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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

یازدهم بهمن 1357
مأموریت ارتش در خیابان های تهران

مبتکر جوان اصفهاني کلید الکترونیکي 
خودرو ساخت

علی صادق، مخترع این سامانه 
امنیت��ی با بیان اینک��ه در طراحی و 
س��اخت این سامانه با اس��تفاده از 
کلیدهای الکترونیکی از جدیدترین 
روش های روز جهان استفاده شده 

است، گفت . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

دستاوردهای متکی از اجالس داووس؛ 
ایده های جدید برای سوخت رآکتور تهران  

نسخه ایرانی برای بحران جهانی  
منوچهر متکی وزیر امور خارجه 
ایران پ��س از دو روز رایزنی های 
داغ و فشرده با مقامات کشورهای 
مختل��ف و چهره ه��ای تأثیرگذار 
بین الملل��ی بامداد ش��نبه دهکده 
در  واق��ع  داووس  توریس��تی 
ارتفاعات برفگیر کوه های آلپ را 
به سمت فرانکفورت ترک کرد . . .

سراسری / ادامه در  صفحه 2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری: 
انقالب اسالمی یک ابرقدرت سیاسی و 

دینی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری گفت: انقالب 
اس��المی به عنوان ی��ک ابرقدرت 
سیاس��ی و دین��ی در جهان جایگاه 

ویژه ای پیدا کرده است.
داریوش رضوانی در گفتگو با 

زاینده رود افزود . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

افتتاح 20 پروژه در 
شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری

به مناسبت س��ی و یکمین س��الگرد پیروزی 
انقالب اس��المی، با اعتباری نزدیک به 25 میلیارد 
ری��ال، 20پروژه زیربنایی در 13 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری 

می رسد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

863 پروژه مخابراتی در 
اصفهان به بهره برداری 

می رسد
مدیرعامل ش��رکت مخابرات اصفهان گفت: 
863 پ��روژه مخابرات��ی با هزین��ه ای بالغ بر 473 
میلیارد ریال به مناسبت دهه فجر در این استان به 

بهره برداری می رسد.
س��یدفاضل زمان��ی با اش��اره ب��ه پروژه های 
مورد بهره برداری ش��رکت مخابرات به مناس��بت 

دهه فجر افزود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

کمانداران کیش و 
چهارمحال و بختیاری در  
المپیاد ایرانیان به مدال طال 

دست یافتند
سومین دوره مس��ابقات تیراندازی با کمان المپیاد 
ایرانیان با حضور  112 ورزش��کار زن و مرد در س��الن
 6 هزار نفره شهیدیه شهر یزد طی سه روز برگزار شد که 
ورزشکارانی از استان های مرکزی، اردبیل، قزوین، قم، 
گلس��تان،  اصفه��ان،  ف��ارس،  غرب��ی،  آذربایج��ان 
کرمانش��اه، کردس��تان، هرم��زگان، کرم��ان، ته��ران، 

چهارمحال و بختیاری . . .

                ورزشی / ادامه در  صفحه

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظ��م انقالب 
اسالمی، در آستانه ایام اهلل دهه مبارک فجر و سالروز ورود 
تاریخ ساز امام خمینی )ره( به میهن اسالمی، صبح دیروز در 

مرقد مطهر امام راحل حضور یافتند و با قرائت فاتحه، یاد و 
خاطره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را گرامی داشتند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رهبر انقالب اس��المی 

س��پس با حضور در مزار شهدای هفتم تیر و گلزار شهدا، 
علو درجات ارواح مطهر شهدا را از خداوند متعال مسئلت 

کردند. 

حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 
در مرقد حضرت امام )ره(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

رنا
 : ب

س
عک

سخنگوی شورای نگهبان:
قانون مجازات اسالمی همچنان در دست 
بررسی است  

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/604/ش مورخه 88/10/30 شورای اسالمی زیباشهر در نظر 
دارد نسبت به فروش تعدادی از پالکهای مسکونی خود در بهترین نقطه شهر و با شرایط ویژه به مناسبت 
دهه فجر با قیمت های کارشناسی به ازاء هر متر مربع 936/000 ریال الی 1/287/000 ریال بصورت نقد 
و اقساط )50 درصد نقداً و مابقی طی 6 قسط( اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و 
دریافت اسناد و بازدید از محل حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به شهرداری زیباشهر 

مراجعه نمایند.

ضمناً اولین برندگان در آگهی مناقصه از دریافت پروانه ساختمانی در حد دو طبقه بر روی پیلوت به صورت 
رایگان برخوردار می شوند.

آدرس: اصفهان، زیبا شهر، بلوار امام خمینی )ره(
www.zibashahr.ir           info@zibashahr.ir           0335-5543775-6 :تلفن و نمابر

آگهی مزایده

فرهاد سلیمی - شهردار زیباشهر



سراسری

حل مشکل ودیعه مسکن 3 میلیون تومانی 

معادل ارزی 150 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه بانکها 
اختصاص می یابد  

ضیغمی:

اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده هفته آینده 
نهایی می شود  

کدخدایی:

قانون مجازات اسالمی همچنان در دست بررسی  

چه خبر از پایتختایران
توزیع برگه های سود 

سهام عدالت بازنشستگان 
برگه های س��ود سهام عدالت بازنشستگان طبق 
برنامه زمانبندی شده در شرکت های تعاونی عدالت 

شهرستان های استان تهران توزیع می شود.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، دبیر س��تاد توزیع 
سهام عدالت استان تهران گفت: به استثنای شهرهای 
تهران، کرج و ری که توزیع حواله های پرداخت سود 
از طریق سیستم پیام کوتاه و استفاده از خدمات پست 
انجام می ش��ود برای سایر شهرستان های استان این 
برگه ها مطابق با برنامه زمانبن��دی اعالمی از طریق 

تعاونی های سهام عدالت توزیع می شود. 
محمدرضا تجلی پور گفت: این برنامه زمانبندی 
به ترتی��ب حروف الفبای نام خانوادگی سرپرس��ت 
خانوار و روزهای هفته در سایت te.mefa.ir درج 

شده است. 
وی از بازنشس��تگان خواس��ت مطابق با برنامه 
زمانبندی به تعاونی های سهام عدالت شهرستان خود 
مراجعه کنند. دبیر س��تاد استانی توزیع سهام عدالت 
افزود: بازنشس��تگان ش��هرهای تهران، کرج و ری به 
شرکت های تعاونی س��هام عدالت مراجعه نکنند و 
متعاقباً برای این شهرستان ها شماره پیام کوتاه اعالم 
خواهد شد.  تجلی پور گفت: مراجعه یکی از اعضای 
خانواده بازنشس��تگان سایر شهرس��تان ها به همراه 
کارت ملی اعضای خانواده به ش��رکت های تعاونی 

کفایت می کند. 
وی افزود: صرفاً آن دس��ته از بازنشستگانی که تا 
87/4/31 فرم های ثبت نام س��هام عدالت را تکمیل 
کرده اند و تا پایان س��ال 87 در شرکت های تعاونی 
عدالت شهرستانی عضو شده اند و اصل سهام عدالت 
را دریافت کرده اند، مش��مول س��ود س��هام عدالت 

می شوند. 
دبیر ستاد استانی توزیع سهام عدالت استان تهران 
تصریح کرد: بازنشستگانی که قبل از تیر سال گذشته 
برای دریافت س��هام عدالت ثبت ن��ام کرده اند و در 
تعاونی های س��هام عدالت عضو نش��ده اند، در این 
مرحله س��ود دریافت نخواهند کرد لذا از مراجعه به 

تعاونی ها خودداری کنند. 
تجلی پور گف��ت: فرصت کافی ب��رای تحویل 
این حواله ها و مراجعه مس��ئوالن به ش��رکت های 
تعاونی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی ای برای 

مشموالن وجود نخواهد داشت.
 

افزون بر 67 هزار لیتر انواع 
مواد نفتی قاچاق در استان 

تهران کشف شد  
رئیس پلی��س آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان 
ته��ران از کش��ف 67 هزار و 160 لیتر ان��واع مواد و 

فرآورده های نفتی قاچاق در این استان خبر داد.    
سرهنگ اسماعیل هادئی در گفتگو با ایرنا افزود: 
مأموران مبارزه با قاچاق سوخت در عملیات ضربتی 
این میزان مواد نفتی خارج از شبکه را در استان تهران 

کشف و 21 نفر متهم را دستگیر کردند. 
هادئی خاطرنش��ان کرد: این عملیات با حضور 
مأموران پلیس آگاهی در تمام شهرس��تانهای اس��تان 
تهران و همزمان به مدت 48 س��اعت به اجرا درآمد 
و در این ارتباط شش دستگاه کامیونت تانکردار و 9 

دستگاه وانت نیسان نیز توقیف شد. 
رئیس پلیس آگاهی استان تهران گفت: در اجرای 
ای��ن عملی��ات از 30 جایگاه عرضه س��وخت و 28 
واحد تولیدی و صنعتی بازدید ش��د که یک جایگاه 
عرضه سوخت و دو واحد تولیدی تخلفاتی داشتند و 

اقدامات قانونی در این خصوص صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان بازیافت 
شهرداری تهران: 

ایستگاه های سرپوشیده 
تفکیک پسماند در داخل شهر 

تهران احداث می شود 
مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری 
تهران از احداث چند ایس��تگاه سرپوش��یده مدیریت 
پس��ماند شامل همه مراحل داخل محدوه شهری خبر 

داد. 
فرهاد پورس��خا در گفتگو با ایسنا، با اعالم اینکه 
مشکل کمبود اعتبارات پروژه های بازیافت شهر تهران 
با دستور معاون امور مناطق و قائم مقام شهردار تهران 
برطرف شده اس��ت، خاطر نشان کرد: عمده پروژه ها، 
مراحل ریس��ک های عملیاتی را پشت سر گذاشته اند 
و مراحل اجرایی را پش��ت س��ر می گذارند و به نظر 
می رسد با حجم اعتبارات پیش بینی شده برنامه اجرایی 

پروژه های بازیافتی شهر تهران تمام شود. 
وی با بیان اینکه بسیاری از ایستگاه های خدمات 
شهری در نقاطی پیش بینی می شود که مشکل اجتماعی 
و محیطی برای شهروندان نداشته باشد، تصریح کرد: 
با توجه به گسترش شهرنشینی، مناطق شهری به این 

ایستگاه ها نزدیک شده اند. 
وی در عین حال از اجرای احداث چند ایس��تگاه 
سرپوشیده و استاندارد در سال آینده خبر داد و یادآور 
ش��د: این ایستگاه ها در نقاط ش��هری طوری طراحی 
می شوند که دیگر ایستگاه میانی یا انتقالی نباشند بلکه 
در آنها صفر تا 100 همه مراحل مدیریت پسماند انجام 

شود و دیگر زباله در شهر حرکت نکند. 
پورسخا اضافه کرد: این مراکز در نقاط مشخصی 
از فضای سبز ش��هری و جنگل کاری ها قرار می گیرد 
که عموماً بهترین انتخاب برای این اقدام هستند و در 
نقاط دیگر دنیا هم از همین محل ها و روش ها استفاده 

می کنند. 
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری 
تهران پیش بینی کرد این مراکز سرپوشیده تبدیل پسماند 

در منطقه پنج یا 13 ایجاد شود. 

س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان از 
بررسی حدود 470 ماده از الیحه قانون 
مجازات اس��المی در جلس��ات فوق 

العاده این شورا خبر داد.
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، 
کدخدایی در نشس��تی خبری گفت: 
مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره 
الیحه قانون مجازات اسالمی بیش از 
730 ماده دارد که با احتس��اب بندها و 
تبصره ها بالغ بر 1000 مورد می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه اعضای 
شورای نگهبان در جلسات فوق العاده 
به بررس��ی سایر مواد این مصوبه ادامه 
می دهند، افزود: به دلیل کمبود وقت، 
ایرادات شورا به مواد بررسی شده را که 
حدود 90 مورد بوده اس��ت به مجلس 
ارس��ال کرده ایم و ایرادات بعدی نیز 

متعاقباً ارسال خواهد شد.
کدخدایی در این نشست خبری، 
مصوبات اخیر شورای نگهبان را اعالم 

کرد. 
بر اساس مصوبات شورا، مصوبه 

مجل��س ش��ورای اس��المی درب��اره 
الیحه ای درخص��وص اصالح قانون 
نوس��ازی و عمران شهری تأیید شد و 
مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته 

نشد. 
بر اس��اس این مصوبه مجلس که 
به تأیید ش��ورای نگهبان رسیده است، 
هرگاه براثر اجرای طرح های عمرانی، 
تمام یا قسمتی از معابر عمومی متروک 
ش��ود و متعلق به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی نباشد این قسمت ها متعلق به 

شهرداری خواهد بود. 
شورای نگهبان همچنین دو الیحه 
موافقتنامه بین المللی را مغایر با شرع 
و قان��ون اساس��ی نش��ناخت و تأیید 
کرد: یکی درباره همکاری های امنیتی 
میان دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت پادشاهی بحرین و دیگری میان 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 
جمهوری اسالمی افغانستان در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر، جرائم س��ازمان 

یافته و تروریسم است.

 وزیرمسکن و شهرسازی از حل 
مشکل ودیعه مس��کن در کشور خبر 

داد. 
  نیک��زاد در مصاحب��ه ب��ا واحد 
مرکزی خب��ر با بیان اینکه مبلغ ودیعه 
مسکن 3 میلیون تومان معین شده است 
و در 5 سال تقسیط خواهد شد، افزود: 
متقاضی��ان می توانند ب��رای دریافت 
ودیعه مسکن به سازمان های مسکن 
و شهرس��ازی و بانک مسکن مراجعه 

کنند . 
وی گفت: با کمک ب�انک مسکن 

و صن��دوق مهر امام رضا 750 میلیارد 
ری��ال در اختیار ودیعه مس��کن قرار 
گرف��ت و دول��ت نیز رق��م خوبی به 
این اعتبار افزوده اس��ت. وزیر مسکن 
و شهرس��ازی همچنین در ب�ازدید از 
مسکن مهر شهرستان آذرشهر پیشرفت 

آن را بسیار خوب ارزیابی کرد. 
نیک��زاد به هری��ک از 130 واحد 
مسکن مهر بهزیس��تی این شهرستان 
مبل��غ 10میلیون ری��ال ه�دیه و مبلغ 
وام آنها را تا س��قف 200میلیون ریال 

افزایش داد.

اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
اس��المی گفت:  مجل��س ش��ورای 
با تصوی��ب قان��ون افزای��ش توان 
بانک ها مع��ادل ارزی  اعتبارده��ی 
150 هزار میلیارد ریال از موجودی 
صندوق توس��عه ملی ب��رای بهبود 
سرمایه بانک ها اختصاص می یابد.    
ارس��الن فتحی پور در گفتگو با 
ایرن��ا گفت: این اقدام با تش��خیص 
کمیس��یونی مرک��ب از وزی��ر امور 
اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک 
مرک��زی و معاون��ت برنامه ریزی و 
ریاست جمهوری  راهبردی  نظارت 

انجام خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: ب��ا تصویب این 
قانون دولت موظف است مبلغ 100 
هزار میلیارد ریال اوراق مش��ارکت 
پنج س��اله ب��رای افزایش س��رمایه 
بانک های دولتی منتشر کند و میزان 
افزایش سرمایه هر یک از بانک های 
دولتی توسط مجمع عمومی بانک ها 
تعیین و اصل و س��ود اوراق مذکور 
از محل سود خالص ساالنه و مالیات 

بانک ها تسویه خواهد شد. 
وی همچنین گفت: دولت مکلف 
اس��ت طی برنامه پنجم توس��عه از 
طریق معادل درآمد دولت از مالیات، 
س��هم سود دولت، وجوه اداره شده، 
بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی 
از مح��ل حس��اب ذخی��ره ارزی و 

واگذاری سهام شرکت های مشمول 
اصل 44 نس��بت به افزایش سرمایه 

بانک های دولتی اقدام کند. 
فتحی پور تصریح کرد: به منظور 
تقویت بنیه اقتصادی کشور و جذب 
توانمندی ه��ا و اس��تفاده بهین��ه از 
امکان��ات مال��ی بانک های خارجی 

تدابی��ر الزم ب��رای افزایش حضور 
و تأس��یس بانک ه��ای خارجی در 
کشور در این طرح دیده شده است. 
افزای��ش  داش��ت:  اظه��ار  وی 
خصوص��ی  بانک ه��ای  س��رمایه 
کفایت س��رمایه  الزامات  براس��اس 
صورت می پذی��رد و بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ای��ران مکلف 
است برای تس��هیل افزایش سرمایه 

بانک های خصوصی تدابیر الزم را 
اتخاذ کند. 

اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجلس افزود: به بانک مرکزی اجازه 
داده ش��ده ابزاره��ا و فرآیند ه��ای 
نوین تأمین مالی س��اختار یافته نظیر 
تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن دارایی 

ها، فروش اوراق رهنی، خرید دین 
و اس��تفاده از طلب اس��ناد دریافتی 
قطعی الوصول را ب��ا رعایت قانون 
عملی��ات بانک��ی ب��دون رب��ا برای 
عملیات مالی بانک ها به کار گیرد. 

مطالب��ات  ک��رد:  وی تصری��ح 
بانک ه��ا از بدهکاران��ی ک��ه پس 
از اخ��ذ تس��هیالت حس��ب حکم 
مراج��ع قانون��ی ورشکس��ته اعالم 

ش��ده و یا می ش��وند جزء مطالبات 
ممت��از محس��وب خواهند ش��د و 
ورشکس��تگی تس��هیالت گیرنده و 
توقف در محاسبه خسارت نسبت به 
ورشکسته تأثیری در احتساب سود 
و خسارت تأخیر تأدیه وفق قرارداد 
منعقده از ضامن یا ضامنین نخواهد 

داشت. 
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجلس اضافه کرد: تمام دستگاههای 
اجرای��ی، س��ازمانها، مؤسس��ات و 
ش��رکت های دولت��ی و نهاده��ای 
عمومی غیردولت��ی از جمله ادارات 
ثبت اس��ناد و امالک کشور، سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری، گمرکات 
و ش��هرداری ها مکل��ف ب��ه ارائه 
تم��ام اطالعات مربوط ب��ه اموال و 
دارایی ه��ای منق��ول و غیرمنق��ول 
بده��کاران بانک ه��ا و مؤسس��ات 
مال��ی و اعتباری تحت نظارت بانک 
مرکزی حس��ب درخواس��ت کتبی 
ظ��رف مدت ی��ک هفت��ه از تاریخ 

استعالم هستند. 
فتحی پور گف��ت: این طرح در 
11 م��اده و 10 تبصره تنظیم ش��ده 
که در کمیس��یون اقتصادی نیز مورد 
بررس��ی قرار گرفته است و پس از 
تصویب در مجلس و تأیید ش��ورای 

نگهبان اجرایی خواهد شد.

معاون وزی��ر بازرگانی از برگزاری 
دو نشست فوق العاده نمایندگان شورای 
مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان در هفته جاری خبر 
داد و اب��راز امیدواری ک��رد هفته آینده 
آیین نام��ه انجمن ب��ه تصویب نهایی 

شورای مؤسس برسد.    
محمدعلی ضیغم��ی در گفتگو با 
ایرنا، علت طوالنی شدن تصویب آیین 
نامه انجم��ن ملی حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان را دقت و حساس��یت 
اعض��ا بر روی عب��ارات و م��واد آیین 
نامه دانس��ت و در عین حال تأکید کرد: 
این موضوع به غن��ای آیین نامه کمک 
می کند. براس��اس قان��ون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعضای شورای عمومی مؤسس انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

باید به مدت دو سال تعیین شوند. 
این اعضا ش��امل وزیر بازرگانی به 
عنوان رئیس شورا، وزیر دادگستری یا 

معاون وی، وزیر کش��ور یا معاون وی، 
دو نماینده از مجلس ش��ورای اسالمی 
به عنوان ناظر، رئیس س��ازمان حمایت 
از مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

به عنوان دبیر ش��ورا، رئیس مؤسس��ه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی و رئیس 
سازمان نظام پزشکی و تعدادی دیگر از 
بخش های خصوصی و دولتی کش��ور 

حضور دارند. 
ش��ورای عمومی مؤس��س انجمن 
موظ��ف اس��ت اساس��نامه انجمن را 
تصوی��ب و تمهی��دات الزم را ب��رای 

مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های 
ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. 

آخرین نشست انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنن��ده هفتم بهمن ماه 

جاری برگزار شد. 
مدیرع�ام��ل س��ازم�ان حم�ایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان 
اینک��ه با تصویب آیی��ن نامه بالفاصله 
انجمن های حامی حقوق مصرف کننده 
راه اندازی می شوند، افزود: این نهادهای 
خصوصی دولت را در اجرای مناسب تر 
قان��ون هدفمندس��ازی یارانه ها کمک 
خواهند کرد، یادآور می شود: به استناد 
ماده 9 قانون حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان که مهر ماه امس��ال به 
تصوی��ب نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی رسید، انجمن های حمایت از 
حقوق مصرف کننده با هدف ساماندهی 
مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها 
و برن�امه ه��ای حمای��ت از حق��وق 

مصرف کنندگان تأسیس می شوند. 
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 
مهر ماه گذشته و پس از 13 سال انتظار 
به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی 

رسید. 

جهان نما

منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پس 
از دو روز رایزنی های داغ و فش��رده با مقامات 
کش��ورهای مختل��ف و چهره ه��ای تأثیرگذار 
بی��ن الملل��ی بامداد ش��نبه دهکده توریس��تی 
داووس واقع در ارتفاعات برفگیر کوه های آلپ 

را به سمت فرانکفورت ترک 
کرد.    

متکی که بامداد پنجشنبه 
عازم داووس س��وئیس شده 
ب��ود رایزنی های خ��ود را از 

همان میانه راه آغاز کرد. 
زوریخ  نامس��اعد  هوای 
و بارش شدید برف موجب 
ش��د پرواز متک��ی و هیأت 
هم��راه به س��وئیس با تأخیر 
صورت گیرد و این در حالی 
رخ داد که قرار بود س��اعت 

11 صبح پنجشنبه وزیر خارجه ایران با مشاور 
نیکالی س��ارکوزی رئیس جمهور فرانس��ه در 

داووس دیدار کند. 
این تأخیر باعث ش��د که مشاور سارکوزی 
در ف��رودگاه زوریخ ب��ه دیدار متکی بش��تابد 
هرچند در این دیدار خبرنگاران حضور نداشتند 

ولی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ساعتی بعد 
در داووس و پ��س از دیدار و مذاکره با همتای 
برزیلی خود در جمع خبرنگاران اشاره ظریفی 

هم به این دیدار داشت. 
متکی گفت درباره آخرین تحوالت مربوط 
به پیش��نهاد مبادله سوخت با 
مقامات فرانس��وی و برزیلی 

تبادل نظر کرده است. 
ای��ران  خارج��ه  وزی��ر 
ایده های  گف��ت:  همچنی��ن 
جدیدی درباره تأمین سوخت 
رآکتور تهران در این گفتگوها 
مطرح شده اس��ت. متکی از 
توضیح بیش��تر در این زمینه 
خودداری ک��رد، ولی گفت: 
گام های  درباره  مذاکرات  در 
بعدی ک��ه می ت��وان در این 
زمینه برداشت بحث و تبادل نظر شده است. هر 
چند رئیس دستگاه دیپلماسی توضیح بیشتری 
در این زمینه نداد ولی همین اش��اره کوتاه وی 
مبن��ی بر ط��رح ایده ه��ای جدید ب��رای تأمین 
سوخت رآکتور تهران، همچون بمب خبری در 

دهکده کوهستانی داووس ترکید. 

گ��زارش پایانی ش��ورای بی��ن المجالس 
کش��ورهای اسالمی در آیین اختتامیه این شورا 
که به ریاست علی الریجانی در اوگاندا برگزار 
شد، از سوی اعضا به تصویب نهایی رسید.    

به گزارش ایرنا، در نشس��ت نهایی شورای 
اجرایی اجالس که به ریاس��ت علی الریجانی، 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا حضور 
نماین��دگان و رؤس��ای مجالس 52 کش��ور در 
کامپ��اال برگزار ش��د، گزارش نهایی ش��ورا به 

تصویب رسید. 
نمایندگان هیأت های پارلمانی بورکینافاسو، 
گاب��ن، تونس و قطر در خص��وص مواردی از 
جمل��ه تنظیم بودجه ب��ه دالر و اصالح برخی 
الفاظ نکاتی را عنوان کردند که با نظر الریجانی 

و درخواست از دبیرخانه برای حل این مسائل 
در نهایت گزارش تهیه ش��ده به تصویب اعضا 

رسید. 
از دیگر موراد این گزارش تصویب اس��ناد 
مالی ب��ود. در این جلس��ه همچنین الریجانی، 
ریاس��ت ش��ورای اجرای��ی بی��ن المجال��س 
کش��ورهای اس��المی را در دوره س��یزدهم به 
عبدالعزیر الغری��ر رئیس مجلس وطنی امارات 
عربی متحده واگ��ذار و ابراز امیدواری کرد در 
دوره ریاس��ت وی به مسائل مهم دنیای اسالم 

توجه شود. 
همچنین در آیین اختتامیه، گزارش کلودیو 
ساگر درباره اهمیت نظام بانکداری اسالمی در 

زمان بحران های مالی ارائه شد. 

خونین  درگیری های 
در شهر موگادیشو پایتخت 
سومالی حداقل 15 کشته 
و 30 مج��روح ب��ر جای 

گذاشت.    
به گزارش ایرنا، شبکه 
قطر  الجزیره  تلویزیون��ی 
اعالم کرد: حداقل 2 عضو 
جنبش جوانان مجاهد بین 
کشته های این درگیری ها 
بودند. در این درگیری ها 
همچنی��ن 30 نفر مجروح 

شدند. 
درگیری ها پس از آن 
روی داد که جنبش جوانان 
مجاهد و حزب اس��المی 

یکی از مقرهای نیروهای دولتی سومالی را هدف 
حمله قرار دادند. 

ای��ن درگیری ه��ا در 
حال��ی روی داد ک��ه یک 
س��ال از انتخاب »شریف 
شیخ احمد« به عنوان رئیس 
جمهور س��ومالی س��پری 

شده است. 
گفتنی اس��ت از زمان 
انتخ��اب رئی��س جمهور 
متحدان  برخی  س��ومالی، 
و همرزمان س��ابق وی به 
دولت  مخال��ف  نیروهای 
تبدیل شدند و درگیری های 
مسلحانه بین جنبش جوانان 
مجاهد و حزب اسالمی از 
یک سو و نیروهای دولتی 
صلحبانان  حمایت  تحت 
اتحادیه آفریقا از س��وی دیگر در مناطق مختلف 

سومالی و به ویژه پایتخت هنوز ادامه دارد.

به گ��زارش ایرنا، پنتاگ��ون طرح هایی را 
برای فروش تسلیحاتی به ارزش شش میلیارد 
دالر به تایوان از جمله موشک های پاتریوت 

و بالگردهای »بلک هاوک« اعالم کرد. 
آژان��س امنیت��ی همکاری ه��ای دفاع��ی 
اعالم کرد: فروش تسلیحاتی امریکا به تایوان 
تجهیزات مخابراتی ب��رای جت های اف 16 

تایوان را نیز در برمی گیرد. 
این معامله تسلیحاتی 114 فروند موشک 
پاتریوت ب��ه ارزش 2/81 میلی��ارد دالر و60 
فرون��د بالگ��رد »بلک هاوک« ب��ه ارزش 3/1 

میلیارد دالر را نیز شامل می شود. 
بعد از گذش��ت چند ساعت از انتشار این 
خب��ر، یک دیپلمات ارش��د چینی ب��ه امریکا 
درباره این فروش تس��لیحاتی هش��دار داد و 
گفت: ف��روش هرگونه تس��لیحات امریکا به 
تای��وان موج��ب تخریب روابط و مناس��بات 

پکن- واشنگتن خواهد شد. 
»خ��ه یا فی« مع��اون وزی��ر خارجه چین 
گف��ت: اعتراض ق��وی چین در ای��ن باره به 

امریکا تسلیم شده است. 
وی هش��دار داد ای��ن فروش تس��لیحاتی 
باعث خواهد ش��د تا در برخی از زمینه ها در 

روابط با امریکا تغییراتی داده شود. 
مقام چینی این فروش را مداخله گستاخانه 
در ام��ور داخلی چین خوان��د و افزود: امنیت 
ملی چین با ای��ن کار به خطر می افتد و پکن 

به شدت با آن مخالفت می ورزد. 
چی��ن همچنی��ن در متن��ی که ب��ه »جان 
هانتس��من« س��فیر امریکا در پکن داده، آورده 

اس��ت که این فروش تسلیحاتی باعث خواهد 
ش��د چین در رواب��ط با امری��کا در برخی از 
زمینه ه��ا تجدید نظر کرده و راه های دیگری 

را دنبال کند. 
به اذعان رهبران دو کشور، تایوان همچنان 
حساسترین مسأله در مناسبات چین و امریکا 
به حس��اب می آید و هر اقدامی در ارتباط با 
این مسأله جهت دهنده مناسبات دو کشور در 

آینده است. 
به نظر می رس��د مس��أله تایوان هم برای 
امریکا و ه��م برای چین ب��ه موضوعی برای 
چانه زنی تبدیل ش��ده است با این تفاوت که 
چی��ن اعتقاد دارد تایوان ب��ا وجود جدایی دو 
س��وی تنگه در شش دهه گذش��ته بخشی از 

خاک چین به حساب می آید. 
چین بارها اعالم کرده است به هر اقدامی 
ب��رای اس��تقالل تای��وان به صورت رس��می 

واکنشی شدید نشان خواهد داد. 
رواب��ط نظامی چین و امریکا در اواس��ط 
س��ال 2008 می��الدی ب��ه موض��وع ف��روش 
تس��لیحات پیش��رفته به تایوان قطع ش��د و با 
وجود تالش های نظامیان دو کش��ور کماکان 
ای��ن روابط به حال عادی باز نگش��ته اس��ت 
و بعید اس��ت این مس��یر عادی به آس��انی از 

سرگرفته شود. 
براس��اس توافقی که امریکا با تایوان دارد 
واش��نگتن خود را متعهد ب��ه تجهیز تایوان به 
س��الح های پیش��رفته می دان��د و این محور 
اصلی اختالفات این کشور با چین به حساب 

می آید. 
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دستاوردهای متکی از اجالس داووس؛ 
ایده های جدید برای سوخت رآکتور تهران

 نسخه ایرانی برای بحران جهانی  

گزارش پایانی شورای بین المجالس کشورهای 
اسالمی تصویب شد  

درگیری های خونین در پایتخت سومالی 15 
قربانی گرفت  

فروش تسلیحات به تایوان و افزایش اختالفات 
میان چین و امریکا  



مفهوم نقطه تجاری برای نخستین بار در فوریه 
س��ال 1992 به منظ��ور فراهم ک��ردن فرصت های 
تج��اری بی��ن المللی ب��رای بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط از س��وی کنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد )آنکتاد( ارائه شد. پس از آن فدراسیون جهانی 
نقاط تجاری، در س��ال 2000 با هدف بهبود کارایی 
تج��اری، افزایش مش��ارکت بنگاهه��ای کوچک و 
متوسط در زمینه تجارت بین الملل و کسب استقالل 
از آنکتاد با مشارکت تمامی نقاط تجاری ایجاد شد. 
کلی��ه نقاط تجاری کش��ورهای جه��ان در یک 
ش��بکه جهانی الکترونیک موس��وم به شبکه جهانی 
نقط��ه تجاری به یکدیگر مرتبط هس��تند. در س��ال 
1387 مس��ئولیت اداره و رهبری نقاط تجاری ایران 
به سازمان توس��عه تجارت ایران انتقال یافت. نقطه 
تج��اری دربرگیرنده توصیه ها و رهنمودهایی برای 

کارایی تجاری است. 
در نقاط تجاری بخش های دولتی و خصوصی 
در زمینه ه��ای تجاری با هم همکاری می کنند. به 

طور مثال واحدهای مرتبط با مبادالت خارجی اعم 
از گمرک، بانک ها، ات��اق بازرگانی، حمل و نقل، 
بیمه و.. گرد هم می آیند و یا به طور مجازی ارتباط 
می یابند ت��ا از این طریق بتوانن��د تمامی خدمات 

مورد نیاز معامالت تجاری را عرضه کنند. 
نق��اط تج��اری همچنین یک مرک��ز اطالعاتی 
مرتبط با تجارت اس��ت که اطالعات��ی را در مورد 
فرصت ه��ای تج��اری بالق��وه، مش��تریان، عرضه 
کنن��دگان و قوانین و مقررات تجاری برای کاربران 
فراهم می کن��د. به طور کلی ه��دف اصلی برنامه 
کارایی تجاری از طریق نقطه تجاری ایجاد زمینه ای 
برای دسترس��ی کم هزینه و مطمئ��ن به اطالعات 
اس��تراتژیک اس��ت. نقاط تجاری، محرک و تسریع 
کنن��ده تغییرات بوده و عملیات بازرگانی بهتر را در 
تم��ام حوزه های مربوط به تجارت معرفی می کند.  
ه�ر شخصیت حقیق�ی و حق�وق�ی که بخواهد وارد 
تج�ارت ش���ود می تواند از مزای��ای نقطه تجاری 
استفاده کند. دولت برای بهبود تج�ارت از خدمات 

و برنامه های نقطه تجاری بهره مند می شود. 
بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط نیز از خدمات 
ارائه ش��ده شامل دسترسی به ش��بکه نقاط تجاری 
جهان بهره مند می شوند. همچنین ارتباطات تجاری 
محلی، برای بنگاه های کوچک و متوس��ط خدمت 

دیگری است که نقطه تجاری ارائه می کند.
 ام��روزه بنگاه های کوچک و متوس��ط عامل 
محرک توس��عه و تجارت در کش��ورها محسوب 
می شوند زیرا در این بنگاه ها هزینه های ناشی از 
بوروکراس��ی کمتر و خالقیت بیشتر است و کارها 

تخصصی تر انجام می گیرند.
 تأکید برنامه چهارم توس��عه بر توس��عه نقطه 
تج��اری در جه��ت توس��عه صادرات اس��ت و با 
بررس��ی خدماتی که یک نقطه تجاری طبق الگوی 
فدراس��یون جهانی نقطه تجاری ق��ادر به ارائه آن 
اس��ت، متوجه این نکته می شویم که این خدمات 
می توان��د کارکردهای مفیدی در رفع مش��کالت 
صادرات مؤسس��ات کوچک و متوسط کشور ایفا 

کند. امروزه هیچ کش��وری در انزوای کامل زندگی 
نمی کند و جایگاه تجارت بین المللی در رش��د و 
توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تا جایی 
اهمیت یافته اس��ت که اغلب از آن به عنوان موتور 

رشد و توسعه اقتصاد داخلی نام می برند.
 از ابزاره��ای تس��هیل گر تجارت در ش��رایط 
کنون��ی نیز توجه به تجارت الکترونیک و همچنین 

بهره گیری از خدمات نقطه تجاری است.
 درحال حاضر تالش گس��ترده ای در س��طح 
جهان ب��ه خصوص از طرف کش��ورهای در حال 
توس��عه جهت بهره گی��ری از مزایای نقطه تجاری 
در جهت بهبود کارایی تجاری مؤسس��ات کوچک 

و متوسط کشور خود در جریان است. 
در ای��ران نیز با نگاهی به سیاس��تگذاری ها از 
گذشته تا کنون، متوجه حرکت تدریجی از رویکرد 
درون گرایی)سیاس��ت جایگزین��ی ص��ادرات( به 
نگرش برون گرایی و توس��عه صادرات در عرصه 

تجارت بین المللی می شویم.  

نقطه تجاری یکی از جنبه های اصلی تجارت 
الکترونیک اس��ت که توس��ط مرکز توس��عه نقاط 
تجاری سازمان ملل متحد )UNTPDC( اینگونه 
تعریف ش��ده اس��ت: نقطه تجاری عالوه بر اینکه 
مرکز اطالعات و تس��هیالت تجاری است، مرکزی 
است که می تواند از طریق شبکه های رایانه ای با 
شبکه جهانی نقاط تجاری ارتباط برقرار کند. بنا بر 
ای��ن تعریف، یک نقطه تجاری دارای س��ه ویژگی 
ذیل اس��ت: 1( نقطه تجاری ی��ک مرکز اطالعاتی 
مرتب��ط ب��ا تجارت اس��ت که اطالعات��ی در مورد 
فرصتهای تجاری بالقوه، مشتریان، عرضه کنندگان 
واقع��ی و بالق��وه و قوانین و مق��ررات تجاری را 
ب��رای کاربران فراهم س��ازد 2( نقطه تجاری مرکز 
تسهیالت تجاری است که در آن واحدهای مرتبط 
با مب��ادالت خارج��ی )مانند گم��رک،  بانک، اتاق 
بازرگانی، حمل و نق��ل، بیمه( گرد هم می آیند و 
یا ب��ه طور مجازی ارتباط می یابند تا از این طریق 
بتوانن��د تمامی خدمات مورد نیاز معامالت تجاری 
را عرض��ه کنن��د 3( نقطه تجاری یک ش��اهراه به 
طرف ش��بکه جهانی اس��ت. تمام نقاط تجاری در 
یک ش��بکه جهانی الکترونیک )شبکه نقاط تجاری 
جهانی( به یکدیگ��ر مرتبط و به ابزارهای ارتباطی 
مجهز هس��تند تا بتوانند به منظور مش��ارکت بیشتر 
بنگاههای کوچک و متوسط در تجارت الکترونیک 

با دیگر شبکه های جهانی ارتباط یابند.
اهداف و مزایای نقطه تجاری 

ب��ه ط��ور کلی ه��دف اصل��ی برنام��ه کارایی 

تج��اری از طریق نقط��ه تجاری عبارت اس��ت از 
ایجاد زمینه ای برای دس��تیابی مطمئن و کم هزینه 
تاجران به اطالعات استراتژیک است. نقاط تجاری 
محرک و تس��ریع کننده تغییرات ب��وده و عملیات 

بازرگان��ی بهت��ر را در تمام حوزه ه��ای مربوط به 
تجارت معرفی می کند. نقاط تجاری با حمایت از 
تالشهای انجام شده برای تحریک حسن رقابت و 

کارایی اقتصادهای ملی طراحی می شوند. 

در نقاط تجاری بخش دولتی و خصوصی برای 
بهب��ود کارایی تجاری با هم همکاری می کنند. هر 
ش��خصیت حقیق��ی و حقوق��ی که بخواه��د وارد 
تجارت ش��ود می توان��د از مزای��ای نقطه تجاری 
منتفع ش��ود. به طور کلی می توان استفاده کنندگان 

آن را به سه طبقه زیر دسته بندی کرد:
1 - دولتها اولین استفاده کنندگان از برنامه های 
نقط��ه تجاری و فن��اوری تج��ارت الکترونیک در 
جهت بهبود کارایی تجارت و حمایت از بنگاههای 

کوچک و متوسط هستند.
2 - نقاط تجاری به عن��وان ابزاری برای ارائه 
خدم��ات تجاری به بنگاههای کوچک و متوس��ط 

عمل می کنند. 
حمایت فراهم شده توسط برنامه نقطه تجاری 
شامل دسترسی به شبکه نقاط تجاری جهانی است 

که هیچ گونه هزینه ای ندارد.
3 - منفع��ت نهای��ی برنام��ه نقط��ه تج��اری، 
ارتباطات تج��اری محلی خصوصًا برای بنگاههای 
کوچک و متوس��ط کشورهای توس��عه یافته و در 

حال توسعه است.
 از طریق نقاط تجاری آنها می توانند به اطالعات 
قاب��ل ات��کا و تجارت ارزش��مند در زمین��ه تجارت 
الکترونیک دست یابند، بازارها را برای محصوالتشان 
شناس��ایی کنند، ش��رکای تجاری جدی��دی بیابند، 
تعامالت کامل تر و با هزینه کمتر و س��رعت بیشتر 
انج��ام دهند و در نهایت قادر خواهن��د بود که وارد 

صحنه رقابت شده و رقابتی تر عمل کنند. 

نق��اط تج��اری: نقط��ه تجاری ای��ران در 
س��ال 1376 بر اس��اس توصیه آنکت��اد ایجاد 
ش��د و  جمهوری اس��المی ایران ب��ا توجه به 
نقش مهم نقاط تجاری در ارائه سرویس��های 
اطالعات تجاری و تسهیالت تجاری به تجار 
و بازرگانان کش��ور در سال 2001 میالدی به 
عضویت رس��می ش��بکه جهانی نقاط تجاری 
)WTPF( درآمد. با عنایت به ضرورت های 
حوزه تجارت و کس��ب و کار به ویژه عرصه 
مش��ارکت  افزای��ش  و  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
بنگاه های کوچک و متوسط ایران در تجارت 
جهانی، مسئولیت اداره و راهبری نقطه تجاری 
ای��ران     Iran( Trade Point( از آب��ان 
ماه س��ال 1387 )برابر با اول نوامبر 2008( به 

سازمان توسعه تجارت ایران انتقال یافت.
مأموریت نقطه تجاری ایران

فراهم کردن امکان دسترس��ی ب��ه منابع و 
اطالعات تجاری  معتبر و به روز جهت استفاده 
بنگاههای تولیدی – صادراتی به منظور تسهیل 

ورود این بنگاهها به بازارهای جهانی.
کم��ک به برقراری و توس��عه ارتباطات و 
تعامل بین بنگاهها و مؤسس��ات تجاری ایران 
با بنگاهها و مؤسس��ه های تج��اری در دیگر 

کشورها از طریق شبکه جهانی نقاط تجاری.
چشم انداز نقطه تجاری ایران

نقطه تجاری ای��ران به عنوان کانون جامع 

اطالع رسانی تجاری کشور از طریق بهره گیری 
از ابزاره��ای نوی��ن ارتباط��ی و اطالعات��ی، 
کلی��ه نیازهای اطالعات تج��اری و بازرگانی 
بنگاهه��ای تولی��دی – صادراتی کش��ور را با 
اس��تفاده از منابع اطالعات تج��اری به روز و 

معتبر در سطح بین المللی برآورده می کند. 
ــی نقطه تجاری ایران  پایگاه الکترونیک

در فدراسیون جهانی نقاط تجاری
نقط��ه تج��اری ایران ب��ه عن��وان یکی از 
اعضای فدراس��یون جهانی نق��اط تجاری به 
منظور معرفی توانمندیهای تولیدی– صادراتی 
کش��ور و نیز فراهم کردن ام��کان بهره گیری 
بنگاههای تولیدی– صادراتی کشور از قابلیتها 
و امکان��ات موج��ود در پای��گاه الکترونیکی 
فدراسیون جهانی نقاط تجاری،  اقدام به ایجاد 
و راه اندازی پایگاه نقطه تجاری ایران در این 

شبکه جهانی کرد.
 ابزارهای فرصته��ای تجاری الکترونیکی 
 )Electronic Trade Opportunity(
ج��ه���ان  ت�ج���اری  دای��رک�ت���وری  و 
)Global Trade  Directory System( از 
قابلیتها و امکانات مهم این پایگاه الکترونیکی 
به ش��مار می روند. تجار و بازرگانان کش��ور 
می توانن��د با بهره گی��ری از ابزارهای مذکور 
از فرصته��ای تجاری آگاه ش��ده و با تجار و 

بازرگانان سایر کشورها ارتباط برقرار کنند.

معاون��ان وزرای بازرگان��ی ایران و عمان 
ب��ا بیان تش��کیل کمیته کاری میان دو کش��ور 
برای ارتقای حجم مبادالت تجاری، خواستار 
هم��کاری نزدیک بنادر ایران و عمان ش��دند. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
سازمان توسعه تجارت ایران، بابک افقهی در 
دیدار با معاون وزیر بازرگانی عمان در مسقط 
با اشاره به تش��کیل کمیته کاری میان ایران و 
عم��ان برای پیگیری مذاک��رات ایران و عمان 
در راس��تای توسعه روابط تجاری گفت: روند 
مثبتی در روابط تج��اری ایران و عمان حاکم 
اس��ت و حجم مبادالت دو کشور در سالهای 
اخیر، رش��د زیادی یافته اما به نظر می رس��د 
ظرفیته��ای تج��اری ایران و عم��ان می تواند 
رق��م مب��ادالت را بیش از حال��ت فعلی ارتقا 
ده��د. وی از آمادگی ای��ران در افزایش حجم 
مبادالت تج��اری با عمان خب��ر داد و افزود: 
بنابراین برای تحقق این امر باید تسهیالت دو 
کشور بیش از س��طح فعلی برای تجار فراهم 
شود. رئیس کل  سازمان توسعه تجارت ایران 
بر تدوین و اج��رای برنامه های عملیاتی بین 
ایران و عمان تأکید کرد و گفت:  عمان کشور 
دوست و برادر ایران اس��ت و برای اینکه دو 
کش��ور به هم نزدیکتر شوند، باید برنامه هایی 
تدوین و اجرایی ش��ود. وی افزود: با توجه به 
محدودیتهایی بانکی که تجار ایرانی با آن روبه 
رو هستند، عمان با عدم اعمال محدودیت در 
گشایش اعتبارات اس��نادی از سوی بانکهای 

خود می توان��د فصل جدی��دی در روابطش 
ب��ا ایران ایجاد کند. افقه��ی در بخش دیگری 
از س��خنان خود  با اشاره به وجود ظرفیتهای 
ترانزیتی ایران، گفت: امکان صادرات کاالهای 
عمانی با این ظرفیت به کش��ورهای آس��یای 
میانه فراهم شده، بنابراین می توان با برقراری 
خطوط منظم کشتیرانی بین چابهار- بندرعباس 
و بنادر عمان، فرآیندها را تسهیل داد. وی بیان 
کرد: چنانچه ق��رارداد ارائه خدمات بین بنادر 
ایران و عمان بس��ته ش��ود، زمین��ه جهش در 

روابط تجاری دو کشور فراهم خواهد شد.
 رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با اشاره 
ب��ه توانمندی ای��ران در زمینه صدور خدمات 
فنی و مهندس��ی اظهار داش��ت: بر این اساس 
می ت��وان در زمینه های فن��اوری اطالعات، 
سیمان، نساجی، صنایع غذایی و نانوتکنولوژی 
همکاری های گس��ترده ای ب��ا عمان تعریف 
ک��رد. وی اعطای تخفیف ویژه در تعرفه های 
گمرکی به شرکت های ایرانی توسط مقامات 
عمانی را در توس��عه حج��م مبادالت تجاری 
دو کش��ور مؤثر دانس��ت و گف��ت: باید انبار، 
س��ردخانه و فض��ای کافی در بن��ادر عمان با 
تخفیف ویژه ای از س��وی عمانی ها به تجار 

ایرانی ارائه شود. 
افقهی گفت: برخی فعاالن اقتصادی از این 
موضوع که به رغم برنده ش��دن در مناقصات، 
موفق به کس��ب پروژه ها نمی ش��وند، گالیه 

دارند.

با بررس��ی جایگاه اینترنت�ی نقطه تج�اری ایران 
مشاهده می ش��ود که به طور کلی خدماتی که نقطه 

تجاری ایران عرضه می دارد شامل موارد زیر است:
- ارائه اطالعات کلی تجاری )ملی و محلی(

- ارائ��ه اطالع��ات کل��ی غیرتج��اری )ملی و 
محلی(

- قوانین و مقررات تجاری
- اخبار رویدادهای تجاری و معامالت

- ارائه اطالعاتی درباره محصوالت و خدمات 
و نمایشگاهها

- ارائه اطالعاتی درباره تجار ایرانی )شرکتهای 

صادرکننده و واردکننده(
- گذرگاه ارتباطی با سازمانهای تجاری )داخل 

کشور(.
با بررس��ی موارد پیش گفته و مقایس��ه آنها با 
الگوی معرفی ش��ده توسط فدراسیون جهانی نقاط 
تجاری، مش��اهده می شود که بخش اعظم فعالیتها 
و خدم��ات نقطه تجاری ای��ران در حوزه خدمات 
اطالعات��ی اس��ت و در زمین��ه تس��هیل تج��ارت، 
ارتباط��ات تج��اری و انجام معام��الت تجاری تا 
به حال خدمات قابل توجهی ارائه نش��ده اس��ت. 
با بررس��ی اطالعات ارائه شده مش��اهده می شود 

ک��ه این اطالعات نیز جوابگوی نیازهای گس��ترده 
بنگاههای کوچک و متوس��ط کش��ور نیست و نیاز 
ب��ه اطالعات تفصیل��ی و جزئی ت��ری در رابطه با 
مشتریان، تولیدکنندگان، شرکا، منابع تأمین سرمایه 
و... وجود دارد. به عبارتی دیگر، نقطه تجاری ایران 
در رابطه با بعضی از خدمات فعلی خود نیز نیاز به 

بهبود و اصالح دارد.
برای توسعه قابلیت ها و خدمات نقطه تجاری 

ایران می توان چند سیاست را مد نظر قرار داد: 
- بهره گیری هرچه بیشتر از فناوری اطالعات

WTPF حضور فعال در -

- افزایش س��رعت و دقت به منظور انطباق با 
تحوالت الکترونیکی در دنیا 

- ارتقای آگاهی مؤسس��ات تجاری نسبت به 
خدمات و قابلیت های نقطه تجاری 

- ارتق��ای س��طح کارایی فعالیت ه��ای نقطه 
تجاری 

- تالش برای مش��ارکت مستقیم سازمان های 
مؤثر بر صادرات در فعالیت نقطه تجاری 

- اولویت دادن به مؤسسات کوچک و متوسط 
- تس��هیل دسترس��ی مؤسس��ات تج��اری به 

خدمات نقطه تجاری

منطقه آزاد، ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج 
از محدوده قانونی، اداری و فیزیکی تأسیسات گمرگی 
قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابه جایی 
نی��روی کار متخصص در منطقه به س��هولت صورت 
می گیرد و کاالها و مواد خارجی که منع قانونی نداشته 
باشد را می توان بدون هرگونه مانع گمرگی، ترانزیت و 
یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقر 

در آن تغییر شکل داده و به کاالهای دیگر تبدیل کرد.
ویژگیهای منطقه آزاد تجاری

مزیت منطقه آزاد در این اس��ت که اگر درس��ت 
طراحی و اجرا شود می تواند فضای مناسب جهت 
گسترش سرمایه گذاریهای صنعتی– تجاری سودده 
ب��ا همکاری خارجی��ان را به وج��ود آورده و از این 
طریق به پیش��برد تکنولوژی تولید صنعتی، بازاریابی 
در کشورهای دیگر، اصالح سیاستها و تقویت توان 
اداری– فن��ی جهت توس��عه صنعتی یاری رس��اند. 

اینگون��ه تولیدات، بیش��تر جهت گی��ری صادراتی 
دارد و در صورتی که به کش��ور میزبان وارد ش��وند، 
مش��مول مقررات و قوانین گمرگی آن خواهد شد. 
با این حال ذخیره سازی قبلی مواد، قطعات و کاالها 
جهت ورود به کشور میزبان، تحویل سریع سفارشات 
داخل��ی را امکان پذیر می س��ازد و همزمان به دلیل 
س��رعت عمل در هزینه های واردات و تولید صرفه 
جویی می ش��ود. فعالیت در این مناطق از امتیازات 
ویژه ای چون: معافیته��ای مالیاتی برعملیات تولید، 
بازرگانی، دس��تمزدهای پرداختی، سود سهام و جزء 
آن برخوردار است، و در جهت ایجاد انگیزه بیشتر، بر 
طبق قوانین موضوعه، مزایایی برای سرمایه گذاریهای 
تولیدی خارجی، فراتر از آنچه در داخل کشور میزبان 

جاری است، در نظر گرفته می شود.
بنابراین از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، ایجاد یک 
منطق��ه آزاد می تواند همچ��ون دریچه ای به جهان 

خ��ارج، آزادی مبادالت تج��اری را تأمین کرده و به 
ج��ذب برخی تخصص های فنی و س��رمایه ای که 
مورد نیاز جریان توس��عه صنعتی کشور است، یاری 
رس��اند و از نظر منطقه ای نیز عاملی جهت تحرک 
بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت 
سرمایه، نیروی کار و مدیریت به مناطق عقب مانده و 

محروم را تسریع کند.
بدی��ن ترتیب ایجاد مناطق آزاد را نه به صورت 
اقدام��ی مجزا و منف��ک از اقتصاد مل��ی بلکه باید 
بخشی از تالش گسترده تر جهت توسعه اقتصادی 
– اجتماعی تلقی ک��رد. در نتیجه، ایجاد مناطق آزاد 
در بط��ن فعالیتهای اقتصادی مل��ی، الزاماً فراگردی 
هدفمند به ش��مار می آید که وظیف��ه آن کمک به 
رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم سازی 
ام��کان مب��ادالت بازرگانی به وی��ژه در زمینه های 
صادراتی اس��ت.مناطق آزادی که در کشورهای در 

حال توس��عه احداث شده اند، نتایج و عملکردهای 
متفاوتی داشته اند. اگرچه تجربه های موجود حاکی 
از موفقیتهای زیادی در همه کشورها نیست، با این 
همه در شرایطی که توانایی برای اجرای سیاستهای 
فراگیر آزادس��ازی، به وی��ژه برق��راری معافیتهای 
گمرگی گسترده در س��طح کشوری وجود ندارد و 
امکان ورود ب��ه بازارهای بین الملل��ی نیز با موانع 
زیادی مواجه اس��ت، منطقه آزاد می تواند به عنوان 
مهمترین ابزار توس��عه صنعتی و افزایش صادرات 
از طری��ق جذب س��رمایه های خارجی کاماًل مؤثر 
باشد.اف�زون بر ای�ن منطق�ه آزاد می تواند همچ�ون 
الگ�ویی من�اسب برای اقتص�اد منطقه ای به دریافت 
مهارتهای جدید و گسترش آن در بخشهای مختلف 
بپ��ردازد. منطقه آزاد درص��ورت موفقیت می تواند 
روی اش��تغال، تراز پرداختها و اصالح مسیر توسعه 

اقتصاد ملی اثرات مثبتی داشته باشد.

امروزه  بس��یاری  از کش��ورهای  در حال  توس��عه ، 
تجارت  آزاد را رها کرده اند. مهمترین  دالیل  این  کشورها 
در اتخاذ این  سیاست ، عبارت  است  از: حمایت  از صنایع  
نوپا، رهایی  از تک  محصولی  شدن ، افزایش  درآمد دولت ، 

ایجاد اشتغال ، برقراری  موازنه تجاری  و.... 
منطقه  آزاد، یک  منطقه  صنعتی ، تولیدی  و تجاری  
است  که  قوانین  محلی  از جمله  قوانین  گمرکی  یا بر آنها 
نظارتی  ندارند و یا نظارت  اندکی  را اعمال  می کنند و در 
عین  حال ، ممکن  است  در محدوده  یک  بندر آزاد یا بسیار 
نزدیک  به  آن  واقع  شده  باشد و یا اصالً راه  دریایی  به  آن  
منتهی  نشود. به  طور کلی  می توان  چهار خصیصه  را برای  

مناطق  آزاد برشمرد: 
معافیت  گمرکی ، معافیت  مالیاتی ، تسهیالت  اداری  

و استقالل  اداری . 
مهمترین  اهداف  ایجاد مناطق  آزاد عبارتند از: 

توس��عة  صادرات ، جذب  س��رمایه های  خارجی ، 
واردات  ارزانت��ر، درآمدهای  بازرگانی ، ایجاد اش��تغال ، 
انتقال فناوری ، دس��تیابی  به  بازارهای  پولی  جهان ، اقدام  

تالفی  جویانه  و برپایی  نمایشگاه ها. 
مهمترین  عوامل  موفقیت  بنادر آزاد عبارتند از: 

داش��تن  موقعیت  جغرافیایی  مناسب ، هماهنگی  و 
همسویی  اهداف  مناطق  آزاد با سایر برنامه های  عمرانی  
در کشور، تناسب  زمانی  اجرای  طرح  و ایجاد ضمانت  
الزم  برای  خروج  اصل  و سود سرمایه  مالکان  خارجی  از 
مناطق  آزاد. تأسیس  بندر آزاد در سواحل  خلیج  فارس  و 
دریای  عمان ، به  لحاظ  ارتباط  سهل  با جهان  آزاد، بهترین  

موقعیت جغرافیایی  برای  ایران  است . 
منافع  ایجاد منطقة  آزاد در ایران ، عبارتند از: 

ایجاد درآمد ارزی  از طریق  توسعه  صادرات  کاالهای  
تولید داخل ، صدور کاالی  تولید شده  در منطقه آزاد، ارائه  
خدمات  توریستی  و عوامل  حاصل  از تأسیسات  بندری  و 
اجاره داری و ارائه  خدمات  و عملیات  بازرگانی  و تجارت  
دریایی ، ایجاد زمینه  برای  رشد و توسعه  منطقه ای ، ایجاد 
فضای  مناسب  برای  واردات  ارزانتر و مناسب و توسعه  

صنایع  دریایی  و خدمات  و تعمیر کشتی. 
جزیرة  کیش  که  قرار بود در رژیم  گذشته ، یک  مرکز 
تفریحی  لوکس  باشد، از اوایل  انقالب  به  عنوان  محلی  
برای  ایجاد منطقه  آزاد مطرح  شد و در مرحله  بعد، برای  
حفظ  صیانت  کش��ور بر آبهای  خلیج  فارس  و هر چه  
فعال تر شدن  کیش و نیز به  منظور آزاد سازی  تجارت  و 

عمران  جزیره ، اقدامات  زیر انجام  گرفت : 
ایجاد هفت  ش��رکت  تجاری ، تولی��دی ، خدماتی  
و بازرگان��ی  و جل��ب  بخ��ش  خصوص��ی  و اع��الم  

معافیتهای گمرکی  برای  کاالهای  همراه  مسافر. 
لیکن  اقدامات  فوق  منجر به  تش��ویق  واسطه گری  
و داللی ، افزایش  ن��رخ  ارز، عدم  امکان  کنترل  کاالهای  

وارداتی و... شد. 
بررسیهای  انجام  شده  و نیز گزارشهای  سازمان  ملل ، 
نش��ان  می دهد به  دالیل  صرفاً اقتصادی ، جزیره  قشم ، 
بهترین  موقعیت  برای  ایجاد منطقه  آزاد را دارا است ؛ لیکن  
باید مالحظات  سیاسی  و اجتماعی  را نیز در نظر گرفت . 
منطقه  چابهار عالوه  بر آنکه  خصوصیات  الزم  را برای  
تأسیس  بندر آزاد در اختیار دارد، از موقعیت  سوق الجیشی  
خاصی  بهره مند است  و اجرای  آن  با برنامه ریزی  عمران  

سیستان  و بلوچستان  هماهنگی  خواهد داشت . 
س��رمایه گذاران  خارجی  تنها زمانی  در مناطق  آزاد 

ایران  فعالیت  خواهند کرد که : 
الف ( از نفت  ارزان  قیمت استفاده  کنند 

ب ( نیروی  کار متخصص  و ماهر نس��بتاً ارزان  در 
اختیار داشته  باشند 

ج ( ب��ه  بازار مصرف  و مواد اولی��ه مورد نیاز خود 
نزدیک  باشند. 

ــا در ایجاد بنادر آزاد  مهمترین  محدودیته
در ایران ، عبارتند از: 

مشکالت  قانونی، موانع  جذب  سرمایه  خارجی  و 
رقابت  با بندر جبل  علی  در دبی  و سایر بنادر مشابه  در 

منطقه . 
مقایس��ه  مناطق  آزاد مطابق  الگوی  پذیرفته  ش��ده 
جهانی ، با طرح  فعلی  بندر آزاد در کیش ، حاکی  از وجود 
یک  تباین  آشکار در اهداف  و عملکردها است  به  طوری  
که  همه  مناطق  آزاد، از هر نوعی  که  باشند، به  نیت  ایجاد 
ارزش  افزوده  ایجاد شده اند در حالی  که  منطقه آزاد ایران  
از این  ویژگی  بسیار دور است  و حتی  برعکس ، عوامل  
غیراقتصادی  در شکل گیری  آن ، نقش  مؤثری  داشته اند. از 
سوی  دیگر، بر خالف  تمام  بنادر آزاد، به  جای  آنکه  توجه 
 اصلی  معطوف  به  تولید برای  صادرات  باشد، این  توجه  

عمدتاً معطوف  واردات  است . 
در انتخ��اب  منطقه  آزاد، توجه  ب��ه  مکان  یابی  
مناسب  و رفع  موانع  و مشکالت  قانونی ، ضروری  

است . 

در مورد نقطه تجاری

خدمات فعلی نقطه تجاری ایران

اشاره

معاون وزیر بازرگان��ی در امور اقتصادی 
و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران در 
رأس هیأتی با س��فر به عمان نخس��تین مرکز 
تجاری و س��ومین نمایشگاه اختصاصی ایران 

در این کشور را راه اندازی می کند. 
 به گ��زارش اکونی��وز، باب��ک افقهی در 
این س��فر ع��الوه بر دیدار با وزی��ر بازرگانی 
و صنایع و رؤس��ای س��ازمان سرمایه گذاری 
و توس��عه صادرات و اتاق بازرگانی عمان از 
زیرساختهای تجاری این کشور از قبیل بنادر 
س��لطان قاب��وس و صح��ار و همچنین مرکز 
تجاری ای��ران در امارات عربی متحده بازدید 

خواهد کرد. 
رضا توقیفی، سرپرست معاونت بازاریابی 
و تنظیم روابط س��ازمان توسعه تجارت ایران 
با اش��اره به اینکه این اقدام در راستای توسعه 
رواب��ط اقتص��ادی و تج��اری با کش��ورهای 
همج��وار خلیج ف��ارس و باتوجه به پیش��ینه 
مناسبات مثبت ایران و عمان انجام می گیرد، 
اف��زود: این مرکز تج��اری با هدف توس��عه 
ص��ادرات کاال و خدم��ات در ب��ازار عم��ان 
و کم��ک ب��ه تولیدکنن�دگ�ان داخل��ی برای 
شناس���ایی ش��رکای تجاری خود راه اندازی 

می شود. 
وی با اش��اره به اینکه تاکنون 45 شرکت 
تولیدی و تج��اری در زمینه های محصوالت 
غذایی، صنعتی و میوه و تره بار آمادگی خود 

را جه��ت حض��ور فعال در ای��ن مرکز اعالم 
کرده اند، گفت: مرکز تجاری ایران در مسقط 
در زیربن��ای 800 متری و س��ه طبقه همراه با 

سالن نمایشگاهی و اجتماعات است. 
سرپرست معاونت بازاریابی و تنظیم روابط 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران درخصوص 
نمایش��گاه اختصاصی ایران در عمان تصریح 
کرد: در این نمایش��گاه در فضای 2 هزار متر 
مربعی بیش از 35 ش��رکت توانمند صادراتی 
خ��ود را در زمینه ه��ای مصالح س��اختمانی، 
لوازم خانگ��ی، صنایع غذایی، ماش��ین آالت 
صنعت��ی و راهس��ازی، فرش، گردش��گری و 

حمل و نقل دریایی ارائه می کند. 
گفتنی است حجم مبادالت تجاری ایران 
و عمان در 9 ماه امس��ال بیش از 103 میلیون 
دالر بوده اس��ت و اقالمی چون وسایل نقلیه 
موتوری، روغن های س��بک، وسایل حمل و 
نقل موت��وری، پروپیلن ها، میله های آهنی و 
فوالدی از جمله مهمترین اقالم وارداتی عمان 
است که هر یک تعرفه گمرکی واردات برخی 
کاالها به این کش��ور مانند سیمان، پالستیک، 
پلی اتیلن، س��بزیجات، بات��ری خودرو که در 
رقابت با تولیدات داخلی عمان اس��ت بین 5 
الی 100 درص�د اس��ت و برخی کااله�ا مانند 
دام زن�ده، گوش��ت، برنج، گن��دم، آرد ذرت، 
میوه تازه و چای از ع��وارض گمرکی معاف 

است. 

براس��اس یک بررس��ی ص��ورت گرفته 
فهرستی از مش��کالت صادرات به خصوص 
برای مؤسس��ات کوچک و متوس��ط کش��ور 
تهیه ش��د که این مشکالت به دو دسته درون 

سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده است.
 باتوجه به موارد ارائه ش��ده در بخشهای 

قبل در رابطه با خدمات بالقوه و بالفعل نقطه 
تجاری ایران و با بررس��ی نقش این خدمات 
در رفع مسائل و مشکالت صادرات، می توان 
به نقش توس��عه نقطه تجاری ایران در ایجاد 
زمینه مناس��ب برای توس��عه صادرات کشور 

پی برد. 

راه اندازی مرکز تجاری ایران در عمان

تأسیس نقطه تجاری ایران و فدراسیون جهانی 

نقش نقطه تجاری ایران در رفع موانع و 
مشکالت صادرات

تشکیل کمیته کاری ایران و عمان برای
 ارتقای حجم مبادالت تجاری

نقطه تجاری 

منطقه آزاد تجاری چیست؟

تأثیر ایجاد منطقه  آزاد تجاری  یا بندر آزاد بر اقتصاد ایران 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اس��تان اصفه��ان گفت: حجم س��د 
زاین��ده رود در ح��ال حاض��ر 339 
میلی��ون مت��ر مکعب اس��ت و این 
در حال��ی  اس��ت ک��ه در مه��ر ماه 
س��ال ج��اری ح��دود 500 میلیون 
متر مکعب بوده اس��ت. محمدعلی 
طرف��ه در گفتگو با فارس با اش��اره 
به اینکه س��ال آبی 1388� 1389 از 
ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شد، 
افزود: برنامه توزی��ع آب به نحوی 
برنامه ریزی ش��د تا بتوانیم در پاییز 
سال جاری کشت مورد نیاز اراضی 
زیر دس��ت س��د زاین��ده رود که به 
ص��ورت عم��ده غله اس��ت، تأمین 
ش��ود. وی با بیان اینکه حجم س��د 
زاین��ده رود در مهرماه س��ال جاری 
حدود 500 میلیون متر مکعب بوده 
است، اظهار داشت: از دهم آبان ماه 
سال جاری خروجی سد زاینده رود 
به نحوی افزایش داده ش��د تا بتوان 
ش��بکه های رودشت، آبشار و سپس 
جرقوی��ه و مهی��ار را برای کش��ت 

کشاورزی تحویل آب بدهیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: در سه 
ماهه پاییز س��ال ج��اری خروجی از 
سد زاینده رود 300 میلیون متر مکعب 
بوده اس��ت که از ای��ن مقدار حدود 
150 میلیون متر مکعب به شبکه های 
آبیاری برای کش��ت غله تحویل داده 
شده است. وی با بیان اینکه همواره 
در این م��دت آب مورد نیاز صنعت 
و ش��رب تحویل داده می شد، گفت: 

بع��د از اینکه 24 روز تحویل آب به 
کشت غله به اتمام رسید، تحویل آب 
به س��ایر بخش های شرب و صنعت 

ادامه داشته و دارد.
طرف��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
حال حاضر متوس��ط ورودی به سد 
زاینده رود 20 مت��ر مکعب در ثانیه 
است، بیان داشت: متوسط خروجی 
سد نیز برای شرب، صنعت و محیط 
زیس��ت رودخانه که آب مختصری 
نیز در داخل ش��هر وج��ود دارد 16 

متر مکعب در ثانیه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اس��تان اصفهان ادامه داد: حجم سد 
زاین��ده رود در ح��ال حاض��ر 339 
میلی��ون مت��ر مکعب اس��ت. وی با 
بی��ان اینک��ه پیش بینی های��ی روی 
بارش های س��ال جاری انجام شده 
بود که از ابتدای دی ماه بارش های 
منطقه نس��بت به پیش بینی ها کاهش 

چشمگیری داش��ته است، افزود: در 
حال حاض��ر جم��ع بارش های دو 
ماهه دی و بهمن نس��بت به متوسط 
درص��د   50 از  بی��ش  درازم��دت 
کاهش داش��ته و ب��ه همین دلیل نیز 
ورودی سد نسبت به برنامه کاهش 
چشمگیری داشته است. طرفه اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه حجم محدود 
س��د در سال جاری تالش داریم که 
ش��رب، صنعت و حیاط رودخانه را 
تأمین کنیم. وی ادامه داد: از 16 متر 
خروجی سد زاینده رود حدود چهار 
متر مکعب در مس��یر رودخانه برای 
جریان آب داخل ش��هر حفظ شده 
که بعد از گذش��ت از شهر از طریق 
بند آبش��ار به پایین دست رودخانه 
انتقال می یابد و این مقدار به عنوان 
حف��ظ محیط زیس��ت رودخانه نام 

برده می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

استان اصفهان در پاسخ به این سؤال 
ک��ه آیا با توجه به ع��دم بارندگی ها 
طب��ق برنامه ریزی ه��ا ب��از ش��اهد 
بود،  زاینده رود خواهیم  خشکسالی 
بیان داشت: محدودیت ها در اواخر 
بهار و اوای��ل تابس��تان خودنمایی 
می کند و با توجه به اینکه همیش��ه 
مجبور هس��تیم حج��م حداقلی را 
برای نیاز ش��رب نگه��داری کنیم، 
محدودیت ه��ای آب در آن زم��ان 
مشخص می شود و در ماه های اخیر 
حفظ حداقل حی��اط رودخانه ادامه 
دارد. وی گف��ت: انتظ��ار داریم که 
بارش ه��ا در ادام��ه برنامه به نحوی 
باش��د که بتوانیم در بهار و تابستان 
س��ال آینده نیز حی��اط رودخانه را 
حفظ کنیم و در حال حاضر مشکلی 
برای رودخانه نداش��ته ایم. طرفه با 
اشاره به اینکه کش��اورزان با توجه 
به حجم آبی که وارد ش��بکه  ها شد 
میزان آن در حد یک سال نرمال بود 
که البته به دلیل خشکی مسیر انتقال 
آب پرت آب قاب��ل توجهی وجود 
داش��ت، ادامه داد: البته کش��اورزان 
درص��د   100 ت��ا   70 توانس��ته اند 
اراضی کش��ت غله کشاورزی خود 
را بکارند و در ح��ال حاضر نگران 
حفظ کش��ت موجود و اداره کردن 
کش��ت هس��تند. وی اضاف��ه کرد: 
کش��اورزان تمام کشت های خود را 
با پشتیبانی اس��تانداری بیمه کردند 
و پیش بینی هایی برای حفظ کش��ت 
آنها با توجه به ش��رایط خشکسالی 

شده است.

مخابرات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اصفهان گفت: 863 پروژه مخابراتی 
با هزینه ای بالغ بر 473 میلیارد ریال 
به مناس��بت دهه فجر در این استان 

به بهره برداری می رسد.
س��یدفاضل زمانی در گفتگو با 
فارس با اش��اره به پروژه های مورد 
بهره ب��رداری ش��رکت مخابرات به 
مناس��بت دهه فجر افزود: در سطح 
اس��تان 863 پ��روژه مخابرات��ی به 
مناس��بت دهه فجر ب��ه بهره برداری 

می رسد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه هزین��ه و 
اعتبارهای م��ورد نیاز برای پروژه ها 
اظهار داش��ت: پروژه های مخابراتی 

اصفهان با اعتبارات داخلی ش��رکت 
تأمین ش��ده و میزان آن بالغ بر 473 

میلیارد ریال است.
مخابرات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اصفهان تصریح ک��رد: این پروژه ها 
در مناط��ق مختل��ف اس��تان مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
زمانی با اشاره به نوع پروژه های 
مخابرات  بهره برداری شرکت  مورد 
در دهه فجر سال جاری بیان داشت: 
91 دفتر خدمات ارتباط شهری، 73 
پ��روژه راه ان��دازی س��یگنالینگ یا 
نمایش��گر مقابل، 70 س��ایت تلفن 
همراه روس��تایی، اجرای 61 پروژه 
تغذیه نیرو و گراند، 58 سایت تلفن 

هم��راه و 54 مرکز تلفن در س��طح 
استان اصفهان از جمله این پروژه ها 
اس��ت. وی ادامه داد: اجرا و نصب 
45 دکل مخابراتی، 44 پروژه توسعه 
ارتباط��ات دیتا، 36 پ��روژه اصالح، 
نوس��ازی و توسعه س��اختمان های 
مخابرات��ی، 35 پ��روژه در بخ��ش 
فناوری اطالعات، 32 پروژه توسعه 
و نوسازی کابل ها، 24 دستگاه تلفن 
همگانی، هفت دفتر ICT روستایی 
و 17 پروژه ش��بکه های تلفن همراه 
و   MSC، BSC، SMS، HLA
GPRS از دیگ��ر پروژه ه��ای مورد 
بهره ب��رداری در ده��ه فجر اس��ت. 
مدیرعامل شرکت مخابرات اصفهان 

ب��ا بیان اینکه این پروژه ها در مناطق 
مختلف اصفهان اس��ت، اضافه کرد: 
پروژه ه��ا و طرح های قبلی با هدف 
ارائه امکان��ات و خدمات به مناطق 
محروم استان بوده و در حال حاضر 
تمام روستاهای استان دارای ارتباط 

مخابراتی هستند. 
زمان��ی اضافه کرد: ب��ا توجه به 
اینکه ش��رکت مخاب��رات به بخش 
خصوص��ی واگ��ذار ش��ده اس��ت 
بای��د توج��ه داش��ت ک��ه در نوع 
خدمات رس��انی تغییری ایجاد نشده 
و ب��رای مناطق محروم و روس��تاها 
دولت هزینه های تأمین اعتبار برای 

طرح ها و پروژه ها را می دهد.

به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی، با اعتباری 
نزدیک به 25 میلیارد ریال، 20پروژه 
زیربنای��ی در 13 ش��هرک و ناحی��ه 
صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 
به بهره برداری می رس��د. به گزارش 
موج، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی چهارمحال و بختیاری با بیان 
این مطلب به تش��ریح جزئیات این 
پروژه ها پرداخت و اظهار داش��ت: 
تهیه و اجرای بخشی از شبکه توزیع 
ب��رق 20 کیلوولت هوای��ی، تهیه و 
اجرای بخشی از ش��بکه توزیع گاز 
و سیس��تم حفاظت کاتدی��ک، تهیه 
و اجرای آس��فالت روی کانال های 

ش��بکه جمع آوری فاضالب بخشی 
از معابر در ش��هرک صنعتی بروجن 
با اعتب��ار 2473 میلیون ریال، تهیه و 
اجرای ش��بکه توزیع گاز و سیس��تم 
حفاظت کاتدیک، سر درب ورودی، 
تهی��ه، تأمین، حمل، اج��را و پخش 
آسفالت بخشی از معابر فازهای یک 
و دو در ش��هرک صنعتی ش��هرکرد 
ب��ا اعتب��ار 16 ه��زار و 353 میلیون 
ریال، س��ر درب ورودی و بخش��ی 
از ش��بکه جم��ع آوری فاضالب در 
ش��هرک صنعت��ی آب کوهرن��گ با 
اعتب��ار 1099 میلیون ری��ال، تهیه و 
اجرای پروژه آبیاری تحت فش��ار و 
لکه سبز در شهرک صنعتی فرخ شهر 

ب��ا اعتبار 172 میلی��ون ریال، اجرا و 
آم��اده س��ازی بخش��ی از معابر در 
ش��هرک صنعتی سفیددشت با اعتبار 
703 میلی��ون ریال، تهی��ه و اجرای 
تس��طیح و آماده سازی و تمیزکاری 
کانال ه��ا و پیاده روهای بخش��ی از 
معابر ش��هرک صنعتی هفش��جان با 
اعتب��ار 100 میلی��ون ری��ال، تهیه و 
اجرای فنس کشی اطراف منابع آب 
هوایی و زمینی در ش��هرک صنعتی 
فرادنبه با اعتبار 94 میلیون ریال، تهیه 
و اجرای آس��فالت روی کانال های 
ش��بکه جم��ع آوری فاض��الب در 
شهرک صنعتی س��امان )1( با اعتبار 
280 میلیون ریال، منبع آب بتنی 800 

متر مکعبی در ش��هرک صنعتی آب 
لردگان با اعتب��ار 887 میلیون ریال، 
سر درب ورودی در شهرک صنعتی 
دستگرد امامزاده با اعتبار 848 میلیون 
ریال، تهیه و اجرای جداول بخشی از 
معابر در شهرک صنعتی بن با اعتبار 
933 میلی��ون ریال، تهی��ه و اجرای 
مس��یل و پل بتنی در شهرک صنعتی 
تش��نیز با اعتبار 711 میلیون ریال و 
تهیه و اجرای عملیات خاکی بخشی 
از معاب��ر در ناحیه صنعتی گندمان با 
اعتبار 339 میلیون ریال عناوین پروژه 
هایی هس��تند که به صورت همزمان 
در ایام دهه مبارک فجر امسال مورد 

بهره برداری قرار می گیرند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:
حجم زاینده رود در حال حاضر 339 میلیون  متر مکعب است 

افتتاح 20 پروژه در شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری

863 پروژه مخابراتی در اصفهان به بهره برداری می رسد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

خوانسار

اصفهان

اصفهان

190پروژه در بخش منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری در دست اجرا است

آماده بهره برداری بودن 15 واحد تولیدی 
در چهارمحال و بختیاری

عملیات طرح ملی تأمین آب شرب
 شهرستان خوانسار آغاز شد 

طراحي و ساخت کلید الکترونیکي خودرو در اصفهان
مبتکر جوان اصفهاني کلید الکترونیکي خودرو 

ساخت

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان: 
نیروگاه شهید منتظري ملزم به تغییر سوخت است  

مع��اون برنامه ری��زی و پش��تیبانی اداره 
کل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: 190پروژه در بخش منابع 

طبیعی این استان در دست اجرا است. 
مهندس اس��ماعیل رئیس��ی با اش��اره به 
توجه��ات نظام مقدس جمهوری اس��المی به 
بخ��ش منابع طبیعی گفت: ب��رای اجرای این 
طرحها امسال 70 میلیارد و 822 میلیون ریال 

اختصاص یافته است.
و  میلی��ارد   41 از  داش��ت:  اظه��ار  وی 
522 میلی��ون ریال اعتب��ار تملک دارایی ها و 
سرمایه ای ملی 59 درصد تخصیص یافت و 

40 درصد در این بخش جذب شده است.
وی تصریح ک��رد: از 29میلی��ارد و 300 
میلی��ون ری��ال بودج��ه تمل��ک دارایی های 
سرمایه ای استانی نیز 59 درصد تخصیص و 

50 درصد جذب شده است.
به گفت��ه وی، 5/11 میلیارد ریال از محل 
جبران خسارات خشکسالی،500 میلیون ریال 
از محل بح��ران و 17میلی��ارد و 300 میلیون 
ریال از محل تملک از دیگر اعتباراتی اس��ت 
که امسال به طرحهای بخش منابع طبیعی این 

استان اختصاص یافته است.
وی گفت: توانمندسازی ساختارمدیریتی، 
تأمین نیروی انسانی، منابع مالی، تحول اداری، 
پیگیری و تصویب تش��کیالت سازمانی برای 
ادارات و شهرستانهای جدیدالتأسیس و جذب 
نیروی س��رباز برای حفاظت از منابع ارزشمند 
جنگلی و مرتعی از فعالیت های این س��ازمان 
است. حدود 85 درصد از مساحت یک میلیون 
و654 هزار هکتاری چهارمحال و بختیاری را 

مراتع و جنگلها تشکیل داده است.

15 واح��د تولیدی با س��رمایه گذاری افزون 
بر227 میلیارد ریال در چهارمحال و بختیاری آماده 
بهره برداری است.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: مصنوعات 
چوبی، فلزی، شیمیایی، ماشین سازی و تجهیزات 
الکتریکی از جمله مهم ترین محصوالتی است که 

در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
ب��ا به��ره ب��رداری از ای��ن طرح ه��ا زمینه 

اشتغال251 نفر در استان فراهم می شود.
علی باللی افزود: همچنی��ن در دهه مبارک 
فجر امس��ال ساخت 10 طرح عمرانی جدید در 
این استان با اعتباری افزون بر 19 میلیارد ریال با 

حضور مسئوالن استانی آغاز می شود.
وی همچنی��ن ب��ه پایان یافتن س��اخت 20 

طرح عمرانی در ش��هرک های صنعتی این استان 
با اعتباری افزون بر 25 میلیارد ریال اشاره کرد و 
گفت: نصب سردر شهرک ها، شبکه جمع آوری 
فاضالب، زیرس��ازی معابر، اجرای ش��بکه گاز، 
ش��بکه برق، آسفالت کش��ی خیابان ه��ا، اجرای 
طرح های آبیاری تحت فشار فضای سبز، اجرای 
کانال و جدول کشی در شهرک ها و آماده  سازی 
معابر از مهم ترین این طرح ها اس��ت. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
ساخت ش��هرک های صنعتی در این استان را از 
دستاوردهای مهم انقالب اسالمی ایران برشمرد 
و افزود: هم اکنون10  هزار و 300 نفر در بیش از 
500 واحد صنعتی استان مستقر در 27 شهرک و 

ناحیه صنعتی مشغول به کار هستند.

عملیات اجرایی پروژه ملی آبرسانی و تصفیه 
آب شرب شهرستان خوانسار و روستاهای مسیر 
انتقال در دهستان »ویست« از سرشاخه های »دز« 

و »سد باغکل« آغاز شد. 
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان، برای اجرای این طرح 
15میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است و طرح 
ش��امل 33 کیلومتر خ��ط انتق��ال از جنس لوله 
چدن و ف��والدی با قط��ر400 و 500 میلیمتر از 
سرش��اخه های دز از خروج��ی تونل قمرود در 
شهرستان گلپایگان تا تصفیه خانه و 7/6 کیلومتر 
خط لوله از س��د باغکل تا تصفیه خانه مشترک 
اس��ت. ظرفیت تصفیه خانه این طرح 200 لیتر 
در ثانیه به روش سانتریفالک و آبگیری مکانیکی 
اس��ت. این خط انتقال دارای چهار مخزن و سه 

ایستگاه پمپاژ است.
مدیر آب و فاضالب استان اصفهان در آیین 

آغاز عملیات این پروژه گفت: برای اجرای کامل 
آن س��ه سال زمان پیش بینی ش��ده است که در 
صورت افزایش اعتبار این مدت تا دو سال کاهش 
خواهد یافت. سید محمد رضا فخرایی افزود: از 
ح��دود 181میلیون متر مکع��ب آب قابل انتقال 
از سر شاخه های دز حدود 10میلیون متر مکعب 
به استان اصفهان اختصاص یافته است که از این 
میزان حدود سه میلیون متر مکعب آن به شهرستان 
خوانسار و حدود هفت میلیون متر مکعب برای 
آب شرب شهرستان گلپایگان در نظر گرفته شده 
است.علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان هم 
با اش��اره به اینکه این پ��روژه ملی و از مصوبات 
س��فر دوم ریاست جمهوری با هدف تسریع در 
کار است، گفت: با بهره برداری از سد باغکل که 
95درصد پیشرفت فیزیکی دارد و خط انتقال آب 
از سرش��اخه های دز و تصفیه خانه، مشکل آب 

شرب شهرستان خوانسار رفع خواهد شد. 

علی صادق، مخترع این سامانه امنیتی با بیان 
اینکه در طراحی و ساخت این سامانه با استفاده از 

کلیدهای الکترونیکی از 
جدیدترین روش های 
روز جهان استفاده شده 
است، گفت: با استفاده 
از ای��ن س��امانه، برای 
روش��ن ش��دن وسیله 
نقلیه، فقط می توان از 
کلید خودرو اس��تفاده 
ک��رد. وی اف��زود: در 
س��اخت  و  طراح��ی 
ای��ن س��امانه از چراغ 
چش��مک زن، دو نوع 
آنت��ن قاب��ل نصب بر 
فرم��ان  جعب��ه  روی 
خودروه��ای مدل باال 
خودروهای  سوئیچ  و 
پایین، س��امانه  م��دل 

R.F.I.D و س��یم های ارتباطی اس��تفاده ش��ده 
است. این مبتکر جوان اصفهانی، امکان استفاده 

در همه وسایل نقلیه، عدم نیاز به تعویض قطعات 
مرتبط، غیر قابل هک شدن، به صدا درآمدن آژیر 
خطر هنگام استفاده از 
در  متفرقه  کلیده��ای 
هنگام س��رقت، نصب 
آسان و س��ریع، امکان 
اف��زودن کلی��د تا پنج 
راه  از  کنت��رل  ع��دد، 
دور و ام��کان نص��ب 
نش��انگرهای صوت��ی 
و ن��وری را از مزایا و 
س��امانه  قابلیت های 
امنیتی خودرو با استفاده 
از کلیدهای الکترونیکی 
بیان کرد. این سامانه در 
مدت هش��ت ماه و با 
40 میلیون ریال هزینه 
طراحی و ساخته شده 
و به شماره 62632 در 
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت 

رسیده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: در صورتي که س��وخت مصرفي نیروگاه 
ش��هید منتظري اصفهان تا فروردین ماه سال آتي 

تغییر نکند، این نیروگاه تعطیل مي شود.    
به گزارش ایرن��ا احمدرضا الهیجان زاده در 
مراس��م آغاز احداث نخس��تین ایستگاه سنجش 
آلودگي شاهین شهر افزود: آلودگي ناشي از نیروگاه 
شهید منتظري هواي این شهرستان را در شرایط 
بحراني قرار داده و درصورت تداوم فعالیت با روند 
موجود، سال آینده عالوه بر جریمه، از فعالیت آن 
جلوگیري مي شود. وي خاطرنشان کرد: براساس 
مصوبه دور دوم سفر هیأت دولت به استان، نیروگاه 
مکلف به جایگزیني گاز به عنوان سوخت مصرفي 
است. الهیجان زاده گفت: میزان دي اکسید گوگرد 

در مازوت بسیار باال است و اثرات منفي بر چشم، 
پوس��ت و دستگاه تنفسي ساکنان مناطق نزدیک 
به نی��روگاه دارد. وي همچنی��ن از وزارت نفت 
خواس��ت با پایان مهلت مقرر، از تحویل مازوت 
به نیروگاه خودداري کند. مدیرکل حفاظت محیط 
زیس��ت اس��تان اصفهان، میزان اعتبار اختصاص 
یافته براي ایجاد ایستگاه سنجش آلودگي هواي 
شاهین شهر را دو میلیارد ریال اعالم کرد، این اعتبار 
توسط شهرداري شاهین شهر تأمین شده و تا چهار 

ماه آینده ایستگاه به بهره برداري مي رسد. 
این ایس��تگاه میزان کربن، ازن، دي اکس��ید 
گوگرد، منواکسید کربن، هیدروکربن ها و ذرات 
معلق در هواي شاهین ش��هر را از طریق تابلوي 

دیجیتال به نمایش مي گذارد.

شبکه گاز رسانی هفت 
روستای خوانسار 

بهره برداری شد

شبکه های گازرس��انی به روستاهای پشتکوه، 
خش��کرود، ارجنک، کهوت، وست، حاجی آباد و 
حس��ن آباد از توابع شهرس��تان خوانس��ار از توابع 

استان اصفهان به بهره برداری رسید.
 ب��ه گزارش ایرنا، این پروژه دارای 26 کیلومتر 
خ��ط تغذیه، 70 کیلومتر ش��بکه توزیع پلی آتیلن، 
1400مورد انشعاب پلی اتیلن، ساخت و نصب سه 
دس��تگاه تقلیل فش��ار »تی بی اس « و یک دستگاه 
تقلیل فشار »سی جی اس« است. برای اجرای این 
طرح 74 میلیارد ریال هزینه شده است. مدیرعامل 
ش��رکت گاز اس��تان اصفهان در آیین بهره برداری 
از این ش��بکه گفت: با بهره ب��رداری از این پروژه 
در آس��تانه دهه فجر و سی و یکمین سال پیروزی 
انقالب اس��المی، پنج ه��زار و 100 نف��ر از مردم 

روستاهای یادشده از گاز برخوردار می شوند.
 مرتضی طغیانی افزود: 690 روس��تای اس��تان 
اصفه��ان پ��س از پیروزی انقالب اس��المی از گاز 
برخوردار ش��ده اند و تا دو س��ال آین��ده به 250 

روستای دیگر این استان نیز گازرسانی می شود.
 به گفته وی بیش��تر پروژه های گازرسانی در 
این اس��تان در دولت های نهم و دهم انجام ش��ده 
اس��ت. طغیانی اظهار داش��ت: بی��ش از 90 درصد 
م��ردم اس��تان اصفه��ان از گاز برخوردارند و این 
استان به عنوان اولین اس��تان سبز کشور محسوب 
می شود. شهرستان خوانسار در شمال غرب استان 

اصفهان قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی اردستان: 
سه طرح اصالح و احیای 
مراتع در این شهرستان 

اجرا شده است
ماشااهلل کبریایی زاده در گفتگو با فارس در اردستان 
با بیان اینکه در س��ال جاری تاکنون 3 طرح اصالح و 
احیای مراتع در شهرس��تان اجرا و بهره برداری از آن 
آغاز ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: این طرح ها شامل 
س��اخت 26 دس��تگاه آبش��خور س��یار و تحویل به 
دامداران با هزینه 20 میلیون ریال، احداث س��ه باب 
آب انبار برای تأمین آب بهداش��تی دامداران با هزینه 
80 میلی��ون ریال و ذخیره نذورات و بذر پاش��ی در 
مسیر اصفهان و در زمینی به مساحت 250 هکتار و با 
هزینه 40 میلیون ریال است. وی هدف از اجرای این 
طرح ها را تأمین آب بهداشتی دامداران و رفع مشکل 
بی آبی دام ها ذکر کرد و اف��زود: در حال حاضر 150 

هزار رأس دام در شهرستان اردستان وجود دارد. 
کبریایی از کش��ت بادام کوهی در مراتع ییالقی 
اردس��تان خبر داد و گفت: طرح جنگل کاری با بذر 
بادام کوهی در س��طح 125 هکت��ار از اراضی ییالقی 
مناطق کوهستانی دهستان علیا با به کارگیری 22 نفر 

کارگر انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی اردستان خاطرنشان کرد: 
این طرح به مدت دو ماه و با اعتباری بالغ بر 104 میلیون 
و 900 هزار ریال اجرا ش��ده است. وی با بیان اینکه 
کشت بذر بادام کوهی به منظور تقویت رویشگاه های 
جنگلی موجود و حفظ ذخای��ر ژنتیکی خاک انجام 
می ش��ود، تصریح کرد: طی س��ال جاری تاکنون 90 

هکتار از اراضی مراتع اردستان واکاری شده است. 

دبیرخانه امور ایرانیان 
خارج از کشور در 

چهارمحال و بختیاری 
تشکیل شد

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: دبیرخانه شورای امور ایرانیان خارج از کشور 

در این استان تشکیل و فعال شد.
 ب��ه گزارش زاینده رود، دکتر ش��هرام محمدی 
افزود: این دبیرخانه طبق دس��تورالعمل ارس��الی از 
ش��ورای عالی ایرانی��ان خارج از کش��ور در حوزه 
معاون��ت برنامه ری��زی فعالیت خ��ود را آغاز کرده 
اس��ت. وی از تش��کیل چهار کمیته شامل اقتصادی 
و بازرگانی، علمی و آموزش��ی، حقوقی و کنسولی 
و فرهنگی و رسانه ای در دبیرخانه یادشده خبر داد 
و گفت: هدف از تش��کیل این دبیرخانه همفکری و 
تبادل نظر در مسائل مختلف با هم استانی های خارج 
از کش��ور است. وی شناس��ایی نخبگان هم استانی 
خارج از کش��ور به منظور دعوت در نشس��ت ها و 
همایش ها و سمینارهای تخصصی استان را از دیگر 

اهداف تشکیل این دبیرخانه دانست. 
بیش از30 هزار نفر از مردم چهارمحال و بختیاری 
در کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس به خصوص 

کشور کویت مشغول به کار هستند.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

خوانسار

اردستان

شهرکرد

خودروس��ازان  انجم��ن  دبی��ر 
ای��ران گف��ت: در ص��ورت اجرای 
یارانه ه��ا،  هدفمندس��ازی  الیح��ه 
ش��اهد افزایش 15 ت��ا 20 درصدی 
قیمت فروش خودروها در کش��ور 
خواهیم ب��ود. به گ��زارش موج از 
اصفه��ان، احمد نعمت بخش اظهار 
داش��ت: البت��ه در این زمین��ه هنوز 
برآورد دقیقی ص��ورت نداده ایم اما
پیش بینی می ش��ود قیمت تمام شده 

تا این میزان افزایش یابد. 
وی ضم��ن تش��ریح وضعی��ت 
صنع��ت خ��ودرو در س��ال آین��ده 
و در ص��ورت اج��رای ای��ن الیحه 
تصری��ح کرد: دول��ت در این الیحه 
موظف ش��ده اس��ت 30 درصد از 
درآم��د حاصل��ه از یارانه ه��ا را به 
بخش صنع��ت اختص��اص دهد و 
چنانچه معادل هزینه تحمیل ش��ده 
بازگردانده ش��ود، مشکلی نخواهیم 
انجمن خودروسازان  دبیر  داش��ت. 
ایران، آزادس��ازی تعرفه حامل های 
انرژی ظ��رف مدت 5 س��ال را نیز 
از مزیت ه��ای ای��ن طرح دانس��ت 
و اف��زود: ع��دم ح��ذف یارانه ها به 

صورت یکجا می تواند راهکاری در 
این زمینه باش��د. وی تأکید کرد: به 
هر میزان که بازگشت سهم صنعت 
از درآم��د حاصله یارانه ه��ا جبران 
نشود، به همان میزان افزایش قیمت 

خواهیم داشت.
ــه اندازه  ــران ب ــای ای بانک ه

صنعت خودرو رشد نکرده اند
نعمت بخ��ش در ادامه پیرامون 
مشکالت موجود در عرصه خودرو 
بی��ان داش��ت: عمده ترین مش��کل 

موجود، این اس��ت ک��ه بانک ها در 
ایران به اندازه صنعت خودرو رشد 

نکرده اند.
 وی اضاف��ه ک��رد: در دیگ��ر 
کش��ورها تنها 15 تا 20 درصد یک 
صنعت، آورده س��رمایه گذار است 
و 80 درص��د دیگر توس��ط بانک ها 
تأمین می ش��ود. این در حالی است 
که در ایران اینگونه نیست و بانک ها 

این توانایی را ندارند.
 نعم��ت بخش یک��ی از دالیل 

باال بودن قیمت خودرو در کش��ور 
را لزوم پرداخت س��ود باالی بانکی 
توسط قطعه سازان و تولید کنندگان 
دانس��ت و گفت: تس��هیالت کافی 
در اختی��ار خودرو س��ازان نیس��ت 
و س��رمایه بانک ها بس��یار کمتر از 
می��زان فروش س��االنه ی��ک گروه 

خودروسازی است.
 دبیر انجمن خودروسازان ایران 
در خصوص می��زان عملیاتی بودن 
سند توس��عه صنعت خودرو اظهار 
داش��ت: این س��ند برای افق 1404 
ترس��یم ش��ده و امیدواری��م موانع 

تحقق آن تا آن زمان برطرف شود.
 وی زم��ان اب��الغ این س��ند به 
خودروس��ازان را دو ماه آینده اعالم 
ک��رد و اف��زود: خوش��بختانه تمام 
بخش های پیش بینی ش��ده در این 
س��ند لحاظ ش��ده و هم اکنون نیز 
برنامه های اجرایی از طریق جلسات 

هفتگی در دست تدوین است.
انجم��ن  مس��ئول  ای��ن   
خودروس��ازان ایران، سند مذکور را 
بدون اش��کال دانست و گفت: بنده 

از تهیه کنندگان این سند بودم.

در صورت اجرای الیجه هدفمندسازی یارانه ها قیمت 
خودرو در ایران تا 20 درصد افزایش خواهد یافت

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی:
1 – مخترع مخترعین جهان که برق را اختراع کرد 

2 – کاری خداپس��ندانه از سفارش��های رس��ول 
اکرم)ص( – در بس��تنی می ریزن��د – مخترع ریل 

قطار
3 – عبا – جذام – اسناد

4 – ریش انبوه و بلند – تأکید ش��ده – بی خانمان 
و رمان تاگور

5 – واحد سطح – کتاب امیل زوال – ناودان
6 – خیلی کم – این دانشنامه را ابن سینا کتاب کرد 

– خصلت
7 – نقاش دیوانه اس��پانیا خال��ق تابلوی آفت های 

جنگ – فالگیر – فیلم مهرجویی و یار مجنون 
8 – داهار – رب وطنی – جغد – پارویش بگذارید 

مردید
9 – ف��ال نی��ک – زن نجی��ب فرع��ون – رم��ان 

شاتوبریان
10 – آش – چلچراغ – بیمار بسیار خطرناک 

11 – یکدل و بی آالیش – کارگردان فیلم بن بست
12 – غمگس��ار و مونس – نوعی جشن – شمای 

خارجی
13 – نویسنده نامی فرانس��وی خالق رمان فدرا – 

سرخنای – گیاه
14 – پشیمانی – بده بستان – بالغ 

15 – خوردنی محنت زا – نویسنده کتاب از زمین 
تا کره ماه – پایان کار.

عمودی:
1 – مسلسل – گواتر – رمق

2 – برانگیخت��ن – غنی و ثروتمن��د – از آن نتوان 
گریخت

3 – خال��ق کتابهای لبه تیغ و هفتمین گناه – زدنی 
سالوسانه – فرکانس

4 – نیمه آرام – دانش��مند ماش��ین روشن کن – از 
پیامبران الهی 

5 – واحد کباب – ش��قایق وحشی – قوی هیکل 
و پر زور 

6 – بارکش شهری – پیشی جستن – رمق
7 – خالق عروس��ی خون و ایرما که تیرباران شد – 

جیره و مواجب و مستمری – مادر ورزشها
8 – پوچ – برادر ابوی – مساوی – کارها

9 – این نه – چاپلوسی و مداهنه – دوست دانشمند 
ژان ژاک روسو

10 – مجرد – خونخوار شالیزار – حکایت
11 – استمالت – گالب – بله پوتین و چخوف 

12 – همان اوله��ا – برآوردن همه احتیاجات یک 
نفر

13 – یل ناکام شاهنامه – برد معروف – ساختمان 
بلند 

14 – مخترع کبریت سمباده ای – بازیکن پرسپولیس 
– فرمان مغولی 

15 – برج کج – پایتخت کوبا – کوتاه و نارسا.
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سر خط

از آنجا که در ساختار شخصیت ما انسان ها، 
افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می توانند 
س��ازنده یا ویرانگر باشند، بنابر این باید به خود 
و فرزندانمان بیاموزیم افکارمان را هوش��مندانه 
کنت��رل کنیم ت��ا در زندگ��ی ب��ه موفقیت ها و 
کامیابی های بزرگی دست یابیم. توصیه های زیر 

در همین زمینه است:
1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته 

باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.
 2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و 

راه های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.
 3- لیستی از افکار منفی خود طی روز تهیه 
و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت 
معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی 

مقابله کنیم.
4- برای تغییر اوضاع و ش��رایط نامس��اعد 
اقدام کنیم و مطمئن باش��یم می توانیم آنها را از 

بین ببریم.
5- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم 
و خ��ود را همه فن حریف ندانی��م، به عبارت 

دیگ��ر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب 
و احس��اس عجز و ناتوانی می شود خودداری 

کنیم.
 6- خ��ود را از قید و بنده��ای آزار دهنده 
رها س��اخته و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال 

آسوده ای داشته باشیم.
7- اعتماد به نفس خود را در هر ش��رایطی 
حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم آن را 
متزلزل کنند. باید متوجه باش��یم اعتماد به نفس 

کلید خلق تفکر مثبت است.
8- خندی��دن را فرام��وش نکنیم. خندیدن 
باعث می شود افکار ناراحت کننده و منفی  جای 

خود را به افکار مثبت و شاد دهند.
9- بدانیم اجرای راهکارهای تقویت مثبت 
هیچ هزینه ای ندارند و به س��ن و سال افراد نیز 

مربوط نمی شوند.
10- بای��د به تقویت مثبت اندیش��ی ایمان 
داشته باشیم و این شعار را هرگز فراموش نکنیم 
که »اگ��ر افکارمان را کنترل کنی��م، زندگی مان 

متحول می شود.« 

رئی��س پلی��س راه کش��ور اعالم ک��رد: در 
تصادف های ناشی از نقص فنی خوردوها در سال 
جاری، سه هزار تن کشته و 29 هزار و 900 تن هم 

مجروح و مصدوم شده اند.
س��رهنگ علیرضا اس��ماعیلی رئیس پلیس 
راه کش��ور اظهار داشت: بر اساس تجربیات سایر 
کشورها، استفاده ازخودروهایی با امکانات »ای صفر 
دی« )E0D( که مجهز به سیستم هشدار هستند، 
میزان بروز حادثه ت��ا رقم های قابل مالحظه ای 
کاهش می یابد. وی افزود: در صنعت خودروسازی 
ب��ه دو نکته ایمنی فعال و غیرفعال توجه ویژه ای 
ش��ده که این امر در کاهش حوادث تأثیر بسزایی 
داش��ته اس��ت. رئیس پلیس راه کشور همچنین 
اظهار داش��ت: در 9 ماهه ابتدای سال جاری، 594 
هزار و 344 دس��تگاه خودرو را به دلیل رفتارهای 
پرمخاطره متوقف کرده ایم و شاهد 6 / 23 درصد 
افزایش برخورد پلیسی بوده ایم. اسماعیلی گفت: 
در صورتی که به موازات برخوردهای پلیس در 10 
سال گذشته، سایر نهادهای مسئول نیز به وظایف 
خود در بخش ترافیک عمل می کردند، اکنون به 

آمارهای خوبی در کاهش تصادفات و کشته های 
ناش��ی از آن، دس��ت می یافتیم. رئیس پلیس راه 
کشور افزود: از سال 76 میزان تصادفات به صورت 
پله ای رشد داشته، به طوری که در سال 78 تعداد 
کشته های ناشی از تصادفات در کشور 15 هزار و 
482 نفر بود که این رقم در سال 79 به حدود 17 

هزار نفر و در سال 80 به 21 هزار نفر رسید.
وی اضافه کرد: اوج تعداد کشته ها در سال 85 
به 27 هزار نفر رسید، اما از سال 85 به بعد، شاهد 
کاهش در میزان کش��ته های ناش��ی از تصادفات
 بوده ایم. رئیس پلیس راه کش��ور، کاهش میزان 
کشته های ناشی از تصادفات را به دلیل فشارهای 
اعمال شده پلیس اعالم کرد و گفت: تصادفات در 
ایران به مرحله تثبیت رسیده است. رئیس پلیس راه 
کشور همچنین گفت: در هشت ماه سال جاری، 
برخورد با رفتارهای پر خطر، 16/8 درصد افزایش 
داشته که این آمار در اثر رصد حرکت های خطرناک 
رانندگان بوده است. اسماعیلی در پایان تأکید کرد: 
باید همزمان با برخوردهای پلیس، فرهنگ سازی 

الزم در جامعه صورت گیرد.

روابط در محیط کار
چطور می توانیم بهتر فکر کنیم؟

رئیس پلیس راه کشور خبر داد:
سه هزار کشته و 30 هزار مجروح نتیجه 

نقص فنی خودروها در یک سال 

رواب��ط در محی��ط کار از مهمتری��ن مس��ائلی 
اس��ت که در جامعه کاری باید مورد بررس��ی قرار 
گیرد. اینکه بدانیم نحوه ارتباط صحیح کدام اس��ت 
و در  هر ش��رایطی بهتر اس��ت چه رفتاری داش��ته 
باش��یم، به بهبود روابط و در نتیجه کاهش استرس 
در محی��ط کار کمک می کن��د. در جوامع در حال 
توسعه ضرورت بحث در مورد این موضوع بیشتر 
حس می ش��ود چرا که با آموزش ارتباط درست و 
اصالح روابط غلط در حیطه کاری، نظم بیش��تری 
حاکم شده، افراد نسبت به هم بیشتر احساس تعهد 
و مسئولیت می کنند و در نهایت کار پیشرفت بهتر 

و مؤثرتری دارد. 
ویژگی های محیط کار خوب

معم��والً برای آنکه کارکنان در محیط کار خود 
به راحتی و ب��ا بازدهی باال به کار بپردازند و نتایج 
خوبی را متوجه سازمانهایش��ان کنند الزم است در 
محیطی س��الم و مناس��ب چه از نظر فیزیکی و چه 
از نظ��ر روانی ق��رار گیرند. چنی��ن محیطی دارای 
ویژگی هایی اس��ت که باید به آن پرداخته ش��ود. 
ویژگی ه��ای یک محیط کار خ��وب و مطلوب را 

می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:
1 - از لحاظ فیزیک��ی: محیط کار باید امکانات 
اولیه را دارا باش��د، مثاًل از لحاظ نور، تهویه، دوری از 
سروصدای محیطی و... مناسب باشد و ابزار و وسایل 

ابتدایی و مناسب کار در اختیار کارکنان قرار گیرد.
2 - از لحاظ حقوقی و انگیزشی: به طور مسلم 
همه انس��انها در درجه اول برای به دس��ت آوردن 
پ��ول کار می کنند و اگر در ی��ک محیط کار همه 
امکانات فراهم باش��د اما حقوق مکفی و مناس��بی 
وجود نداش��ته باشد، آن محیط را نمی توان محیط 
کار مطلوب نامید و باید در حد متعارف و متوسط 
جامعه به کارکنان حقوق و دستمزد مکفی پرداخت 
شود تا از ایجاد حس نارضایتی جلوگیری به عمل 
آی��د. به عالوه یک محی��ط کار مطلوب باید دارای 
یک سیس��تم دقی��ق و عادالنه پرداخ��ت پاداش و 

پرداختهای انگیزشی باشد.
3 - از لح��اظ س��بک مدیریت��ی: نح��وه اداره 
سازمانها و ایجاد ارتباط سالم بین همکاران با هم و 
با رده های مدیریتی می توانند یک محیط کار سالم 
را به وجود آورد و مدیریت سازمان باید سعی کند 
که کارکنان از کار خود احساس رضایتمندی شغلی 
داشته باشند. اصوالً کارکردهای مهم مدیریت منابع 
انسانی جذب، نگهداری و ارتقا است. اگر مدیریت 
س��ازمان بتواند افراد سالم و متخصص را جذب و 

اس��تخدام کرده و در مرحله بعدی به وسیله عوامل 
انگیزشی و حقوقی آنها را به نحو احسن در سازمان 
نگهدارد و س��پس در جهت ارتقای دانش و پست 
س��ازمانی آنها برآید، دقیقًا یک محیط کار مطلوب 

را ایجاد کرده است.
توصیه هایی برای بهبود روابط در محیط کار:

دیگران را با نام صدا بزنید: این خوشایندترین 
صدا برای گوش هر کس��ی اس��ت. وقتی نام فردی 
را ب��ه کار می برید، در حقیقت پیغ��ام خود را تنها 
برای آن ش��خص ارس��ال می کنید. این کار ش��ما 
سبب می ش��ود فرد مقابل دریابد برای او اهمیت و 
ارزش قائل هستید. جمالت خود را با اسامی افراد 
بیامیزید و با س��ؤاالتی نظیر: »عل��ی، امروز خوب 

هستی؟« آغاز کنید.
اش��تباه خ��ود را بپذیری��د: اگر این مس��أله را 
بپذیرید ک��ه اعتراف به اش��تباهات در محیط کار، 
یکی از س��توده ترین اعمال اس��ت، پس با اعتراف 
به اش��تباه خود، هرگز فکر نخواهید کرد که وجهه 
خود را از دس��ت خواهی��د داد. یادمان باش��د در 
اعتراف به اش��تباهاتمان زیاده روی نکنیم مثاًل الزم 
نیس��ت با عذرخواهی فراوان در جلسات، اقدام به 
بیان اشتباهات خود کنید. جمله »من اشتباه کردم و 

متوجه آن هستم« کفایت می  کند.
دیگ��ران را ب��ا معیارهای باال در نظ��ر بگیرید: 
اندک افرادی در بین ما هس��تند که معموالً عقل کل 

خطاب می  ش��وند. ب��ه نظر می رس��د اینگونه افراد 
فکر می کنند هیچ کس جز خودش��ان قادر به انجام 
صحیح امور نیست. جزء این گروه از افراد نباشید. 
به قابلیت های دیگران اعتماد کنید. در واقع به آنها 
در انجام دادن کارها به بهترین وجه ممکن اطمینان 
داشته باش��ید. این به معنای داشتن انتظارات بیش 
از حد نیس��ت. باور داش��تن یک فرد او را تشویق 
به انجام کارها با حداکثر توان می کند و از ناامیدی 

جلوگیری می کند.
عالقه ای صادقانه از خود نشان دهید: به سخنان 
خ��ود دقت کنید و بدانید چه وقت باید آنها را بیان 
کنید. هر فرد در محیط کار شما، دارای سابقه ای از 
عالیق و تجارب و س��الیق گوناگون اس��ت. حتی 
اگر نقطه اشتراکی با هم ندارید، در مورد اطرافیانتان 
اطالعات کس��ب کنید. مردم دوست دارند دیگران 
آنها را به خاطر داش��ته باش��ند پس در سخن گفتن 

دقت کنید.
از دیگ��ران تعری��ف و تمجید کنی��د: در مورد 
تعریف خود صریح باش��ید و نشان دهید در مورد 
آنچ��ه فرد انجام داده اس��ت، آگاهی دارید، به طور 
مثال بگویید: »علی، تو خیلی خوب جلسه را اداره 
کردی به خص��وص وقتی همه از مس��یر موضوع 
اصل��ی منحرف ش��ده بودند«. در عین حال س��عی 
کنی��د به ندرت و فقط زمانی که واقعًا نیاز اس��ت، 
انتق��اد کنید، انتقاد را طوری بیان کنید که مانند یک 

نصیحت س��ازنده از طرف دوستی قابل اعتماد در 
نظر گرفته شود.

مراقب حرف هایتان باش��ید: اگر قصد ندارید، 
کاری را انج��ام دهی��د، هرگز نگویی��د آن را انجام 
خواهی��د داد. یادتان باش��د اعتبار ش��ما، ارتباطی 
تنگاتن��گ با گفتارت��ان دارد. اگر به قول خود عمل 
نکنی��د، در م��ورد کاره��ای بزرگ به ش��ما اعتماد 
نخواهد شد و در نتیجه پیشرفتی حاصل نمی شود.

قدردانی و سپاس��گزاری فراموش نش��ود: اگر 
ف��ردی لطفی به ش��ما کرد، تش��کر کنی��د و مقابله 
به مث��ل کنید و ای��ن را بدانید که ش��ما به خودی 
خود مس��تحق لطف نیستید و کسی به شما بدهکار 

نیست. پس تشکر فراموش نشود.
با فکر و مالحظه باش��ید: اگ��ر قبل از صحبت 
کردن خوب فکر کنید ش��اید هیچ وقت، ابهامی در 
گفتارتان س��بب سوء تعبیر نشود. در صورت بروز 
سوءتفاهم یادمان باش��د، نظرات دیگران را محترم 
بش��ماریم. ببینید چ��را آنها اینگونه فک��ر می کنند. 
به ج��ای مش��اجره از دیگران بخواهی��د در مورد 
مواضعش��ان توضیح دهند، مجبور نیستید موافقت 
کنید اما می توانید بگویید: »من متوجه هس��تم شما 

چه می گویید.«
از خودگذش��تگی فراموش نش��ود: بد نیس��ت 
گاهی اوقات از مکان ش��غلی خود خارج شده، به 
دیگران در کارهای ش��ان کمک کنی��د. این عمل را 
بدون اینکه از ش��ما درخواست شود، انجام دهید، 
گفتن: »کمک الزم ندارید؟« شما با این کار، دیگران 
را تش��ویق به از خودگذش��تگی ک��رده و در نتیجه 
محیط کاری مثبت قوی ایجاد خواهد ش��د و دیگر 
اینک��ه ب��رای خود لطف��ی دو جانب��ه را خریداری 

می کنید، چرا که مهربانی همیشه باز می گردد.
متواضع و فروتن باش��ید: یادمان باش��د اگر به 
کامیاب��ی دس��ت یافتیم، خ��ود از آن تعریف نکنیم 
بلکه دیگران خود متوجه آنها ش��وند، »همچنان که 
گفته اند، مش��ک آن اس��ت که خ��ود ببوید نه آنکه 

عطار بگوید.«
به حفظ آبروی دیگران کمک کنید: اگر همکارتان 
اش��تباهی کرد با خندیدن به اشتباهی که شخص )نه 
با خندیدن به خود شخص( مرتکب شده، به همراه 
ضربه ای دوس��تانه به ش��انه های او از پریش��انی اش 
بکاهید و بگویید: »این برای بهترین افراد هم ممکن 
است پیش بیاید.« با این کار به او و دیگران اطمینان 

می دهید که دنیا به پایان نرسیده است.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

 بهداشت روانی را امروزه به معنی احساس رضایت 
و بهبود روانی و انطباق کافی اجتماعی با موازین مورد 
قبول هر جامعه تعریف کرده اند. یک محیط کاری سالم 
می تواند ارتباط نزدیکی با بهداشت روانی کارکنان داشته 
باش��د. وقتی مدیریت، عملکرد خوبی داش��ته باشد و 
کارکنان، مورد تکریم و احترام قرار بگیرند و به آنان بها 
داده شود، بعید است چنین محیط کاری دردسرساز باشد 
یا باعث بروز مشکل های روانی شود. به عبارتی، عملکرد 
ضعیف مدیریت می تواند عامل نارضایتی شغلی قلمداد 
ش��ود. به عنوان نمونه، اگر کارکنان تصور کنند با آنان 
منصفانه و محترمانه رفتار نمی شود، به احتمال زیاد، به 
مشکل های روانی دچار می شوند. محیط کاری می تواند 
عارضه های منفی بر سالمت جسمی و روانی کارکنان 
داش��ته باش��د. اگر  فضایی به  وجود آوریم که تعادلی 
بین کار و زندگی وجود نداشته باشد و تبعیض، تجاوز 
به حقوق کارکنان و برچس��ب زدن رواج داشته باشد، 
تعادل میان کار و زندگی و تعارض میان کار و زندگی، 
وقتی به وجود می آید که کارکنان دریابند نقش های آنان 
در محی��ط کار و خانواده، با یکدیگر تداخل داش��ته و 
برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می کنند. همه  استرس ها، 

منفی و مضر نیستند و جزئی از ماهیت کار محسوب 
می شوند. تحقیق های انجمن بهداشت روانی »کانادا« در 
سال 2001 میالدی نشان می دهد کارکنانی که استرس 
ناشی از کار را مثبت تلقی می کنند، از بهره وری باالیی 
برخوردارند. بسیاری از کارکنان معتقدند تعارض میان 
کار و زندگ��ی به محیط خانواده و کار، آس��یب جدی 
می رساند که می تواند سالمت جسمی و روانی فرد را 
به خطر بیندازد. البته این به این معنی نیست که استرس، 
به تنهایی موجب تش��دید بیماری های روانی می شود. 
اس��ترس زیاد، زمینه ساز افسردگی، اضطراب یا خشم 
شده و در کارکرد مغز اختالل ایجاد می کند و در نهایت 
منجر به ضعف سیستم ایمنی بدن می شود. به عبارتی، 
استرس زیاد می تواند موجب ضعف اخالقی، غیبت و 
کاهش بهره وری شود. تعارض شدید میان کار و زندگی 
همراه اس��ت با: تحمل اس��ترس زیاد، افسرده خویی، 
درماندگ��ی و ضعیف ت��ر ش��دن وضعیت س��المت 
جسمانی، کاهش رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی، 
افزایش مراجعه به پزش��ک، افزایش غیبت کاری برای 
از بین بردن تعارض میان کار و زندگی. به کارفرمایان 
توصیه می شود کارهای اضافی را کم کنید؛ یکی از این 

روش ها، جلوگیری از مکاتبه های اضافی و ارجاع آن از 
مدیریت به کارکنان، اصالح و بهبود فرآیندهای کاری 
اس��ت. در این زمینه با کارکنان مشورت کنید. کاهش 
مأموریت های اداری، کاه��ش پرداخت اضافه کاری و 
پرداخت های جایگزین برای جبران هزینه های زندگی 
)پاداش براساس شایستگی و عملکرد( به کارکنان برای 
انجام اضافه کاری، فرصت »نه گفتن« بدهید، به شرطی 
که وقفه در کارهای اداری به وجود نیاید(. ساعت های 
کار شناور تدوین کنید تا کارکنان بتوانند در طول هفته، 
چند روزی از این س��اعت های کاری استفاده کنند یا 
شرایط انجام کار در خانه را فراهم سازید. نباید کارکنان 
را برای انتخاب میان پیش��رفت ش��غلی و رس��یدگی 
به خانواده تحت فش��ار بگذارید بلکه باید راه کارها و 
ش��اخص های ارتقا و ترقی ش��غلی به  نحوی طراحی 
شود که به زندگی خصوصی کارکنان صدمه ای نرساند. 
برای حفظ تعادل میان کار و زندگی خانوادگی کارکنان 
باید به اضافه کاری های غیرمنطقی »نه« بگویید، سعی 
کنید کار اداری را کم تر به خانه ببرید. اگر مجبورید در 
خانه، کارهای اداری انجام دهید، باید وقت خاصی را 
به آنها اختصاص دهید؛ برای نمونه وقتی که فرزندان به 

رختخواب رفتند.
از  دهی��د.  کاه��ش  را  اداری  مأموریت ه��ای   
س��اعت های کاری شناور اس��تفاده کنید. به یاد داشته 
باش��ید واکنش افراد در مقابل استرس متفاوت است. 
ممکن اس��ت اس��ترس برای یک  نف��ر عارضه های 
جس��مانی و روانی شدید داشته باش��د در حالی که 
دیگری، از این عارضه ها در امان باش��د. عدم تبعیض 
و تج��اوز به حقوق دیگ��ران، تبعیض، نقض حقوق 
دیگران و برچس��ب زنی، مانعی جدی برای داش��تن 
س��المت جس��می، روح��ی و روانی خوب اس��ت. 
ترس از دس��ت دادن شغل، عدم ارتقای شغلی، عدم 
مش��ارکت کارکنان و تمس��خر از س��وی همکاران 
می تواند آسیب جدی به سالمت روحی و روانی فرد 
وارد کند. تبعیض، سم مهلکی برای یک محیط کاری 
خوب محسوب می شود و زمینه ساز بروز بسیاری از 
بیماری ها است. سازمان ها از داشتن کارکنان سالم و 
تندرست بهره می برند. کارکنان را تشویق کنید به فکر 
سالمتی خود باشند. وجود کارکنان سالم، تندرست و 
بانشاط، موجب بهبود اخالقیات و افزایش بهره وری 

در سازمان می شود. 

ــول- زندگ��ی خصوصی  ــه محب رس مرضی
سران کش��ورهای امریکا و اروپا کانون توجه افراد 
آن کش��ورها قرار دارد و مس��ائل ش��خصی آنها در 
روند زندگی سیاس��ی آنها نقشی تعیین کننده دارد. 
س��یلویو برلوس��کونی رئیس جمه��ور ایتالیا یکی 
از خبرس��ازترین سران کش��ورهای اروپایی است. 
بی پروای��ی رفتارهای برلوس��کونی هم��گان را به 
حیرت واداش��ته اس��ت و حتی همسرش )ورونیکا 
الریو( را واداشته که در برابر همگان او را سرزنش 

کند. 
فس��ادهای مالی، تبانی، اتهام همکاری با مافیا، 
پرداخت رش��وه های سنگین و فرارهای مالیاتی، از 
جمله اتهامات و ش��ایعاتی است که همواره همراه 
برلوس��کونی نخس��ت وزیر 72 س��اله ایتالیا است. 
ول��ی او همچنان این اتهام��ات را توطئه هایی علیه 
خود می داند و به رغم تمام فش��ارها و مس��ائل به 
وجود آمده حاضر نیست از مقام خود استعفا داده و 
انتخاب��ات پیش از موعد را به اجرا گذارد. کاری که 
در هیچ یک از ادوار نخس��ت وزیری خود نکرد و 
اح��زاب رقیب تنها با خارج کردن گروهها و برخی 
اح��زاب از ائت��الف با برلوس��کونی او را مجبور به 
اس��تعفا کردند. اینگونه رقابتها بی ثباتی سیاس��ی و 
ناپایداری دولتها را در ایتالیا در پی داشته است. تعداد 
احزاب، عدم ثبات دولتها و نبود مشی واحد سیاسی 
نتیجه نوپایی سیاس��ت ایتالیا در زمینه دموکراسی و 
حکومت جمهوری اس��ت. در این کش��ور اگر چه 
نخست وزیر توسط رئیس جمهور انتخاب می شود 
اما در واقع نامزد یا رئیس حزبی اس��ت که اکثریت 
پارلمان را در دس��ت دارد البته بعضاً تعدد احزاب، 
سیس��تم انتخاباتی و یا نفوذ رئیس جمهور وضعیت 
را به مراتب پیچیده تر می کند. پول، نفوذ و قدرت 
از جمله عواملی اس��ت ک��ه می تواند تا حد زیادی 
ثبات و پایداری دولت و ش��خص نخست وزیر را 
تضمین کند و برلوس��کونی شاید مرد اول ثروت و 

قدرت در ایتالیا است.

او ک��ه ثروتمندتری��ن ف��رد ایتالیا و بیس��ت و 
پنجمین ثروتمند دنیا اس��ت با مالکیت 90 درصدی 
بر رسانه های این کشور تملک باشگاههای مهم و 
پرطرف��دار مانند آ. ث میالن و پایه گذاری ش��بکه 
وس��یعی از ش��رکتها که به انجام کارهای اقتصادی 
س��ودآور و حیات��ی ایتالیا مش��غولند به ش��خصی 
بی رقیب در عرصه قدرت و سیاس��ت ایتالیا تبدیل 
ش��ده است. اگر چه این ثروت و قدرت با شایعات 
و حواش��ی زیادی همراه است ش��رکت در 2500 
جلس��ه دادگاه و ص��رف هزینه های بال��غ بر 300 
میلی��ون د الر نمونه ای از این دردس��رها اس��ت و 
ط��ی این م��دت در هیچ یک از م��وارد، اتهامی، به 
علت مصونیت قضایی نخست وزیر متوجه شخص 
وی نبوده است اما با باال گرفتن روند فساد سیاسی 
و اقتصادی برلوس��کونی قضات دیوان عالی ایتالیا 
اخیراً طی حکمی مصونیت قضایی نخس��ت وزیر 
را لغو کردند و به ای��ن ترتیب پرونده های اتهامی 
وی در دادگاه ه��ای ایتالیا به جریان افتاد. دو مورد 

از مهمتری��ن ای��ن پرونده ها مربوط ب��ه پرداخت 
رش��وه در انتخابات و نیز ارائه اسناد نادرست مالی 
ب��ه دادگاه اس��ت. در مورد اول برلوس��کونی متهم 
است که با پرداخت رشوه و خریدن رأی سناتورها 
قب��ل از انتخاب��ات س��ال 2008 باعث س��رنگونی 
رومانو پرودی شده اس��ت و مورد دوم اتهام اینکه 
برلوس��کونی با پرداخت 700 هزار یورو رش��وه به 
وکیل مالیاتی خود او را واداش��ته تا اس��ناد مالیاتی 
نادرس��تی را به دادگاه در ده��ه 90 ارائه کند. روند 
جنجال آفرینی برلوسکونی تنها به مسائل سیاسی و 
مالی ختم نمی ش��ود او در عرصه بین المللی هم به 
دنبال ماجراجویی است. او پس از انتخابات امریکا 
و پی��روزی اوباما در اظهارنظری عجیب او را فردی 
جوان، خوش تیپ و آفتاب س��وخته توصیف کرد 
که باعث شد بسیاری او را متهم به نژادپرستی کنند. 
مورد دیگر در زمان ریاس��ت برلوس��کونی اتحادیه 
اروپا بود. او در پاس��خ به انتقاد »مارتین ش��وتنر« از 
اعضای پارلمان اروپا که او را متهم به داشتن رابطه 

با مافیا دانسته بود وی را به نگهبان اردوگاههای کار 
اجباری شبیه دانست. صحبتهای بی پروا و پرطعنه 
او س��ران کشورهای چین و فنالند را نیز بی نصیب 
نگذاشت. در اقدامی عجیب در زمان گرفتن عکس 
یادگاری در اجالس سران اتحادیه اروپا برلوسکونی 
برای س��ر وزیر امور خارجه اسپانیا شاخ گذاشت و 
بع��داً قصدش را از این کار ش��وخی بی��ان کرد. اما 
خبرس��ازترین خبر زندگی برلوس��کونی فسادهای 
اخالقی و ارتباط غیر اخالقی او با زنان و دخترانی 
اس��ت که آنها اغلب پس از این رابطه به واسطه او 
به پس��تهای مهم سیاسی دس��ت پیدا می کنند. خبر 
مربوط به شرکت کردن او در جشن تولد یک دختر 
18 ساله و یا میهمانی های او با حضور دهها دختر 
جوان در ویالی اختصاصی اش همه از موارد پر سر 
و صدای زندگی برلوس��کونی است اخباری که هر 
روز ابع��اد تازه تر و وقیحانه تری به خود می گیرد. 
به رغم تمام اتفاقات پیش آمده سیلویو برلوسکونی 
همچنان مرد اول ایتالیا اس��ت و طبق نظرسنجی ها 
از حمای��ت 51 درص��دی رأی دهن��دگان در ایتالیا 
برخ��وردار اس��ت و ای��ن محبوبی��ت از دو عامل 
سرچش��مه می گیرد. اول حمای��ت و اعتماد مردم 
ایتالیا به برلوسکونی و شعارهای تبلیغاتی او مبنی بر 
نجات ایتالیا از بن بست های اقتصادی، رکود و تورم 
است. مس��ائلی که در زمان رومانو پرودنی نخست 
وزیر س��ابق ایتالیا و رقیب برلوسکونی الینحل ماند 
و مردم را واداشت به برلوسکونی که خود را مسیح 
سیاس��ت ایتالی��ا معرفی می ک��رد رأی دهند و دوم 
اینکه س��قوط و انحطاط اخالقی که ن��ه تنها ایتالیا 
بلکه تمام اروپا را فرا گرفته اس��ت عاملی است که 
موجب بی اهمیت ش��دن اینگونه رسوایی ها برای 
مردم ایتالیا شده است. اوج روحیه دنیاگرایی و عدم 
پایبندی به اصول اخالقی و خانوادگی باعث ش��ده 
برلوس��کونی نه تنها خود را در برابر افکار عمومی 
ایتالیا مسئول نبیند بلکه خود را محبوب ترین رئیس 

جمهور ایتالیا می داند.

ماجراجویی به نام سیلویو برلوسکونی  

بهداشت روانی در محیط کار 
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زنان متأهل، چاق تر هستند

پس از مطرح کردن معیارهای انتخاب 
همسر، سؤالی که در ذهن همه افراد 
مطرح می شود این است که چگونه 
می توان قبل از ازدواج به خصوصیات 
روح��ی و روانی  همس��ر پی برد؟ و 
آیا می شود با رعایت موازین شرعی 
و عرفی، ش��خصی را قبل از ازدواج 
شناخت؟ جواب این سؤال تا حدودی 
مثبت اس��ت به ش��رطی که عاقالنه 
با موضوع برخورد ش��ود. به پس��ران 
ج��وان توصیه می کنی��م، دقت کنید 
ش��خصی را که برای ازدواج انتخاب 
می کنی��د، آیا ش��خصیت اجتماعی، 
یعنی مجموعه حرکات، رفتارها، آداب 
معاشرت و برخورد اجتماعی اش با 
عقاید ش��ما همخوان هست یا خیر؟ 
اگر همخوانی وجود داشت تحقیقات 
جزئ��ی در مورد خانواده اش به عمل 
آورید و خانواده او را با خانواده خود 
از لحاظ اقتصادی، اجتماعی مقایسه 
کنید، اگ��ر در یک ردی��ف بودید به 
خواستگاری  بروید. دختر خانم های 
جوان باید ابت��دا تحقیقات جزئی در 
مورد خواستگارشان به عمل آورند اگر 
در کلیات مانند وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی، موقعیت شغلی و تحصیلی، 
فرد مورد نظرش��ان ب��ا آنها همخوان 
است، اجازه دهند خواستگار به خانه 
آنها بیای��د. تاریخچه خواس��تگاری 
به قب��ل از میالد مس��یح برمی گردد. 
خواس��تگاری از طرف م��ردان انجام 
می ش��ده. به عب��ارت دیگ��ر مرد به 
خواستگاری زن می رود و این امر به 
خاطر تفاوت های روان شناختی زن و 
مرد  است، خواستگاری در درجه اول 
احترام و اکرام به جنس مؤنث است. 
زمانی که به خواستگاری می روید و یا 
از شما خواستگاری می شود، زیباترین 
لباس��هایتان را به تن کنید و پوششی 
شیک و مناس��ب داشته باشید. اولین 
دیدارها همیشه در اذهان باقی می مانند. 
عده ای با لباس های نامناس��ب و نه 
چندان تمیز به خواستگاری می روند 
و تصورشان این است که این شخص 
بای��د وضعیت زندگی م��را بداند در 
صورت��ی ک��ه این وضعی��ت خاطره 
خوش��ی به جا نمی گ��ذارد. در تمام 
طول مراسم خواستگاری متانت و وقار 
بای��د از ناحیه هر دو خانواده مراعات 
ش��ود و رفتارهای نامناسب و جلف، 
ذهنیت ه��ای ب��دی را رقم می زنند. 
هنگام صحبت کردن با فرد مورد نظر 
در اولین جلس��ه بنا را بر صداقت  و 
یکرنگ��ی بگذارید و متعهد ش��وید 
آنچه می گوئید کامالً از س��ر صدق 
و صفا باش��د و به این تعهد خود نیز 
پای بند شوید. بهتر است به عنوان اولین 
سؤال از فرد مقابل بخواهید خودش را 
کامل معرفی کند؛ به عبارت دیگر از 
او بخواهی��د خالصه ای از گذش��ته 
زندگیش برای شما بگوید خودتان نیز 
متقابالً خالصه ای از سرگذشت خود 
را مطرح کنید. سرگذشت و بیوگرافی 
شامل این موارد می شود: معرفی کامل 
نام و نام خانوادگی، شغل، سن، شغل 
پدر و مادر، میزان تحصیالت هر یک 
از آنها، وضعیت شغلی و تحصیلی و 
سنی دیگر افراد خانواده و اینکه شما 
در چه خانواده ای و با چه ش��رایطی 
بزرگ شدید و مسائل خاص زندگی 
شما در گذش��ته چگونه بوده است. 
هنگام صحبت کردن فرد مورد نظرتان، 
سراپا گوش باشید، و دقت الزم را به 
عمل آورید تا مطالب گفته شده را بهتر 
بتوانید به خاطر بسپارید و هنگامی که 
خودتان صحبت می کنید نیز س��عی 
کنید، سنجیده حرف بزنید. پس از این 
که از گذشته و شرح حال فرد مقابل 
مطلع شدید می توانید دیدگاهش را 
راجع به مذهب س��ؤال کنید. بپرسید 
نگرش شما راجع به مذهب چیست؟ 
مذهب چقدر در زندگی شما نقش دارد 
و تا چه اندازه به آن اهمیت می دهید؟ 
و بعد متقابالً دیدگاه خودتان را راجع 
به مذهب مطرح کرده و دقیقاً نگرش 
خود را در این مورد تشریح کنید. اگر 

برای مثال در مورد احکام مقید هستید 
و عالوه بر واجبات، مستحبات را نیز 
رعایت می کنید، ای��ن مورد را حتمًا 
تذکر دهید و با نگرش ها و احساسات 

فرد مقابل مقایسه کنید.
مطلب دیگری که می توانید س��ؤال 
کنید نگرش مخاطب ش��ما راجع به 
مسائل اقتصادی و نحوه درآمد است، 
در اینجا ش��غل خود و می��زان درآمد 
ماهیان��ه خود را مط��رح کنید؛ بلوف 
نزنید، آنچه واقعاً هس��ت را بگویید. 
خانم ه��ا نیز باید از خواستگارش��ان 
س��ؤال کنند به نظر ش��ما یک زن و 
همسر ایده آل چگونه فردی می تواند 
باش��د و بعد صفات مطرح شده را با 
خصوصیات و ساختمان روانی خود 
مقایسه کنند، اگر ناهمخوانی یافتند باید 
بگویند این ویژگی ها را ما نداریم و 
یا اصالً با س��اختمان روانی ما بیگانه 
است، خانم ها حتماً سؤال کنند انتظار 
مرد مورد نظرشان از آنها چیست، به 
نظر آنها زن باید با چه نوع پوشش��ی 
در اجتماع ظاهر شود، چگونه باید با 
مردم نشست و برخاست کند؟ نظرش 
راجع به ش��اغل بودن زن چیس��ت؟ 
امکان��ات مالی خود را توضیح دهید، 
اگر توان مالی ش��ما در شرایط فعلی 
بیشتر از امکانات موجود نیست این 
مورد را نیز تذکر دهید و س��پس نظر 
دختر خانم را در این مورد بخواهید، 
ببینید ایش��ان چه مقدار پول را برای 
داشتن یک رفاه نسبی الزم می دانند، 
و اگر خواسته های ایش��ان با درآمد 
شما همخوان نیست موضوع را مطرح 
و روی آن تأکی��د کنی��د، وعده ها و 
قول هایی که با امکانات شما نمی خواند 
و امکان برآورده شدنش نیست، ندهید.

همیشه برای بهتر شدن زندگی تالش 
کنید ولی قول های ناب��ه جا ندهید. 
عالوه بر نگرش خود و فرد مورد نظر، 
در مورد مسائل مادی و اقتصادی باید 
موقعیت اقتصادی هر دو خانواده را با 
یکدیگر مقایسه کنید. فراموش نکنید 
بسیار مهم است که دختر و پسر از یک 
ردیف اقتصادی با یکدیگر ازدواج کنند 
و ازدواج طبقات متضاد اجتماعی اصاًل 
ص�الح نیست. یکی دیگر از مطالبی 
که حتماً باید در جلسه خواستگاری 
پرسیده شود، ارزش های خانوادگی 
اس��ت. باید بفهمید در خان��واده فرد 
مقابل چ��ه چیزهایی ارزش اس��ت. 
اگر در خانواده شما تحصیل جایگاه 
مهمی دارد و خانواده برای تحصیالت 
و ف��رد تحصیل ک��رده ارزش زیادی 
قائل هستند، ولی در خانواده شخص 
مورد نظر شما هیچ بهایی به تحصیل 
و تحصیل کرده داده نمی شود، جای 
تأم��ل دارد؛ باید اندکی دس��ت نگه 
دارید. ی��ا چنانچه در خانواده ش��ما 
حجاب و رعایت کردن آن بسیار مهم 
اس��ت و یکی از ارزش های حساس 
در خانواده به ش��مار می رود ولی در 
خانواده طرف مقابل حجاب کم رنگ 
است و یا اصالً جایگاهی ندارد و در 

عوض پول مهمترین ارزش است، در 
اینجا شما با یکدیگر همخوانی ندارید. 
بعد از بررسی نگرش های فرد مقابل 
راجع به مذهب و مسائل اقتصادی و 
ارزش های خانوادگی، نوبت به بررسی 
ارزش ه��ای درون فردی می رس��د. 
در اینجا افکار، عقای��د، ایده آل ها و 
عالی��ق را به طور کامالً جزئی مطرح 
کنید. آقایان حتماً از خانم ها بپرسند، 
به نظر آنها یک م��رد ایده آل چگونه 
فردی است و چه شرایطی باید داشته 
باش��د؟ اگر خصوصیاتی را که خانم 
مطرح می کند در وجود شما نیست 
س��ریعاً اعالم کنید این خصوصیات 
فردی مورد نظر ش��ما، در ما نیس��ت 
و یا اصالً نمی توانیم اینگونه باش��یم. 
اگر خانم ها در شرایط فعلی شاغلند 
و به شغلش��ان نیز عالقه مند هستند 
و کار کردن برایش��ان اهمی��ت دارد، 
ولی احساس می کنند خواستگارشان 
نظر چندان مساعدی نسبت به شاغل 
بودن زن ندارد باید به این نکته تأکید 
شدید کنند، حتی در صورت لزوم آن 
را شرط ضمن عقد قرار دهند. مسأله 
دیگری که باید در خواستگاری مطرح 
شود برنامه های فعلی و برنامه های 
آینده اس��ت. وضعی��ت فعلی تان را 
کامالً مشخص کنید، برنامه های آینده 
را نیز حتماً مطرح کنید. اگر قصد ادامه 
تحصیل دارید این نکته را تذکر دهید. 
اگر قص��د جا به جایی و مس��افرت 
خارج از کش��ور داری��د، باید قبل از 
ازدواج مطرح کنید. اگر بیماری های 
جس��مانی خ��اص دارید و ی��ا قباًل 
در زندگی ش��ما اتفاقی افتاده اس��ت 
)احتماالً نامزدی یا عقد داش��ته اید و 
ناموفق بوده است و یا مسائل مشابهی 
داش��ته اید( آنها را پنهان نکنید قبل از 
اینکه همس��رتان از دیگران بشنود و 
نسبت به شما بی اعتماد شود خودتان 
مطرح کنی��د؛ در این صورت وجدان 
راحتی نیز خواهید داشت. شاید همه 
این مطالب را در جلسه خواستگاری 
نتوان مطرح کرد، هیچ اشکالی ندارد 
تعداد جلسات خواستگاری را اضافه 
کنید، مش��روط به اینکه حسن نیت 
داشته باشید. بعد از اینکه طی جلسات 
خواستگاری اطالعات الزم را دریافت 
کردید و نکته ای بر شما مبهم نماند، 
زمان ارزشیابی و تجزیه و تحلیل فرا 
می رس��د. در اینجا فرد مورد نظر را 
مورد مطالعه قرار دهید نکات مثبت را 
در شخصیت و موقعیت وی جستجو 
کنید و آن را در یک ستون زیر هم قرار 
دهید در مقابل ستونی را نیز به صفات 
و خصوصیات منفی اختصاص دهید. 
آن مورد یا م��واردی از خصوصیات 
منفی را که اطمینان صد در صد دارید 
تغییر می کند مثبت حس��اب کنید و 
سپس آنها را مورد سنجش قرار دهید 
و تحلیل کنید. گاهی اوقات یک مورد 
منفی به تم��ام موارد مثبت می چربد 
مث��الً فرد م��ورد نظ��ر تحصیالت و 
ش��غل خوب دارد و خان��واده خوب 

و نجی��ب و موقعی��ت اقتصادی اش 
نیز مناسب اس��ت، اخالق خوبی هم 
دارد ولی معتاد اس��ت. در این شرایط 
باید دست نگه داشت و برای ازدواج 
عجله نکرد و یا اینکه شرایط زندگی 
خوب است ولی شغل غیرقانونی دارد، 
مسلماً زندگی با چنین شخصی سراسر 
اضطراب  خواهد ب��ود. پس از آنکه 
ارزش��یابی انجام شد و وجوه اشتراک 
و تفاهم زیاد بود باید تحقیقات کامل، 
در محل زندگی و محیط کار در مورد 
چگونگی رفت و آمد با دوس��تانش 
و دیگ��ر موارد به عم��ل آید عده ای 
معتقد به انجام تحقیق قبل از ازدواج  
نیستند و می پندارند افرادی که از آنها 
تحقیق می ش��ود اگر گرایش و نظر 
خوب به فرد داش��ته باشند همه چیز 
را مثب��ت جلوه می دهند و اگر با فرد 
مورد نظر مشکل داشته باشند وی را 
آدمی منفی ارزیابی می کنند و واقعیات 
را مطرح نمی کنن��د. در صورتی که 
در واقع چنین نیس��ت. اگ��ر از تعداد 
زی��ادی تحقیق به عم��ل آید حداقل 
نتیجه اش این خواهد بود که به شما 
می گوین��د آیا این فرد قب��الً ازدواج 
کرده است یا خیر؟ و آیا اینها خانواده 
جار و جنجالی ای  هستند یا خیر؟ آیا 
برخورد اجتماعی خوبی با مردم دارند 
یا نه؟ بنابراین تحقیق بدون منفعت هم 
نیست؛ شناخت شما را نسبت به همسر 
آینده و فرد مورد نظر افزایش می دهد. 
پشتوانه تمامی مسائل گفته شده، توکل 
به خدای متعال و قادر مطلق است. در 
صورتی که تشابهات زیاد و تحقیقات 
انجام شده، مثبت بود با توکل بر خدا 
ازدواج کنید. آن شاءا... زندگی خوب و 
سرنوشت خوبی در انتظار شما خواهد 
بود. در اینجا نکته ای قابل ذکر است و 
آن اینکه، هر ازدواجی به رغم تمامی 
دقت هایی که برای آن به عمل آید و با 
رعایت کلیه مالک ها و معیارهای گفته 
شده، باز هم حدود 20 درصد ریسک 
دارد و این ریسک به خاطر جنبه های 
ناشناخته آن است یا پیش بینی هایی که 
به وقوع پیوسته است یا خالف تصور 
بوده است و به خاطر مسائلی بوده که 
قبل از ازدواج مطرح نشده اند و یا اگر 
پرسیده شده اند جواب صحیحی برای 
آنها دریافت نکرده اند. بنابراین رعایت 
کردن معیارهای ازدواج، تضمین صد 
در صد ب��رای ازدواج موفق را همراه 
ندارد ولی در بس��یاری از مواقع از به 
وجود آمدن مشکالت پس از ازدواج 
جلوگی��ری می کن��د و از تنش ها و 
ناراحتی های درون خانوادگی پس از 

ازدواج می کاهد.
ــخنی با خانواده ها: بعضی  س
از خانواده ه��ا مقیدند بالفاصله پس 
از یک جلس��ه خواستگاری، تکلیف 
دختر و پسر مورد نظرشان مشخص 
شود و موافق نیستند خواستگاری به 
چندین جلسه موکول ش��ود. به این 
دس��ته خانواده ها متذکر می ش��ویم 
انتخاب همسر و ازدواج نیاز به مطالعه 
و شناخت دارد و این شناخت در یک 
جلس��ه خواستگاری مثالً یک ساعته 
مقدور نیس��ت. بنابراین اگر دختر و 
پس��ر به قص��د ازدواج می خواهند 
با یکدیگر صحبت بیش��تری داشته 
باش��ند، خانواده ها باید در این مورد 
ق��دری انعط��اف ب��ه خ��رج دهند، 
شناخت الزمه زندگی است. نگرانی 
این نوع خانواده ها به خاطر قضاوت 
مردم و آش��نایان است در صورتی که 
مردم، آش��نایان و همسایگان هم نظر 
منفی راجع به خواس��تگاری کردن از 
دخت��ران ندارند. پس��ری هم که به 
قصد خواس��تگاری وارد خانه شما 
می شود حریم خانه برایش اخالق 
ایج��اد می کن��د و این امر بس��یار 
بهتر از آن اس��ت که دختر و پس��ر 
در خ��ارج از محیط خان��ه و دور 
از اط��الع خانواده ه��ا رفت و آمد 
داشته باشند و تصمیمات نسنجیده 
بگیرند و یا معض��الت اخالقی به 

وجود آورند.

یک تحقیق جدید نشان داده است 
ن��رخ بروز چاقی به طور متوس��ط در 
بین زنان متأهل بیش��تر از زنان مجرد 

است.
بر اس��اس این تحقیق، زنان واقعًا 
پ��س از ازدواج خ��ود را از این حیث 

آزاد می گذارند.
این تحقیق که در مجله امریکایی 
»ط��ب پیش��گیری« به چاپ رس��یده 
همچنین نش��ان می دهد این وضعیت 
در صورت بچه دار ش��دن حتی از این 

هم شدیدتر می شود.
در  کویینزلند  دانش��گاه  محقق��ان 
اس��ترالیا، این پژوهش را روی 6 هزار 
زن 18 تا 23 س��ال طی یک دوره 10 
س��اله تا پایان سال 2006 انجام دادند. 

ه��ر یک از این زنان ب��ه طور دوره ای 
پرسش��نامه هایی را درب��اره وزن، قد، 
س��ن، فعالیت بدنی و مصرف الکل پر 

کردند.
نتایج بررسی ها نشان داد: در طول 
ای��ن دوره، میانگی��ن افزایش وزن در 
زنان متأهل بیش��تر از زنان مجرد بوده  
اس��ت و در صورت بچه دار شدن باز 

هم به وزن آنها اف�زوده می شود. 
مح�ق�ق�ان م�ی گوین�د: از جمل�ه 
دالی��ل ای���ن اف�زای��ش وزن پس از 
ازدواج ای�ن است که زن�ان اغ�لب به 
خ�اط�ر همس�رانش���ان بیشتر غ�ذای 
نا سالم م�ی خورند و همچ�نین وق�ت 
کمت��ری برای ورزش ک��ردن خواهند 

داشت. 

محققان دانش��گاه کویینزلند تأکید 
می کنن��د: از آنجا که ه��م  اکنون نرخ 
چاق��ی در جهان رو به افزایش اس��ت 

لذا این موضوع ی��ک نگرانی کلی در 
زمینه سالمت زنان محسوب می شود. 
به گزارش ایس��نا، ام��روزه با صنعتی 
ش��دن جوامع، گس��ترش شهرنشینی 
و تغیی��ر نح��وه زندگ��ی م��ردم و به 
خصوص زن��ان، بیماریهای بس��یاری 
تحت عن��وان بیم��اری تمدن ش��ایع 
شده اس��ت. این بیماری ها معموالً بر 
اثر تغذی��ه نادرس��ت و کاهش میزان 
فعالیت بدنی ایجاد می شود که یکی از 
مهمترین فاکتورهای بروز این امراض، 
ش��یوع چاقی است و عواقب ناگواری 

به ویژه برای زنان به بار می آورند.
چاقی ش��امل افزایش بیش از حد 
ذخایر چربی در بدن اس��ت که نتیجه 

آن زیاد شدن وزن است.

 باید توجه داش��ت هرگاه افزایش 
وزن بدن ب��ه دلیل س��ایرعوامل نظیر 
بیماریهای قلبی، کبدی و نارس��ائیهای 
کلی��وی باش��د، چاق��ی به حس��اب 

نمی آید.
به تازگی مشخص ش��ده افزایش 
توده چربی در ناحیه شکمی زمینه ساز 
بیماریهای قلبی عروقی اس��ت. این در 
حالی اس��ت که چاقی در قس��متهای 
دیگر بدن نظیر دور لگن، ارتباط زیادی 

با بیماریهای قلبی- عروقی ندارد.
با توجه به نتایج تحقیقات جدید، 
متخصص��ان توصیه می کنن��د باید به 
دنب��ال راهکارهایی تازه ب��رای مقابله 
با ای��ن قبیل پیامدهای خطرزا در زنان 

متأهل باشیم.

فرد افسرده با تجربه ذهنی ناراحتی شدید، فقدان 
احس��اس کنترل بر خل��ق و عواطف و تغییر در 
س��طح فعالیت، عدم عالقه و احساس گناه، افت 
در عملکرد ش��غلی و روابط اجتماعی را تجربه 
می کند. تحقیقات دال بر این امر است که از هر 
10 نفر تقریباً یک نفر از افسردگی رنج می برد و 
زنان دو برابر مردان به این بیماری مبتال می شوند. 
شیوع افس��ردگی در زنان جوان بیشتر است و با 
افزایش س��ن کاهش می یابد، در حالی که شیوع 
آن در مردان جوان کمتر اس��ت و افزایش نسبت 

مستقیم دارد.
گرچه ابعاد مضر بیماری افسردگی، اکثراً متوجه 
زندگی قربانی و خانواده اوس��ت لذا با توجه به 
پیامدهای سوء طالق، خودکشی، الکیسم، اعتیاد به 
مواد مخدر، بیکاری و...، اقتضا می کند این معضل 
را در زمینه مشکالت اجتماعی به شمار آورده و 
ب��رای کاهش میزان آن کوش��یده و برای رفع آن 

برنامه ای عاقالنه بیندیشیم.
به اعتقاد اکثر روانشناسان و جامعه شناسان ریشه 
اصلی افس��ردگی به خانواده برمی گردد. چرا که 
خانواده به عنوان نهادی که زمینه و بستر آموزش و 
رشد روانی- اجتماعی فرزندان را فراهم می سازد، 
نقش به سزایی در وضعیت روانی فرزندان دارد. 
خانواده به عنوان مجموعه ای که قوانین و رسوم 
عملکردی خود را دارد، از اعضایی تشکیل شده 
که به گونه ای پویا با یکدیگر مرتبط هستند و به 
همین دلیل نیز رفتارشان به صورت کاماًل مجزا از 
کل سیستم خانواده قابل بررسی نیست. خود این 
سیستم نیز به نوبه خود با نیروها و مجموعه های 
گس��ترده اجتماع مرتبط اس��ت و ارتباط متقابل 

دارد.
نگرش و عقاید والدین در جریان اجتماعی شدن 
و رشد شخصیت کودک سهم بسزایی دارد. این 
نگرش ها گاه زیان آور و آس��یب رسان است و 
می تواند در ناس��ازگاری های بعدی در زندگی 

تأثیر گذار باشد.
چنان که آلفرد آدلر در این باره می گوید:افسردگی 
از احساس��ات تحقیرآمیز که در دوران کودکی به 
واسطه حمایت شدید یا طرد شکل می گیرد، ناشی 
می ش��ود. کارن هورنای نیز می گوید:اختالل در 
روابط والدین- فرزند باعث افسردگی و ناراحتی 
طوالنی مدت در زندگی حال و آینده او می شود.

کیفی��ت تعامل والدی��ن و ک��ودک از مهمترین 
عواملی اس��ت که می تواند به شخصیت و روند 
رشد فرزندان تعالی ببخشد و به استقالل دوران 
بلوغ و رش��د، احس��اس مس��ئولیت، اعتماد به 
نفس، سازگاری و انطباق فرزندان منجر شود. به 
طوری که آنان با دیدی مثبت به خویش بنگرند 
و تعامالت مطلوبی با اطرافیان داشته باشند. این 
افراد قادرند با استرس و بحران بهتر تطبیق یابند 
و در دوران بلوغ و بزرگسالی کمتر دچار اشتباه و 

انحراف و افسردگی شوند.
به ط��ور معم��ول دعواهای خانوادگ��ی و تنش 
ه��ا، قواعد انطباقی ش��دید و بدخلقی موجبات 
احساس ناامنی در فرزندان می شود. این وضعیت 
مخاط��رات روانی اعض��ای خان��واده باالخص 
فرزندان را فراهم می سازد. به همین دلیل اعضا 
برای دستیابی مجدد به تعامل حیاتی می توانند به 
انواع رفتارهای نامطلوب روانی- اجتماعی متوسل 

شوند و یا سوق یابند. 
همچنین تحقیقات نشان می دهد طالق و جدایی 
والدی��ن، بیماری های بلندم��دت، غیبت و عدم 
حضور در خانه، مش��کالت مالی، بیکاری و نیز 
انحرافاتی مانند اعتیاد، انحرافات جنسی و دزدی 
از عوامل خاص دیگری است که در ایجاد مشکل 

افسردگی فرزندان در محیط خانواده مؤثر است.

از س��ویی، همان طور که می دانی��م خانواده به 
عنوان نهادی اجتماعی در خأل واقع نش��ده و با 
سایر نهادها و بخش های جامعه در ارتباط است 
و متأثر از تأثیرات آنها است. بنابراین در هر بخشی 
از اجتم��اع و نهادهای آن، تصمیمات و تعاریف 
صورت گرفته در آن خواه ناخواه خانواده را متأثر 
می کند و باعث می شود به محیط خانواده کشیده 
ش��ود و در ص��ورت منفی ب��ودن، جو و محیط 
خانواده را به تش��نج بکش��اند و به مخاطرات و 

تنش های روانی اعضای آن منتهی شود.
ب��ی عدالتی های اقتص��ادی و اجتماعی، تجمل 
دوستی و پول پرستی، تضاد ارزش های خانواده 
با جامعه، بیکاری، مفاس��د اجتماعی، معضالت 
اشتغال و تنش های شغلی، تضادها و بحران های 
فرهنگی، کمبود امکانات مسکن و درآمد پایین، نقش 
تعیین کننده ای در وضعیت اجتماعی، اقتصادی، و 
فرهنگی خانواده و نهایتاً اعضای خانواده و وضعیت 

روحی- روانی آنها ایفا می کند.
تحقیقات به وضوح نشانگر این مطلب است که 
در اغلب جوامع، زمانی که فشار و نابهنجاری های 
اجتماعی از قبیل وضع نابسامان اقتصادی، بیکاری، 
تورم، جنگ و حوادث سخت طبیعی و اجتماعی 
بیشتر می شود طالق و نابسامانی های خانوادگی 
افزایش می یابد و بالطبع افسردگی و ناامیدی در 
می��ان اعضای خانواده و در نتیجه اعضای جامعه 

افزایش می یابد.
رهیافت کارک��رد گرایی بی��ان می دارد:بیماری 
روانی از جمله افسردگی مربوط به نابسامانی های 
سیستم های اجتماعی اس��ت تا اینکه مربوط به 
یک مورد بیماری زا در فرد باشد. تحقیقی که در 
این زمینه صورت پذیرفته، نشانگر این امر است 
که اعضای خانواده های در معرض مش��کالت 
اقتص��ادی، تنش ه��ای فرهنگ��ی و معضالت 
اجتماعی، بیشتر مستعد بیماری افسردگی و تبعات 

ناشی از آن هستند.
ب��ه همین دلی��ل درصد باالی افس��ردگی در هر 
جامعه ای منعکس کننده مس��ائل و مش��کالت 
اجتماع��ی اس��ت. بنابراین نگرش ب��ه بیماری 
افسردگی به عنوان یک موضوع اجتماعی روشنگر 

این موارد است:
1( فرد در اجتماع واقع ش��ده و متأثر از نیروهای 

اجتماعی، نهادها و سازمان های واقع در آن است.
2( افس��ردگی در صورتی که مزمن شود ممکن 
است فرد را از کار انداخته و معلول سازد که نتیجه 

این مسأله به جامعه بر می گردد.
3( افسردگی نه تنها از نقطه نظر گسستگی های 
خانوادگ��ی و یا رنجی که در اثر آن افراد متحمل 
می ش��وند بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز 
بسیار گران و سنگین تمام می شود و هزینه زیادی 

را بر جامعه تحمیل می کند.
4( عالمت شناس��ی در روانپزش��کی به وسیله 
عوامل اجتماعی مانند رش��د جمعیت، صنعت، 
فقر و تبعیض، بی عدالتی، بحران های اجتماعی 
و فرهنگی، کش��مکش های نژادی و روابط بین 

انسانی تحت تأثیر قرار می گیرد.
باید توجه داش��ت تک تک اعضای جامعه برای 
ادامه زندگ��ی به مأمن خانوادگی که آس��ایش و 
آرامش روحی- روانی آنان تأمین شود نیاز دارند. از 
سوی دیگر، نهاد خانواده به بستر مناسب اجتماعی 
نیازمند است که بتواند در این بستر به گونه ای پویا 
و مرتبط روابط خانوادگی را تداوم ببخشد. بنابراین 
مهمترین اقدام، از میان برداشتن عوامل استرس زای 
غیر ضروری در خانواده اس��ت که این امر به نوبه 
خود مستلزم اقداماتی در سطح کل جامعه است 
که توجه دست اندرکاران و برنامه ریزان مملکتی 

را به طور همه جانبه می طلبد. 

یک متخص��ص کودکان اظهار ک��رد: کم خونی 
ناشی از کمبود آهن امروزه مشکل جدی سالمت 
عمومی در جهان و ایران است که عدم رسیدگی 
و درمان آن عوارضی را به دنبال خواهد داشت. در 
این میان خاک خوردن کودکان یکی از نشانه های 

کمبود آهن است که توجه به آن ضرورت دارد.
دکتر منصور بهرامی در گفتگو با  ایسنا  با بیان این 
مطلب خاطرنشان کرد: کمبود عنصری چون روی 
و آهن در بدن اثرات ناخوشایندی دارند که ممکن 
است با عالئم مختلفی همراه باشد از جمله خاک 
خ��وردن کودک که در این مورد کودک عالقه به 

خوردن مهر، خاک یا مواردی از این قبیل دارد.
وی در ادام��ه تأکی��د کرد: کمبود آهن در رش��د 
جس��می و ذهنی کودک مؤثر است و کم خونی 
ناشی از آن خطر جدی در فرد محسوب می شود. 
از آنجا که درصد باالیی از مردم ایران به کم خونی 

ناشی از کمبود آهن دچار هستند. 

استفاده از غذای حاوی آهن و روی از جمله آجیل 
و پروتئین های حیوانی ضروری است و باید با این 
بیماری از کودکی و با استفاده از داروهای مکمل 

آهن، تحت نظر پزشک مقابله کرد.
دکتر بهرامی در پایان خاطرنش��ان کرد: مقابله با 
کمبود آهن می تواند در جلوگی��ری از کوتاه قد 
ش��دن کودکان مؤثر باش��د و به رشد نرمال آنها 

کمک کند.

پاشنه در از جا در آمد گلخانه مننقطه

آشپزخانه من

Begonia Multiflora :نام علمی
Begoniaceae :نام تیره
Begonia :نام انگلیسی

خصوصیات: از طریق پیوند در واریته های دیگر به 
وجود آمده اس��ت. گلها با رنگهای متنوع سفید، قرمز، 
نارنجی و زرد که مناس��ب بالکن و آپارتمانها است. در 
هوای آزاد مناسب حاشیه باغچه ها است. زمان گلدهی 
آن از اواسط تابس��تان تا اواخر پاییز است. در زمستان 

احتیاج به استراحت زمستانی دارد.
نور: نور غیر مستقیم از پشت پنجره

دما: تابس��تان )حداکثر 21 درجه( و در زمس��تان 
)حداقل 16 درجه( در زمستان غده ها را در محل سرد 

و خشک با دمای 13 درجه نگه دارید.
آبیاری: تابستان هفته ای 2 بار و در زمستان هفته ای 

1بار
در زمستان سطح خاک قبل از آبیاری باید خشک 
باش��د وگرنه باعث پوسیدگی غده ها می شود پس از 
تقسیم غده ها و کاشت در گلدان در اواخر زمستان یا 
اوایل بهار آبیاری را شروع و خاک را مرطوب کنید. گیاه 

به رطوبت زیاد نیاز دارد.
ــی: در درج��ه حرارت ب��االی 21 درجه  غبارپاش

هفته ای 1 بار و از روش رطوبت دائمی استفاده کنید.
خاک: غده ها را در ترکیبی از شن و پیت بکارید و 

هنگام تعویض گلدان از خاک لوم استفاده کنید.
کوددهی: بعد از ظاهر ش��دن گلها هر ماه 1 بار با 
کودهای مخصوص کوددهی گیاهان زینتی طبق دستور 

انجام شود.
ازدیاد: در اواخر زمس��تان تقسیم تکمه یا غده که 
دارای یک جوانه باش��د در گل��دان حاوی خاک برگ 
صورت می گیرد و هر غده باید دارای جوانه و ریش��ه 

باشد. از گوگرد برای ضد عفونی غده ها استفاده کنید.
عوارض و درمان: ساقه آبکی و له شده در اثر آبیاری 
زیاد و به دنبال آن بیماری قارچی است. ریزش برگهای 
خشک در اثر گرمی هوا است. زردی برگها در اثر سردی 

هوا و آبیاری زیاد است.
برگها ریز و گلها ظاهر نمی شود. در اثر ناکافی بودن 
تغذیه، اگر تعداد برگها کم شده باشد در اثر کمبود نور است.

نکته: در زمس��تان با خشک ش��دن خاک گلدان 
غده ها را خارج کرده و درون روزنامه در مکان سرد و 
خشک نگاه دارید. این کار از خشک شدن غده ها درون 

گلدان جلوگیری می کند.

مواد الزم:
تخم مرغ 5 عدد

پنیر مثلثی 2 بسته
وانیل 1 قاشق مرباخوری

شکر نصف لیوان
خامه 2 قوطی

دریم ویپ 1 پاکت
شکالت مایع)گالکسی(

ــه: تخم م��رغ و پنیر و ش��کر را در  ــرز تهی ط
مخلوط کن خوب مخلوط کنید. س��پس مواد را در 
ظرف موردنظر ریخت��ه و به مدت 10 دقیقه در فر 
ق��رار دهید.ظرف را از فر خارج کرده و در یخچال 
بگذارید تا خنک ش��ود. سپس یک قوطی خامه را 
با 4 قاش��ق غذاخوری شکالت مایع مخلوط کرده 
و روی مواد بریزید و در یخچال گذاش��ته تا خنک 
ش��ود. بعد دوباره ظرف را از یخچال بیرون آورده 
و یک قوطی خامه را با دریم ویپ مخلوط کرده و 
روی مواد بریزید و در یخچال قرار داده تا شیرینی 

خنک شود.

بگونیا تکمه ای

شیرینی پنیر مثلثی

نسل جوان در تیررس افسردگی

خاک خوردن کودکان، ریشه در کمبود آهن دارد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 1388/9/23
شماره: 474/88 ح ش 19

در خصوص پرونده کالس��ه 474/88 خواهان امیر کوچک س��بکبار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حبیب کریمی علیوجه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/8 ساعت 5/30 
عص��ر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
 14671 / م الف

مدیر دفتر 19 مجتمع شورای یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/27

شماره: 881229 ب 6
چون آقای مهدی نفیس��ی زاده فرزند اکبر شکایتی علیه آقای احمد فیروزه ای فرزند کیان مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 881229 ب 6 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک 
ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
15575 / م الف

بازپرسی شعبه 6 مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ 

آگهی ابالغ دادنامه آقایان میثاق و خلیل مجلسی مجهول المکان 
پی��رو آگه��ی ش��ماره 88/10/9-1431 منتش��ره در روزنام��ه زاینده رود موض��وع دادخواس��ت ابراهیم 
لطف��ی بطرفیت آقای س��عید نوش مه��ر و نامبردگان ف��وق – بموجب دادنامه ش��ماره 88/11/6- 1049 
در پرونده کالس��ه976/88 ش 39 این ش��ورا آقای خلیل مجلس��ی خوانده ردیف س��وم محکوم است به 
حضور در دفترخانه ثبت اس��ناد رس��می و انتقال رس��می س��ند مالکیت اتومبیل تویوتا به شماره انتظامی 
ایران 13- 139-م – 21 مدل 86 در حق محکوم له آقای ابراهیم لطفی. حکم صادره از تاریخ نشر آگهی 
روزنامه ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان است.
15737/ م الف

شورای شعبه 39 حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

تاریخ: 88/11/8
شماره: 561/87 ش / 8

بموجب رأی شماره 26 تاریخ 87/11/27 حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه آقای رضا امینیان فرزند محمدصادق شغل آزاد به نشانی: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال معادل سیصد و پنجاه هزار تومان وجه یک فقره چک به 
ش��ماره 399171 مورخ 86/11/6 و خس��ارات قانونی در حق محکوم له آقای احمدرضا بینا فرزند محمد 
حسین شغل آزاد به نشانی: اصفهان – خ رودکی – کوی کرمانی – کوچه بابایی – بن بست توانا پ 39

به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
15742/ م الف

شورای حل اختالف شماره 8 اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/6
شماره: 900/88 ش 39

در خص��وص پرونده کالس��ه 900/88 خواهان محمدتقی مظاهری دادخواس��تی مبنی ب��ر الزام خوانده به 
پرداخت اجور معوقه و هزینه انش��عابات با احتس��اب هزینه دادرسی جمعًا به مبلغ 13/000/000- سیزده 
میلی��ون ری��ال به طرفیت ناصر زرنگار تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 
1389/1/25 ساعت 4/30 بعدازظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15741 / م الف

مدیر دفتر 39 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/5
شماره: 1268/88

در خصوص پرونده کالسه 1268/88 خواهان مریم دانیالی دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک 
لغای��ت صدور حکم مق��وم به چهل میلیون ریال  به طرفیت علیرضا درس��تی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/15 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 15774/ م الف
مدیر دفتر 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه : 8809970353401218
شماره پرونده : 8709980365800997

شماره بایگانی شعبه : 880605
تاریخ تنظیم : 88/10/9

شاکی: خانم طاهره مرادی به نشانی طوقچی خ 16 متری اوحدی بن بست شهید عزت اله کریمی پ 86
مته��م: آقای حس��ین/ رس��ول معصومی به نش��انی خ��ورزوق خیابان امام حس��ن کوچه ش��هید رجایی 

مجهول المکان 
اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم بشرح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه:
در خص��وص اته��ام متهم بنام آقای حس��ین معصومی متواری مبنی بر ایراد صدم��ه بدنی غیرعمدی براثر 
بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف فرار از صحنه تصادف حس��ب ش��کایت مصدومه و گواهی پزشکی 
قانونی و نظریه کارشناس عالی تصادفات که علت تامه تصادف بی احتیاطی از طرف راکب موتورسیکلت 
متواری بلحاظ عدم توجه کافی به جلو تش��خیص داده که این نظریه با جهات مسلم قضیه مباینتی نداشته 
و در متواری بودن متهم بزه انتس��ابی محرز و مس��لم می باشد و مستنداً به مواد 367 و 442 و 481 و 717 
قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 1- بابت شکستگی در حد کوبیدگی سطح تحتانی بازوی چپ بدون 
عی��ب التیام یافته به چهار پنجم از یک س��وم از ی��ک دوم دیه کامل 2- بابت ارش خونریزی داخلی بافت 
ناحیه آرنج چپ و ارش آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی تعبیه پین و ارش اسیب عصب زند اسفل 
دس��ت چپ و اختالل حسی ناشی از آن و محدودیت حرکتی در ناحیه آرنج چپ در مجموع به ده صدم 
دیه کامل 3- بابت حارصه س��اق پا به نیم درصد دیه کامل با اعمال ماده 301 قانون مذکور در حق خانم 
طاهره مرادی ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع تصادف در مورخ 1386/11/28 و من باب جنبه عمومی 
ب��زه به تحمل چهارماه حبس محکوم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 

استان اصفهان می باشد. 15515/ م الف 
مرادی – رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

رئیس س��تاد مل��ی مب��ارزه با 
انتق��اد از حواش��ی  دوپین��گ ب��ا 
به وجود آمده پیرامون وزنه برداران 
تأکی��د ک��رد: مدیریت  دوپینگ��ی 
ورزش��کاران  ب��ا  دیگ��ر  ورزش 
دوپینگ��ی تع��ارف نخواهد کرد و 
در صورت کوچ��ک ترین تخلف 
دوپینگ ب��دون هیچ گونه مالحظه 
کاری ن��ام آنها علنی خواهد ش��د. 
حمید س��جادی در گفتگ��و با مهر 
ضمن بیان این مطلب افزود: از این 
پس با ورزش��کارانی که با استفاده 
از مواد نیروزا، نام و اعتبار ورزش 
کش��ور را لکه دار کنند و موقعیت 
کشور را زیر سؤال ببرند به شدت 
و با ش��یوه های قانون��ی برخورد 
خواهیم کرد و بر این مورد تک تک 
اعضای س��تاد نیز تأکید دارند. وی 
با اش��اره به اتفاقات اخیر پیرامون 
دوپینگ در وزنه برداری و اتهاماتی 
ک��ه در ای��ن زمینه ب��ه کادر فنی و 
مس��ئوالن س��ازمان تربی��ت بدنی 
وارد ش��د، اظهار داشت: من بسیار 
متأسفم که مشکالت خانواده وزنه 
برداری این روزها رس��انه ای شده 
و برخ��ی با تهم��ت زدن به این و 
آن و ب��رای تبرئه خود، مس��ئوالن 
فدراسیون و س��ازمان تربیت بدنی 
را زیر س��ؤال می برند تا کار خود 

را توجیه کنند.
س��جادی افزود: محیط ورزش 
جای منطق و اس��تدالل است و با 
گری��ه و زاری و التماس هیچ رأیی 
تغییر نمی کند مخصوصًا در محافل 
و مراجع بین المللی. معاون سازمان 
تربیت بدنی تأکید کرد: یا دوپینگ 
این وزنه برداران اتفاق افتاده که در 
این صورت آنه��ا باید به لطمه ای 
که به اعتبار و آبروی ورزش کشور 
وارد آورده ان��د، پاس��خ دهند و یا 
چنی��ن چی��زی حقیقت ن��دارد که 
با اق��دام قانون��ی و آزمایش نمونه 
B و ارائ��ه مس��تندات الزم، حقایق 
برای همگان روش��ن خواهد شد. 
وی تأکی��د کرد: بنده نامه ای که به 
امضای مشاور حقوقی تاماش آیان، 
رئیس فدراس��یون جهانی رس��یده 
ب��ود را دی��ده ام ک��ه در آن عالوه 

بر نام س��عید علی حسینی، نام چند 
وزنه بردار دیگر نیز وجود داش��ت 
که به دلیل اس��تفاده از مواد نیروزا 
از ش��رکت در مس��ابقات جهان��ی 
کره جنوب��ی منع ش��ده بودند. در 
این نامه حتی نام ماده ای که مورد 
استفاده ورزش��کار کشورمان قرار 
گرفته بود، ذکر ش��ده بود و با این 
اوص��اف نمی ت��وان در صحت و 
س��قم تخلف صورت گرفته تردید 
کرد. سجادی ادامه داد: با استناد به 
همین نامه می توانم بگویم دوپینگ 
سعید علی حسینی صحت داشته و 
درص��ورت نیاز ای��ن نامه ها قابل 

انتشار است.
معاون س��ازمان تربی��ت بدنی 
در بخ��ش دیگری از س��خنانش با 
بی��ان اینکه به نظر می رس��د عدم 
اطالع رسانی ش��فاف و برخی کم 
کاری ه��ا و س��هل انگاری ها در 
گذش��ته زمینه بروز مش��کالت و 
حاش��یه ها پیرامون وزن��ه برداری 
شده، اظهار داشت: سازمان تربیت 
بدنی از آقای افش��ارزاده خواس��ته 
گزارش کامل��ی از اتفاقات اخیر و 
اردوه��ای تیم مل��ی و نحوه کنترل 

دوپین��گ در وزنه ب��رداری را ارائه 
دهد تا بتوانیم در خصوص مسائل 
اخی��ر بهت��ر و واقعی ت��ر قضاوت 
کنیم. س��جادی افزود: نباید حاضر 
ش��ویم با چنین اتفاقاتی سرنوشت 
یک ورزشکار با آتیه به بازی گرفته 
ش��ود و تمام امید و آرزوهای یک 
خانواده برای آینده درخشان فرزند 
خود نادیده گرفته ش��ود. قطعًا این 
مس��أله را درجلس��ه »نادو« به طور 
ویژه بررس��ی خواهیم کرد و قصد 
داریم ب��رای جلوگی��ری از پدیده 
شوم و مخرب دوپینگ تصمیمات 
ش��دید و قاطع��ی را اتخ��اذ کنیم. 
رئیس س��تاد ملی مبارزه با دوپینگ 
در خص��وص اتهاماتی که پیرامون 
نقش سرپرست فعلی فدراسیون و 
سرمربی س��ابق تیم های ملی وزنه 
ب��رداری در م��ورد دوپین��گ وزنه 
برداران مطرح می شود، گفت: من 
تص��ور نمی کنم در ط��رح اینگونه 
اتهامات اهداف خیرخواهانه وجود 
داش��ته باش��د چرا که عده ای در 
ماه ه��ای اخی��ر مخال��ف حضور 
وزن��ه  فدراس��یون  در  رض��ازاده 
ب��رداری بودند. رض��ازاده یکی از 

پدیده ها و اس��طوره های ورزش 
ما اس��ت که س��ال ها برای کشور 
افتخ��ار آفرین��ی ک��رده و در حال 
حاض��ر نی��ز مس��ئولیت س��نگین 
مدیری��ت فدراس��یون را پذیرفت��ه 
و نبای��د با ط��رح اینگونه مس��ائل 
باعث تضعیف مدیریت فدراسیون

 وزنه برداری شویم.
ام��ور مجامع س��ازمان  رئیس 
تربیت بدن��ی در بخش دیگری از 
گفتگوی خود در خصوص متوقف 
ش��دن ثب��ت ن��ام از نامزده��ای 5 
فدراس��یون ورزشی و تعویق زمان 
انتخابات این فدراس��یون ها گفت: 
با توجه به مش��غله ای که سازمان 
در تعدد برگزاری مجامع انتخاباتی 
و ع��ادی ظرف ماه ه��ای آینده و 
همچنین برگزاری س��ومین المپیاد 
ورزش��ی ایرانی��ان و برنامه ه��ای 
ورزش��ی دهه مبارک فج��ر و تهیه 
گزارش ها با آن رو به رو اس��ت، 
صالح دیدیم به منظور برنامه ریزی 
بهتر برای برگ��زاری منظم مجامع، 
ثبت نام از نامزدهای 5 فدراس��یون 
ش��نا، گل��ف، نابینایان، ناش��نوایان 
و بدمینت��ون فعاًل متوقف ش��ود و 
فدراسیون ها  این  برگزاری مجامع 
تا اوایل سال آینده به تعویق بیفتد. 
وی اف��زود: البته درحال حاضر 
این فدراس��یون ها با سرپرس��تانی 
که برایش��ان انتخاب ک��رده ایم به 
روال کاری خ��ود ادام��ه می دهند 
و مش��کلی برای اداره فدراس��یون 
و انج��ام برنامه ها و ام��ور جاری 
خ��ود ندارن��د. س��جادی در پایان 
در خصوص تنظیم دس��تورالعملی 
برای  خبرن��گاران  جهت حض��ور 
و  عموم��ی  مجام��ع  در  حض��ور 
انتخاباتی فدراس��یون های ورزشی 
یادآور شد: معتقدم این حق سازمان 
تربیت بدنی است که نخواهد برخی 
مباحث و موضوعات داخل مجامع 
رسانه ای شود. از همین رو در حال 
بررسی هستیم تا طی بخشنامه ای به 
تمامی فدراسیون ها از آنها بخواهیم 
در مباح��ث تخصص��ی، حض��ور 
خبرن��گاران در مجام��ع عمومی و 

انتخاباتی هدفمند شود.

فوتبال

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری شهرکرد 
به منظور گرامیداشت س��الروز ورود حضرت امام 
خمین��ی )ره( به میهن اس��المی، س��ومین همایش 
ب��زرگ یک هزار نفری دوچرخه س��واری عمومی 

همزمان با سراسر کشور در شهرکرد برگزار شد.
در این همایش بزرگ که با حضور شرکت کنندگان 
سنین مختلف برپا شد، دوچرخه سواران با شور و 
نشاط در حالی که پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را به اهتزاز درآورده بودند، مس��افت مصالی 
امام خمینی )ره( ش��هرکرد تا ورزشگاه انقالب این 

شهر را رکاب زدند.
در این مراس��م که با ش��کوه خاص و استقبال 
زیادی همراه بود، نوریان رئیس هیأت دوچرخه سواری 
اس��تان و ش��هردار ش��هرکرد ب��ا حض��ور در میان 
ورزشکاران پابه پای آنان رکاب زد و باعث شادی 

و شعف دوچرخه سواران شد.
در ادامه ای��ن همایش که با برگزاری مراس��م 
باش��کوهی همراه بود، گروههای مختلف ورزشی، 
نمایش��ی و موس��یقی به اجرای برنامه های متنوع 
پرداختند و نیز به قید قرعه 22 دس��تگاه دوچرخه 
و جوای��ز نفیس��ی به عالقه مندان ش��رکت در این 

همایش اهدا شد.
همچنی��ن امیرحس��ین امانی و مهس��ا احمدی 
با 3 س��ال س��ن کم س��ال ترین و محمد علیپور با 
70 س��ال به عنوان کهنس��ال ترین دوچرخه سوار 
ای��ن همایش معرفی و جوای��ز ویژه همایش بزرگ 

دوچرخه سواری را از آن خود کردند.

سومین همایش بزرگ 
دوچرخه سواری عمومی 

هواداران تیم استقالل قبل از آغاز مسابقه در شهرکرد برگزار شد
با ابومسلم با یکدیگر درگیر شدند.

 ب��ه گ��زارش ف��ارس در حال��ی که چند 
دقیقه ای به آغاز بازی ابومس��لم و اس��تقالل 
باق��ی نمانده بود ه��واداران این تی��م پس از 
ورود به مجموعه ورزشی آزادی و در محوطه 
اطراف گیش��ه بلیت فروشی با یکدیگر درگیر 

شدند.

 ه��واداران این تی��م با چاقو و س��نگ با 
یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

عده ای دیگر از هواداران تیم اس��تقالل که 
در ح��ال عبور از ای��ن منطقه بودند قصد جدا 
کردن طرفین را داش��تند اما آنها نیز با س��نگ 

مورد حمله طرفین دعوا قرار گرفتند.
 مس��ئولین نیروی انتظامی وارد عمل شده 

و به بررسی علت درگیری پرداختند.

خس��رو حیدری ب��ازی اس��تقالل مقابل 
ابومس��لم را یکی از ج��ذاب ترین بازی های 
تیمش دانس��ت و مدعی ش��د آبی ها با ادامه 
این روند می توانند به موفقیت های بیش��تری 
دس��ت پیدا کنند. حی��دری گفت: بازی خیلی 
خوبی بود و خدا را ش��کر که ما توانس��تیم به 
3 امتی��از آن دس��ت پیدا کنیم. م��ن معتقدم ما 
بهترین ب��ازی فصلمان را مقابل ابومس��لم به 
نمایش گذاشتیم. البته تیم حریف هم خیلی به 
ما فش��ار آورد اما حمایت هواداران باعث شد 
ما به پیروزی برسیم. هواداران واقعی استقالل 

این تماش��اگرانی بودند که جمعه به ورزشگاه  
آمدند و حتی بعد از تساوی هم مدام تیم ما را 

تشویق کردند تا نتیجه آن برد باشد.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی تاریخ 
و آم��ار فوتب��ال فهرس��ت نهایی نظرس��نجی 
محبوب تری��ن بازیکنان س��ال 2009 را اعالم 
کرد که براس��اس این رده بندی علی کریمی با 
17 هزار و 905 رأی و مهدی مهدوی کیا با 6 
هزار و 429 رأی به ترتیب سومین و پنجمین 
بازیکنان محبوب سال آسیا انتخاب شدند.این 
در حالی است که این دو در نظرسنجی جهانی 
هم در رده های یازدهم و بیس��ت و هفتم قرار 
گرفتن��د. در حال��ی مهدوی کی��ا و کریمی در 
رده های ب��االی محبوب ترین بازیکنان آس��یا 
قرار گرفتند که یاس��رالقحطانی مهاجم س��ابق 
تیم ملی عربس��تان و لی  جی��ن یو بازیکن تیم 
مل��ی چین به ترتیب ب��ا 35 هزار و 499 رأی 
و 35 هزار و 140 رأی به عنوان محبوب ترین 
بازیکنان س��ال گذش��ته میالدی فوتبال آس��یا 

برگزیده شده بودند.

در رده بن��دی جهان��ی ه��م »پ��اوون« از 
هندوراس با 195 هزار و 182 رأی اول ش��د. 
آردات��وران از ترکیه با 91 ه��زار و 887 رأی 
در جایگاه دوم قرار گرفت و محمد ابوتریکه 
مهاج��م تیم ملی مصر با 84 هزار و 470 رأی 

در رده سوم ایستاد.

همان طور که گفت��ه بود بازی با پیکان را 
ف��دای دربی نکرد و با تمام قوا به مصاف این 
تیم رفت. در آستانه دربی یک پیروزی شیرین 
مقابل پیکان به دس��ت آورد ت��ا در مورد این 
بازی بگوید: »در بازی مقابل استقالل کاری به 
تساوی های گذش��ته ندارم و برای پیروزی به 
میدان می رویم.« دایی این را می گوید و ادامه 
می ده��د: » ما 27 بازیک��ن آماده داریم که هر 
کدام می توانند در بازی با اس��تقالل در ترکیب 
اصلی تیم قرار بگیرند. نمی خواهم بیش��تر در 
این مورد حرف بزنم اما از همین حاال تمرکزم 
را برای دربی می گ��ذارم« ادامه صحبت های 
سرمربی پرس��پولیس در مورد بازی تیمش با 
پیکان اس��ت. آنجا که او می گوید: »درخشان 
بزرگ تر و کاپیتان من در تیم ملی بوده اس��ت 
و من ب��رای پی��کان آرزوی موفقیت می کنم. 
بازی خوبی را شاهد بودیم. هر 2 تیم عملکرد 
خوبی داشتند و با این شرایط جوی هم پیکان 
و هم پرس��پولیس موقعیت های فراوانی را در 

ب��ازی ایجاد کردند و ش��اهد رقابت��ی دیدنی 
بودیم. من به ش��اگردانم تبریک می گویم. آنها 
زحمات خودشان را کشیدند. آخرین پیروزی 
پرس��پولیس در خارج از خان��ه در دور رفت 
مس��ابقات لیگ برتر مقابل پاس همدان بود و 
موفق ش��دیم پس از مدت ها پیروزی شیرین 

خارج از خانه را به دست آوریم.«

مس��ابقات کانوپول��وی المپی��اد ایرانیان 
درکانوپول��وی بخش بانوان ب��ا قهرمانی تیم 

خراسان رضوی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا؛ این رقابتها با قهرمانی و 
کسب مدال طال توسط تیم خراسان به پایان 
رسید، گیالن نقره گرفت و دوم شد، کرمانشاه 
مدال برنز را به دست آورد، تیمهای مازندران، 
مرک��زی، تهران، ف��ارس و اصفه��ان نیز در 
مکانهای چهارم تا هشتم ایستادند. در مرحله 
نیمه نهایی گیالن و کرمانشاه برای رسیدن به 

فینال با هم مس��ابقه دادند ک��ه در پایان وقت 
معمول بازی دو تیم  3-3 شد، در وقت اضافه 
نیز که  5 دقیقه بود هیچ گلی از خط دروازه ها 
عبور نکرد و به همین خاطر مسئوالن  5 دقیقه 
دیگر را به عنوان وقت اضافه تعیین کردند که 
در ای��ن وقت تیم گیالن موفق ش��د یک گل 
به ثمر برس��اند و مسابقه را با نتیجه  4 بر  3 به 
سود خود پایان ببرد. در بازی فینال نیز خراسان 
رضوی که تمام مسابقاتش را برده بود با نتیجه 
 3 بر یک گیالن را شکست داد و قهرمان شد.

به گزارش ایسنا، س��ومین دوره مسابقات 
تیراندازی با کمان المپیاد ایرانیان با حضور  112 
ورزشکار زن و مرد در سالن 6 هزار نفره شهیدیه 
شهر یزد طی سه روز برگزار شد که ورزشکارانی 
از اس��تان های مرک��زی، اردبیل، قزوی��ن، قم، 
آذربایج��ان غربی، فارس، اصفهان، گلس��تان، 
کرمانشاه، کردس��تان، هرمزگان، کرمان، تهران، 
چهارمحال و بختیاری، همدان، خراسان جنوبی، 
خوزس��تان، لرس��تان، کهکیلویه و بویراحمد، 
آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، گیالن، 

جزیره کیش و ش��هر کرج حضور داش��تند که 
قهرمانان رشته ریکرو به شرح ذیل معرفی شدند.

ریکرو بانوان
 1- سمیه ماهیگیران از جزیره کیش

 2-آمنه مرزوقی از جزیره کیش
 3- راحله فارسی از تهران

ریکرو آقایان
 1- نادر منوچهری از چهارمحال و بختیاری

 2- سید احمد پارسا از یزد
 3- مهرداد نادری از چهارمحال و بختیاری

اتفاق عجیب قبل از بازی با ابومسلم؛
هواداران استقالل با یکدیگر درگیر شدند

خسرو حیدری: 
بهترین بازی فصلمان را دیدید

فهرست نهایی محبوب ترین های 2009 اعالم شد:
علی کریمی سومین و مهدوی کیا پنجمین 

بازیکنان محبوب آسیا

دایی: 
حاال وقت فکر کردن به دربی است

المپیاد ایرانیان؛
 قهرمانی تیم خراسان رضوی در

کانوپولوی بانوان

کمانداران کیش و چهارمحال و بختیاری در
 المپیاد ایرانیان به مدال طال دست یافتند

دیگر با ورزشکاران دوپینگی تعارف نخواهیم کرد

 رأی با التماس تغییر نمی کند
ورزش استان
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روی خط فرهنگ

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

15 °

9 °

-1 °

1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26410  هر گرم طالی 18 عیار
121710 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
264000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071011دالر امریکا
958965دالر کانادا

14171423یورو
16331643پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
امام محمد باقر )ع(:

ــت، مگر اینکه نسبت به باال دست خود، حسادت نورزد و زیردست  هیچ بنده ای عالم نیس
خود را خوار نشمارد.

به بهانه برگزاری کنسرت ایوار در سالن سینما فرهنگ فوالدشهر اصفهان
 پویان چراغی موسیقی دانی از جنس سکوت

حامد قصری - حرف زدن از پویان چراغی، 
بسیار س��خت است، چرا که او هنرمند سختی 
است، سخت بودنش از نام هایی شروع می شود 
که به عنوان سرپرس��ت گ��روه در آنها حضور 
دارد و تا ش��عرها و حتی نح��وه اجرا، انتخاب 
س��از، انتخاب اعضای گروه، ساز نی، برخورد 
با ش��اگردان و حتی پایان نامه کارشناسی ارشد 
رش��ته هنرش که با س��کوت آغ��از و به انتها 

می رسد، ادامه دارد. 
اولین گروه این موسیقی دان 26  ساله، صوفی 
نام گرفت. آن زمان یک جوان هجده ساله سه 
شب س��ه  هزار هنردوس��ت را با یک کنسرت 
عرفانی حیرت زده کرد، تا اینکه اساتیدی چون 
محمد قره خانی، منوچهر غیور، عبدالحس��ین 
جواه��ری و محم��د عل��ی کیانی ن��ژاد، پویان 
چراغی را در راس��تای هنرش یاری رساندند و 
در جشنواره غرب و شمال غرب کشور آذرماه 
83 موفق به کسب مقام اول در رشته تکنوازی 
ن��ی ش��د. در تبریز و اصفهان ب��ه تدریس این 
س��از پرداخت و 
ش��اگردان خوبی 
تربیت ک��رد. دو 
ماه پی��ش و بعد 
از هشت سال سه 
نف��ر از اعض��ای 
گروه قبلی خود، 
یک گروه ش��ش  
نفره با نام »ایوار« 

را تش��کیل داد. ایوار به معنای غروب، برزخی 
بین تاریکی و روشنایی و مرز و بی مرزی. ایوار 
مطابق با فرهنگ فارس��ی معین به معنی هنگام 
عص��ر و نزدیک غروب آفتاب اس��ت. مهرداد 
به��ار در کتاب »پژوهش��ی در اس��اطیر ایران« 
در تو ضیح��ات بخش اول، ای��وار را به لحاظ 
ریشه، پهلوی ساس��انی دانسته و آن را غروب 
معن��ا می کند. امروزه این واژه در زبان کردی و 
گویش لری به همین ش��کل و ی��ا به صورت 
ای��واره به همین معنا در اق��وام لر و کرد مورد 
استفاده قرار می گیرد اما جدا از معنای ظاهری؛ 
ایوار داس��تان برزخ ها است. لحظه و هم آلودی 
میان خواب و بیداری. سکونتی است از جنس 
فراموش��ی و نوید حیاتی است به دور از تکرار 

و روزمرگی.
ایوار خورش��ید ساکنی اس��ت که در برزخ 
میان روشنایی و تاریکی و در نگاهی شک آلود 
ه��ر دو عرصه نور و تاریکی را یکجا به نظاره 
می نش��یند و حیران خویش طرح و نقوش این 
واقع��ه خیال انگیز را می نگرد. ام��ا در این بین 
خورشید آگاه از وضع خویش ایوار را روایتی 
دیگ��ر نیز معن��ا می کند. در این دی��دگاه ایوار 
داستان مرگ خیال ها و مثال ها و رویش حدود 
و قاعده ها اس��ت. ایوار سرگذش��ت فرصت ها 

است. فرصتی از جنس آواز و نبود آواز.
و س��رانجام ایوار روایت غ�روب س��اکنینی 
است که زمانی غرب را از اشراق و حقیقت بینی 
خویش را محفوظ و معلوم می کردند ولی اکنون 

مت��روک  خ��ود 
گ�ش���ت��ه و در 
زمستانی  خوابی 
بدون فکر و خیال 
در برزخی با هم 
می کنند.  تنف��س 
می تواند  ای��وار 
نگ��ران  زمزم��ه 
مادری باشد که با 
از  آگاهی  وجود 
سرنوشت سرد و 

ظلماتی کودک خویش همچنان نجوای امید را 
تا آخرین لحظه سر داده و برای رویش وجود 
اصیل خویش در س��رزمین، در سرزمین طلوع 
از کوه باال و باالتر می رود تا ش��اید خورش��ید 

نزدیک و نزدیک تر گردد.
س��کوت، و س��کوت و باز هم س��کوت، 
موس��یقی یعنی س��کوت، ب��ا بیان��ی عرفانی، 
مخاطب ابتدا س��کوت را درک می کند ولی از 
س��کوت به اصوات می رسد. پویان چراغی در 
این کنس��رت خود نیز مخاطب خاص خود را 
جذب ک��رد و به موفقیتی که م��د نظرش بود 
رس��ید، اس��تقبال خوب بود و جدا از فروش 
کنس��رت توقع مخاطبان جدی موسیقی را باال 
برد، پویان چراغی این روزها در پی کنس��رتی 
دیگر ب��ا تجربه ای تازه  اس��ت، کنس��رتی که 
س��کوتی دیگر است، س��کوتی از اعماق هنر، 

سکوتی با پویان چراغی.

پیشرفت اقتصادی و عدالت در استان

کارگر نمونه زن سرپرست خانوار

مهندس مرتضی ماندنی مدیرکل 
اداره کار و ام��ور اجتماع��ی اس��تان 
اصفهان ای��ن اداره را به عنوان یکی 
از 25 زیرگروه دهه فجر عنوان کرد 

و افزود:
در ده��ه فج��ر 23 برنام��ه اجرا 
می ش��ود که از مهمترین آنها مراسم 
تجلیل از کارگران نمونه استان است 
که هر س��اله در 3 مقط��ع کارگاهی 
مقدماتی، نیمه نهایی استانی و نهایی 
کشوری انجام می ش��ود که در این 
راس��تا 3500 کارگ��ر نمونه ش��امل 
1500 گ��روه کار و مابق��ی در قالب 
انفرادی به دبیرخانه معرفی ش��دند. 
وی افزود: به مناسبت سی و یکمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 31 
کارگر نمونه فردی شامل 29 آقا و 2 
خانم و 19 گروه کار نمونه متشکل از 

84 نفر به تهران معرفی می شوند.
ام��ور  و  کار  اداره  کل  مدی��ر 
اجتماع��ی اس��تان گف��ت: مراس��م 
کارآفرینان به دلیل حضور وزیر کار 
و ام��ور اجتماعی، بع��د از دهه فجر 
به صورت 2 مرحله اس��تانی و ملی 
ب��ا اهدافی ش��امل تأکی��د بر جنبش 
ن��رم اف��زاری و ارزش نهادن به فکر 
و ای��ده، کارآفرین��ی به عن��وان یک 
علم ارزش��مند، تش��ویق جوانان به 
خالقیت، تعیی��ن جایگاه کارآفرینان 
به عنوان افراد ارزش��مند در جامعه، 
ایجاد رقابت در فضای کسب و کار 
و... برگزار خواهد ش��د. وی افزود: 
در سال گذش��ته 18 کارآفرین برتر 
اس��تانی و 2 کارآفرین برتر کشوری 

داشتیم.
ماندنی با اش��اره ب��ه برنامه های 
انج��ام ش��ده از جمل��ه بازدی��د از 
ایثارگ��ران،  جانب��ازان،  آسایش��گاه 
برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی 
ویژه کارگران، مسابقات ورزشی و... 
از برپایی نمایشگاه بزرگ اشتغال که 
همزمان با نمایشگاه عملکرد دولت 
از 17 ت��ا 20 بهم��ن م��اه در محل 
دائمی نمایش��گاه های استان برگزار 

می شود، خبرداد و افزود:

هم اکنون در اس��تان 5 مجموعه 
فرهنگی- ورزش��ی کارگ��ران فعال 
هس��تند که از این تعداد 2 مجموعه 
در شهر اصفهان و 3 مجموعه دیگر 
در شهرس��تان های اطراف در حال 
فعالیت هستند. همچنین پروژه های 
دیگری نیز در دس��ت احداث است 
که از جمله آنها می توان به اس��تخر 
سرپوش��یده چهارباغ باال با پیشرفت 
فیزیکی 95 درصد که تا پایان س��ال 
افتتاح خواهد شد، استخر سرپوشیده 
بادرود، مجموعه فرهنگی – ورزشی 
مبارکه و نطنز که در دهه فجر افتتاح 
می ش��ود و مجموعه های فرهنگی 
– ورزش��ی نجف آب��اد، گلپایگان، 
فریدن، فالورجان، نائین و خوابگاه 
در حال س��اخت  مجموعه ورزشی 

قدس اشاره کرد.
ای��ن مق��ام مس��ئول همچنی��ن 
به مراس��م تجلی��ل از زن��ان نمونه 
سرپرس��ت خانوار ک��ه در 3 مرحله 
انجام می شود اش��اره کرد و افزود: 
تا کنون 100 نف��ر ثبت نام کرده اند 
که از ای��ن تعداد 11 نف��ر به عنوان 
زن نمونه سرپرست خانوار انتخاب 

می شوند.
وی با اشاره به برخی از مصوبات 
سفر سوم هیأت دولت از جمله الزام 
بانکه��ای عامل به عقد ق��رارداد در 
خصوص طرحهای زودبازده، تعیین 
تکلیف باقیمانده س��همیه تسهیالت 
اقتص��ادی،  زودب��ازده  بنگاهه��ای 
اختص��اص مبل��غ 500 میلیارد ریال 
تس��هیالت بانکی برای بازس��ازی و 
استان  تاریخی  نوس��ازی خانه های 
اصفهان و تأمین اعتبارات الزم برای 
اح��داث موزه مل��ی کار افزود: نرخ 
بیکاری اس��تان در بهار امس��ال 8/6 
درص��د بوده که در پاییز با رش��د 5 
درصدی نس��بت به س��ال گذشته به 

14/1 درصد رسیده است.
ماندنی در ادامه خاطرنشان کرد: 
مهمترین عامل افزایش بیکاری رکود 
اقتصادی و به دنبال آن رکود مسکن 

و ساخت و ساز است. 

الف( بخش مالی، پولی، تجاری و تعاون
1 – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی، تصمیمات زیر را اجرا نماید:
1-1- الزام بانک های عامل به عقد قرارداد در خصوص طرح های زودبازده مصوب خود، از محل 

سهمیه سال های 1384 تا 1387 حداکثر تا پایان سال 1388.
1-2- تعیین تکلیف باقیمانده سهمیه تسهیالت بنگاه های زودبازده اقتصادی، موضوع سفرهای دور 

اول و دوم با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تا پایان سال 1388.
1-3- اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیالت بانکی برای بازسازی و نوسازی خانه های تاریخی 
استان اصفهان از محل سهمیه تسهیالت مسکن مورد حمایت دولت )به غیر از مسکن مهر( در سال 

جاری.
تبصره: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی 

نسبت به معرفی متقاضیان به بانک های عامل اقدام می نماید.
1-4- صدور مجوز انتشار دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهرداری های استان به منظور 

اجرای طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با تضمین شهرداری های مذکور.
1-5- تأمین ارز موردنیاز احداث دو نیروگاه هزار مگاواتی )هرند و فوالد مبارکه( توس��ط بخش 

خصوصی از محل منابع حساب ذخیره ارزی با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
1-6- اعطای تس��هیالت قرض الحسنه به مبلغ 250 میلیارد ریال برای اشتغال افراد تحت پوشش 

کمیته امداد امام خمینی)ره(.
1-7- اعطای تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 350 میلیارد ریال برای کشاورزان خسارت دیده از 

خشکسالی با اولویت شرق استان.
1-8- اعطای تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 300 میلیارد ریال برای محرومین.

16- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، 
تصمیمات زیر را اجرا نماید: 

16-1- تأمین اعتبار احداث موزه ملی کار پس از اخذ مجوزهای قانونی طی س��ال های 1389 و 
.1390

16-2- تأمین اعتبار احداث دو سالن ورزشی 30 در 48 متر اختصاصی کارگران در »شهرضا« و 
»شاهین شهر« طی سال های 1389 و 1390.

16-3- اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تا پایان سال 
1390، عالوه بر تعهدات دور دوم سفر به استان.

16-4- نوس��ازی س��اختمان اداره کل فنی و حرفه ای استان توسط استان طی سال های 1389 و 
.1390

16-5- تأمی��ن اعتبار ایجاد مجتمع فرهنگی-تفریحی »چادگان« پ��س از طی مراحل قانونی طی 
سال های 1389 تا 1391.

16-6- پادار نمودن اعتبار پروژه مجموعه ورزش��ی کارگری شهر اصفهان در سال های 1389 تا 
.1391

16-7- اختصاص مبلغ 25 میلیارد ریال اعتبار جهت احداث ادارات شهرستان های تعهد شده در 
سفرهای اول و دوم دولت به استان طی سال های 1389 و 1391 توسط استانداری.

تجهیز ادارات مذکور پس از احداث توسط وزارت کار و امور اجتماعی صورت خواهد گرفت.

این مراس��م هر س��ال با گزینش در سه مرحله 
مقدماتی، کارگاهی، نیمه نهایی و نهایی با هدف 
تشویق و ترغیب این قشر زحمتکش و بی پناه و 
نشان دادن حاصل سالها رنج و سختی در تربیت 
فرزندان س��الم و تحصیل کرده در دهه مبارک 
فجر انقالب اس��المی برگزار می شود. در این 

راستا امسال 11 کارگر زن سرپرست خانوار از 
بین 100 نفر متقاضی ثبت نام شده به جامعه کار 

و تولید معرفی خواهند شد.
در ضمن هر سال یک نفر کارگر زن سرپرست 
خانوار در مرحله کش��وری از اس��تان اصفهان 

می باشد.

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی اصفهان:
تجلیل از کارگران نمونه استان در دهه فجر

تاریخ تولد: 1339، محل تولد: فارسان، 
تاریخ شهادت: 1361/11/18، محل شهادت: 
فکه، مسئولیت: مسئول تبلیغات تیپ مستقل 

44 قمر بنی هاشم)ع(
دل نوشته های شهید

... در تم��ام مس��ئولیتها س��عی کرده ام 
آنط��ور که باید و ش��اید و به نحو احس��ن 

کارم را انج��ام دهم و بیش 
از هر کس��ی ه��م می دانم 
داش��ته ام  هم  لغزش��هایی 
و ح��اال که ش��اید آخرین 
لحظات عمرم را می گذرانم 
از خدا می خواهم که مرا 

عفو کند...

ــگار زاینده رود: به  هاجر خیراللهی – خبرن
همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
نخس��تین گردهمایی تخصصی کتاب��داران بخش 
کودکان و نوجوانان کتابخانه های عمومی سراس��ر 

کشور ششم تا هشتم بهمن ماه 88 برگزار شد.
این گردهمایی پس از چندین س��اعت جلسه 
هم اندیش��ی کتابداران بخش ک��ودک و نوجوان با 
چاکری معاون توس��عه کتابخانه ها و کتابخوانی و 
امین نژاد مدیرکل امور کتابخانه های نهاد کشور با 
تصویب مصوبه ای در 10 بند به کار خود پایان داد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
گفت: تا آخر امس��ال تعداد کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان به 50 کتابخانه خواهد رسید. یاوری 
با اشاره به ابالغ برنامه 2/5 ساله نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور به کتابخانه های عمومی در شهریور 
م��اه 88 اضافه کرد: در س��الهای قب��ل کتابخانه ها 
59000 عضو داشته که در مهر ماه 88 به 65000 نفر 
و در آبان و آذر به 91000 نفر رس��یده. همچنین در 
بخش امانت کتاب در مهر ماه 120000 جلد کتاب 
و در آذرماه 175000 جلد کتاب امانت داده شده، در 
بخش مراجعان نیز 178000 مراجعه برای استفاده از 
کتاب بوده اس��ت. وی بیان کرد: کل کتابخانه های 
عمومی مش��ارکتی در استان اصفهان 15 مورد بوده 
که با دریافت 6 مجوز دیگر تعداد آنها تا آخر س��ال 
ب��ه 20 کتابخان��ه افزایش خواهد یاف��ت. وی اهم 
کارهای کتابخانه های عمومی استان اصفهان را ایجاد 
تفاهمنامه ای بین کتابخانه ه��ای عمومی و حوزه 

علمیه، برگزاری اولین نشست تخصصی با اساتید 
دانش��گاه جهت همکاری، تحت پوشش قرار دادن 
بسیجیان برای استفاده از کتابخانه های عمومی، افتتاح 
پروژه ای در خمینی شهر با زیربنای 1800 مترمربع 
که به مدت 18 سال به صورت راکد مانده بود در دهه 
فجر، افتتاح کتابخانه ای در ورنامخواست، هماهنگی 
با صدا و سیما جهت برنامه های کتابخوانی، صدور 
حکم رؤسای ادارات و استفاده کتابداران و مسئوالن 

کتابخانه ها از خانه های کتابدار بیان کرد.
امین نژاد مدیرکل کتابخانه های نهاد کش��ور با 
ابراز خرسندی از اجرای چنین گردهمایی هایی، پیام 
واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های کشور را ابالغ کرد، 
واعظی در این پیام ضمن تأکید بر تربیت صحیح و 
اسالمی کودکان، مطالعه کتاب را در دوران کودکی 
موجب رشد فکری آنها دانسته و از کتابداران خواسته 
با اس��تفاده از تعالیم دینی در مسیر رشد این عزیزان 
گام بردارند. امین نژاد بیان کرد: از سال گذشته به طور 
جدی وارد مبحث حوزه کودکان در کتابخانه های 
سراسر کشور شده ایم که تاکنون 312 باب کتابخانه 
فعال برای کودکان در 30 استان کشور احداث شده 
که حدود 188 باب از این کتابخانه ها کاماًل مستقل 
با تجهیزات مناسب کودکان و فعالیت های جمعی 
آغاز ب��ه کار کرده اند. در پایان مراس��م افتتاحیه به 
منظور قدردانی از اجرای این گردهمایی از اعضای 
ستادی معاونت کتابخانه ها و کتابخوانی و اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اهدای لوح 

سپاس قدردانی شد.

سردار شهید وهاب شهرانی

افتتاح پروژه های فرهنگی در استان اصفهان در 
دهه فجر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری: 

انقالب اسالمی یک ابرقدرت سیاسی و دینی است
ــده رود- مدیرکل  ــگار زاین ــهرکرد، خبرن ش
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
انقالب اس��المی به عنوان یک ابرقدرت سیاس��ی و 

دینی در جهان جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. 
داریوش رضوانی در گفتگو با زاینده رود افزود: ایران 
اس��المی به برکت انقالب اس��المی اینک به الگوی 
خ��وب و موفقی برای دیگر کش��ورهای آزادیخواه 

تبدیل شده است.
مس��ئول کمیته فرهنگی س��تاد دهه فجر استان 
گفت: در جشن 22 بهمن امسال باید به راستی جشن 
9دی ماه را برپا کنیم، زیرا همایش روز 9دی احیاگر 

بسیاری از مسائل برای کشور بود و مردم والیتمدار 
دست رد به سینه بدخواهان خارجی و داخلی زدند.

رضوانی گفت: در راستای بزرگداشت دهه فجر 

کمیته فرهنگی س��تاد دهه فجر اس��تان بیش از 120 
عنوان برنامه برتر در سطح استان برگزار می کند.

وی برگزاری همایش بصیرت، برگزاری شبهای 
شعر خاطره، برگزاری مسابقه عکس جلوه حضور در 
دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای، اجرای 35 عنوان 
تئاتر خیابانی و مسابقه بزرگ نقاشی خیابانی، برگزاری 
سوگواره خون و خورشید و برپایی نمایشگاه عکس 

و مطبوعات از جمله برنامه های این کمیته است.
وی افزود: امسال در 180 کانون فرهنگی، هنری 
مساجد استان برنامه های جشن انقالب برپا خواهیم 

کرد.
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