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اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري اج��راي طرح 
هدفمندك��ردن يارانه ها را ي��ك خدمت بزرگ به 
اقتصاد كش��ور دانس��ت و بر مديري��ت هدفمند و 

صحيح يارانه توسط سرپرستان خانوار تأكيد كرد. 
 عل��ي اصغ��ر عنابس��تاني در س��تاد هدفمن��دي 
يارانه هاي اين استان گفت: مردم با دورانديشي و اعمال 
مديريت صحيح مصرف و هزينه يارانه پرداختي، به 
هدف هاي اين طرح بزرگ كه همان توس��عه اقتصاد 
خانوار و كشور است، كمك كنند. وي با اشاره به رفع 
مشكل هاي مردم در زمينه هدفمندي يارانه ها اظهار 
داش��ت: در فرمانداري هاي شهرستان هاي هفتگانه 
اكيپ هايي متش��كل از نماينده وزات رفاه، اقتصاد و 
دارايي و وزارت كش��ور با نخس��تين روز از اجراي 
هدفمند ش��دن يارانه ها براي رفع مشكل هاي مردم 
مستقر مي شود. عنابستاني گفت: در آذر ماه پنج هزار 
و 400 خانوار اطالعات خود را اصالح و ثبت كردند 
كه دو هزار و 700 خانوار آن را مزدوجين تش��كيل 
مي دهند. معاون برنامه ريزي استاندار چهارمحال و 
بختياري نيز گفت: افرادي كه تاكنون ثبت نام نكرده اند 
و يا اطالعات اقتصادي خانوار آنان نياز به اصالح دارد 
تا پانزدهم دي ماه مهلت دارند كه اطالعات اقتصادي 

خود را اصالح كنند. 
حميدرض��ا فروزنده گفت: از مردم مي خواهيم پس 
از اعالم آزاد شدن يارانه هاي پرداختي در برداشت از 
حساب خود عجله نكنند. وي تصريح كرد: مردم بايد 
به مرور زم��ان و با لحاظ افزايش قيمت هايي كه در 
برخي از كاالها ب��ه وجود مي آيد به مديريت يارانه 
پرداختي بپردازند. وي با بيان اينكه هشت هزار دستگاه 
ناوگان حمل و نقل در استان وجود دارد، گفت: تاكنون 
60 درصد ناوگان حمل و نقل عمومي براي دريافت 
كارت شارژ و سوخت ثبت نام كرده اند. فروزنده از 
 رانندگاني كه تاكنون براي دريافت كارت شارژ سوخت 
ثبت نام نكرده اند، خواس��ت تا در اسرع وقت براي 

ثبت نام اقدام كنند.

در ادامه بازی های هفته نوزدهم 
ليگ برتر كش��ور و در روزی كه 
تيم پيروزی در مقابل حريف خود 
شكست س��ختی را متحمل شد؛ 
تيم ذوب آهن توانس��ت در يك 
بازی نزديك و پر افت و خيز، تيم 

خوب مس كرمان را كه 15 هفته بود طعم باخت را نچشيده بود شكست 
دهد و جای خود را در صدر جدول محكم تر نمايد. تنها گل اين بازی 

در وقت اضافی به ثمر رسيد. اما تيم سپاهان نتوانست...
ورزش/ صفحه7

ادامه صدرنشینی قاطع ذوب آهن

استاندار چهارمحال و بختياري: 
سرپرستان خانوار یارانه های 

پرداختی را مدیریت کنند

با آغاز علنی طرح هدفمندسازی یارانه ها؛

قیمت های جدید  7 حامل انرژی

از شهر گرگاب و مسائل حوزه 
شهری و مشكل های آن منطقه 
بگوييد؟ ش��هرداری گرگاب از 
التأسيس  جديد  شهرداری های 
است، بر همين اساس بی شك 
مشكل هايی هم دارد كه به مرور 

با همكاری و تعامل خوبی كه با مديريت استان و سازمان شهرداری ها 
وجود دارد برطرف و مرتفع خواهد شد و جا دارد در همين جا...

گزارش/ صفحه5

نايب رئيس ش��ورای اس��المی 
شهر اصفهان،  از رشد 5 درصدی 
درآمدهای پايدار شهرداری اين 
كالنشهر در سال جاری خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان، مهندس 

سيد كريم داودی در آغاز يكصد و هفتاد و نهمين جلسه علنی اين شورا، 
ميزان درآمدهای پايدار شهرداری اصفهان در سال 85 را معادل...

شهرستان/ صفحه4

بیان عملکردها، مسائل و مشکل های 
حوزه شهری گرگاب

هیچ پروژه عمراني در كالنشهر 
اصفهان بدون مطالعه اجرا نمي شود

صفحه 2
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روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

تا پایان دی ماه؛
عرضه سبد اقالم مصرفی خانوار 
به قیمت تمام شده

استاندار اصفهان:
مديران بايد اقتدار و جسارت سازماني 
داشته باشند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

هم زم��ان با آغاز هدفمندس��ازی يارانه ها، 
گ��روه اقتصادی ف��ارس قيمت های جديد 
انواع سوخت شامل بنزين، گازوئيل، نفت 
س��فيد، نفت كوره، گاز مايع، سی ان جی 
و گاز خانگی را منتش��ر ك��رد. به گزارش 
فارس، حامل انرژی بنزين معمولی پس از 
هدفمندی يارانه ها به دو قيمت س��هميه ای 
400 و آزاد 700 تومان ارائه خواهد ش��د، 
هم چنين قيمت سهميه ای بنزين سوپر 500 
و آزاد آن 800 تومان تعيين ش��ده اس��ت. 
بر اين اس��اس بنزي��ن معمولی به صورت 
سهميه ای پيش از اعالم قيمت های جديد 
به قيمت 100 و به صورت آزاد 400 تومان 
ارائه می ش��د. بر اس��اس اين گزارش گاز 

خودرو يا CNG نيز كه بر دو مبنای حجم و وزن 
سنجيده می ش��ود در هر متر مكعب 300 تومان يا 
در هر كيلوگرم 405 تومان عرضه خواهد شد. اين 
گزارش حاكی اس��ت كه ظرفيت مخازن بزرگ 75 
ليتری CNG نصب ش��ده روی خودروها 20 متر 

مكعب يا 13 كيلوگرم است. 
گاز مایع لیتری 300 تومان 

ب��ر اين اس��اس گاز مايع ي��ا LPG ني��ز از ديگر 
حامل هايی اس��ت كه افزايش قيمت خواهد داشت 
و قيم��ت آن در دو بخش حمل  و نقل و مصارف 
خانگی )سيلندرهای 11 كيلويی( متفاوت خواهد 
بود. قيمت LPG كه ارزش سوختی بسيار باالتری 
نس��بت ب��ه CNG دارد در بخش حمل  و نقل هر 
ليتر 300 تومان يا هر كيلو 540 تومان ارائه می شود. 
هم چني��ن قيمت اين حامل ان��رژی برای مصارف 
خانگی هر ليتر 100 يا هر كيلو 180 تومان اس��ت. 
براساس اين گزارش به دليل ارزش باالی سوختی 
LPG و ام��كان اس��تفاده آن در بخش های ديگر از 
پاي��ان دی  م��اه به بعد، به صورت كنترل ش��ده و با 
كاالب��رگ ادامه خواهد يافت. در عين حال به ازای 
هر كيلوگرم به طور متوسط 120 تومان بابت هزينه 
حمل، توزيع و نوسازی سيلندر عالوه بر قيمت گاز 
به شركت های توزيع كننده تعلق خواهد گرفت. اين 
 LPG گزارش حاكی است، پيش از تغيير قيمت ها
در بخش حمل و نقل تا حدودی به صورت رايگان 
توزيع می شد و تنها هر 6 ماه يك بار 3 هزار تومان 

بابت تست مخازن پرداخت می شده است. در عين 
حال قيمت توزيع گاز مايع خانگی به ازای هر كيلو 
به طور تقريبی 77/2 تومان و به ازای يك سيلندر 11 
كيلويی 850 تومان بوده است. در واقع با احتساب 
هزينه ه��ای حمل  و نقل قيمت گاز مايع خانگی تا 
حدودی 2/5 برابر شده است. بر اين اساس قيمت 
LPG ب��از و مخازن بيش از 11 كيلويی به ازای هر 
ليتر 300 و به ازای هر كيلو 540 تومان خواهد بود. 
نفت س��فید 100 تومان و نفت کوره 200 

تومان قیمت گذاری شد 
براس��اس اي��ن گ��زارش قيم��ت نف��ت گاز برای 
بخش ه��ای حمل و نقل، كش��اورزی و صنعت به 
صورت سهميه ای با كارت هوشمند سوخت 150 
و به صورت آزاد 350 تومان ارائه می شود. در عين 
ح��ال قيمت نفت گاز نيروگاهی 350 تومان و نفت 

كوره نيروگاهی 200 تومان تعيين شده است. 
نف��ت كوره حرارتی نيز 200 تومان و نفت س��فيد 
حرارتی كه براس��اس مصارف خانگی با كاالبرگ 
ارائه می ش��ود و سهميه آن نيز به صورت منطقه ای 
تعيين شده است، به قيمت 100 تومان ارائه می شود. 
پيش از اعالم قيمت ه��ای جديد، نفت گاز و نفت 
س��فيد هر دو به قيمت 16/5 تومان و نفت كوره به 
قيمت 9/8 تومان به ازای هر ليتر ارائه می ش��د. در 
عين حال برای بخش كشاورزی روزانه 10 ميليون 
ليت��ر، بخش صنعت 3 ميليون ليت��ر و حمل و نقل 
39 ميليون ليتر سهميه نفت گاز در نظر گرفته شده 
كه قيمت هر ليتر گازوئيل در محدوده سهميه بندی 

150 تومان اس��ت. در عين حال نرخ دوم 
قيمت گازوئيل 350 تومان اس��ت كه برای 
 مصرف خارج از سهميه در نظر گرفته شده 

است. 
قیمت س��وخت مصرفی حمل  و نقل 

دریایی 
اين گزارش حاكی است كه بنزين معمولی 
برای حمل  و نقل دريايی شناورهای صيادی 
به قيم��ت 400 تومان و برای ش��ناورهای 
تفريحی و باری به قيمت 700 تومان ارائه 
می شود. بر اين اساس نفت گاز حمل و نقل 
دريايی صيادی به دو قيم��ت 150 و 350 
تومانی سهميه ای و آزاد ارائه می شود و اين 
حامل برای ش��ناورهای ايران��ی با هر نوع 
كاربری در آب های بين المللی مشرف به كشورهای 
همس��ايه 350 تومان قيمت گذاری ش��ده اس��ت. 
هم چنين نفت گاز دريای بانكرينگ )سوخت رسانی 
به كشتی ها( برای شناورهای ايرانی و خارجی با هر 
نوع كاربری در آب های بين المللی به نرخ بين المللی 
و به نرخ روز دنيا كه به صورت هفتگی براس��اس 
قيمت های بين المللی تعيين می ش��ود، ارائه خواهد 
شد. در عين حال نفت گاز دريايی مسافربری داخلی 
كه س��هميه آن براساس تقسيم بندی ستاد مديريت 
حمل  و نقل و سوخت تعيين می شود به قيمت 150 

تومان ارائه خواهد شد. 
بنزین هواپیما 400 تومان در هر لیتر، گاز 
خانگی متوسط 70 تومان در هر متر مکعب 

براس��اس اين گزارش قيمت بنزي��ن هواپيما برای 
ايرالين های ايرانی 400 تومان و برای هواپيماهای 
ايرالين های خارجی به نرخ بين المللی خواهد بود. 
اين در حالی است كه قيمت قبلی سوخت هواپيما 
برای شركت های خارجی 800 تومان و شركت های 
داخل��ی 130 تا 140 تومان بوده اس��ت. قيمت گاز 
براس��اس منطقه های گرم، س��رد و معتدل كش��ور 
و »گروه های مصرفی« متفاوت پيش بينی ش��ده و 
متوسط قيمت گاز خانگی هر متر مكعب 70 تومان 
تعيين شده است. قيمت گاز خانگی پيش از هدفمند 
ك��ردن يارانه ها 13 تومان در هر متر مكعب و برای 
دو دهك اول 10 تومان در هر متر مكعب محاسبه 

می شده است.

 زاینده رود 
طی حكمی از سوی عليرضا ذاكر اصفهانی 
به  شهرضا  شهرستان  سابق  فرماندار  )استاندار( 
سمت مديركل دفتر ارزيابی عملكرد و رسيدگی 
به شكايت ها و مراجعات مردمی منصوب شد 
و حجت االسالم حسين اژدری مديركل سابق، 
حكم مشاوری استاندار را دريافت نمود و جهت 
ادامه خدمت به ارگان سابق خود اداره كل اوقاف 
و امور خيريه استان بازگشت. جعفر رضا شهرضا 
مديركل جديد دفتر ارزيابی عملكرد و رسيدگی 
به شكايت ها و مراجعات مردمی در سخنانی در 
اظهار داشت: مهم ترين  مراسم توديع و معارفه 
 18 و  است  مردم  به  خدمت  مسئوالن  وظيفه 
اصل از 26 اصل فرمان های مقام معظم رهبری 
در منشور خدمت و ارزيابی و بازرسی به تكريم 
مردم مربوط است. وی اضافه كرد: هدف اصلی 
مأموريت اين دفتر ارشاد و راهنمايی دستگاه ها 
در جهت بهبود مديريت، ارتقای پاسخگويی و 

شفاف گويی،  ارتقای مديران براساس لياقت و 
نظام مند نمودن فعاليت دستگاه های دولتی است. 
در  متأسفانه  كرد:  تصريح  شهرضا  رضا  جعفر 
گذشته در نظارت و بازرسی دقت جامع نشده 
است و بايد نظام نوينی در راستای توسعه اداری 
تدوين شود تا انتظارهايی از قبيل كرامت و تكريم 

مردم و هدف های نظارتی محقق شود.
 43 از  بیش  سال  نخست  ماهه   6 در 
مراجعات  و  ارزیابی  دفتر  به  نامه  هزار 

مردمی رسیده است
و  ارزيابی  دفتر  سابق  مديركل  اژدری  حسين 
مراجعات مردمی استانداری اصفهان در مراسم 
توديع و معارفه به ارائه عملكرد واحد پرداخت 
تهيه  عملياتی،  برنامه  تدوين  و  تهيه  گفت:  و 
پيش نويس واحدهای ارزيابی،  برنامه مأموريت 
همكاران در فرمانداری ها، بررسی شكايت های 
مردمی از اداره ها، رسيدگی به برخی نامه های سفر 
رياست جمهوری،  رسيدگی به نامه های ارجاعی 

درخواست های  به  كشور،  رسيدگی  وزارت  از 
دفتر  عملكردهای  از  و...  استاندار  با  مالقات 
و  مراجعات  به  رسيدگی  و  عملكرد  ارزيابی 

شكايت های مردمی استانداری بوده است.
وی اضافه كرد: در 6 ماهه اول سال 89 تعداد 
 38 كه  رسيده  دفتر  اين  به  نامه  مورد   43363
درصد اين نامه ها بررسی و به نتيجه رسيده است. 
هم چنين در آبان ماه اين رقم به 50 درصد رسيده 

و 8585 نامه ديگر بررسی شده است.
حسين اژدری تصريح كرد: در 6 ماهه اول سال، 
19 هزار نفر به دفتر مراجعه كرده اند و روزانه 

حداقل به تلفن 150 نفر پاسخ داده شده است.
وی در پايان خواستار چاره انديشی برای از بين 
رفتن اين طرز تفكر غلط شد كه برخی مديران 
مردم ناراضی را به استانداری می فرستند و نيز 
ارائه منابع  يا  بيشتر و  ارائه توان مالی  خواستار 
بانكی بيشتر برای پاسخگويی به مراجعات مردمی 

دفتر نظارت شد.

مهدی رفائی 

كارمندان  و  مديران  جمع  در  اصفهان  استاندار 
نبايد  هم  نفر  استانداری گفت: حتی مشكل يك 
روی زمين بماند و اگر می گوييد خدمتگزار هستيد 
بايد ثابت كنيد. عليرضا ذاكر اصفهانی ادامه داد: هر 
چقدر تجهيزات داشته باشيم ولی نيروی خوب و 
متعهد و مخلص نداشته باشيم نمی توانيم كارآيی الزم 
را ايجاد كنيم و نبايد در ايجاد اقتدار و همبستگی در 
تكميل كار يكديگر مشكل داشته باشيم. وی اضافه 
كرد: نبايد تنها استاندار و اطرافيان بدوند و افراد تنها 
برای حل مشكل خود سراغ استاندار يا رئيس اداره 
را بگيرند و بايد سيستم به گونه ای روان باشد كه 
مردم بدانند مشكل آنها با حضور كارشناسان مربوطه 
در اداره ها حل می شود و همه در مرحله عمل بايد 
همراه مديران باشند و مديران نيز بايد تمركزگرايی را 

شكسته و كارها را به مديران و كارشناسان زيردست 
واگذار كنند و نبايد اين حس وجود داشته باشد كه 
مردم بگويند با خود استاندار و يا خود مديركل كار 
دارم و تقاضای مالقات خاص كنند تا مديران ارشد 
به كارهای كالن برسند. استاندار تصريح كرد: بايد 
شايسته  كارشناسان  دست  به  اداره ها  داخلی  امور 
سپرده شود و احساس تعهد و اعتماد به وجود آيد و 
اصل مشورت به معنای واقعی و نه نمايشی نهادينه 
شود. ذاكر اصفهانی هم چنين خواستار برخورد جدی 

و قاطع با نهادهای غيرپاسخگو شد.
امور  در  نباید  اداره ها  بازرسی  و  حراست 

خصوصی کارمندان تجسس کند
استاندار اصفهان در بخش ديگری از سخنان خود 
گفت: حراست و بازرسی مستقر در اداره ها نبايد در 
زندگی خصوصی و مسائل خانوادگی و خارج از 

اداره كارمندان تجسس كند.

عليرضا ذاكر اصفهانی افزود: نوع نگاه استانداری به 
مقوله بازرسی و حراست برای تأمين شكل گرفته 
است و امنيت روحی افراد را به وجود می آورد و 
اين مركزها برای تنبيه و مچ گيری به وجود نيامده 
ايشان  و  شكست  را  افراد  حرمت  نبايد  و  است 
را برای اشتباهی خراب كرد و آبروی فرد را برد. 
بانی  بايد  اداره ها  نظارتی  مركزهای  داد:  ادامه  وی 
تشويق باشند و استانداری اين امر را در جلسه های 
مختلف از جمله جشنواره شهيد رجايی ثابت كرده 
است و در موردهايی كه كم كاری صورت گرفته 
نبايد برخوردها سلبی باشد، بلكه بايد بستر برای 
 اصالح و ادامه كار مهيا شود. استاندار خاطرنشان 
بر  نظارت  دفتر  مسالمت آميز  همكاری  ساخت: 
عملكرد نهادهای حراست،  سياسی امنيتی، انتظامی 
و... می تواند مكمل يكديگر و ايجادكننده يك محيط 

مناسب با امنيت روحی و تأمين مناسب باشد.

مدير عامل اتحاديه تعاونی های مصرف فرهنگيان 
كشور گفت: طبق نامه ارسالی وزارت بازرگانی 
قيمت  به  كاال  ماه عرضه يك سبد  پايان دی   تا 
در  كه  شود  می  اعالم  اتحاديه ها  به  شده  تمام 
واقع تعيين كننده نرخ تعادلی بازار است. ايلخان 
جليليان در گفتگو با فارس در خصوص چگونگی 
در  فروشگاه های مصرف  و  اتحاديه ها  مشاركت 
اين  ابالغ  از  بعد  يارانه ها  هدفمندكردن  اجرای 
قانون توسط رئيس جمهور، اظهار داشت: مطابق 
توافقی كه با وزارت بازرگانی و مجموعه دولت 
صورت گرفته است، قيمت اقالم مصرفی بايد در 

سطح فعلی كنترل و تا پايان سال افزايش نيابد. 
وی با تأكيد بر اينكه مشاركت كنندگان در اجرای 
قانون هدفمندكردن يارانه ها سعی خواهند كرد با 
كنترل قيمت لوازم خانگی از افزايش قيمت اين 
پايان سال جلوگيری  تا  دست كاالهای مصرفی 
كنند، تصريح كرد: در بخش خوراكی و مصرفی 
مشاركت كننده  تشكل های  پيش روی  برنامه  دو 
قرار  يارانه ها  هدفمندكردن  قانون  اجرای  در 
دارد كه شامل جبران كسری های احتمالی بازار، 
كنترل قيمت 22 قلم كاالی مصرفی و ضروری 
خانوارها تا پايان سال جاری است. وی با اشاره 

تأمين و ذخيره سازی 22  اينكه در خصوص  به 
هيچ  با  خانوارها  و ضروری  اساسی  كاالی  قلم 
مشكلی مواجه نيستيم، افزود: عالوه بر اقالمی كه 
توسط اتحاديه های مرتبط با قانون هدفمندسازی 
مطابق  است  شده  مقرر  شده اند،  تأمين  يارانه ها 
ماه  دی  پايان  تا  بازرگانی  وزارت  ارسالی  نامه 
يك سبد كاال به قيمت تمام شده شامل گوشت، 
اعالم  اتحاديه ها  به  شكر  و  روغن  برنج،  مرغ، 
بازار  تعادلی  نرخ  تعيين كننده  واقع  در  كه  شود 
خوراكی  اقالم  قيمت  افزايش  عدم  مفهوم  به   و 

است. 

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

 صدر اعظم آلمان خواستار تشديد 
نظامی گری در افغانستان شد 

صدر اعظم آلمان خواس��تار اعزام مربيان نظامی بيش��تر به افغانستان شد، 
اقدامی كه سبب تشديد نظامی گری در اين كشور خواهد شد. آنگال مركل 
كه با حامد كرزای رئيس جمهوری افغانستان در كابل ديدار كرد،  كمك به 
ارتقای ظرفيت نهادهای امنيتی افغان را پوششی برای نظامی گری قرار داد. 
به گزارش دفتر سخنگوی دولت افغانستان، مركل پس از ديدار با نظاميان 
كشورش در استان قندوز، در شهر مزارشريف با كرزای ديدار و گفتگو كرد. 
وی با اشاره به بهبود وضعيت امنيتی افغانستان، بر آموزش، تجهيز و ارتقای 
ظرفيت نهاد امنيتی افغانستان تأكيد كرد. در اين بيانيه به نقل از كرزای آمده 
اس��ت: بعد از كنفرانس ليسبون پرتغال، روند انتقال مسئوليت ها و ارتقای 
نهادهای امنيتی افغان به خوبی پيش می رود و وضعيت امنيتی رو به بهبود 
است. شمار نظاميان آلمان در افغانستان به چهار هزار و800 نفر می رسد. 

رئيس جمهوری کوبا:
آمريکا هم چنان نقش پلیس را برای 

جهان بازی می كند 
رائول كاسترو رئيس جمهوری كوبا گفت كه با وجود لفاظی های دوستانه 
باراک اوباما، اين كشور هم چنان نقش پليس را برای جهانيان ايفا می كند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از هاوانا، كاسترو در جلسه پايان سال ميالدی 
كنگره كوبا گفت كه پيام های ديپلماتيك سری امريكا كه وبگاه ويكی ليكس 
منتشر كرده، نشان می دهد كه واش��نگتن در ورای لفاظی های دوستانه، به 
همان سياس��ت های قديمی خود پايبند است و هم چنان مانند يك پليس 
عم��ل می كند. رئيس جمهوری كوبا به طور خاص واش��نگتن را به خاطر 
تداوم يك تحريم اقتصادی 49ساله عليه كشورش با وجود مخالفت های 
187كش��ور جهان در ماه اكتبر )مهر ماه ( در مجمع عمومی س��ازمان ملل، 

محكوم كرد.

 حمله های انتحاری در افغانستان
 22 زخمی داشت 

منابع امنيتی در افغانستان از وقوع دو حمله انتحاری جداگانه در شهرهای 
 كاب��ل و قندوز بر ض��د نيروهای ارت��ش خبر دادند كه به زخمی ش��دن
22 نفر منجر شد. به گزارش ايرنا، اين منابع تعداد انتحار كنندگان را هفت نفر 
اعالم كردند كه چهار نفر پس از ورود به يك مركز جذب نيروی ارتش در 
شهر قندوز دست به حمله انتحاری زدند كه باعث زخمی شدن 15 نفر شد. 
هم چنين در حمله انتحاری ديگری كه در منطقه پل چرخی واقع در شرق 
ش��هركابل به وقوع پيوست؛ سه انتحار كننده يك دستگاه خودروی ارتش 
افغانستان را هدف حمله خود قرار دادند كه در نتيجه هفت نفر زخمی شدند. 

نخست  وزیر ایتاليا: 
برای كسب رأی اعتماد، رأی نخريدم

پ��س از آنك��ه چن��د ت��ن از 
ايتالي��ا رأی خود  قانونگذاران 
را ب��رای كم��ك به س��يلويو 
برلوسكنی تغيير دادند، نخست 
وزير ايتالي��ا اعالم كرد كه وی 
برای كسب رأی اعتماد در 14 
س��پتامبر به قانونگ��ذاران هيچ 
پيشنهادی نداده و مطمئن است 
تا پاي��ان دوران خ��ود در اين 
سمت خواهد ماند. به گزارش 

ايسنا به نقل از ش��بكه خبری بلومبرگ، سيلويو برلوسكنی، نخست وزير 
ايتالي��ا پس از آنكه چهار تن از قانونگذاران ح��زب »آينده و آزادی« ايتاليا 
كه قصد داش��تند رأی عدم اعتماد بدهند، توانست با 314 رأی پيروز شود. 
برلوسكنی پس از نشست با سران اروپا در بروكسل اظهار كرد: من پيشنهاد 
هيچ س��مت دولتی را به نمايندگان ن��داده ام و هيچ معامله ای به هيچ وجه 
صورت نگرفت. نخست وزير ايتاليا سومين مرد ثروتمند اين كشور هنوز 
دو س��ال تا پايان مدت نخس��ت وزيری فرصت داشته و نياز دارد تا برای 
ادامه حكومت خود نظر موافق قانونگذاران را جلب كند. با اينكه وی رأی 
اعتماد گرفت اما نتوانست رأی اكثريت 630 كرسی مجلس نمايندگان را به 
دست آورد و اين امر نشان می دهد كه وی برای رهبری و تصويب قانون ها 
با چالش هايی رو به رو خواهد شد. برلوسكنی گفت كه وی هشت تن از 
نمايندگان را برای پيوستن به حزب آزادی خود متقاعد كرده است. از سوی 
ديگر روزنامه ديلی تلگراف در گزارشی نوشت: سيلويو برلوسكنی 74 ساله 
سفارش 37 حلقه طال هر كدام به ارزش هزار و 193 پوند را به يك طراح 
جواهر برای سياستمداران زن داده است تا به عنوان هديه ساالنه كريسمس 
به آنها بدهد. وی اين حلقه های س��ه رنگ به هم��راه قطعه های الماس را 
برای 24 زن نماينده پارلمان و 13 زن س��ناتور در مجلس اعيان تهيه كرده 
است. نخست وزير ايتاليا به سخاوتمندی معروف است و ساالنه هدايايی 
به اعضای حزب مردم و آزادی می دهد، اما اين اقدام تنها به سياستمداران 
ايتاليا ختم نمی شود. برلوسكنی هم چنين ساعت های گران قيمتی به تونی 

بلر، نخست وزير سابق انگليس هديه كرده است.

تا پایان سال جاری ميالدی؛
 اوباما تصويب پیمان استارت را 

خواستار شد 
ب��اراک اوباما، گفت كه عدم تصويب پيمان كنترل تس��ليحات با روس��يه 
می تواند در روابط مس��كو �  واش��نگتن تأثير منفی بگذارد. به گزارش ايلنا 
به نقل از بی بی س��ی، رئيس جمهور امريكا مجلس س��نای اين كشور را به 
تصوي��ب پيمان جديد كنترل تس��ليحاتی با روس��يه ترغيب ك��رد. اوباما 
در س��خنرانی راديويی هفتگی خود گفت كه ع��دم امضای پيمان كاهش 
تسليحات اس��تراتژيك جديد، می تواند به رهبری امريكا در مبارزه با يك 
رش��ته چالش ها در سراس��ر دنيا لطمه بزند. وی گفت: عدم امضای پيمان 
كنترل تس��ليحاتی موسوم به استارت جديد، هم چنين می تواند تأثير منفی 
در روند بهبود روابط روسيه و امريكا داشته باشد. بنا بر اين گزارش، تعداد 
سناتورهای حزب »دموكرات« تنها 58 تن است و از آنجا كه تصويب پيمان 
اس��تارت نيازمند رأی موافق 67 عضو مجلس س��نا است؛ اوباما بايد رأی 
مثبت شماری از سناتورهای جمهوری خواه را نيز به دست آورد. گفته شده 
كه شماری از جمهوری خواهان تالش می كنند تا تصويب اين پيمان را به 
ماه ژانويه موكول كنند چون در آن موقع چند سناتور جمهوری خواه جديد 
به مجلس سنا راه خواهند يافت و تركيب مجلس تغيير خواهد كرد. برخی 
از جمهوری خواهان می گويند معلوم نيست كه پيمان جديد اجازه مدرنيزه 
كردن زرادخانه هسته ای امريكا را بدهد. به موجب پيمان تسليحاتی جديد، 
زرادخانه هس��ته ای دو كشور محدود شده و به اندكی بيش از يك  هزار و 

500 كالهك هسته ای استراتژيك برای هر كشور، كاهش خواهد يافت. 

با آغاز علنی طرح هدفمندسازی یارانه ها؛

قیمت های جدید  7 حامل انرژی
نشست سران كش��ورهای عضو شورای 
همكاری خليج ف��ارس در حالی برگزار 
ش��د كه بس��ياری از كارشناسان، بهترين 
الگو برای همكاری ه��ای منطقه ای را، 
تش��كيل س��ازمانی با مش��اركت تمامی 
كشورهای منطقه براساس همكاری های 
از  جلوگي��ری  و  منطق��ه ای  درون 
دخالت های فرا منطقه ای می دانند.  سی 
و يكمين نشست سران كشورهای عضو 
ش��ورای همكاری خليج فارس روزهای 
15 و 16 آذر ماه 1389 )6 و 7 دس��امبر 
2010( در ابوظبی پايتخت امارات متحده 
عربی برگزار شد. شورای همكاری خليج 
فارس به عنوان يك اتحاديه اقتصادی و 
امنيت��ی در 26 م��ی 1981 )5 خرداد ماه 
1360( با ش��ركت شش كشور: عربستان 
س��عودی، كويت، قطر، بحرين، امارات 
متحده عرب��ی و عمان در ش��هر رياض 
تش��كيل شد. اين س��ازمان كه در ابتدا با 
هدف های امنيتی و سياس��ی ايجاد شده 
ب��ود، رفته رفت��ه و براس��اس اقتضائات 
منطق��ه ای و بي��ن الملل��ی، هدف های 
اقتصادی را نيز بيش از پيش مورد توجه 
قرار دارد. در ماده چهارم منش��ور ش��ورا 
از جمل��ه هدف ه��ای آن ب��ه موردهای 
زير اشاره شده است: ايجاد هماهنگی و 
تكامل و ارتباط ميان كشورهای عضو در 
همه زمينه ها جهت دستيابی به وحدت 
اين كش��ورها و تعميق و تقويت روابط 
و هم��كاری ميان ملت ها در زمينه های: 
بهداش��تی،  مال��ی، اجتماعی،  اقتصادی، 
اداری،  تبليغاتی، جهانگ��ردی، حقوقی، 
گس��ترش زمينه های صنعت��ی، معدنی، 
كش��اورزی، دامداری، ثروت های آبی و 
پژوهش های علمی. ش��ورای همكاری 
خليج فارس چهار ركن دارد: 1- شورای 
عالی، 2- ش��ورای وزيران، 3- دبيرخانه، 
4- كميس��يون های تخصصی. ش��ورای 
عالی به عنوان عالی ترين نهاد اين شورا 
متشكل از سران شش كشور عضو است 
كه ساالنه به صورت منظم تشكيل جلسه 
می دهد. رياست شورا براساس حروف 
الفبا و به صورت گردشی ساالنه در ميان 
كشورهای عضو تغيير می كند. تصويب 
و پيگي��ری هدف ه��ا و سياس��ت های 
 عالی ش��ورا، اصالح اساسنامه، تصويب 
آيي��ن نامه داخل��ی و نيز بودجه ش��ورا، 
انتص��اب دبيركل و بررس��ی و تصويب 
پيش��نهادهای ارائه ش��ده توسط شورای 
وزي��ران از جمله وظاي��ف و اختيارهای 
ش��ورای عال��ی اس��ت. در ضم��ن يك 
كميس��يون ح��ل اخت��الف كش��ورهای 
عضو نيز زير نظر ش��ورای عالی فعاليت 
می كند. شورای وزيران بيشتر از وزيران 
امور خارجه كش��ورها تشكيل می شود 
و به طور معمول س��االنه چهار اجالس 
دارد. در ص��ورت ل��زوم، وزيران س��اير 
وزارتخانه ها نيز می توانند اجالس های 
مشتركی داشته باشند. رياست اين شورا را 
كشوری بر عهده دارد كه آخرين نشست 
عادی ش��ورای عالی )اجالس سران( در 
آن برگزار ش��ده باش��د. مهم ترين وظيفه 
شورای وزيران تدوين طرح ها، پيشنهادها 
و گزارش ها و ارائه آن به ش��ورای عالی 
جهت تصويب و نيز پيگيری مصوبه های 
شورا اس��ت. يكی ديگر از نهادهای مهم 
شورای همكاری خليج فارس، دبيرخانه 
اس��ت. دبيرخانه دايمی شورا در رياض 
قرار دارد كه دبيركل مس��ئوليت آن را به 
عهده دارد. دبيركل بنابر پيشنهاد شورای 
وزيران و تصويب شورای عالی برای يك 
دوره سه ساله انتخاب می شود. دبيرخانه 
كه بيش از نهادهای ديگر فعاليت اجرايی 
دارد، وظايفی همچ��ون پيگيری اجرايی 
قطعنامه ها و مصوبه های ش��ورای عالی 
و وزيران، تدوين گزارش های دوره ای، 
تهيه پيش نويس طرح ها و پيشنهادها و 
ارائه آن به شورای وزيران، انجام مطالعه 

و بررس��ی های تخصصی در زمينه های 
مختل��ف و ص��دور بيانيه ه��ا و مواضع 
رسمی شورا در قبال تحول های مختلف 
منطقه ای و بين المللی اس��ت. در ضمن 
ش��ورا دارای كميس��يون های تخصصی 
متعددی است كه هر يك از آنها مسئوليت 
بررس��ی و اتخاذ تصميم های تخصصی 

شورا را در امور محوله به عهده دارد. 
نگاهی به اجالس سی و یکم 

نشست س��ی و يكم س��ران كشورهای 
عضو ش��ورای همكاری خلي��ج فارس 
در غياب ملك عبداله و س��لطان قابوس 
پادشاهان كشورهای عربستان سعودی و 
عمان ب��ا موضوع های مختلف اقتصادی، 
سياسی و امنيتی برگزار شد. اين نشست 
هم زم��ان ب��ا دو رخداد مهم ب��ود؛ يكی 
انتشار اسناد محرمانه توسط وب سايت 
ويكی ليكس و ديگری آغاز مذاكره های 
ايران و گروه پنج به اضافه يك. مهم ترين 
موضوع های سياسی و امنيتی مطرح شده 
در اين نشس��ت تحول های منطقه ای و 
در رأس آن برنامه هس��ته ای صلح آميز 
اي��ران بود. كش��ورهای عضو ش��ورا در 
اي��ن خصوص در بيانيه پايانی نشس��ت 
ضم��ن تأكيد بر حق كش��ورهای منطقه 
در اس��تفاده صلح آميز از انرژی هسته  ای 
در چارچوب توافق نامه  های بين المللی، 
از تالش های بين الملل��ی درباره برنامه 
هس��ته  ای ايران برای حل مسالمت آميز 
آن، استقبال كردند. رهبران شركت كننده 
در اين نشست بر اهميت تعهد به اصول 
اصل��ی ايجاد روابط حس��ن هم جواری، 
احت��رام متقابل، دخالت نك��ردن در امور 
داخل��ی،  حل مس��المت آميز اختالف ها، 
اس��تفاده نك��ردن از زور و تهديد تأكيد 
كردند. اين بياني��ه هم چنين بر ضرورت 
پيوس��تن رژيم صهيونيس��تی به معاهده 
منع تكثير سالح  های هسته  ای و اجازه 
بازرس��ی از تمامی تأسيس��ات هسته  ای 
 آن تأكي��د كرد. تحول های فلس��طين نيز 
يكی ديگ��ر از محورهای مورد بحث در 
نشست س��ی و يكم س��ران كشورهای 
عضو ش��ورای همكاری خلي��ج فارس 
بود. رهبران شركت كننده در اين نشست 
در بيانيه پايانی خود با تأكيد بر تش��كيل 
 كش��ور مس��تقل فلس��طينی به پايتختی 
بيت المقدس، خواستار عقب نشينی كامل 
رژيم صهيونيستی از سرزمين های اشغالی 
سال 1967 و جنوب لبنان شدند. در اين 
بيانيه هم چنين تالش رژيم صهيونيستی 
برای يهودی سازی بيت المقدس و تغيير 
جغرافيای انسانی سرزمين های فلسطينی 

محكوم شده است. 
رهب��ران اين ش��ورا هم چني��ن از موضع 
تش��كيالت خودگ��ردان در مخالفت با 
بازگش��ت به مذاكره های مستقيم با رژيم 
صهيونيستی بدون توقف شهرک سازی 

حمايت كردند. 
تحول های عراق، يمن، لبنان و سودان نيز 
از جمله محورهای مورد بحث نشس��ت 
سی و يكم س��ران كش��ورهای شورای 
همكاری خليج فارس بود. در همين حال 
يكی ديگر از جنبه های نشست ابوظبی، 
جنب��ه اقتصادی ب��ود. از جمله مهم ترين 
موضوع های اقتصادی كه در اين نشست 
مطرح شد، موضوع هايی همچون اتحاديه 
گمركی، بازار مشترک، پول واحد عربی، 
تأسيس خط آهن سراس��ری و دستيابی 
به انرژی هس��ته ای ب��رای توليد برق بود 
كه در تصميم گيری نهايی، كش��ورها بار 
ديگ��ر بر ضرورت تالش ب��رای اجرايی 
ش��دن توافق های قبلی و برداشتن موانع 
در اي��ن مس��ير تأكي��د كردن��د. در اين 
اجالس هم چنين رهبران شركت كننده، 
عبدالطي��ف الزيانی را ب��ه عنوان دبيركل 
جديد ش��ورای همكاری خليج فارس به 
جای عبدالرحمن العطيه كه 9 س��ال اين 
سمت را برعهده داشت، انتخاب كردند.

خلیج فارس و ضرورت همکاری های 
فراگیر منطقه ای )قسمت اول(

چه خبر از پایتخت

اس��تاندار ته��ران از آمادگ��ی كامل برای 
اجرای قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها 
در اس��تان خبر داد و با اش��اره به برخی 
نگرانی ها در خصوص حامل های انرژی 
از جمله بنزين گفت: مشكلی برای تأمين 
س��وخت در پايتخت نيس��ت و مردم در 
پمپ بنزين ها برای تهيه سوخت ازدحام 

نكنند. 
مرتض��ی تمدن در گفتگو با ايرنا تصريح 
كرد: سهميه های اعالمی برای بنزين در 
كارت س��وخت خودروها محفوظ است 
و ش��هروندان تهرانی در هر زمانی كه به 
پمپ های بنزي��ن مراجعه كنن��د، امكان 
اس��تفاده از بنزين به قيمت 100 تومان را 
خواهند داشت. وی افزود: مشكلی برای 
تأمين و عرضه س��وخت به ش��هروندان 
تهران��ی وجود ن��دارد و تمام��ی ميزان 
سوخت ذخيره ش��ده در كارت سوخت 

خودروه��ا در هر زمانی قابل برداش��ت 
خواهد بود. 

استاندار تهران با تأكيد بر لزوم مشاركت 
و همكاری شهروندان تهرانی در اجرای 
مرحله نخست هدفمند كردن يارانه ها در 
اين استان تصريح كرد: بخش های مختلف 
اجرايی استان تهران از مدت ها قبل آماده 
اصالح قيمت ها و اجرای قانون مصوب 
مجلس هس��تند كه با مش��اركت مردم به 
بهترين ش��كل اجرا خواهد ش��د. تمدن 
با تأكيد بر اينكه اج��رای قانون هدفمند 
ك��ردن يارانه ها به طور متن��اوب و برای 
 همه قش��رها اجرايی می شود خاطرنشان 
ك��رد: آگاهی و آرامش روانی مردم گامی 
مهم برای اجرای اين طرح است كه دولت 
همه توان خود را برای آسايش شهروندان 
و جلوگيری از بروز هرگونه مشكل برای 

آحاد جامعه به كار گرفته است.

استاندار تهران: 
مشکلی برای تأمین سوخت در پايتخت نیست 

در مراسم تودیع و معارفه در استانداری اصفهان

جعفر رضا شهرضا، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی 
به شکایت های مردمی استانداری شد

تا پایان دی ماه؛

عرضه سبد اقالم مصرفی خانوار به قیمت تمام شده

استاندار اصفهان: 
اگر خدمتگزار هستید ثابت کنید
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آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو

پنجره

نمی دان��م در اتفاقاتی ك��ه برايتان رخ 
می دهد يا مس��ائلی ك��ه پيش می آيد تا 
چه ح��د خودتان را مقص��ر می دانيد؟ 
آيا مس��ئوليت اشتباه هايتان را به گردن 
می گيريد يا ب��ه دنبال مقصر می گرديد 
ت��ا تمامی بارها را ب��ه دوش او افكنده 
و خ��ود را محق نش��ان دهي��د؟! از آن 
دس��ته كه وقت��ی همه تقصيره��ا را به 
دوش ديگری انداخت ش��روع می كند 
برای خود به دلس��وزی و جوس��ازی 
عليه ط��رف مقابل! و آن ق��در در اين 
ذهنيت غيرمسئوالنه خود فرو می رود 
كه خودش ه��م باورش می ش��ود كه 
تمامی ش��رايط عليه او بوده و او هيچ 
نقشی نداش��ته، به طور كامل پاک پاک 
اس��ت!!! آي��ا گمان می كني��د با چنين 
رفت��اری هرگز به رش��دی در زندگی 
فردی و اجتماعی خود دست خواهيد 
يافت؟! ش��ما كه هم��واره در بروز هر 
مش��كلی نگاهتان معط��وف به ديگری 
است و انگش��ت گناه را به سمت اين 
و آن نش��انه می رويد پس كی فرصت 
خواهيد كرد تا خودتان را بشناس��يد؟! 
متأسفانه بسياری از ما حتی به دو قدمی 
خودمان هم نزديك نمی شويم! می دانيد 
چرا؟! چون به خوبی واقفيم با خود چه 
كرده ايم و از سر همين بی مسئوليتی ها 
در قبال اعمالمان چ��ه خالء تاريك و 
وحش��تناكی در درونم��ان ايجاد كرده 
ايم! وجودمان ش��بيه كيس��ه مارگيرها 
شده! جرأت نزديك شدن به آن را هم 
نداريم!! اما ما برای رش��د كردن خواه 
ناخواه به اين روياروئی نيازمنديم. آخر 
كسی كه جرأت دست و پنجه نرم كردن 
با خودش را ندارد پس چگونه می تواند 
در قبال همس��ر و فرزندانش عهده دار 
مسئوليت گردد، فراموش نكنيد اين تنها 
كليد رمز قدرت انسان های قدرتمند با 
ديگران اس��ت. اين گونه افراد يك بار 
در زندگ��ی تصميم گرفته اند كه ديگر 
همسايه ها، دوس��تان، دنيا و روزگار را 
مس��بب بدبختی خود ندانند و كاس��ه 
كوزه بی تحركی و نابسامانی خود را بر 
سر ديگری نشكنند و نتيجه اين تصميم 
را ديده اند، من و ش��ما هم ش��اهدش 
هس��تيم. همواره ب��ه خاطر بس��پاريد 
وقتی مس��ئوليت بدبختی های خود را 

به گ��ردن ديگ��ری می اندازيد تصوير 
ذهن��ی حقيری از خ��ود ارائه می دهيد 
كه تا پايان عمر گريبان گيرتان خواهد 
بود. بيائيد به جای مرغابی بودن همانند 

عقاب ها عمل كنيد!
هرگز به دنبال تقليد از ديگران نيستند، 
خصوصيت های خود را می شناس��ند و 
همين ش��ناخت باعث منحصر به فرد 
بودن و مورد توجه قرار گرفتنش��ان در 
هر محيطی می ش��ود. عقاب هرگز در 
پی جلب توجه و ترحم نيس��ت. به هر 
محيطی كه وارد می ش��ود شرايطش را 
می س��نجد، عقايد و خواسته هايش را 
ب��ا قدرت بيان می كن��د و بعد تصميم 
می گيرد كه در آن محيط بماند يا نماند. 
اما مرغابی به خودش ايمان ندارد چرا 
ك��ه خودش را نم��ی شناس��د و از به 
نمايش گذاشتن خود واقعی اش واهمه 
دارد، در برك��ه كوچك��ش گي��ر كرده 
كس��ی به او توجه نمی كند، بنابراين از 
س��ر خشم شروع به دست و پا زدن در 
بركه كرده و گل و الی آن را به اطراف 
پرتاب می كند غاف��ل از اين كه باز هم 
بركه خ��ودش را كثيف می كند! يادتان 
باش��د! هر عم��ل بهائ��ی دارد كه بايد 
پرداخت. تهمت زدن، دروغ گفتن، يك 
طرفه به قاضی رفتن و در ذهن كسی را 
محكوم كردن، كار مرغابی ها بركه های 
تنگ و بسته است كه دائم در همان ديد 
بس��ته و محدود خود می چرخند و غر 
می زنند و بهان��ه می آورند كه تو چرا 
به من درياچه ای نشان نمی دهی تا در 
آن شنا كنم؟ در حالی كه اگر چند قدم 
دورتر را می ديد دريا در انتظارش بود 
اما از بس در حال دور خود چرخيدن و 
غر زدن بوده كه دامنه ديدش از خودش 
فراتر نرفته و ناگزير هرگز دريا را نمی 
بين��د. تو بايد باور كنی كه اين خود تو 
هس��تی كه انتخاب می كنی هر كس با 
تو چگونه برخورد كن��د. اين خود تو 
هستی كه نشانه ها را جدی نمی گيری، 
اين خود تو هس��تی كه قابليتی از خود 
نشان نمی دهی، اين خود تو هستی... هر 
وقت خواستی كسی را محكوم كنی، از 
خودت بپرس: س��هم من در اين ماجرا 
چقدر بوده است؟ بعد كه منصفانه همه 

چيز را بررسی كردی، پيش برو.

س��ازمان ملل، 25 نوامبر 2010 با انتش��ار 
گزارش��ی درباره افزايش چشمگير توليد، 
قاچاق و مصرف مواد مخدر مصنوعی در 
آس��يای شرقی هشدار داد. در اين گزارش 
آمده كه طی س��ال 2009 تمام كشورهای 
 اين منطق��ه توليد مواد مخ��در آمفتامينی 
داش��ته اند... به گفته سازمان ملل اين آمار 
تهديدی جدی است؛ ميانمار با قاچاق مواد 
اوليه از چين و تايلند در آزمايش��گاه هايی 
مخفی به توليد اين مواد مخدر مش��غول 
اس��ت. گروه های س��ازمان يافته قاچاق 
جهان��ی مواد مخدر هم ب��ه روند توليد و 
عرضه مواد مخدر صنعتی در آسيای شرقی 
دامن زده اند؛ از طرفی مصرف كتامين هم 
در اي��ن منطقه افزايش يافته و طی س��ال 
2009 6/9 تن كتامين در ش��رق و جنوب 
شرق آسيا كشف شد كه 85 درصد مصرف 
جهانی را تشكيل می دهد. در هنگ كنگ 
كتامين مهم ترين ماده مخدر مصرفی است. 
از 14 تا 53 ميليون مصرف كننده آمفتامين 
در جهان 2/07 تا 3/4 ميليون نفر در آسيای 
شرقی سكونت دارند. همه اين آمارها در 
حالی اس��ت كه با وجود گرايش گسترده 
به مواد مخدر مصنوعی سيس��تم مبارزه با 
مواد مخدر اين منطقه بر مبنای مواد مخدر 
سنتی چون ترياک، حشيش و هرويين پايه 
ريزی شده است. اين اخبار جديد بهانه ای 
شد تا درباره مواد مخدر مصنوعی و سنتی 
اطالعاتی را در اختيارتان قرار دهيم. شايد 
باوركردنی نباش��د اما مصرف مواد مخدر 
آمفتامينی از مص��رف كوكايين و هرويين 
بيشتر ش��ده است. تركيب های آمفتامينی 
با تأثير بر مركز لذت مغز س��بب احساس 
»س��رعت« و »لذت« می ش��وند. اين مواد 
راحت تهيه می ش��وند، ارزان اند، سخت 
مهار می ش��وند، از كوكايي��ن قوی ترند 
و اثر ديرپات��ری دارند؛ به صورت قرص، 
دود حاصل از سوختن، استنشاق يا تزريق 
مص��رف می ش��وند و به ط��ور معمول 
جوان ها را به خود جذب می كنند چرا كه 

به آنها احساس انرژی، تخليه احساس ها، 
آزادی، هوش��مندی، صالحيت و قدرت 
می دهند. اين مواد وسوسه انگيز، امروزه 
در تم��ام نقاط دنيا گس��ترش يافته اند اما 
ش��مال آمريكا، اروپا و جنوب شرق آسيا 
قطب ه��ای اصلی مصرف آنها هس��تند. 
به گفته مدير برنام��ه مبارزه با مواد مخدر 
سازمان ملل اين مواد به زودی می توانند 
مشكل س��ازترين مواد مخدر قرن معرفی 
ش��وند. آمفتامين ها عالوه ب��ر تأثيرهای 
مطلوب از نظر مصرف كننده مزايايی هم 
برای توليدكنن��دگان و قاچاقچيان دارند. 
انواع گياهی سنتی تحت تأثير ويژگی های 
اقليمی و آب و هوايی قرار می گرفتند اما 
مواد مخدر مصنوع��ی به صورت قرص، 
پودر و كريستال توليد می شوند كه همين 
حالت های فيزيكی عاملی مؤثر در افزايش 

روند توزيع و البته مصرف آنهاست. 
علل گرایش به آمفتامین  

مبتالي��ان اغلب برای غلبه بر مش��كالت 
زندگی، احساس ش��ادی بيشتر، هوشيار 
و بي��دار ماندن به م��دت طوالنی، كاهش 
ناگهانی وزن و فائق آمدن به اضطراب های 

خود به اين دسته مواد روی می آورند. 
تقصیر خلبانان جنگی است 

مواد آمفتامينی تازه كش��ف نشده 
ان��د. در جنگ جهان��ی دوم برای 
خلبانان نظام��ی و ديگر افرادی 
ك��ه بايد به م��دت طوالنی بيدار 
و هوش��يار می ماندن��د داروهای 
آمفتامين��ی تجوي��ز می كردند. به 

تدريج موارد مصرف اين داروها به 
انحراف كشيده شد 
و از دامنه پزشكی 
خارج شد. امروزه 

محرک ه��ای 
در  آمفتامينی 
پزشكی كاربرد 
چندانی ندارند 
ع��وض  در 
ب��ازار 

سياه شان رونق چشم گيری داشته است. 
بدترین آمفتامین 

م��ت آمفتامي��ن، يك��ی از بدتري��ن انواع 
آمفتامين ها و به ش��دت اعتيادآور است. 
 بنا به گفت��ه انجمن بين الملل��ی مبارزه با 
مواد مخ��در)INCB( تولي��د، قاچاق و 
مص��رف اين م��اه در آمري��كای مركزی، 
جنوب ش��رق آسيا، اروپا، آمريكا، استراليا 

و نيوزيلند رو به افزايش است. 
ش��واهد حاكی از آن است كه سود ناشی 
از قاچ��اق مواد مخ��در صنعتی به مراتب 
بيشتر از مواد مخدر سنتی است. مافياهای 
مكزيكی در قاچاق مت آمفتامين، نقش��ی 
اساسی دارند اين گروه ها هم مت آمفتامين 
را به آمريكا قاچاق می كنند و هم مواد اوليه 
آزمايشگاه های مخفی توليد مت آمفتامين 
آمريكا را فراهم می كنند. توليد محرک های 
آمفتامينی در كشورهای محل مصرف هم 
گسترش يافته و با حذف هزينه واسطه ها 
و مس��يرهای قاچ��اق راه دور عرضه آنها 
 را آس��ان و قيم��ت آنه��ا را پايي��ن آورده 

است. 
تأثیر اکستاسی بر سالمت 

هنوز دانش متخصصان درباره 
ع��وارض اي��ن م��اده 
نيست  مخدركامل 
دانش��مندان  ام��ا 
معتقدن��د مصرف 
آن س��بب كاهش 
س��روتونين مغز و 
در نتيجه تحريك 
و توهمات 
ی  بصر

می شود. سرتونين ماده ای شيميايی در مغز 
است كه بر احساس ها، خواب، عادت های 
تغذيه ای تفكر، رفتار پرخاشگرانه، عملكرد 
جنس��ی و حساس��يت به درد تأثي��ر دارد. 
مطالعات انجام گرفته بر موش ها و ميمون ها 
نش��ان می دهد كه اس��تفاده از اكستاس��ی 
می توان��د س��بب كاه��ش 90 درصدی 

سروتونين به مدت 2 هفته شود. 
تأثیر مت آمفتامین بر سالمت 

مت آمفتامي��ن در بدن، س��بب باال رفتن 
شديد سطح انتقال دهنده عصبی دوپامين 
و در نتيجه تحريك س��لول های مغزی و 
افزاي��ش خلقيات و حركت ه��ای بدنی 
می شود. اس��تفاده طوالنی مدت توانايی 
مغز را در توليد دوپامين )كه برای احساس 
ل��ذت و عملكرد روانی ضروری اس��ت( 
مختل می كند. اين اثر تا يك سال پس از 
قطع مصرف ماندگار است. استفاده طوالنی 
مدت از اين مواد امواج سيستماتيك مغز را 
دستخوش تغيير می كند بنابراين مردم بايد 
درباره مص��رف اين ماده مضر تجديدنظر 

كنند. 
کاربرد آمفتامین در پزشکی 

آمفتامين، دارويی محرک و سركوب كننده 
 اشتهاس��ت كه ب��رای درمان ناركولپس��ی 
)ميل ش��ديد به خواب( و اختالل تمركز 
حواس و بي��ش فعالی)ADHD( كاربرد 

دارد. 
اين دارو با تأثير بر مغز و اعصاب س��بب 
افزايش تولي��د برخی مواد ش��يميايی در 
بدن می ش��ود و در نتيجه ضربان قلب و 
فشارخون را افزايش داده و اشتها را كاهش 

می دهد. 
از عوارض مص��رف آمفتامين می توان به 
گيجی، تاری ديد، بی قراری و خس��تگی 
ناپذي��ری ش��ديد اش��اره كرد. اي��ن دارو 
می تواند بيمار را به طور جسمی و روحی 
وابس��ته خود كن��د و اگر پ��س از مدتی، 
اس��تفاده مداوم به طور ناگهانی قطع شود 
ممكن است عوارض قطع مصرف را نشان 

دهد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 
و معاون قوه قضائيه گفت: هر ميزان در 
جهت ثبت رس��می معام��الت و اموال 
منق��ول حرك��ت كنيم، نظ��م اجتماع و 
امنيت اقتصادی بيشتر می شود و دعاوی 
در اين زمينه كاهش می يابد. به گزارش 
ايرنا، احمد تويس��ركانی افزود: چنانچه 
معامله ای بر اساس سند رسمی صورت 
گيرد، مشكالت دعاوی وجود نخواهد 
داشت. تويسركانی بر توسعه ثبت اسناد 
رس��می در حوزه ثبت شركت ها تأكيد 
كرد و گفت: بايد در همه ابعاد به امر مهم 
مالكيت معنوی بپردازيم چرا كه توجه به 

اين بخش، امنيت ايجاد خواهد كرد. 
رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، 
ثب��ت آنی معامالت، مس��تند ك��ردن و 
سنددار كردن اراضی را از مسئوليت هايی 
بيان كرد كه بر اساس برنامه پنجم توسعه 
به عهده مديران ثبت اس��ناد اس��ت و از 
آنان خواست به تكاليف اين برنامه توجه 
جدی كنند. تويس��ركانی ب��ر ضرورت 
وجود آمار در حوزه ثبت اسناد و امالک 
كشور تأكيد كرد و گفت: بايد در حوزه 
ثبت معامالت و ثبت شركت ها توليد آمار 
كنيم چرا كه اين آمار به توس��عه كشور 
كمك می كند. رئيس سازمان ثبت اسناد و 

امالک كشور با بيان اينكه 7 هزار و 200 
دفترخانه اسناد رسمی به خودپرداز مجهز 
شده اند، افزود: بيش از 93 درصد از دفاتر 
به خودپرداز تجهيز ش��ده اند. وی با بيان 
اينكه سازمان ثبت اسناد، گردش مالی را 
به روز كرده است، گفت: مستند سازی 
و سنددار كردن تمامی اراضی دولتی اعم 
از جنگل ها و مرات��ع و اراضی وقفی از 
ديگر اقدام های ثبت اسناد و امالک كشور 

است. 
تويس��ركانی اضافه كرد: از مجموع 135 
ميليون هكتار اراضی دولتی، 126 ميليون 
هكتار سنددار ش��ده اند. رئيس سازمان 
ثبت اسناد و امالک كش��ور با يادآوری 
امض��ای تفاهم نامه با س��ازمان حفاظت 
محيط زيست و س��ازمان اوقاف و امور 
خيريه گفت: در اين تفاهم نامه، اين دو 
سازمان موظف ش��ده اند اراضی تحت 
مس��ئوليت خ��ود را برای صدور س��ند 
ارائ��ه دهند و اين كار را با جديت دنبال 
می كني��م تا جرايم زمين خ��واری از بين 
برود. وی تأكيد كرد 25 هزار و 522 سند 
در رابطه با امالک و اراضی وقفی صادر 
شده و اين كار بزرگی است. تويسركانی 
خاطر نش��ان كرد از فصل دوم امس��ال، 

تبديل اسناد مالكيت را شروع كرديم. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک: 

ثبت رسمی معامله  موجب کاهش دعاوی می شود 

جامعه

570 فرصت شغلی در لردگان 

احداث حسینیه شهدا 
در شهرکرد

 انتقادها در ادارات نباید به 
انتقام تبدیل شود 

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری 
گف��ت: ب��ا ايجاد و راه ان��دازی ط��رح عظيم ملی 
پتروش��يمی لردگان افزون بر 570 نفر اش��تغال مستقيم 

در شهرستان لردگان فراهم می شود.
به گ��زارش ف��ارس، حميدرضا فروزنده از پيش��رفت 
فيزيك��ی 13/5 درصدی پتروش��يمی لردگان خبر داد و 
گفت: اين طرح با س��رمايه گ��ذاری ريالی يك هزار و 
587 ميلي��ارد ريال، 366 ميليون يورو س��رمايه گذاری 
ارزی و 6 ه��زار و 528 ميلي��ارد ريال س��رمايه گذاری 

ثابت در دست اجراست. 
وی با تأكيد بر اينكه پتروشيمی لردگان بيشترين جذب 
سرمايه گذاری اقتصادی در اين استان را خواهد داشت، 
افزود: تاكنون 740 ميلي��ارد ريال اعتبار در اين مجتمع 

هزينه شده است.

مع��اون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختياری 
گفت: به زودی عمليات اجرايی احداث حس��ينيه 
ش��هدای ش��هركرد در مجاورت گلزار شهدای اين شهر 

آغاز می شود. 
به گ��زارش ف��ارس، احمد ايرج پور در جلس��ه س��تاد 
ساماندهی گلزار ش��هدای اين استان با اعالم اين مطلب 
اظهار داشت: اين حسينيه در زمينی به مساحت يك هزار 
و 925 مترمرب��ع در مجاورت گلزار ش��هدای ش��هركرد 
اح��داث می ش��ود. وی افزود: ب��ه منظور اح��داث اين 
حس��ينيه كه با هدف برگزاری مناس��بت های مذهبی و 
فرهنگی احداث می شود، بيش از 10 ميليارد ريال اعتبار 
مورد نياز اس��ت. ايرج پور در ادامه س��اماندهی و تكميل 
گلزار ش��هدای اس��تان را نيازمند 90 ميليارد ريال اعتبار 
دانس��ت. معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختياری 
 تع��داد گلزار ش��هدای اي��ن اس��تان را 283 قطعه اعالم 

كرد. 

معاون ادارات و كارخانجات س��تاد احيای امر به 
مع��روف و نهی از منكر اس��تان اصفه��ان گفت: 
انتقادها نس��بت ب��ه فعاليت ادارات در راس��تای امر به 
 مع��روف و نه��ی ازمنك��ر نباي��د ب��ه انتق��ام تبدي��ل 

شود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم محمد مطهری خو در 
هماي��ش امر به معروف و نهی از منكر تصريح كرد: در 
برخی از موارد به منظور تس��ويه  حساب های شخصی 
و محروم كردن افراد از پس��ت و مقامی به بهانه امر به 
معروف و نهی از منكر انتقادها تبديل به انتقام می شود. 
وی ن��وع انتخاب واژه ها، لحن و رفتار و عمل را س��ه 
عام��ل مؤثر در تاثيرگ��ذاری امر به مع��روف و نهی از 

منكر دانست.

با گش��ت و گذاری در بازار پوشاک می توان اين مسأله كه 
بيش از 50 درصد توليدهای داخل با مارک خارجی عرضه 
می ش��ود را فراتر از يك ادعا دانست،  موضوعی كه رئيس 
اتحاديه كش��وری پوشاک بر آن صحه می گذارد چرا كه به 
باور او  نزديك به 95 درصد مردم مارک خارجی را به داخلی 
ترجيح می دهند. ابوالقاسم شيرازی  در گفتگو با ايرنا، گفت: 
50 درصد پوشاک درحال عرضه از طريق مبادی غيرقانونی 
وارد كشور می ش��ود و از ديگر سو 50 درصد پارچه های 
توليد داخل نيز وارداتی است. وی درباره علت روی آوری 
توليدكنندگان داخلی به جعل برند خارجی، گفت:  به باور آنها 
مردم به محض شنيدن نام يك كشور ديگر برای مبدا توليد 
در خريد آن از يكديگر سبقت می گيرند اما توليدكنندگان از 
اينكه ناچارند كاالی كيفی خود را با نام ديگران عرضه كنند 
 به هيچ وجه راضی نيس��تند. شيرازی ادامه داد: هرچند اين 
اقدام توليدكنندگان از نظر قانون نظام صنفی خالف قانون 
و اغفال مش��تری است و به طور قطع با متخلفان برخورد 
می شود اما پرسش اصلی آن است در شرايطی كه توليدات 
داخل قدرت رقابت با مش��ابه خارجی خ��ود را دارد چرا 
بايد رويكرد مردم تغيير نكند. به اعتقاد شيرازی،  بسترسازی 
فرهنگی از طريق رسانه های ديداری و شنيداری و مكتوب 
نقش مهمی در بازتعريف دوباره از كيفيت توليدهای داخل 
نزد مردم دارد. رئيس اتحاديه كش��وری پوشاک افزود:  در 
زمان حاضر انواع جين، مانتو و كت و شلوار با كيفيت باال 
در داخ��ل توليد و حتی در مواردی به وي ژه كت و ش��لوار 
توليدی به خارج از كش��ور صادر می ش��ود. شيرازی اين 
موض��وع را نيز گفت كه برخورداری از عنوان يك نش��ان 
معروف داخلی از عوامل عمده موفقيت توليدكنندگان است 
مسأله ای كه به علت مسائل مالی،  توليدكنندگان پوشاک را 
از داشتن آن محروم كرده و به همين علت توليدات كيفی 
داخل به علت نا آش��نايی مردم چندان مورد استقبال قرار 
نمی گيرند. وی از تبليغات به عنوان يكی از عوامل بس��يار 
مؤثر در فراهم كردن بس��ترهای فرهنگی مناسب در ميان 
م��ردم و ترغيب آنها به خري��د توليدهای داخلی نام برد و 
اظهار داشت:  نرخ باالی آگهی  های تبليغاتی در صدا و سيما 
و هزينه باالی بيلبوردهای سطح شهر متعلق به شهرداری 
امكان معرفی كاالهای ايران��ی را از توليدكنندگان داخلی 

سلب كرده است. 
وی در بخش ديگری از گفتگوی خود گفت: هم اكنون 50 
درصد پوشاک خارجی در بازار از مبادی رسمی وارد كشور 
می شود و مابقی يعنی 50 درصد ديگر قاچاق و غيرقانونی 
اس��ت. ش��يرازی در پايان افزود:  مجموع پوشاک وارداتی 
قاچاق ش��امل لباس های دس��ت دوم خارجی )تاناكورا(، 
 انواع و اقسام پوشاک مردانه و زنانه،  اسپرت،  ورزشی و به 

صورت محدود كت و شلوار را در برمی گيرد.

رئیس اتحادیه کشوری اعالم کرد: 

مارک تقلبی بر نیمی از 
پوشاک داخلی 

 همانند عقاب عمل کنید!  

دث
حوا

زن و ش��وهری كه با همدستی يكديگر از زنان مطلقه در 
محله های مش��هد كالهبرداری می كردند، دستگير شدند. 
زن شياد نقش خواهر متهم را بازی می كرد و با حضور در 
آرايش��گاه ها زنان تنها را شناسايی و پس از خواستگاری 
آنها را در دام م��رد كالهبردار گرفتار می كرد. به گزارش 
جام جم، اوايل آذر امسال زنی جوان با حضور در پليس 
آگاهی خراسان رضوی از زن و مردی كالهبردار شكايت 
كرد. ش��اكی در تش��ريح ماجرا به پليس گفت: چند هفته 
پيش در آرايشگاه با زنی جوان آشنا شدم. در جريان اين 
آش��نايی او وقتی متوجه ش��د من از شوهرم جدا شد ام و 
تنه��ا زندگی می كنم، از من اجازه خواس��ت برادرش به 

خواستگاری ام بيايد. 
داماد کالهبردار قبل از عقد فرار کرد 

ش��اكی يادآور ش��د: با پذيرفت��ن  ش، پ��س از چند بار 
مالقات با زن جوان و برادرش، او به خواستگاری ام آمد. 
پ��س از توافق با يكديگر قرار ش��د هفته بعد در يكی از 
دفترخانه های شهر عقد كنيم. شاكی اضافه كرد: چند روز 
پيش از عقدكنان، مرد خواس��تگار ب��ه بهانه اين كه برای 
درمان خواه��ر بيمارش به پول نياز دارد، در چند مرحله 

57 ميلي��ون تومان از م��ن پول گرفت و يكب��اره ناپديد 
ش��د. وی ادام��ه داد: هرچه به جس��تجوی اين خواهر و 
ب��رادر پرداختم، بی نتيجه بود. در پی ش��كايت اين زن، 
جستجوها برای يافتن زن و مرد شياد آغاز شد. در حالی 
كه تحقيق��ات در اين رابطه ادامه داش��ت، زن ديگری با 
حضور در مركز پليس ش��كايت مش��ابهی ارائه و عنوان 
ك��رد متهمان فراری 13 ميلي��ون تومان از او كالهبرداری 
ك��رده اند. مأموران ب��ا اطالعاتی كه از اين 2 ش��اكی به 
دس��ت آوردن��د، به چهره ن��گاری رايان��ه ای از متهمان 
فراری پرداختند كه مش��خص ش��د، تصاوير به دس��ت 
آمده با ه��م مطابقت دارد. در ادام��ه تحقيقات، مأموران 
آگاهی خراس��ان رضوی اطالع يافتن��د زن تحت تعقيب 
پلي��س در ش��هر بندرانزلی زندگی می كند. با مش��خص 
ش��دن اين موضوع، مأموران با كس��ب نيابت قضايی به 
مخفيگاه متهم اعزام ش��ده و رفت و آمدهای وی را زير 
نظر گرفتند كه معلوم ش��د وی هنرجوی يك آرايش��گاه 
زنانه اس��ت. مأم��وران، اين محل را به طور نامحس��وس 
زير نظر گرفتند تا عاقبت اوايل هفته گذشته، زن شياد را 
در حالی كه با متهم تحت تعقيب پليس مقابل آرايش��گاه 

زنانه گفتگو می كرد، شناسايی و هر دوی آنها را دستگير 
و به پليس آگاهی خراس��ان رضوی منتقل كردند. متهمان 
در بازجويی های پليس��ی با تناقض گويی قصد داش��تند 
خ��ود را بی گناه معرفی كنند؛ ام��ا در مواجهه حضوری 
با ش��اكيان به همكاری ب��ا يكديگ��ر در كالهبرداری از 
زنان مطلق��ه اعتراف كردند. مرد ش��ياد در اظهاراتش به 
پليس گفت: به خاطر مش��كل های مالی تصميم گرفتم با 
كمك همس��رم از زنان كالهبرداری كنم. بنابراين به شهر 
مش��هد رفتم. در آن شهر، همس��رم در آرايشگاه ها، زنان 
مطلقه را شناس��ايی و خود را به عنوان خواهر من معرفی 
می ك��رد. من نيز چند روز بعد به خواس��تگاری آنها رفته 
و اعتمادش��ان را جلب می كردم. متهم يادآور شد: پيش 
از مراس��م عقدكنان به بهانه اين كه خواهرم بيمار شده و 
برای هزينه درمانش پول نياز دارم يا دچار مشكالت مالی 
شده ام، زنان را فريب داده و پس از دريافت مبالغی كالن 
به همراه همسرم متواری می ش��ديم. وی افزود: تاكنون 
از ده ها زن به همين ش��يوه كالهبرداری كرده ايم. با ثبت 
اظهارات اين مرد، همسرش نيز در بازجويی به همكاری 

با مرد شياد اعتراف كرد.

کالهبرداری سردار قالبی از مردمخواستگاری زن شیاد برای شوهرش  

هم��ه خانواده ها دارای برخی مش��كالت 
ارتباط��ی هس��تند. اي��ن مش��كل ها می توانن��د 
مشكل های ساده ارتباط خانوادگی يا مشكل های 

پيچيده تری باشند. 
ميزان پيچيدگی مش��كل های خانوادگی در مورد 
برقرار كردن ارتب��اط اهميتی ندارد، اما می تواند 
شناخت آنها را دش��وار كند. شناخت مشكالت 
راي��ج ارتباط��ات خانوادگی به دلي��ل پيچيدگی 
خانواده ها و ارتباطات آنها، بس��يار دشوار است. 
هر ك��س به جز اعضای خانواده خ��ود، با افراد 
ديگری هم در ارتباط اس��ت ك��ه آن ارتباطات 
پيوندهايی كه با ديگر اعض��ای خانواده دارد را 

تحت تأثير قرار می دهد. 
در حقيق��ت خانواده ه��ا مانند تارهايی هس��تند 
كه خ��ود ما آنه��ا را درس��ت می كني��م. وجود 
مش��كل های رايج ارتباطات خانوادگی در همه 
خانواده ها امری طبيعی اس��ت؛ مهم نيست كجا 
زندگ��ی می كنيد يا س��ابقه خانوادگی ش��ما چه 
بوده اس��ت. شناخت مشكل های رايج ارتباطات 
خانوادگی با بررسی اعضای خانواده و موقعيت 

آنها انجام می شود. 
هر يك از اعضای خانواده خواسته های متفاوت 
داشته و برحسب آن به افراد مختلفی نياز دارند. 
هر كدام از آنها نس��بت به ديگر اعضای خانواده 
تواناي��ی خاصی دارند تا ب��ه طور متفاوتی عمل 
كنن��د. اين ويژگ��ی در مي��ان خانواده ها و حتی 
اشخاص مختلف يك ويژگی معمول به حساب 
می آي��د. ب��ه هر ح��ال، زمانی كه هم��ه اعضای 

شناخت مشکالت رایج ارتباط های خانوادگی  

منقل ها می روند؛ قرص ها می آیند  

 گسترش مواد مخدر مصنوعی در آسیای شرقی  

خانواده خواس��ته های متفاوتی را در زمانی 
مش��خص نياز داشته باش��ند، برآورده كردن آنها 
بس��يار دشوار خواهد بود. وقتی نيازهای اعضای 
خانواده برآورده نمی ش��ود، با اي��ن روش يعنی 
بررسی اعضای خانواده، را بيازماييد تا برای رفع 
بسياری از مشكل های رايج ارتباطات خانوادگی 
به يك سازماندهی مناسب برسيد. راه ديگر برای 
شناخت مش��كل های رايج ارتباطات خانوادگی 
مه��م، بررس��ی تفاوت رفتاری و ش��خصيتی هر 
كدام از اعضای خانواده است و ما بايد از مقايسه 
آنه��ا با هم خ��ودداری كنيم.ما هم��واره به دليل 
خواس��ته ها و نيازهايی كه ما را از ديگران مجزا 

می كند، با ديگران فرق داريم. 
تفاوت در خواسته ها امری پسنديده است اما اين 
درست نيست كه بيشتر اوقات تنها به اين خاطر 
ك��ه با هم فاميل هس��تيم، مجبور باش��يم همه را 
دوست داشته باشيم و اعمالی مشابه انجام دهيم. 
اعض��ای خانواده به اي��ن دليل كه هر يك چيزی 
متف��اوت را به وج��ود می آورند، ارزش��مندند. 
زمان��ی كه اعض��ای خانواده به اين ب��اور كه هر 
كدام موجودی منحصر به فرد هس��تند، برس��ند 
و س��عی نكنند مثل ديگران باش��ند، مشكل های 
ارتباطات خانوادگی از بين می رود. جس��تجوی 
راه هاي��ی برای ش��ناخت مش��كل های ارتباطات 
خانوادگی باعث خواهد ش��د تا آنچه شما را به 
اعضای خانواده پيوند می دهد را بيابيد. ارتباطات 
و  نامطل��وب  در وضعيت ه��ای  را  خانوادگ��ی 
ناخوشايند بررس��ی كنيد. بيش��تر اوقات وجود 

يك مش��كل در ارتباط خانوادگی به دليل 
اينكه يك��ی از اعضای خان��واده عضوی ديگر 
را نف��ی كرده اس��ت، آغ��از ش��ود. جريحه دار 
كردن احس��اس ها می تواند اوضاع را وخيم تر 
كرده و صدمه بيش��تری به احس��اس های طرف 
مقابل وارد كند و خيلی زود مش��كالت بزرگی 
 را به وج��ود می آورد كه نياز ب��ه كمك گرفتن 

دارد. 
با درک احس��اس های ديگر اعض��ای خانواده، 
می توانيد به مشكالت رايج ارتباطات خانوادگی 
پ��ی ببري��د. هنگام بررس��ی چگونگ��ی فعل و 
انفعاالت خانواده با يكديگر كه درک مشكالت 
رايج ارتباطات خانوادگی را شكل می دهد، نياز 
به بررسی حس��ادت نيز به وجود می آيد. حتی 
در خانواده ای كه هميشه كودكان رفتاری مشابه 
دارند، حس��ادت وجود دارد. حسادت می تواند 
با موضوع های بسيار س��اده مثل بزرگ تر بودن 
آب نب��ات كودكی ديگ��ر آغاز ش��ده و تبديل 
به پيش��ی گرفتن كودكی در تحصيالت ش��ود. 
حس��ادت باعث ايج��اد مش��كل های ارتباطات 
خانوادگی عديده ای می ش��ود كه ممكن است 
ب��ه بزرگ ترها هم انتقال ياب��د. همانطور كه هر 
كدام از اعضای خانواده با هم تفاوت دارند بايد 
درک كنيد كه هر يك از آنها مس��ائل متفاوتی را 
دنبال می كنند. در برقراری ارتباط، به خصوص 
از نوع خانوادگی آن، برای حس��ادت جايگاهی 
وج��ود ندارد. فهم مش��كل های رايج ارتباطات 

خانوادگی بسيار دشوار است.

 مردی كه به بهانه آزادی 2 زندانی محكوم به مرگ، از خانواده های 
آنها كالهبرداری كرده بود، دستگير شد. 

اوايل مهرماه امسال 2 نفر با حضور در شعبه بيستم بازپرسی ناحيه 
12 ته��ران از مردی ش��ياد به اتهام كالهبرداری ميليونی ش��كايت 
كردند. در پی اين شكايت، پرونده ای تشكيل و تحقيقات مأموران 
پاي��گاه هفتم آگاهی ته��ران در اين رابطه آغاز ش��د. مأموران در 
تحقيق از اين 2 ش��اكی پی بردند فرزند يك��ی از آنها و برادرزاده 
يكی از ش��اكيان سال گذش��ته همراه اعضای باندی كه در جريان 
ارتكاب سرقت های س��ريالی از مغازه ها و منازل مردم مردی را 
كش��ته بودند، دستگير و پس از محاكمه 2 عضو باند به قصاص و 

ديگر اعضا به حبس محكوم شده اند. 
خانواده 2 مرد زندانی برای نجات آنها از مجازات، از طريق فردی 
راب��ط با مردی به ن��ام رحيم كه خود را س��ردار و دارای نفوذ در 
محاك��م قضايی و مراجع انتظامی معرفی می كرد، آش��نا ش��ده و 
ب��رای آزادی 2 زندانی 110 ميليون تومان و 3 دس��تگاه خودروی 
م��دل باال در اختي��ار آن مرد قرار دادند كه به يكباره ناپديد ش��د. 
جس��تجو برای يافتن متهم ادامه پيدا كرد تا عاقبت چند روز پيش 
 او در محله دولت در شهرری دستگير شد و به جرم خود اعتراف 

كرد.
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تعويض شبکه های فرسوده آبرسانی 
عظم ملی را می طلبد

 زاینده رود 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايی 
استان چهارمحال و بختياری مهندس قاسمعلی خدابخشی در گفتگو با 
خبرنگار روابط عمومی و آموزش همگانی اين شركت ضمن پاسخگويی 

به سئوال ها، برنامه های شركت آبفار را نيز تشريح كرد.
مهندس ضمن تشکر بفرمایيد مسئوليت تعریف شده آب و فاضالب 

روستایی استان چگونه است؟
مسئوليت تعريف ش��ده برای ش��ركت آب و فاضالب روستايی استان 
چهارمحال و بختياری ايجاد توس��عه، نگهداری، بهره برداری،  بازسازی 
و مرمت تأسيس��ات مربوط به تأمين، انتقال،  تقسيم و توزيع آب شرب 
بهداشتی همچنين جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضالب روستاهای 

استان چهارمحال و بختياری می باشد.
ــبکه فاضالب رنج  ــتاها از کمبود یا نبود ش - با توجه به اینکه روس
ــرای عمليات احداث  ــرفتی در اج ــد در حال حاضر چه پيش می برن

شبکه های فاضالب و در کدام روستاها انجام گرفته است؟
با توجه به حساسيت رودخانه زاينده رود و اينكه اين رودخانه منبع تأمين 
آب روستاهای پايين دست و چندی از استان های همجوار می باشد،  بنابراين 
مطالعات جمع آوری،  تصفيه و دفع بهداشتی 20 روستای حاشيه زاينده رود 
در دستور كار قرار گرفت. مطالعات مرحله اول اين طرح در سال 1387 در 
دفتر مطالعات و بررسی های فنی شركت مهندسی آب و فاضالب كشور 
مورد تصويب قرار گرفت و پس از آن براساس اولويت های انجام گرفته، 
مطالعه های مرحله دوم روس��تاها در دست اقدام است. هم اكنون اجرای 
شبكه روستای هوره كه بزرگ ترين روستای اين منطقه و مركز دهستان 
نيز می باش��د در دست اتمام است، در ضمن واگذاری زمين تصفيه خانه 
روستاهای ماركده، دشتی و چم عالی هم حل شده و در صورت تخصيص 

اعتبار الزم به مرحله اجرا خواهند رسيد.
عواقب و زیان های عدم احداث شبکه های آب و فاضالب در روستاها 

را توضيح دهيد؟
آلودگی منابع آبی به علت ورود مستقيم فاضالب های خانگی به آنها.

ايجاد مناظر زشت در سطح روستاها.
برای کنترل ميزان هدر رفت آب چه راهکارهایی را می توان پيشنهاد 

نمود؟
1- فرهنگ سازی در زمينه استفاده درست از تأسيسات و تجهيزات.

2- استفاده از لوازم با كيفيت باال. 3- نصب تجهيزات كنترل از راه دور.
برنامه های آینده استان چگونه است؟

- انجام مطالعات و طراحی شبكه های جديد در قالب مجتمع های چند 
روستايی. - استفاده از سامانه های كنترل از راه دور به خصوص تله متری.

- اس��تفاده از سامانه PM )تعميرات پيشگيرانه( در جهت برنامه ريزی و 
پيشگيری از بروز حوادث. - استفاده از سامانه گندزدايی پيشرفته از جمله 
كلرزن های گازی و Redo - بسترس��ازی در زمينه پياده سازی سيستم 

اطالع های جغرافيايی GIS با انجام پروژه طرح جامع. 
چه انتظاری از مسئوالن برای پيشرفت و توسعه کار دارید؟

- تأمين بودجه الزم جهت اجرای طرح های فوق
- همكاری ساير ارگان های دولتی در راستای بسترسازی فرهنگی در زمينه 
استفاده درست از منابع آب به خصوص نقش انكارناپذير آموزش ممتد و 

فرهنگ سازی در اين زمينه.

برگزاری كارگاه آموزشی هاديان 
سیاسی سپاه ناحیه كوهرنگ

 زاینده رود 
همزمان با سالروز شهادت حضرت امام سجاد )ع( كارگاه آموزشی 
هاديان سياسی شهرستان كوهرنگ در محل نمازخانه اين سپاه برگزار شد. 
به گزارش بسيج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين كارگاه آموزشی 
مس��ئول معاونت سياسی سپاه قمر بنی هاشم )ع( با تسليت ايام شهادت 
حضرت اباعبداله الحس��ين )ع( و يارانش و همچنين امام سجاد )ع( بر 
ضرورت توسعه بصيرت و مقابله آگاهانه با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
دشمن تأكيد كرد. سرهنگ پاسدار قاسم ميراحمدی بصيرت را عامل اصلی 
شناخت راه حق از باطل دانست و گفت: بصيرت در پرتو تقوا الهی و عدل 

می تواند نقشه های بيگانگان را خنثی كند.

 برگزاري چهارمین يادواره 
شهدای حاشیه زاينده رود

 زاینده رود 
همزمان با ايام ش��هادت حض��رت اباعبداله الحس��ين)ع( و ياران 
 باوفايش چهارمين يادواره 50 شهيد گلگون كفن حاشيه زاينده رود استان 
چهارمحال و بختياری در محل سالن اجتماعات روستای چم عالی برگزار 
گرديد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين مراسم كه با 
حضور خانواده معظم شهدا، مسئوالن محلی و اقشار مختلف مردم برگزار 
شد يكی از رزمندگان دوران دفاع مقدس با ذكر خاطره هايی از آن دوران 
پرافتخار گفت: نام ش��هدای گرانقدر ايران اسالمی در تاريخ ايران ثبت و 
همواره يادآور جوانمردی، رشادت و از خودگذشتگی اين عزيزان خواهد 

بود.

سرويس دهی مجموعه فرهنگی 
ورزشی،  تفريحی باغ فردوس

 زاینده رود 
مدي��ر خدمات عمومی ف��والد مباركه از ادامه س��رويس دهی 
مجموعه فرهنگی، ورزش��ی، تفريحی و پذيرايی باغ فردوس فوالد 
مبارك��ه خبر داد و گفت: در ادامه س��رويس ده��ی اين مجموعه به 
كاركن��ان و خانواده های محترم فوالد مبارك��ه، كليه همكاران امانی 
و قرارداد مس��تقيم ش��ركت می توانند كما فی الس��ابق همه روزه از 

امكانات باغ فردوس استفاده نمايند.
طهم��ورث جوانبخ��ت در ادامه ب��ه تدابير اتخاذ ش��ده، برای ارائه 
س��رويس بهينه در اين مجموعه به كاركنان ش��ركت اش��اره كرد و 
افزود: برای تسهيل در ارائه هر چه بهتر خدمات، همكاران می توانند 

بدون پرداخت هر گونه هزينه از ورودی مجموعه استفاده كنند. 
 

افزايش كیفیت محصوالت 
فوالدسازي و نورد پیوسته 

با به كارگيري روش هاي بهينه و آناليزهاي دقيق كيفي، محصول هاي 
ناحيه فوالدسازي و نوردپيوسته فوالد مباركه با يك درصد رشد به 
92/45 درصد رسيد.مهندس محمود محمدي فشاركي رئيس توليد 
نوردگرم ناحيه فوالدس��ازي و نوردپيوسته اين خبر را داد و گفت: 
رك��ورد قبلي كيفيت محصول ه��اي اين ناحي��ه 91/45 درصد بود 
ك��ه با تالش و خرد جمعي كاركنان و كارشناس��ان واحد و اجراي 
تمهيدات فوق اين موفقيت حاصل ش��د. وي در ادامه خاطرنش��ان 
ك��رد: با افزاي��ش كيفيت محصول هاي اين ناحي��ه عالوه بر ارتقای 
ميزان رضايتمندي مشتريان، ارزش افزوده بيشتري نيز به بار نشسته 
اس��ت كه اين موارد مي تواند ناحيه فوالدسازي و نوردپيوسته را به 

هدف هاي كالن خود نزديك تر نمايد.

اعالم آمادگي سازمان حمل و نقل 
و پايانه هاي شهرستان مباركه

 زاینده رود 
كيوان رحيمي، نماينده س��ازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان 
اصفهان در شهرستان مباركه ضمن تبريك و گراميداشت هفته حمل 
و نقل، از حسن همكاري بيشتر سازمان حمل و نقل و پايانه هاي اين 
شهرس��تان با فوالد مباركه خبر داد و گفت: با تعاملي كه همواره اين 
سازمان با شركت فوالد مباركه برقرار كرده است همواره سعي نموده 
در جهت تسهيل هرچه بيشتر حمل و نقل اين شركت كوشا باشد. وي 
افزود: با برگزاري جلسه هاي مشتركي كه در كميته شهرستان و يا در 
شركت فوالد مباركه صورت گرفت و هم چنين عضويت اين سازمان 
و انجمن صنفي شهرستان مباركه در كميته تحول و بهبود شركت فوالد 
مباركه و براس��اس برنامه ها و هدف هايي كه به صورت مش��ترک در 
چندين جلس��ه متوالي تدوين شده است اين سازمان آمادگي هرگونه 

همكاري بيشتر را اعالم نموده است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان: 
فضای كاشان آماده اجرای قانون 

هدفمند كردن يارانه ها است 
 زاینده رود 

معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه شهرس��تان كاش��ان گفت:  فضای 
كاشان آماده اجرای قانون هدفمند كردن يارانه هاست. 

مصطفی حاجی در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت: برای اجرای هرچه 
بهتر اين قانون، تاكنون كميته های فرعی از جمله پيش��تيانی، تنظيم 
بازار، تعزيرات و نظارت بر قيمت ها در سطح شهر كاشان تشكيل 

و آماده اجرای قانون هدفمندكردن يارانه است.
وی افزود: برای تقويت بازار و تنظيم آن در صورت اجرای هدفمند 
ك��ردن يارانه ها، كاالهای اساس��ی و م��ورد نياز م��ردم در انبارها 
 ذخيره تا در صورت نياز، كاالهای اساس��ی را در اختيار مردم قرار 

دهند.
وی تأكيد كرد: مس��ئوالن انبارهای موجود در س��طح شهرستان هم 
موظف ش��ده اند ه��ر 15 روز يك بار، موجودی خ��ود را به اداره 

بازرگانی اعالم كنند. 
وی تصري��ح كرد: بازرس��ان 
اداره بازرگان��ی و تعزي��رات 
حكومت��ی به طور منظم و در 
تمامی س��اعات روز از بازار 
بازديد و در صورت مشاهده 
هرگون��ه م��ورد تخلف��ی، با 
متخلف��ان و س��ودجويان به 

شدت برخورد خواهد شد. 

اخبار فوالد مبارکهروی میز

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: مدي��ران باي��د اقتدار و 
جس��ارت سازمانی داشته باش��ند تا برنامه ها روان تر 
پيش  رود و اجرايی شود. به گزارش فارس، عليرضا 
ذاكراصفهانی در جلسه توديع و معارفه مديركل دفتر 
ارزيابی و رس��يدگی به شكايات استانداری اصفهان 
با اش��اره به اينكه اين دفتر در راس��تای تأمين امنيت 
روحی و روانی افراد و مديران ش��كل گرفته است، 
اظهار داش��ت: بايد نگاه های اشتباهی كه به اين دفتر 
وج��ود دارد را برطرف كرد. وی ب��ا بيان اينكه اين 
مركز بيش��تر برای امر تش��ويق عمل می كند، گفت: 
نگاهی كه برخی افراد مانند مچ گيری به دفتر ارزيابی 
دارند، اشتباه است. استاندار اصفهان تصريح كرد: در 
طول اين مدت سعی كرديم كه اين تفكر ايجاد شود 
كه نمونه آن در جشنواره شهيد رجايی قابل مشاهده 
ب��ود و البته بيش��تر تأكيد داريم ك��ه اين مباحث در 

راس��تای تشويق صورت گيرد. وی با تأكيد بر اينكه 
البته با بازرس��ی هايی كه انجام می شود به افرادی كه 
به وظايف خ��ود عمل نمی كنند نيز گوش��زد كنيم، 
گفت: جای تأسف است كه برخی از مسئوالن بدون 

توجه به ارباب رجوع هس��تند. ذاكراصفهانی به باال 
بردن اقتدار س��ازمانی اشاره كرد و افزود: بايد اقتدار 
س��ازمانی به اندازه ای باشد تا از مديران و مسئوالن 
حرف ش��نوی داشته باش��ند و حتی زيردستان خود 
را مكلف به پاس��خگويی بدانند. وی ب��ا بيان اينكه 
آس��يب پذيری در اين محيط كمتر شده است، تأكيد 
كرد: البته برخی مواقع نيز كارش��كنی هايی صورت 
گرفته اس��ت. اس��تاندار اصفهان با تأكي��د بر اينكه 
مديران بايد جس��ارت را بر بدنه فعاليت خود وارد 
كنند، گفت: اين امر بايد در راس��تای پيش روی كار 
انجام شود. وی با بيان اينكه استاندار نبايد به تنهايی 
به دنبال حل مباحث و مش��كل ها باشد، گفت: همه 
مسئوالن مربوطه و مديران بخش ها همگام در وظيفه 
محول خود احس��اس مسئوليت داشته باشند و اقدام 

به فعاليت كنند. 

شهرستان
استاندار اصفهان:

مدیران باید اقتدار و جسارت سازماني داشته باشند

در چهار محال و بختياری؛
60 درصد ناوگان حمل و نقل براي 

دريافت كارت سوخت ثبت نام كرده اند

از ابتداي سال تاکنون؛
اختصاص تنها 27 میلیون تومان به 

فرهنگ سازي بهداشت در اصفهان

نماینده شهرضا:
احداث ندامتگاه استاندارد در شهرضا

 كارخانه ها نوبت كاري خود را 
به نیمه شب تغییر دهند

معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و بختياری گفت: تاكنون 60 درصد 
ناوگان حمل و نقل عمومی اين اس��تان برای دريافت كارت شارژ سوخت 

5 ميليون ريالی ثبت نام كرده اند.
هدفمن��دی  س��تاد  در  فروزن��ده  محمدرض��ا  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
 يارانه ه��ا در اين اس��تان اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر 8 هزار دس��تگاه 
 ن��اوگان حم��ل و نق��ل عمومی در اين اس��تان وج��ود دارد، ك��ه برهمين 
 اس��اس الزم اس��ت تا رانندگانی كه تاكن��ون برای دريافت كارت ش��ارژ 
 س��وخت ثب��ت ن��ام نكرده ان��د در اس��رع وق��ت برای ثب��ت ن��ام اقدام 

كنند. 
وی افزود: دستگاه ها در زمينه آگاه سازی مردم نسبت به هدفمندی يارانه ها 
بايد گس��ترده تر عمل ك��رده تا با ايجاد آگاهی در ميان مردم بس��تر اجرای 

مطلوب اين طرح بيش از پيش فراهم شود. 
فروزنده خاطرنش��ان كرد: اگر بتوانيم اين طرح س��ازنده را به شايس��تگی 
اجراي��ی و عملياتی كنيم در آن صورت بس��ياری از فعاليت های اقتصادی 
 در كش��ور س��ازماندهی ش��ده و بخ��ش ص��ادرات و واردات ني��ز رونق 

می گيرد. 
تصري��ح بختي��اری  و  چهارمح��ال  اس��تاندار  برنامه ري��زی   مع��اون 
 ك��رد: اج��رای قان��ون هدفمن��د س��ازی يارانه ها بيش��ترين نف��ع را برای 
 نقاط مح��روم در بردارد چرا كه اين منطقه ه��ا از امكانات الزم محرومند 

و اين ط��رح می تواند عدال��ت اجتم��اعی را به هم��راه داشته باشد. 

رئيس هيأت مديره مجمع خيرين بهداش��ت و س��المت امام هادی )ع( گفت: 
از ابتدای س��ال جاری تاكنون فقط 27 ميليون تومان اعتبار به بحث تبليغات و 
فرهنگ سازی بهداشت و س��المت مردم اصفهان اختصاص يافت. به گزارش 
فارس، كمال حيدری در نشست مجمع خيرين بهداشت و سالمت اظهار داشت: 
سالمت تنها فقدان بيماری نيست و به معنای رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی اس��ت كه افراد از آن لذت ببرند. وی بيان داش��ت: انسان سالم، انسانی 
اس��ت كه به دليل س��الم بودن قوای عقالنی و جسمانی و بدون گرفتاری های 
اجتماعی قادر است در مسير پيشرفت گام برداشته، قابليت های خود را شكوفا 
كند و در توسعه خود و جامعه اش سهيم باشد. رئيس هيأت مديره مجمع خيرين 
بهداشت و سالمت امام هادی )ع( خاطرنشان كرد: سالمت می تواند با تقويت 
موتور توسعه، نيروی اقتصادی آن را افزوده و مبارزه برای كاهش فقر را تشديد 
كند و در نهايت جامعه ای سالم، با نشاط و پويا را به دنبال آورد. وی ادامه داد: 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از شاخص های توسعه يافتگی كشورها 
است و ايجاد زمينه های دسترسی به اين امر از وظايف نظام سالمت شمرده شده 
كه با توجه به افزايش جمعيت و گسترش نيازهای جامعه بشری، پاسخگويی 
به تمام اين نيازها نه تنها هزينه بر بوده بلكه مستلزم مشاركت تمام مردم است. 
حيدری افزود: همانگونه كه در س��اير عرصه های خدمت رسانی برای جامعه، 
خيرين پيش��رو بوده اند و نقش اساس��ی را بازی كرده اند در عرصه سالمت نيز 
نقش مشاركت های مردمی و حضور خيرين و واقفين از گذشته بسيار تأثيرگذار 

بوده و موجب افتخار شهر و استان واليتمدار اصفهان است.

نماين��ده م��ردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اس��المی از اح��داث ندامتگاه 
اس��تاندارد در اين شهرس��تان خب��ر داد. عوض حيدرپ��ور در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: ندامتگاه كنونی شهرستان شهرضا وضعيت مطلوبی ندارد و بر 
همين اس��اس برنامه ريزی ها برای احداث يك ندامتگاه استاندارد در شهرستان 
ش��هرضا صورت گرفته و به  زودی احداث می شود. وی افزود: ظرفيت فعلی 
ندامتگاه كنونی شهرس��تان ش��هرضا و شرايط آن از اس��تاندارد الزم برخوردار 
 نيس��ت و ب��ر همين اس��اس بايد تمهي��دات ج��دی در اين زمينه انديش��يده 

شود. 
نماينده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحث احداث ندامتگاه 
استاندارد در شهرستان شهرضا ادامه داد: در جلسه ای كه با سيد مرتضی بختياری، 
وزير دادگستری برگزار كرديم، اين موضوع مورد طرح قرار گرفت و در نهايت 
با موافقت وی مقرر ش��د يك ندامتگاه استاندارد در شهرضا احداث شود. وی 
همچنين با اش��اره به فعاليت های صورت گرفته به منظور مبارزه با مواد مخدر 
تصريح كرد: در زمينه پديده زشت اعتياد و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر از 
سوی نمايندگان مجلس شورای اسالمی تالش های چشمگيری صورت گرفته 
و نتيجه آن به ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور ارسال شده است. حيدرپور اضافه 
 كرد: ورود انواع مواد مخدر به زندان ها و كانون های اصالح و تربيت و استعمال 
مواد مخدر در اين مكان ها نوعی كوتاهی و سهل انگاری از سوی مسئوالن اين 
مركزها به شمار می رود و در اين راستا بايد تدابير الزم انديشيده شود. وی ابراز 
اميدواری كرد با احداث ندامتگاه و كانون اصالح و تربيت در شهرستان شهرضا 
 از مش��كالت زندانيان كاسته ش��ده و با تدابير الزم از ورود مواد مخدر به اين 

مركز ها جلوگيری شود. 

مديرعامل شركت برق منطقه ای استان اصفهان گفت: مؤثرترين اقدام كارخانه ها 
 برای كاهش هزينه برق تا اتمام بهس��ازی تأسيس��ات، تغيي��ر نوبت كاری از 

ساعت  ها پيك مصرف برق به ساعت 12 شب تا 7 صبح است. 
هوش��نگ فالحتيان پس از دس��تور رئيس جمهوری برای آغاز قانون هدفمند 
كردن يارانه های سوخت،  در گفتگو با ايرنا به روش های كاهش هزينه برق در 
كوتاه مدت اشاره كرد و افزود: مشتركان صنعتی شركت برق می توانند، سيستم 
هايی كه به صورت آزاد عمل می كنند و سيستم هايی كه توليد اضافی ندارند را 
از مدار خارج كرده و در فرآيندهای خود بازنگری كنند. وی با بيان اينكه خازن 
گزاری نيز می تواند مصرف برق كارخانه ها را در كوتاه مدت كاهش دهد، تأكيد 
كرد: در بلند مدت اين مشتركان با دريافت تسهيالت بانكی، تأسيسات خود را 

بهسازی كرده و مصرف برق خود را كاهش دهند.
مديرعامل شركت برق منطقه ای استان اصفهان در رابطه با مشتركان خانگی نيز 
گفت: پيش بينی شده كه شش دهك اول در زمينه هزينه برق، با افزايش قابل 

توجهی روبرو نباشند. 
وی با تأكيد بر اينكه اگر مش��تركان خانگی تنها ي��ك چهارم مصرف خود را 
كاه��ش دهند با افزايش هزينه برق رو به رو نخواهند ش��د، افزود: پيش بينی 
می ش��ود 70 درصد از مش��تركان خانگی ماهانه 40 هزار ريال و در هر قبض 
برق تنها 80 هزار ريال افزايش هزينه برق داش��ته باش��ند كه با توجه به يارانه 
پرداختی، عدد قابل توجهی نيست. فالحتيان تصريح كرد: بيشترين نرخ برای 
اداره های دولتی تعيين شده و از اين رو به مديران دولتی توصيه می شود كه از 
سيستم های گرمايشی و سرمايشی، روشنايی و رايانه ها در مواقع غيرضروری 

استفاده نكنند. 

 زاینده رود 
نايب رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان،  از رشد 
5 درصدی درآمدهای پايدار شهرداری اين كالنشهر در 
سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان، مهندس سيد كريم داودی در 
آغاز يكصد و هفتاد و نهمين جلس��ه علنی اين شورا، 
ميزان درآمدهای پايدار شهرداری اصفهان در سال 85 
را معادل 17/3 درصد بيان كرد و گفت: تالش مديريت 
شهری برای افزايش اين ميزان در پنج سال گذشته قابل 

تقدير است.
وی بر تداوم روند رو به رشد درآمدهای پايدار شهرداری 
اصفهان تأكيد و اظهار امي��دواری كرد: با برنامه ريزی 
صحيح و اصولی مسئوالن در سال های آتی، ميزان اين 
درآمدها به بيش از 30 درصد برسد تا هزينه های جاری 

شهرداری اصفهان از اين طريق تأمين گردد.

وی در بخش ديگری از سخنان خود ميزان تحقق برنامه 
پنجساله سوم شهرداری را مطلوب ارزيابی كرد و گفت: 

92 درصد از اين برنامه )برنامه 90(  تحقق يافته است.
مهن��دس داودی ميزان تحقق برنامه پنجس��اله س��وم 
ش��هرداری در س��ال های 85 تا 90 را به ترتيب 83/5، 
103/6، 100، 84/5 و 83 درص��د بي��ان كرد و افزود: 
براساس نظر كارشناسان، برنامه ای كه بيش از 80 درصد 
آن تحقق يافته باشد موفق است. نايب رئيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان درآمدهای عمرانی شهر را حدود 
70 درصد بيان كرد و گفت: در 5 س��ال گذشته بيشتر 
پروژه های عمران ش��هری به نتيجه رسيده است. وی 
افزايش سهم مشاركت های بخش خصوصی در اجرای 
پروژه های عمرانی و خدماتی را خواستار شد و افزود: 
برنامه ريزی مس��ئوالن شهرداری برای سرمايه گذاری 
بيش��تر مردم در اين پروژه ها و اس��تفاده از اعتبارهای 

مختلف در جهت آزادسازی خيابان ها، گذرها و تأمين 
معوض پروژه ها ضروری اس��ت. نايب رئيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 
براساس قانون، اين شورا تنها مرجع تصميم گيری در 
امور شهری اس��ت گفت: روند عمران و آبادانی شهر 
و خدمات رسانی به شهروندان براساس تصميم گيری 
نمايندگان مردم در ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در 
چارچوب قوانين موجود صورت می گيرد و هيچ كس 

حق ندارد اين تالش ها را زير سئوال ببرد.
وی ديدگاه ه��ا و نقط��ه نظرهای ارائه ش��ده در مورد 
پروژه های عمران شهری، ترافيكی و خدماتی را قابل 
احترام دانست و افزود: در شهر اصفهان هيچ پروژه و 
طرحی بدون مطالعه و كار كارشناسی اجرايی نمی شود 
و اين روند در 5 سال گذشته مورد توجه جدی مديريت 

شهری بوده است.

 زاینده رود 
مراس��م كلن��گ زن��ی كليني��ك تخصصی 
بيمارستان امام خمينی فالورجان، با حضور دكتر 
ش��يرانی، رئيس دانش��گاه و جمعی از مس��ئوالن 
شهرس��تان فالورجان، شنبه 27 آذرماه انجام شد. 
كلنگ اين كلينيك تخصصی در زمينی به وسعت 
800 مترمرب��ع و با زيربن��ای 2500 مترمربع در 3 
طبق��ه و با اعتب��اری بالغ بر دو ميلي��ارد و پانصد 

ميليون ريال زده شد.
ش��ايان ذكر اس��ت با بهره برداری از اين كلينيك 
تخصصی، زمين��ه بهره مندی مردم شهرس��تان از 
 پزش��كان در تمام��ی تخصص ها فراه��م خواهد 
ش��د. گفتنی است در اين مراس��م، فرماندار،  امام 
جمع��ه،  رئيس حوزه علميه شهرس��تان و نماينده 
مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی نيز 

حضور داشتند.

نایب رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
هیچ پروژه عمراني در کالنشهر اصفهان بدون مطالعه اجرا نمي شود

 زاینده رود 
رئيس كميس��يون فرهنگی اجتماعی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان،  هم��كاری و تعامل مردم 
برای اجرای ط��رح زوج و فرد تردد خودروها در 

محدوده مركزی اين شهر را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان،  س��ردار كريم نص��ر اصفهانی اجرای اين 
ط��رح را ب��ه منظور كاه��ش آالينده های زيس��ت 
محيطی و روانسازی ترافيك، مطلوب ارزيابی كرد 
و گفت: برای اجرای صحيح و مطلوب طرح زوج 
و فرد تردد خودروها و برون رفت از مش��كل های 
ترافيك،   آلودگی هوا و تأمين س��المت شهروندان 
همكاری و هماهنگی مردم با مس��ئوالن اين طرح 

ضروری است.

وی ب��ه تجمع خودروهای ش��خصی درحلقه های 
دوم و س��وم ترافيكی ش��هر و افزايش ترافيك در 
اين محدوده ها اشاره كرد و تدبير مسئوالن مربوطه 
برای فرهنگ س��ازی و كاهش ت��ردد خودروهای 
ش��خصی در مح��دوده مركزی ش��هر اصفهان را 
خواستار شد و افزود: توسعه حمل و نقل عمومی 
از جمل��ه مترو، تراموا، اتوبوس رانی و تاكس��ی و 
ع��دم اس��تفاده از خودروهای ش��خصی،  بهترين 
راهكار برای كاهش ترافيك و آالينده های زيست 
محيطی و روانس��ازی عبور و مرور است كه بايد 

مورد توجه مسئوالن قرار گيرد. 
رئيس كميسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان در ادامه س��خنان خ��ود، برگزاری 
آيين های عزاداری و س��وگواری مردم اين ش��هر 

در ده��ه اول ماه محرم به ويژه روزهای تاس��وعا 
و عاش��ورای حسينی را با ش��كوه و مطلوب بيان 
ك��رد و گفت: م��ردم واليتمدار اصفه��ان در اوج 
تواضع و اخالص با ش��ركت در دسته ها و هيأت 
زنجيرزنی و س��ينه زنی در س��وگ شهادت ساالر 
شهيدان اباعبدا... الحسين و يارانش اشك ريخته و 
 ارادت قلبی خود را به خاندان اهل بيت )ع(  اعالم 

كردند. 
وی ابتكار مردم اصفهان برای تداوم عزاداری ها در 
دهه دوم ماه محرم را قابل تقدير دانس��ت و افزود: 
اي��ن عزيزان در بعد از تاس��وعا و عاش��ورا هم با 
برگزاری آيين های عزاداری در غم شهادت سيد و 
ساالر شهيدان به سوگ می نشينند كه در نوع خود 

در كشور بی نظير است.

 زاینده رود 
رئيس كميس��يون فرهنگی اجتماعی ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان،  توسعه مراكز فرهنگی ورزشی 

در محدوده شهرداری منطقه 7 را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان،  س��ردار كري��م نصر اصفهانی در حاش��يه 
مالق��ات جمعی از ش��هروندان س��اكن در محدوده 
شهرداری منطقه 7 از بی توجهی به اين محدوده انتقاد 

كرد و با اشاره به محروميت اين منطقه، از مسئوالن 
شهرداری خواس��ت توسعه و گس��ترش مركزها و 
امكانات فرهنگی ورزش��ی در محدوده ش��هرداری 

منطقه 7 را در دستور كار خود قرار دهند.
وی با بيان اينكه در گذش��ته كار فرهنگی زيادی در 
محدوده ش��هرداری منطقه 7 صورت نگرفته اس��ت 
افزود: مس��ئوالن شهرداری بايد اراضی خدماتی اين 
مح��دوده را فق��ط برای امور فرهنگی- ورزش��ی و 

خدماتی منطقه حفظ كنند.
مهندس س��يد كريم داودی عضو كميسيون فرهنگی 
اجتماع��ی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان نيز، 
اختص��اص زمين های خدماتی محدوده ش��هرداری 
منطقه 7 به امور غير فرهنگی را اصولی ندانس��ت و 
گف��ت: زمين های خدماتی در اين محدوده بايد فقط 
برای خدمات ويژه فرهنگی، ورزش��ی مورد استفاده 

قرار گيرد.

رئيس کميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي شهر:
توسعه حمل و نقل عمومي بهترین راهکار کاهش ترافیك کالنشهر اصفهان

توسعه و گسترش مراکز فرهنگي ورزشي شهرداري منطقه 7 اصفهان

کلنگ زني کلینیك 
 تخصصي بیمارستان

امام خمیني فالورجان
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گزارش

احضار
6/538 چون آقای عباس ش��ريف زاده فرزند محمد ش��كايتی عليه آقای داس��تان 
بهادري��ان فرزن��د محمدعلی مبنی بر خيان��ت در امانت مطرح نم��وده كه پرونده 
آن ب��ه كالس��ه 890854 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی ب��رای روز 89/11/23 
س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجه��ول المكان می باش��د، لذا 
حس��ب م��اده 180 قان��ون آيين دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوب��ت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت 
ب��ه عمل م��ی آيد جه��ت رس��يدگی در وقت مق��رر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 9807                   مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
9/110 چون آقاي س��عيد افش��اري ش��كايتي عليه آقاي امير جندقيان فرزند احمد 
مبني بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891111 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 88/11/24 س��اعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شويد و 
در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 11531                  مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
9/201 ش��ماره: 11489 چون تحديد حدود شش��دانگ يك��درب باغ در صحراي 
قري��ه يكرجل و نيمي ش��ماره پالک 65 فرع��ي از 37 اصلي واقع در كش��ه جزء 
بخ��ش 11 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بن��ام محمود آگاهي كش��ه در جريان ثبت 
ميباش��د و بعلت ع��دم حضور مالك در آگهي قبلي بايس��تي تجدي��د گردد اينكه 
ب��ه موج��ب دس��تور اخير از م��اده 15 قان��ون ثبت و تقاض��اي نامب��رده،  تحديد 

ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 89/11/18 در محل ش��روع و به 
عم��ل خواه��د آمد. لذا بموجب اين آگهي به كلي��ه مالكين و مجاورين و صاحبان 
ام��الک اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون 
 ثب��ت از تاري��خ تنظيم ص��ورت مجل��س تحديدي ت��ا 30 روز پذيرفت��ه خواهد

 شد.
تاريخ انتشار: 89/9/29

م الف/ 573                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصي
9/207 ش��ماره: 11538 چ��ون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمي��ن بائره تقريبًا 
ده رجل��ي ش��ماره پ��الک 1158 فرع��ي از 212 اصل��ي واق��ع در دش��ت بزرگ 
ط��رق جزء  بخش 11 ح��وزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام غالم ش��كوهي طرقي در 
جري��ان ثبت ميباش��د و بعلت عدم حض��ور مالك در آگهي قبلي بايس��تي تجديد 
گ��ردد اينكه به موجب دس��تور اخير از م��اده 15 قانون ثبت و تقاض��اي نامبرده،  
تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 89/11/18 در محل ش��روع 
و ب��ه عم��ل خواهد آمد. ل��ذا بموجب اين آگهي ب��ه كليه مالكي��ن و مجاورين و 
صاحب��ان ام��الک اخطار م��ي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اي��ن آگهي در 
مح��ل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاورين و صاحب��ان امالک مطابق 
 م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجل��س تحديدي تا 30 روز پذيرفته

 خواهد شد.
تاريخ انتشار:  89/9/29

م الف/ 574                                  شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
9/214 چ��ون آق��اي ابراهيم محمدي بوالي��ت از فرزند رضا ش��كايتي عليه آقاي 
رس��ول محبي فرزند اكبر مبني بر آدم رباي��ي و ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح 
نم��وده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 890081 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي 
روز 89/11/30 س��اعت 9 صب��ح تعيين ش��ده نظر به اينكه مته��م مجهول المكان 

ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور 
دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 12070                        دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/216 چون آقايان رضا احمدي و احمدرضا احمدي و رس��ول كاوياني ش��كايتي 
عليه آقاي مس��عود قره داغ��ي مبني بر توهين، تهديد و اي��راد جرح عمدي مطرح 
نم��وده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 890585 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي 
روز 89/11/25 س��اعت 11 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول المكان 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوبت در 
يك��ی از روزنام��ه ه��ای كثيراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 12067                        دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

9/291 چون خانمها 1- فاطمه حس��يني فرزن��د محمود 2- معصومه نادري فرزند 
ناصرقل��ي 3- عفت نادري فرزند ميرزا قلي ش��كايتي عليه آقايان 1- محمد رحيم 
عبداله��ي 2- ناصر محمودي مبني بر متهم رديف اول: ايراد ضرب و جرح عمدي 
با چاقو، متهم رديف دوم:  فحاش��ي و تهديد و قدرت نمايي با س��الح گرم مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891076 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي 
براي روز 1389/11/23 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجهول 
المكان ميباشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 

 ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد
 نمود.

م الف/ 12512                  مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
9/292 چون آقاي اصغر دهقاني فرزند س��يف اله ش��كايتي عليه آقاي مجيد رضا 
كيان��ي طهران��ي فرزند محمد مبني ب��ر ايراد ضرب و جرح عم��دي مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 891073 ک 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي 
روز 1389/11/23 س��اعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوبت در 
يك��ی از روزنام��ه ه��ای كثيراالنتش��ار محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 12511                  مدير دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

اخطاریه
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910100354402668 ابالغنام��ه:  ش��ماره   9/326
8909980354400039، ش��ماره بايگاني شعبه: 890793، مشخصات ابالغ شونده 
حقيقي: نام:  علي، نام خانوادگي: بيژني، نام پدر: يداله، شغل: بيكار، نشاني: اصفهان، 
ميدان مركزي ميوه و تره بار فاز 2 تاالر 7 غرفه 15، مهلت رفع نقص از تاريخ ابالغ: 
10 روز از تاريخ ابالغ محل حضور: اصفهان- خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد 
نيكبخت- س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان- طبقه همكف، علت حضور: 
اخطار ش��ونده محترم: با توجه به اينكه دادخواس��ت تقديمي ش��ما به جهات ذيل 
ناقص مي باش��د، لذا مقرر مي دارد ظرف روز از تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به رفع 
نقص آن اقدام نماييد. در غير اين صورت برابر مقررات قانوني قرار رد دادخواست 
ش��ما صادر خواهد ش��د. موارد نقص: 1- خوانده در نش��اني اعالمي شما شناخته 

نشده است بنابراين نشاني صحيح را اعالم نماييد.
م الف/ 12748                        دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

در بازدید سيد محمد احمدی)شهردار گرگاب( از روزنامه زاینده رود

بیان عملکردها، مسائل و مشکل های حوزه شهری گرگاب
ــهر گرگاب و مسائل حوزه شهری و مشکل های   از ش

آن منطقه بگویيد؟
ش��هرداری گرگاب از شهرداری های جديد التأسيس است، 
بر همين اساس بی شك مش��كل هايی هم دارد كه به مرور 
با همكاری و تعامل خوبی كه با مديريت اس��تان و س��ازمان 
ش��هرداری ها وجود دارد برطرف و مرتفع خواهد شد و جا 
دارد در همين جا از كليه مس��ئوالن شهرستان و سازمان ها و 
مؤسسه های استان كه همكاری خوبی با ما دارند تشكر كنم. 
ش��هرداری گ��رگاب با كمك 26 ميليونی س��االنه س��ازمان 
ش��هرداری ها ب��ه عنوان بودج��ه، فعاليت می كن��د و فقط 
درآمدهای محلی می تواند كمكی برای تداوم مديريت شهری 

آن باشد.
س��رانه ش��هری گرگاب ح��دود 100 هزار توم��ان برای هر 
نفر اس��ت و اين ش��هر كه از توابع ش��اهين شهر و همجوار 
 آن اس��ت؛ در فاصل��ه 20 كيلومت��ری اصفهان ق��رار گرفته 

است. 
زندگی مردم بيش��تر با شغل كشاورزی می گذرد كه به دليل 
آلودگی های صنعتی متأس��فانه در س��ال های اخير كش��ت 
خرب��زه به عنوان معروف ترين محص��ول آن، از رونق افتاده 
 است و همچنين بی آبی و ممنوعيت كندن چاه در اين شهر،
مش��كل هايی را برای كش��اورزان به وجود آورده اس��ت و 
ساخت و س��از هم به دليل بازار عمومی مسكن دچار ركود 

شده است. 
كمب��ود مركزهای ورزش��ی، فرهنگ��ی و تفريح��ی و نبود 
س��ازمان ها و اداره ها الزم و مس��ئول در اين امر در ش��هر 
احس��اس می شود كه در نبود اين مركزهای متولی، بی شك 
وظيفه ش��هرداری س��نگين ش��ده و انتظار عمومی مردم از 
شهرداری باال می رود كه با توجه به بودجه ناچيز شهرداری، 
 پرداختن به اين نيازها و س��اخت پروژه های مذكور ميس��ر 

نيست.
آقای احمدی از فعاليت های فرهنگی و تفریحی شهرداری 

گرگاب بگویيد؟
با وجود بودجه كم و درآمد محلی ناكافی، س��عی شده است 
در زمينه های فرهنگی و تفريحی فعاليت هايی انجام شود كه 

مهم ترين آن ها به شرح زير است: 
 چاپ تمبر يادبود شهدا و 64 شهيد گرگاب كه به نسبت، 

دارای باالترين رقم در منطقه است و ديدار با خانواده شهدا و 
اهدای اين تمبرهای يادبود به ايشان

 برنامه پياده روی خانوادگی 
 مسابقه های قرآنی و احكام و تقدير از برگزيدگان در دو 

بخش آقايان و خانم ها
 برگزاری نماز عيد فط��ر به صورت متمركز برای بار اول 

در منطقه 
 تش��كيل ستاد واحد فرهنگی با حضور نهادهای فرهنگی 

موجود در منطقه 
 برگزاری مسابقه های فوتبال و هندبال و كسب رتبه دوم 

استان در هندبال 
در خصوص فعاليت های عمرانی در شهر گرگاب  توضيح  

دهيد؟
فعاليت ه��ای عمران��ی به عنوان مش��خص تري��ن فعاليت 
ش��هرداری در كن��ار فعاليت های خدمات��ی و نيز فرهنگی، 
اجتماع��ی هم��واره وجود داش��ته اس��ت ك��ه برنامه ها و 
 فعاليت های عملكردی ش��اخص آن در عمران بدين شرح  

است:
 23 پروژه عمرانی در دس��ت انجام در گرگاب وجود دارد 
كه 22 مورد آن به بهره برداری رس��يده و پروژه شاخص آن 
مي��دان ورودی و آب نمای آن اس��ت كه بهره برداری ش��ده 

است. 
 اح��داث پارک به مس��احت 4500 مترمربع كه 60 درصد 

پيشرفت فيزيكی داشته است
 انج��ام عملي��ات آبياری قط��ره ای در كل فضای س��بز 
تحت پوش��ش با هزينه 90 ميليون توم��ان؛ با توجه به اينكه 
ش��هرداری هيچگونه چاه آب مس��تقلی ندارد و پيگيری ها 
 ب��رای حف��ر چ��اه ه��م بی نتيج��ه و ب��دون مج��وز مانده 

است.
 احداث كمربندی برای شهر و رهايی از مسير كوره های 
آجرپزی كه با طول 3 كيلومتر در حال پيشرفت سريع است و 

با اتمام آن عبور كاميون ها از داخل شهر كم تر می شود.
 احداث مميزی و سامانه الزم برای امالک شهر در جهت 

بهبود درآمد شهری
 پالک كوبی كل ش��هر و تابلوگ��ذاری خيابان ها و پالک 

گذاری كوچه ها و منازل 

ــکل های شهر گرگاب از نظر  مهم ترین چالش ها و مش
شما چيست؟

در شهرس��تان شاهين شهر عدم تقس��يم عادالنه عوارض در 
سطح شهرستان و شهرهای گز برخوار و گرگاب كه در مسير 
آاليندگی پتروشيمی و نيروگاه قرار دارند همواره مورد بحث 
بوده اس��ت و جا دارد در دولت عدالت محور فعلی با انجام 
اصالحات اين معضل برطرف شود تا خدشه ای در نظر مردم 
از عدالت محوری ايجاد نش��ود و در اينجا از استاندار محترم 
برای ورود به اين مسأله و توزيع عادالنه عوارض برای رشد 
همه شهرس��تان به طور عادالنه استمداد داريم، چرا كه عدم 
توسعه متقارن در يك شهرستان سبب نارضايتی شهروندان و 

مسئوالن محلی می شود.
نبود ورزشگاه از مشکل های دیگر گرگاب است

با وجود در نظر گرفته ش��دن 20 ه��زار مترمربع زمين كه با 
تفاه��م برای پروژه فجر 10 در نظر گرفته ش��ده قرار بر اين 
ب��ود كه ده��داری تا مرحله فونداس��يون پيش ب��رود و بقيه 
مرحله ها و تجهيز توسط شهرداری انجام شود كه متأسفانه 
به دليل بودجه ناكافی، پروژه متوقف ش��ده اس��ت در س��فر 
مهن��دس علی آب��ادی )رئيس س��ابق س��ازمان تربيت بدنی 
كش��ور( قول اتمام پروژه تا ش��هريور گذش��ته داده شده بود 
كه ميس��ر نگرديد و گرگاب بدون ورزش��گاه ماند در حالی 
كه برخی از روس��تاهای اطراف با جمعيت كمتر، ورزشگاه 
دارن��د و در اينجا جا دارد از اهالی محترم و س��اير س��رمايه 
 گذاران كه تمكن مالی دارند، برای تكميل اين پروژه دعوت 

كنيم.
 فاضالب شهری ديگر مشكل گرگاب

از جهت اجرايی شدن فاضالب، رايزنی هايی با شركت آبفای 
اس��تان شده و قرار اس��ت مطالعه های اوليه انجام شود كه با 
توجه به اختالف س��طح زمين با شاهين شهر امكان پمپاژ يا 
انتقال به شبكه فاضالب شاهين شهر وجود ندارد و بايد برای 
گرگاب و روستاهای اطراف شبكه فاضالب مجزا طراحی و 

ساخته شود.
فقدان سيستم اطالع رسانی مجازی مطلوب و موردهای  

دیگر 
متأس��فانه اينترنت و امكانات ADSL در شهر وجود نداشته 
كه قرار است مخابرات فقدان اطالع رسانی مطلوب مجازی 

در اي��ن ش��هر را مرتفع كند و با توجه ب��ه جمعيت جوان و 
محصل و دانش��جو در اين شهر، وجود اين امكانات الزم به 

نظر می رسد. 
در مورد س��اير زيرس��اخت ها با كمك های  اعتباری »سيل 
بند« ش��هر احداث شده  اس��ت. به علت نزديكی با شاهين 
ش��هر مردم عالق��ه مند ب��ه خريد در آن ش��هر هس��تند و 
بازاره��ای روز و ب��ازار تره بار با وجود كش��اورزی زياد در 
اطراف ش��هر، هنوز به وجود نيامده اس��ت و در اين راس��تا 
شهرداری گرگاب جلسه هايی را با ساير اداره ها و مسئوالن 
محل��ی و مردم برای به وج��ود آوردن يك بازارچه محلی و 
س��اماندهی به فروشندگان سيار ترتيب داده است و در آينده 
 نزدي��ك يك بازارچه هفتگی يا دايم��ی در گرگاب خواهيم 

داشت. 
 در خصوص فعاليت هاي عمراني در شهر گرگاب توضيح  

دهيد؟
فعاليته��اي عمران��ي به عن��وان ش��اخص ترين فعاليت هاي 
شهرداري در كنار فعاليت هاي خدماتي و فرهنگي و اجتماعي 
همواره مورد توجه بوده و اهم برنامه هاي شهرداري به شرح 

زير مي باشد:
1- ايجاد روشنايي ميدان ورودي شهر

2- احداث آبنماي ورودي شهر
3- احداث پارک ورودي شهر

4- احياء و مرمت حمام قديمي شهر
5- زيرسازي و آسفالت معابر شهر

6- لكه گيري و ترميم ترانشه ها
7- اجراي آبياري تحت فشار

8- جدول گذاري و اجراي كانيو معابر
9- توسعه فضاي سبز

10- اجراي كمربندي شهر گرگاب
11- پالک كوبي امالک شهر

12- احداث زمين ورزش��ي و ايس��تگاه هاي ورزشي سطح 
شهر

و  ايس��وزو  زبال��ه  )حم��ل  آالت  ماش��ين  خري��د   -13
موتورسيكلت(

14- مميزي امالک شهر
15- شبكه گذاري و برق رساني سايت كارگاهي

درآمد

عملکرد ششماهه اول )ریال(بودجه مصوب )ریال(کد درآمد

1000958/027/3971/802/837/500

2000458/630/137706/087/002

3000107/013/69987/448/420

40005/095/8905/115/517

5000407/671/233100/000/000

6000101/917/808167/670/000

7000514/684/932136/207/052

2/553/041/0963/005/365/491جمع کل

هزینه

عملکرد ششماهه اول )ریال(بودجه مصوب )ریال(کد درآمد

0511479/013/699375/642/777 وظيفه اداري

0512723/616/438763/849/412 وظيفه شهري

0521/350/410/9591/242/872/659 وظيفه عمراني

2/553/041/0962/382/364/848جمع کل

عملکرد شش ماهه اول مالي سال 1389 شهردار گرگاب به شرح ذیل مي باشد:

در پایان از کليه مسئوالن استان و شهرستان علي الخصوص معاونت محترم عمراني استانداري و مدیرکل محترم دفتر امور شهري و فرماندار محترم و نماینده محترم مردم در مجلس شوراي اسالمي 
و مردم خوب و فهيم شهر گرگاب به جهت مساعدت هایي که در مدت تصدي اینجانب با شهرداري گرگاب داشته اند کمال تشکر و قدرداني را بنمایم و از کليه عزیزان بخواهم شهرداري را در 

سالي که مزین به سال همت مضاعف و کار مضاعف مي باشد در جهت رسيدن به هدف هاي خود که همانا خدمت رساني به مردم مي باشد همچون گذشته همياري و مساعدت فرمایند.

 زاینده رود 
روزنامه زاینـده رود در پی رسيدن به 
ــانی سالم و شفاف، با  هدف های اطالع رس
ــانی از  ــتان ها و اطالع رس نگاهی به شهرس
ــتان های اطراف، اقدام  فعاليت های شهرس
ــی از فعاليت های خبری و  ــز زدای به تمرک
محتوایی خود نموده است و عالوه بر توزیع 
ــتان های اصفهان و  ــر اس روزنامه در سراس
ــاط خوبی را با  ــال و بختياری، ارتب چهارمح
ــتان در راستای  ــتان های این دو اس شهرس
ــت زدایی  ــق و محرومي ــانی دقي اطالع رس

خبری فراهم نموده است.  
ــئوالن  ــای مدیران و مس ــداوم دیداره در ت
ــهرهای اطراف اصفهان،  ــتان ها و ش شهرس
ــدی  ــد احم ــيد محم ــان س ــار ميزب ــن ب ای
ــهردار گرگاب( در روزنامه زاینده رود   )ش
بودیم. شهردار گرگاب ضمن بازدید از دفتر 
ــان عملکردهای  ــه در اصفهان، به بي روزنام
شهرداری، مسائل و مشکل های حوزه شهری 
 گرگاب پرداخت و به سئوال های ما پاسخ 

داد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ــدار: پيش��رفتی درونزاد اس��ت كه  ــعه پای توس
تمدن های كهن مانند ايران از هزاران سال پيش با 

آن آشنايی داشته اند. 
ابداع ه��اي ايرانی چ��ون قنات، س��اختمان های 
پايدار وش��هرباغ ها، نمون��ه هماهنگی با محيط و 
توس��عه پايدار به ش��مار می روند. اين هنر پس از 
كودتای 28 مرداد 1332، به فراموشی سپرده شد و 
ساخت وساز به تقليد از الگوی توسعه غيربومی، 
عرصه ش��هر و طبيع��ت را در نورديد. اين روند 
گذشته از آسيب رس��انی به الگوهای شهرسازی 
پاي��دار و هنرمندان��ه بومی، تخري��ب آبخيزها و 
تحميل پيامدهای ناسازگار بر جوامع مولد بومی 
را در پی داش��ت. آنچه در پی می آيد نوش��تاری 
اس��ت در همي��ن باره ب��ه  ويژه تأثير س��ازه های 
آب��ی بر زيس��ت بوم ها. پس از انق��الب صنعتی، 

اراده گراي��ی ب��رای تس��لط خش��ن بر 
طبيعت در اروپا آغاز ش��د و خرد خام 
يا دانش س��ودگرا نيز خدمات شايانی 
به اين نگرش ت��ك بعدی كرد؛ دانش 
جامع نگ��ر پايبند ب��ه ارزش ها، جايش 
را به نخوت و بی بصيرتی فن ساالری 

داد و بهره برداری دورانديش��انه از طبيعت، جايش 
را ب��ه مصرف زدگی و رفاه طلبی بی م��رز )به بهای 
نابودی زمين و خطر نابودی انس��ان در تنها سياره 

زيستگاهش( داد.
در 50 س��ال گذش��ته جوام��ع بوم��ی آبخيزها از 
بخ��ش  دولت��ی  ش��ركت های  تصميم گيری ه��ای 
آب َآس��يب زي��ادی ديدن��د، حقاب��ه و زمينش��ان 
از دس��ت رف��ت و ناگزي��ر از مهاج��رت ش��دند؛ 
گروه هايی چون: كش��اورزان، عش��اير، ماهيگيران، 
جنگل نش��ينان، باغداران، نخل كاران، پيش��ه وران و 
صنايع بومی وابس��ته به منابع طبيعی، زنان ش��اغل 
در صنايع دس��تی. يعنی مولدترين اقشار جامعه كه 
 در مقول��ه مه��م خودكفايی ملی به ش��دت به آنها 

وابسته ايم.
ــزاد : بر اس��اس تعريف يونس��كو  ــعه درون توس
»توس��عه درونزاد می بايس��ت توس��ط هر ملت و 
براس��اس امكان��ات هم��ان ملت طراح��ی و طبق 
ارزش ه��ا، آرمان ها و انگيزه ه��ای صحيح مردم به 
اجرا گذارده شود«. بهرام سلطانی، كارشناس ارشد 
محيط زيس��ت درباره توس��عه درونزاد می نويسد: 
»10س��ال پي��ش وضعيتی كه ام��روز به وجود آمده 
ب��رای مس��ئوالن طرح جام��ع مديري��ت يكپارچه 
درياچه اروميه پيش بينی ش��د ولی گوش ش��نوايی 
يافت نش��د. ب��ا كاهش س��طح آب درياچه، انرژی 
حرارت��ی دفع ش��ونده و توان درياچ��ه در تعديل 
اقليم، كاهش می يابد. از ديدگاه تحليل سيس��تمی، 
درياچ��ه و محيط وارد يك دور بازخورد )فيدبك( 
مثبت می ش��وند ك��ه نمی تواند به نتيج��ه مطلوب 
بينجام��د. نقاطی با ارتفاع كمتر از 2هزار  متر، مانند 
اروميه، تبريز، مهاباد، مياندوآب، س��لماس، مراغه، 
نقده، اشنويه، سراب، در محدوده اين تغييرها قرار 

می گيرند«. 
حفاظت از آبخيزها:  الزم اس��ت ساخت وساز در 
آبخيزها متوقف ش��ده و برچيدن س��دها آغازشود. 
انج��ام مطالعات ژرف انديش��انه مناب��ع و مصارف 
در كوتاه تري��ن م��دت، ب��ا توجه به سياس��ت های 
 كل��ی اص��الح الگ��وی مص��رف ض��رورت روز 

است. 
احي��ای آبخي��ز بايد به دس��ت و نظ��ر انجمن های 
و  باغ��داران  ماهيگي��ران،  عش��اير،  كش��اورزان، 
نخ��ل كاران حوضه آبخيز، ك��ه صاحبان اصلی آب 
هستند و مدرنيزاس��يون تقليدی از بيگانگان و گم 
ش��دگان لب دريا حقابه آنها را ناديده گرفته، انجام 
شود. در اين راستا از سازمان های مردم نهاد و مراكز 
پژوهشی- علمی نيز می توان كمك گرفت. حفاظت 

از آبخيزها دربرگيرنده بخش های زير است:
 احيای رودها و آب پ��اک، مديريت غيرمتمركز 
تأمين آب، پس��اب صفر ب��ا بازچرخانی و مصرف 

نهايی در فضای سبز 
توق��ف  گياه��ی،  پوش��ش  جن��گل،  احي��ای   
بزرگراه سازی ، گس��ترش خط آهن شهری و برون 

شهری، احيای هوای پاک 
 احيای خاک، جلوگي��ری از دفن زباله، رويكرد 
زباله صفر با كاه��ش مصرف، مديريت غيرمتمركز 
زباله در ساختمان ها با تفكيك و انتقال زباله خشك 
به مراك��ز بازيافت و تبديل زباله  ت��ر به كود برای 

فضای سبز مجتمع
 توس��عه معم��اری شهرس��ازی بوم��ی و الگوی 

شهرباغ ايرانی.
روش های كم پيامد و ارزانتر تأمين غيرمتمركز آب 
و برق، قنات، گردآوری باران، نيروگاه خورشيدی 
كوچك، نيروگاه بادی كوچك، جانش��ين مديريت 

س��خت افزاری می ش��وند. مديريت تقاضا جانشين 
مديري��ت عرض��ه می ش��ود. روش ه��ای تصفيه، 
بازياف��ت، بازچرخانی و افزاي��ش كارايی مصرف 
آب از 0/4-0/3كنون��ی ب��ه ي��ك، می تواند معادل 
ده ه��ا ميلي��ارد مترمكع��ب آب جديد باش��د. الزم 
اس��ت كه ش��رح خدم��ات شهرس��ازی تغييريابد. 
ساختمان س��ازی  و شهرسازی كنونی بسيار ناپايدار 
اس��ت، الزم است به سازه های خودكفا، با مديريت 
غيرمتمرك��ز تأمي��ن آب و ب��رق )تأمي��ن محلی و 
در س��اختمان ها( و مديري��ت غيرمتمرك��ز زبال��ه 
)ساختمان های با زباله صفر( روی آورد. بدينگونه، 
از تصرف آب كشاورزی، س��امانه های سرطانزای 
 انتق��ال برق و گورس��تان های خطرناک زباله پرهيز 

می شود. 
معماری بومی، گذشته از زيبايی و هنر، پايداری و 
هماهنگی با محيط را نيز در خود داشت. الگوهای 
نابومی ناس��ازگار با محيط، شهرس��ازی- معماری 
هنرمندانه و بلندآوازه كش��ور را به نابودی نزديك 
كرد. شهرهای تاريخی چند هزار ساله كشور درپی 
ساخت و س��از تقيلدی، تغييری ناخوش��ايند يافتند. 
الزم اس��ت هويت طبيعی و ني��ز هويت معماری- 
شهرسازی بومی را به آبخيزها و شهرهای تاريخی 
بازگرداني��م. امي��د ك��ه آبخيزه��ای اين س��رزمين 
كه��ن پرافتخار را ب��ار ديگر احيا كني��م و آنچه با 
همه مواه��ب طبيعی از رود و جن��گل تا تاالب و 
درياچه همراه با يادگارهای كهن گذش��تگان به ما 
 سپرده ش��د را امانتدارانه و سالم به نسل های آينده 

بسپاريم.
ــه آبخيز زاینده رود:  س��اخت و س��از در  حوض
حوض��ه آبخيز زاين��ده رود با س��اخت و آبگيری 
س��د 5/1 ميليارد مترمكعبی زاين��ده رود در اواخر 

دهه 40 آغازش��د كه نه تنها تجرب��ه غنی ايرانيان 
در كنار گذاشتن از سدسازی را ناديده گرفت كه 
مطالعات تحليلی بسامانی هم نداشت و به نابودی 
ت��االب بين الملل��ی گاوخونی انجامي��د. از نقش 
ت��االب در تعديل اقليم و اهميت زيس��تگاه های 
جان��وری و گياهی و ارزش آن ك��ه بگذريم، اين 
تاالب 470كيلومتر مربعی منبع معيشت و درآمد 
ماهيگيری- گردش��گری مردم بود. در نخس��تين 
سال ها، روستای شاخ كنار با از دست دادن حقابه، 
از سكنه خالی شد. تصرف حقابه سپس به ورزنه 
در 30كيلومتری تاالب رس��يد؛ ش��هری از هزاره 
س��وم با يادمان ها و غنای معماری- هنری كه از 
س��ال 1347شهرداری داشت اما با از دست دادن 
حقابه پنبه زارها و گندمزارهايش، صنايع وابس��ته 
به كش��اورزی و پارچه بافی را نيز از دس��ت داد 
و اينك تنها 13هزار نفر جمعيت دارد 
و فرهن��گ و گويش وي��ژه نزديك به 
زبان پهلوی آن شايد به زودی در غبار 
تاريخ ناپديدشود. ش��هرهای زيبا و با 
هويت چندهزار س��اله را به فراموشی 
در غبار محكوم می كنيم و در حاش��يه 
ناپاي��دار،  ش��هرک های  كالنش��هرها، 

بی هويت، نازيبا و پر مسأله می سازيم. 
مهندس��ان و ديوانس��االران، ش��ناخت ملموسی از 
حق��وق جوام��ع بومی و حق��وق آب و اهميت آن 
برای ميليون ها خانوار مولد ندارند. آيا تصميم گيری 
آنان درباره حقابه جوامع مولد از مشروعيت قانونی 

برخوردار است؟ 
تصرف حقابه، كش��اورزان را به مهاجرت واداشت 
و رش��د جمعي��ت بي��ش از ت��وان اكولوژيكی در 
اصفهان را س��بب ش��د. خش��كی ب��ه 140كيلومتر 
باالت��ر از گاوخونی در اصفهان رس��يد. اين ش��هر 
تاريخی با خاموش��ی زاينده رودش با خطر بزرگی 
روبه روس��ت. توس��عه صنايع فوالد، تصميم اخير 
استان است. گسترش صنايع فوالد در شهری كم آب 
 به معنای تصرف حقابه شايد هزاران كشاورز ديگر 

باشد. 
صنايع فوالد بايد در كنار آب های آزاد ساخته شود 
تا بتواند آب ه��ای نامتعارف را به كارگيرد. بگذريم 
كه اين صنعت چنان آالينده اس��ت كه كش��ورهای 
اروپايی ترجي��ح می دهند ف��والد را به جای توليد، 
خري��داری كنند. آنها كه ساخت وس��از را توس��عه 

می پندارند دو مسأله مهم را ناديده می گيرند:
1- زمانی می توان جايی را توس��عه يافته تلقی كرد 
كه اگر آن را محصور كنيم آن جامعه بتواند به حيات 
درازمدت ادام��ه دهد. منطقه ه��ای گوناگون ايران 
زمين، از ُملك ری تا ُملك خوزس��تان، درگذش��ته 

همواره توسعه درونزاد داشتند. اما امروز؟
2- به جز ساخت وساز، راهكارهای نرم و كم هزينه 
ديگری برای پاس��خگويی به نيازها وجود دارد كه 
در سياس��ت های كل��ی اصالح الگ��وی مصرف به 

برخی از آنها اشاره شده است.

ايران با توجه به اينكه 8 تا 9 ماه از سال از بارش باران بی بهره 
است و در واقع آسمانی صاف دارد، می تواند بخش عظيمی 
 از ان��رژی مورد نياز خ��ود را از تابش نور خورش��يد تأمين

كند. 
در س��ال های اخير فعاليت های مهم و بسيار خوبی در زمينه 
دس��تيابی كش��ور به انرژی صلح  آميز هس��ته ای ب��ه منظور 
جايگزين كردن سوخت هسته ای با انواع سوخت های فسيلی 
مورد نياز نيروگاه های تأمين برق و س��اير بخش های صنعتی 
انجام گرفته اس��ت. البته تا زمان دستيابی به هدف های مورد 
نظر در زمينه س��اخت نيروگاه های هسته ای و حتی تا پس از 
آن ني��ز نيازمند تأمين انرژی از س��اير منابع جايگزين طبيعی 
نظير نور خورش��يد و باد هستيم زيرا منابع نفتی در كشور به 
ه��ر حال زمانی به اتمام می رس��د و گزينه های مطلوبی نظير 
انرژی هس��ته ای و انرژی خورشيدی به ناچار بايد جايگزين 

آن شوند. 
ايران از نظر مدت تابش نور خورش��يد نيز از ش��رايط بسيار 
مطلوبی برخوردار اس��ت و به  نظر می رس��د بتوان در بيشتر 
منطقه های كويری كه بخش اعظم ايران را به خود اختصاص 
داده اند، نيروگاه های خورش��يدی اح��داث نمود و به تدريج 
س��اير نيروگاه هايی كه دارای قدمت هستند را از رده خارج 
كرد؛ البته در س��ال های اخير وزارت نيرو اقدام های مثبتی را 
در زمينه احداث نيروگاه های خورش��يدی آغاز كرده است. 

خورشيد و انواع نيروگاه ها
خورشيد منبع عظيم انرژی، بلكه سرآغاز حيات و منشأ تمام 
انرژی های ديگر است. در حدود 6 هزار ميليون سال از تولد 
اين گوی آتش��ين می گذرد و در ه��ر ثانيه 2/4 ميليون تن از 
جرم خورش��يد به انرژی تبديل می ش��ود. ب��ا توجه به وزن 
خورشيد كه حدود 333 هزار برابر وزن زمين است؛ اين كره 
نورانی را می توان به عنوان منبع عظيم انرژی تا 5 ميليارد سال 

آينده به حساب آورد. 

خورشيد از گازهايی نظير هيدروژن، هليم و 63 عنصر ديگر 
كه مهم ترين آنها اكسيژن، كربن، نئون و نيتروژن است، تشكيل 
شده است. ميزان دما در مركز خورشيد حدود 10 تا 14ميليون 
درجه س��انتی گراد است كه از سطح آن با حرارتی نزديك به 
5 هزار و 600 درجه و به صورت امواج الكترو مغناطيس��ی 
در فضا منتشر می شود. زمين در فاصله 150ميليون كيلومتری 
خورش��يد واقع اس��ت و 8 دقيقه و 18ثانيه طول می كشد تا 
نور خورش��يد به زمين برسد. بنابراين سهم زمين در دريافت 
 ان��رژی از خورش��يد ميزان كم��ی از كل انرژی تابش��ی آن

است. 
حتی سوخت های فسيلی ذخيره شده در زمين، انرژی های باد، 
آبشار، امواج درياها و بسياری موردهای ديگر از جمله نتيجه 
همين انرژی دريافتی زمين از خورش��يد است. تأسيساتی كه 
با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشيد به برق 
تبديل می ش��ود نيروگاه حرارتی خورشيدی ناميده می شوند. 
اين تأسيس��ات براساس انواع متمركز كننده های موجود و بر 
حسب اش��كال هندس��ی متمركز كننده ها به 3 دسته تقسيم 

می شوند:
1- نيروگاه هاي��ی كه گيرنده آنها آينه های س��هموی ناودانی 

هستند. 
2- نيروگاه هاي��ی ك��ه گيرنده آنها در يك ب��رج قرار دارد و 
نور خورش��يد توسط آينه های بزرگی به نام هليوستات به آن 

منعكس می شود. 
3- نيروگاه هايی كه گيرنده آنها بشقابی سهموی است.

ــيدی: نيروگاه های خورشيدی  مزایای نيروگاه های خورش
كه انرژی خورش��يد را به برق تبديل می كنند؛ مزايای زيادی 
در براب��ر نيروگاه ه��ای فس��يلی دارند، به خص��وص اينكه 
سازگار با محيط زيست هستند و قادر به حل مشكل برق به  
خصوص در دوران اتمام ذخاير نفت و گاز هستند. تأسيس و 
به كارگيری نيروگاه های خورشيدی آينده ای پرثمر و زمينه ای 

گسترده را برای كمك به خودكفايی و قطع وابستگی كشور 
به صادرات نفت فراهم خواهد كرد.

مزایای نيروگاه های خورشيدی:
1- نيروگاه های خورشيدی نياز به سوخت ندارند و برخالف 
نيروگاه های فس��يلی كه قيمت ب��رق توليدی آنها تابع قيمت 
نف��ت بوده و هميش��ه در حال تغيير اس��ت، در نيروگاه های 
خورش��يدی اين نوسان وجود نداش��ته و می توان بهای برق 

مصرفی را برای مدت طوالنی ثابت نگه داشت.
2- نيروگاه ه��ای خورش��يدی ب��ه  خص��وص دودكش های 
خورشيدی با هوای گرم، احتياج به آب ندارند بنابراين برای 

منطقه های خشك مثل ايران بسيار اهميت دارند. 
در اي��ن سيس��تم از خاصيت دودكش ها اس��تفاده می ش��ود؛ 
ب��ه اين ص��ورت كه با اس��تفاده از يك برج بلن��د به  ارتفاع 
حدود 200 مت��ر و تعداد زيادی گرمخانه های خورش��يدی 
ك��ه در اطراف آن اس��ت، هوای گرمی كه به  وس��يله انرژی 
خورش��يدی در ي��ك گرمخان��ه تولي��د می ش��ود، به طرف 
 دودك��ش يا برج ك��ه در مركز گلخانه ها ق��رار دارد، هدايت 

می شود.
3- نيروگاه های خورش��يدی می توانند با توليد برق به شبكه 
سراسری برق نيرو برسانند و در عين امكان تأمين شبكه های 
كوچ��ك ناحيه ای، احتياج به تأس��يس خط های فش��ار قوی 
طوالنی جهت انتقال برق ندارند و نياز به هزينه زياد احداث 

شبكه های انتقال نيز وجود ندارد.
4- نيروگاه ه��ای خورش��يدی ضم��ن توليد ب��رق هيچ گونه 
آلودگی در هوا ندارند و مواد س��می و مضر توليد نمی كنند، 
در صورتی كه نيروگاه های فسيلی هوا و محيط اطراف خود 

را با مصرف نفت، گاز يا زغال سنگ آلوده می كنند.
5- نيروگاه های خورشيدی به  داليل فنی و نداشتن استهالک 
زياد، دارای عمر طوالنی هستند در حالی كه عمر نيروگاه های 

فسيلی بين 15تا 30 سال محاسبه شده است.

كاهش 86 درصدی بارندگی در كشور 
به  گ��زارش وزارت نيرو، معاون وزير نيرو حجم 
بارش های زمان مشابه سال گذشته را 82 ميلی متر 
عنوان كرد و گفت: ب��ا اين حال بارش های پاييز 
امسال در مقايسه با سال گذشته به شدت و معادل 
86 درصد كاهش يافته اس��ت. عط��ارزاده، پاييز 
امسال را يكی از خشك ترين پاييزها در چند دهه 
اخير عنوان كرد و اظهار داشت: بارش های پاييزه 

برای منابع آب كشور تعيين كننده است. 

وی در عين حال افزود: در چندس��ال اخير، زمان 
ب��ارش و ماه بارش تغيير كرده و به س��مت بهار 

گرايش پيدا كرده است.
عطارزاده بحث نوبت بندی را به ش��هرهای زير 4 
هزار خانوار محدود دانست و گفت: نوبت بندی 
در اين شهرها با توجه به اينكه به تازگی از روستا 
به ش��هر تبديل شده اند، به شكل بسيار محدودی 

اجرا می شود.

سوس��ك های چوب خ��وار طعم��ه ای بهت��ر از 
بلوط های استان فارس پيدا نكرده اند. الرو)كرم( 
اي��ن سوس��ك ها، آوندهای ب��دون آب درختان 
بلوط تش��نه دش��ت  ب��رم كازرون را می خورند، 
س��وراخ  را  درخ��ت  تن��ه  و  می رون��د   پي��ش 

می كنند. 
كرم های چوب خوار وقتی س��ير ش��دند، تبديل 
به سوس��ك می ش��وند و می روند پی كارش��ان، 
ام��ا درختان بل��وط زخمی ب��ر ج��ا می مانند تا 
چند س��ال ديگ��ر از بين برون��د. تا كنون حدود 
10 ه��زار درخ��ت بلوط اس��تان ف��ارس به اين 
 ترتيب نابود ش��ده اند و الروها همچنان پيشروی 

می كنند. 
در تابستان امس��ال، بلوط های فارس كه تا كنون 
آتش س��وزی و س��اخت جاده، وجودشان را به 
خطر انداخته بود، با سوس��ك ها نيز آشنا شدند. 
كارشناسان سازمان محيط زيست هنوز درمانده اند 
كه چط��ور بايد بلوط های فارس را از ش��ر اين 
سوسك ها خالص كرد. با اين حال، سوسك های 
چوب خوار در مقايسه با خشكسالی و شخم زدن 
زمين زير درختان به وس��يله روستائيان، مصيبت 
كوچكی برای درختان دشت برم به  شمار می آيد. 
در اس��تان فارس حدود 800 هزار هكتار جنگل 
بل��وط وجود دارد كه دش��ت برم ب��ا حدود 60 
هزار هكتار وس��عت، بزرگ تري��ن جنگل بلوط 
استان شناخته شده است. به گفته اكبری، معاون 
حفاظت و امور زمين سازمان منابع طبيعی استان 
فارس، سوسك های چوب خوار به حدود 10 تا 
20 درصد از درختان دشت برم يعنی نزديك 10 
هزار درخت خس��ارت زده اند. اكبری می گويد: 
از داليل رشد اين حش��ره در منطقه، كشت ديم 

غ��الت و حبوبات به  وس��يله روس��تائيان منطقه 
اس��ت كه باعث از بين رفتن پناهگاه زنبورها كه 
شكارچيان مفيد اين آفت به  شمار می روند، شده 
است. او تنها راه حل فعلی را بريدن درختانی كه 
مورد حمل��ه قرار گرفته می داند ت��ا جوانه ها در 
كنار تنه بريده شده رشد كند و ده ها سال  بعد به 

درخت بلوط بالغی تبديل شود. 
بس��ياری از كارشناس��ان مناب��ع طبيعی ش��خم 
زدن زمي��ن زير درخت��ان را دلي��ل از بين رفتن 
جنگل ه��ای ف��ارس می دانند، اما اهالی دش��ت 
 ب��رم می گويند ك��ه هميش��ه زمين ها را ش��خم 
می زده ان��د. ف��رود ش��كرايی، مع��اون ش��ورای 
روس��تای كالنی كه مركز دهس��تان دش��ت برم 
اس��ت، می گويد: من حدود 60 س��ال دارم و از 
وقتی كه يادم می آيد، زمين ها را شخم می زده ايم 
 و مش��كلی ه��م ب��رای درختان پي��ش نمی آمده

است.
تنه��ا در يك��ی، دو س��ال اخي��ر اي��ن درختان 
خش��ك ش��ده اند كه مربوط به خشكسالی است 
نه ش��خم زدن زمين. وي می افزايد: خشكس��الی 
در س��ال های اخير درختان بل��وط را بيمار كرده 
اس��ت. به خصوص در منطقه مركزی دشت برم، 
درختان از بين رفته اند و در حاشيه های دشت كه 
آبگيرتر است، بيشتر درختان سالم هستند. معاون 
شورای روستای كالنی می گويد: می توانم بگويم 
از ه��ر صد درخ��ت بلوط، 40 درخت خش��ك 
شده است. دش��ت برم منطقه بسيار زيبايی بود، 
اما اگر خشكس��الی به  همين ترتيب پيش برود، 
ب��ه جای اين جنگل يك منطقه كويری به  وجود 
 می آيد كه بعدها عوارض خود را نش��ان خواهد 

داد. 

معاون فنی مهندس��ی پليس راهور ناجا از فرايند 
نصب كنيس��تر و ترمز ضد قفل ترمز در خطوط 
توليد ايران خودرو ديدن كرد. به گزارش ايس��نا، 
س��رهنگ عليرض��ا جهانگي��ری - مع��اون فنی 
مهندسی پليس راهور ناجا، در حاشيه اين ديدار 
گفت: اي��ن ديدارها به ص��ورت دوره ای برای 
تجهيزه��اي مخصوص كاهش آاليندگی ش��امل 
كنيستر و كاتاليست كانورتور و سيستم های ايمنی 

مانند ترمز ضد قفل )ABS( برگزار می شود.
وی فراين��د نصب اي��ن سيس��تم ها در خطوط 
مونتاژ ايران خودرو را بسيار دقيق و نشان دهنده 
تالش مديري��ت و كاركنان اين ش��ركت بزرگ 
توصيف كرد و گفت: تمامی محصول های ايران 
خودرو به كنيس��تر و كاتاليست كانورتور و ترمز 
ضد قفل مجهزند. جهانگيری افزود: قرار اس��ت 
تمامی اطالعات فنی و مس��تندات مربوط به اين 
سيستم ها توس��ط ايران خودرو در اختيار پليس 
قرار گي��رد. وی فرايند نصب و عملكرد كيس��ه 

هوا روی محصول هاي اين ش��ركت را نيز مورد 
بازدي��د قرار داد و گفت ك��ه از پايگاه هاي توليد 
ايران خودرو در س��اير شهرستان ها و استان های 

كشور نيز ديدن خواهد كرد. 
معاون فنی مهندسی پليس راهور ناجا، همكاری 
و هم فكری و بهينه س��ازی را هدف اصلی اين 
ديداره��ا عنوان كرد كه موارد ايمنی و جلوگيری 
از س��رقت و حك مشخصه هاي فنی و مميزهاي 
خودروها كه در ح��وزه پليس قرار می گيرد، از 
آن جمله اس��ت. جهانگيری رفع ابهام ها و پاسخ 
به س��ئوال ها را از نتيجه اي��ن همكاری ها كه در 
چارچوب پروتكل مشترک ايران خودرو و ناجا 
با نام ايكاپل صورت می گيرد، دانس��ت و گفت: 
ديدارهای متقابل بين رئيس پليس راهور ناجا و 
مديريت ارش��د ايران خودرو ص��ورت گرفته تا 
همكاری ه��ا روز به روز ارتقا يابد و خودروهای 
توليدی بدون كم و كاست و برخوردار از سطح 

عملكرد باال به دست مشتريان برسد. 

اينجا بلوط ها ايستاده می میرند

نصب كنیستر روي محصول هاي ايران خودرو

محيط زیست
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حفظ آبخیزها حفاظت از تمدن بومی است

منطقه حفاظت شده اشترانكوه، به 
وسعت 104هزار هكتار، يكی از 
ذخيره گاه های گياهی و جانوری 
كم مانند زاگ��رس و دربرگيرنده 
آبخيز ه��ای  از  مجموع��ه ای 
بس��يار مه��م غرب كش��ور و از 
سرچشمه های مهم رودهای دز و 

كارون است. 
ش��وربختانه، اشترانكوه هم مانند 
ديگر منطقه های حفاظت ش��ده 
كشور، در س��ال های اخير آماج 
ان��واع تجاوزه��ا و تخريب های 
توس��عه  طرح ه��ای  و  ش��ديد 
بيمارگونه قرار گرفت��ه و اين در 
حالی اس��ت كه منطقه، حتی در 
چند دهه پيش هم گرفتار عوامل 

مخرب بوده است. 
حميدرض��ا بي��ات و هن��ر يك 
مجنونيان كارشناس��ان برجس��ته 
محيط  زيست در كتاب شناسنامه 
منطقه حفاظت شده اشترانكوه كه 
در سال 1367 منتشر شده است، 
نوش��ته اند: منطقه حفاظت شده 
اشترانكوه از نظر پوشش گياهی 

بس��يار فقير و به دلي��ل وضعيت 
توپوگرافی ويژه )شيب های تند و 
دره های عميق( بسيار آسيب پذير 
است. بيشتر دامنه ها دارای پوشش 
گياهی بس��يار تنك بوده يا در اثر 
استفاده بيش از حد ظرفيت مرتع، 
بوته كن��ی، قط��ع اش��جار جهت 
س��وخت و تغيير كاربری اراضی 
به ش��دت در مع��رض تخريب 
ق��رار دارد. اكنون، ب��ه  جای رفع 
عامل ه��ای تخريب، فعاليت های 
مانند راهسازی  تخريبی ديگری 

هم بر منطقه اضافه می شود.
این جاده موافقی ندارد 

راهس��ازی در اي��ن كوهس��تان 
پرش��يب، فرس��ايش خ��اک را 
صد چندان می سازد. با اين حال و 
با وجود مخالفت اداره كل محيط 
زيس��ت لرس��تان و حت��ی مردم 
محلی و نيز تمامی س��ازمان های 
م��ردم نه��اد زيس��ت  محيطی و 
كوهن��وردی غرب كش��ور، اداره 
كل راه  و  ترابری لرستان درصدد 
كشيدن جاده ای در منطقه شول آباد 

اشترانكوه جهت ارتباط با اليگودرز 
است. پيش��ينه اين طرح، به سال 
1381 برمی گ��ردد ك��ه فرماندار 
وقت اليگودرز پشتيبان آن بود و 
چندين كيلومتر جاده غير اصولی 
كشيده شد. اما در آن سال به  دليل 
مخالفت های شديد مردمی و اداره 
محيط  زيس��ت موفق ب��ه اجرای 
كامل كار نشدند، گرچه تخريبی 

جبران ناشدنی بر جای گذاشتند.
ــدن  ــه ش قطع ــه  قطع ــر  خط

زیست بوم ها 
از چن��د م��اه پيش ك��ه فعاليت 
اين  ب��رای اح��داث  دوب��اره ای 
ج��اده از س��وی اداره راه آغ��از 
ش��ده، اداره كل محيط  زيس��ت 
لرس��تان و سازمان های مردم نهاد 
زيس��ت محيطی مانن��د انجم��ن 
برگ س��بز زاگرس، انجمن گهر 
س��بز، انجمن پيش��گامان س��بز 

بروجرد، انجمن موج س��بز ازنا، 
خانه كوهن��ورد دورود و تمامی 
كوهنوردان منطقه با اين طرح ضد 
محيط  زيستی مخالفت كرده اند. 
متأس��فانه، عمليات راهسازی در 
يك امتداد 10كيلومتری از سمت 
اليگودرز )از كن��ار رودخانه مور 
زرين( و 5 كيلومتری از س��مت 
آبش��ار چ��كان، موجب تخريب 
شديد كوهس��تان و از بين رفتن 
بس��ياری از درخت��ان ناي��اب و 
كهنس��ال ارس و...، آسيب ديدن 
مراتع و زيس��تگاه های اشترانكوه 

شده است. 
اح��داث اي��ن ج��اده، در آينده 
س��بب وارد آمدن فشار خارج از 
ظرفيت به محيط زيس��ت منطقه 
از سوی گردشگران، شكارچيان 
و گروه ه��ای ديگر ب��ه  وي ژه در 
اط��راف درياچ��ه گهر و آبش��ار 

چكان، ريخت و پ��اش زباله كه 
هم اينك هم ب��ه معضلی بزرگ 
بدل شده، آسيب  ديدن جويبارها 
و روده��ای باالدس��ت، ايج��اد 
قرق های شخصی بيشتر، افزايش 
فعاليت ه��ای زغال س��ازی  و نيز 
موجب تك��ه پاره ش��دن منطقه 
حفاظت شده خواهد شد. بر اين 
اس��اس، با توجه به اصل پنجاهم 
قانون اساسی و با توجه به ماده 11 

آيين نامه اجرايی قانون حفاظت و 
بهسازی  محيط زيست كه تخريب 
و تجاوز ب��ه منطقه های حفاظت 
ش��ده را غيرمجاز اع��الم كرده، 
ضروری می داند كه اين عمليات 
متوقف شود، آسيب های وارده به 
اين ميراث با ارزش طبيعی تا حد 
امكان جبران ش��ود و عامالن اين 
تخريب مورد پيگرد قانونی قرار 

گيرند.

دریاچه گهر بيش از پيش در خطر است
جاده غیرضروری در اشترانکوه

تاالب انزلی در باتالق نابودی
حتی 70 ساله ها هم تاكنون اين قدر تاالب انزلی 
را خشك نديده اند و متأسفانه هيچ كس از حريم 
ت��االب انزلی محافظ��ت نمی كند اي��ن در حالی 
 اس��ت كه پس��اب های كارخانه ها و كشتارگاه ها، 

آب تاالب انزلی را مسموم كرده اند. 
ب��ه گ��زارش ايلنا، ت��االب انزلی را ش��ايد بتوان 
آبروی تاالب ه��ای ايران خوان��د، تاالبی كه اگر 
نگويي��م ش��اهرگ اصل��ی ولی حداق��ل يكی از 
 شاهرگ های اصلی حيات خطه سبز گيالن است. 
ت��االب انزلی ن��ه تنها يك��ی از مناب��ع درآمدی 
ب��رای م��ردم حاشيه نش��ين خ��ود ب��وده، بلكه 
مأمن��ی برای ه��زاران پرنده مهاجری اس��ت كه 
 در فص��ول مختل��ف مهمان اين پهنه س��بز- آبی 

هستند. 
ش��ايد باورش سخت باش��د اما س��رما كه آغاز 
می ش��ود بيش از 110 هزار بال پرنده خود را از 
سردترين نقاط س��يبری و شمال روسيه به دامن 
گرم اين تاالب می رس��انند و تمام زمستان را در 

آن به سر می برند.
اردک، ق��و، چنگ��ر، خوتكا، طاوس��ك، قرقاول، 
كبك، آبيا، آبچرار، غوصا، تنجه، عقاب دم سفيد، 
آكراس، غاز پيش��انی س��فيد كوچك تنها بخشی 
از صدها گونه پرنده ای اس��ت ك��ه تاالب انزلی 
پناهگاه ش��ان است كه در ميان آنها، قو، طاوسك، 
تنجه، عقاب دم سفيد، آكراس، غاز پيشانی سفيد 
كوچك و فيل وش )نوعی مرغابی( جز گونه های 
ش��كار ممنوع و حفاظت شده اس��ت. اما تاالب 
انزلی، اكنون تنها نامش تاالب اس��ت و 16 سال 
اس��ت كه در مس��ير خود را به سراشيبی مردابی 
شدن آغاز كرده اس��ت و اگر بخواهيم واقع بينانه 
نگاه كنيم، دير زمانی اس��ت ك��ه مرگ تدريجی 

تاالب شاه ايران آغاز شده است. 
اين را حتی كسانی كه برای نخستين بار تاالب را 
می بينن��د با اندكی دقت در می يابد، عرصه تاالب 
آرام و آرام كوچك تر می ش��ود و آب،  جای خود 
را به نی زار و نی زار جای خود را به زمين خشك 

می دهد. 

ــتارگاه ها، آب  ــا و کش ــاب های کارخانه ه پس
تاالب انزلی را مسموم کرده اند: 

از خشك س��الی و تصرف هاي حاش��يه نش��ينان 
ك��ه بگذري��م ورود ان��واع فاض��الب و پس آب 
ش��هری و صنعتی كه از طري��ق رود های ورودی 
به تاالب، آب تاالب را مس��موم كرده مش��كلی 
است كه قدمتش از خشك سالی نيز بيشتر است. 
پس��اب چندي��ن كارخان��ه و كارگاه صنعت��ی از 
طري��ق رود خانه هايی مانند ثوفي��ان ده، هندخاله، 
راس��ته خاله، پيربازار، گوهررود، زرجوب و سياه 
درويش��ان به تاالب سرازير می ش��ود كه در اين 
ميان پيربازار آلوده ترين اين رودخانه هاست. شب 
هن��گام هم كش��تار گاه ها و مرغ داری ه��ا به طور 
مخفيانه پساب های خود را در اين تاالب بی نظير 
رها می كنند انگار كه نمی دانند كه اين پساب ها و 
پس ماندها چه بر س��ر طبيعت می آورد و آلودگی 
ناشی از آن نه فقط حياط وحش تاالب بلكه همه 
كسانی كه به نوعی با تاالب سرو كار دارند را به 

مخاطره می اندازد. 
ــت،  ــی آبروی تاالب های ایران اس تاالب انزل

نگذاریم تاالب های ایران بی آبرو شوند
بايد دس��ت مريزاد گف��ت به ما انس��ان هايی كه 
خ��وب ياد گرفته اي��م نمك بخوري��م و نمكدان 
بشكنيم. خوب بلد ش��ده ايم از طبيعتی كه بدون 
هر بخل و تنگ نظ��ری نعمت هايش را در اختيار 
ما قرار داده اس��ت استفاده كنيم و بعد دخلش را 
بياوريم، يقين بدانيد اگر طبيعت هم ما را ببخشد 
آيندگان ما را نخواهند بخشيد. مرثيه سرايی كافی 

است حال چه بايد كرد؟
ح��ال ن��زار تاالب انزل��ی را ديد و دس��ت روی 
دست گذاشت تا تاالب انزلی هم مانند بختگان، 
پريش��ان، كم جان، ش��ادگان و... بمي��رد و آنگاه 
برنام��ه احيای ت��االب اجرا كني��م. هرچه زودتر 
بايد چ��اره ای بينديش��يم مگ��ر از آب��رو مهم تر 
هم هس��ت؟ ت��االب انزل��ی آب��روی تاالب های 
 ايران اس��ت، نگذاريم تاالب های اي��ران بی آبرو

شوند.

سرزمین من



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7              دوشنبه 29 آذر 1389/ 14 محرم 1432/ شماره 419       Monday 20 December 2010 

رونالدو: 
بارسا بهترين تیم 
دنیاست

خیراللهی: 
كادر قبلی به هیأت 
بازگشته است

اتوئو بهترين 
بازيکن جام 
باشگاه های جهان 
شد

 نمايش بارس��لونا در ديدار ال كالس��يكو، باعث شده تا 
ه��واداران و بازيكنان فوتبال از سرتاس��ر دنيا به تمجيد از 
ش��يوه بازی تيم آبی اناری پوش بپردازند. در اين ميان، يكی از 
افرادی كه از تماشای بازی بارسا لذت می برد، رونالدو لوئيس 
ناس��اريو د ليما اس��ت كه از طريق صفحه اش در توئيتر از تيم 
گوارديوال تمجيد كرده و گفته كه بارسا بهترين تيم كنونی دنيای 
فوتبال است. اسطوره فوتبال برزيلی اندكی پس از پيروزی پنج 
بر صفر بارس��ا مقاب��ل رئال در صفحه توئيت��رش به تمجيد از 
عملكرد بارس��ا پرداخت و در زمانی كه مسابقه در حال جريان 
بود، از دوستانش خواست كه عكسی از جو و فضای ورزشگاه 
را برای او ارسال كنند. رونالدو نوشت: شيوه پاسكاری بارسلونا 
فوق العاده است. در سال 1997 بود كه رونالدو به عنوان يكی از 
برترين گلزنان تاريخ دنيای فوتبال شناخته شد. كسب توپ طال 
و كفش طال پس از به ثمر رس��اندن 47 گل در 49 مس��ابقه، از 
افتخارهاي��ی بود كه در كارنامه اين س��تاره برزيلی ثبت ش��د. 
رونالدو ادامه داد: بارسلونا قهرمان قهرمانان است و در دو فصل 

اخير الليگا به قهرمانی رسيده.

سرپرست هيأت سواركاری استان اصفهان گفت: پيشنهاد 
برگزاری مجمع هيأت را به فدراسيون سواركاری داده ايم و 
هر زمان فدراس��يون بگوي��د مجمع هيأت را برگ��زار می كنيم. 
 خيرالله��ی پيرام��ون ش��رايط هيأت س��واركاری اس��تان اظهار 
داش��ت: پيش��نهاد برگزاری مجمع و زمان آن را ب��ه اداره كل و 
فدراس��يون س��واركاری اعالم كرده ايم و در حال حاضر منتظر 
اعالم نظر مسئوالن فدراس��يون و اداره كل برای برگزاری مجمع 
هس��تيم. وی تصريح كرد: زمان برگ��زاری مجمع به نظر اين دو 
نهاد بس��تگی دارد و هيأت آمادگی برگزاری اين مجمع را دارد. 
سرپرست هيات سواركاری استان اصفهان در مورد كانديداهای 
احتمالی رياست هيأت نيز ادامه داد: فكر نمی كنم رحمتی، رئيس 
س��ابق هيأت برای اين انتخابات كانديدا شود زيرا اگر مسئوالن 
عملكرد وی را قبول داشتند، اجازه می دادند كه رحمتی در هيأت 
باقی بماند. در زمان او همه برنامه ها تعطيل شده بود و همه افراد 
هي��أت را ترک كرده بودند. وی اضافه كرد: در حال حاضر همه 
برنامه های هيأت در حال برگزاری اس��ت و كادر قبلی به هيأت 

بازگشته و در حال برگزاری برنامه ها است.

 س��اموئل اتوئو، مهاجم تيم فوتب��ال اينترميالن، پس از 
قهرمانی با اين تيم در جام باشگاه های جهان به عنوان 
برتري��ن بازيكن اين رقابت ها برگزيده ش��د.  اتوئو كه گل 
دوم اينت��ر در پيروزی 3 بر صفر مقاب��ل مازمبی انگلبرت را 
در دي��دار پايان��ی اين مس��ابقه ها به ثمر رس��اند، از س��وی 
مس��ئوالن فيفا كه برگزاری هفتمي��ن دوره اين رقابت ها در 
ابوظب��ی را بر عهده داش��تند، صاحب توپ طال ش��د. توپ 
نق��ره ای اين مس��ابقه ها هم به ديوكو كالويت��وكا از مازمبی 
رس��يد. آندرس دی الساندرو از تيم اينترناسيونال برزيل هم 
به توپ برنز رس��يد. بر پايه گزارش خبرگزاری فرانسه، اين 
چهارمين جام اتوئو با اينتر به حس��اب می آيد. اين بازيكن 
فصل گذش��ته به عنوان قهرمان��ی رقابت های ليگ قهرمانان 
اروپا رس��يد، ضمن اينكه به عنوان های قهرمانی س��ری آ و 
جام حذفی اين كش��ور هم دست پيدا كرد. توپ طالی اين 
رقابت ها در س��ال گذش��ته به ليونل مسی، مهاجم آرژانتينی 
بارس��لونا رس��يد و در س��ال 2008 ه��م وي��ن رون��ی از 

منچستريونايتد به اين عنوان دست پيدا كرد.

خبر

13 بازيكن تي��م هندبال جوانان س��پاهان به 
اردوی تي��م مل��ی هندب��ال دعوت ش��دند. 
مصطفی عباس��ی، عادل اسدی، محس��ن گواهيان، 
 ساس��ان موس��ی خان��ی، مجتب��ی پي��كان پ��ور، 
امير حس��ين شيرانی، كاميار طاهری، ايمان جمالی، 
مه��دی خ��دا رحم��ی، س��عيد رمضانی، احس��ان 
 جمش��يدی، عب��اس فري��د مه��ر و محم��د كيانی

زرد پوش��ان دعوت شده به اردوی آماده سازی تيم 
ملی هندبال جوانان هستند. 

در حس��اس ترين ديدار هفته دوازدهم ليگ دسته سوم فوتبال ايران، 
تيم های س��پاهان نوين و گيتی پس��ند اصفهان ب��ه مصاف يكديگر 
می روند. در ديدار رفت، تيم سپاهان نوين موفق شده بود با نتيجه 2 بر يك 
برابر گيتی پسند به برتری دست يابد و به همين جهت ديدار اين دو تيم از 
حساسيت زيادی برخوردار خواهد بود. در صورت پيروزی تيم گيتی پسند 
در اين ديدار، اين تيم بخت خود را جهت راه يابی به دور بعدی رقابت ها 
 افزاي��ش خواه��د داد. هم اكن��ون در ج��دول رده بندی گروه س��وم اين 
رقابت ها، تيم س��پاهان نوين از 11 بازی 21 امتيازی اس��ت و در رده سوم 
قرار دارد. تيم گيتی پسند نيز از همين تعداد بازی صاحب 19 امتياز است و 
تنها راه رس��يدن به رده س��وم جدول را پيروزی در اين ديدار جست و جو  

می كند. 

محمد جمش��يدی و وحيد حاجيان ملی پوش��ان ج��وان توزين 
الكتري��ك به دلي��ل مصدوميت بازی های ابتداي��ی فصل جديد 
بس��كتبال باش��گاه های كش��ور را از دس��ت دادن��د. در تمرين ه��ا و 
رقابت ه��ای تداركاتی كه پي��ش از آغاز فصل در ته��ران و با حضور 
توزين الكتريك كاش��ان انجام ش��د دو بازيكن ملی پوش و جوان اين 
تيم دچار مصدوميت ش��دند. وحيد حاجيان كه از ناحيه پاشنه پا دچار 
آس��يب ديدگی شده در حال حاضر مشغول فيزيوتراپی است. حاجيان 
در صورت صالحديد پزش��ك تيم در ديدار اول توزين الكتريك برابر 

نماينده شيراز به ميدان می رود. 
محمد جمش��يدی نيز كه به تازگی از پتروش��يمی ب��ه توزين الكتريك 
پيوسته است در تمرين های اين تيم با مصدوميت از ناحيه رباط داخلی 
زانو روبه رو ش��د. مصدوميت جمشيدی جدی به نظر می رسد و اين 
بازيك��ن به احتمال بس��يار هفته های ابتدايی ليگ را از دس��ت خواهد 
داد. توزين الكتريك پنج ش��نبه دوم دی ماه در نخستين ديدار خود در 
چارچوب رقابت های ليگ برتر باش��گاه های كشور برابر آ.ب  شيراز 

به ميدان خواهد رفت.

نام عليرضا حبيبی، مربی س��پاهانی تيم ملی هندبال بزرگساالن به 
عن��وان اولين ايرانی در فهرس��ت مربيان و مدرس��ان بين المللی 
فدراس��يون هندبال جهانی ثبت شد. فدراسيون جهانی هندبال با اعالم 
اين مطلب طی ارس��ال دعوتنام��ه ای از حبيبی به عنوان يكی از مربيان 
فع��ال و با تجربه بين المللی خواس��ت تا از طرف فدراس��يون جهانی 
هندبال به عنوان مربی و مدرس درجهت رش��د و توس��عه هندبال در 
كش��ور سريالنكا در يك طرح توسعه 6 ماهه در اين كشور مشغول به 
كار ش��ود. ه��دف فدراس��يون هندبال جهان��ی و فدراس��يون هندبال 
س��ريالنكا توس��عه اين ورزش  جذاب در اين كشور می باشد كه در 
اين طرح 6 ماهه به عليرضا حبيبی مأموريت داده شده تا در خصوص 
استعداد يابی و آموزش مربيان و داوران و انتخاب بازيكنان ملی پوش 
و تشكيل تيم های ملی اين كشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان 
و بزرگس��االن در 5 استان بزرگ اين كش��ور و شركت در مسابقه های 
هندبال قهرمانی جنوب آس��يا و تورنمنت های بين المللی و تشكيل تيم 
ملی بزرگس��االن جهت ش��ركت در مس��ابقه های جام ملت های آسيا 
2012)انتخاب��ی جام جهان��ی 2013( و بازی های آس��يايی كره جنوبی 

2014 اقدام نمايد. 
عليرضا حبيبی كه پس از بازگشت از بازی های آسيايی 2010 گوانگژو 
كس��ب مقام نايب قهرمانی اين دوره از مس��ابقه ها هدايت و مربيگری 
تيم هندبال بزرگس��االن سپاهان را در ليگ برتر تا پايان فصل به عهده 
گرفته است؛ ضمن اعالم مراتب عذرخواهی خود به فدراسيون جهانی 
هندبال تا پايان مس��ابقه های هندبال ليگ برتر از اين پيش��نهاد صرف 
نظر نموده وآمادگی خود را پس از پايان مس��ابقه ها به اين فدراس��يون 
اعالم داش��ته است. با وجود انصراف حبيبی از پذيرفتن اين پيشنهاد به 
مدت طوالنی فدراس��يون جهانی هندبال طی درخواستی ديگر از وی 
دعوت نموده است تا به عنوان مدرس در دوره مربيگری بين المللی كه 
از تاريخ 21 – 16 دی ماه توس��ط فدراسيون جهانی هندبال هم زمان 
با برگزاری مس��ابقه های قهرمانی مردان جنوب آس��يا در ش��هر چنای 
كشور هندوستان برگزار می شود شركت نمايد، ولی با توجه به شروع 
مس��ابقه های هندبال ليگ برتر باشگاه های كش��ور از تاريخ 9 دی ماه 
حض��ور وی در اين دوره  ب��ه علت هدايت هندبال س��پاهان بعيد به 

نظر می رسد. 

در ادام��ه بازی های هفته نوزدهم ليگ برتر كش��ور و در روزی كه تيم 
 پيروزی در مقابل حريف خود شكس��ت س��ختی را متحمل شد؛ تيم 
ذوب آهن توانس��ت در يك بازی نزدي��ك و پر افت و خيز، تيم خوب مس 
كرمان را كه 15 هفته بود طعم باخت را نچشيده بود شكست دهد و جای خود 
را در صدر جدول محكم تر نمايد. تنها گل اين بازی در وقت اضافی به ثمر 
رسيد. اما تيم سپاهان نتوانست در انزلی در مقابل قوهای سفيد نتيجه ای بهتر از 

مساوی بدون گل كسب كند. نتيجه بازی های هفته نوزدهم بدين شرح است:
ملوان بندر انزلی صفر - فوالد مباركه سپاهان صفر 

راه آهن شهر ری صفر- تراكتورسازی تبريز يك
پاس همدان يك - استيل آذين تهران يك

سايپای كرج يك - نفت آبادان صفر
شاهين بوشهر دو - پيكان قزوين يك

شهرداری تبريز يك - نفت تهران صفر 
پرسپوليس تهران يك - صبای قم چهار

ورزش

ایران باز هم چهارم شد
كاروان ورزش اي��ران ب��ا 80 م��دال و مق��ام چهارمی 
بازی ه��ای پارا آس��يايی به كار خ��ود در اين رقابت ها 
پاي��ان داد. در رقابت ه��ای روز پايان��ی اي��ن بازی ه��ا 
تيم مل��ی پينگ پنگ م��ردان كره جنوبی ب��ه مدال طال 
رس��يد تا ب��ا تعداد طالی مس��اوی ب��ا كاروان ايران و 
ب��ه دليل تعداد مدال های نقره بيش��تر با كس��ب عنوان 
 س��ومی ج��دول توزي��ع مدال ها ب��ه كار خ��ود پايان 

دهد. 
ب��ه اين ترتي��ب كاروان ورزش ايران ك��ه با عملكردی 
درخش��ان ت��ا رده دوم رقابت ها نيز صع��ود كرده بود، 
در پاي��ان اولين دوره بازی های پارا آس��يايی با كس��ب 
 مجم��وع 80 مدال و عنوان چهارم��ی به كار خود پايان 

داد. 
آخرين مدال نيز برای كش��ورمان در رش��ته پينگ پنگ 
تيمی زنان به دس��ت آم��د و در اين بخش ايران با غلبه 
بر هنگ كنگ به مدال برنز رسيد. با پايان بازی  ها از 41 
كش��ور حاضر در رقابت ها 31 كش��ور موفق به كسب 
مدال ش��دند كه 27مدال طال، 43 نقره و 33 برنز توسط 
ملی پوش��ان كشورمان به دست آمد. چين با 185 مدال 
ط��ال، 118 نقره و 88 برنز قهرمان اين دوره از رقابت ها 
ش��د و تيم های ژاپ��ن، كره جنوبی، اي��ران و تايلند به 
ترتي��ب عنوان های دوم تا پنج��م را به خود اختصاص 

دادند.

درخشش والیبالیست های 
ماهان در گوانگژو

 تي��م ملی واليبال نشس��ته بانوان ايران پ��س از غلبه بر 
مغولس��تان و كس��ب مدال برنز بازی های پارا آس��يايی 
2010 گوانگژو فردا به ايران بازخواهد گش��ت. در اين 
تي��م كه زينب ملكی، طيبه جعفری و نس��رين فرهادی 
واليباليس��ت های ف��والد ماه��ان حضور داش��تند، تيم 
واليبال نشس��ته بان��وان ايران با وجود شايس��تگی های 
 خ��ود تنه��ا ب��ه م��دال برنز اي��ن مس��ابقه ها بس��نده 

كرد. 
باش��گاه فوالد ماهان كسب عنوان س��ومی مسابقه های 
واليبال نشس��ته بانوان گوانگژو را به هواداران باش��گاه 
فوالد ماه��ان و مردم ورزش دوس��ت اصفهان تبريك 

عرض می نمايد.

 2طال، یک نقره و 4 برنز 
ره آورد ورزشکاران اصفهانی 

از گوانگژو
ورزشكاران اصفهانی كاروان ايران، 7 نشان رنگارنگ از 
نخستين دوره بازی های پارا آسيايی گوانگژو به ارمغان 
آوردن��د. كاروان 157 نفره ايران با 10 ورزش��كار و دو 
مربی اصفهانی در نخستين دوره بازی های پارا آسيايی 
گوانگژو شركت كرد و با كسب مجموع 80 مدال شامل 
27 نش��ان طال، 24 نقره و 29 برنز و ايس��تادن در رده 
چه��ارم به كار خود پايان داد. در اين بين ورزش��كاران 
اصفهانی كاروان ايران موفق به كسب 7 نشان رنگارنگ 
شدند كه از اين تعداد دو مدال از جنس طال بود. اولين 
مدال ورزشكاران اصفهانی در روز سوم بازی ها توسط 
فره��اد رايگا در دو و ميدانی به دس��ت آمد. علی الهی 
دومي��ن م��دال آور اصفهان��ی بود. اله��ی در ماده دوی  
5000 متر بر س��كوی س��وم ايستاد و نش��ان برنز را بر 
گ��ردن آويخت. علی ن��ادری تنها م��دال آور اصفهانی 
رقابت ه��ای پارالمپي��ك، در روز شش��م رقابت ها در 
پرتاب نيزه نش��ان ط��ال را از آن خود ك��رد. در همين 
روز احمدرضا كاظمی نيز نش��ان نق��ره دو و ميدانی را 
به دس��ت آورد. محمد سرنجی در گلبال مردان و طيبه 
اس��تكی و س��ميرا جليلوند در گلبال بانوان نشان برنز 
تيمی را كسب كردند. هم چنين زينب ملكی در واليبال 
نشسته به همراه تيم ايران بر سكوی سوم آسيا ايستاد و 
نش��ان برنز را از آن خود كرد. شهاب الدين سيد قلعه و 
ميثم بنی طبا نيز ورزشكاران تيم های دوچرخه سواری 
و جودوی ايران بودند كه بدون كسب نشان به كار خود 

در اين رقابت ها پايان دادند.

بازيك��ن ملی پوش مهرام، پس از كس��ب 
قهرمانی ليگ برتر بس��كتبال كشور راهی 
اصفهان ش��د تا با ش��اگردان فرزاد كوهيان 
برای رسيدن به قهرمانی در ليگ برتر تالش 
كند. حضور حامد آفاق در تيم بس��كتبال 
ذوب آه��ن اصفه��ان و ش��ايعات پيرامون 
حضور اين بازيكن، باعث شد كه با وی به 
گفتگو بنشينيم و در مورد مسائل مختلفی از 

اين بازيكن پرس و جو كنيم.
چه ش��د ک��ه از می��ان تیم های لیگ 
برت��ری ذوب آهن را برای فصل بعد 

انتخاب کردی؟ 
زمانی كه از مهرام جدا شدم، پيشنهادهايی 
از تيم های مختلف داشتم. از تيم هايی مثل 
پتروش��يمی، ذوب آه��ن و چن��د تيم ليگ 
برتری ديگر پيش��نهادهايی به من ارائه شد 
اما زمانی كه اين پيشنهادها را بررسی كردم 
متوجه ش��دم كه ذوب آهن شرايط بهتری 
نسبت به ساير تيم ها دارد، بنابراين اين تيم 
اصفهان��ی را انتخاب كردم. ذوب آهن چند 
سال اس��ت كه تا فينال مس��ابقه های ليگ 
صع��ود می كند اما در ق��دم آخر نمی تواند 
نتيجه مناس��بی كسب كند، اميدوارم امسال 

اين نتيجه ها پايان پذيرد. 
 ذوب آهن در دو فصل گذشته نایب 
قهرمانی مس��ابقه های لیگ را ازآن 
خود کرده و نتوانس��ته به قهرمانی 
برسد؛ فکر می کنی حضور تو کمکی 

به این تیم اصفهانی می کند؟ 
اين تي��م اصفهانی ه��م از بازيكنان جوان 
بهره می گيرد و هم بازيكنان باتجربه ای در 
تركيب خود دارد؛ ش��اگردان فرزاد كوهيان 
انگيزه بسياری دارند و مطمئن هستم امسال 
از همين ابت��دا با قدرت ظاهر می ش��وند. 
ذوب آهن در سال های گذشته نيز عملكرد 
مناسبی از خود نشان داده و به ياد دارم حتی 
زمانی كه با تيم مهرام يا پيكان به مصاف اين 
تيم می آمديم، با ترسی آميخته با انگيزه بازی 
می كرديم. به هر حال نمی توانم نام نتيجه های 
ذوب آهن در فينال را قس��مت يا بدشانسی 
بگذارم اما اميدوارم هرچه كه هس��ت، اين 
نتيجه ها امسال پايان پذيرد. ليگ بسكتبال 

هيچ گاه قابل پيش بينی نيست و ممكن 
اس��ت در يك فصل تيم ه��ای پايين 

جدولی بتوانند عملك��رد خوبی از 
خود نشان دهند. همه تالش خود 

را می كنم كه به اين تيم اصفهانی 
كمك كرده و برای رس��يدن 
به قهرمانی از هيچ تالش��ی 

فروگذار نمی كنم. 
 برخی می گویند حضور 
ت��و باع��ث رفت��ن جابر 

روزبهانی از ذوب آهن شد، 
این مسأله صحت دارد؟ 

فك��ر نمی كنم جابر به دليل حضور 
من از اين تيم رفته باش��د زيرا زمانی كه به 

ذوب آهن آمدم بحث رفتن جابر مطرح نبود. 
به نظر من روزبهانی دوست داشت محيط 
و شرايط جديدی را تجربه كند و به همين 

ا دلي��ل از ذوب آهن  ج��د
شد. من با جابر 
هيچ مش��كلی 
او  و  نداش��تم 
نس��بت  ني��ز 
حض��ور  ب��ه 

من در تيم حساسيتی نداشت. 
 ش��نیده ایم ک��ه مصدوم ش��ده ای، 
وضعیت مصدومیت کم��رت در چه 

حالی است؟ 
خوش��بختانه در حال حاض��ر مصدوميتم 
برطرف ش��ده و ش��رايط بهتری نسبت به 
گذش��ته دارم. زمانی كه از اردوی تيم ملی 
آمدم، به دليل اينكه از شرايط بازی ها اندكی 
دور شدم، پس از حضور مجدد در تمرين 
دچار آس��يب ديدگی از ناحيه كمر شدم و 
در كوران ليگ به اين ناحيه از كمرم فشار 
وارد شد اما در حال حاضر تا حدودی 
بهب��ود پيدا كرده ام و در روزهای آينده 

بهتر می شوم.
 ب��ه ط��ور حت��م می دان��ی ک��ه 
مسابقه های غرب آسیا و لیگ 
برت��ر ایران ه��م ب��ا یکدیگر 

تداخل دارند؟ 
ه��م زمانی بازی های غرب آس��يا و 
ليگ برای بازيكنانی مثل من كه امسال 
ب��ه اين تيم اصفهانی اضافه ش��ده اند، 
فرصت مناس��بی به وجود می آورد كه 
توانايی ه��ای خ��ود را به هم��گان اثبات 
كنيم و با تيم هماهنگ تر شويم؛ نمی گويم 
كار آس��انی در پيش داريم اما با وجود اين 
شرايط س��خت بايد هم در ايران و هم در 
مس��ابقه های غرب آسيا خوب كار كنيم و 

بهترين نتيجه را از آن خود كنيم.

همراه با گوانگژو

سیزده  سپاهانی در اردوی 
تیم ملی هندبال جوانان

گیتی پسند به سپاهان نوین رسید

ملی پوشان توزین الکتریک کاشان 
در بند مصدومیت

از خود گذشتگی حبیبی برای سپاهان

ادامه صدرنشینی قاطع ذوب آهن

حامد آفاق: 

رفتن جابر روزبهانی ربطی به حضور من نداشت 

یادداشتتحلیل

پژمان سلطانی 

از ش��واهد پيداست كه تيم فوتبال نفت تهران بايد به اراک واگذار شود و از 
اي��ن به بعد اين تيم به نام نفت اراک در ميدان ها حاضر خواهد ش��د كه اين 
انتق��ال تيم ها به ش��هرهای فاقد تيم ليگ برتری، تنها در كش��ورمان يك امر 
طبيعی تلقی ش��ده و حتی در كشورهای آسيايی كه از نظر قدرت فوتبالی در 

دسته دوم و سوم جايی ندارند ديده نمی شود و نخواهد شد.
تاكن��ون چند تيم تهرانی را به اس��تان های مختلف س��پردند و به جای اينكه 
هواداران بيش��تری از آن اس��تان برای حمايت اين تيم ها به ورزشگاه بيايند؛ 
تماش��اگر خيلی كمتری در هنگام بازی ها در ورزش��گاه ديده می ش��ود. تيم 
پاس زمانی كه در تهران حضور داش��ت و با تيم های سرخابی بازی می كرد؛ 
ورزش��گاه نزديك به هفتاد هزار نفر تماش��اگر به خ��ود می ديد اما اكنون كه 
اين تيم به همدان داده ش��ده در بازی های خانگی كمتر از هزار نفر تماشاگر 
برای تشويق اين تيم به ورزشگاه می آيد و اين انتقال باعث شد ستارگان اين 
تيم به اس��تقالل و پرس��پوليس بروند. پيكان را از تهران به قزوين فرستادند 
كه متأس��فانه مسئوالن اين اس��تان اهل ورزش نيس��تند و اين باعث شده از 
يك س��و دو تيم فوتس��ال اين شهر آرش بتن و پوش��ينه بافت منحل شود و 
از طرف��ی پيكان در دور رفت رقابت های ليگ برتر فوتبال نيز برای س��قوط 
نكردن دس��ت و پا بزند. صبا باطری وقتی س��هميه ليگ برتری را اخذ كرد با 
يارگيری مناس��ب به مسابقه های آس��يايی راه يافت، اما اكنون اين تيم كه در 
اس��تان قم فقط ب��ازی می كند جهت تك رقمی ش��دن رتبه خود در جدول 
تالش وافری نش��ان می دهد، بگذريم برنامه هفته گذشته نود راجع به انتقال 
نفت تهران به اراک بود كه اين بحث حدود يك ساعت ادامه داشت و عادل 
فردوس��ی پور مثل تعداد زيادی از فوتبال دوستان با انتقال تيم های تهرانی به 
اس��تان های مختلف مخالف بود و حتی بح��ث مفصلی با نماينده مردم اراک 
در مجلس ش��ورای اسالمی در اين زمينه داش��ت، اما در اين برنامه پربيننده 
صحبتی از مظلوم ترين تيم دنيا به ميان نيامد تيمی كه تمرين های خود را از 
تاريخ س��يزدهم مرداد 86 آغاز و 283 جلس��ه تمرين انجام داد و در اين بين 
45 ديدار تداركاتی برگزار كرد و در مس��ابقه های ليگ دسته اول 87-86 در 
گروه دو رقابت ها قرار گرفت و پس از گذش��ت 22 هفته اين تيم با كس��ب 
 40 امتي��از در گ��روه خود دوم و همراه فوالد خوزس��تان با اس��تيل آذين و 
 پيام خراسان از گروه يك، مرحله پلی آف را برگزار و پس از شكست تيم پر مهره 
اس��تيل آذين در مجموعه دو بازی رفت و برگش��ت به ليگ برتر صعود كرد. 
اي��ن تيم س��پاهان نوين بود كه با 27 بازيكن بوم��ی اصفهانی و يك بازيكن 
خارجی به نام پرنس كبيربلو، شگفتی آفريد و پس از اين افتخار بزرگ برای 
ديار زاينده رود جش��ن و س��رور مردم اصفهان را در برگرفت و اصفهانی ها 
خيلی خوش��حال بودند كه در سال 88-87 سه نماينده در ليگ برتر خواهند 
داش��ت، اما ورق برگش��ت و گفتند كه شاگردان چرخابی نمی توانند در ليگ 
برتر حاضر ش��وند. در آغاز همه تصور می كردند كه اين ش��ايعه است اما به 
حقيقت پيوست و سپاهان مجبور شد سهميه تيم دومش را به فوالد خوزستان 
واگ��ذار كند و اين يكی از عجايب فوتبال ايران بود، عده ای جوان بی ادعا با 
قراردادهای ناچيزی تيم های مدعی را يكی پس از ديگری از سر راه برداشتند 
ولی در نهايت مثل اين بود كه در هاون آب كوبيدند. اما در برنامه 90 عادل 
اين چنين اتفاق عظيمی را يادآور نشد و شايد به فراموشی سپرده بود اكنون 
س��پاهان نوين س��هميه خود را به فوالد نطنز واگذار كرده و خودش در ليگ 
دسته سوم كشور به سر می برد، آره عادل جان نفت تهران و اراک مهم نيست 
مهم اين اس��ت كه به حق خود نرس��ی كه جوانان گمنام اصفهانی )سال 86( 

به حق خود نرسيدند.

عادل جان نفت تهران و اراک مهم نیست

چرخابی و شاگردانش مظلوم 
واقع شدند

نقش جهان در اولویت پروژه های ملی 
قرار می گیرد

مسعود  سعیدی 

در آخرين خبرها از روند تكميل ورزش��گاه نقش جهان ش��نيده می ش��ود كه 
رئيس س��ازمان تربيت بدنی كش��ور قول داده تكميل ورزش��گاه نقش جهان 
اصفهان را در اولويت پروژه های ملی كشور قرار دهد.  ورزشگاه نقش جهان 
از بهمن ماه س��ال گذش��ته به دليل نبود بودجه با مشكل های بسياری مواجه 
شد و تكميل اين ورزشگاه متوقف شده بود، اما از چندی پيش روند تكميل 

آن سرعت گرفت. 
اي��ن پروژه در حال حاضر با تع��داد 40 كارگر به فعاليت خود ادامه می دهد 
و گفته می ش��ود كه رئيس سازمان تربيت بدنی كشور در يكی از جلسه های 
خود به مديرعامل ش��ركت توس��عه و تجهيز اماكن ورزش��ی كش��ور ابالغ 
 كرده ك��ه تكميل اين ورزش��گاه را در اولويت پروژه های ملی كش��ور قرار 

دهد. 
عليرض��ا غيور، معاون توس��عه ورزش اداره كل تربيت بدنی اس��تان اصفهان 
با تأييد اين خبر گفت: جلس��ه های نظارت و بررس��ی روند ساخت و ساز 
ورزش��گاه هر 15 روز يك بار در محل ورزش��گاه برگزار می ش��ود و رئيس 
س��ازمان تربيت بدنی ق��ول داده كه نقش جهان در اولوي��ت پروژه های ملی 

قرار گيرد. 
وی افزود: در ماه های گذشته نيز با وجود نبود بودجه هيچ  يك از كارگاه های 
استاديوم تعطيل نشده بود بلكه تنها تعداد كارگران اين استاديوم كاهش يافته 
بود. در حال حاضر نيز استاندار خود اين مسأله را پيگيری می كند و در صدد 

تكميل آن بر آمده است.  
پيمانكار ورزش��گاه نقش جهان نيز كه در هفته های گذشته انتقادهای بسياری 
را تحمل كرده، برای فرار از انتقادها پاس��خگوی خبرنگاران شده و در زمينه 
تكمي��ل ورزش��گاه اظهاراتی به زبان آورده اس��ت. محم��د معروفی، رئيس 
 ش��ركت كاش��الوت و پيمانكار ورزش��گاه نقش جهان در اي��ن زمينه اظهار 
داشت: تعداد كارگران حاضر در ورزشگاه به طور مرتب افزايش پيدا می كنند 
و ه��ر هفته تعداد كارگ��ران را افزايش می دهيم. مديرعامل جديد ش��ركت 
توسعه و تجهيز اماكن ورزشی نيز قول داده كه طلب ما را در اولين فرصت 

پرداخت كند و اميدواريم اين قول عملی شود. 
وی با بيان اينكه 11 ماه اس��ت از مس��ئوالن پولی دريافت نكرده ام، تصريح 
كرد: به بانك كه وصل نيس��تم و تابع پرداخت مس��ئوالنم، بنابراين از بهمن 
س��ال گذش��ته فعاليت های پروژه تا حدودی متوقف بوده و تنها چند كارگر 
در ورزشگاه حضور داشته اند اما در اين چند روزه و با قول مسئوالن كارگاه  
 كار ورزش��گاه ب��ار ديگ��ر س��رعت گرفته 

است. 
استاندار اصفهان اين روزها تالش 
بسياری برای دريافت بودجه 
برای اين ورزشگاه به خرج 
داده و ب��ه نظر می رس��د 
توسعه  شركت  مسئوالن 
و تجهيز اماكن ورزشی 
كش��ور، در اي��ن زمينه 
كرده اند.  هاي��ی  اق��دام 
روند تكميل ورزش��گاه 
اين روزها سرعت اندكی 
گرفت��ه و اميدواري��م اين 
 روند هم چنان ادامه داش��ته 

باشد...
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Monday 20 December 2010    419 دوشنبه 29 آذر 1389/ 14 محرم 1432/ شماره

امام حسین)ع(:
 نیاز مردم به شما از 
نعمت های خدا بر شماست، 
 از این نعمت 
 افسرده و بیزار 
نباشید.

اولین قرعه كشي مخصوص مشتركین تلفن هاي ثابت 
استان 313 جایزه براي مشتركین خوش حساب

مشترکین محترم تلفن های ثابت سراسر استان با پرداخت به موقع و الکترونیک 
قبوض خود از جوایز نفیس این دوره شرکت مخابرات استان بهره مند مي گردند.

3 سفر زيارتي به مشهد مقدس
10 دستگاه گوشي تلفن همراه با سیم كارت اعتباري همراه اول

100 عدد سیم كارت اعتباري همراه اول
200 عدد شارژ 50000 ريالي همراه اول

جدول امتیازات مشترکین تلفن ثابت

2 )امتیاز(پرداخت به موقع )تا زمان آخرین مهلت پرداخت(
پرداخت الکترونیک )عابر بانک، تلفن بانک، اینترنتي 

2 )امتیاز(و...(

3 )امتیاز(پرداخت الکترونیک از طریق سامانه 1818 

3 )امتیاز(نداشتن بدهي در 3 دوره قبلي 

4 )امتیاز(پرداخت بدهي دوره هاي قبلي

5 )امتیاز(پرداخت بدهي و دایري مجدد تلفن هاي تخلیه شده
روابط عمومي شركت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

از شما که صورتحساب تلفن خود را به 
موقع و از طریق سامانه 1818 پرداخت 

مي نمائید سپاسگزاریم.

مشترك گرامي

)به راحتي به اينترنت وصل شويد و هزينه آن را روي قبض تلفن خود پرداخت نمائید.(

مطمئن ترین راه براي پرداخت قبوض تلفن ثابت و همراه حتي بدون دریافت 
قبض و به صورت 24 ساعت شبانه روز

اینترنت هوشمند شركت مخابرات استان چهارمحال و بختیاري

سامانه پرداخت غیرحضوري

سرویس ارزش افزوده شركت مخابرات استان

منتظر باشید!
جوایز و امکانات ویژه اي براي مشترکین تلفن ثابت با کارکرد باال در نظر گرفته شده است.

قصه گویي 

 نداي حافظ

 مشاوره با وكال و پزشکان

سرویس اطالع رساني

1818 دريافت ريز مكالمات

ع از هزينه مكالمات
اطال

9721818 پايين ترين قيمت
باالترين كيفيت 

9722020

شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/396 شوراي اسالمي شهر قصد 
دارد نسبت به اجراي عمليات زیرسازي و جدول گذاري معابر اصلي و 
فرعي سایت کارگاهي شهر گرگاب با اعتباري بالغ بر 500/000/000 
ریال براساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 بدون تعدیل و مابه التفاوت 
مصالح، از طریق آگهي به پيمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 
کليه متقاضيان درخواست مي شود جهت کسب اطالع بيشتر و اخذ اوراق 
مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهي به 
امام خميني(  بلوار  انتهاي  )اصفهان- شهر گرگاب-  شهرداري گرگاب 

مراجعه نمایند.

آگهي مناقصه

سید محمد احمدي - شهردار گرگاب

نوبت دوم

الدن سلطانی

همايش ملی خوشنويسی سيره نبوی با مشاركت حوزه هنری استان اصفهان و 
كانون حسنات، دهه سوم بهمن در اصفهان برگزار می شود.

مدير حوزه هنری در اين باره در جمع خبرنگاران گفت: كانون حسنات از سال 
قبل برگزاری همايش خوشنويسی سيره نبوی را آغاز كرد و امسال اين همايش به 

صورت ملی با مشاركت حوزه هنری و كانون حسنات برگزار می شود.
 س��يدين درباره اينكه چرا اين مورد همايش اس��ت و جشنواره نيست تصريح 
كرد: به علت تعدد جشنواره ها در كشور تا حدودی جشنواره زده شده ايم و استفاده 

از اين كلمه عاميانه شده و از جايگاه خود در حال خارج شدن است.
وی اف��زود: از س��ويی انج��ام كار برای ائمه كش��ش خ��ود را دارد و عنوان ها 
نمی تواندخألها را پر كند. از طرفی در جش��نواره ش��ادی و نشاط مد نظر است 
و اگر بخواهيم سختی ها و مصيبت های ائمه را نشان دهيم ديگر نمی توانيم در 
قالب جشنواره موضوع را بگنجانيم و اينجاست كه اين موضوع در قالب همايش 

مطرح می شود.
مدير حوزه هنری استان اصفهان خاطرنشان كرد: مطرح كردن سيره نبوی از طريق 
خوشنويسی بسيار انتخاب درستی است چرا كه از بدو طلوع اسالم، خوشنويسی 
جايگاه ويژه خود را داشته و بارها بر آن تأكيد شده است. در واقع ارزش قلم و 

نوشتن جايگاه خود را دارد و دستاوردهای خوبی هم تاكنون داشته است.
سيدين با بيان اينكه نگاه فرهنگی و توجه به اين حركت ها باعث دل گرمی فرهنگ 
دوستان می شود تصريح نمود: به عقيده بزرگان هر حركت مثبتی كه در خلقت به 

عنوان انرژی مثبت ايجاد شده به صورت باقيات صالحات ثبت می گردد.
وی در خاتمه به برگزاری همايش هايی در كشورهای سوريه و تركيه و جذب 
هنرمندان به اين همايش ها اشاره و خاطرنشان كرد: شايد تاكنون برگزاری همايش  
درباره بيان راه و روش زندگی ائمه و پيامبران از طريق هنر در ايران محدود بوده 
است و اين امر سبب جذب هنرمندان به همايش كشورهای ديگر شده، بنابراين 
بايد بگوييم ما مدافع حريم سيره نبوی هستيم و بايد پيشتاز برگزاری همايش هايی 
در اين زمينه باشيم تا هنرمندان جذب چنين محافلی گردند و آثار خود را ارائه 

دهند.
در ادامه اين نشست مديرعامل كانون حسنات گفت: كانون حسنات يك مؤسسه 
خيريه فرهنگی است و از اينگونه برنامه ها استقبال می كند. مواليی افزود: همكاری 
كانون حسنات با حوزه هنری جهت برگزاری همايش ملی سيره نبوی سبب شده 
كه مجموعه توانمندی های خود را به صورت مشترک با حوزه هنری به كار بريم 
و اين باب جديدی جهت طراحی فعاليت هايی در اين زمينه شد. وی خاطرنشان 
كرد: يكی از مشكل ها در كشور مسائل فرهنگی است. اگر قرار باشد تحولی در 

كشور رخ دهد هيچ گريزی در ارتقای فرهنگ كشور وجود ندارد.
مديرعامل كانون حسنات در خاتمه تصريح كرد: استفاده از هنر در همه بخش ها 

احساس می شود و اين باور بايد در وجود جوانان گنجانده شود.
هم چنين معاون فرهنگی كانون حسنات در اين نشست گفت: در كانون حسنات 
نزديك به چند س��ال اس��ت كه فعاليت ها در زمينه موضوع های دينی و قرآنی 
آغاز ش��ده است. عش��قاقی افزود: سال گذشته تجربه برگزاری همايش استانی 

خوشنويس��ی را داشتيم و تصور استقبال ويژه از اين همايش را نداشتيم، اما در 
روز اختتاميه با سطح انتظار جامعه هنری مواجه شديم. چرا كه آنها معتقد بودند با 
توجه به ظرفيت اجرايی و هنری استان عرصه برای مطرح كردن موضوع در حوزه 
فرهنگی و هنری وجود دارد، بنابراين پيشنهاد برگزاری همايش خوشنويسی در 

استان مطرح شد كه امسال اين امر محقق گشت.
وی تصريح كرد: بايد با ابزار هنر موضوع های دينی را در مردم به ويژه جوانان 
نهادينه كنيم و از آنجا كه خوشنويسی يكی از هنرهای اصيل است، اين هدف به 
خوبی محقق خواهد شد. معاون فرهنگی كانون حسنات به دو رويداد ملی در 
اصفهان در اسفند ماه اشاره نمود و خاطرنشان كرد: اين دو رويداد يعنی همايش 
خوشنويسی و جشنواره فيلم كوتاه و پوستر حسنات، اصفهان را در مركز نگاه 

كشور قرار می دهد.
در ادامه دبير هنری همايش ملی سيره نبوی گفت: جايگاه سيره نبوی مشخص 
اس��ت و در سال گذشته اين همايش برگزار شد و اين پتانسيل را داشت كه در 

سطح ملی مطرح شود كه اين زمينه امسال فراهم شد.
علوی اف��زود: در حال حاضر مرحله اول صورت گرفت��ه و بيش از 98 درصد 
انجمن های خوشنويسان سراسر كشور تحت پوششند و پوستر به دستشان رسيد 
و هم چنين به اداره های كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی نيز اطالع رس��انی شده 
است. وی رشته های شركت كننده در همايش را نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ، 
 ثلث و گرايش های نوين عنوان كرد و هدف های همايش را اينگونه تش��ريح 
نمود: گراميداشت سيره اخالقی پيامبر اكرم)ص(، گسترش و ترويج فرهنگ دينی 
و هنری در ارتباط با سيره نبوی، تشويق و ترغيب هنرمندان برای خلق آثار هنری 
مرتبط با پيامبر اسالم )ص(، عرضه و نمايش فرمايش های رسول اكرم)ص( در 

قالب هنر خوشنويسی و شناسايی و معرفی استعدادهای خالق در كشور.
دبير هنری همايش خوشنويسی سيره نبوی درباره موضوع آثار ارسالی به همايش 
گفت: گزيده احاديث نبوی موضوع آثار است كه شركت كنندگان می توانند اين 

احاديث را از محل دبيرخانه يا سايت همايش تهيه نمايند. 
گفتنی اس��ت: فقط احاديث معرفی ش��ده از دبيرخانه هماي��ش بايد انتخاب و 

خوشنويسی گردد.
علوی درباره داوری آثار ارسالی نيز خاطرنشان كرد: داوری در دو مرحله صورت 
می گيرد. يكی داوری اوليه در هفتم بهمن كه انتخاب اوليه در آن روز انجام می شود. 
البته امكان دارد برخی آثار نتوانند جايگاهی در داوری داشته باشند، بنابراين اين 

موردها كنار گذاشته می شوند كه اميد است اين موردها را نداشته باشيم.
هم چنين داوری نهايی نيز 15 بهمن صورت می گيرد و شايان ذكر است كه آثار 

برتر نهايی به چاپ می رسند.
وی تصريح كرد: نمايشگاه آثار برگزيده در دهه سوم بهمن برپا می شود. از سويی 
مراسم اختتاميه و تقدير از برگزيدگان در سالروز والدت نبی مكرم اسالم )يكم 

اسفند ماه( با حضور پيشكسوتان هنر خوشنويسی كشور برگزار خواهد شد.
ش��ايان ذكر اس��ت: عالقه مندان جهت دريافت اطالعات بيشتر درباره همايش 
می توانن��د با تلفن دبيرخان��ه هماي��ش 6636399 و 6624300 تماس حاصل 
 نمايند و يا به س��ايت هماي��ش ب��ه آدرس www.Artesfahan.ir  مراجعه 

كنند.

دهه سوم بهمن در اصفهان برگزار می شود؛

همایش ملی خوشنویسی سیره نبوی


