی ایجادی در بخش مسکن است. عنابستانی 40 درصد از تعهد 
اش��تغال چهارمحال و بختیاری در س��ال  جاری براس��اس آمارهای 

موجود در بخش مسکن را قابل تحقق دانست.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته با وجود اجرای 
طرح تحول اقتصادی و برنامه ریزی برای آماده س��ازی بس��ترهای 
عملیاتی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، 24 هزار فرصت شغلی در 
استان ایجاد و محقق شد. وی تصریح کرد: با ایجاد این تعداد فرصت 
ش��غلی کاهش س��ه درصدی نرخ بیکاری از 16/4 به 13/6 را داشته 
ایم. عنابستانی گفت: با توجه به حرکت صحیح مدیریت چهارمحال 
و بختیاری طبق برنامه های توس��عه ای روند نرخ بیکاری در استان 
نزولی بوده به طوری که بر اساس آمار ارائه شده در بهار سال جاری، 

نرخ بیکاری در این استان به 12/3 کاهش یافته است.
وی تعهد سال جاری اشتغال چهارمحال و بختیاری را 35 هزار شغل 
اعالم و تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، افزون بر 
330 میلیارد ریال تسهیالت در بخش ایجاد مشاغل خانگی به تفکیک 

دستگاه های مختلف در این استان ابالغ و توزیع شده است.

اختصاص 9/7 میلیارد تومان اعتبار 
به طرح های شهرستان اردل 

فرمان��دار اردل گفت: 9/7 میلیارد توم��ان از محل تملک دارایی، 20 
میلی��ارد ریال از مح��ل وزارت راه و10 میلیارد ریال از بخش خیری 
بودجه به این شهرس��تان اختصاص یافته اس��ت. فیروز خسروی در 
گفتگو با ایرنا افزود: در بخش کش��اورزی سه میلیارد و 500 میلیون 
ریال برای آبرس��انی به 550 هکتار از اراضی کش��ت دیم شهرستان 

هزینه خواهد شد. 
وی گفت: با توجه به اس��تعدادهای شهرس��تان در بخش ش��یالت، 
باغات، بخش گردشگری و دیگر بخش ها، با اعتبارات دولتی امکان 
تحقق اهداف و رش��د ظرفیت ها وجود ندارد. خسروی افزود: برای 
شکوفایی شهرستان به سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی نیاز اس��ت. وی از افتتاح 10 مزرعه ماهی در شهرس��تان 
اردل تا پایان امس��ال خبرداد و گفت: با افتت��اح این مزارع میزان دو 
هزار و280 تن به سقف تولید سالیانه استان اضافه می شود. خسروی 
تصریح کرد: افتتاح این تعداد مزرعه ماهی 285 فرصت ش��غلی دائم 

ایجاد خواهد کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تقویت بخش 
خصوصی در اقتصاد می تواند نتایج ارزنده ای در افزایش 
رش��د اقتصادی کش��ور داشته باش��د. به گزارش موج، 
محمود اسالمیان در هفتمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بخش خصوصی اقتصاد 
کشور توانمند و دارای پتانسیل جهت انجام فعالیت های 
اقتصادی بین المللی اس��ت که نیازمند باور مسئوالن به 

این بخش است. 
وی، ضیافت افطاری فع��االن اقتصادی در محضر مقام 
معظم رهبری را مهم و اثرگذار دانست و گفت: فرصتی 
برای بخش خصوصی برای ارائه دیدگاه و نظرات ایجاد 
ش��ده اس��ت که باید به طور صحیح از آن استفاده شود 
و رهبری با دقت تمام س��ه س��اعت به سخنان فعاالن 

اقتصادی توجه کردند.
اسالمیان، استمهال بدهی معوقات واحدهای تولیدی را 

عامل تقویت این واحدها در مدت زمان کوتاهی دانست 
و گفت: فرصت دادن به واحدهای تولیدی امکان تجدید 

قوا را برای پرداخت بدهی فراهم می سازد. 
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، بازداشت برخی 
از کارآفرینان به دلیل بدهی معوق به بانک ها را عامل بروز 
معضالتی در جامعه دانست و گفت: از کارآفرینان که در 
حال فعالیت و اشتغال زایی هستند باید حمایت شود، زیرا 
بی��کاری واحدهای تحت مدیریت آنان بحرانی بدتر از 

بحران معوقات بانکی در کشور به وجود می آورد.
وی حفظ اشتغال موجود در تمام کشورها را یک اصل 
مهم دانست و گفت: در کشور آمریکا برای حفظ اشتغال 
موجود بی��ش از چندین هزار میلیارد دالر تس��هیالت 

بالعوض به واحدهای تولیدی پرداخت شده است. 
اسالمیان، ارائه تحلیل کارشناسی از واحدهای تولیدی را 
عامل تنویر افکار جهت اتخاذ تصمیمات منطقی دانست 

و گف��ت: برای تصمیم اقتصادی باید آمار و تحلیل های 
دقیقی از ش��رایط موجود در دس��ترس باشد تا تصمیم 

متضاد با تولید در کشور گرفته نشود. 
وی خواستار توجه مسئوالن دولتی به وضعیت بنگاه های 
اقتصادی شد و گفت: در شرایط سخت و بحرانی نباید با 
مواردی از جمله مالیات بر تولید فشار وارد شود. خسرو 
کس��ائیان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه، 
تشکیل ش��ورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت را 
گامی ارزنده در این راس��تا برش��مرد و گفت: این شورا 
می تواند مسائل و مشکالت دو طرف را از طریق گفتگو 
رفع سازد. مصطفی متین راد عضو هیأت نمایندگان اتاق 
در این جلسه گفت: تبادل نظر اتاق با بانک های عامل 
اس��تان می تواند برخی مشکالت پیش روی واحدهای 
تولی��دی و بانک ها را ح��ل نمای��د. وی تصریح کرد: 
مصرف شدن تسهیالت مصوب تولیدی در بخش تولید 
می تواند عامل رونق اقتصادی برای استان شود و اتاق به 
دنبال ایجاد زمینه تعامل با بانک ها جهت هدفمند شدن 
تسهیالت بانکی در جهت تقویت تولید است و از طرفی 
خواستار بازگش��ت منابع بانکی در موعد مقرر هستیم. 
متین راد از ایجاد کمیس��یون همکاری اتاق با بانک های 
اس��تان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این کمیسیون 
می تواند منافع دو طرف را به صورت کارشناسی تأمین 
کند. وی تأس��یس یک بانک ویژه اس��تان اصفهان را به 
عنوان پیش��نهاد ارائه کرد و گفت: گردش مالی اس��تان 
بیشتر به خارج استان منتقل می شود و وجود منابع مالی 

در استان می تواند بنگاه های اقتصادی را تقویت سازد. 
رس��ول رنجبران عضو هیأت نماین��دگان اتاق اصفهان 
در این جلسه خواس��تار تخصیص شعبه از دادگستری 
به دعاوی اقتصادی شد. محمدرضا رجالی عضو دیگر 
هیأت نمایندگان در این جلس��ه گفت: امنیت س��رمایه 
بای��د در جامعه فراهم ش��ود ت��ا عالوه ب��ر ماندگاری 

سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی نیز جذب شود.

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد گفت: 
هزین��ه واقعی حفر تونل بهش��ت آباد از م��رز 10 هزار 
میلیارد تومان نیز فرات��ر خواهد رفت که این اقدام یک 
کار غیر فنی و فاقد توجیه اقتصادی اس��ت.  به گزارش 
فارس، حس��ین صمدی با اشاره به مباحث مطرح شده 
در خصوص اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد به استان 
اصفهان اظهار داشت: انتقال آب از استان چهارمحال و 
بختیاری در صورتی امکانپذیر و دارای توجیه کارشناسی 
است که روش انتقال آب براساس اصول علمی و مورد 
تأیید کارشناس��ان فنی قرار بگی��رد. وی احداث تونل 
65 کیلومتری بهش��ت آباد را فاقد مبنای علمی دانست 
و گفت: ش��رایط زمین ساختی مخزن سد و مسیر خط 
انتقال که در گس��تره گس��ل های مهم و فعال قرار دارد 
و حضور تشکیالت آهکی کارس��تیک، باعث افزایش 
چشمگیر هزینه های اجرایی و کاهش ضرایب ایمنی و 
اعتمادپذیری طرح است. صمدی ادامه داد: مسائلی که 
باعث طوالنی ش��دن و عدم قطعیت در حفر تونل سوم 
کوهرنگ شده، در مورد تونل بهشت آباد به مراتب بیشتر 
است. رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد 
اضافه کرد: همچنین در حد فاصل روستای کاج تا محور 
س��د نیز تش��کیالت مارنی ناپایداری وجود دارد که در 
صورت اشباع شدن با آبگیری مخزن بخش قابل توجهی 
از این تش��کیالت فرو خواهد ریخت و به جز مسأله از 
دس��ت رفتن حجم ذخیره مخزن، می تواند مسائل فنی 

دیگری را به وجود آورد.
وی حفر تونل بهشت آباد را یک فاجعه زیست محیطی 
 دانس��ت و گفت: ع��الوه بر موارد یاد ش��ده، این طرح 
هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. آنچه در حفر تونل سوم 
به  لحاظ س��ختی کار و طوالنی ش��دن پروژه و تحمیل 
هزینه های گزاف شاهد بودیم در حفر این تونل به دلیل 
جنس زمین و دش��واری های مس��یر نیز وج��ود دارد و 

هزینه ها تا هشت برابر افزایش خواهد یافت.
صم��دی اضافه کرد: ای��ن به آن معنا اس��ت که هزینه 
واقعی حفر تونل از مرز 10 هزار میلیارد تومان نیز فراتر 
خواهد رفت که این اقدام یک کار غیر فنی و فاقد توجیه 
اقتصادی اس��ت. این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین 
برخالف تصور عمومی با حفر این تونل مشکل کم آبی 
زاینده رود نیز مرتفع نمی ش��ود چرا که زمان اجرای این 
پروژه ممکن اس��ت تا 50 س��ال نیز به طول بیانجامد. 
رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانش��گاه ش��هرکرد با 
تأکید بر اینکه احداث تونل بهش��ت آباد منطقی نیست، 
گفت: با بررسی وضعیت تونل های یک و دو کوهرنگ، 
غیرمنطقی بودن احداث تونل بهشت آباد به سادگی اثبات 

می شود.
وی یادآور شد: تونل یک کوهرنگ با ظرفیت 300 میلیون 
لیتر طراحی و احداث ش��د و به همین میزان توسعه و 
اضاف��ه مصرف در حوزه زاین��ده رود ایجاد کرد، این در 
حالی است که در هنگام بروز خشکسالی تنها 100 میلیون 

لیتر آب به حوزه زاینده رود اضافه می شود که این مسأله 
نه تنها مشکل زاینده رود را برطرف نکرد بلکه تأمین 200 
میلیون لیتر آب را به بحران موجود اضافه کرده و می کند. 
صمدی تصریح کرد: با احداث تونل بهشت آباد بروز این 
مشکالت در سطح گسترده تری در بحث تونل بهشت آباد 
نیز تکرار می شود. این مسئول بر ضرورت انتخاب روش 
جایگزی��ن به جای اح��داث تونل به منظ��ور انتقال آب 
بهشت آباد تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه حفر این 
تونل فاقد توجیه اقتصادی است، برهمین اساس انتخاب 
گزینه های دیگر به جز حفر تونل باید مورد توجه قرار 
بگیرد. رئیس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد 
خاطرنش��ان کرد: با وجود اینکه وزارت نیرو در ابالغیه 
اختص��اص آب بر ضرورت انتخ��اب گزینه اصلح که 
حقوق اس��تان  چهارمحال و بختیاری مدنظر قرار بگیرد 
تأکید بسیار داشته، اما همچنان حفر تونل از دستور کار 
خارج نشده است. وی روش انتقال آب با لوله را روشی 
بسیار مناسب جایگزین حفر تونل دانست و متذکر شد: 
اطمینان پذیر بودن، مطابقت با اصول زیست محیطی و 
عدم ایجاد حداقل خسارات اجتماعی و هزینه ای کمتر از 
600 میلیارد تومان از مهم ترین مزایای این روش است. 
صمدی اذعان داش��ت: امیدواریم مس��ئوالن این استان 
بتوانند از این فرصت طالیی اس��تفاده ک��رده و با ارائه 
نظرات کارشناسی از هرگونه تصمیم و اقدام شتاب زده 

جلوگیری کنند.

بیش از دو س��ال از اعالم آمادگی ش��هرداری اصفهان 
جهت راه اندازی معاینه فنی موتورسیکلت می گذرد 
اما هنوز وزارت کش��ور تجهیزات مورد نیاز را تأمین 
نکرده و این در حالی اس��ت که از 550 هزار دستگاه 
موتور س��یکلت در اصفهان بیش از 70 هزار دستگاه 
فرسوده و دارای آالیندگی زیاد می باشند. به گزارش 
ایمنا، مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه خودروهای شهر 
اصفهان با بیان آنکه تاکنون هیچ موتور سیکلتی مورد 
معاین��ه فنی قرار نگرفته، اف��زود که بیش از22 درصد 
از آلودگی هوای اصفهان به وس��یله موتور سیکلت ها 
انجام می ش��ود. این در حالی است که میزان کیفیت 
تولید موتور س��یکلت در کش��ور ما پایین می باشد و 
طول عمر آنها از 10به 5 س��ال کاه��ش یافته، این در 
حالی اس��ت که 30 درصد موتورس��یکلت های شهر 
بیش از 10سال عمردارند. جمشید جمشیدیان با تأکید 

بر ضرورت معاینه فنی موتورس��یکلت ها که س��هم 
بس��زایی در آلودگی هوا و آلودگی صوتی شهر دارند، 
اذعان داش��ت: در حال حاضر 70 هزار موتورسیکلت 
سطح ش��هر دو زمانه و بیش از 15 سال قدمت دارند 

که منجر به آلودگی هوا می شود. 
وی با اش��اره به این که از س��ال 88 تاکنون شهرداری 
جهت راه ان��دازی مراکز معاینه فنی موتورس��یکلت 
اعالم آمادگی کرده اس��ت افزود: هنوز وزارت کشور 
تجهیزات الزم را برای معاینه فنی خودروهای سنگین 
و موتور سیکلت به شهرداری تحویل نداده و این مهم 

به تعویق افتاده است. 
مدیر عامل س��تاد مرک��زی معاینه خودروهای ش��هر 
تأکید کرد: وزارت کش��ور متولی گسترش معاینه فنی 
خودروها می باشد و امید است تجهیزات معاینه فنی 
موتور س��یکلت اصفهان از سوی وزارت کشور تأمین 

شود. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر موتور سیکلت ها 
گفت: با اجرایی ش��دن الیح��ه مدیریت حمل و نقل 
و مدیریت س��وخت و نظارت بر موتورسیکلت ها و 
خودروها و داش��تن برگه معاینه فنی افزایش خواهد 
یافت، همچنین ستاد معاینه فنی خودروهای شهرداری 
اصفهان ساز و کارهای الزم را در این خصوص آماده 

کرده است. 
وی اضافه کرد: با توجه به این که ش��هر اصفهان برای 
معاین��ه فنی 550هزار موتورس��یکلت ب��ه بیش از 24 
خط مکانیزه نیاز دارد، متأس��فانه با وجود رایزنی های 
صورت گرفته هیچ اقدامی در جهت تأمین تجهیزات 
الزم از س��وی وزارت کش��ور صورت نگرفته اس��ت 
و این در حالی اس��ت که 33 درصد منش��أ سرطان ها 
 در کالنش��هرها به خصوص اصفهان موتورس��یکلت

است. 

اسالمیان:

باور  بخش خصوصی سبب توسعه اقتصادی کشور است

با توجه به برآورد هزینه 10 هزار میلیارد تومانی؛

حفر تونل بهشت آباد فاقد توجیه اقتصادی است

تجهیزات مراكز معاینه فنی موتورسیكلت از سوی وزارت كشور تأمین نشده است

 تردد 550 هزار موتورسیکلت بدون برگه معاینه فنی در اصفهان

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:
بهره برداری از 85 طرح اشتغال 

در هفته دولت 
رئیس سازمان بهزیستی استان اصفهان از بهره برداری 85 طرح اشتغال، 
تحویل 46 خانه به مددجویان و بهره برداری از یک مرکز گفتار درمانی 
در ش��اهین ش��هر همزمان با هفته دولت در اصفهان خبر داد.  محمود 
محمد زاده در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه های این 
سازمان در هفته بهزیستی افتتاح شده است، اظهار داشت: گستردگی و 
خدمات رسانی بهزیستی به حدی زیاد است که پس از افتتاح 380 طرح 
اشتغال، اکنون 85 طرح اشتغال دیگر نیز در هفته دولت افتتاح می شود. 
وی اف��زود: 30 مرکز م��ددکاری در زمینه اعصاب و روان و ترک اعتیاد 
در این هفته افتتاح و آغاز به کار می  کند. رئیس سازمان بهزیستی استان 
اصفهان تصریح کرد: 46 خانه برای مددجویان س��اخته شده که در این 
هفته تحویل داده می شود. وی همچنین از بهره برداری یک مرکز گفتار 
درمانی در شاهین شهر اصفهان خبر داد و گفت: در این ایام از 100 نفر 
از بازنشستگان بهزیستی استان به مناسبت هفته دولت تجلیل می شود. 
محمدزاده به طرح های اشتغال سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: در 
هفته بهزیس��تی 380 طرح اشتغال افتتاح و نیز 271 خانه به مددجویان 
تحت پوش��ش تحویل داده شد. وی با اش��اره به اینکه 11 هزار نفر در 
س��ایت اشتغال این س��ازمان از مددجویان و معلوالن ثبت نام کرده اند، 
اضافه کرد: از سهم 14هزار نفر شغل استانداری اصفهان، 8 هزار نفر آن 
توسط سازمان بهریستی تأمین می شود. رئیس سازمان بهزیستی استان 
 اصفهان همچنین به اعطای وام خود اشتغالی اشاره کرد و گفت: وام های 
خود اش��تغالی و زودبازده در قالب طرح های اش��تغال خانگی، اس��تاد 
شاگردی، کشاورزی و سایر مشاغل در نظر گرفته شده که با استفاده از 
امکانات موجود خود س��ازمان راه اندازی می شود. وی با بیان اینکه یک 
هزار و 600 مرکز خصوصی زیر نظر بهزیس��تی فعالی��ت دارند، افزود: 
8هزار شغل تا پایان س��ال جاری توسط این سازمان ایجاد خواهد شد. 
محمدزاده همچنین از راه اندازی شش کارگاه جدید حمایتی خبر داد و 
بیان داشت: این کارگاه ها برای مددجویان  ذهنی، ناتوان  جسمی و معلوالن 
در نظر گرفته ش��ده که بتوانند فعالیت های کاری خ��ود را در حد توان 
جسمانی خود در فضای کوچک و با وسایل ارزان قیمت انجام دهند. وی 
با اشاره به اینکه از جمله اقدامات این سازمان فروش و حمایت کاال های 
تولیدی مدد جویان است، اضافه کرد: در راستای حمایت وی ژه از این افراد 
پیش بینی کرده ایم که در فضای مجازی بستری را ایجاد کنیم که معلوالن و 
محصوالت تولیدی آنها را معرفی و از طریق اینترنتی به فروش برسانیم.

رشد 2/5درصدی کیفیت محصوالت 
ناحیه فوالد سازی فوالد مبارکه

با همت کارکنان متعهد و پرتالش ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته،  این 
ناحیه توانست رکورد کیفیت کالف گرم خود را در مرداد ماه سال جاری 
تا 95 درصد افزایش دهد. احمد احمدیان سرپرست ناحیه فوالدسازی و 
نورد پیوسته شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: رکورد جدید 
2/5 درصد نسبت به رکورد قبلی که در سال 89 حاصل شد رشد داشته 
است. وی دالیل عمده کسب این موفقیت و افزایش کیفیت در این ناحیه 
را بازرسی و کنترل دقیق تر خط تولید و همینطور افزایش آماده  به کاری 
تجهیزات تأثیرگذار روی کیفیت محصوالت عنوان نمود. سرپرست ناحیه 
فوالدسازی و نورد پیوسته تصریح نمود که افزایش کیفیت محصوالت 
یک��ی از اه��داف مهم ناحیه بوده که پس از چند ماه تالش و کوش��ش 
کارکنان این ناحیه محقق شد، ضمن این که باید توجه داشت که در این 
ناحیه امکان دوباره کاری روی کالف میسر نمی باشد، بنابراین کسب این 
 میزان مطابقت محصوالت با استاندارد قابل تقدیر است. احمد احمدیان 
خاطر نش��ان کرد: رکورد فوق که حاصل تالش جمعی کارکنان تولید، 
تعمیرات، کنترل کیفی و دفاتر فنی و برنامه ریزی تولید است موجبات 
رضایت مندی مش��تریان را نیز به همراه داش��ته است. ایشان در پایان از 
حمایت های معاونت بهره برداری و کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن این 
رکورد تالش نموده اند تش��کر نمود و اظهار امیدواری کرد که در س��ایه 
الطاف خداوند منان، این ناحیه همواره فراتر از اهداف کمی و کیفی تعریف 

شده حرکت نماید.

كارشناس میراث فرهنگی اصفهان:
در زمان حاضر هیچ آسیب جدی 
سی و سه پل را تهدید نمی کند

کارش��ناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان ضمن تکذیب ادعای برخی سایت ها و رسانه ها مبنی بر شکاف 
بر بدنه اثر تاریخی سی و سه پل گفت: در زمان حاضر هیچ گونه آسیب 
جدی این اثر را تهدید نمی کند. شهرام امیری افزود: حدود 75 روز است 
که کار مرمت اثر تاریخی سی و سه پل طی قراردادی با بخش خصوصی 
در حال انجام اس��ت. وی اظهار داشت: بر این اساس مرمت این پل از 
جبهه جنوبی در دو س��مت غربی و شرقی آغاز ش��ده است. وی، این 
عملیات را شامل استحکام بخشی پایه سنگی پل، بدنه آجری طبقه باال، 
طبقه همکف، پاک کردن نوشته های روی دیوار و دیگر عملیات الزم 
برای ترمیم این اثر عنوان کرد. وی گفت: شروع عملیات مرمت این پل 
که بیش از دو ماه اس��ت آغاز شده برای رفع برخی ترک های ناشی از 
فرسایش است که امری طبیعی می باشد. امیری مدت زمان اجرای کامل 
عملیات مرمت س��ی و سه پل را حداقل تا پایان امسال عنوان کرد. وی 
یادآور ش��د: با توجه به اینکه هنوز مترو راه اندازی نشده است و هیأت 
کارشناسی مورد تأیید متشکل از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و 
مترو در حال مطالعات روی این قضیه هس��تند هیچ گونه تهدید جدی 

ناشی از مترو به این اثر تاکنون آسیبی نرسانده است.

افتتاح هفت طرح عمرانی در لردگان 
بخش��دار مرکزی لردگان از افتتاح هفت طرح عمرانی در بخش مرکزی لردگان 
در هفته دولت خبر داد. هدایت اله بامیری در گفتگو با ایرنا افزود: برای اجرای 
طرح های آبرس��انی بوگر، تنگ کلوره، مدرس��ه ناغان، خانه بهداشت سردشت، 
طرح هادی برآفتاب ش��هیدان، بند آبخیزداری میالس حدود یک میلیارد و950 
میلیون ریال اعتبار هزینه شده است. وی همچنین از طرح پمپاژ آب کشاورزی 
ک��رف خبر داد. وی گفت: حدود دو هزار نف��ر از مزایای این طرح ها بهره مند 

شده اند.

آموزش آتش نشانان افتخاری در شاهین شهر 
س��رآتش باز کیومرث مختاری مدیریت س��ازمان از ش��روع کالس های آموزش 
آتش نش��ان افتخاری جهت شهروندان محترم و ارتقای سطح ایمنی جامعه خبر 
داد. زمان ثبت نام از مورخه 90/6/7 در محل ایس��تگاه های آتش نش��انی فلکه 

شهرداری و گلدیس و شروع کالس ها مورخه 90/6/19 می باشد. 

احیای تورهای گردشگری برای سالمندان
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تأکید بر توجه جدی به سالمندان، 
پیشکسوتان و بازنشستگان شهر اصفهان گفت: احیای تورهای گردشگری 
برای سالمندان می تواند خدمت بزرگی به این قشر ارزشمند و با تجربه 
در شهر باشد. به گزارش ایمنا، علی رضا نصر اصفهانی با بیان مطلب فوق 
گفت: فراهم کردن فضاهایی با نش��اط و ش��اداب برای حضور سالمندان 
و بازنشس��تگان در شهر ضروری اس��ت. وی با تأکید بر توجه جدی به 
سالمندان، پیشکسوتان و بازنشس��تگان تصریح کرد: با توجه به تجارب 
این قش��ر می توان آنان را در فعالیت های اجتماعی مشارکت داد.  عضو 
ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به این که الزم است برای اوقات 
فراغت س��المندان برنامه ریزی ش��ود، افزود: احیای تورهای گردشگری 
برای سالمندان می تواند خدمت بزرگی به این قشر ارزشمند و با تجربه در 
شهر باشد. نصر اصفهانی با تأکید بر این که شهرداری اصفهان باغ تجربه را 
ویژه سالمندان راه اندازی نموده است، خاطرنشان کرد: همه ارگان ها باید 

بستر های فرهنگی و تفریحی را برای قشر سالمند توسعه دهند.

ركورد شكنی فوالد مباركه 
در حمل محصوالت  ریلی

محمدعل��ی زارع��ی، رئی��س راه آه��ن ش��رکت ف��والد مبارک��ه از 
واگ��ذاری و حم��ل بی��ش از 486 دس��تگاه واگن حامل سفارش��ات 
خودروس��ازی س��ایپا و کس��ب رکورد جدیدی به می��زان 24هزار و 
974ت��ن حمل ریلی در این واحد خب��ر داد و گفت: رکورد قبلی این 
 واح��د مربوط به اردیبهش��ت م��اه به میزان 22 ه��زار و 585 تن بوده 

است. 
وی گف��ت: ای��ن رک��ورد حاصل ت��الش کارکن��ان واح��د راه آهن 
ش��رکت ف��والد مبارکه اس��ت و ب��ا توجه ب��ه ظرفیت ه��ای موجود 
در راه آه��ن ف��والد مبارک��ه جهت حم��ل ریلی محص��والت، انتظار 
داری��م ب��ا توس��عه خط��وط ریل��ی در انباره��ای نواحی نورد س��رد 
و گ��رم و ترغی��ب مش��تریان ب��ه حم��ل ریل��ی سفارش��ات خ��ود، 
 ش��اهد افزای��ش قاب��ل مالحظ��ه ای در حمل ریلی نس��بت ب��ه جاده 

باشیم.

رونمایی از بزرگ ترین تابلو قاب پروانه 
در نجف آباد

بزرگ ترین تابلو قاب پروانه با حضور فرماندار نجف آباد و جمعی از مسئوالن ادارات 
و ارگان های شهرستان نجف آباد رونمایی شد. در این مراسم فرزاد عزیزی نیا طراح 
این تابلو گفت: طراحی و ساخت این تابلو بیش از پنج سال زمان برده و روزانه حدود 

15 ساعت بر روی این تابلو کار شده است.
وی گفت: در س��اخت این تابلو مدیون کمک ها و یاری مادرم و اعضای خانواده ام 
هستم این طرح فقط در انحصار خودم است. عزیزی نیا اعالم داشت: این تابلو به طول 
3/5 و عرض 2/60 و در عمق 40 سانتی متر طراحی و اجرا گردیده و در این طرح 
215000 قطعه پروانه از مواد پالستیکی مخصوص ساخته شده و پس از رنگ آمیزی 
نصب ش��ده است. وی گفت: در ساخت این تابلو منحصر به فرد در کشور از آهن،  
آلومینیوم، یونولیت، فوم، چوب، پالستیک و پارچه استفاده شده است و کل تابلو با 
مخمل مشکی پوشیده شده است و کنده کاری های این قاب هم )تاج( با دست انجام 
ش��ده است. عزیزی اعالم داش��ت: برای ساخت این تابلو بیش از 100 میلیون ریال 

هزینه شده است.
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اخطار اجرايي
5/690 شماره: 975/89 به موجب رأي شماره 97-90/2/19 تاريخ 90/2/19 حوزه 27 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه علي شيراني 
مجهول المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 15/000/000 ري��ال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت س��ي هزار ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات 
تأخير و تأديه از تاريخ 82/8/10 لغايت اجراي حكم در حق محكوم له صندوق قرض 
الحس��نه ياوران مهدي )عج( به مديريت جالل الماس��ي نشاني محل اقامت: خ پروين 
طبقه زيرزمين بانك انصار و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د 
و در صورت��ي كه خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم 
نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
ق��ادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به ب��وده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش 

ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده
6/119 ش��ماره: 903-4093 ش��ماره: 29203 براس��اس پرون��ده اجراي��ی كالس��ه 
111903- 4093 مق��دار هفت��اد و دو حب��ه شش��دانگ پ��الک ثبت��ی ش��ماره 80 و 
418/73 واق��ع در بخ��ش پنج ثبت��ی اصفهان ملكی آقای س��عيد س��مندريان كه برابر 
بخشنامه ش��ماره 42580/ج- 89/11/10 و نامه ش��ماره 7409/ج- 90/3/4 اداره ثبت 
 اس��ناد و ام��الک منطقه جنوب اصفه��ان به نام نامبرده س��ابقه ثب��ت دارد و حدود و 
مشخصات ششدانگ پالک مرقوم به شرح صفحه 158 دفتر 1112 می باشد كه در قبال 
طلب آقای محمد سماواتيان و 5% اجرايی بازداشت گرديده از ساعت 9 صبح الی 12 روز 
سه شنبه مورخ 90/6/29 در شعبه اسناد ذمه ای اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طريق 
مزايده به فروش می رسد و مورد مزايده از مبلغ يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون 
ريال )1/250/000/000 ريال( قيمت ارزيابی شده توسط كارشناس شروع و به هركس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. ضمنًا حسب گزارش پالک 
 مرقوم عبارت است از يك واحد آپارتمان واقع در طبقه همكف با دو اتاق خواب، هال، 
س��رويس ه��ای بهداش��تی و آش��پزخانه به مس��احت يكصد و س��ه مت��ر و چهل و 
ش��ش س��انتی متر مرب��ع )103/46 مترمربع( و مس��احت ت��راس چهار مت��ر و پنجاه 
 و چه��ار س��انتی متر مرب��ع )4/54( بدون حق اس��تفاده از پاركينگ مش��اعی بانضمام 
شش��دانگ انباری پالک 73 فرعی به مس��احت ش��ش متر و س��ی و ش��ش س��انتی 
مت��ر مرب��ع از ي��ك مجتم��ع مس��كونی ب��ا مصال��ح ديواره��ای باربر آج��ری، نمای 
خارج��ی آجرنم��ای بندك��ش ش��ده، درب ورودی پروفي��ل فل��زی، پنج��ره ه��ا 
آلوميني��وم شيش��ه خ��ور، كف هال موكت ش��ده، س��طوح داخل��ی كاغ��ذ ديواری، 
 ،mdf ك��ف يك��ی از اتاق ه��ا پاركت، آش��پزخانه ب��ا ديوار كاش��ی ش��ده و كابينت 
حمام و س��رويس های بهداش��تی با كف سراميك و بدنه كاشی كاری شده، درب های 
داخلی چوبی، سيس��تم س��رمايش كولر آبی، گرمايش بخاری گازی و دارای اشتراكات 
آب، برق و گاز می باشد و به آدرس اصفهان- خيابان نظرغربی- كوچه كالنتر- كوچه 
بنفشه- پالک 22- كدپستی 45315 الی 45311- 81756- طبقه اول می باشد. طالبين 
می توانند به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزايده ديدن به عمل آورند. ضمنًا هزينه ها و 

 

بدهی های انش��عابات متعلقه به عهده خريدار می باش��د. اين آگهی در يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ و منتشرخواهد بود. م الف/7869

اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اخطار اجرايی
6/150 كالس��ه پرون��ده: 195/89ح��ل4 بموجب دادنامه ش��ماره 94 م��ورخ 90/4/6 
ص��ادره از ش��ورای حل اختالف چهارم كه ب��ه مرحله قطعيت رس��يده محكوم عليها 
1- فرزاد جعفری فرزند غالمحس��ين به نش��انی خمينی ش��هر- بلوار اميركبير- تقاطع 
دوم- نمايش��گاه ساحل 2- مريم حق ش��ناس فرزند صفرعلی مجهول المكان محكوم 
هس��تند به تمهيد مقدمات انتقال س��ند و حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
س��ند خودرو به ش��ماره 23 ايران 484ص22 پژو آردی مدل 1386 در حق محكوم له 
رضا رئيس��ی فرزند علی ش��غل: آزاد به نش��انی اصفهان خ زينبيه كوچه منتظرالمهدی 
كوچه ميالد بن بس��ت ياس��ر درب سوم س��مت چپ. در اجرای حكم رعايت تبصره 
2 م��اده 306 رعايت گردد. محكوم علي��ه بموجب ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مكلف 
اس��ت: ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطار اجرايی رأس��ًا نس��بت به اجرای مفاد حكم 
اقدام نمايد، در غير اين صورت حكم جهت اجرا به اجرای احكام دادگس��تری ارسال 

خواهد شد. م الف/11380  
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

اخطار اجرائی
6/174 شماره: 1314/89 بموجب رای شماره 1286 تاريخ 90/3/28 حوزه 18 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمود ماهرانی 
مجهول المكان محكوم اس��ت به اس��ترداد بيست و نه ميليون و پانصد هزار ريال وجه 
دريافتی با مجوز پيك موتوری در حق محكوم له مصطفی آقاداود فرزند عليرضا شغل: 
پيك موتوری به نش��انی اصفهان سه راه سيمين- كوچه امام پالک6 و محكوم است به 
پرداخت نيم عشر. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد 
صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محك��وم علي��ه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به ب��وده ليكن براي فرار از آن 
ام��وال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واق��ع از دارائي خود داده به نحوي كه 
تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك 

روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزايده
6/175 ش��ماره: 29813 براساس پرونده اجرايی كالسه 112991- 4136 تمامت شش 
حبه و بيس��ت و پنج صدم حبه مش��اع از 24 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک 
4538/1 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان ملكی آقای حميدرضا مقاره عابد فرزند محمد 
كاظم كه برابر بخش��نامه شماره 300- 89/12/15 اداره ثبت منطقه شمال اصفهان )24 
حبه مشاع( به نام نامبرده سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ پالک مرقوم 
به ش��رح پرونده ثبتی می باش��د كه در قبال طلب آقای اصغ��ر جانثاری و 5% اجرايی 
بازداش��ت گرديده از س��اعت 9 صبح الی 12 روز يك ش��نبه مورخ 90/7/10 در شعبه 

اس��ناد ذمه ای اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان از طريق مزايده به فروش می رسد 
و م��ورد مزايده از مبلغ 145/052/084 ريال قيمت ارزيابی ش��ده توس��ط كارش��ناس 
ش��روع و به هركس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. ضمنًا 
حس��ب گزارش ششدانگ پالک مرقوم در حد س��ه طبقه با زيرزمين )به صورت يك 
اطاق و حمام و توالت مربوط به طبقه همكف( احداث ش��ده اس��ت. ششدانگ دارای 
مس��احت 110/96 مترمرب��ع بوده و اعيانی احداثی آن براس��اس گواه��ی پايان كار به 
ش��ماره 11/6600 مورخ 84/5/9 به ميزان 373 مترمربع مشتمل به سه طبقه و زيرزمين 
)ب��ه صورت مكمل طبقه همكف( می باش��د س��اختمان دارای نمای آجری و س��نگ 
در پايي��ن دس��ت بوده و پله های س��نگی و بدنه دس��تگاه پله گ��چ و رنگ آميزی می 
باش��د. طبقه همكف دارای هال و آش��پزخانه اپن و يك اطاق و س��رويس های حمام 
و توال��ت در زيرزمي��ن بوده و طبقات اول و دوم ش��امل هال و آش��پزخانه اپن و دو 
اطاق خواب و س��رويس های حمام و توالت می باش��د. بدنه ديوارهای داخلی گچ و 
رن��گ آمي��زی، كف موزائيك، درب های داخلی چوب��ی و درب و پنجره های بيرونی 
آلومينيوم��ی، آش��پزخانه ه��ا اپن، بدنه ديوارهای آن تا س��قف كاش��ی و كف های آن 
س��راميك و دارای كابينت MDF و همچنين بدنه ديوارهای س��رويس حمام و توالت 
نيز كاش��ی و كف آنها س��راميك می باشد. سيستم سرمايش س��اختمان كولر و سيستم 
گرماي��ش آن بخ��اری می باش��د و دارای انش��عابات آب و گاز و برق می باش��د و به 
آدرس اصفهان- خيابان مس��جد س��يد خيابان آيت اله بيدآبادی روبروی مدرسه نواب 
كوچه حاج رس��وليها پالک 25 می باش��د و طالبين می توانن��د به آدرس فوق مراجعه 
و از م��ورد مزايده ديدن به عمل آورند ضمنًا هزينه ها و بدهی های انش��عابات متعلقه 
 به عهده خريدار می باش��د. اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده چاپ و منتش��ر 

خواهد شد. م الف/7998
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/176 درخصوص پرونده كالسه 610/90 ش 8 خواهان احمد محققيان، عذرا حسينی 
دادخواس��تی مبنی بر ابطال تقسيم نامه عادی مورخ 70/12/29 درخصوص 12 و 3/4 
قفيز مشاع از 15 و 3/4 قفيز شش دانگ پالک 15/267 بخش 14 ثبت اصفهان به ماده 
601 ق و بش��رح مقوم به 3/100/000 ريال و مطالبه خس��ارت هزينه های دادرسی به 
طرفيت 1- قربانعلی 2- محمود 3- اكبر 4- محترم 5- بتول 6- مهری همگی محققيان 
گورتان��ی 7- زينب س��ليمانی 8- مريم بابايی 9- محبوب��ه بيابانكی 10- رضوان حاج 
عنايتی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 90/7/27 ساعت 
11/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/8002 
مدير دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/177 درخصوص پرونده كالسه 183/90ش 16 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
ب��ا وكالت خانم آرزو لطف��ی مبنی بر مطالبه به طرفيت مرتضی س��عيدی تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روز يك شنبه مورخ 90/7/24 ساعت 16/30 تعيين گرديده، 
ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جرايد 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 

ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7909 

مدير دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6/178 درخصوص پرونده كالس��ه 181/90 ش 16 خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه با 
وكالت خانم آرزو لطفی دادخواس��تي مبنی بر مطالبه به طرفيت نادر صادقی تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای روز يك شنبه مورخ 90/7/24 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع 
ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/7910 
مدير دفتر شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/180 آق��ای اتابك فتوت قهجاورس��تانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1390 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالسه 2608/90ح/10 از اين ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شهباز فتوت قهجاورستانی بشناسنامه 1408 در 
تاريخ 1390/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به چهار پسر به شرح ذيل می باشند: 1- مهدی فتوت قهجاورستانی به 
ش ش 28 فرزند متوفی 2- بابك فتوت قهجاورستانی به ش ش 249 فرزند متوفی 3- 
اتابك فتوت قهجاورستانی ش ش 1390 فرزند متوفی 4- سيامك فتوت قهجاورستانی 
به ش ش 254 فرزند متوفی والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ي��ك نوبت آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراض��ی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/8022  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكيت
6/181 نظر به اينكه آقاي غالمعلي ش��ريفاني با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت 
ش��هود رسماً گواهي شده مدعي مفقود ش��دن سند مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
پالک 1/1312 شده است كه سند مذكور به ميزان ششدانگ در صفحه 577 دفتر3 امالک 
به نام محمدحسن اختر ثبت و سند صادر شده سپس نامبرده به موجب سندرسمي شماره 
499 – 20 / 2 / 41 دفتر سه شهرضا كل ششدانگ را به حيدرعلي و غالمعلي شريفاني 
»باس��ويه« انتقال داده كه ته سند به ميزان س��ه دانگ در سهم غالمعلي قرار گرفته است 
اينك نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت المثني نسبت به سه دانگ مالكيت خود از پالک 
فوق را نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق 
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن 

به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا

اقتصاد امروز
خبر

مديرعامل شركت ملی نفت ايران با تكذيب اخبار 
مربوط به مخالفت اين شركت با عرضه نفت در 
رضايت  بورس  در  نفت  ازعرضه  گفت:  بورس 
داريم و تاكنون اين امر در پنج مرحله انجام شده 
ندارد.  زمينه وجود  اين  در  نيز  مشكلی  و  است 
احمد قلعه بانی در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: به 
دليل نبود خريداران نفتی با توان مناسب مالی و 
بازرگانی جهت خريد و عرضه نفت به بازارهای 
بين المللی، پنجمين عرضه محموله نفتی ايران در 
بورس به فروش نرفت. وی ابراز اميدواری كرد 
با توانمندسازی شركت های ايرانی در آينده، آنها 
قادر به خريد و عرضه نفت به بازارهای بين المللی 

شوند.
بورس  سازی  فعال  از  اينكه  بيان  با  بانی  قلعه 
نفت استقبال می كنيم، تصريح كرد: برای توسعه 
آينده، عرضه نفت در بورس  نفتی در  بازارهای 
ادامه خواهد يافت و بر اين اساس هر هفته يك 
محموله نفتی در بورس عرضه خواهد شد. اين 
مقام مسئول تصريح كرد: اگرچه هم اكنون نفت 
ايران طبق قرارداد های معمول در بازارهای جهانی، 
در حال عرضه است اما بخشی از ميزان فروش را 
برای عرضه در بازارهای اسپات )نقد( كه ميزان آن 
كم هم نيست در بورس عرضه خواهيم كرد. پيش 
از اين سيد محسن قمصری مدير امور بين الملل 
ايران گفته بود كه از مجموع  شركت ملی نفت 
نفت خام صادراتی ايران حدود 90 تا 95 درصد 
استاندارد و  با قيمت  بلندمدت و  قراردادهای  با 

پنج درصد باقی مانده نيز در بازار نقد )اسپات( 
اكنون هيچ  به گفته وی هم  به فروش می رود. 
يك از كشورهای بزرگ توليدكننده نفت دنيا مانند 
عربستان، كويت، امارات و ونزوئال نفت خود را 
در بورس به فروش نمی رسانند و شركت ملی 
نفت  فروش  به  ملزم  قانونی  نظر  از  ايران  نفت 
و تأمين بودجه مصوب مجلس شورای اسالمی 
زمينه  اين  در  مشكلی  نيز  اكنون  هم  و  است 
با اين وجود در حال آزمودن فروش  اما  نيست 
نفت در بورس است. قمصری افزود: در جايی 
نفت  توليدكنندگان  تمام  كه  شمال  دريای  مانند 
خصوصی هستند، عرضه نفت در بورس موفق 
است اما در كشورهايی مانند ايران كه توليدكننده 
آن  موفقيت  ميزان  است،  دولت  بخش  در  نفت 

چندان مشخص نيست. 
خام  نفت  محموله  پنجمين  می شود،  يادآور 
سنگين صادراتی ايران به ميزان يك ميليون بشكه 
روز چهارشنبه هفته گذشته با قيمت 105 دالر و 
58 سنت در تاالر بين المللی بورس كاالی ايران 
در كيش عرضه شد كه به دليل به توافق نرسيدن 
عرضه كننده و خريدار اين معامله انجام نشد. در 
اين معامله فروشنده، دو دالر پرميموم را در نظر 
گرفت اما خريدار خواستار يك دالر تخفيف از 
سوی شركت ملی نفت ايران بود كه در نهايت 
دو طرف به توافق نرسيدند. تاكنون از پنج عرضه 
نفت خام ايران در بورس تنها يك مورد آن و به 

ميزان 500 هزار بشكه به فروش رفته است.

گفت:  دريانوردی  و  بنادر  سازمان  عامل  مدير 
به  بندری  و  دريايی  پروژه   84 دولت  درهفته 
و  شمالی  بنادر  در  تومان  ميليارد   270 ارزش 
سيد  می رسد.  برداری  بهره  به  كشور  جنوبی 
اين  افزود:  ايرنا  با  گفتگو  در  صدر  عطاءاله 
پروژه ها در بنادر امام خمينی، بوشهر، خرمشهر، 
آبادان، چابهار، شهيد رجايی، اميرآباد و نوشهر 

به اجرا درآمده است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردی ادامه داد: 
پشتيبانی،  اراضی  زيربنايی  تأسيسات  راه اندازی 

بندر  اسكله های  به  آب رسانی  و  برق رسانی 
شهيد رجايی از پروژه هايی هستند كه در هفته 

دولت در اين بندر به بهره برداری رسيد.
اسكله های  اساسی  تعمير  گفت:  همچنين  وی 
شماره 4 تا 20، اجرای طرح جامع شبكه كابلی 
راه آهن  بازسازی  و  نوسازی  نوری،  فيبر  و 
ديگر  از  رجايی  شهيد  بندر  پشتيبانی  اراضی 
پروژه هايی است كه در اين بندر افتتاح شده و 
نقش مهمی در حمل و نقل تركيبی در كشورمان 

خواهد داشت.

بنا  است  قرار  كه  است  موضوعی  زدايی  صفر   
قصد  مطلب  اين  شود.  انجام  دولت  خواست  به 
و  دولت  توسط  تصميم  اين  اتخاذ  علت  به  دارد 
اثرات اقتصادی اين تصميم صحبت به ميان آورد. 
يك  پول  ندارد.  اقتصاد  بر  حقيقی  اثر  صفرزدايی 

وسيله مبادله است. 
فرقی نمی كند اين پول چند صفر داشته باشد مهم 
افراد  پذيرش  مورد  پول  عنوان  به  كه  است  اين 
بتوانند معامالت  تا از آن طريق  جامعه قرار گيرد 
اصل  ديگر  بيان  به  دهند.  انجام  را  خود  روزانه 
صفرزدايی، اثر واقعی بر جامعه نخواهد داشت به 
اين معنا كه اين تغيير شكل پول نيست كه عاملی 
برای كاهش تورم و افزايش ارزش پول می گردد 
بلكه اين اثر روانی موجود در حذف چهار صفر از 
پول ملی است كه می تواند عاملی برای كاهش يا 

افزايش تورم باشد. 
بنابراين حلقه مرتبط بخش حقيقی و اقدام اسمی 
صفر زدايی، انتظارات تورمی می باشد. زمانی كه با 
داده شود  مردم  به  آرامش  اين  حذف چهار صفر 
انتظارات  است  شده  تمام  اقتصادی  مشكالت  كه 
واقعی  تورم  كاهش  به  كمك  و  كاهش  تورمی 
می نمايد. ولی آن چه اهميت دارد اين است كه اين 
انتظارات تورمی رو به پايين زمانی به جامعه داده 
ساختاری  اصولی،  اقدامات  با  قبل  از  كه  می شود 
بلند مدت مشكالت ساختاری و مزمن جامعه  و 

حل شده باشد. 
به بيان ديگر زمانی كه ثبات اقتصادی به وجود آمد 
صفر زدايی ثبات اقتصادی را از طريق اعتماددهی 
و عالمت دهی مثبت به مردم افزايش خواهد داد 
بدون  اگر  ولی  كرد.  خواهد  پيدا  كاهش  تورم  و 
گيرد  صورت  اقدام  اين  توالی  شرايط  رعايت 
نتيجه ای خسارت بار بر جامعه خواهد زد. به اين 
معنا كه بی ثباتی و مشكالت ساختاری جامعه را 
به شدت سوزان می نمايد  را  پول  و  داده  افزايش 
كه ناچار دولت را به اين نتيجه خواهد رساند كه 

واحد پول ملی را تغيير دهد. 
اين  به  می شود  نگاه  ايران  اقتصاد  به  كه  زمانی 
صفرزدايی،  از  صحبت  كه  می رسيم  واقعيت 
حل  برای  اصلی  فعاليت های  انجام  از  فرار  برای 
مشكالت ساختاری می باشد. به بيان ديگر نه تنها 
به دنبال انجام اقدامات تحقيق و توسعه و ارتقاء 
ظرفيت های توليدی نيستيم بلكه می خواهيم تورم 
ساختاری ناشی از مشكالت ساختاری را از طريق 

صفر زدايی درمان نماييم. 
طرف عرضه از دو ناحيه تورم را به جامعه تزريق 

هزينه  پر  و  بودن  ناكارآمد  طريق  از  يك  می كند، 
بودن توليد و ديگری به علت عدم توان توليد انبوه 

است.
نتیجه چه خواهد شد؟

در يك اقتصاد بی ثبات، صفر زدايی عالمتی روانی 
منفی به مردم می دهد، مردم احساس بی اعتمادی 
كاهش  تورم  تنها  نه  شايد  و  كرد  خواهند  شديد 
مشك��الت  به  بخشی  عمق  با  بلك��ه  نمی ي��ابد 
می ي��ابد.  افزايش  تورم  ايران  اقتصاد  ساخت�اری 
از مشكالت ساختاری، مشكالت مزمن و  منظور 
پيچيده ای می باشد كه برای انجام آن بايد اقداماتی 
مدت  بلند  در  اقدامات  آن  نتايج  كه  كرد  تعريف 

محقق می شود. 
مشكالت ساختاری اقتصاد ايران مربوط به طرف 
عرضه اقتصاد ايران می باشد. طرف عرضه اقتصاد 
كه  است  مواجه  توليدی  ظرفيت  كاهش  با  ايران 
اين  پول  تزريق  از طريق  بوديم  در صدد  همواره 
از  نماييم، غافل  كاهش ظرفيت توليدی را درمان 
آن كه بهره وری و خودكفايی و كارآمدی كه عوامل 
ارتقاء دهنده ظرفيت توليدی می باشد از طريق پول 

به دست نمی آيد. 
در  خودكفايی  و  توسعه  و  تحقيق  به  توجه  عدم 

امر دانش و تكنولوژی، ظرفيت های توليدی اقتصاد 
ايجاد  برای  عاملی  كه  است  آورده  پايين  را  ايران 
ساختاری  مشكالت  است.  شده  ساختاری  تورم 
شده  سبب  عرضه  طرف  بازدهی  بودن  پايين  و 
باشد  نداشته  جذابيت  جامعه  در  كارآفرينی  است 
و به علت وجود روند تورمی ناشی از مشكالت 
ساختاری سوداگری جذابيت پيدا كند و از طرفی 
تشديد  برای  عاملی  خود  سوداگری  افزايش 

مشكالت ساختاری اقتصاد ايران شده است. 
بهتر  دارد  ايران  اقتصاد  با چنين شرايطی كه  حال 
آن است كه به جای آن كه از صفر زدايی صحبت 
ظرفيت های  دهنده  ارتقاء  عوامل  از  آيد،  ميان  به 
بايد  اول  كه  چرا  آيد  ميان  به  صحبت  اقتصادی 
نتيجه  زدايی  صفر  تا  شود  انجام  سازی  ظرفيت 

مثبت داشته باشد. 
بنابراين بهتر آن است كه دولت به جای آنكه در 
جهت حذف چند صفر بی خود از پول بر خيزد 
كار،  و  فضای كسب  بهبود  كارآفرينان،  تربيت  به 
اقدام نمايد. حال  بومی كردن دانش و تكنولوژی 
حذف  است؟  ساده تر  اقدام  كدام  بگوييد  شما 
صفر يا تربيت و آموزش و خودكفايی در جهت 

ظرفيت سازی؟ 

مشكالت  علت  به  كه  نيست  اقدامی  اولين  اين 
ساختاری و فرار از آن انجام می شود. شوک قيمتی 
و افزايش قيمت حامل های انرژی نسخه ای بود كه 
اقتصاد ايران به علت دنبال نكردن ظرفيت سازی 

مجبور به انجام آن شد. 
در  اصلی  اقدامات  عدم  از  ناشی  كه  نسخه ای 
گذشته، امروز صورت پذيرفت و حال خود دوباره 
عاملی برای تشديد مشكالت ساختاری شده است 
كه از پيامدهای آن می توان به رشد سوداگری در 
جامعه پس از شوک قيمتی اشاره كرد. به طور دقيق 
همين قصه برای صفر زدايی در حال تكرار است. 
اين  به  می شود  نگاه  ايران  اقتصاد  به  كه  زمانی 
زدايی،  صفر  از  صحبت  كه  می رسيم  واقعيت 
حل  برای  اصلی  فعاليت های  انجام  از  فرار  برای 

مشكالت ساختاری می باشد. 
عدم انجام اقدامات اصلی عاملی برای صفر زدايی 
شده است كه از آن جا كه اين اقدامی برای فرار 
طرف  می شود  سبب  می باشد،  اصلی  اقدامات  از 
مشكالت  استمرار  طريق  از  ايران  اقتصاد  عرضه 
ساختاری قبلی و افزوده شدن مشكالت جديدتر 
زمينه سازی مشكالت ساختاری بزرگ تر و تورم 
قصه  البته  و  آورد  فراهم  بزرگ تری  ساختاری 
نگارنده  عقيده  به  و  نمی شود  ختم  جا  همين  به 
افزايش نرخ ارز به عنوان راه حل اسمی و ساده و 
فرار از اقدامات اصلی يكی ديگر از اقداماتی است 

كه به صورت اجتناب ناپذير انجام خواهد شد. 
به طور خالصه گفته شد كه صفر زدايی از طريق 
ايجاد  جامعه  در  كه  دهی  عالمت  و  روانی  بار 
خواهد كرد بر پارامترهای واقعی اقتصاد اثر گذار 
خواهد بود. عالمت دهی مثبت صفر زدايی زمانی 
عنوان  به  را  سياست  اين  كه  شد  خواهد  ايجاد 
علتی برای ثبات دهی به جامعه ديده نشود به بيان 
ديگر صفر زدايی بايد سياست طبيعی پس از حل 
مشكالت ساختاری، تورم ساختاری و ايجاد ثبات 
در جامعه پياده گردد چرا كه تنها در اين صورت 
است كه اين اعتماد و آرامش را به مردم می دهد 
كه بله، اقتصاد واقعًا پويا شده است و اين در حالی 
ايران  اقتصاد  برای  كه  مقدمات  اين  اگر  كه  است 
نگيرد،  صورت  شود،  انجام  می برد  زمان  سال ها 
تشديد خواهد  را  ناامنی  و  بی ثباتی  اين سياست 
كرد چرا كه همه می دانند منشأ اعمال اين سياست، 
مشكالت موجود در اقتصاد است و همين عاملی 
خواهد بود كه تورم ساختاری را از طريق تشديد 
بی ثباتی  تزريق  علت  به  عرضه  طرف  مشكالت 

تشديد نمايد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:فرقی نمی کند پول چند صفر داشته باشد!
مشکلی برای ادامه عرضه نفت خام ایران در بورس 

وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
افتتاح و بهره برداری 84 پروژه بندری در هفته دولت

عيد سعيد فطر بر روزه داران مؤمن مبارك باد
دفاتر و پایگاه هاي کميته امداد امام خميني در سراسر استان آماده دریافت فطریه شما مؤمين خداجو مي باشد.

اداره روابط عمومي و اطالع رساني كميته امداد امام خميني استان چهارمحال و بختياري
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
یادداشت

خبر

تاالب گندمان را دریابيد 

خطر آتش سوزی  برای  تاالب تشنه 

معصومه شهباز  
تاالب گندمان جزو تاالب های ثبت شده در دفتر بين المللی 
كه  تاالبی  است.   »1352  – »لندن  آبزی  پرندگان  تحقيقات 
زندگی اش  با احداث سد بر روی تاالب چغاخور و خشك 
شدن رودخانه آقبالغ  رو به پايان است. خشكی مفرط  از 
يك سو و كام آتش از سويی ديگر، جان از كف اين تاالب 
ربوده و از همه بدتر اينكه با وجود چنين بحرانی  مسئوالن نه  
تدابير كافی در جهت مقابله با آتش سوزی احتمالی در اين 
تاالب انديشيده اند و نه در اين راستا اداره محيط زيست را 
ياری رسان بوده اند. نبود اعتبارات كافی در راستای حفاظت 
در برابر  خطرات آتش سوزی، زخم های تاالب گندمان را 
عالوه بر درد تشنگی اش دو چندان ساخته است و در اين 
ميان فرياد دوست داران محيط زيست راه به جايی نمی برد. 
خشكسالی سال های اخير، درجه حرارت و افزايش تبخير از 
جمله تهديدهای طبيعی بوده كه به همراه احداث سد و قطع 
حق آبه طبيعی، تاالب گندمان را در برابر تهديد آتش سوزی  
رنجور ساخته است. احداث سد در محل خروجی تاالب 
چغاخور در باال دست و عدم رعايت حق آبه طبيعی تاالب 
گندمان، حفر چاه های مجاز و غيرمجاز و برداشت های مازاد 
بر پروانه های بهره برداری و دست كاری های انجام شده 
روند  اطراف  تاالب،  چشمه های  بستر  و  مسيرها  روی  بر 
 خشكی و مواجه تاالب گندمان با خطر آتش سوزی را شتابی 

نگران كننده بخشيده است.
استان  مدير كل حفاظت محيط زيست  پور  يوسف  سعيد 
تاالب  مفرط   خشكی  به  اشاره  با  بختياری  و  چهارمحال 
اين تاالب گفت و  آبه طبيعی  از ضايع شدن حق  گندمان 
افزود: در حال حاضر برای مقابله با آتش سوزی احتمالی 

دستگاه  يك  تانكرآب،  دستگاه  سه  مانند  تجهيزات  برخی 
 3 بانان،  محيط  استقرار  برای  كانتينر  دستگاه  يك  تراكتور، 
كيلومتر لوله های برزنتی و آلومينيومی، يك دستگاه پمپ 
ديزل تهيه شده و يك اكيپ چهار نفره نيز در محل مستقر 

شده است.
وی در ادامه با ابراز نگرانی از خطرات آتش سوزی در تاالب 
گندمان گفت: وجود تورد تا عمق 20 متری از ويژگی های 
منحصر به فرد تاالب گندمان است. همين ويژگی در زمان 
ترين  كوچك  و  می شود  متان  توليد  سبب  تاالب  بی آبی 

جرقه می تواند تا عمق خاک را بسوزاند.
اطف���اء ح���ريق چهل روزه در به  اشاره  با  پور   يوسف 
آتش سوزی سال 88 در تاالب گندمان افزود: دفع حريق در 
صورت آتش سوزی كار آسانی نيست؛ امكاناتی كه ما برای 
مقابله با آتش در تاالب گندمان در نظر گرفتيم فقط حكم 

مسكن دارد.
با  مقابله  و  احيا  راستای  در  انجام شده  اقدامات  مدير  اين 
آتش سوزی احتمالی در تاالب گندمان را فراتر از حد توان 
اداره محيط زيست استان دانست و بيان داشت: بودجه اين 
اقدامات از بودجه های ديگر در نظر گرفته شده و نيروهايی 
با  يعنی  اند.  شده  آورده  ديگر  مناطق  از  كرديم  مستقر  كه 
اعتبارات جاری كه در اختيار داريم، در عمل امكان تجهيز 

و احياء تاالب را نداريم.
اداره آب منطقه ای  با تأكيد بر لزوم همكاری  يوسف پور 
در احياء تاالب گندمان  يادآور شد: بخشی از خساراتی كه 
به تاالب گندمان وارد شده متوجه ادره آب منطقه ای استان 
است. سدی كه بر روی تاالب چغاخور زده شده حق آبه 
زيستی ای كه در طول تاريخ  به سوی تاالب گندمان روان 

بوده را نيز خشكانده است.

با  گندمان  تاالب  مديريت  كه  اين  بيان  با  ادامه  در  وی 
اداره  با  چغاخور  تاالب  مديريت  و  زيست  محيط  اداره 
برنامه  در  گذار  قانون  كرد:  تأكيد  است  منطقه ای  آب 
كرده  بينی  پيش  را  تاالب ها  واحد  مديريت  توسعه  پنجم 
برنامه پنجم توسعه )سال90(   و قرار  است طی سال اول 
 برنامه ريزی ها انجام و مديريت تاالب ها در كل كشور منسجم و 

واحد شود.
بر   واحد  مديريت  تاكنون  اينكه  به  اشاره  با  پور  يوسف 
سال  در  ما  مكاتبات  جواب  گفت:  نشده  اعمال  تاالب ها 
بود و در حال حاضر  منفی  منطقه ای  اداره آب  با  گذشته 
با مديريت آب منطقه ای كنونی صحبت های شفاهی  هم 
هنوز   اما  داشتيم  گندمان  تاالب  حيات  حفظ  راستای  در 

توافقنامه ای امضا نشده است.
وی ضمن در خواست توجه بيشتر از سوی مسئولين استانی 
و كشوری نسبت به محيط های طبيعی به ويژه تاالب ها با 
آنها گفت: در  اقتصادی و زيست محيطی  به ارزش  توجه 
خصوص احياء و حفاظت تاالب ها از افراد سياست گذار، 
برنامه ريزان و افرادی كه اعتبارات و بودجه ها را در دست 

دارند انتظار كمك بيشتری داريم.
و  محال  چهار  استان  زيست  محيط  حفاظت   كل  مدير 
بختياری  با اشاره به اقدامات اوليه در راستای احياء تاالب 
گندمان در سال جاری بيان داشت: مطالعات ميزان نياز آبی، 
احياء و ارزش اقتصادی تاالب گندمان انجام شده و طرح 

احياء اين تاالب آماده شده است.
وی افزود: در صورت موجود بودن  اعتبار با شركت های 
زيست محيطی و دانشگاه ها برای عملياتی شدن احياء تاالب  

قرار داد می بنديم.
با  گفتگو  در  نيز  بروجن   شهرستان  فرماندار  كرمی   فتاح 

را كاهش 45   تاالب گندم���ان  دليل  خشكی  زاينده رود 
دانست و گفت:  آسمانی و خشكسالی   نزوالت  درصدی 
پروژه انتقال آب سبزه كوه به سد چغاخور در دست اقدام 
تاالب  تونل مشكالت آب  اين  از  برداری  بهره  با  و  است 

گندمان حل خواهد شد.
وی با اشاره به اجرايی شدن حفر تونل انتقال آب سبزه كوه 
با پيمانكاری »قرارگاه خاتم االنبياء سپاه« افزود: تا پايان سال 
جاری دستگاه حفار تونل كه از چين خريداری شده نصب 
می شود و با شروع حفاری  دو سال ديگر اين تونل حفر 

خواهد شد.
در حالی كه فرماندار بروجن نسبت به رفع بحران آب در 
انتقال آب سبزه كوه، خوش  تونل  ايجاد  با  تاالب گندمان 
غير  اقدامی  را  تونل  اين  حفر  كارشناسان  است،  بين 
 كارشناسی می دانند و معتقدند با ايجاد اين تونل و افزايش 
رسوب گذاری، حيات تاالب چغاخور تهديد می شود. جايی 

كه از آن جا حق آبه طبيعی تاالب گندمان  روان می شود.
فرماندار بروجن در ادامه در مورد خطر آتش سوزی در تاالب 
گندمان گفت: كميته حفاظت از محيط زيست با عضويت 
فرماندار بروجن در رأس آن و اداره محيط زيست، اداره منابع 
طبيعی، اداره آب، جهاد كشاورزی با هدف حراست از تاالب 
گندمان و به منظور جلوگيری از آتش سوزی با ستاد مديريت 

بحران در جهت مهار آتش سوزی ورود پيدا می كند. 
هومان خاكپور، فعال محيط زيست نيز  با ابراز نگرانی از 
وضعيت بحرانی تاالب گندمان يادآور شد: حيرت آور است 
كه به طور تقريبی همه مسئوالن محلی و مقامات ارشد و 
تصميم گير كشوری نيز از اين شرايط نابسامان و بی سابقه  
حاكم بر گندمان با اطالع هستند و از تجربه تلخ آتش سوزی 
گسترده و طوالنی مدت دو سال پيش در اين تاالب باخبرند اما 
گويا به دليل عدم برخورداری حوزه محيط زيست از جايگاه 
سزاوار در سبد اولويت های راهبردی برنامه ريزان كشور و 
عدم تخصيص اعتبار الزم برای تشكيل يگان اطفای حريق و 
خريد تجهيزات سخت افزاری مناسب جهت مقابله با آتش، 
فقط بايستی دست به دعا برداريم و از پروردگار بخواهيم كه 

آتش را از جان اين تاالب خشك دور نگه دارد!
خاكپور با انتقاد از نبود تناسب بين درک حساسيت و خطر 
بروز آتش سوزی و ميزان توجه و تخصيص اعتبار به منظور 
استقرار اكيپ های اطفای حريق آموزش ديده، فعاليت های 
ترويجی و جلب مشاركت مردم آبادی های اطراف تاالب و 
آموزش آنان و خريد امكانات و تجهيزات اوليه ناوگان اطفای 
حريق محيط زيست برای پيشگيری و مقابله با حريق های 
تقدير  قابل  شواهد  البته  گفت:  گندمان،  درتاالب  احتمالی 
حكايت از آن دارد كه اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
با وجود بضاعت ناچيزش، به لحاظ شرايط بحرانی حاكم بر 
گندمان اقدام به تهيه برخی تجهيزات اوليه برای پيشگيری 
از حريق كرده است  اما در حقيقت بی آبی چنان وضعيت 
اگر  كه  است  بخشيده  شتاب  را  گندمان  تاالب   بحرانی 
آتش سوزی در اين تاالب رخ دهد نبايد انتظار معجزه از اين 

نيروهای امدادی دست خالی داشت.
گفتنی است كه تاالب گندمان كه  يكی از 10 تاالب برتر 
ارزش  با  به عنوان زيستگاهی  ايران است  در  نگری  پرنده 
در ميان 105 زيستگاه مهم پرندگان در ايران شناسايی شده 
است  و در شمار زيباترين تاالب های كشور و مهم ترين 
كانون های گردشگری چهارمحال و بختياری قرار داشته و 
زيستگاهی منحصر به فرد برای زمستان گذرانی و تخمگذاری 
پرندگان مهاجر و اسكان دائم پرندگان بومی محسوب شده 
كه نزديك به 15 گونه پرنده بومی و 30 گونه پرنده مهاجر 
نواحی سردسير شمالی با جمعيت های زياد، انواع مارها و 
قورباغه ها و الک پشت ها و پستانداران و ماهی ها را در 

خود جای داده است.

سپهر سليمی  
كارشناسان،   نظر  اساس  بر  كه  حالی  در 

عدم مديريت صحيح منابع آبی، زاينده رود 
در  كه  حالی  در  و  كشانده  خشكی  به  را 
اكثر روزهای پنج سال گذشته زاينده رود 
معاون  است،  بوده  خشك  كامل  طور  به 
عمرانی استانداری اصفهان خبر از آن داد 
كه قرار است در روزهای آينده به منظور 
تأمين آب های زير زمينی و جلوگيری از 
 خشك شدن درختان حاشيه رودخانه، آب 
شود.  باز  هفته  يك  مدت  به  رود  زاينده 
امر  اين  داليل  از  يكی  همچنين  ايشان 
و  آسودگی  برای  مفرح  فضايی  ايجاد  را 
استراحت شهروندان اصفهانی و گردشگران 

اعالم كرده اند!
كنيم  فراموش  نبايد  شرايطی  هيچ  تحت 
كه مشكل زاينده رود در اثر سوء مديريت 
در سال های گذشته به وجود آمده است. 
رود  زاينده  آب  اصولی  غير  انتقال  از 
احداث  ديگر،  استان های  و  شهر ها   به 
غير منطقی و طبيعت ستيزانه صنايع بزرگ در حاشيه رودخانه، عدم راندمان مناسب در صنايع كشاورزی استان های 
چهارمحال و بختياری و اصفهان، كاشت محصوالت كشاورزی نظير برنج، نگاه استانی به زاينده رود و.... همه و همه 

در خشك شدن پر آب ترين رود فالت مركزی ايران نقش داشته است.
از ياد نبريم كه زاينده رود يك رودخانه فصلی نيست، زاينده رود رودخانه ای دايمی است و زنده ديدن زاينده رود 

آن هم برای يك هفته كسی را خوشحال نمی كند.
بهتر است مديران و مسئوالن محترم به دنبال درمان واقعی مشكالت باشند، صدقه دادن و باز كردن يك هفته ای آب 
دردی را درمان نمی كند. سازمان های غيردولتی زيست محيطی، استادان و كارشناسان محيط زيست و كوشندگان 
محيط زيست در اصفهان و ايران حدود ده سال است كه نسبت به حال ناخوش زاينده رود هشدار داده و می دهند. 

برای نجات زاينده رود بايد آستين ها را باال زد و كار اصولی و كارشناسی شده انجام داد.
ايجاد فضايی مفرح برای آسودگی شهروندان اصفهانی و گردشگران حق هميشگی مردم اصفهان است. اين حق سال 
هاست كه برای آنها وجود داشته است، اگر در اثر دخالت نابخردانه در طبيعت اين حق از آنها سلب شده است بايد 

برای احيای اين حق بكوشيم.
پر آب ترين رود دايمی فالت مركزی ايران به آب صدقه ای نياز ندارد، حكايت اين آب هم مثل يارانه 40 هزار 

تومانی است! حق زاينده رود و ما بسيار بيشتر از يك هفته آب بوده و هست.

آبگيری سد »گتوندعليا« به عنوان جنوبی ترين پروژه  سدسازی بر رودخانه كارون، در سكوت خبری ادامه دارد و 
خطرات ناشی از يك پديده طبيعی انكارشده در محوطه مخزن اين »سد«، تاكنون مسكوت مانده است.

به گزارش ايبنانيوز، در گستره ای به گستردگی ده ها هكتار در خاور رودخانه كارون و باختر منطقه امبل شهرستان 
»اللی«، محوطه ای از گنبدهای نمكی هست كه در هنگام آبگيری و باال آمدن آب، همچون توده ای بزرگ از نمك 
پيامدهای  و  شد  خواهد  كارون  آب  كيفيت  افت  موجب  كه  رخدادی  بگيرد.  قرار  آب  ليوانی  در  كه  بود  خواهد 
زيست محيطی بر صنعت كشاورزی خوزستان خواهد داشت. برخی آگاهان، درباره حجم اين ذخيره نمك می گويند 
برآورد شده  در عرض چند هكتار  به عمق170  و  زمين  از  متر  نمكی، 100  توده های  اين  از  يكی  ارتفاع  تنها  كه 

است.
اين پديده بی گمان موجب باال رفتن شوری آب رودخانه كارون و پايين آمدن كيفيت آن در شهرهای گتوند، شوشتر، 

مالثانی، باوی، اهواز، آبادان و خرمشهر خواهد شد.
اگرچه دست اندركاران پروژه سد گتوندعليا، گنبدهای نمك در اين گستره را انكار می كردند، اما سرانجام با افشای 
برخی اطالعات از سوی گروه های مردمی به وجود ذخاير نمك اذعان كردند. پس از آن بود كه در كاری شتاب زده 
در حالی كه به سرعت به زمان آبگيری »سد« نزديك می شوند، دست به كار چاره جويی و جبران زمان از دست 
رفته برآمدند. اما حجم فراوان نمك به اندازه ای بود كه امكان جابه جايی آن در مدت زمان برجای مانده كاری دشوار 
می نمود، بنابراين در ميان سردرگمی و اختالف نظرهای بسيار سرانجام ايجاد ديوار حايل و پوششی سنگی بر روی 

»رخ نمون« های نمكی در دستور كار قرار گرفت.
تا اينجای كار، چندان مورد انتقاد نيست اما حمل تراشه های نمكی و غرق كردن آن در آب رودخانه كارون كه برای 

شتاب دادن در كار انجام می شود، امر غير قابل پذيرشی است.
بنا به گزارشی كه از گفتگو با كارگران محل پروژه و رانندگان وسايل نقليه شركت »مجری« تهيه شده است، ده ها 
كاميون از سنگ های نمكی در 8 ماه گذشته حمل و در رودخانه كارون رها سازی شده اند! يك راننده پيشين كاميون، 
شاغل در اين شركت كه نخواست نامش گفته شود، گفت: خودم در ماه های گذشته به دستور مديران پروژه، روزانه 
4 تا 6 سرويس خاک و سنگ معدن نمك را در كنار كارون رها كرده ام. امری كه به شوری بی سابقه آب رودخانه  

كارون و نارضايتی مردم شهرهای گتوند و شوشتر انجاميده است.
بر پايه اسناد، EC آب كارون از آبان ماه امسال تاكنون در برخی روزها بين رقم های 800 تا 2000 باال رفته است 
و اليه هايی از نمك بر كشتزارهای كشاورزی پديد آمده كه با چشم به سادگی می توان ديد. يك كارشناس سازمان 
جهاد كشاورزی استان خوزستان )كه خواست نامش بازگو نشود(، كاهش محصوالت كشاورزی و آسيب های ده ها 
ميلياردی بر محصوالت كشاورزی در سال گذشته را از تأثيرات شوری بی سابقه كارون دانست و گفت: در چند ماه 
گذشته در پی رهاسازی تراشه های نمك، كيفيت آب آشاميدنی روستاهای عقيلی و شهرستان های گتوند و شوشتر 

نيز به ميزان بااليی كاهش پيدا كرده است.
مردم شهرستان گتوند كه تا پيش از اين يكی از خالص ترين آب های آشاميدنی استان را داشتند هم اكنون ناچار به 

خريد و بهره گيری از دستگاه های تصفيه خانگی آب شده اند.
يك بررسی كوتاه بر روی آسيب های ساخت سد كارون3 در شمال شرقی خوزستان نشان می دهد كه گستره ای از 
انتظار  مشكالت اجتماعی، زيست محيطی و فرهنگی پس از ساخت اين سد برای مردم منطقه پديد آمده است و 

مشكالتی هم در دراز مدت می رود.

یادداشتی برای ثبت در تاریخ !
بهشت آباد یا جهنم آباد؟!

هومان خاکپور-فعال محيط زیست و منابع طبيعی
پايداری  مؤلفه های  و  محيطی  زيست  مالحظات  نبودن  برخوردار 
سرزمين از وزن الزم در برنامه های راهبردی مسئولين و همين طور 
در اولويت های معيشتی جوامع محلی سبب گرديده است كه در كمتر 
جايی از كشور شاهد واكنش های سزاوارانه مسئولين و مردم در مواجه 
با پروژه های توسعه ای و عمرانی باشيم. شايد از همين نظر باشد 
كه مشاهده تجمعات اعتراض آميز مردمی نسبت به مديريت منابع 
آب استان و واكنش های سزاوارانه مسئوالن و مقامات ارشد منطقه 
و نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در برابر پروژه انتقال 
آب بهشت آباد از سرشاخه های كارون بزرگ در ديار بختياری به 
فالت مركزی كشور، حواشی اين پروژه انتقال آب بين حوضه ای را به 

رويدادی منحصر به فرد و ويژه تبديل كرده است.
البته پيش از اين نيز غيرفنی، غير اقتصادی و خالف منافع منطقه ای و 
ملی بودن اين پروژه توسط مركز پژوهش های مجلس در سال 1387، 
شركت مديريت منابع آب ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كشور 
اعالم و هشدار داده شده بود كه اجرای اين پروژه می تواند روند بحران 
پائين دست كارون بزرگ  بختياری و حوضه   آب در چهارمحال و 

) خوزستان ( را شتابناک تر كند اما گويا راه به جايی نبرده بود!
هرچند تصميمات نگران كننده و تأمل برانگيز اتخاذ شده در جلسه 
چهارمحال  اصفهان،  استان های  مردم  نمايندگان  و  ارشد  مقامات 
با حضور  يزد و كرمان در مجلس شورای اسالمی كه  بختياری،  و 

وزير نيرو در محل وزارت خانه نيرو تشكيل شد؛ اميدهای مردم ديار 
بختياری و خوزستان را برای دست يابی به مديريتی پايدار در حوزه 
منابع آبی شان كم رنگ كرد! اما حاال خبر منتشر شده بر روی »پايگاه 
شبكه خبری آب ايران« كه حكايت از كلنگ زنی پروژه انتقال آب 
بهشت آباد در هفته دولت دارد؛ می تواند به مانند تير خالصی باشد كه 
بر همين اميدهای كم رنگ شده مردم دو استان چهارمحال و بختياری 
نمايندگان مردم منطقه در مجلس شورای  و خوزستان، مسئوالن و 
اسالمی، فعاالن حوزه محيط زيست و متخصصين حوزه منابع آب 

استان و كشور زده شده است!
اما بنده نيز به مانند ديگر فعاالن حوزه محيط زيست، در يادداشت های 
قبلی نسبت به اين رخداد طبيعت ستيزانه هشدار داده و گفته بودم كه 
در اين پروژه توانمندی های واقعی بوم شناختی  )اكولوژيكی( زيست 
بوم ها در چيدمان توسعه ای كشور ناديده گرفته شده است و اجرای 
اين پروژه پايداری سرزمينمان را به خطر خواهد انداخت، ولی گويا 
گوش شنوايی نبود و به هيچ يك از اين اعتراضات و مخالفت های 
مردمی، پارلمانی و نظرات كارشناسی و دلسوزانه فعاالن و متخصصين 
استانی و كشوری )و حتی به توصيه برخی از دوستان خودشان( هم 
توجه نكردند و حاال كه خبر از كلنگ زنی قريب الوقوع اين پروژه 
می دهند اين يادداشت را برای ثبت در تاريخ و برای نسل های آينده 
را  سرزمينشان  دغدغه  كه  نگارنده  امثال  بودند  بدانند  كه  نوشته ام 

داشته اند و می خواسته اند تا در قبال تاريخ شرمنده نباشند.

کمپین جهانی  امضا برای نجات 
دریاچه ارومیه راه اندازی شد

»كمپين  نام  با  را  اينترنتی  حركتی  زيست  محيط  فعاالن  از  جمعی 
 جهانی  امضا برای نجات درياچه اروميه« به راه انداخته اند و از تمامی 

عالقه مندان درخواست كردند تا به اين حركت بپيوندند.
به گزارش سبزپرس، اين كمپين با شعار »نجات درياچه اورمو )اروميه(، 
نجات سرمايه طبيعت در سياره واحد است كه ميراث واحد انسانهاست« 
آغاز به كار كرده و برای يك نامه اينترنتی و هشدار جمعی، اقدام به 

جمع آوری امضا می كند. 
در اين نامه كه به چند زبان از جمله انگليسی، تركی، آذری و فارسی 
تهيه شده، آمده است: »هنوز زمين بحران  خشك شدن درياچه ارال 
را از سر می گذراند كه دستكاری انسان در طبيعت شمارش معكوس 
خشكی كامل ميراث طبيعی جهانی ديگری را رقم زد. درياچه اروميه، 
ايران و  داخلی  درياچه  ترين  بزرگ  بزرگ جهان،  درياچه  بيستمين 
دومين درياچه بزرگ شور جهان يكی از ذخيره گاه های طبيعی زيست 
كره اعالم شده از طرف MAB  حوضه آبريز درياچه اروميه، پنجاه و 
يك هزار و 876 كيلومتر مربع است كه در حدود سه درصد مساحت 

كل كشور ايران را دربر می گيرد.«
در اين نامه به مواردی چون »عدم مديريت صحيح منابع آب«، »ساخت 
سدهای متعدد بر روی رودخانه های تغذيه كننده درياچه«، »حفر بدون 
كنترل قنات ها و تخليه منابع آب زير زمينی «، »ساخت اتوبان شهيد 
كالنتری بدون مطالعات الزم« و »خشكسالی های پی در پی  و عدم 
وجود هيچ گونه تدبير« به عنوان علل خشك شدن درياچه اروميه 

ذكر شده است. 
اين نامه می افزايد: »دستكاری و بی مسئوليتی انسان در طبيعت امروز 
كره زمين را با بحران خشك شدن درياچه ای روبرو كرده است كه 
روانی  و  جسمی   سالمت  و  بهداشت  و  اجتماعی  اقتصادی  حيات 
ميليون ها انسان را تهديد می كند. آثار اين فاجعه زندگی  مردم اطراف 
 اين مناطق و در بعد وسيعتر اكوسيستم كشورهای  همسايه را نيز با 
های  زمين  رفتن   بين   از  و  هوا  الودگی  خشكسالی  های  بحران 

كشاورزی روبرو كرده است.«
در اين نامه همچنين آمده است: »با وجود سرعت رو به رشد خشك 
اقدام عملی جدی در راستای  نجات آن صورت  شدن درياچه هيچ 
نگرفته است. ما امضا كنندگان اين نامه وجدان های مسئول در برابر 
سرمايه جهانی  طبيعی  را به همصدايی با مردم ساكن اين منطقه كه حيات 
طبيعی  و انسانيشان با تهديد جدی مواجه است فرا می خوانيم. از سازمان 
يونسكو و UNEP )برنامه محيط زيست ملل متحد( و تمامی  سازمان 
های جهانی محافظ محيط زيست خواستار ادای مسئوليت اجتماعی 

انسانی و جهانی خويش در قبال اين پديده شوم هستيم. «
تهيه كنندگان اين كمپين از تمامی عالقه مندان دعوت كرده اند تا برای 

هشدار نسبت به وضعيت درياچه اروميه به نشانی زير مراجعه كنند. 
/http://www.ipetitions.com/petition/urmugulu

یارانه زاینده رود هم رسيد 

یک هفته آب برای تنها رودخانه دایمی فالت مرکزی ایران! 
سد گتوند عليا و خطر توده های بزرگ نمک

آب کارون شور می شود



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7  دو شنبه 7 شهریور1390/ 28 رمضان 1432/ شماره 601    Monday 29 August 2011

ورزش

ریخته گران:
باید سعی 
كنيم آرامش به 
باشگاه برگردد

زاینده رود
 خوشبختانه همه تيم های ورزشی ذوب آهن در فصل جديد
حض��ور قدرتمن��دی خواهن��د داش��ت. ريخته گران ب��ا بيان 
اي��ن مطلب افزود: باش��گاه به طور مطلوب ب��ه كارش ادامه 
می دهد و هم اكنون تمرينات تيم هندبال و بس��كتبال زيرنظر 
 مربيان آغاز ش��ده تا حضوری قدرتمند در مسابقات كشوری 

داشته باشيم. 
وی ادامه داد: در بخش بانوان نيز هيچ رشته ای حذف نشده و 
باش��گاه در رشته هايی كه فصل گذشته تيم داری كرده امسال 
ني��ز تيم داری می كن��د. ريخته گران در م��ورد تيم فوتبال اين 
باش��گاه گفت: هم اكنون بازيكنان مل��ی پوش در اردوی تيم 
 ملی به س��ر می برند و ب��ه زودی پس از اس��تراحت 3 روزه
 تمرين��ات ذوب آه��ن آغ��از می ش��ود ت��ا برای مس��ابقات 
جام باش��گاه های آس��يا و رقابت های ليگ برتر كش��ور آماده 
ش��وند. وی در پاي��ان اضافه كرد: بايد س��عی كنيم حواش��ی 
 از باش��گاه دور ش��ود تا با تمام ق��وا در رقابت های داخلی و

برون مرزی ظاهر شويم.

زاینده رود
تيم بس��كتبال توزي��ن الكتريك هنوز ب��رای حضور در 
رقابت های س��وپرليگ بس��كتبال كش��ور بسته نش��ده است. 
مهدی واعظی سرپرست باش��گاه توزين الكتريك با بيان اين 
مطلب افزود: مس��ابقات سوپرليگ بس��كتبال كشور از بيست 
و هشتم مهرماه اس��تارت خواهد خورد كه هنوز هيچ چيزی 
 در م��ورد اين باش��گاه پيرامون تيم داری در بس��كتبال معلوم 

نيست. 
وی ادامه داد: به علت اين كه مسئوالن شهرستان كاشان از نظر 
معنوی حمايت نكرده اند قصد داش��تيم انصراف دهيم اما در 
چند روز آينده جلس��ه ای با هيأت مديره خواهيم داشت و در 
اين جلس��ه معلوم می ش��ود كه توزين الكتريك در سوپرليگ 

بسكتبال تيم داری می كند يا نه. 
از  باي��د  كاش��ان  مس��ئوالن  ك��رد:  اضاف��ه  پاي��ان  در  وی 
باش��گاه های خصوص��ی حماي��ت كنند ت��ا اين باش��گاه ها 
 ب��ه نوعی در ام��ر تيم داری در رش��ته های مختلف تش��ويق

شوند.

پرونده اختالفات مالی در باش��گاه ذوب آهن پس از بركناری 
اصغ��ر دليلی از مدير عاملی اين باش��گاه به جري��ان افتاد. به 
گ��زارش مهر، هرچند پ��س از بركناری مدير عامل باش��گاه 
ذوب آه��ن اصفه��ان خبری در مورد دالي��ل بركناری وی به 
طور رس��می اعالم نشد اما پس از بررسی های الزم مشخص 
ش��د اصغ��ر دليلی به دلي��ل اختالفات مالی به همراه فرش��ته 
س��موعی قائم مقام اين باش��گاه به مراج��ع قضايی رفتند. به 
دنب��ال اعالم خبر بازداش��ت مدير عامل و قائم مقام باش��گاه 
ذوب آه��ن، پرونده اخت��الف مالی در اين باش��گاه كه گفته 
می ش��ود نزديك به 4/5 ميليارد تومان است از سوی مراجع 
قضايی به جريان افتاد و قرار است به زودی به اتهامات دليلی 
و س��موعی رسيدگی ش��ود. اين پرونده در دادگستری استان 
اصفهان در حال بررس��ی اس��ت. خبر بازداشت مديرعامل و 
قائم مقام باش��گاه ذوب آهن در شرايطی از سوی رسانه ملی 
منتشر ش��ده است كه تاكنون هيچيك از مسئوالن اين باشگاه 
و حتی مس��ئوالن قضايی در مورد آن اظهار نظر نكرده اند و 

بيشتر سكوت اختيار كرده اند.

مجيد رحيم زاده: 

برای موفقیت در آسیا باید تفکر آسیایی داشت
 حبيبی امتحانش را پس داده است

خبر

 سالن ورزشی مهاباد اردستان 
به بهره برداری رسيد

س��الن ورزشی شهر مهاباد اردستان با مس��احت يك هزار و 300 متر مربع 
دارای سيس��تم ايرواش��ر)Airwasher(و ك��وره هوای گرم و تأسيس��ات 
برودتی، گرمايشی افتتاح شد.  ايرواشر، دستگاهی است كه برای غبارگيری و 
زدودن آلودگی هوا، رطوبت زنی، رطوبت گيری و خنك سازی هوا به كار 
می رود.  به گزارش ايرنا، استاندار اصفهان در سفر خود به شهرستان اردستان 
 در آيي��ن افتتاحي��ه اين پروژه افزود: عمليات اجرايی اين طرح از س��ال 86

ش��روع ش��د كه از مصوبات دور اول س��فر رياس��ت محت��رم جمهور به 
 اس��تان اصفهان ب��ود. عليرضا ذاك��ر اصفهانی اعتبار مص��وب اين طرح را 

پنج هزار ميليون ريال اعالم كرد. 
حجت االسالم و المسلمين  حسن توكلی امام جمعه شهر مهاباد نيز خواستار 
توسعه فضاهای ورزشی در اين شهر شد و گفت: در اين شهر به دليل كمبود 

منابع مالی، فضاهای تفريحی كمی وجود دارد.

تمرینات تينا از شنبه شروع می شود
داوری و بيدروسيان تينایی شدند

جواد داوری و وارطان بيدروس��يان با عقد قراردادی دو س��اله رس��ماً به تيم 
فوالد ماهان )تينا( پيوس��تند. به گزارش سايت باش��گاه فوالد ماهان؛ با نظر 
محسن صادق زاده سرمربی تيم بسكتبال فوالد ماهان، جواد داوری و وارطان 
بيدروسيان بازيكنان فصل گذشته مهرام و دانشگاه آزاد رسماً به جمع تينايی ها 
پيوستند. گفتنی است كادر فنی تيم فوالد ماهان)تينا( از امروز در سالن خانه 
بسكتبال اصفهان از بازيكنان آزاد تست گيری می نمايد و از شنبه هفته آينده 
تمرينات خود را جهت حضور در ليگ برتر بس��كتبال كشور شروع خواهد 

كرد.

بازوبند کاپيتانی بر دستان نظری باقی ماند
وحيد شمسايی بر باقی ماندن بازوبند كاپيتانی گيتی پسند بر دستان مصطفی 
نظری تأكيد كرد.  وحيد شمس��ايی در گفتگو با خبرنگاران در مورد قبول 
نكردن بازوبند كاپيتانی تيم گيتی پس��ند اظهار داش��ت: من نه برای بازوبند 
كاپيتانی به گيتی پسند آمده ام و نه برای پوشيدن شماره 9 و همه تالش خود 
را برای موفقيت باشگاه می كنم. وی ادامه داد: برای من امسال يك دقيقه يا 
چهار دقيقه بازی كردن به هيچوجه مهم نيست و چيزی كه اهميت دارد اين 
است كه امسال می خواهم در گيتی پسند مفيد باشم و برای موفقيت اين تيم 
تالش كنم. پيش از اين مصطفی نظری به عنوان قديمی ترين بازيكن باشگاه 
از شمس��ايی خواسته بود كه بازوبند كاپيتانی را بر بازو ببندد كه اين مسأله 
با مخالفت وحيد شمس��ايی مواجه شد. وحيد شمسايی پس از صحبت با 
مسئوالن باشگاه تصميم گرفت شماره 99 را بر تن كند. گيتی پسند سه شنبه 
در هفته نخس��ت مسابقات ليگ برتر باشگاه های كشوربرابر فيروز صفه به 

ميدان می رود.

برگزاری کالس توجيهی داوران فوتبال 
ليگ آزادگان کشور در بلداجی

زاینده رود
كالس توجيه��ی داوران فوتبال ليگ آزادگان كش��ور )ليگ يك( با 
حضور حسين عسگری عضو كميته داوران A-F-C و نايب رئيس كميته 
داوران فدراسيون فوتبال به ميزبانی استان چهارمحال و بختياری در بخش 
بلداجی برگزار ش��د. در اين همايش 3 روزه 90 نفر از داوران ليگ دس��ته 

يك كشور از مناطق جنوب كشورمان حضور داشتند. 
حسين عسگری در گفتگو با خبرنگار ما ارتفاع بسيار مناسب از سطح دريا 
و مناطق خوش آب و هوای اس��تان به ويژه بخش بلداجی را از مهم ترين 
اهداف برگزاری اين دوره در اس��تان چهارمح��ال و بختياری عنوان كرد. 
وی با اعالم رضايت از وضعيت داوران اس��تان در ليگ دسته يك كشور، 
عملكرد هيأت فوتبال اس��تان را مثب��ت ارزيابی و اظهار اميدواری كرد كه 
در آين��ده نيز ش��اهد برگزاری دوره های مختلف در اس��تان چهارمحال و 

بختياری باشيم.

سوپر ليگ کاراته پخش زنده می شود
7 1شهریور آغاز 

مسابقات سوپر ليگ کاراته
فصل جديد سوپر ليگ كاراته باشگاه های كشور به خاطر پخش تلويزيونی 
برخالف س��ال های گذش��ته به جای روزهای جمعه، پنجشنبه ها برگزار 
می ش��ود. به گزارش ايمنا، بر اس��اس برنامه سازمان ليگ كاراته قرار است 
رقابت های فصل جديد سوپر ليگ كاراته باشگاه های ايران از 17 شهريورماه 
در تهران آغاز ش��ود. طبق همين برنامه جلسه هماهنگی و قرعه كشی اين 
 مس��ابقات قرار بود امروز برگزار ش��ود كه به يكش��نبه آينده موكول ش��د. 
تيم های فوالد مباركه سپاهان، دانش��گاه آزاد اسالمی، نفت اهواز، مقاومت، 
صنعت برق هرمزگان، ش��هرداری بندرعباس، ارژن فارس، س��پاهان نوين 
اصفهان و دانشگاه علی آباد كتول تيم هايی هستند كه آمادگی رسمی خود را 
برای حضور در سوپر ليگ كاراته اعالم كرده اند. با توجه به اينكه مسئوالن 
فدراس��يون در صدد پخش زنده پيكارهای سوپرليگ هستند. طی مذاكرات 
فدراسيون كاراته و صدا و سيما قرار بر اين شد مسابقات سوپر ليگ كاراته، 
پنجش��نبه ها به صورت مس��تقيم از تلويزيون پخش شود، از همين رو اين 
مسابقات بر خالف سال های گذشته، به جای جمعه ها، پنجشنبه هر هفته 

برگزار خواهد شد.

احتمال كناره گيری 
توزین الکتریک از 
سوپرليگ بسکتبال

سکوت مقابل 
بازداشت مدیر عامل 
و معاون!

 پژمان سلطانی
پ��س از بركناری عليرضا حبيبی از مربيگری تيم هندبال 
س��پاهان، مجيد رحيم زاده بازيكن اين تيم، س��پاهانی ها 
را تمري��ن می ده��د. وی در اي��ن باره گف��ت: تمرينات 
منظم��ی را انج��ام دادي��م چرا ك��ه قرار بود مس��ابقات 
ليگ برتر روز پنجش��نبه آغاز ش��ود اما به علت اين كه 
تيم ملی مس��ابقات انتخابی المپي��ك را در پيش دارد و 
همچنين مس��ابقات جام باش��گاه های آس��يا از بيست و 
دوم آبان به مدت دو هفته برگزار می ش��ود؛ رقابت های 
 لي��گ برتر هندبال از هفته دوم آذرماه اس��تارت خواهد 

خورد. 
رحيم زاده در م��ورد بازی های انتخاب��ی المپيك اظهار 
داشت: در سال های گذشته تنها يك تيم به رقابت ها راه 
می يافت اما امسال دو تيم به اين مسابقات راه می يابد به 
همين دليل از نظر كمی تيم ها افزايش يافته است و تاكنون 
 چه��ارده تيم اع��الم آمادگی كردند كه تي��م كره جنوبی
هميش��ه مدعی نخس��ت در صعود بوده چرا كه در اين 
كش��ور از مدارس ابتدايی تا ليسانس ورزش هندبال را 

آموزش می دهند. 
وی پيرام��ون آم��دن مربی خارجی توضي��ح داد: احمد 
محمد حمدی بالل كاپيتان س��ابق تي��م ملی مصر بوده 
ك��ه در 12 دوره مس��ابقات جام جهانی حضور داش��ته 
اس��ت، دو س��ال س��رمربی تيم مص��ر بوده و دو س��ال 
ني��ز در االهلی قطر مربيگری را برعهده داش��ته اس��ت. 
وی در كارنام��ه خ��ود دومی جام جهان��ی كوچك را با 

حض��ور قهرمان��ان قاره های جه��ان دارد و همچنين در 
رقابت ه��ای حوزه دري��ای مديترانه همين مق��ام را نيز 
 دارا می باش��د و ب��ه نظر م��ن می تواند به تيم س��پاهان 

كمك كند. 
وی در مورد عليرضا حبيبی افزود: حبيبی يكی از مربيان 
خوب كشورمان اس��ت كه امتحانش را به طور مطلوب 
پس داده و هم اكنون وی در تيم ملی كشورمان به عنوان 
مربی انجام وظيفه می كند و با باش��گاه س��پاهان تا پايان 

خردادماه قرارداد داشته است. 
رحيم زاده تفكر آس��يايی داش��تن را عام��ل موفقيت در 
مس��ابقات جام باش��گاه ها دانس��ت و تصريح كرد: اگر 
می خواهيم در آسيا روی سكو بايستيم بايد آسيايی فكر 
كني��م تنها با آمدن يك مرب��ی نمی توان در رأس هندبال 

آسيا ايستاد. 
باش��گاه ها از نظر مالی نبايد مشكلی داشته باشند و بايد 
بتوانند بازيكنان درج��ه اول هندبال را به خدمت گرفته 
و از تجربه آنها در رس��يدن ب��ه قهرمانی بهره ببرند. وی 
ادام��ه داد: قبول دارم كه بيش��تر بازيكنان س��پاهان ملی 
پوش هستند اما تيم های باشگاهی در آسيا از ملی پوشان 
خود و چندين بازيكن تراز اول در تركيب خود استفاده 
می كنن��د كه هر كدام از آنها نزدي��ك به 150 هزار دالر 
ارزش دارند و تيم های عربی اين بازيكنان را به خدمت 
می گيرند كه از بهترين بازيكنان بلوک غرب هستند. وی 
در پاي��ان اضافه كرد: امي��دوارم تيم های هندبال اصفهان 
 ب��ا ه��ر مرب��ی و بازيكن در كش��ور و آس��يا يكه تازی 

كنند.

دبير هيأت بوکس:
برای بوکس برنامه ریزی پایه ای داریم

دبي��ر هي��أت بوكس اس��تان اصفهان گف��ت: ب��رای ايجاد تحول در رش��ته 
 بوك��س اس��تان اصفهان، آم��وزش ورزش��كاران را به صورت پاي��ه ای آغاز 

كرده ايم.  
مه��دی ش��فيعی در گفتگو با ف��ارس اظهار داش��ت: برای همپايی با س��ند 
راهبردی اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان مبنی بر قرار گرفتن اين استان 
در جايگاه پايتختی ورزش��ی ايران در س��ال 1394، آموزش رش��ته بوكس به 
 ص��ورت پاي��ه ای در دس��تور كار هيأت بوكس اس��تان اصفهان ق��رار گرفته 

است.
وی ب��ا بي��ان اينكه تعداد ورزش��كاران قديمی بوكس و قهرمانان اين رش��ته 
ورزش��ی در هيأت بوكس اس��تان اصفهان كاهش يافته اس��ت، تصريح كرد: 
تنه��ا جايگزين��ی هيأت بوكس ب��رای اين موض��وع بوكس��ورهای آموزش 
 ديده ای اس��ت كه فنون بوكس را به صورت ريشه ای دريافت كرده و آموخته 

باشند.
دبير هيأت بوكس اس��تان اصفهان در مورد اوضاع فعلی هيأت بوكس استان 
اصفهان در چند ماه اخير و از زمانی كه رئيس جديد اين هيأت بر سر كار آمده 
است، اظهار داشت: يك مدال طال و يك مدال برنز نتيجه فعاليت ورزشكاران 
هيات بوكس اس��تان اصفهان اس��ت كه می توان از كس��ب اين مدال ها ابراز 

خرسندی كرد.
وی اف��زود: م��دال طال در رقابت های بوكس انتخابی تيم ملی و مدال برنز در 
رقابت های بوكس قهرمانی كش��ور نصيب هيأت بوكس استان اصفهان شده 
اس��ت. شفيعی از جمله مش��كالت بوكس اس��تان اصفهان را كمبود فعاالن 
رش��ته بوكس در اين اس��تان دانست و تأكيد كرد: بس��ياری از جوانان پس از 
ثبت نام در رش��ته ورزشی بوكس و فعاليت در مدت چند ماه، زمانی كه قرار 
اس��ت نخستين اثرات اين ورزش در عملكرد آنها ديده شود به طور ناگهانی، 
 ورزش بوك��س را ره��ا ك��رده و جوابگويی الزم را از اين رش��ته ورزش��ی 

نمی گيرند.

رئيس هيأت کشتی:
نسبت به سند راهبردی تربیت بدنی 

عقب تر بودیم
رئيس هيأت كشتی استان اصفهان گفت: تا چند وقت گذشته از سند راهبردی 
اداره كل تربيت بدنی عقب تر بوديم. داود ش��يران اظهار داشت: به دليل وجود 
تنش هايی كه برای هيأت كشتی استان اصفهان به وجود آمد، اين هيأت نسبت 
به س��ند راهبردی اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفه��ان مبنی بر قرار گرفتن 
 اصفه��ان در جايگاه پايتخت كش��ور در س��ال 1394 در گام های عقب تری 

قرار داشت. 
وی ادامه داد: در حال حاضر بيشترين تالش خود را برای از بين بردن تنش های 
هيأت كش��تی استان اصفهان برداش��ته و اقدامات خوبی برای همپايی با سند 

راهبردی اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان برداشته ايم.
رئيس هيأت كشتی استان اصفهان گفت: از اقدامات انجام شده در هيأت كشتی 
استان برای پيوستن به سند راهبردی اداره كل تربيت بدنی تشكيل كميته های 
برنامه ريز است كه هيأت را در رسيدن به اهداف خود شايسته وار كمك می كند. 
وی افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه مهم تر از سند راهبردی آينده ورزش 

اصفهان، ورزش در زمان حال اين استان است.
ش��يران گفت: موضوع ورزش با موضوعات س��ازمان های ديگر دولتی فرق 
می كند، به دليل اينكه مسئوالن ورزش حتی يك روز تعطيلی را برای تمرينات 
حرفه ای ورزشی نمی توانند در نظر بگيرند، چرا كه در اين صورت عقب افتادگی 
ش��ديدی برای ورزش كش��ور به وجود می آيد. وی در مورد برنامه های اين 
هيأت در آينده گفت: به دليل اينكه ميزبان رقابت های قهرمانی جوانان كشور 
به صورت آزاد در شهريورماه هستيم، اردويی 11 روزه  را در اصفهان به وجود 
آورديم كه اين اردو در چهار روز گذش��ته به كار خود پايان داد. رئيس هيأت 
كشتی استان اصفهان ادامه داد: ستادی برای انجام فعاليت هايی مبنی بر بهترين 
حالت برگزاری ميزبانی اصفهان در رقابت های قهرمانی جوانان، زير نظر هيأت 

كشتی استان اصفهان تشكيل شده است.

صدیقه کعبی زاده:
 مهم ترین هدف شورای انس،

توسعه ورزش بانوان است
معاون ورزش بانوان اداره كل تربيت بدنی و رئيس شورای انس استان اصفهان، 
مهم ترين هدف شورای انس را ايجاد هم افزايی و تعامل با دستگاه های اجرايی 
استان برای توسعه ورزش بانوان استان اصفهان بيان كرد. به گزارش روابط عمومی 
اداره كل تربيت بدنی استان اصفهان، صديقه كعبی زاده در نشست شورای انس 
استان اصفهان افزود: پيش از تشكيل اين شورا دستگاه های اجرايی فعاليت هايی 
در زمينه ورزش بانوان داشتند اما چندان هدفدار و هدفمند نبود ولی با تشكيل 
اين شورا تحولی بزرگ در ورزش بانوان اصفهان به وجود آمده است. وی افزود: 
بعد از تشكيل اين شورا و با نظر مثبتی كه مديركل تربيت بدنی و استاندار اصفهان 
درخصوص ورزش بانوان شاغل داشتند برنامه های اين شورا خيلی زود به مرحله 
اجرا و عمليات رسيد. كعبی زاده با بيان اينكه شورای انس با عضويت دو دستگاه 
شروع به كار كرد و اكنون به جايگاه نهادينه شده و استواری نزد مديران دست 
يافته است، افزود: اعتقاد اعضای شورا بر اين است كه مادران سالم خانواده هايی 
س��الم را تربيت خواهند كرد و خروجی خانواده های سالم جامعه ای سالم به 
لحاظ روحی و جسمی خواهد بود. معاون ورزش بانوان استان اصفهان تصريح 
كرد: اكنون كه يك س��ال از تش��كيل اين شورا می گذرد ساختارهای اصلی آن 
شكل گرفته و می توان در رسانه ها فعاليت های آن را رصد كرد و اثرات مثبت 
آن را به وضوح ديد. در اين جلسه اعضای شركت كننده بعد از ارائه گزارش يك 
ساله از فعاليت های شورا در اداره يا سازمان با اهالی رسانه به بحث و تبادل نظر 
پرداختند.  در اين نشست نمايندگانی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، سازمان 
جهاد كشاورزی، شركت پااليش نفت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، 
مجموعه فرهنگی ورزش��ی كارگران، مجمع امور صنفی شهرس��تان اصفهان، 
هوانيروز، اداره كل آموزش و پرورش، تربيت بدنی س��پاه صاحب الزمان)عج(، 
ارشد نظامی آجا منطقه اصفهان، صدا و سيما، سازمان بهزيستی، جمعيت هالل 

احمر، سازمان زندان اصفهان و نيروی انتظامی حضور داشتند.

زاینده رود
باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی نفت پايتخت در رقابت های كشور در 
دو رش��ته بدمينتون و تكواندو تيم داری می كند. جليل عباسپور مديرعامل 
باش��گاه نفت پايتخت افزود: در فصل گذشته تيم بدمينتون اين باشگاه با 
اقتدار توانست قهرمان كشور شود و سعی بر اين داريم كه بازيكنان فصل 
قبل را حفظ كنيم هر چند سيف اله محمد بم بنگ بازيكن اندونزيايی خود 
را از دست داديم و درصدد هستيم كه به جای اين بازيكن مؤثر، بازيكن 
ديگری را به تيم اضافه كنيم. وی ادامه داد: در ليگ تكواندو آينده س��ازان 
در دور نخست با حساب 5 بر 3 منتظران مهدی تهران را شكست داديم و 
دور دوم اين رقابت ها سيزدهم شهريورماه استارت خواهد خورد كه عزم 
خ��ود را برای قهرمانی در اي��ن رقابت ها جزم كرده ايم. وی پيرامون ديگر 
رش��ته های ورزشی اين باش��گاه توضيح داد: رشته های واليبال و بسكتبال 
را در رده س��نی پايه داريم كه تيم بس��كتبال نوجوانان ما، دو مقام سومی 
دارد و نونهاالن اين رشته كه دو تيم هستند در مرحله نيمه نهايی با ذوب 
آ ه��ن و فوالد ماه��ان رقابت می كنند و اگر تيم های الف و ب ما از س��د 
اين دو تيم بگذرند به فينال ليگ استان اصفهان صعود می كنند. جليل پور 
به مسابقات كش��وری كاراته سبك كيوكوشين اشاره كرد و اظهار داشت: 
اين مسابقات به ميزبانی نفت پايتخت اصفهان برگزار شد كه توانستيم بر 

سكوی سوم بايستيم. 

رئيس هيأت مديره باش��گاه سپاهان با بيان اينكه كسانی كه منافعشان به خطر 
افتاده از ما چهره ای غير واقعی درس��ت كرده  اند، گفت: امروز من سيبل شده ام 
ولی به مرور زمان واقعيت ها مشخص می شود. غالمحسين حسينی در گفتگو 
با مهر، در مورد ش��عارهايی كه در جريان ديدار تيم های نفت تهران و سپاهان 
عليه وی مطرح ش��د، ضمن بيان مطلب فوق گفت: بيشتر اين انتقادها طبيعی 
اس��ت زيرا هواداران ناراحت بودند اما به بخش ديگر خط داده بودند تا عليه 

من شعار بدهند.
وی افزود: وقتی با هواداران از نزديك صحبت می كنم، متوجه می شوم بعضی ها 
ب��ه آنها در مورد من چيزهای ديگری را القا كرده اند و خودش��ان می گويند از 
من ديدگاه بس��ته و تفكر ديگری داش��تند و پس از صحبت با من نظرشان در 
خصوص بنده زمين تا آس��مان تفاوت پيدا می كند. رئيس هيأت مديره باشگاه 
سپاهان اصفهان اضافه كرد: كسانی كه با ديدگاه های جديد باشگاه منافعشان به 
خطر افتاده و ديگر نمی توانند مسير غلط خودشان را ادامه دهند، از ما چهره ای 
غير واقعی درس��ت كرده  اند. امروز من س��يبل ش��ده ام ولی طوری نيست زيرا 
واقعيت ها به مرور زمان مش��خص می شود و همه متوجه خواهند شد، حق با 

چه كسی است.
وی با بيان اينكه در اين فصل اگر به بازيكنی يك ميليون تومان پرداخت شده، 
برخالف گذش��ته كه دو - سه دست می چرخيد، تنها اين مبلغ به بازيكن داده 
شده است، تأكيد كرد: امسال ما از پرداختی به بازيكنانمان كم نكرده ايم بلكه با 
كاهش دست واسطه ها، مشكالتی را كه در اين خصوص وجود داشت و رقم 

قرارداد بازيكن را وحش��تناک افزايش می  داد، از بين برديم كه بي شك هركس 
كار مثبتی انجام می دهد، بايد تحمل سختی های آن را هم داشته باشد.

حسينی با ابراز رضايت از عملكرد عليرضا رحيمی مديرعامل جديد اين باشگاه 
خاطرنشان كرد: خوش��بختانه بعد از مدت ها شفافيت در مسائل مالی با اعالم 
گزارش مالی صورت گرفت كه قباًل اين مس��أله وجود نداش��ت. ضمن اينكه 

برنامه های باشگاه هم به خوبی پيش می رود.
وی در م��ورد نتاي��ج تيم س��پاهان در 5 ديدار گذش��ته تصريح ك��رد: پس از 
دو پي��روزی متوال��ی، تيم در تهران برابر نفت در حالی شكس��ت خورد كه با 
بدشانسی های زيادی روبه رو شد. گرچه اين باخت منطقی و قابل توجيه نبود 
اما قطعاً كادرفنی تيم با در نظر گرفتن تدابيری خاص، سعی خواهند كرد اين 
نتيجه را در بازی های آينده جبران كنند. رئيس هيأت مديره باش��گاه س��پاهان 
اصفهان همچنين ادامه داد: از زمانی كه تيم بسته شد تا امروز تمام تالشمان را 
برای موفقيت سپاهان به كار بستيم و حتی پيش از ديدار با نفت تهران حدود 
900-800 ميليون تومان بابت مطالبات بازيكنان پرداخت شد تا آنها با روحيه 
باالتر برابر نفت به ميدان بروند. ما سعی كرده ايم وظايف خود را به نحو احسن 
انجام دهيم و اميدواريم كادرمديريتی و فنی باشگاه هم در ادامه كار موفق ظاهر 
شوند. وی تأكيد كرد: البته لوكا بوناچيچ و مديريت باشگاه قول مساعد داده اند. 
طی 15-10 روز آينده موانع س��د راه موفقيت تيم برطرف ش��ود تا تيم برای 
حضور در مس��ابقات بعدی به خصوص ديدارهای حساس برابر السد قطر در 

ليگ قهرمانان آسيا به آمادگی كامل رسيده و نتايج خوبی را به دست آورد. 

جليل عباسپور:

 عزم خود را برای قهرمانی 
جزم کرده ایم

حسينی: 

منافع برخی از باشگاه سپاهان قطع شد
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فرازی از د عای روز بيست و هشتم  : 
خدایا روزیم گردان در این ماه 
مهرورزی نسبت به یتيمان و 
خوراندن طعام و به آشكار کردن 
سالم و هم نشينی با کریمان 
به فضل و کرمت ای پناه 
آرزومندان.
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