
مديرعام��ل ش��رکت توزي��ع ب��رق اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اري از اجراي��ي ش��دن 
فاز نخس��ت عمليات برق رس��اني با انرژي 
خورش��يدي در يکي از روستاهاي اين استان 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش م��وج، مهن��دس رحم��ت اله 
 حماميان گفت: با اجرايي شدن اين عمليات
 17 خانوار روستاي دهدلي از توابع شهرستان 
اردل به تجهيزات برق رس��اني خورش��يدي 
مجهز شدند. وي اعتبار الزم براي تجهيز هر 
خانوار را 90 ميليون ريال اعالم کرد و افزود: 
اين ط��رح هم اکنون در 14 روس��تاي ديگر 
از جمله روستاهاي بخش مرکزي کوهرنگ، 
بازفت، ميانکوه موگويي در حال اجرا اس��ت 
که با اجرايي ش��دن آن، 157 واحد مسکوني 
از انرژي برق خورشيدي برخوردار خواهند 

شد. 
حمامي��ان ابراز اميدواري کرد که: در صورت 
تأمي��ن اعتباري افزون ب��ر 14 ميليارد و 220 
ميليون ريال، تمامي اين روستاها در ارديبهشت 
 ماه س��ال آين��ده از انرژي برق خورش��يدي 
به��ره مند خواهند ش��د. وي صع��ب العبور 
بودن و عدم اجراي ش��بکه برق رساني را از 
داليل عمده برق رس��اني خورشيدي به اين 
روستاها برشمرد. به گفته مديرعامل شرکت 
توزيع برق استان چهارمحال و بختياري، اين 
طرح هم زمان در استان هاي لرستان، بوشهر 
و زنج��ان در حال انجام اس��ت. شهرس��تان 
کوهرنگ با جمعيت بيش از 72 هزار نفر در 
90 کيلومتري شهرکرد واقع است و امور برق 
اين شهرستان شش هزار و 600 مشترک برق 
در بخش هاي خانگي، کشاورزي، تجاري و 

صنعتي را زير پوشش دارد.

در چهارمحال و بختياري؛
اجرای فاز نخست عمليات 

برق رساني 
با انرژي خورشيدي 

در  اصفه��ان  م��ردم  نماين��ده 
مجلس شوراي اسالمي گفت: 
به بهانه برخوردار بودن استان 
اصفه��ان، پايين تري��ن س��رانه 
اليح��ه  در  عمران��ي  بودج��ه 
بودج��ه 90 به اس��تان اصفهان 
با  فوالدگر  رس��يد. حميدرضا 

اشاره به سهم استان اصفهان در اليحه بودجه سال 90، اظهار داشت: 
نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ...

ش��ه�ردار ش���هرکرد در نيم��ه 
ان�تش���ار  از  اس���فندم�اه  اول 
ب�رج ه���ای  مش���ارکت   اوراق 
دو قلوی کوه نور و دريای نور در 
 اين شهر خبر داد. اردشير نوريان 
گفت: اي��ن اوراق ب��ا مبلغ 400 

ميليارد ريال دارای بازه زمانی چهار ساله از 15 اسفندماه سال جاری تا 15 
اسفندماه سال 1393 می باشند...

رئيس اداره تعاون و امور رفاهي 
اداره کل آم��وزش و پ��رورش 
 اصفهان گفت: در اصفهان و در
کالس  ه��زار  ده   ،90 ن��وروز 
درس در اختيار اسکان مسافران 
نوروزي قرار مي گيرد. حس��ين 

داوري با بيان اينکه آموزش و پرورش استان اصفهان در نوروز 90 از 
تمامي ظرفيت هاي موجود استفاده کرده است، اظهار داشت: ...

پایین ترین سرانه بودجه عمرانی 
کشور به اصفهان رسید 

شهرکرد در اجرای پروژه های 
عظیم شهری پیشرو است

10 هزار کالس 
پذیرای مسافران نوروزی در اصفهان  

صفـحهصفـحه
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وزیر فرهنگ تاجيکستان:
هنرمندان تاجیک به اصفهان می آیند 

با تصویب دولت؛
آغاز عملیات ساخت متروی بهارستان از سال 90
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اقتصاد/ صفحه5

 شهرستان/ صفحه4

 شهرستان/ صفحه4

استقرار  هزار بازرس در مراکز خرید اصفهان
صفحه 2

صفحه 6

مشارکت مردم از راهبردهای اصلی شهرداری اصفهان

مبلغ تضمينحدود برآورد هزینهرشته و رتبه مورد نظرعنوان مناقصهردیف

1
تهيه مصالح و ترميم آسفالت ترانشه 

لوله گذاري روستاي قصر چم از توابع 
شهرستان شهرضا )89-448(

رشته راه و ترابري حداقل رتبه 3 
حقيقي

 395/000/0006/500/000

2
تهيه مصالح و ترميم آسفالت ترانشه 

لوله گذاري روستاهاي امامزاده و اسفه 
از توابع شهرستان شهرضا )89-449(

رشته راه و ترابري حداقل رتبه 3 
حقيقي

278/000/0006/000/000

3

تهيه مصالح و احداث مخزن زیرزميني 
500 مترمکعبي روستاهاي یزدل و 

مجتمع علي آباد و محمدآباد از توابع 
شهرستان آران و بيدگل )89-451( 

487/000/0007/000/000رشته آب حداقل رتبه 3 حقيقي

4
تهيه مصالح و اجراي شبکه روستاي 

ریجن از توابع شهرستان آران و بيدگل 
)89-452(

866/000/0009/000/000رشته آب- حداقل رتبه 3 حقيقي

5
تهيه مصالح و اجراي اولویت اول شبکه 

توزیع آب روستاي منشيان از توابع 
شهرستان اصفهان )89-453(

797/000/00085/000/000 رشته آب- حداقل رتبه 3 حقيقي

6
تهيه مصالح و تکميل شبکه توزیع آب 

روستاي زفره از توابع شهرستان اصفهان 
)89-454(

1/515/000/00012/500/000رشته آب- حداقل رتبه 2 حقيقي

شرکت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان 
وابسته به وزارت نيرو

آگهي مناقصه شماره 448 و 449 و 451 و 452 و 453 و 454-89 )یك مرحله اي(
دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان )ارقام برآورد و تضمين به ریال(

محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان واقع در ميدان جهاد
محل تحویل پاكات پيشنهاد قيمت: دبيرخانه شركت آبفار تلفن 2363066 دورنگار: 2369023

تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 89/12/22 لغایت 89/12/28
آخرین مهلت تکميل و تحویل پيشنهادات: ساعت 14:00 مورخ 90/1/9

تاریخ جلسه مناقصه: چهارشنبه مورخ 90/1/10 ساعت 8:30 صبح در محل شركت
پيمانکاران واجد شرایط: )الف( كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرایط و تأیيد صالحيت شده توسط معاونت 
عمراني استانداري كه داراي رشته و رتبه موردنياز طبق جدول فوق الذكر بوده و ظرفيت خالي براي ارجاع كار 
 دارند. )ب( داشتن سوابق اجرایي مبني بر انجام عمليات مرتبط با پروژه مذكور )ج( در اختيار داشتن تجهيزات و 

ماشين آالت موردنياز جهت اجراي كار.
فاضالب  و  آب  مهندسي  سایت شركت  و   www.Abfar-isfahan.ir نشاني  به  سایت شركت  در  آگهي  ضمنًا  
كشور به نشاني: http//tender.nww.co.ir و پایگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IR درج 

گردیده است.
»شماره حساب 2175210205000 سيبا ملي جهت واریز هزینه خرید اسناد مي باشد.«

مشترك گرامي: جهت دریافت مبلغ قبض آب خود روي تلفن همراه شماره شناسه خود را به شماره 30006123 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهانپيامك نمایيد.

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چين چين

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزیم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پردیس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشيني آمو

مایع ظرفشویي گلي
11/300710/500 1 ليتري

مایع ظرفشویي گلي
44/4001040/000  4 ليتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچين

8/200186/700خوراك لوبيا چيتي گلچين

5/000204/000نوداليت آماده 

7/000195/700سوپ اليت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پردیس

8/500226/600سس گوجه خرسي

گی
اهن

 ش
ده

شي
آر

س: 
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 13 March 2011 

سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار تهران گف��ت: رئيس جمهور 
توصي��ه کردند که ش��هرداری تهران به 
منابع دولتی و منابع شهرداری اکتفا نکند 
و برای گرفتن وام های مناس��ب جهت 
توسعه مترو، زمينه س��ازی کند؛ دولت 
هم در تضمين کمک کرده و 50 درصد 

سود وام ها را تقبل می کند. 
مرتض��ی تمدن )اس��تاندار ته��ران( در 
گفتگو ب��ا فارس، در خص��وص يارانه 
مترو در س��ال آينده اظهار داشت: يارانه 
مت��رو افزايش پيدا ک��رده و عدد و رقم 
خوبی اس��ت، اما چون در حال حاضر 

اليحه است، نمی توانيم اعالم کنيم. 
وی ادامه داد: اما دولت يارانه بليت مترو 
را افزايش قابل توجهی داده اس��ت ولی 
 در حال حاضر مي��زان آن را نمی دانم.
تم��دن در خص��وص جلس��ه رئي��س 
جمهور و قاليب��اف در روز درختکاری 
خاطرنشان کرد: جلسه خوبی بود. رئيس 

جمهور توصي��ه کردند که ش��هرداری 
تهران به منابع دولتی و منابع شهرداری 
 اکتف��ا نکند و ب��رای گرفت��ن وام های
مناسب جهت توسعه مترو، زمينه سازی 

کند. 
اس��تاندار ته��ران گفت: دول��ت هم در 
تضمين کمک می کند و 50 درصد سود 
وام ها را تقبل می کند. اين يک گام مهم 
است و توصيه رئيس جمهور اين است 
که فقط به منابع دولت و شهرداری اکتفا 
نکنيد و برويد منابع مناس��ب و خارجی 
را جس��تجو کنيد، دولت هم در تضمين 

و جبران سود کمک خواهد کرد. 
وی افزود: نکته دوم در اين جلس��ه اين 
بود که در بودجه س��ال آين��ده، دولت 
بودجه متروها را تا حدود 2 برابر افزايش 
داده است و اميدورايم در تقسيم بودجه 
مترو عددی که به اس��تان و شهر تهران 

تعلق می گيرد، قابل توجه باشد. 

نصف النهار
 ژاپن 2000 سكنه اطراف پایگاه 

هسته اي آسیب دیده خود را تخلیه کرد 
 پس از زلزله 8/9 ريشتري روز جمعه ژاپن که منجر به آسيب ديدن پايگاه هسته اي
فوکوشيما شد، مقام های اين کشور، سکنه اطراف اين پايگاه هسته اي را به دليل 
خطر مواجهه با تابش های راديواکتيو به مکان هاي امن منتقل کردند. به گزارش 
ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي اندونزي )آنتارا(، بيش از 2000 نفر از کساني 
که در اطراف پايگاه هس��ته اي فوکوشيما زندگي مي کردند، پس از زلزله 8/9 
ريشتري ژاپن، از اطراف اين پايگاه هسته اي تخليه شدند. براساس اين گزارش، 
مقام های پايگاه هسته اي فوکوشيما در مورد کساني که در اطراف اين پايگاه 
هسته اي زندگي مي کنند و در معرض خطر تابش های راديواکتيو قرار دارند، 
هشدار دادند. اين گزارش حاکي است که پايگاه هسته اي فوکوشيما و چندين 
پايگاه هسته اي ديگر در امتداد ساحل در ژاپن نيز کار خود را متوقف کرده اند 
اما در جريان اين زلزله آسيب جدي نديده اند. زمين لرزه 8/9 ريشتري ژاپن، 
سونامي با ارتفاع بيش از 10 متر ايجاد کرد که با برخي از قسمت هاي دو پايگاه 

هسته اي ژاپن برخورد کرده است.

درگیري شدید معترضان با نیروهاي 
قذافي در شهرهاي نفت خیز 

 منابع خبري از درگيري هاي شديد و سرنوشت ساز انقالبيون ليبي و نيروهاي 
وابسته به »معمر قذافي«، رهبر حکومت ليبي در شهرهاي نفت خيز »راس النوف« 
و »البريق��ه« خبر مي دهند. به گزارش ايلنا به نق��ل از الجزيره، به دنبال خروج 
انقالبيون از شهر »راس النوف« و تمرکز آنها بر نوار ساحلي و تأسيسات نفتي، 
درگيري هاي ش��ديدي در حال حاضر مي��ان آنها و نيروهاي قذافي در جريان 
اس��ت. يک شاهد عيني گفت: 150 تن از نيروهاي قذافي وارد اين شهر شده 
و انقالبيون با آنها درگير شده اند. در همين حال، »محمد المغربي« که خود را 
سخنگوي انقالبيون در راس النوف معرفي کرد، گفت: چهار قايق جنگي که هر 
کدام بين 40 تا 50 نيرو با خود داش��ت در ساحل راس النوف نيرو پياده کرده 
و انقالبيون به آنها حمله کردند. نيروهاي قذافي با استفاده از ناوهاي جنگي و 
توپ خانه اي و هواپيماهاي بمب افکن چند بار به شدت راس النوف را بمباران 
کردند. بمب افکن هاي نيروهاي وابسته به قذافي همچنين شهر نفت خيز »البريقه« 
در ش��رق ليبي را نيز به ش��دت بمباران کردند. بنا بر اين گزارش،  با توجه به 
اينکه شهرهاي نفت خيز ليبي به  دست انقالبيون افتاده است، مناطق تحت کنترل 
قذافي به  ش��دت از کمبود سوخت رنج مي برند. ش��هر »سرت« زادگاه قذافي 
براي چهارمين روز متوالي با بحران سوخت مواجه و چنين وضعيتي باعث شد 
که نيروهاي قذافي تمام تالش خود را براي تصرف شهرهاي نفت خيز به کار 
گيرند. در اين ش��رايط فرانسه اعالم کرد که »شوراي ملي انتقالي موقت« را به  

عنوان تنها نماينده ليبي به رسميت مي شناسد.
 

در خواست مخالفان در اردن: 
تعیین جدول زمانی برای تحقق 

اصالحات 
شرکت کنندگان در تجمع ملي براي اصالح که از سوي همايش ملي اتحاديه 
کارگ��ري اردن، کميته عالي هماهنگي احزاب مخالف و جنبش اس��المي اين 
کشور برگزار شد، تعيين جدول زماني براي تحقق اصالحات و آزادي بيان و 
انديش��ه را خواستار شدند. سعيد ذياب دبيرکل حزب دموکرات وحدت ملي 
اردن در اين همايش، بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوري براي اجراي اصالحات 
قانون اساس��ي، تفکيک وظايف سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه از يکديگر و 
توقف س��لطه قوه مجريه بر ديگر قوه ها، تأکيد کرد. وي با اشاره به ضرورت 
اجراي اصالحات اقتصادي همراه با اصالح قانون اساسي اين کشور گفت که  
مبارزه با فساد ناشي از خصوصي سازي نهادهاي ملي در اين مقطع زماني يک 

ضرورت به شمار مي رود. 
وي تحصن، اعتصاب، تحرکات واعتراضات مردمي در اردن را ناشي از کوتاهي 
دولت در اجراي اصالحات دانست و گفت: اين کوتاهي مي تواند اين کشور را 
با خطرات حتمي روبه رو کند. در پايان اين نشست، تصميم گرفته شد تا براي 
محکوم کردن اظهارات برخي نمايندگان درباره شرکت کنندگان در تظاهرات 
مسالمت آميز اين کشور، امروز تجمعي در برابر مقر  مجلس نمايندگان اردن 

برگزار شود. 

نخس�ت وزیر تایلن�د از انحالل مجلس 
این کشور در آینده اي نزدیک خبر داد

 
آبهيس��يت وجاجيوا )نخست وزير تايلند( س��رانجام پس از ماه ها انتظار در 
خصوص زمان برگزاري انتخابات عمومي در اين کش��ور، از انحالل پارلمان 
در هفته نخست ماه مي ميالدي خبر داد. به گزارش ايرنا، نخست وزير تايلند 
اين خبر را پس از پايان نشست مشترک خود با اعضاي کميسيون انتخابات اين 
کشور اعالم کرد. براس��اس اين گزارش، انحالل پارلمان راه را براي برگزاري 
انتخابات عمومي در تايلند هموار خواهد کرد. اين گزارش حاکي است که در 
صورت انحالل قطعي پارلمان تايلند در اوايل ماه مي، انتظار مي رود انتخابات 

عمومي کشور تايلند در اواخر ماه ژوئن و يا اوايل ماه ژوييه برگزار شود. 

نوري المالكي: 
با انتخابات آمده ام و با انتخابات مي روم 
نوري المالکي )نخس��ت وزير عراق( با تأييد برگزاري تظاهرات در اين کشور 
گفت که از طريق انتخابات آمده و از همين طريق نيز خواهد رفت. به گزارش 
ايلنا به نقل از روزنامه اماراتي دارالخليج، مالکي در واکنش به تظاهرات مردم اين 
کشور گفت: تظاهرات حق قانوني مردم است و باعث تقويت فرآيند سياسي و 
دولت مي شود. وي که در پارلمان اين کشور سخن مي گفت، از پارلمان خواست 
هر چه س��ريع تر قانون احزاب را تصويب و درباره امکان برگزاري زودهنگام 
انتخابات شوراي استان ها و انحالل شوراي شهرداري ها وارد عمل شود. مالکي 
ادام��ه داد که آنچه درباره حمله به تظاهرکنن��دگان رخ داده را رد مي کنيم و ما 
کساني که به خبرنگاران و روزنامه نگاران حمله کرده اند را مواخذه خواهيم کرد. 
نخست وزير عراق مخالفت خود را با چنين حمالتي اعالم کرد و گفت: ما بايد 
از 164 نيروي پليس و ارتش که در طول تظاهرات ش��هيد و زخمي شده اند، 
 دفاع کنيم. همچنين افرادي هس��تند که خود را به جاي پليس و ارتش جا  زده

و دست به تجاوز عليه مردم  می زنند. 
وي افزود: سازمان هاي امنيتي و اطالعاتي، اطالعات موثقي از گروه هاي مخالف 
عراق در دس��ت دارند که درصدد ايجاد آش��وب، خش��ونت، به آتش کشيدن 
ساختمان ها، سرقت اموال دولت و اموال عمومي از طريق تظاهرات ها هستند. 
وي از نيروهاي امنيتي خواس��ت به اي��ن گروه هاي فرصت طلب مجالي براي 
تحقق اهدافشان ندهند. نخس��ت وزير عراق تصريح کرد که درخواست هايي 
درباره حقوق، آزادي ها،  مبارزه با فساد، خدمت رساني، بهبود وضعيت معيشتي، 
حل مش��کل برق، بيکاري و مسائل ديگر مطرح مي شود که از وظايف دولت 
است و اين خواسته ها قانوني و مشروع است و ما آن را در برنامه کار دولت قرار 
داده ايم. اما کساني که خواستار لغو قانون اساسي، روند سياسي و بازگشت عراق 
به زمان هاي استبداد و ديکتاتوري هستند، بايد به آنها بگوييم اين درخواست ها 
 کودت��ا عليه اراده ملت اس��ت که زمان فريب ملت ها و به انزوا کش��اندن آنها 

سر آمده است. 

جهان نما ایران نصف النهار

ناتو و تالش براي تصوير سازي منفي از 
نقش آفريني ايران در افغانستان 

استاندار تهران: 
دولت 50 درصد سود وام های توسعه 

مترو را تقبل می کند

سراسری
جهان نما ایران

منابع نظام��ي و امنيتي آمري��کا و ناتو با 
دس��تاويز ق��رار دادِن ادع��اي کمک هاي 
نظام��ي ايران به شورش��يان افغانس��تان 
به تالش هاي گس��ترده اي براي بس��ط 
دامنه هاي طرح ايران هراس��ي در محيط 
پيرامون جمهوري اس��المي و اثرگذاري 
منفي ب��ر روابط مطلوب ته��ران و کابل 
دس��ت زده اند. در تازه تري��ن ادعاهاي 
مطرح ش��ده از س��وي مقام هاي سياسي 
و امنيت��ي آمريکايي و غرب��ي عليه ايران، 
س��خنگوي نيروه��اي پيم��ان آتالنتيک 
ش��مالي )ناتو( در افغانس��تان گفته است 
که منابع مختلفي در مرز مشترک ايران و 
افغانستان مشغول قاچاق اسلحه هستند. 

به گ��زارش خبرگزاري ها، ژنرال جوزف 
بالتز، س��خنگوي ناتو در يک نشس��ت 
خبري در کابل مدعي شد که شواهد زيادي 
در اين زمينه وجود دارد. سخنگوي ناتو 
گفت: ما ش��واهدي در مورد فعاليت هاي 
منابع مختلف در مرز )ايران و افغانستان( 
داريم. اين فعاليت هاي مرزي براي قاچاق 
اس��لحه و مواد مخدر براي حمايت مالي 
از پايگاه هاي شورشيان صورت مي گيرد. 
وي افزود که مقام ه��اي ناتو تاکنون اين 
موضوع را با مقام هاي دولت ايران در ميان 
نگذاشته اند. در گذشته نيز فرماندهان ناتو 
بارها مدعي ش��ده بودند که شورش��يان، 

سالح ساخت ايران در اختيار دارند. 
مقام هاي ناتو هچنين گفته بودند که اين 
سالح ها براي شورش��يان افغان فرستاده 
ش��ده است. پيش��تر، ژنرال استانلي مک 
کريس��تال که در س��ال گذش��ته فرمانده 
نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانس��تان 
بود، مدعي ش��ده بود که ش��واهدي در 
اختيار دارد که نش��ان مي ده��د ايران به 

شورشيان افغان آموزش مي دهد. 
مک کريس��تال همچنين در ادامه ادعاي 
خود از ش��واهدي ياد کرد که به گفته او 
نشان مي داد ايران با شورشيان در ارتباط 
 اس��ت و سالح در اختيار آنان مي گذارد.
در تحلي��ل زمينه ها و علت هاي تش��ديد 
فض��اي تبليغات��ي و روان��ي آمري��کا و 
نات��و عليه اي��ران، توجه ب��ه تحوالت و 
واقعيت ه��اي جاري در صحنه سياس��ي 
و امنيتي افغانس��تان ضروري به نظر مي 
رسد. در روزهاي اخير، با شدت گرفتن 
حمالت تروريستي در اين کشور بحران 
زده و همچني��ن عمليات ه��اي نظام��ي 
نيروهاي آمريکايي و ناتو، اوضاع امنيتي 
افغانستان رو به وخامت بيشتري گذارده 
اس��ت. در تازه ترين عمليات نظامي ناتو 
عليه نيروه��اي طالبان در افغانس��تان، 9 
ک��ودک در حمله هواي��ي نيروهاي ناتو 
کشته شدند. اين رويداد تلخ که در تداوم 
کشتار غيرنظاميان افغانستان از سوي دو 
طرف درگير در بحران )نيروهاي طالبان و 
نيروهاي ناتو به رهبري آمريکا( به وقوع 
پيوس��ت، موج جديدي از تظاهرات هاي 

ضدآمريکايي را در اين کشور دامن زد. 
عذرخواهي ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده 
آمريکاي��ي نيروهاي خارجي مس��تقر در 
افغانستان به خاطر اشتباهات ناتو در کشتار 
مردم بي دفاع اين کشور نيز نتوانست از 
خشم ملت افغان بکاهد؛ تا جايي که وزير 
دفاع آمريکا را نيز در يک سفر غيرمنتظره 
و برنامه ريزي نشده به کابل بکشاند. چند 
روز پيش، کرزاي در يک جلس��ه کابينه 
ک��ه ژن��رال پترائوس ني��ز در آن حضور 
داش��ت، خطاب ب��ه وي گفته ب��ود که 
 عذرخواهي اش به خاطر مرگ 9 کودک

در يک حمله هوايي کافي نيست. 
به باور تحليل گران غربي، مسأله کشتار 
غيرنظاميان افغان از سوي نيروهاي ناتو، 
يکي از عوامل خش��م علني و تنش ميان 
دولت هاي افغانستان و آمريکا محسوب  

می شود. 

هم زمان با تشديد ناآرامي ها در افغانستان، 
عملک��رد اش��تباه نيروه��اي خارجي به 
رهب��ري آمري��کا در اين کش��ور و موج 
گس��ترده اي از خش��م و نفرت افغان ها 
عليه آمريکايي ها، ادعاهاي تکراري ناتو و 
آمريکا عليه ايران مطرح مي شود. در اين 
ميان، به نظر مي رس��د موضع گيري هاي 
ضد ايران��ي مقام هاي آمريکاي��ي و ناتو 
نيز بي ارتباط با تخريب وجهه نيروهاي 
غربي در افغانستان نباشد. آنها از رهگذر 
ط��رح اين ادعاه��ا ت��الش دارند ضمن 
فرافکني ضعف ها و سرپوش گذاشتن بر 
ناتواني هاي موجود، بر نفرت و ترس از 
جمهوري اسالمي در اين منطقه بيافزايند. 
اين تالش هاي ضدايراني در حالي صورت 
م��ي گيرد که همواره در طول س��ال هاي 
 حضور نيروه��اي نظام��ي فرامنطقه اي
به رهبري آمريکا در افغانستان، جمهوري 
اسالمي ايران به نوعي در مسير همگرايي 
با جامعه بين المللي در کنار ملت افغانستان 
قرار گرفت و هزينه ه��اي فراواني را نيز 
متحمل ش��د و تاکنون نيز بار بسياري از 
مش��کالت و هزينه هاي دوران اس��تقرار 
دولت ملي و سپس بازسازي اين کشور را 
بر دوش کشيده است، اما پس از سقوط 
طالبان و از همان ابتداي اس��تقرار دولت 
حام��د کرزاي، آمري��کا و متحدان غربي 
اش همواره نگران گسترش نفوذ ايران در 
اين کش��ور بوده و به روش هاي مختلف 
تالش کرده اند تا زمينه هاي اختالف ميان 
دو کشور را شدت بخشند. در اين ميان، 
همواره يکي از روش هاي دستيابي آمريکا 
و غ��رب به اي��ن هدف، ايجاد دش��مني 
ميان افغان ها و ايراني ها، ايجاد موج هاي 
تبليغاتي از درون افغانس��تان و با استفاده 
از عوامل و جريان هاي افغاني وابس��ته به 
خود، عليه جمهوري اسالمي ايران بوده 

است. 
سوژه ها و بهانه هاي اين تبليغات مختلف 
بوده اند؛ گاهي ايران متهم به کمک رساني 
به طالبان و گروه هاي نظامي مخالف دولت 
کرزاي شده و زماني هم اتهام دخالت در 
امور سياسي و فرهنگي افغانستان، به ايران 
نس��بت داده شده و در فرصت هاي ديگر 
هم، موضوع وضعيت مهاجران افغان در 
ايران و... طرف توجه آمريکا و غرب قرار 

گرفته است. 
 تازه ترين نمونه هاي اين فعاليت ها دي ماه
گذش��ته تحت تأثير جريان س��ازي ها و 
جنگ روان��ي آمريکا و نات��و عليه ايران 
به بهانه جلوگيري از ارس��ال سوخت به 
افغانس��تان از س��وي جمهوري اسالمي 
شکل گرفت. در اين مقطع با فضا سازي 
 رسانه هاي غربي، تظاهرات هاي پراکنده اي
از سوي برخي احزاب افغان مقابل سفارت 
جمهوري اسالمي در کابل برگزار شد. با 
توجه به موارد پيش گفته، به نظر مي رسد 
تکرار ادعاهاي مقام هاي آمريکايي و ناتو 
عليه ايران در راستاي اهداف متصور زير 

صورت مي گيرد: 
 1( سرپوش گذاردن بر کشتار مردم بي دفاع

افغان در حمالت نيروهاي ناتو.
2( تالش براي انحراف توجه افکارعمومي 
از شکس��ت سياس��ت هاي جنگ طلبانه 
آمري��کا در صحن��ه امنيتي افغانس��تان و 
ناکامي اين کشور در بازگرداندن آرامش 
دستگاه هاي سياس��ي و امنيتي آمريکا و 

اسرائيل. 
3( القاي تش��ديد ناآرامي ه��ا در محيط 
بحران زده افغانس��تان با دخالت ايران و 
به تبع آن توجيه س��ازي براي ماندگاري 
بيش��تر نيروهاي نظامي آمريکا و ناتو در 

افغانستان. 
4( اس��تفاده از عامل دخالت نظامي ايران 
در صحنه افغانستان به منظور برهم زدن 

روابط مطلوب تهران و کابل.

جهان نمانصف النهار ایران نصف النهار

رئيس سازمان بازرگاني اصفهان با اشاره 
به اجراي طرح تشديد بازرسي از صنوف 
در آستانه سال جديد،گفت: حدود هزار 
بازرس و ناظر در مراکز خريد و تجاري 
اس��تان مستقر ش��ده اند. مظفر انصاري 
در گفتگ��و با ايرنا اف��زود: در قالب اين 
 طرح که از اول اس��فندماه سال جاري تا
15 ارديبهشت س��ال آينده ادامه خواهد 
داش��ت، بازرس��ان عالوه بر نظارت بر 
کيفيت و نرخ کاالها، پس از طرح شکايت 
به صورت فوري در محل حاضر شده و 

به تخلفات رسيدگي مي کنند. 
وي به اجراي اين طرح در شهر اصفهان 
و شهرس��تان هاي استان اش��اره کرد و 
افزود: به دليل شلوغي و ترافيک روزهاي 
پاياني سال و براي رفاه حال همشهريان 
و رس��يدگي به ش��کايت آنان، بازرسان 

حداکثر تا 20 دقيقه پس از تماس با ش��ماره 124 به 
محل اعزام مي شوند و به شکايت مربوطه رسيدگي 
مي کنند. رئيس س��ازمان بازرگاني اس��تان اصفهان 

همچني��ن به قيمت گذاري کاالها براس��اس درجه 
بندي اش��اره کرد و گفت: طبيعي است که در ارايه 
کاالهاي درجه ممتاز، يک و دو تفاوت قيمت وجود 
دارد و اتحادي��ه ها قيمت ه��اي متعارف هر کاال را 

استخراج و ارايه مي کنند. وي خاطرنشان 
کرد: فروش��ندگان نيز ب��ا همين قيمت 
مص��وب آن را عرضه مي کنند و وجود 
برخي اختالف هاي ناچيز در قيمت ها 

نيز غيرقابل محسوس است. 
وي تأکيد کرد: اگر فروش��ندگان خارج 
از قيم��ت هاي تعيين ش��ده اقدام کنند، 
بازرس��ان با آنان برخورد جدي خواهند 
کرد. به گفته رئيس سازمان بازرسي استان 
اصفهان، بعد از اج��راي قانون هدفمند 
کردن ياران��ه ها و همچنين در روزهاي 
پاياني سال نه تنها هيچ شوک قيمتي غير 
متعارفي در بازار اصفهان به وجود نيامده 
بلکه مواد پروتئيني نيز با کاهش قيمت 

مواجه شده است. 
وي اظهار داشت: اصفهان با چهار ميليون 
مس��افر نوروزي و پنج تا شش ميليون 
مسافرگذري نياز به کنترل و نظارت دارد تا مسافران 
نوروزي کاالها و سوغات مورد نياز خود را با قيمت 

و کيفيت مناسب خريداري کنند. 

رئيس سازمان بازرگاني اصفهان:

استقرار هزار بازرس در مراکز خرید اصفهان  

وزير فرهنگ تاجيكستان: 

هنرمندان تاجيك براي فراگيري و آموزش هاي هنري به اصفهان مي آيند 

مديرعامل شرکت عمران ش��هر جديد بهارستان 
گفت: راه اندازي متروي ش��هر بهارس��تان يکي از 
مصوبات هيأت دولت در دور سوم سفر به استان 
اصفهان بود که عمليات ساخت ابنيه قطعه چهارم 

آن از سال آينده آغاز خواهد شد. 
عبدالکريم محمدي اصفهاني در گفتگو با فارس، 
با اش��اره به اينکه ساخت و راه اندازي متروي شهر 
جديد بهارس��تان يکي از مصوبات دور سوم سفر 
رئيس جمهور به استان اصفهان بوده است، اظهار 
داش��ت: احداث متروي شهر بهارستان در راستاي 
 آغاز طرح مس��کن مهر ش��هر بهارس��تان خواهد 
بود. وي ادامه داد: در حال حاضر رايزني ها به منظور 
تعيين پيمانکار پروژه مترو اين ش��هر ادامه دارد که 
تا پايان س��ال  جاري پيمانکار اي��ن طرح معين و 

س��ال آينده عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد. 
مديرعامل شرکت عمران ش��هر جديد بهارستان 
افزود: عمليات اجرايي مترو شهر جديد بهارستان 
که در س��ال آينده آغاز مي ش��ود، مربوط به قطعه 
چهار اين پروژه است که اين مسير از بهارستان به 
 سمت راه آهن اصفهان و به طول 14 کيلومتر خواهد 
ب��ود. وي تصريح کرد: عمليات اجرايي س��اخت 
متروي اين شهر در حال حاضر منحصر به ساخت 
ابنيه آن مي ش��ود که براي اي��ن منظور 45 ميليارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. محمدي با 
بيان اينکه 12 ميليارد تومان از اين اعتبار به منظور 
ساخت ابنيه قطعه چهار متروي بهارستان اختصاص 
داده ش��ده اس��ت، گفت: با راه اندازي متروي شهر 
بهارستان، مسافران در مسير سپاهان شهر نيز امکان 

جابه جايي با مترو را خواهند داشت. وي ادامه داد: 
متروي بهارستان عالوه بر اينکه جابه جايي مسافران 
بهارستان و س��پاهان شهر را پوشش خواهد داد با 
در نظر گرفتن ايس��تگاهي در شهر مبارکه، امکان 
حمل مسافر از اين مسير را نيز فراهم کرده است. 
مديرعامل شرکت عمران شهر جديد بهارستان بيان 
داشت: فاز نخست پروژه مترو بهارستان که شامل 
س��اخت ابنيه مورد نياز اس��ت 18 ماه پس از آغاز 
عمليات ساخت و ساز به بهره برداري مي رسد. وي 
با اشاره به تصميم برخي از مسئوالن شهر اصفهان به 
منظور الحاق شهر بهارستان به شهر اصفهان، تصريح 
کرد: الحاق ش��هر بهارستان به اصفهان کارشناسي 
شده نيست و در حال حاضر چنين اقدامي اجرايي 

نخواهد شد. 

شهردار اصفهان سال جديد را سال بيداري و اقتدار جهان اسالم خواند 

با تصويب دولت؛ 

آغاز عمليات ساخت متروي بهارستان از سال 90 

 شهردار اصفهان در پيامي به مناسبت فرا رسيدن
س��ال جديد، ابراز اميدواري کرد که سال 90 
سال بيداري، برکت و اقتدار براي جهان اسالم 
باش��د. در پيام سيد مرتضي س��قاييان نژاد که 
در اختيار ايرنا قرار گرفت، آمده اس��ت: سال 
89 را در حال��ي س��پري کرديم که ش��وراي 
اس��المي شهر و ش��هرداري اصفهان با عنايت 
ب��ه فرموده رهبر معظم انقالب مبتني بر همت 

و کار مضاع��ف، کار و خدمت مضاعف را با 
مشارکت شهروندان در عرصه هاي گوناگون 

شهري به انجام رساندند.
 وي در اين پيام افزود: شهرداري اصفهان براي 
 تحقق ش��هر هوش��مند، مدرن و خدا محور،
گام ه��اي کوچکي از جمله احياي ميدان امام 
علي)ع(، اجراي طرحهاي نوسازي و بهسازي، 
توسعه فضاي سبز و فضاهاي تفريحي، توسعه 

مراک��ز و فعالي��ت ه��اي فرهنگ��ي و ارتقاي 
فرهنگ ش��هروندي حرکت به س��مت تحقق 
شهرداري الکترونيکي و استقرار برنامه ريزي 
استراتژيک و تجهيز سيستم هاي حمل و نقل 
عمومي انجام داد. شهردار اصفهان وزيدن نسيم 
مهرانگيز نوروزي بر پيکر سرد و خسته گيتي 
و تازه ش��دن طبيعت توسط نوروز کهنسال را 

به همه هموطنان تبريک گفت.  

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

اصفهان  اينکه  بيان  با  تاجيکستان  فرهنگ  وزير 
است،  زيادي  دستي  صنايع  هنرمندان  داراي 
هنرمندان  تا  هستيم  درصدد  کرد:  تصريح 
تاجيکي را براي بهره گيري از تجربه و فراگيری 
ايرنا،  گزارش  به  بفرستيم.  اصفهان  به  آموزش 
استاندار  با  ديدار  در  اسراري  شاهرخ  ميرزا 
اصفهان که در هتل عباسي اين شهرانجام شد، 
افزود: کشور ما با ايران اشتراکات زياد فرهنگي 
دارد و بنابراين درصدد گسترش روابط دوجانبه 
برادر  و  دوست  کشور  دو  ميان  بخش  اين  در 
هستيم. وي اظهارداشت: دو کشور ظرفيت هاي 
فرهنگي زيادي دارند و تالش مي کنيم تعامالت 
خود را با ايران افزايش دهيم. وي از برگزاري 
تاجيکستان  در  ايران  کتاب  بزرگ  نمايشگاه 
خبر داد و گفت: اين نمايشگاه کتاب در نوروز 
در  ايران  فرهنگ  روز  مناسبت  به  آينده  سال 
اشاره  با  اسراري  شود.  مي  برگزار  تاجيکستان 
به اهميت تبادل فعاليت هاي فرهنگي و هنري 
بين ملت ها تصريح کرد: تبادل فرهنگي موجب 

نزديکي ملت ها به هم مي شود. 
وي افزود: با توجه به مناسبات فرهنگي دو کشور 
فارسي زبان ايران و تاجيکستان، تبادل فرهنگي 
دوجانبه از اهميت بااليي برخوردار است. وي 
و  ها  زيبايي  داراي  اصفهان  شهر  اينکه  بيان  با 
دومين  براي  افزود:  است،  فراواني  آثارتاريخي 

شهر  اين  و  کنم  مي  سفر  اصفهان  شهر  به  بار 
نسبت به 15 سال گذشته رشد بسيار خوبي در 
بخش هاي مختلف داشته است. وي خاطرنشان 
کرد: در سفر به اصفهان از هنرستان هنرهاي زيبا 
و مؤسسه اکو بازديد کردم که اين مراکز از جمله 
مراکز خوب فرهنگي ايران محسوب مي شوند. 
اسراري با اشاره به تحقيقات ايران از خجندي 
صفحه  شده  انجام  تحقيقات  اظهارداشت:  ها 
کنيم مي  تالش  و  کرده  باز  ما  براي   جديدي 

)پايتخت  دوشنبه  در  کنفرانسي  برگزاري  با 
استادان  اختيار  در  تحقيقات  اين  تاجيکستان( 

تاجيکستان قرار گيرد. 
فرهنگي  هفته  برگزاري  خواستار  همچنين  وي 
اصفهان در دوشنبه شد. استاندار اصفهان هم در 
اين ديدار گفت: براي برگزاري هفته فرهنگي در 
تاجيکستان از آمادگي کامل برخورداريم. عليرضا 
با بيان اينکه استان اصفهان رتبه  ذاکر اصفهاني 
اول کشور را در صنعت به خود اختصاص داده 
است، افزود: کارخانه فوالد مبارکه اصفهان 70 
درصد فوالد کشور را توليد مي کند. وي با بيان 
اينکه 43 صنايع دستي استان داراي مهر اصالت 
يونسکو است، اضافه کرد: صنايع دستي چيني 
اصفهان  استان  به  قاچاقي  به صورت  هندي  و 
قاچاق  از  جلوگيري  براي  که  شد  مي  وارد 
اينکه  بيان  با  آنها، قوانيني را وضع کرديم. وي 

پژوهشگاه صنايع دستي کشور به اصفهان منتقل 
شده است، اظهار داشت: در اين استان دانشگاه 
صنايع دستي را در 12 رشته تأسيس کرديم که 
صورت  به  توانند  مي  تاجيکستاني  هنرمندان 
بگيرند. وي مشکل  فرا  را  اين هنرها  آکادميک 
تصريح  و  عنوان  خشکسالي  را  اصفهان  عمده 
هوايي  و  آب  منطقه  در  اصفهان  استان  کرد: 
کويرهاي  داراي  و  گرفته  قرار  ايران  خشک 
به  را  اروپايي  هاي  توريست  که  است  زيبايي 

سمت خود جلب مي کند. 
ذاکر اصفهاني با بيان اينکه درصدد توسعه صنعت 
توريست در اين استان هستيم، خاطرنشان کرد: 
و  داخل  از  زيادي  گردشگران  سال  طول  در 
خارج کشور از استان اصفهان بازديد مي کنند. 
وي با بيان اينکه 100 واحد آموزشي در استان 
هزار  از 200  بيش  دارد، گفت:  اصفهان وجود 
دانشجو در دانشگاه هاي استان اصفهان مشغول 

به تحصيل هستند. 
استاندار اصفهان با بيان اينکه اين استان داراي دو 
نيروگاه هسته اي است، افزود: استان اصفهان در 
 علوم فنون، هوا و فضا، کارخانه هاي هواپيما سازي
و ديگر بخش ها به دستاوردهاي خوبي رسيده 
داراي  تاجيکستان  و  ايران  گفت:  وي  است. 
افزايش  سبب  که  هستند  زيادي  اشتراکات 

تعامالت در بخش هاي مختلف مي شود. 

زاينده رود
در  آس��تانه تعطيالت نوروزي، تدابير الزم جهت تس��هيل و تأمين امنيت 
سفرهاي شهروندان عزيز انديشيده شده است. به گزارش روابط عمومي دادگستري 
کل استان اصفهان،  علي نوريان، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و 
انقالب و رئيس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري کل استان، 
در گفتگويي با اشاره به اينکه ارشادات الزم در اين خصوص به نيروهاي انتظامي 
داده ش��ده است، گفت: اين معاونت طي نامه اي خواس��تار آن شده که رؤساي 
کالنتري هاي س��طح کالنشهر اصفهان و ايستگاه هاي سيار پليس با همکاري و 
ساير اجزاي نيروي انتظامي به ويژه پليس راهوار، اداره اماکن و پليس آگاهي در 
راستاي پيش��گيري از وقوع جرم از تاريخ 89/12/27 تا 90/1/14 در خصوص 

موارد زير اقدام  نمايند:
1- جلوگيري از اختالل رفت و آمد وسايل نقليه در نقاط پرتردد، به خصوص نقاط 
 اسکان مسافران به وسيله افراد کليد به دست و همکاري با مأموران سد معبر شهرداري.

2- استقرار شبانه روزي ايستگاه هاي سيار پليس در نقاط اسکان مسافران و اماکن  
تاريخي و فرهنگي.

3- فعاليت ش��بانه روزي محسوس و نامحسوس گشت هاي پليس و افزايش 
گشت زني در نقاط خلوت شهر.

4- برخورد با مظاهر بدحجابي و عدم رعايت ش��ئون اس��المي و همکاري با 
مأموران ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي و ستاد احياي امر به معروف 

و نهي از منکر.
5- استقرار يک پايگاه سيار اورژانس اجتماعي با هماهنگي سازمان بهزيستي در 

نقاط اسکان مسافران.
6- حضور مأموران راهور و پليس راه در نقاط پرتردد.

وي در پايان خاطرنش��ان کرد: کش��يک نوروزي در دادسراي عمومي و انقالب 
اصفهان در ايام مذکور واقع در خيابان شهيد نيکبخت، ساختمان دادگستري کل 

استان اصفهان فعال مي باشد.

تمهيدات ويژه برای تأمين امنيت سفرهای نوروزي شهروندان
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برگی از تاریخآژیر

سپاه، ارتش، بسيج، جهاد و دستگاه های 
دولتی بايد ياد شهيدان را زنده بدارند و 
مفهوم شهادت، اين مفهوم با عظمت و 
پر ارزش و بسيار مؤثر را در کشور ايران 
اسالمی، در ميان ملت مبارز ايران احيا و 
حفظ کنند، اگر چه خون مطهر شهدای 
ما در س��طح جهان بار ديگر اين مفهوم 
را احي��ا کرد.آنچه مهم اس��ت حفظ راه 
شهداست، يعنی پاسداری از خون شهدا، 
اين وظيفه اول ماست. در قبال شهدا همه 

موظفيم.
مقام معظم رهبری

بنياد شهيد در 22 اسفند 1358، به فرمان 
امام )ره( تأسيس شده و دارای شخصيت 
حقوقی و اس��تقالل مالی و اداری است 
و ام��ور آن طب��ق مق��ررات و قواني��ن 
مربوط به نهاده��ای عمومی غير دولتی 
 و در چه��ار چوب اساس��نامه مصوبه و 
آيي��ن نامه های مرب��وط زير نظر رييس 
جمه��ور و نظ��ارت عاليه مق��ام معظم 
رهبری اداره می ش��ود. احي��ا، حفظ و 
تروي��ج فرهنگ ايثار و ش��هادت طلبی، 
زنده نگهداش��تن ياد ش��هيدان و حفظ 
آثار آن��ان، تجليل و تکري��م از خانواده 
های معظم ش��هيدان، جدي��ت در امور 
فرهنگ��ی خان��واده های ش��اهد، خود 
اتکايی و قانونمن��د کردن ارايه خدمات 
به آنان و بس��يج امکانات نظام به منظور 
پراکندن عطر ملکوتی شهادت در جامعه، 
محور فعالي��ت های اين نه��اد مقدس 
است.البته سابقه اوليه اين نهاد به دوران 
 آغاز قي��ام امام )ره( به س��ال 1342، باز 
می گردد. بعد از قيام خونين پانزده خرداد 
1342 گروه��ی از روحاني��ون انقالبی 
و مبارز و افراد نيکوکار به دس��تور امام 
)ره( مأموريت يافتند تا به خانواده های 
 شهدا رسيدگی کنند، که اين کار در طول 
س��ال ه��ای مقاوم��ت و مب��ارزه ادامه 
 يافت و در س��ال های 57-1356، دامنه 

وسيع تری  پيدا کرد.
ب��عد  از پ�ي����روزی ان��قالب، برای 
 س��امان دادن بيش��تر ب��ه امور ش��هدا و 
خانواده های آنان، با فرمان امام )ره( بنياد 
آغاز به کار کرد که با آغاز جنگ تحميلی 
و بيشتر ش��دن تعداد شهيدان، وظيفه و 

تکليف بنياد شهيد سنگين تر شد.
ــی بر  ــی )ره( مبن ــام خمين ــان ام فرم

تأسيس بنياد شهيد انقالب اسالمی
بسم اله الرحمن الرحيم

ملت ش��ريف ايران می داند که نهضت 
اس��المی و پي��روزی انقالب اس��المی 
مرهون فداکاری قشرهای مختلف ملت 
اس��ت که در ص��ف اول بايد ش��هدای 
انقالب- رحمت ا... عليهم- و کس��انی 
را ک��ه در اين راه معلول و آس��يب ديده 
شده اند، محسوب داشت. بنابراين بايد 
رسيدگی کامل به خاندان شهدا و آسيب 
ديدگان و معلوالن در اين راه، چه در حال 
انق��الب و چه قبل و بع��د از آن به نحو 
احس��ن و با مراعات احترام آنان بشود.
ابتدا الزم است س��ازمانی به سرپرستی 
جناب عالی و هيأتی از معتمدين متدين 
و آگاه و آشنا بدين گونه امور، برای اين 
 مقصد مهم تأسيس ش��ود که با اجرای 
طرح های مفيد آن، ملت و دولت انقالبی 
دين خ��ود را در مقابل اين گروه فداکار 
در راه انقالب اسالمی ادا نمايد. شورای 
انقالب موظف هستند برای اين شروع 
مهم، بودج��ه کافی تصويب نمايد و در 
اجرای آن سرعت عمل به خرج دهد و 
دولت و متصديان امور موظف هس��تند 
م��وارد زير را مورد تصوي��ب و اجرای 

سريع قرار دهند:
 اولوي��ت فرهنگی: يعنی در مدارس و 
دانشگاه با تسهيالت مقتضی وارد شوند.

 اولويت اقتصادی: يعنی مسکن، وسايل 
زندگی و س��اير ما يحتاج زندگی برای 

آنان تهيه گردد. 
 اول��وي����ت در اس���تخدام: ي�عنی 
خان��واده ه��ای ش��هدا و معلولي��ن در 
اس��تخدام دولتی اولويت داشته باشند و 
آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام 

دولت در آيند. 
 کارت نيم بها  برای استفاده از وسايل 
نقليه بين ش��هری مثل قطار و هواپيما و 

غيره. 
 تشکيل دفترچه مخصوص برای قدرت 

خريد از تعاونی های دولتی. 
  بيمه درمانی و استفاده از کارت ويژه 

خريد دارو. 

جامعه

معاون مب��ارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ 
اظهار داش��ت: دختري که 4 سال پيش دست به ازدواجي 
ب��دون صالحديد خانواده اش زده بود، س��ر از زندان در 
آورد. به گ��زارش فارس، اول بهمن س��ال جاري زني با 
مراجعه به دادسراي شهرستان محل سکونت خود در يکي 
از اس��تان هاي شمالي کش��ور در شکايت خود با موضوع 
فقداني عنوان داش��ت: دخترم به نام مهناز )متولد 1363( 
که دانشجوي مترجمي زبان در يکي از دانشگاه هاي تهران 
است به بهانه عزيمت به محل تحصيل خود به تهران آمده 
و از آن زمان تاکنون هيچ اطالعي از او نداريم. با تش��کيل 
پرونده مقدماتي و با توجه به اظهارات مادر فرد گم ش��ده 
در خصوص مراجعه دخترش به تهران، پرونده با صدور 
قرار عدم صالحيت به تهران ارس��ال و در اختيار ش��عبه 
دوم دادياري دادس��راي امور جنايي تهران قرار گرفت. با 
ارجاع پرونده به دادس��راي جنايي و به دس��تور سليماني، 
پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار اداره يازدهم 
پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. در تحقيقات انجام 
شده مش��خص ش��د مهناز در حدود چهار سال پيش به 
بهان��ه مراجعه به محل تحصيل خود به تهران آمده و پس 
از گذش��ت مدتي با تماس��ي که با اعضاي خانواده خود 
داش��ته عنوان کرده اس��ت که ديگر به خانه باز نمي گردد. 
به اين ترتيب خانواده براي منصرف کردن دخترش��ان از 
اين موضوع به دانش��گاه محل تحصيل و محل سکونت 
او در تهران آمده و در مراجعاتش��ان متوجه مي ش��وند که 
مهناز پس از ترک تحصيل از دانشگاه، محل سکونت خود 
را نيز تغيير داده اس��ت. م��ادر مهناز در خصوص مراجعه 
ديرهنگام به مراجع قضايي، آن هم پس از گذشت 4 سال، 
ب��ه کارآگاهان گفت: در طول اين م��دت با مهناز تماس 
تلفني داش��تيم و او پاس��خگوي تماس هاي ما بود؛ سعي 
داشتيم تا بدون آنکه کسي متوجه موضوع شود مهناز را به 
خانه باز گردانيم که پس از مدتي ديگر تماس هاي تلفني 
نيز قطع ش��د؛ آن زمان بود که تصميم گرفتيم تا موضوع 
را با پليس در ميان بگذاريم. مادر مهناز در پاس��خ به اين 
سئوال کارآگاهان که در خصوص گم شدن دخترتان، آيا 
از فرد يا افرادي ش��کايت داري��د؟ به کارآگاهان گفت: به 
رمضان که راننده بين ش��هري و داراي خودروي سمند به 
شماره پالک انتظامي مشخص، مظنون هستم. وي در اين 
خصوص اظهار داش��ت: پس از گذشت مدتي که دخترم 
براي مراجعه به تهران از خودروهاي بين ش��هري استفاده 
مي ک��رد، در زمان حضور در خان��ه در خصوص يکي از 
رانندگان بين شهري که با او آشنا شده بود صحبت مي کرد؛ 
حتي در چند نوبت نيز که به همراه مهناز به تهران مي آمدم 
با اين راننده مالقات داشتم اما چون ظاهر مناسبي نداشت 
از دخترم خواستم تا ديگر با ماشين اين شخص در مسير 
تهران به منزل تردد نداش��ته باش��د اما او همچنان اصرار 

داشت که به اين شخص اعتماد دارد. 

ازدواج خودسرانه دختر دانشجو به 
زندان ختم شد

)قسمت اول(

زیر پوست شهر

تنور تمام نانوايي هاي اصفهان در 
ايام نوروز گرم است 

اعزام بيش از 4 هزار دانشجو به 
مناطق جنگي

ارايه 980 هزار نفر ساعت آموزش 
 به شاغالن صنايع اصفهان 

مديرعامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 
استان اصفهان گفت: به منظور خدمت رساني به مردم 
و مس��افران در ايام نوروز، تنور تمام واحدهاي پخت نان 
در استان در اين روزها گرم است.نصراله نوري در گفتگو 
با فارس با بيان اينکه س��يلوهاي ش��رکت غله و خدمات 
بازرگاني منطقه 10 استان اصفهان و واحدهاي نانوايي در 
ايام تعطيالت نوروز به منظور خدمات رس��اني به مسافران 
فعال اس��ت، اظهار داش��ت: به منظور رفاه حال عمومي و 
تامين مايحتاج مس��افران و مردم، ش��رکت غله و خدمات 
بازرگاني منطقه 10 در کنار ديگر دستگاه هاي اجرايي استان 
به همي��ن منظور خود را آماده ارايه خدمات به مس��افران 
کرده اس��ت. وي ادامه داد: اداره تعزيرات آرد و نان استان 
اصفهان، سيلوها، کارخانجات آردسازي، شرکت هاي حمل 
و نق��ل آب��ادان و خليج فارس ش��عبه اصفهان و همچنين 
اتحاديه خبازان از ديگر دستگاه هايي هستند که هم زمان با 
ش��رکت غل��ه در اين اي��ام در خدمت مردم و مس��افران 

هستند. 

مس��ئول نهاد رهبري دانشگاه پيام نور اصفهان گفت: 
دانشگاه پيام نور اصفهان بيش از 4 هزار دانشجو را در 
قال��ب اردوي راهيان نور به مناطق جنگ��ي اعزام مي کند.
حجت االسالم مهدي مستاجران در گفتگو با فارس با اشاره 
به فعاليت هاي فرهنگي دانش��جويان در راستاي برگزاري 
اردو هاي راهيان نور  اظهار داشت: تشکل هاي دانشجويي و 
بس��يج اس��تان اصفهان با محوريت فعاليت هاي فرهنگي، 
اردو ه��اي راهيان ن��ور را از لح��اظ فرهنگ��ي جهت دهي 
مي کنن��د. وي افزود: مس��ئوالن بايد به کيفي��ت اردو هاي 
راهيان نور توجه کرده و فعاليت هاي انجام شده در راستاي 
افزايش کيفيت و کميت اين اردو ها را اطالع رساني کنند. 

مسئول واحد آموزش در صنايع اداره فنی و حرفه ای 
 اس��تان اصفه��ان گف��ت: در س��ال ج��اری بيش از 
980 هزار نفر- ساعت آموزش های مهارتی برای شاغلين 
صنايع استان اصفهان ارايه شده است. به گزارش مهر، ايرج 
توکل��ی با اعالم اين خب��ر اظهار داش��ت: عملکرد واحد 
آموزش در صنايع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان طی دوازده ماهه سال جاری 987 هزار و 665 نفر 
– ساعت بوده است. مسئول واحد آموزش در صنايع اداره 
فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفه��ان افزود: نس��بت به تعهد 
آموزش��ی اعالم ش��ده اين واحد در ابتدای سال 1389 که 
بيش از 958 هزار نفر- س��اعت بوده ، عملکرد انجام شده 
درخصوص ارايه آموزش های مهارتی در حدود هشتصد 

کارخانه استان بيش از 3 درصد افزايش داشته است.

22اسفندماه ؛ 
سالروز تأسيس بنياد شهيد انقالب اسالمی

پنجره

به نظر شما رمزهای داشتن يک ارتباط 
موفق چيس��ت؟ خيلی از م��ا بارها به 
جواب اين س��ئوال مهم فکر کرده ايم 
اما نمی دانيم گاهی ساده ترين مواردی 
که به دست فراموشی می سپاريم و آنها 
را بی اهميت تلقی می کنيم، می توانند 
کليدی برای داشتن يک ارتباط سالم و 
شاد باشند. اگر می خواهيد ارتباط خود 
را با همسر خود با موفقيت ادامه دهيد، 
به ن��کات زير توجه کني��د: گفتگو در 
ايجاد يک ارتباط موفق نقش بس��زايی 
دارد. به حرف های همسر خود با دقت 
گوش بدهيد و از س��رزنش و قضاوت 
بپرهيزي��د. در گفتگوه��ای بين خود و 
همسرتان هرگز اجازه ندهيد احساسات 
ش��ما بر رفتارتان غلبه کند و همواره به 
ياد داشته باشيد گفتگو در مورد مسائل 
مختلف به ش��ما کمک می کند تا درک 

عميق تری از يکديگر داشته باشيد.
 احس��اس امنيت در ي��ک ارتباط، نياز 
ض��روری هم��ه افراد اس��ت. فراموش 
نکنيد يک ارتب��اط موفق بر پايه تفاهم 
و توافق ها ايجاد می شود. اغلب اوقات 
جزئياتی که در ابتدا ش��ما را مجذوب 
همس��رتان کرده، بع��د از مدتی برايتان 
ناخوش��ايند می شود. ياد بگيريد همسر 
خود را همان طور که هس��ت دوست 
داش��ته باشيد و تالشی برای تغيير دادن 
او نکنيد. مس��ائل اقتصادی از اساس��ی 
تري��ن عوامل کش��مکش بس��ياری از 
زوج هاس��ت. برای اينکه ارتباط ش��ما 
به خوبی پيش ب��رود، بايد تمام نکات 
مال��ی را در نظر بگيريد. ش��يوه بحث 

مفيد را ياد بگيريد و هرگز س��خنی را 
که خودتان عالقه ای به ش��نيدن آن از 
همس��رتان نداريد به او نگوييد. فقط به 
ياد داش��ته باشيد مهم ترين نکته پس از 
مشاجرات، توانايی بازسازی ارتباط به 
نحو احسنت است. به ياد داشته باشيد 
ارتباطي که فاقد اوقات ارزشمند باشد، 
زن��ده نخواهد ماند. روزانه حداقل يک 
س��اعت و ماهانه حداقل ي��ک روز از 
وقت خود را به همس��رتان اختصاص 
دهيد. س��عی کنيد هم��واره بين حس 
وابستگی و استقالل خود تعادل برقرار 
کنيد. به همس��ر خود بگوييد به او نياز 
داريد اما هرگز دايم به او وابسته نباشيد 
و استقالل او را از بين نبريد زيرا با اين 
کار حس اس��تقالل همس��رتان را نابود 

خواهيد کرد.
در مقابل، س��عی نکنيد کارها را بدون 
مش��ورت و همياری همس��رتان انجام 
دهيد زيرا با اين کار باعث می شويد او 
حس کند هرگز به او احتياجی نداريد. 
برای جلوگيری از بروز چنين مشکالتی 
سعی کنيد هميش��ه يک توازن شاداب 
و سالم بين اس��تقالل و وابستگی های 
خود ايجاد کنيد. ياد بگيريد که ببخشيد 
ومشکالت را ناديده بگيريد. اگر حس 
می کنيد پس از يک مش��کل مهم ديگر 
نمی توانيد همس��ر خود را ببخش��يد يا 
احساس می کنيد صداقتی که بين شما 
بوده باز نخواهد گش��ت، به خودتان و 
همسرتان يک فرصت استراحت بدهيد 
و سپس با فرد جديدی مشکل خود را 

درميان گذاريد. 

رمزهای ارتباط موفق 
دث

حوا

زاينده رود
مأموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان س��ميرم اس��تان 
اصفهان در بازرسي از يک دستگاه خودروي وانت نيسان بيش 
از 26 هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کردند. 

سرهنگ رجبعلي مختاري اظهار داشت: مأموران انتظامي مستقر 
در ايس��ت و بازرس��ي اين فرماندهي حين کنترل خودروهاي 
عبوري به يک دس��تگاه خودروي وانت نيسان مشکوک و آن 

را متوقف کردند. 
 وي اف��زود: مأم��وران در بازرس��ي از  اي��ن خ��ودرو تعداد
 173 بس��ته حاوي 36 هزار و 130 عدد انواع مواد محترقه و 

آتش را کشف و ضبط کردند. 
اين مقام مس��ئول تصريح کرد: در اين ارتباط راننده خودرو به 
نام »عباس- ف« 32 ساله به اتهام قاچاق مواد محترقه دستگير 

و خودروي وي نيز متوقف شد. 
س��رهنگ مختاري در پايان با بيان اينکه متهم به همراه پرونده 
جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��ده است 
خاطرنش��ان کرد: اقدام هاي پليس��ي در س��ه حوزه اطالعاتي، 
عمليات��ي و فرهنگ��ي متمرک��ز گردي��ده که در اي��ن چرخه 
 کار فرهنگ��ي و اطالع  رس��اني و آم��وزش همگاني به منظور 
فرهنگ سازي مناس��ب از مهم ترين اقدام هاي پليس مي باشد 
زيرا اين اقدام ها زمينه کاهش تقاضا را فراهم کرده و شهروندان 
مکلفند در صورت مش��اهده افراد سودجويي که با استفاده از 
 فرصت موجود مخفيانه با اغفال کودکان و نوجوانان به خريد 
و ف��روش مواد محترق��ه غيرمج��از مي پردازند مرات��ب را با 
 نزديک تري��ن مق��ر پلي��س محل��ه خ��ود و يا ب��ه پليس 110 

اطالع دهند.

زاينده رود
در راس��تاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و 
اخالقي 56 واحد صنفي متخلف در سطح استان اصفهان 

پلمب شدند. 
س��رهنگ ميرعب��اس صوفي ون��د رئيس پلي��س امنيت 
عمومي اس��تان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
در راس��تاي ارتق��اي امني��ت اجتماع��ي و اخالقي طرح 
بازدي��د از واحده��اي صنف��ي چاپخانه، کافي ش��اپ و 
ترياها با هدف بررس��ي وضعيت پروانه کسب، شناسايي 
واحدهاي غيرمجاز، بررس��ي حضور يا نظارت متصدي، 
بررسي رعايت ضوابط و شئونات اسالمي توسط کارکنان 
و مراجع��ان به مدت دو هفته در س��طح اس��تان به اجرا 

گذاشته شد. 

وي افزود: در جريان اين طرح 
524 واحد صنف��ي بازديد که 
متصديان 347 واحد صنفي در 
محل مورد توجيه و ارش��اد و 
آگاه س��ازي قرار گرفتند. اين 
مقام مس��ئول در ادامه تصريح 
کرد: براي 73 واحد صنفي نيز 
ب��ه علت رعايت نکردن برخي 

از موارد اخطاري��ه پلمب صدور و 56 واحد متخلف نيز 
پلمب شد. سرهنگ صوفي وند در پايان خاطرنشان کرد: در 
 ارتباط با اين طرح 22 حلقه سي دي غيرمجاز و يک دستگاه 
کيس حاوي موارد ممنوعه توس��ط پليس کشف و ضبط 

شد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان:

كشف بيش از 26 هزار عدد انواع مواد محترقه در سميرم
 طي دو هفته رخ داد: 

پلمب 56 واحد صنفي متخلف در اصفهان

چگونه در سال جدید خوش پوش باشيم  
روزه��ای دي��د و بازديده��ای ن��وروزی در راهن��د. از 
همي��ن حاال هم يکی از مهم ترين س��ئوال های در ذهن 
تان اين اس��ت که در اين ميهمانی ه��ای رنگ و وارنگ 
 چه بپوش��يد. ف��ارغ از اينکه لباس نو خري��ده ايد يا نه، 
م��ی توانيد با کمی خوش س��ليقگی و البته سروس��امان 
دادن ب��ه کمد لباس هايتان، لب��اس هايی را پيدا کنيد که 
در ترکيب با يکديگ��ر، بوی تازگی می گيرند. پس بهتر 
اس��ت کمی فکر کنيد، لباس هايت��ان را زير و رو کنيد و 
س��ليقه تان را به کار بگيريد ت��ا بتوانيد در ميهمانی های 
نوروزی خوش پوش تر از هميش��ه ظاهر ش��ويد. حاال 
بگذاريد کمی دقيق تر، ديد و بازديدها را بررس��ی کنيم. 
 اي��ن مطلب را بخوانيد تا دس��ت تان بياي��د در هر نوع 
ديد و بازديدی می توانيد چه لباس های بپوش��يد و بايد 

چه چيزی را رعايت کنيد. 
دیدن بزرگ ترها 

منظ��ور از بزرگ ترها، مادربزرگ خودتان و همس��رتان 
اس��ت. يادت��ان باش��د ق��رار نيس��ت در دي��دار پدر و 
مادرهايت��ان )که صد البته آنها هم بزرگ تر به حس��اب 
م��ی آين��د( ب��ا همان ظاه��ری برويد ک��ه در دي��دار از 
 مادرب��زرگ و پدرب��زرگ، اي��ن ن��کات را باي��د در اين
ديدن های نوروزی رعايت کنيد. بهتر است لباس هايتان 
در ديدار از مادربزرگ و پدربزرگ، خيلی خاص نباشند. 
به هر حال شما با آنها تفاوت نسلی داريد و ممکن است 
لباس متفاوت ش��ما برای آنها عجي��ب و حتی غيرقابل 
بخش��ش به نظر برسد. س��عی کنيد در ديدار بزرگ ترها 
س��راغ رنگ ه��ای ماليم و در عين حال ش��اد برويد. به 
هر حال عيد است و شما بايد لباس های رنگی بپوشيد. 
اما رنگ های تند و تيز از نظر بزرگ ترها خيلی مناسب 
نيس��تند. پس هوای تفکرات آنها را داش��ته باشيد. خانم 
ه��ا بدانند که برای مادربزرگ ها، همچنان طال و جواهر 
داش��تن يک زن اهميت زيادی دارد. پس وقتی به ديدن 

آنها می رويد، بهترين طال و جواهرتان را استفاده کنيد تا 
خيال آنها بابت پر بودن گنجينه جواهرات نوه شان راحت 
باش��د و بيشتر هم به همس��رتان احترام بگذاريد. مادر يا 
پدرتان از والدين ش��ان يادگاری هايی دارند که شما می 
توانيد با اس��تفاده از آنها در ديدار پدربزرگ و مادربزرگ 
تان، خوش��حال شان کنيد. به طور مثال انگشتر يادگاری 
مادربزرگ را دس��ت کنيد يا روس��ری ترکمن که برايتان 

سوغات آورده، روی سر بيندازيد.
دیدن دوستان هم سن و سال 

به طور قطع ش��ما زوج هايی را می شناسيد که هم سن 
خودتان هس��تند و با آنها رفت و آم��د خانوادگی داريد. 
برای ديدار از اين دوستان هم می توانيد کمی سر و وضع 
تان را تغيير دهيد. پوش��يدن لباس های کمی نيمه رسمی 
تر در ديدار با همس��االن مناس��ب تر است. به خصوص 
اگر جوان هستيد. در اين ديدارها می توانيد روی شلوار 
جين هم حساب کنيد. اس��تفاده از زيورآالت مختلف و 
غيرس��نگين )غير ط��ال و جواهر( هم م��ی تواند در اين 
ميهمانی ها مجاز باشد. به طور مثال ساعت خيلی رسمی 
دست نکنيد و انگشترهای پر از نگين. الزم نيست در اين 
ديدن های نوروزی، کفش پاشنه دار يا کفش های مردانه 

آکسفورد پا کنيد. 
دیدن خاله، عمو، دایی و عمه 

به هر حال آنها هم جزو بزرگ تر های فاميل به حساب 
می آيند و شما بايد به آنها احترام بگذاريد حتی در نحوه 
لباس پوشيدن تان يک لباس ساده، شيک و در عين حال 
کمی خاص ش��ما را پيش آنها عزيزتر می کند. در خانه 
عموها و دايی ها و... فرزندان آنها هم که به احتمال زياد 
با ش��ما در يک رده سنی هستند، حضور دارند. پس بهتر 
اس��ت لباسی تن کنيد که هم به مذاق آنها خوش بيايد و 
هم به مذاق بزرگ ترها. پوشيدن رنگ های نه چندان تيره 
و نه چندان روش��ن و در عين حال سنگين، مناسب اين 
گونه ديد و بازديدهاس��ت، رنگ هايی مثل خردلی، آبی، 

خاکستری و سبز يشمی، عالی هستند. اگر ازدواج کرده ايد 
و عمو، خاله، دايی و عمو به شما هديه سر عقد يا ازدواج، 
طال يا جواهر داده اند، موقع ديدنتان، آنها را استفاده کنيد 
تا حس��ابی خوشحال ش��ان کنيد. اگر برای شام يا ناهار 
دعوت هستيد، بايد لباس تان راحت باشد که بتوانيد کم 
 ک��م از حال��ت ميهمان در بياييد و خودت��ان هم کمی به 

بزرگ ترها کمک کنيد. 
دیدن مجردها 

ممکن اس��ت شما يا همس��رتان، دوس��تی مجرد داشته 
باش��يد ک��ه بخواهيد در روزه��ای عيد به دي��دن او هم 
برويد. بنابراين بهتر اس��ت لباس هايتان را مناس��ب اين 
فضا انتخاب کنيد. بهتر اس��ت اي��ن را بدانيد که در اين 
ديدن ه��ا می توانيد خيل��ی خودمانی تر ظاهر ش��ويد. 
الزم نيس��ت کت و ش��لوار را امتحان کنيد. با يک شلوار 
 جين و يک پيراهن مردانه آس��تين کوت��اه هم می توانيد 
خ��وش پوش باش��يد. هر چه اس��پورت ت��ر، بهتر؛ يک 
جفت کفش عروس��کی، يک ش��لوار کتان، يک مانتوی 
اس��پورت، يک ش��ال رنگ��ی و... همگ��ی انتخاب های 
خوبی برای س��رزدن به خانه دوس��ت مجردتان هستند. 
 بهتر اس��ت عطری ک��ه برای دي��دن دوس��تان مجرد و 
ج��وان تان انتخاب می کنيد، عطری اس��پورت باش��د و 
خنک، عطر و ادکلن های رس��می و سنگين مناسب اين 

شرايط نيستند. 
توصيه 

برای دادن لباس های رس��می تان به خش��ک ش��ويی، 
فرام��وش نکنيد ک��ه دور دکمه ها را ب��ا کاغذ آلومينيوم 
 ن��ازک بپيچي��د. به اي��ن ترتيب رن��گ دکمه ه��ا کنده 
 نمی ش��ود نخ دوزی هايشان ش��ل نمی شوند و نو باقی 
می مانند. برای اتو کردن لباس هايتان در عيد، در هر حال 
روی همگی، يک پارچه نخی سفيد تميز بيندازيد. به اين 
ترتيب خيال تان راحت اس��ت که کفی اتو، لکه ای روی 

لباس هايتان نمی اندازد.

می توانيد با کمی خوش سليقگی و البته سروسامان 
دادن به کمد لباس هايتان، لباس هايی را پيدا 
کنيد که در ترکيب با يكديگر، بوی تازگی می گيرند. 
 پس بهتر است کمی فكر کنيد، لباس هايتان را 
زير و رو کنيد و سليقه تان را به کار بگيريد تا 
بتوانيد در ميهمانی های نوروزی خوش پوش تر از 
هميشه ظاهر شويد

باید و نبایدهای پوشاک 
نوروزی  

 آيا س��اعت های زيادی کار می کنيد، در جلس��ات 
زيادی حاضر می شويد، تعطيالت کوتاه تری داريد، 
ايميل های بيش تری را پاسخ می دهيد و ناهارتان را 
س��ر ميزتان صرف می کنيد؟ آيا تقاضاها از ش��ما هر 
روز بيش تر می شود و در نتيجه برای همراه ماندن با 
آن ها برای ش��ما دچار مشکل شده ايد؟ آيا حال تان 
 از شنيدن عبارت کار بيش تر با ورودی کم تر به هم 
 م��ی خورد؟ آي��ا واژه ناپاي��دار برايتان آش��نا به نظر 
 می رس��د؟ انس��ان ها مث��ل رايانه ها نيس��تند، آن ها 
نم��ی توانند ب��رای زمان زيادی به ص��ورت مداوم و 
با س��رعت باال کار کنند. ما برای داش��تن هارمونی و 
نوس��ازی گاه به گاه طراحی ش��ده ايم. در اين مقاله 
اس��تراتژی هايي که برای ما مفيد بوده را به شما هديه 

می کنيم: 
خواب كافی را باالترین اولویت خود قرار دهيد 

 بس��ياری از ما اين افس��انه را که يک ساعت خواب 
 کم ت��ر باعث افزايش به��ره وری می ش��ود را باور 
کرده ايم. در حقيقت حتی مقدار کوچکی کم خوابی 
می تواند به شکل قابل توجهی ظرفيت تمرکز، تفکر 
تحليل��ی و خالقيت ما را تحت تأثير قرار دهد. نتايج 
تحقيقات روش��ن اند: بيش از 95 درصد از ما نيازمند 
7 تا 8 س��اعت خواب شبانه هستيم تا به ميزان کافی 
اس��تراحت کنيم و مغزمان هم بتواند به صورت بهينه 
آموخته های جديد ما را در خودش هضم کند. افراد 
دارای عملک��رد عالی- از موس��يقی دادن ها گرفته تا 
 قهرمان��ان ورزش��ی � حتی بيش تر از 8 س��اعت در 

شبانه روز می خوابند! 
هر 90 دقيقه به خودتان یك زنگ تفریح بدهيد 

مقدار زمانی که کار می کنيد ارزش محصول کارتان را 
مشخص نمی کند؛ بلکه انرژی که هر ساعت به کارتان 
وارد م��ی کنيد اين ارزش را تعيين می کند. به همين 
شکل زمانی که کار نمی کنيد اهميت ندارد؛ بلکه اين 

که چقدر ماهرانه تجديد انرژی می کنيد مهم اس��ت. 
 کليد اول تس��کين دادن متناوب بدن تان اس��ت. شما 
می توانيد با تمرين کردن به شکل قابل توجهی ضربان 
قلب، فشار خون و تنش عضالت تان را بين 30 تا 60 

ثانيه کاهش دهيد. 
یك فهرست پویا از همه چيز داشته باشيد 

همه چيز يعنی هر کاری می خواهيد انجام دهيد. هر 
چقدر ذهن تان را به صورت کامل تر و در دوره های 
زمان��ی کوتاه تری دانلود کني��د؛ انرژی کم تری را در 
فکر کردن بی ثمر در مورد کارهای انجام ش��ده تلف 
خواهيد کرد و انرژی بيش تری برای خرج کردن در 

کارهايی که انجام می دهيد خواهيد داشت. 
ضربان قلب تان را باال ببرید یا بعد از ظهرها چرتی 

بزنيد 
اگ��ر برای ورزش نکردن به صورت منظم از خودتان 
عذرخواهی می کنيد که »ببخش��يد، وق��ت ندارم!« با 

ورزش ک��ردن در زمان ناهار خوردن چطوريد؟ برای 
پ��اک کردن ذهن، کاهش نگرانی و به دس��ت آوردن 
ان��رژی جديد هيچ راه بهت��ری از باال بردن هدف دار 
ضربان قلب ت��ان تا نقطه های آئروبيک و آنائروبيک 
وج��ود ندارد. اگر رفتن به يک س��الن ورزش برايتان 
خيلی وقت کش��ی محسوب می ش��ود؛ درباره يک 
پياده روی با سرعت بيش تر از حد معمول در بيرون 
س��اختمان چطوريد؟ اگر در دفترتان هستيد، چطور 
اس��ت بلند شويد و از پله ها پايين برويد؟ يک گزينه 
جايگزي��ن، 20 ت��ا 30 دقيقه خواب ني��م روزی بين 
ساعت های 13 تا 16 است؛ وقتی اغلب ما موجی از 
خستگی را احساس می کنيم. يافته های پژوهش گری 
به نام سارا مدنيک نشان می دهد که يک چرت کوتاه 
هر چند نمی تواند به طور کامل قدرت بخش باشد؛ 
اما در مقايسه با افراد نخوابيده، به شکل قابل توجهی 
عملکرد را در فعاليت های فکری در س��اعات بعد از 

آن افزايش می دهد. 
کارفرماها اندکی چرت زدن را ممنوع کرده اند؛ با اين 
حال حتی تکيه دادن به پش��تی صندلی تان و بس��تن 
چش��مان تان برای دقايقی هر چن��د اندک می تواند 

باعث تجديد انرژی شود. 
اگر هم رئيس هستيد؛ يک صندلی مخصوص خواب 
بگيريد و خودتان به عنوان سرمشق ديگران به اين کار 

مبادرت ورزيد! 
ــن از محل كار به  ــم آیينی را برای رفت یك مراس

منزل و بالعکس طراحی كنيد 
وقتی دفترمان را ترک می کنيم، بس��ياری از ما کارمان 
را با خودمان حمل می کنيم. در نتيجه حتی وقتی که 
در منزل هس��تيم، حضورِ غايِب ميان جمع محسوب 

 

می ش��ويم! دنب��ال ايجاد روش خاص��ی بگرديد که 
خودتان را از کارتان رها س��ازيد تا بتوانيد در پش��ت 

صحنه به زندگی تان بپردازيد. 

راهکارهايی برای زندگی بهتر
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شهرستان
ص

در کاشان:
اولین مسافر نوروزي هدیه مي گیرد

شهردار کاش��ان بر هدايت و ساماندهی امور مسافران توسط مديران 
مناطق يک و دو شهرداری کاشان برای رضايت هر چه بيشتر مسافران 
در اين شهرس��تان تأکيد کرد و گفت: امسال نيز همانند سال های قبل 
ش��هرداری کاشان برنامه استقبال و اهدای هديه ای به رسم ياد بود به 
اولين مسافر نوروزی به شهر کاشان را تدارک ديده است. به گفته وی 
ستاد تسهيالت سفر شهرستان کاشان در قالب 16 کميته که کميته هاي 
آن ش��امل کميته اس��کان و پذيرايی، کميته فرهنگ��ی و اجتماعی و 
نمايشگاه ها و کميته آمار و اطالعات، به شهرداری کاشان واگذار شده 
است. شهردار کاشان به اقدامات کميته فرهنگی اجتماعی اشاره کرد و 
گفت: ساماندهی منازل استيجاری، برپايی نماز جماعت در پارک ها و 
منازل اسکان، راه اندازی کيوسک های راهنمای نوروزی، اجرای تئاتر 
در مجموعه خانه های تاريخی با گويش کاشانی، برپايی نمايشگاه های 
فرهنگی هنری، انجام مس��ابقات کتاب خوانی و ايستگاه های نقاشی 
ويژه گردشگران و مسافران نوروزی و آمارگيری از مسافران نوروزی 

از اقدامات اين کميته است.
ع��الوه ب��ر اين وي، رن��گ آميز جدول ه��ا، نصب عالي��م راهنما و 
هشداردهنده، هرس درختان و اليروبی جوی ها و نورافشانی ميدان ها 

و خيابان ها را از ديگر اقدام هاي ش��هرداری برای مسافران نوروز 90 
دانست.

س��عيد مدرس زاده گفت: تهي��ه و تأمين ملزومات م��ورد نياز اوليه 
 ب��ه مس��افران از جمل��ه توزيع نان راي��گان، چادرهای مس��افرتی و
آب ج��وش راي��گان، حضور پزش��ک رايگان در محل ه��ای اقامتی 
پيش بينی ش��ده به وسيله ستاد اس��کان آماده سازی 25 حسينيه، 116 
مدرس��ه، 5 پارک و 4 سوله ورزش��ی نيز امکانات تدارک ديده شده 
برای ميهمانان نوروزی اس��ت. به گفته وی شهرداری کاشان با انجام 
اقداماتی ديگر چون برگزاری دومين همايش »شهر قشنگ من« که به 
همت اداره بازيافت و زيباسازی شهرداری کاشان و با هدف آشنايی 
ش��هروندان با شيوه های برتر و بيش��تر توسعه و رفاه خدمات شهری 

برگزار می شود، پذيرای مسافران نوروزی است.
وی بازيافت، فضای س��بز، زيباس��ازی و اجرای برنامه های ش��اد و 
متن��وع فرهنگی اجتماع��ی را از موضوعات اين هماي��ش دو روزه 
دانس��ت و گف��ت: تأمين زي��ر س��اخت های فرهنگی آموزش��ی به 
منظور شناس��ايی و معرفی راهکارهای ابتکاری برای ش��هروندان از 
طريق اجرای اين گونه برنامه های متنوع و ش��اد در داش��تن ش��هری 
س��الم و شاداب و آباد ضروری اس��ت. وی خاطر نشان کرد: دومين 
 همايش دو روزه »ش��هر قش��نگ من« در س��الن فرهنگی ورزش��ی 
غياث الدين جمشيد کاشانی برگزار شد. مدرس زاده افزود: راه اندازی 
گشت های کنترل و نظارت با هماهنگی بسيج و استقرار وسايل نقليه 
اتوبوس رانی و تاکسی رانی برای تسريع و تسهيل در تردد مسافران از 
ديگر اقدامات ستاد اسکان مسافران نوروزی شهرستان کاشان است. 
ش��هردار کاشان آماده سازی دو پارکينگ وسايل نقليه را خاطر نشان 
کرد و گفت: اين دو پارکينگ در محور پر تردد و گردش��گری محور 

فين هم برای رفاه گردشگران نوروزی آماده شده است. 

در مراس��مي با حض��ور فرماندار اصفهان، مدي��ر اجراي طرح هاي 
آب ش��رکت آبف��اي اس��تان اصفه��ان و چن��د ت��ن از مس��ئوالن 
 محل��ي منطق��ه جرقويه، خ��ط انتقال آب ش��هر نصرآب��اد جرقويه

افتتاح شد.
انتق��ال آب   ش���اي�ان ذک���ر اس��ت عملي����ات اج��راي خ��ط 
ش��هر نصر آب��اد که 10 ماه به ط��ور انجاميد، افزون ب��ر دو ميليارد 
و 800 ميلي��ون ري��ال هزين��ه دربرداش��ت و در آن 4363 مت��ر 
 لول��ه از جن��س آزبس��ت و فوالدي به قط��ر 250 ميليمتر اس��تفاده

شده است. 
همچنين گفتني اس��ت ب��ا بهره برداري از اين طرح مش��کل ديرينه 
کمبود فش��ار آب نصر آباد که پر جمعيت ترين شهر منطقه جرقويه 

است رفع شد.

زردکوه بختياری مملو از زباله؛
 جاذبه هایی که در میان فقر امكانات 

گم شد
زردکوه بختياری در سايه فقر امکانات بهداشتی و خدماتی مملو از 
زباله هايی اس��ت که گردش��گران با خود هديه آورده اند و در اين 
رهگذر اس��ت که تمام جاذبه های منطقه در ميان اين کمبودها گم 

می شود.
 زردک��وه بختياری ک��ه دامنه آن را انبوهی از س��فيدی مطلق برف 
پوش��انده و سپيدی دانه های برف معجزه هايی از زيبايی هستند و 
هر بلور، ش��اهکاری از طراحی اس��ت که تکرار نمی شود. زردکوه 
همواره برای مردم س��خت کوش اين س��رزمين پيام آور سرسبزی، 
 برک��ت و امي��د بوده اس��ت و قله های س��پيد برف��ی آن در تيرماه 
می درخشد نيز اکنون ازلکه دار شدن پيراهن سفيد خود رنج می برد. 
بعد از يک روز شلوغ در پيست اسکی شهرستان کوهرنگ در دامنه 
زردکوه آن همه زيبايی جای خود را به زباله های رنگين داده است. 
دانه های برف، معجزه هايی از زيبايی هستند و ناراحت کننده است 
که ديگران اين زيبايی را نمی بينند و آن را تحس��ين نمی کنند و به 
راحتی اين همه زيبايی را با زباله از بين می برند. س��فيدی برف که 
نش��ان از پاکی دارد اکنون در ميان اين همه زباله که س��وغات مردم 

برای زردکوه بختياری بوده است گم شده است.
پيست اسکی چلگرد در نزديکی تونل کوهرنگ يکی از مناسب ترين 
پيست های اسکی ايران محسوب می شود.  اين پيست با طول 800 
متر و با ش��يب مناسب از مشهورترين پيس��ت های ناحيه زاگرس 
محسوب است و عالوه بر حجم انبوه برف، امکانات مناسب اسکی 
و هم جواری با منطقه کوهرنگ نيز بر اين زيبايی ها افزوده اس��ت 
و اين پيس��ت همه ساله زمس��تان ها پذيرای ورزشکاران زمستانی 

است. 
با قدم زدن در منطقه وس��يع اين پيس��ت زباله ه��ای فراوان اعم از 
پس��ت ميوه جات، خوراکی ها، تخمه و....چش��م ه��ر بيننده ای را 
خي��ره می کند و اين همه زيبايی در يک لحظه  کمرنگ می ش��ود. 
يکی از مسافران اين پيست در گفتگو با مهر در کوهرنگ  گفت: از 

ديدن اين زباله ها بر روی برف بسيار دلگير و ناراحت هستم. 
مسافر خارجی ديگری که از کشور هلند آمده بود با اشاره به اينکه  
شهرس��تان کوهرنگ زيبا ترين مکانی بوده ک��ه تاکنون در عمرش 
ديده است، اذعان داشت: پيست اسکی چلگرد استعداد بااليی برای 
تبديل ش��دن به پيست بين المللی و مسابقات بين المللی دارد. وی 
افزود: آب و هوای  مطبوع در کنار آبش��ار و پيست اسکی اينجا را 

به منطقه ای رويايی تبديل کرده است.
يک پزشک مسافر نيز به عدم وجود نطارت بهداشتی بر فروشندگان 
س��يار اشاره کرد و بيان داش��ت: فروش آش رشته و شير کاکائو و 
چای توس��ط فروشندگان سيار بر روی وانت خود بهداشتی نيست 
 و موج��ب ب��ه خطر انداختن س��المتی مردم می ش��ود. وی عنوان

کرد: با وجود امکانات پيس��ت و اس��کی و مربي��ان کارآزموده بهتر 
اس��ت مردم به س��مت اس��کی واس��تفاده از اين امکانات باشند و 
اس��تفاده از تي��وپ که بس��يار خطرناک و موجب صدمه به س��تون 

فقرات می شود بپرهيزند. 

برنامه های هفته سالمت  
درچهار محال و بختیاری

برنامه های هفته سالمت توسط مسئول بسيج جامعه پزشکی استان 
اعالم شد.

به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، س��رهنگ پاسدار 
حسن اس��حاقی گفت: در طول برگزاری هفته سالمت برنامه های 

مختلفی در سطح استان اجرا می شود.
مسئول سازمان بسيج جامعه پزشکی سپاه قمر بنی هاشم )ع( اعزام 
تي��م های پزش��کی عمومی و تخصصی به مناط��ق کمتر برخوردار 
اس��تان، برگزاری اردوي فرهنگی تفريح��ی و درمانی ويژه اعضای 
تيم های پزش��کی اضط��راری و خانواده ايش��ان، فراخوان تيم های 
 اضط��راری پزش��کی عموم��ی و تخصص��ی در ط��ول اي��ن هفته 
را از جمله برنامه های س��ازمان بسيج جامعه پزشکی استان عنوان 

کرد. 
مس��ئول سازمان بس��يج جامعه پزش��کی افزود: برگزاری مسابقات 
ورزش��ی ش��امل تنيس روی ميز، طناب کش��ی، پرت��اب دارت و 
پياده روی خانوادگی اعضاي جامعه پزش��کی در کانون های بس��يج 
جامعه پزش��کی سراسر اس��تان، حضور اعضاي بس��يج در نماز پر 
صالبت و دشمن ش��کن جمعه، حضور کارشناسان در برنامه های 
تولي��دی و رس��انه ای همچنين در مدارس و مس��اجد برای ترويج 
فرهنگ سالمت، برپايی پايگاه های سيار کنترل فشار خون، مشاوره 
وتوصيه های پزش��کی در مس��ير های برگزاری نمازهای جمعه و 
مس��يرهای پر ت��ردد مردمی، هماهنگی و انجام مش��اوره و ويزيت 
راي��گان در مطب های خصوصی پزش��کان بس��يجی، همکاری با 
بهداری س��پاه استان، بسيج س��ازندگی و دانشگاه علوم پزشکی در 
راس��تای آموزش پيشگيری از اعتياد و ايدز از ديگر برنامه های اين 

سازمان در طول هفته سالمت است.
وی ادام��ه داد: برنام��ه های بزرگداش��ت اين هفته با مس��اعدت و 

همکاری دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان صورت می گيرد.

خبرروي ميز

مديرعامل ش��رکت توزيع برق استان 
اصفهان گفت: خانواده ها به منظور لحاظ 
پله هاي محاسبه به تعداد خانوار ساکن 
منازل چند خانواري با يک قبض برق، 
کد خانوار خود را از شرکت توزيع برق 
استان اصفهان دريافت کنند. حميدرضا 
پيرپي��ران با اش��اره به اينک��ه ارتباط با 
م��ردم و آم��وزش مديري��ت مصرف 
 ب��ه آنها بايد با زبان س��اده انجام گيرد، 
اظهار داش��ت: با اجرايي ش��دن قانون 
هدفمندي يارانه ها، جامعه منتظر استفاده 
از دان��ش فني مديري��ت مصرف برق 
است و بايد سرفصل هاي آموزش هاي 
تخصصي ساده و گويا از طريق رسانه ها 

بيان شود. 
وي ادام��ه داد: الگوس��ازي، تعري��ف 
نماده��اي قاب��ل فهم ب��راي همگان و 
ارايه روش هاي نوين مديريت مصرف 
برق از وظايف امروز است. مديرعامل 
ش��رکت توزيع ب��رق اس��تان اصفهان 
ب��ا بيان اينک��ه در ح��ال حاضر چهار 
روس��تاي باالي 10 خانوار بدون برق 
 در استان اصفهان وجود دارد، تصريح 
کرد: هر چهار نقطه روس��تايي اس��تان 

ظرف يک س��ال آينده برق دار خواهند 
 شد. وي بيان داشت: با برق دار شدن اين 
 چهار روس��تا بدي��ن ترتي��ب حدود
50 خانوار ديگر روستايي استان اصفهان 
از نعمت برق برخوردار خواهند ش��د. 
مديرعامل ش��رکت توزيع برق استان 
اصفهان با بيان اينکه با فراهم آمدن اين 
زيرس��اخت ها در دو بعد نرم افزاري و 
سخت افزاري چنين امکاني براي شرکت 
توزيع برق استان اصفهان به  وجود آمد 
که خدمات خود را به بهترين شکل به 
مشترکان در روستاها و شهرستان هاي 
اس��تان اجرايي کند، گف��ت: بر همين 
اس��اس 32  دفتر پيش��خوان دولت به 
منظ��ور ارايه خدمات ب��ه بهره برداري 
مي رس��د. پيرپيران با اش��اره به اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها و فرمول هاي 
جديد شرکت براي محاسبه بهاي دوره 
مصرف ب��رق، تصريح کرد: منازلي که 
چند خانوار در آن زندگي مي کنند و يک 
 قبض براي آنها صادر مي شود مي توانند 
با اطالع دادن به مس��ئوالن در شرکت 
توزيع برق،  درخواس��ت استفاده از کد 

خانوار کنند. 

در پنجمي��ن روز از هفته منابع طبيعي 
هماي��ش مناب��ع طبيع��ي، امني��ت و 
آموزه هاي ديني در دانش��گاه اصفهان 
برگزار شد. در اين برنامه ائمه جماعات 
منطقه هاي 14 گانه مرکز رس��يدگي به 
امور مساجد شهر اصفهان، فرماندهي 
ني��روي انتظام��ي نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي و فرماندهان يگان 
حفاظت منابع طبيعي حضور داش��تند. 
ابتدا پي��ام حضرت آي��ت ا... مظاهري 
قرائ��ت ش��د. در قس��متي از اين پيام 
آمده اس��ت طبيعت و محيط زيس��ت 
انس��اني، متعلق به همه انسان هاست و 
آنان امانت��داران اين نعمت عظيم براي 
نس��ل هاي بعد از خود هس��تند، بدين 
س��بب، تخريب اين محيط و آسيب به 
طبيعت عالوه بر خيانت در امانت الهي 
خيانت به نس��ل هاي بشري نيز قلمداد 
مي شود. فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کش��ور 
در اين همايش اظهار داش��ت: از سال 
84 تاکن��ون تخري��ب منابع طبيعي 40 
درصد کاه��ش و خلع يد اراضي ملي 

34 درصد افزايش داشته است.
تقي ايرواني گفت: عرصه هايي که بايد 
مراقبت کنيم 82 درصد از سطح کشور 
اس��ت و در توان 5000 محافظ نيست 
که بتواند تعرض ها را جلوگيري کند و 
مراقبت نمايد. لذا اين مأموريت خطير 
يعني حف��ظ انفال نيازمند مش��ارکت 
همه مردم به ويژه روحانيون ش��هرها 
و روستاهاس��ت. نماين��ده ول��ي فقيه 
در وزارت جه��اد کش��اورزي نيز طي 
سخناني گفت: مردم را به حفظ طبيعت 
دعوت ک��ردن مانند دع��وت کردن به 

مستحبات است.
حض��رت آيت ا... عالمي افزود: حدود 
يک هزار آيه از ق��رآن کريم و هزاران 
روايت به موض��وع طبيعت پرداخته و 
اين آي��ات و روايات وظيفه روحانيت 
را سنگين تر ساخته اس��ت زيرا همان 
طور که بايد به آيات مربوط به توحيد 
پرداخ��ت ب��ه آياتي ک��ه حفظ محيط 
زيست، طبيعت و کشاورزي را متذکر 
مي ش��ود نيز بايد مورد تحقيق و تذکر 

قرار گيرد.

برگزاري دومین همایش ملي اقتصاد 
در دانشگاه آزاد خمیني شهر

همایش بیداری دانشجویان در 
دانشگاه شهرکرد

فرمانده سپاه ناحیه شهرکرد معرفی شد  زنگ »نیكوکاري« در مدارس 
شهرستان نایین طنین انداز شد 

دومين همايش ملي اقتصاد با حضور صاحب نظران، انديشمندان، مسئوالن 
اجرايي و دانش پژوهان از سراس��ر کشور در س��الن همايش هاي شهيد 
آويني دانش��گاه آزاد خميني شهر برگزار گرديد. دراين همايش يک روزه 
که با مشارکت دانشگاه آزاداسالمي واحد خوراسگان، دهاقان و همچنين 
اداره کل تعاون اس��تان اصفهان و در دو نوبت صبح و عصر برگزار ش��د. 
خليفه س��لطاني رئيس دانشگاه آزاد اسالمي خميني شهر ضمن خيرمقدم 
به مدعوين و حاضرين در همايش گفت: در راس��تاي اهداف بلند مدت 
دانش��گاه در جهت توليد علم و دانش و همچنين ايجاد بس��تري مناسب 
براي خالقيت و دانش محوري دانش��جويان تاکنون چند همايش ملي در 
نيمه دوم سال جاري برگزار گرديده که اين نشان از پويايي و توان علمي 
دانش��گاه در زمينه هاي مختلف علمي دارد. ايش��ان افزود: 110 مقاله به 
دبيرخانه همايش واصل گرديد که از اين تعداد 57 مقاله انتخاب ش��د که 
20 مقاله به صورت پوس��تر، 23 مقاله به صورت سخنراني و 14 مقاله به 
صورت درج در مجموعه مقاالت ارايه خواهد ش��د. خليفه سلطاني اظهار 
داشت: همايش با موضوعات، ضرورت هاي طرح تحول اقتصادي، نقش 
برنام��ه ريزي اقتصادي در هزاره س��وم، عارضه ه��اي موجود بهره وري 
براي بنگاه هاي اقتصادي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصاد 
کش��ور، تأثير تجارب الکترونيک بر جريانات تجاري کشورهاي اسالمي 
OIC، کارآي��ي و بهره وري بانک هاي دولت��ي، پيامدهاي هدفمند کردن 

يارانه ها و ساير موضوعات مهم علم اقتصاد برگزار مي گردد.

هماي��ش بيداري دانش��جويان در تاالر ش��هيد آوينی دانش��گاه ش��هرکرد 
 ب��ا حضور دانش��جويان و اس��اتيد برگزار ش��د.به گزارش بس��يج اس��تان 
چهارمحال و بختياری، در اين همايش که به همت بسيج دانشجويی برگزار 
شد يکی از اساتيد دانشگاه امام حسين )ع( و کارشناس سياسی سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی گفت: بيداری آزادی خواه��ان جهان به برکت جمهوری 
 اس��المی ايران است واين امر خواب استکبارجهانی را آشفته ساخته است. 
س��يدرضا صدرالحس��يني به موج بيداری مس��لمانان در خاورميانه اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: اين انقالب ها با مدل انقالب اس��المی ايران درحال 
 ش��کل گيری است. وی به ترفندها دشمنان عليه ايران اسالمی اشاره کرد و

افزود: اس��تکبار جهانی از آغاز پيروزی انقالب اس��المی، ايران هراس��ی، 
محاص��ره اقتصادی، جنگ تحميلی و جنگ ن��رم را برای براندازی انقالب 
اسالمی در دستور کارخود قرار داد و در اين راستا ميلياردها دالر هزينه کرد 
اما امروز دنيا شاهد تنفر مردم دنيا از استکبارجهانی به سرکردگی آمريکاست. 
 سيدرضاصدرالحس��يني ادام��ه داد: دش��من از تمام ظرفيت رس��انه اي در
جنگ نرم عليه جمهوري اس��المي ايران اس��تفاده مي کند که در اين زمينه 

بايد رسانه هاي کشور در برابر اين دشمنان تقويت و مجهز شوند. 
صدرالحس��ينی تأکي��د کرد: بهتري��ن راه مقابله با تهدي��دات در جنگ نرم 
دش��من، افزايش بصيرت و آگاه س��ازي همگاني می باشد و در اين راستا 
رس��انه ها به ويژه رسانه ملی مي توانند دسيسه ها و حربه هاي دشمنان را 

شناسايی و افشا کنند. 

طی مراسمی با حضور مسئوالن و فرماندهان حوزه های مقاومت شهرکرد، 
فرمانده س��پاه ناحيه معرفی ش��د.به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و 
بختياری، در اين مراسم که در دفتر نماينده ولی فقيه در استان و با حضور 
 جمعی از مس��ئوالن ادارات و بس��يجيان برگزار شد س��ردار فرمانده سپاه 
قم��ر بنی هاش��م گفت: بس��يج از آغاز انقالب اس��المی هم��واره در تمام 
صحنه ه��ای فرهنگی، اجتماع��ی و نظامی با بصيرت کام��ل در خط مقدم 
انقالب حضوری فعال داش��ته است.س��ردار رضا محمدسليمانی به عوامل 
محبوبيت بسيجی در جامعه و بيم و هراس استکبار جهانی از ارتش بيست 
ميليونی اش��اره کرد و گفت: تواضع، واليتمداری، خدمت صادقانه به آحاد 
مردم از عواملی است که بسيج را در نظر آحاد مردم محبوب ساخته است.
وی ادامه داد: روحيه اس��تکبار س��تيزی، شجاعت، ايثار و از خودگذشتگی 
و بصيرت و آگاهی موجب ش��ده اس��ت که اس��تکبار جهانی از صالبت و 
اقتدار در هراس باشد.س��ردار محمدس��ليمانی افزود : افتخارات بسيج در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی آنقدر باالست که بنيانگذار انقالب اسالمی، 
بس��يج بودن را از افتخارات خود می دانس��ت و محشور شدن با بسيجيان 
را از خ��دا طلب می کرد.س��ردار فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م ادامه داد: 
رمز موفقيت بس��يج در دين داری انس با قرآن و تبعيت از واليت اس��ت. 
 در اين مراس��م از تالش ارزنده يادگار دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس 
سرهنگ پاس��دار ايوب زمانی فرمانده سابق ناحيه ش��هرکرد که به افتخار 
بازنشس��تگی نائل شد تجليل و س��رهنگ پاسدار مهران مرادی را به عنوان 

فرمانده سپاه اين ناحيه معرفی کرد. 

زنگ »نيکوکاري« امروز هم زمان با مدارس سراس��ر اس��تان و کش��ور در 
مداس شهرس��تان نايين نيز طنين انداز ش��د. به گزارش خبرنگار زاينده رود 
 در نايي��ن، زن��گ نيک��وکاري به طور نمادين در مدرس��ه ابتدايی پس��رانه 
آيت اله نايينی نايين نواخته شد؛ در اين مراسم حجت االسالم و المسلمين 
ش��يخ محمود ميرزابيگی، امام جمعه و جمعی از مسئوالن شهرستان نايين 
حضور داش��تند.  در اين مراس��م، ميرزابيگی با اش��اره به اهميت احسان و 
نيک��وکاری اظهار داش��ت: بهترين صفت در وجود هر ش��خص که باعث 
می شود مش��مول لطف مضاعف خداوند ش��ود، صفت سخاوت و سخی 
بودن اس��ت. وی ادامه داد: با س��خاوت است که انس��ان به خلق خداوند 
نزديک می شود و انسان سخی در واقع با سخاوت خود به بهشت و قرب 
 اله��ی نزديک می ش��ود. نماينده ولی فقيه و امام جمعه نايين خاطرنش��ان 
کرد: س��خاوت صفت پيامبران و اوليای الهی اس��ت ک��ه در دنيا و آخرت 
پ��اداش دارد و قرار گرفتن در هفته احس��ان و نيک��وکاری بهترين فرصت 
برای تبلور اين صفت الهی در وجود انسان هاست. وی تصريح کرد: در اين 
راستا رهبر کبير انقالب اسالمی دستور ايجاد کميته امداد را صادر کردند که 
به واقع دستور از روی تعاليم اسالمی و حکيمانه و به جا بود که امروز هم 
شاهد برکات و دستاوردهای آن در سرتاسر کشور هستيم. ميرزابيگی تأکيد 
کرد: اميدواريم همچنين کمک هاي جمع آوري شده به خصوص کمک هاي 
نقدي در کوتاه ترين زمان به دس��ت نيازمندان و محرومان برسد ضمن آن 

که کمک های نقدی بايد در اختيار نيازمندان قرار گيرد. 

شهردار شهرکرد: 

شهرکرد در اجرای پروژه های عظيم شهری پيشرو است 

منازل چند خانواري با يك قبض برق 
كد خانوار خود را دريافت كنند 

در دانشگاه اصفهان؛
 برگزاري همایش منابع طبیعي، امنیت 

و آموزه هاي دیني

شهردار شهرکرد در نيمه اول اسفندماه 
 از انتش��ار اوراق مش��ارکت برج ه��ای 
دو قل��وی کوه ن��ور و دري��ای نور در 
 اي��ن ش��هر خب��ر داد. اردش��ير نوريان 
گفت: اين اوراق ب��ا مبلغ 400 ميليارد 
ري��ال دارای بازه زمانی چهار س��اله از 
15 اسفندماه سال جاری تا 15 اسفندماه 
سال 1393 می باشند و عالوه بر استان 
ته��ران و چهارمح��ال و بختي��اری در 
اس��تان های اصفهان، فارس، البرز و قم 
نيز منتشر می شود. شهردار شهرکرد از 
اين طرح با عنوان يکی از سودآورترين 
پروژه ه��ای اس��تان ن��ام ب��رد و اظهار 
داشت: ارائه سود علی الحساب ساالنه 

17 درصد معافيت مالياتی، محاس��به مبنای 360 روزه 
در س��ال، قابليت انتق��ال به غير و ب��از خريد روزانه 
اوراق مش��ارکت با سود 16/5 درصد قبل از سررسيد 
از مزاي��ای اج��رای اين طرح بزرگ ش��هری اس��ت. 
نوريان با بيان اينک��ه اقدامات اوليه اجرای اين پروژه 
حدود يک هزار و 10 ميليارد ريال هزينه در برداش��ته 
اس��ت، اظهار داشت: حدود 20 درصد از اين مبلغ از 
 محل آورده های ساخت، زمين و پارکينگ شهرداری،
20 درص��د از محل حقوقات پروژه ها و 39/3 درصد 
از محل اوراق مشارکت است. وی ساماندهی مشاغل 
و اصن��اف و تمرک��ز مراک��ز خريد به منظور س��هل 
الوص��ول ب��ودن ب��رای ش��هروندان را از نتايج مثبت 
 اجتماعی اين طرح عنوان کرد. شهردار شهرکرد اظهار 

داشت: س��ه طبقه از طبقات برج دريای نور به مراکز 
تخصصی تجاری ش��امل مرکز فروش موبايل، تلفن، 
کامپيوتر و وس��ايل ورزش��ی، 11 طبق��ه به خدمات 
دفت��ری و يک طبقه به دفترهای آموزش های حرفه ای 
اختص��اص خواهد يافت و به اين ترتيب دسترس��ی 
ش��هروندان به مراکز مذکور س��ريع تر شده، از حجم 

باالی ترافيک در سطح شهر کاسته خواهد شد. 
نوريان زم��ان اجرای عمليات س��اخت اين پروژه را 
چهار سال عنوان و اضافه کرد: در طول اين مدت هر 
س��ه ماه يکبار 170 ميليارد ريال و در طی چهار سال 
در مجموع حدود 272 ميليارد ريال س��ود به صاحبان 
اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. نوريان پيش بينی 
کرد واحدهای اين پروژه يک هزار 880 ميليارد ريال 

به فروش برس��د. اما در حالی که خبر 
برج ه��ای  مش��ارکت  اوراق   ف��روش 
دو قلوی شهرکرد، به تيتر يک مطبوعات 
اس��تان چهارمحال و بختي��اری تبديل 
ش��ده بود، خبر فروش اي��ن اوراق در 
کمتر از 3 روز، باعث ش��گفتی همگان 
شد. اردشير نوريان که پيش از اين گفته 
بود اوراق مش��ارکت برج های دوقلوی 
شهرکرد از 15 اسفندماه به مدت 5 روز 
عرضه می ش��ود پي��ش از پايان مهلت 
مق��رر، اعالم ک��رد: اوراق مش��ارکت 
 برج های دوقلوی ش��هرکرد در کمتر از 
نوري��ان  رف��ت.  ف��روش  ب��ه  روز   3
ب��ا قدردان��ی از حس��ن اعتم��اد مردم 
 ش��ريفی که اي��ن اوراق را خري��داری نمودند، اظهار 
داش��ت: در واقع پيام اين مش��ارکت، اعتماد مطلوب 
مردم به ش��هرداری ش��هرکرد و همچنين س��ودآوری 

پروژه در افق 4 ساله است. 
ش��هردار ش��هرکرد از اين ش��هر ب��ه عن��وان يکی از 
ش��هرهای پيش��رو در زمينه اجرای پروژه های عظيم 
ش��هری نام برد و تصريح کرد: شهرداری شهرکرد در 
حالی موفق به تصويب طرح اوراق مشارکتی برج های 
دو قلوی کوه نور و دريای نور شد که از بين 47 شهر 
متقاضی تنها 7 ش��هر، طرح خود را به تصويب بانک 
 مرکزی رس��اندند. به گفته نوريان اين برج ها هر کدام
در 24 طبقه در محل ميدان بس��يج ش��هرکرد احداث 

خواهند شد. 

رئي��س اداره تعاون و امور رفاه��ي اداره کل آموزش 
در و  اصفه��ان  در  گف��ت:  اصفه��ان  پ��رورش   و 
ن��وروز 90، ده هزار کالس درس در اختيار اس��کان 
مسافران نوروزي قرار مي گيرد. حسين داوري با بيان 
اينکه آموزش و پرورش استان اصفهان در نوروز 90 
از تمامي ظرفيت هاي موجود اس��تفاده کرده اس��ت، 
اظهار داش��ت: با هماهنگي هاي ص��ورت گرفته، در 
نوروز س��ال جاري کالس هاي بيشتري تجهيز شده 
و در اختيار مس��افران فرهنگ��ي و غير فرهنگي قرار 
خواهد گرف��ت. وي افزود: يک ه��زار و 100 واحد 
آموزشي در استان اصفهان براي پذيرايي از ميهمانان 
نوروزي آماده ش��ده که 500 واحد مربوط به ش��هر 
اصفهان و 600 واحد مربوط به شهرستان هاي استان 
اصفهان اس��ت. رئي��س اداره تعاون و ام��ور رفاهي 
 اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان تصريح
کرد: 10 ه��زار کالس درس از بين آموزش��گاه هاي 
اع��الم ش��ده تجهيز و در اختيار اس��کان مس��افران 
ن��وروزي قرار مي گيرد. وي تأکيد کرد: در نوروز 90 

ع��الوه بر اينکه مدارس دولت��ي در اختيار فرهنگيان 
قرار مي گيرد، س��اير م��دارس هم پذي��راي ميهمان 
نوروزي قرار گرفته است. رئيس اداره تعاون و امور 
رفاه��ي اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
همچنين از اختصاص مدارس غيرانتفاعي استان براي 
اسکان مسافران غيرفرهنگي، مدارس تيزهوشان براي 
خانواده هاي داراي فرزند استعداد درخشان و مدارس 
ش��اهد براي خانواده معظم شهدا در نوروز 90 خبر 
داد. وي با بيان اينکه 20 مدرسه غيرانتفاعي در شهر 
اصفهان آماده پذيرايي از مس��افران غيرفرهنگي شده 
اس��ت، ادامه داد: ثبت نام اسکان فرهنگيان از پنجم تا 
بيستم اسفند به صورت اينترنتي انجام گرفته که تاکنون 
70 مدرس��ه تکميل شده است. داوري افزود: در اين 
راستا مدارس غيرانتفاعي شهرستان هاي شاهين شهر 
و برخوار در شمال شهر، مدارس غير انتفاعي منطقه 
جي در ش��رق، م��دارس غيرانتفاعي خميني ش��هر و 
نجف آباد در غرب و مدارس غيرانتفاعي سپاهان شهر 
و بهارس��تان در جنوب اصفهان ب��راي ميهمانان غير 

فرهنگي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
اينکه آموزش��گاه ها به حداقل امکانات مجهز ش��ده 
اس��ت، ادام��ه داد: تمام کالس ها مجه��ز به امکانات 
اختصاصي فرش، پتو و ملحفه و بالش خواب است 
و اجاق گاز، آبدارخانه و حمام نيز از ديگر امکاناتي 
به شمار مي رود که به طور مشترک در اختيار مسافران 
 قرار خواهد گرفت. رئيس اداره تعاون و امور رفاهي 
 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان 
 ک��رد: ش��ش پاي��گاه در س��طح ش��هر اصفه��ان و
34 پاي��گاه در س��طح شهرس��تان ها مح��ل ثبت نام 
 اس��کان مس��افران نوروزي هس��تند ک��ه پايگاه هاي
ش��هر اصفه��ان در ورودي کاوه، خياب��ان آتش��گاه، 
دولت آب��اد، جي، مرکز و غرب ش��هر آماده ثبت نام 
 مسافران براي اسکان شده اند. داوري اضافه کرد: حداقل
 اجاره بها به ازاي هر شب اقامت براي مسافران فرهنگي
6 ه��زار توم��ان، کارمن��دان دولت 12 ه��زار تومان 
و مش��اغل آزاد 15 هزار تومان در نظر گرفته ش��ده 

است.

10 هزار كالس پذيراي مسافران نوروزي اصفهان 

 افتتاح خط انتقال آب 
شهر نصر آباد جرقويه
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تغييرات
12/291 ش��ماره: 17002 آگه��ي افزايش س��رمايه ش��رکت ش��يمي تفل��ون دنا 
ثبت ش��ده به ش��ماره 250 اردس��تان و شناس��ه مل��ي 1026006009 به اس��تناد 
صورت جلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 89/12/10 ش��رکت تفلون دنا 
س��هامي خاص سرمايه ش��رکت از مبلغ شش��صد و پنج ميليون ريال به مبلغ سه 
 ميليارد و شش��صد و پن��ج ميليون ريال افزايش يافت و ماده 5 اساس��نامه اصالح

گرديد.
م الف/ 372 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
فقدان سند مالکيت

12/292 شماره : 17007 عطيه خيرخواهي به استناد يک برگ استشهاد محلي که 
هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي گرديده که سند مالکيت هفت حبه 
و يک پنجم حبه مشاع )به استنا بها ثمنيه اعياني( از 72 حبه ششدانگ قطعه زمين 
22 اوليه قطعه چهاردهم مجزا شده از 15 اصلي گرمسير واقع در مزرعه فيض آباد 
دهس��تان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 578 دفتر 262 امالک ذيل 

ثب��ت 19719 ب��ه نام عطيه خيرخواهي صادر گرديده و ب��ر اثر جا به جايي مفقود 
گرديده و معامالت متعددي انجام نش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکيت 
المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود 
که هر کس مدعي انجام معامله نس��بت به ملک مزبور يا وجود س��ند مالکيت نزد 
خود مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند مالکيت يا س��ند 

معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدامخواهد شد.
م الف/ 373 فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تغييرات

12/293 شماره: 16894 آگهي تغييرات شرکت طيف ارگ سهامي خاص به شماره 
ثبت 645 و شناس��ه 10860007488 به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق 
العاده و هيأت مديره مورخه 89/11/14 ش��رکت طيف ارگ )س��هامي خاص( در 
شرکت فوق تغييراتي به شرح ذيل به عمل آمد. 1- آقاي احمدعلي يدنگ زواره و 

آقاي نويد فوالدي باغبادراني و آقاي عليرضا عابدي به سمت اعضاي اصلي هيأت 
مديره و آقاي احمدعلي يدنگ به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي نويد فوالدي 
باغبادراني به سمت نايب رئيس و آقاي عليرضا عابدي به سمت مديرعامل شرکت 
به مدت 2 سال انتخاب گرديدند و کليه اوراق و اسناد و تعهدآور شرکت به امضاء 
مش��ترک مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت داراي اعتبار است. 
2- مقرر گرديد مطابق ماده اساسنامه آدرس شرکت از اردستان خيابان شهيد فائق 
کوچه بازارچه ش��هرداري به آدرس اردس��تان خيابان قيام نرسيده به خيابان کمال 
الملک روبروي شعبه نفت قديم کدپستي 8381743175 تغيير نمود. 3- بازرسان 
ش��رکت: آقاي حسن ايزدي به سمت بازرس اصلي و آقاي عبدالحميد اکبرپور به 
سمت بازرسي علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب گرديد. 4- روزنامه 

زاينده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شدند.
م الف/ 374 فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تحدید حدود اختصاصی 

12/309 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين مزروعي مشهور به شوريها 

پالک ش��ماره 3/874 و 3/875 واقع در موغان بخش يک ثبتي ش��هرضا که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقاي محمد غضنفري فرزند اله يار و غيره در جريان ثبت اس��ت 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير 
از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
1390/2/5 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين 
آگه��ی بکلي��ه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل حضور يابند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
 ثب��ت از تاريخ تنظيم صورتمجل��س تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و 
 طب��ق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعيين تکلي��ف پرونده ه��ای معترضی ثبت، 
 معترض می بايس��ت ظرف مدت يکماه از تاريخ تس��ليم اعتراض خود را به اين 
 اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيص��الح قضايی اخذ و به اين اداره

 ارائ��ه نمايد ضمن��ًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد 
تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.

تاريخ انتشار: 89/12/22
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

اقتصاد

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: به بهانه برخوردار 
بودن استان اصفهان، پايين ترين س��رانه بودجه عمراني در اليحه بودجه 
90 به اس��تان اصفهان رس��يد. حميدرضا فوالدگر با اشاره به سهم استان 
اصفهان در اليحه بودجه سال 90، اظهار داشت: نمايندگان مردم اصفهان 
در مجلس ش��وراي اسالمي در مورد بودجه اصفهان دغدغه خاص خود 
را دارند اما دولت به تناسب درآمدهايي که در نظر گرفته، بودجه زيادي 

به اين استان اختصاص نداده است. 
وي ادام��ه داد: در بودجه س��ال 1390 کش��ور يک ه��زار و 270 ميليارد 
توم��ان درآمد براي اس��تان اصفه��ان پيش بيني ش��ده ک��ه 492 ميليارد 
تومان بودجه براي اين اس��تان تعيين شده اس��ت. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس ش��وراي اس��المي بيان داش��ت: اگرچه بودجه عمراني استان 
اصفهان در مقايس��ه با س��ال گذش��ته افزاي��ش يافته اما اي��ن بودجه در 
 س��نجش ب��ا بودجه عمران��ي ديگر اس��تان ها ب��ا کاهش روب��ه رو بوده 

است. 
وي ب��ا تأکي��د ب��ر اينکه س��رانه عمران��ي اس��تان اصفه��ان در بودجه 
90 پايين تري��ن س��رانه اس��ت، گف��ت: در حالي ک��ه بودج��ه عمراني 
 کل کش��ور در اليحه بودجه س��ال آينده در مقايس��ه با س��ال گذش��ته 
دو برابر شده، بودجه عمراني استان اصفهان در اين اليحه فقط 20 درصد 
رشد را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. فوالدگر ادامه داد: نگاه 
برخورداري که به اس��تان اصفهان مي ش��ود سبب شده تا بودجه عمراني 
اين اس��تان در مقايسه با ديگر استان ها در س��ال 1390 با کاهش مواجه 
شود. وي با اشاره به اينکه در بودجه سال آينده اعتباراتي براي پروژه هاي 
نيمه تمام استان اصفهان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: به منظور 
اتمام پروژه چشمه لنگان 19/8 ميليارد تومان اعتبار در اليحه بودجه 90 

تخصيص يافته است.
  تونل سوم كوهرنگ سال آینده به بهره برداري مي رسد

رئيس کميس��يون اصل 44 مجلس ش��وراي اس��المي اف��زود: دولت در 
اليح��ه بودجه 1390، 5/32 ميليارد تومان اعتبار براي طرح تونل س��وم 

کوهرنگ در نظر گرفته که با اين مبلغ، هم اين پروژه بايد به پايان برسد 
و هم عمليات اجرايي س��اخت س��د آغاز ش��ود. وي با بيان اينکه 2/5 
 ميليارد تومان به منظور ساخت و تکميل مجموعه ورزشي نقش جهان و 
8 ميليارد تومان براي ساخت زمين فوتبال اين ورزشگاه به استان اصفهان 
 اختص��اص يافته اس��ت، گفت: به منظور س��اخت س��الن 6 هزار نفري 
چند منظوره اين مجموعه ورزشي 24 ميليارد تومان اعتبار و براي تکميل 
پ��روژه مصالي اصفهان، 3/94 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده 

است.
  كمك 30 ميليارد توماني دولت به قطار اصفهان- قم- تهران

وي با اشاره به اينکه قطار برقي اصفهان � قم � تهران از ديگر طرح هاي 
عمراني اس��تان اصفهان است که دولت در اليحه بودجه، اعتبار براي آن 
در نظر گرفته اس��ت، ميزان اعتب��ار تخصيصي به اين طرح را 30 ميليارد 

تومان عنوان کرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: به منظور 

تکميل پروژه کنارگذر غربي اس��تان اصفهان، دولت 4/66 ميليارد تومان 
اعتبار به اس��تان اصفهان از سهم بودجه عمراني، به اين استان تخصيص 
 داده اس��ت. وي با اش��اره به اينکه ب��راي تکميل قطار ش��هري اصفهان 
 95 ميلي��ارد توم��ان اعتبار در اليحه بودجه 90 پيش بيني ش��ده اس��ت، 
گف��ت: نمايندگان مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي پيش��نهاد 
افزاي��ش اعتب��ار براي اي��ن پ��روژه را به کميس��يون هاي مرب��وط ارايه 
داده اند. فوالدگر تصريح کرد: قطار ش��هري بهارس��تان و فوالدش��هر از 
 ديگر پروژه هاي اس��تاني بوده اند که دولت به منظور س��اخت آنها اعتبار

26/63 ميليارد توماني را در اليحه بودجه پيش بيني کرده است.
  عدم اختصاص اعتبار به مصوبات دور سوم سفر هيأت دولت

 وي ب��ا تأکيد ب��ر اينکه پروژه ه��اي عمراني جدي��دي در اليحه بودجه 
س��ال 90 براي اس��تان اصفهان تعريف نشده اس��ت، ادامه داد: در اليحه 
بودجه س��ال آينده حتي براي مصوبات دور سوم سفر رئيس جمهور به 

استان نيز اعتباري اختصاص نيافته است.
رئيس کميس��يون اصل 44 مجلس شوراي اس��المي بيان داشت: از بين 
پروژه ه��اي مذکور که دولت در اليحه بودج��ه 90 به منظور اجراي آنها 
اعتبار در نظر گرفته اس��ت، پروژه هاي چش��مه لنگان، کنارگذر غربي و 

قطار اصفهان به شيراز تا پايان سال آينده به پايان خواهند رسيد.
  متروي اصفهان سال 90 هم به بهره برداري نخواهد رسيد

وي در پاس��خ ب��ه اي��ن پرس��ش ک��ه آيا پ��روژه مص��الي اصفه��ان با 
اعتب��اري که براي آن در اليحه بودجه ديده ش��ده اس��ت تا پايان س��ال 
آين��ده به پايان خواهد رس��يد، تصريح کرد: بعيد اس��ت پروژه مصالي 
اصفهان س��ال آين��ده نيز به پايان برس��د مگ��ر اينکه اميدوار باش��يم با 
افزوده ش��دن اعتب��ارات اس��تاني اين پروژه ب��ه پايان برس��د. فوالدگر 
اظهار داش��ت: طرح مطالعات پ��روژه فالت مرکزي، قطار سريع الس��ير 
اصفه��ان- قم- ته��ران و متروي اصفهان از جمله پروژه هايي به ش��مار 
 مي رون��د که ت��ا پايان س��ال 1390 هم س��اخت آنها به پاي��ان نخواهد 

رسيد.

ششمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي 
کش��ور با حضور جمعي از اس��اتيد، صاحب 
نظ��ران، مديران و کارشناس��ان روابط عمومي 
وزارتخانه ها، نهادها، س��ازمان ها و شرکت هاي 
خصوصي و دولتي توسط انجمن متخصصان 
رواب��ط عمومي ايران در تهران برگزار گرديد و 
روابط عمومي هاي برتر در بخش هاي رقابتي، 
آموزش��ي و علمي در دو سطح ملي و استاني 

معرفي گرديدند.
 در اي��ن جش��نواره رواب��ط عمومي ش��رکت 
فوالد مبارکه در بخش انتش��ارات مقام اول در 
س��طح ملي را دريافت ک��رد و لوح تقدير اين 

جشنواره به نماينده اين شرکت اهدا گرديد.
ش��رکت فوالد مبارکه باتوجه به انتش��ار منظم 
هفته نامه فوالد، فصلنامه آهن و فوالد، ماهنامه 
تعاوني مصرف، ويژه نامه هاي مختلف و چاپ 
و انتشار انواع و اقس��ام بروشورها و توزيع آن 
 در س��طح گس��ترده موفق گردي��د در بين کل 

رواب��ط عمومي هاي ش��رکت کنن��ده در اين 
جشنواره در بخش انتشارات مقام اول را به خود 

اختصاص دهد.
شايان ذکر است برگزاري اين جشنواره که همه 
ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومي 
ايران برگزار مي گردد به منظور آشنايي واحدها 
 با اص��ول و اس��تانداردهاي چاپ و نش��ر در 
رواب��ط عمومي، اراي��ه و معرفي الگوهاي برتر 
انتش��اراتي، کمک به توس��عه و ارتقاي سطح 
توانمن��دي و مهارت هاي موردني��از مديران و 
کارشناسان، کمک به گسترش و پيشبرد و ارتقاي 
علم فناوري اطالعات در روابط عمومي، بررسي 
و تعيي��ن نقش تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و 
آموزشي در فرآيند انتشارات و همچنين تعيين 
معيارها و ويژگي هاي مطلوب براي حرکت به 
س��مت آموزش و نشر الکترونيک مي باشد که 
همواره مورد توجه روابط عمومي هاي س��طح 

کشور قرار گرفته است.

عل��ي ديواندري مدير عام��ل بانک ملت که 
ب��ه همراه  اعضای هيأت مدي��ره ، معاونين 
و مديران ارش��د اين بان��ک از فوالد مبارکه 
بازدي��د مي کرد ضمن ديدار با مدير عامل ، 
معاونين اقتصادي و مالي  و طرح و توس��عه 
فوالد مبارکه راهکارهاي همکاري اين بانک 
ب��ا فوالد مبارک��ه را به بح��ث و تبادل نظر 
گذاش��تند و تصميم��ات الزم اتخاذ گرديد.  
ايشان با اشاره به اينکه فوالد مبارکه زيربناي 
صنعت کشور اس��ت گفت: فوالد مبارکه به 
عنوان يک ش��رکت مهم صنعت��ي، زيربنايي 
و افتخار ملي کش��ور مطرح ب��وده و اکنون 
در مدار توس��عه و رشد قرار گرفته و آينده 
 اي درخش��ان براي سهامداران آن پيش بيني 
مي شود. وي از فوالد مبارکه به عنوان يکي 
از بزرگ ترين ش��رکاي تجاري بانک ملت 
ياد کرد و اظهار داش��ت : باعث خش��نودي 
ما اس��ت که بخش مهمي از امورات بانکي 
ش��رکت فوالد مبارکه در اي��ن بانک انجام 
پذي��رد، بنابراي��ن يک��ي از اه��داف ما در 
 اين نشس��ت ه��ا، حل و فصل مش��کالت  
ف��ي مابي��ن و بررس��ي انتظارات ش��رکت 
مي باش��د و همواره س��عي  ما ب��رآن بود ه 
ت��ا خودم��ان را ب��راي اراي��ه خدم��ات  و 

 سرويس  دهي بيش��تر، همچنين تسهيل در 
فعاليت هاي اين شرکت مهيا نماييم.

مدير عام��ل بانک ملت کاره��اي زيربنايي 
و اج��راي طرح هاي توس��عه در ش��رکت 
 فوالد مبارکه را موفق و با ارزش دانس��ت و 
گف��ت: در اي��ن خص��وص م��ي بايس��تي 
کارهاي بانکي نيز توس��عه و رونق بيشتري 
يابند. عل��ي ديواندري در ادام��ه نتايج اين 
 نشست را همکاري در زمينه افزايش حجم
 LCهاي داخلي، مش��ارکت در پروژه  ها، 
س��رمايه گذاري در ارتباط ب��ا  موضوعات 
و  ش��رکت  بازرگان��ي  کاره��اي  خري��د، 
همچنين مش��ارکت در تأمين مالي تاسيس 
ني��روگاه 500 مگا وات و ايجاد تس��هيالت 
 بانک��ي براي کارکنان ش��رکت بي��ان کرد و 
گفت: اعتقاد ما  بر اين اس��ت که يک رابطه 
تج��اري دو طرف��ه ف��ي مابين باي��د وجود 
داشته باشد  و بانک هم به عنوان يک بنگاه  
اقتص��ادي ، با داش��تن منابع مال��ي همواره 
آمادگي خدمت به اين شرکت را دارد. ايشان 
در پايان با اش��اره به نق��ش فوالد مبارکه در 
توسعه و اقتصاد ملي  ابراز داشت: با اجراي 
طرح هاي آتي آينده اي روش��ن و موفق تر 

از گذشته در انتظار فوالد مبارکه است.

سميعی نژاد مدير عامل فوالد مبارکه در جلسه 
کميت��ه راهبری و در حض��ور همه معاونين و 
مديران ش��رکت گفت: آخرين جلس��ه کميته 
راهب��ری در س��ال 89 را در حال��ی برگ��زار 
می نماييم که کارکنان با تالش و همدلی خود 
در همه سطوح، کارنامه قابل قبول و درخشانی 
را از خ��ود به جای گذاش��ته اند؛ زحماتی که 
من به عن��وان يکی از اعض��ای اين مجموعه 
پرافتخار، خالصان��ه و صادقان��ه آنه��ا را ارج 

می نهم.
وی دستيابی اکثر نواحی شرکت به اهداف از 
پيش تعيين شده در طول سال، کسب تنديس 
سيمين جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، 
ثبت رکورد ه��ای متوالی در نواحی مختلف و 
بس��ياری از افتخارات به دس��ت آمده ديگر را 
مرهون زحمات کل مجموعه خواند و تصريح 
ک��رد: من به همه کارکنان فوالد مبارکه افتخار 
می کنم. وي در بخش ديگری از سخنان خود 
گفت: اکنون مس��ئوليت سنگين ديگری يعنی 
راه ان��دازی کامل ف��والد هرم��زگان بر دوش 
تک تک کارکنان گذاشته شده است و از آنجايی 
که شما تالشگران تجارب بسيار ارزنده ای در 
راه اندازی بهره برداری ناحيه فوالدسازی و نورد 
پيوسته س��با داريد من مطمئنم در آن شرکت 
نيز موفق عمل خواهي��د کرد و با همکاری و 
همدل��ی کارکنان آن مجموع��ه در کوتاه ترين 
زمان ممکن خواهيد توانس��ت اين خط توليد 

را نيز به بهره برداری کامل برسانيد.
سميعي نژاد در بخش ديگری از سخنان خود 
اف��زود: طرح هايی که ب��رای مجموعه نيروی 
انس��انی در زمينه های مختل��ف در نظر گرفته 
و اجرا ش��ده اس��ت، طرح هايی بسيار مفيد و 
متفاوت با طرح های قبل اس��ت که الزم است 

کارکنان با دور انديش��ی به آنها نگاه کنند؛ چرا 
که در آينده نيز طرح هاي تکميلی اين اقدامات 
اجرا خواهد شد. وي در خاتمه ابراز اميدواری 
کرد س��ال جديد برای خان��واده بزرگ فوالد 
مبارکه سالی پربار و سرشار از اميد و شادکامی 

باشد.
در اين جلسه مرتضی طاليی معاون بهره برداری 
فوالد مبارکه نيز ضمن ارايه گزارشی از عملکرد 
نواحی مختلف فوالد مبارکه، شرايط موجود در 
شرکت را بسيار مثبت ارزيابی کرد و افزود: هم 
اکنون سطح دانش فنی موجود در فوالدمبارکه 
در قالب ه��ای جهانی می گنج��د و به حدی 
رسيده است که ما می توانيم با به کارگيری اين 
دانش فنی که طی سال ها تالش و کار و زحمت 
شبانه روزی به دست آمده خدمات شايسته تری 

به اعتالی صنعت فوالد کشور بنماييم.
وی ياد آور شد جنس کارکنان فوالد مبارکه از 
جنس کار، تالش و حضور در عرصه عمليات 
و توليد فوالد اس��ت و از آنجايی که اين امر را 
ما در تجارب قبل به خوبي انجام داده ايم، حال 
وقت آن رسيده است که در فوالد هرمزگان نيز 
به طور عملياتی حضور يافته و دست در دست 
کارکن��ان آن مجموعه ظرفيت توليد مجموعه 

فوالد مبارکه را ارتقا دهيم. 
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در ادامه اظهار 
داشت: تا کنون شيوه مديريت و نحوه عملکرد 
کارکنان در تمامی س��طوح شرکت به گونه ای 
بوده اس��ت که پرس��نل خ��ود را در همه امور 
مس��ئول می دانس��ته اند و برای برطرف کردن 
مسائل سازمان دلسوزانه اقدام می کرده اند که با 
اين رويکرد اميدوارم روند موفقيت آميزعملکرد 
ش��رکت در آينده نيز به ط��ور فزاينده ای ادامه 

يابد.

اخبار
جزئيات سهم اصفهان در بودجه سال 90؛

پایين ترین سرانه بودجه عمراني کشور به اصفهان رسيد

مدير عام��ل ذوب آهن اصفهان گفت: آگلومراس��يون 
ذوب آهن اصفهان با حدود 200 ميليارد تومان س��رمايه 
گذاری تا پايان اسفند به بهره برداری می رسد. صفر علی 
براتی با بيان اين مطلب افزود: ذوب آهن برای س��اخت 
نيروگاه نيز اقدام کرده اس��ت که خرداد سال آينده واحد 
اول 55 مگاواتی و در ش��هريور 90 واحد دوم آن با توان 
55 مگاوات راه اندازی می شود. وی افزود: برنامه توليد 
سال آينده دو ميليون و 800 هزار تن مانند امسال است، 
چرا که کوره ش��ماره دو اين کارخانه س��ال آينده تعمير 
 و نوس��ازی می ش��ود و محدودي��ت در ذوب را ايجاد 
می کن��د. مدير عامل ش��رکت س��هامی ذوب آهن در 
بخش ديگری از س��خنان خود گفت: در شرايط فعلی، 
ذوب آهن اصفهان مصمم است با تکميل واحدهای در 

دست اجرا و طرح های مطالعه شده و همچنين حمايت 
های وزارت صنايع و مع��ادن ظرفيت توليد فوالد خام 
خود را به 5 ميليون تن در س��ال برساند. براتی افزود: در 
 س��ال جاری توليد فوالدخ��ام ذوب آهن به 2 ميليون و 
 700 ه��زار تن و محص��والت فوالدی ب��ه 2 ميليون و 
750 هزار تن می رس��د. وی همچنين گفت: در شرايط 
فعلی حدود 600 هزار تن مذاب مازاد در ذوب آهن داريم 
که در طرح جديد از آن استفاده خواهيم کرد. مدير عامل 
ذوب آهن اصفهان افزود: کوره بلند شماره سه ذوب آهن 
در سال 88 راه اندازی شد و آگلومراسيون نيز تا پايان سال 
جاری راه اندازی و به توليد می رس��د، واحد نيروگاه در 
نيمه اول سال آينده و بخش کک سازی طرح توازن نيز در 

نيمه دوم سال 90 به بهره برداری خواهد رسيد.

چک 855 ميليارد تومان��ي فوالد مبارکه براي خريد فوالد هرمزگان  
وصول شد واز اين پس فوالد مبارکه به طور رسمی مالک اصلي اين 

واحد 1/5ميليون تني شد.
طي نشس��تي ب��ا حضور رئي��س و اعضاي هيأت عام��ل ايميدرو و 
مديران شرکت هاي فوالد مبارکه وطرح فوالد هرمزگان در ايميدرو 

قرارداد خريد اين واحد فوالد سازي جوان قطعي شد. 
 حس��ن پالرک رئيس هيأت عام��ل ايميدرو در جلس��ه مزبور اعالم 
ک��رد: با توجه ب��ه پرداخت کل مبلغ ق��رارداد خريد فوالد هرمزگان 
توس��ط فوالد مبارکه اين معامله قطعي است و از امروزفوالد مبارکه 

مالک قطعي اين شرکت فوالدسازي است. 
وي گف��ت: با توجه به توانمندي هاي فوالد مبارکه به نظر مي رس��د 
فوالد هرمزگان به س��رعت به ظرفيت برسد و در تحقق ظرفيت هاي 

پيش بيني شده براي فوالد کشور ايفاي نقش جدي داشته باشد.
 در همين حال، محمد مس��عود سميعي نژاد مديرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان ضم��ن تأييد پرداخت 855 ميلي��ارد تومان بابت خريد کل 
بل��وک 100 درصدي طرح فوالد هرمزگان گفت: طي مراس��مي در 
ايميدرو برگزار شد، فوالد مبارکه با پرداخت کل مبلغ قرارداد، مالک 

قطعي فوالد هرمزگان شناخته شد.
وي در ادام��ه ب��ه نقش فوالد مبارکه براي تحقق چش��م انداز فوالد 
کش��ور و سياست هاي دولت و وزارت صنايع  در اين ارتباط اشاره 
کرد وافزود: در راستاي برنامه چشم انداز فوالد تا سال 1404 ظرفيت 
فوالد کش��ور بايد به 55 ميليون تن برس��د و براس��اس برنامه پنجم 
توس��عه نيز توليد فوالد خام در کش��ور بايد به 42 ميليون تن ارتقا 

يابد.
سميعي نژاد سهم فوالدمبارکه از توليد فعلي فوالد خام در کشور را 
بي��ش از 47 درصد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر فوالد مبارکه 
ب��ا ظرفيت توليد 5/2 ميليون تن فوالد بيش از 47 درصد از ظرفيت 
توليد فوالد کشور را به خود اختصاص داده است و برنامه آتي اين 
ش��رکت اين است که در زمان رسيدن ظرفيت توليد فوالد کشور به 
55 ميليون تن نيز س��هم خود در توليد فوالد را حفظ کند، در واقع 
در افق 20 ساله هم استراتژي بلندمدت فوالد مبارکه حفظ اين ميزان 

سهم از بازار است.
ايش��ان با بيان اين که پيش بيني مي شود ظرفيت مجتمع فوالد مبارکه 

تا پايان برنامه پنجم توس��عه به 11 ميليون تن برس��د، گفت: بدون 
شک فوالد مبارکه براي حفظ سهم 47 درصدي خود در توليد فوالد 
در کنار به ظرفيت رس��اندن طرح هاي توس��عه به طرح هاي ديگري 
هم نياز دارد، تا بخش��ي از توان خود را در اين طرح ها به کار  گيرد، 
تا بر اين اس��اس بتواند پتانس��يل توليد 25 ميلي��ون تن فوالد را در 

آينده محقق کند. 
مدير عامل فوالد مبارکه در پاس��خ به اين پرسش که آيا خريد فوالد 
هرمزگان هم در راس��تاي حضور مبارکه در طرح هاي فوالد صورت 
گرفته اس��ت، گفت: برنامه فوالدمبارکه  حضور جدي در طرح هاي 
فوالدي است و ش��رکت فوالد هرمزگان هم طرح ارزنده اي بود که 
فوالدمبارکه اکنون  با خريداين واحد فوالد سازي به واحد 7 ميليون 

تني فوالد تبديل شد.
وي در پاس��خ به پرسش��ي ديگر مبني بر اينکه آي��ا خريد طرح هاي 
فوالد از جمله طرح هاي 8 گانه فوالد، در دس��تور کارشرکت فوالد 
مبارکه قرار دارد، گفت:  فوالد مبارکه در راس��تاي اهداف توسعه اي 
خود قرارداد احداث خط گندله س��ازي 5 ميليون تني در سنگ آهن 
سنگان را نهايي کرده است تا از اين طريق مواد اوليه موردنياز توليد 
 فوالد خود را تأمين نمايد. از س��ويي ديگر، شرکت معدني متعلق به 
ف��والد مبارکه ه��م مدتی پيش فعال تر ش��ده و در حالي که پيش از 
اي��ن در حوزه توليد فرآورده هاي س��نگ آهک فعال ب��ود، در حال 
آماده ش��دن براي فعاليت در حوزه اکتش��اف سنگ آهن است که به 
نظر مي رس��د با توجه به پتانس��يل هاي معادن سنگان در آينده شاهد 

اکتشافات جديد ماده معدني از سوي اين شرکت باشيم.
وي تأکي��د ک��رد: ف��والد مبارکه طرحي ملي اس��ت و توس��عه آن 
دربردارنده منافع عمومي است. بر اين اساس، با تبديل فوالدمبارکه  
ب��ه واحد 7 ميليون تني در عمل اين ش��رکت ب��ه بزرگ ترين واحد 
فوالدساز خاورميانه تبديل شد و از طرفي ديگر کل کشور مي توانند 

از محصوالت اين شرکت بهره مند شوند.
مديرعامل فوالد در برابر اين س��ئوال ک��ه منابع مالي پرداخت چک 
855 ميلي��ارد توماني خريد واحد 1/5 ميلي��ون تني فوالد هرمزگان 
چگونه تأمين ش��ده است، پاسخ داد: فوالد مبارکه با استفاده از منابع 
داخلي، در پي��ش گرفتن روش هاي مختلف فروش و ... توانس��ت 

منابع مالي خريد فوالد هرمزگان را تأمين کند.

 وي در خص��وص چگونگي به ظرفيت رس��اندن ف��والد هرمزگان 
اف��زود: مهندس��ان و متخصصان ف��والد مبارکه از ام��روز در فوالد 

هرمزگان مستقر شده اند و به نظر مي رسد با توجه به توان
موجود در فوالد به لحاظ فني، واحد فوالد هرمزگان در س��ال آينده 

به 75 درصد ظرفيت اسمي خود برسد.
وي تأکي��د کرد: کار به ظرفيت رس��اندن فوالد هرم��زگان از امروز 
توس��ط متخصصان ف��والد مبارکه اجرايي خواهد ش��د و پيش بيني  
مي ش��ود در س��ال 90 فوالد هرمزگان بتوان��د 800 تا 850 هزار تن 

اسلب )تختال( توليد نمايد.
مديرعامل فوالد مبارکه درباره برخي اخبار منتشرش��ده مبني بر نحوه 
واگ��ذاري فوالد هرم��زگان گفت: فوالد مبارکه خري��دار اين بلوک 
است و در حال حاضر نيز اين معامله از نظر ما قطعي است، چراکه 

بابت اين معامله 855 ميليارد توماني پول پرداخت شده است.
س��ميعي نژاد در پايان در پاس��خ به اين س��ئوال که آيا خريد فوالد 
 هرمزگان بر حاش��يه س��ود ف��والد مبارک��ه مبارکه اثرگذار اس��ت، 
گف��ت: مبارکه قب��ل از خريد بلوک ف��والد هرمزگان ب��ا 3 ماه کار 
کارشناس��ي ابع��اد مختلف اين معامله بزرگ را س��نجيده بود و اين 
شرکت داراي مزيت هاي بسيار زيادي از جمله قرار گرفتن در منطقه 
ويژه اقتصادي ونزديکي به دريا است، از اين رو به طور قطع يکي از 
طرح هاي ارزنده فوالدي اس��ت و در بلندمدت در سودآوري فوالد 
مبارکه اثرگذار اس��ت و ارزش افزوده اقتصادي مناسبي براي فوالد 

مبارکه خواهد داشت.

ش��رکت هاي ب��زرگ ژاپني مث��ل تويوتا و س��وني در 
 پي وقوع زلزله ش��ديد 8/9 ريش��تري در ژاپن فعاليت 

کارخانه هاي خود را در اين کشور متوقف کردند. 
به گزارش بلومبرگ، ش��رکت س��وني فعاليت ش��ش 
کارخانه بزرگ خود در ش��مال ژاپ��ن را متوقف کرده 
 است. ياسوهيرو اوکادا سخنگوي شرکت سوني تأکيد 
کرد: شرکت سوني در حال ارزيابي خسارات وارد شده به 
کارخانه هاي توليدي خود در شمال ژاپن است. شرکت 
تويوتا نيز اعالم کرد: اين ش��رکت فعاليت سه کارخانه 
توليدي خود را تعطيل کرده است. شرکت خودروسازي 
هوندا نيز فعاليت دو کارخانه بزرگ خود را متوقف کرده 

و شرکت نيسان ژاپن نيز فعاليت چهار کارخانه خود را 
تعطيل کرد. يک پااليشگاه بزرگ نفت در منطقه چيباي 
ژاپن با آتش سوزي وس��يعي رو به رو شده و نيروگاه 
هسته اي ژاپن در شمال اين کشور نيز با شعله هاي آتش 
مواجه است. دولت ژاپن اعالم کرد: براي جلوگيري از 
وقوع بحران هسته اي در اين کشور چهار نيروگاه اتمي 
را تعطيل کرده و در حال حاضر بيش از 4 ميليون خانه 
در ژاپن بدون برق هس��تند. فرودگاه شهر سنداي ژاپن 
به طور کامل زير آب رفته اس��ت. دولت ژاپن از ارتش 
خواسته تا براي انجام عمليات کمک رساني و امداد به 

آسيب ديدگان اين حادثه بي سابقه وارد منطقه شود.

 بهره برداری از آگلومراسیون ذوب آهن 
با 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری

فوالد مبارکه مالک قطعي فوالد هرمزگان

به دنبال وقوع زلزله و سونامي؛

 تویوتا و سوني کارخانه هاي خود در ژاپن را 
تعطیل کردند

روابط عمومي فوالد مبارکه اصفهان رتبه اول 
انتشارات کشور را کسب کرد

مديرعامل بانک ملت:

شرکت فوالد مبارکه زیربنای صنعت کشور است

مدير عامل فوالد مبارکه:

به همه کارکنان فوالد مبارکه افتخار می کنم
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گزارش

ــداف  ــي از اه ــك یک ــهرداري الکتروني ــق ش تحق
ــود،  ــهرداري اصفهان عنوان مي ش ــتراتژیك ش اس
براي رسيدن به این مهم چه پروسه اي را پشت سر 

گذاشته اید؟
به منظور دس��ت يابي به شهرداري الکترونيک الزم بود 
تا نقشه راه و برنامه کالنMP   ICT شهرداري تدوين 
گردد که اين به صورت پروژه مشترک با کالنشهرها به 
س��رانجام رسيد و اقدامات شهرداري اصفهان در حوزه 
ICT در چهار چوب برنامه راهبردي فناوري اطالعات 
و ارتباطات انجام شد. شهرداري اصفهان همواره تمامي 
ت��الش خود را براي مديري��ت بهينه پروژه هاي IT به 
کار بسته و از اين پس نيز بيشترين تالش و انرژي خود 
را مصروف مديريت مطلوب اين پروژه ها خواهد کرد. 
در همين راس��تا در س��ال هاي اخير تأمين اعتبار مورد 
نياز س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري 
اصفهان با بهترين شرايط موجود انجام گرفته و بي شک 
در س��ال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت و اميدواريم 
طب��ق برنامه به اه��داف ش��هرداري الکتروني��ک نائل 
ش��ويم. همچنين در اين راس��تا می توان از پروژه های 
مهم��ی همچون: بايگان��ی الکترونيک و حذف فيزيکی 
پرون��ده ها، راه اندازی پرتال ش��هر اصفهان، سيس��تم 
AVL  در ن��اوگان اتوبوس��رانی، اتوماس��يون اداری، 
 کارت الکترونيک��ی حم��ل و نقل و ده ه��ا پروژه ديگر 

نام برد.
ــال فعاليت بانك شهر هستيم،  در آستانه یکمين س
ــما از عملکرد یك ساله این نهاد چيست  ارزیابي ش
ــهر در عرصه  ــه تعریفي براي وظایف بانك ش و  چ

مدیریت شهري دارید؟
يکي از مشکالت شهرداري ها تأمين منابع مالي است. 
در اين راستا بانک اختصاصي براي شهرداري با رويکرد 
ويژه مديريت شهري از آرزوهاي ديرينه شهرداري بوده 
که خوش��بختانه به مرحله اجرايي رسيد. اين بانک هم 
قادر اس��ت به مديريت منابع مالي ش��هرداري ها کمک 
کن��د و هم مي تواند منابع مالي مردمي را جذب کند تا 
براي توسعه پروژه  هاي شهري از آن استفاده شود و در 
اصل اين بانک واسطه جذب منابع از مجموع شهرداري 
و مردم اس��ت که با تقويت بنيه مالي ش��هرداري از اين 
طريق شاهد سرعت گرفتن پروژه هاي شهري خواهيم 
بود. همچنين اين بانک تس��هيل کنن��ده تعامالت پولي 
شهروندان با شهرداري مي باشد خدمات به روز، سريع 
و دقيق به ش��هروندان در راس��تاي تعامل شهرداري ها 
و م��ردم از ديگر وظايف تعريف ش��ده براي اين بانک 

است.
ــال همت  ــام معظم رهبري س ــا تدبير مق ــالي كه ب  س
ــه پایان  ــده رو ب ــده ش ــف نامي ــف وكار مضاع مضاع
ــوزه  ــال در ح ــن س ــهري در ای ــت ش ــت،  مدیری  اس

برنامه ریزی چه اقدامات شاخصي صورت داده است؟
معاون��ت برنامه ري��زي، پژوهش و فن��اوري اطالعات 
ش��هرداري در س��ال جاري 4 اقدام ويژه و مهم تدوين 
آمار نامه س��ال 88 ش��هر اصفهان، پيگيري و تصويب 
و ابالغ س��اختار سازماني مصوب ش��هرداري اصفهان 
توس��ط وزارت کش��ور و برنامه ريزي براي اجراي آن، 
تدوين برنامه 5 ساله چهارم شهر اصفهان به نام اصفهان 
95 و تصويب آن توسط شوراي اسالمي شهر و تدوين 
و پيگي��ري تصويب بودجه س��ال 90 که ب��ا همکاري 
کارشناسان و مديران  ش��هرداري صورت گرفته را در 
دس��تور کار داشته است. کليه اين فعاليت ها در سال و 
با کار فش��رده صورت گرفت ک��ه اجراي برخي از اين 
امور در روال عادي، زمان هاي بس��يار طوالني تري را 

به خود اختصاص می داد. 
ــاره كردید، در این برنامه  به برنامه اصفهان 95 اش

چه اولویت هایي مدنظر شهرداري قرار دارد؟
12 هدف کالن در برنامه اصفهان 95 مد نظر مي باشد. 
توسعه زير س��اخت هاي مورد نياز شهر و ارايه عادالنه 
خدمات به ش��هروندان و گردشگران که سهمي معادل 
29 درصد بودجه س��ال 90 را ب��ه خود اختصاص داده 
است، روان سازي عبور و مرور شهري و توسعه متوازن 
و يکپارچه نظام مديريت حمل و نقل با محوريت حمل 
و نق��ل همگاني با تخصي��ص 20 درصد بودجه و احيا 
و افزايش کيفيت زندگي شهروندان با تأکيد بر افزايش 
رفاه و ش��ادابي مردم با اختصاص 10 درصد،  اهدافي 
مي باش��ند که بيش��ترين اعتبارات را به خود اختصاص 

 داده ان��د و ح��دود 75 درصد اعتبارات بودجه س��ال 
90 براي اين اهداف هزينه خواهد ش��د. همچنين براي 
ايج��اد عدال��ت اجتماع��ي و توزيع متع��ادل و متوازن 
منابع و امکانات ش��هر در کليه مناطق ش��هري براساس 
 نيازها، با تعديل س��رانه هاي مناطق برخوردار تا سقف 
40 درص��د از منابع مناطق با درآمد بيش��تر به مناطق با 

درآمد کمتر اختصاص يافته است.
ــه برنامه  ــوان اولين بودج ــال 90 به عن ــه س  بودج
ــالمي شهر اصفهان  ــوراي اس اصفهان 95 تقدیم ش
ــدي یارانه ها،  ــد، با توجه به اجراي طرح هدفمن ش
ــبت به  ــه ویژگي هاي خاصي نس ــن بودجه از چ  ای

دوره هاي گذشته بهره مي گيرد؟
حرک��ت ب��ه س��مت تأمي��ن درآمده��اي پاي��دار، مه��م 
 ترين ش��اخصه بودجه س��ال 90 اس��ت. افزاي��ش هزينه 
حام��ل هاي ان��رژي مانند ب��رق، گاز، س��وخت و به ويژه 
آب تاثي��ر مس��تقيمي ب��ر هزينه هاي ش��هرداري داش��ته 
 و اث��رات غي��ر مس��تقيم اج��راي قان��ون هدفمندس��ازي 
يارانه ها بيشتر در هزينه هاي طرح هاي عمراني و خدماتی 
تبلور خواهد يافت. توجه به عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه 
منابع و امکانات در سطح شهر يکي ديگر از ويژگي هاي مهم 
بودجه سال 90 است که بر همين اساس حدود 600 پروژه 
در داخل محله ها تعريف شده که بر مبناي نظرسنجي هاي 

صورت گرفته بوده است. 
ــنجي مورد اشاره  ــتر در مورد نظرس مي توانيد بيش

توضيح دهيد؟
براي تدوين بودجه س��ال 90، شهرداري به نظرسنجي 
از مردم شهر در مقياس 10 هزار نمونه آماري پرداخت 
و ب��ا توج��ه به نتايج به دس��ت آم��ده از اولويت ها و 
پيش��نهادات مناطق مختلف ش��هر آن را به ش��هرداران 
مناط��ق ابالغ و با توجه به نياز مردم، بودجه س��ال 90 
را ارايه کرد. به تعبير ديگر در اين نظرس��نجي، نيازها و 
اولويت هاي ناحيه اي، منطقه اي و شهري را از ديدگاه 

خود مردم شناسايي کرده ايم. 
زمان اجراي قانون هدفمندي یارانه ها، سهمي براي 
شهرداري ها در نظر گرفته نشده، در تدوین بودجه 

سال 90 این مورد لحاظ شده است؟
براس��اس طرح مطالعاتي که توسط دانش��گاه اصفهان 
 درب��اره اث��ر هدفمن��د ک��ردن ياران��ه ه��ا ب��ر بودجه 
شهرداري ها انجام شده، جهت تأمين افزايش هزينه هاي 
مس��تقيم و غير مستقيم ناشي از هدفمندسازي يارانه ها 
بايس��تي بيش از ص��د ميليارد تومان مناب��ع جديد و يا 
کمک دولت منظور مي گرديد که با توجه به سياس��ت 
هاي عدم افزايش عوارض، اين کسري بايستي از طريق 
کمک دولت تأمين گردد و اميدورايم جهت پيش��گيري 
از ايجاد مشکل در ارايه خدمات به مردم، دولت محترم 
کمک الزم را به ش��هرداري انجام ده��د. اين در حالي 
 اس��ت که افزايش بودجه نقدي ش��هرداري فقط حدود

14 درصد پي��ش بيني گرديده که اي��ن مقدار تکافوي 
افزايش هزينه هاي مربوطه را نمي کند. 

ــدن طرح هدفمندي یارانه ها  تا از بحث اجرایي ش
ــئوال را مطرح كنيم كه  ــه ایم، این س ــه نگرفت فاصل
كمك  هاي دولتي و بسته هاي حمایتي به شهرداري 

پرداخت شد؟ 
 همانگون��ه ک��ه توضي��ح داده ش��د ط��رح هدفمن��دي 
 ياران��ه ها ک��ه طرح متعالي اقتصادي کش��ور به حس��اب 
مي آيد عالوه بر محاس��ني ک��ه دارد، هزين��ه هاي گزافي 
را ب��ه ص��ورت مس��تقيم و غي��ر مس��تقيم به ش��هرداري 
 تحمي��ل کرده که اين تأثير بيش��تر به صورت مس��تقيم در 
حام��ل ه��اي ان��رژي و آب مش��اهده مي ش��ود. اگر چه 
عم��ده هزينه ه��اي ناش��ي از هدفمندس��ازي يارانه ها به 
صورت غير مس��تقيم و در پروژه هاي خدماتي و عمراني 
ب��روز خواهد ک��رد. در قان��ون پيش  بيني ش��ده که دولت 
 مق��داري از درآم��د حاص��ل از هدفمندي يارانه ه��ا را به 
دستگاه هايي که از اين ناحيه دچار افزايش هزينه مي شوند، 

بپردازد که شهرداري از جمله اين ارگان هاست. 
تاکنون مبلغي به ش��هرداري از س��وي دولت به منظور 
تامين افزايش هزينه ها پرداخت نش��ده و اميدورايم به 
زودي اي��ن اتف��اق رخ بدهد تا در خدمت رس��اني به 
ش��هروندان با مش��کل خاصي روبه رو نشويم، هر چند 
که تمام تالش بر اين بوده که در ارايه خدمات به مردم 
به ويژه حمل و نقل عمومي براي ش��هروندان در سطح 

شهر مشکلي وجود نداشته باشد. 

چشم انداز برنامه اصفهان 95 بر چه مبنایي ترسيم 
شده است؟ 

شهر اصفهان در بين ساير شهرهاي کشور داراي سابقه 
بيش��تري در برنام��ه ريزي مي باش��د و برنامه اصفهان 
22، اصفهان85 و اصفهان 90 از برنامه هاي پنج س��اله 
قبلي ش��هرداري اصفهان اس��ت. برنامه اصفهان 95 نيز 
 ب��ا رويکرد اس��تراتژيک در مدت 20 م��اه و برگزاري 
450 جلسه و 7400 نفر ساعت کار و با تالش بي وقفه 
کارشناسان برنامه ريزي در شهرداري اصفهان و استفاده 
از نظريات نخبگان ش��هر و برگزاري جلس��ات فشرده 
مديريت��ي، فعاليت کاملي در ح��وزه برنامه ريزي انجام 
ش��ده اس��ت. با توجه به اينکه تدوين برنامه هاي ميان 
مدت همانند برنامه اصفهان 95 نياز به اس��ناد باالدستي 
 و اه��داف بلن��د م��دت دارد؛ بيانيه مأموريت و س��ند 
چش��م انداز ش��هر اصفهان در افق 1404 بر طبق اسناد 
چش��م انداز 20 س��اله نظام جمهوري اس��المي ايران، 
شناس��ايي عوامل محيطي ش��امل نقاط قوت و ضعف، 
تهدي��د و فرص��ت تدوين اه��داف کالن ش��هرداري، 
اس��تراتژي ه��ا و راهبردها و راهبرده��اي عملياتي در 

مناطق مدنظر بوده است.
چه مواردي در ردیف نقاط قوت برنامه اصفهان 95 

محسوب گردیده است؟
حدود 800 مورد نقاط قوت، ضعف و تهديد و فرصت 
بررس��ي ش��ده که بر اين اس��اس 147 مورد که داراي 
 اولوي��ت بيش��تري ب��وده و داراي تأثير گذاري بيش��تر 
مي باش��د، تدوين شده و از جمله نقاط قوت مي توان 
به پايداري مديريت ش��هري و تعامل مناسب با شوراي 
اسالمي شهر، دانش فني و تجربه مهندسي در شهرداري، 
منابع انس��اني ب��ا تجرب��ه و متخصص در ش��هرداري 
 و توزي��ع عادالن��ه خدمات و منابع ن��ام برد. ظرفيت و 
جاذبه هاي گردشگري، جايگاه ملي و بين المللي شهر، 
وجود تع��داد قابل توجهي دانش��گاه و مراکز علمي و 
زمينه هاي مناس��ب س��رمايه گذاري نقاط قوتي هستند 

که در رده هاي بعدي جاي مي گيرند. 
و نقاط تهدید؟

م��واردي مانن��د عدم تحق��ق مديريت واحد ش��هري، 
وج��ود و توس��عه صنايع آالينده در حريم ش��هر، نبود 
سياس��ت هاي هماهنگ و جامع در حمل و نقل ش��هر 
و نابه س��اماني در حريم  ش��هر، از نقاط ضعف مشهود 
هس��تند که ريش��ه آنها تنها در ش��هرداري نيست و به 

عوامل محيطي نيز بر مي گردد. 
ــه ریزي پژوهش  ــاي معاونت برنام یکي از طرح ه
ــان حمایت از  ــهرداري اصفه  و فناوري اطالعات ش
ــهري  ــجویي مربوط به امور ش ــان نامه هاي دانش پای

است، چه هدفي در این مسير دنبال مي كنيد؟
س��عي داريم برخي از مش��کالت و نيازهاي ش��هر را 
در قال��ب پژوه��ش هاي دانش��جويي مرتف��ع کنيم. با 
 توجه ب��ه اهميت مبحث پژوهش برگزاري جش��نواره 
پژوهش هاي برتر در حوزه شهري، همکاري با شهرک 
علمي و تحقيقاتي و دانشگاه ها و تشکيل اتاق فکر در 
زمينه مديريت هزينه و همچنين درخصوص درآمدهاي 
پايدار، اهم اقداماتي بوده که در اين زمينه انجام ش��ده 

است. 
ــد كه شهرداري به فکر تدوین آمار نامه  چه طور ش

شهر اصفهان افتاد؟
آمار و اطالعات شالوده و زيربناي برنامه ريزي صحيح 
مي باشد، بنابراين براي فهم مشترک از آمار و واقعيات، 
ايجاد تعامل بين دستگاه هاي مؤثر در مديريت شهري و 
هماهنگي جهت برنامه ريزي بعدي وجود آمار نامه در 

شهر اصفهان ضروري به نظر مي رسيد. 
در ش��رايطي که بيش��تر نهادها به دليل نبود نظام آماري 
جامع، منسجم و کارآمد و دقيق با مشکالت بي شماري 
مواجه هستند، الزم بود تا تصميم سازي و تصميم گيري 
براساس اطالعات صحيح انجام شود. بنابراين نسبت به 
تدوين آمار نامه ش��هرداري اصفهان اقدام ش��د و براي 

اولين بار در سال 88 آمار نامه شهري تدوين شد. 
ــته و از  این آمار نامه تاكنون چه بازخوردهایي داش

چه سرفصل هایي تشکيل شده است؟
مهم ترين ويژگي آمارنامه شهر اصفهان، ايجاد هماهنگي 
و تقل��ي واحد از ش��هر و ايجاد مفاهيم مش��ترک ميان 
مديران ش��هري بود. حدود 90 دس��تگاه اجرايي، نهاد، 
 س��ازمان و مؤسس��ه در تدوي��ن آمارنامه ب��ا معاونت 

برنام��ه ريزي، پژوهش و فناوري اطالعات ش��هرداري 
اصفه��ان هم��کاري کردند. اين آمار نام��ه از 20 فصل 
تش��کيل شده و موضوعاتي نظير سرزمين و آب و هوا، 
جمعيت، نيروي انس��اني، فضاي انس��اني، فضاي سبز، 
صنع��ت و مع��دن، نفت و گاز، آب و برق، مس��کن و 
س��اختمان، بازرگاني و حمل و نقل فصل هايي از اين 

آمارنامه را به خود اختصاص داده اند. 
در بودجه سال 90، سهم درآمد ساختماني با تغيير 

خاصي همراه است؟
سهم درآمد س��اختماني در بودجه سال 90 شهرداري، 
نس��بت به سال گذشته هفت درصد کاهش يافته است. 
در س��ال 88، بودجه ش��هرداري 390 ميليارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده بود که از اين رق��م 94 درصد تحقق 
درآمدي داشته  است. سهم درآمد ساختماني شهرداري 
در س��ال 88 حدود 74 درصد و در سال 89 حدود 69 

درصد بوده است. 
اين سهم براي سال 90 نيز هفت درصد کاهش يافته و 

61 درصد برآورد شده است. 
بقيه بودجه از چه منابعي تأمين مي شود؟

از ف��روش ملک، س��رمايه گ��ذاري و مش��ارکت هاي 
شهرداري، عوارض ناشي از ماليات بر ارزش افزوده و 

ساير رديف هاي درآمدي تأمين مي شود. 
ــته درگاه الکترونيکي شهرداري  بهمن ماه سال گذش
ــي كنيد  ــر م ــيد، فک ــرداري رس ــه بهره ب ــان ب  اصفه
راه اندازي این پروژه تا چه اندازه در كاهش مراجعات 
ــهرداري و ارایه خدمات سریع و به  ــهروندان به ش ش

هنگام به مردم نقش مؤثري ایفا كرده است؟
بي��ش از يکصد س��ال از عم��ر ش��هرداري ها از جمله 
ش��هرداري اصفهان مي گذرد و شهرداري ها تا به حال 
ب��ا روش هاي معمول يا به تعبيري با روش هاي س��نتي 
اداره مي شدند. امروزه با پيشرفت فناوري اطالعات و 
ارتباطات ضرورت داش��ت از اين فناوري در مديريت 
ش��هري اس��تفاده ش��ود و به تعبيري يکی از مصاديق 
ش��هرداري الکترونيک��ي محقق ش��ود. اي��ن موضوع 
ب��ه عوامل مختلف��ي از جمله اطالع ش��هروندان از اين 
درگاه، ضري��ب نفوذ اينترنت و مهارت ش��هروندان در 
استفاده از آن بستگي دارد تا مردم احساس کنند با وارد 
ش��دن به اين درگاه الکترونيکي وارد ش��هرداري شده 
 و بتوانند نيازهايش��ان را برطرف نمايند و الزم اس��ت 
نهادينه س��ازي تا حدي شهروند الکترونيکي و عالقه و 
اطالع و مهارت ش��هروندان در اين زمينه افزايش داده 
شود. عملکرد يک س��اله درگاه الکترونيکي شهرداري 
تا حدي توانس��ته انتظارات را برآورده کند اما درصدد 
هس��تيم که هر روز اي��ن درگاه را کاملتر کنيم و بتوانيم 
خدم��ات خوب، مؤث��ر و به هنگامي را ب��ه مردم ارايه 

دهيم.
ــاركت ميدان  ــروش اوراق مش ــه آغاز ف ــا توجه ب  ب
امام علي و همت آباد، شهرداري چه هدفي را براي 

جلب مشاركت مردم دنبال مي كند؟
مش��ارکت دادن مردم در اداره و امور آباداني ش��هر از 
راهبردهاي مهم ش��هرداري براساس برنامه اصفهان 95 
مي باشد. همچنين استفاده از ساير منابع مالي در جهت 
اجراي طرح هاي ش��هري بر طبق اين برنامه پيش بيني 
ش��ده است. انتشار و فروش 2 هزار ميليارد ريال اوراق 
مش��ارکت براي احياي فاز دوم ط��رح ميدان امام علي 
)ع( و نوسازي بافت فرسوده همت آباد در زيباسازي و 
بهسازي محيط شهري تعريف شده است، به خصوص 
 اينک��ه مش��ارکت م��ردم در آبادان��ي ش��هر و اجراي 
طرح هاي عمراني شهري تأثير بسزايي خواهد داشت.

طرح فروش اوراق مشاركت براي تأمين منابع مالي 
ــي )ع( و همت آباد را چه طور  ــرح ميدان امام عل ط

ارزیابي مي كنيد؟ 
اين مهم عالوه بر تأمين رفاه حال مردم، س��ود بسياري 
را براي ش��هر به دس��ت مي آورد و با اجراي اين طرح 
عالوه بر احياي اين مناطق و نوس��ازي آن، در توسعه و 
عمران شهر جهش��ي ايجاد خواهد شد. همچنين مردم 
از ثمرات آن بهره مند مي ش��وند و بي شک برآيند مثبتي 
خواهد داش��ت و از عموم شهروندان و عالقه مندان به 
سرمايه گذاري دعوت مي کنيم تا با مشارکت در اجراي 
پروژه هاي شهري، ضمن همکاري با شهرداري، گامي 
بلند در راس��تاي عم��ران و آباداني ش��هر و خانه خود 

برداريد. 

معاونت برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداری اصفهان:

مشارکت مردم از راهبردهای اصلی شهرداری

زاينده رود
معاون��ت برنام��ه ري��زي، پژوهش و فن��اوري اطالعات از ارديبهش��ت ماه س��ال 1387 که به 
س��ال » نوآوري و ش��کوفايي« ناميده ش��ده بود، فعاليت خود را در حوزه هاي نرم افزاري و برنامه 
 ريزي ش��هرداري اصفهان آغاز کرد. نياز به وجود اين معاونت با چنين س��اختار و شرح وظايفي از 
مدت ها پيش احس��اس مي شد، ولي در س��ال هاي اخير با بازنگري در ساختار سازماني شهرداري 
تش��کيل اين معاونت محقق ش��د. هم اکنون اين معاونت به عنوان يکي از معاونت هاي هشت گانه 
ش��هرداري اصفهان با اهداف مهم و خطيري که در ذيل بدان اش��اره خواهد ش��د، به انجام وظايف 
پرداخت��ه و در حقيق��ت به نحوي به عنوان ديده بان امور اجرايي و ش��هري و راهبر و برنامه ريز در 

حوزه فعاليت هاي شهرداري عمل مي کند. 
مهندس ابوالقاس��م گلستان نژاد که سال ها مسئوليت معاونت اداري و مالي شهرداري اصفهان را در 
اختيار داش��ته، از بدو تأسيس معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان 

مسئوليت آن  را برعهده گرفته است. 
در روزهاي ابتدايي آخرين ماه س��ال و در ميان هياهو و آن چه ترافيک ش��ب عيد لقب گرفته است، 
 قرار مصاحبه با گلس��تان نژاد هماهنگ ش��د و با وجود مش��غله هاي کاري زياد ايش��ان که از تنوع 
سر فصل هاي مسئوليتي اين معاونت منشأ مي گيرد، فرصتي دست داد تا با وي به گفتگو بنشينيم.

يكي از مشكالت شهرداري ها 
تأمين منابع مالي است. در 
اين راستا بانک اختصاصي 
براي شهرداري با رويكرد 
ويژه مديريت شهري از 
آرزوهاي ديرينه شهرداري 
بوده که خوشبختانه به مرحله 
اجرايي رسيد.
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ریخته گران 
همه چیز را تكذیب 
کرد

پس از ماه ها انتظار
تفویض تكمیل 
ورزشگاه 
نقش جهان به 
اصفهان

ابن يمين: 
امیدوارم 
تصمیمات 
فدراسیون وتو 
نشود

مديرعامل باشگاه فوالد ماهان اصفهان گفت: هرگز نگفته ام 
که ترابيان نمي خواهد ماهان به آس��يا برود و اعالم مي  کنم 
چنين مطلبي را هرگز بيان نکرده ام. فيروز ريخته گران اظهار داشت: 
نشستي که قرار بود با کفاشيان داشته باشيم، برگزار شد و تمامي 
استدالل هايمان را ارايه کرديم. وي اضافه کرد: حضور تيم ماهان 
در جام باش��گاه هاي آسيا از سال گذشته مورد تأييد کنفدراسيون 
فوتبال آسيا قرار گرفته بود. مديرعامل باشگاه فوالد ماهان اصفهان 
ادامه داد: چندي پيش نيز سايت AFC در تأييد حضور ماهان در 
جام باشگاه هاي آسيا روي خروجي خود نام قهرمان دوره گذشته 
يعن��ي ماه��ان را قرار داد که چند س��اعت بع��د آن را تغيير داد. 
ريخته گران اضافه کرد: يکي از خبرگزاري ها به نقل از من نوشته 
است که ترابيان نمي خواهد ماهان در جام باشگاه هاي آسيا شرکت 
کند، من به ش��دت اين موضوع را تکذيب کرده و اعالم مي دارم 
چنين مطلبي را هرگز بيان نکرده ام. وي افزود: احترام عباس ترابيان 
به عنوان رئيس کميته فوتس��ال براي ما واجب است، هر چند در 
طول ليگ با مش��کالتي مواجه شديم اما ديگر فصل تمام شده و 

نبايد به آنها فکر کرد. 

پس از ماه ها انتظار، مديريت تکميل ورزشگاه نقش جهان 
به اس��تان اصفهان تفويض ش��د و از اين پس استانداري 

اصفهان وظيفه تکميل اين ورزشگاه را بر عهده مي گيرد. 
س��عيدرضا عاصمي، رئيس هيأت مديره ش��رکت توس��عه و 
تجهيز اماکن ورزشي کشور در گفتگو با ايمنا پيرامون تفويض 
مديريت ورزش��گاه نقش جهان به استان اصفهان اظهار داشت: 
در جلس��ه اين ش��رکت با مسئوالن اس��تان اصفهان و پس از 
امض��اي تفاهم نامه، تفويض مديري��ت نقش جهان به اصفهان 

قطعي شد. 
وي در پاس��خ به س��ئوالي پيرامون شروط مس��ئوالن اصفهان 
براي قبول مديريت اين ورزش��گاه تصريح کرد:  تمام ش��روط 
مس��ئوالن استان براي تفويض مديريت نقش جهان مورد قبول 
واقع ش��ده و مس��ائلي پيرامون پيمانکار، مشاور، منابع مالي و 
معارضان حل شده است. رئيس هيأت مديره شرکت توسعه و 
تجهيز اماکن ورزشي کشور اضافه کرد: تنها استاديوم 75 هزار 
نفري نقش جهان به استان واگذار شده و بقيه ورزشگاه بزرگ 

اصفهان همچنان در اختيار شرکت توسعه است. 

نايب رئيس هيأت واليبال استان اصفهان گفت: برای واليبال 
بانوان در سال آينده تصميمات خوبی گرفته شده است که 
اميدوارم وتو نش��وند. اکرم ابن يمين ک��ه از زمان روی کار آمدن 
هوشنگ عشايری در هيأت واليبال استان اصفهان، مسئوليت نايب 
رئي��س اين هيأت را بر عهده گرفته اس��ت، هفته پيش و پس از 
ارزيابی 11 ماهه فعاليت هيأت های ورزش��ی در بخش بانوان، به 
عنون نايب رئيس برتر سال 89 معرفی گرديد. ابن يمين در پايان 
مجمع نواب رئيس هيأت های واليبال سراس��ر کشور که در بندر 
عباس برگزار ش��د اظهار داش��ت: تيم مديريت کنونی در هيأت 
واليبال اس��تان از زمان آغاز فعاليتش تصمي��م گرفت با اقداماتی 
اساس��ی و اصولی  انرژی س��ال های گذش��ته واليبال اصفهان را 

بازگرداند. 
هدف ما بازگشت واليبال اصفهان به جايگاه مثبت گذشته است و 
کسب اين عنوان نشان دهنده موفقيت اين تيم مديريتی در آغاز راه 
بوده است. وی ادامه داد: اگر واليبال اصفهان در بخش بانوان امروز 
عنوان اول را در کش��ور به خود اختصاص داده نشان تالش همه 

اهالی واليبال استان بوده است نه فقط بنده.  

ورزش

عادل خان، بد گافي دادي!
زاینده رود

عادل فردوس��ي پور مج��ري برنام��ه پربيننده نود 
در ب��ازي س��پاهان و نفت تهران به ش��دت مورد لطف 
شعارهاي هواداران س��پاهاني عليه خود قرار گرفت. در 
برنامه هفته گذش��ته نود در بخش گفتگوي وي ژه قاضي 
شريفي، رئيس کميته انضباطي ميهمان عادل فردوسي پور 
بود که در قسمتي از اين گفتگو مجري برنامه به شريفي 
گفت که چرا بايد جاس��م کرار که در بازي پرسپوليس و 
تراکتورس��ازي به داور مسابقه ضربه زد محروميتش از 5 
جلس��ه به 3 جلس��ه کاهش يابد. عادل پافشاري خاصي 
روي اين قضيه داش��ت و در يک لحظه قاضي ش��ريفي 
لب به سخن گشود و به نوعي فردوسي پور را در برنامه 
خودش رس��وا کرد. وي رو ب��ه عادل کرد و گفت: آقاي 
فردوسي پور شما چرا قبل از بازي استيل آذين و سپاهان 
به من زنگ زديد که علي کريمي را ببخشيد تا وي بتواند 
جلوي س��پاهان به مي��دان برود. اين صحبت ش��ريفي، 
فردوس��ي پور را غافلگير کرد و  اين رس��وايي شايد تنها 
يکي از رس��وايي هاي عادل فردوس��ي پور باشد. تا اينکه 
در بازي س��پاهان و نفت تهران که با برتري دو بر صفر 
س��پاهان پاي��ان پذيرفت، هواداران اين تيم با در دس��ت 
داشتن کاريکاتور فردوسي پور که در باالي آن نوشته شده 
بود: »در جواب شريفي، فردوسي پور: من کي گفتم؟؟؟« 
و طوماري بلند عليه وي خواستار اين شدند که ضرغامي 
جلوي فردوس��ي پور را بگيرد و نگ��ذارد اين فرد از اين 
تريبون سوء استفاده کند. در اين هفته ليگ برتر که نتايج 
آن به س��ود س��پاهاني ها بود، تيم صدرنشين ذوب آهن 
در ورزش��گاه اکباتان مقابل راه آه��ن در لحظات پاياني 
شکست را با تس��اوي 2 بر 2 عوض کرد با اين تساوي 
و برد س��پاهان، ش��اگردان قلعه نوعي با يک بازي کمتر 
به يک امتيازي تيم ذوب آهن اصفهان رس��يدند. تيم هاي 
اس��تقالل و پيروزي نيز به ترتيب برابر تيم هاي س��ايپا و 
شهرداري تبريز به تساوي بدون گل دست يافتند تا همه 
چيز وفق مراد ش��يرهاي زرد اصفهاني باشد. سپاهان در 
نيمه نخس��ت توپ و ميدان را مقاب��ل نفتي ها در اختيار 
داش��ت اما نتوانست دروازه ش��اگردان فرکي را باز کند. 
مهم ترين اتفاق اين نيمه در دقيقه 40 مصدوميت هادي 
عقيلي بود و مهدي کريميان جای او را گرفت. دکتر تيم 
سپاهان اعالم کرده که سعي می کند مدافع با تجربه اين 
تيم را به بازي الجزيره امارات برس��اند. با ش��روع نيمه 
دوم هر دو تيم موقعيت هايي براي گلزني داش��تند که در 
نهايت کيانوش و احس��ان حاج صفي شادي را به جمع 
سپاهاني ها آوردند. سپاهان پس از تساوي برابر استقالل 
در هفته بيس��ت و چهارم 3 بازي را با پيروزي پشت سر 
گذاشت، ش��اگردان قلعه نوعي در ليگ قهرمانان آسيا بر 
ميزبانش الهالل عربس��تان با حساب 2 بر يک غلبه کرد 
و در هفته قبلي نيز در تبريز 2 بر يک از س��د شهرداري 
اين شهر گذش��ت، اکنون سپاهاني ها با عدم نتيجه گيري 
تيم هاي باالي جدولي، روحيه مضاعفي براي رسيدن به 
صدر جدول به دس��ت آوردن��د و بازيکنان اين تيم هم 
فهميده اند که ذوب آهن فقط چشم به نايب قهرماني دارد. 
ابراهيم زاده بايد در ذه��ن بازيکنان خود اين موضوع را 
ايجاد کند که اگر به رقابت ها ساده نگاه کنند شايد حتي 
نايب قهرماني سال گذشته خود را به تيم هاي ديگر تقديم 
کنند. هواداران ذوب آهن از بازي هايي که اين تيم در ليگ 
برتر  انجام مي دهد ابراز نارضايتي مي کنند چرا که سپاهان 
به يک قدمي آنها رسيده است. در حاشيه ديدار سپاهان و 
نفت بايد اين را اضافه کرد که در هفته گذشته تماشاگران 
اصفهان��ي مورد کم لطفي صدا و س��يماي مرکز اصفهان 
قرار گرفتند، اما در بازي س��پاهان و نفت، واحد س��يار 
و تصويرب��رداران به زيبايي اين فوتبال را براي بينندگان 

تلويزيوني به تصوير کشيدند.

سعيد برخورداري: 
سپاهان شانس نخست 

قهرماني محسوب مي شود
زاینده رود

در آغ��از ب��ازي، تيم هندبال س��پاهان نوين بازي با 
کيفيتي را به نمايش گذاش��ت سعيد برخورداري گلر تيم 
سپاهان اصفهان با بيان اين مطلب گفت: هر دو تيم از يک 
خانواده هستند. سپاهان نوين در 20 دقيقه اول پابه پاي تيم 
ما جلو مي آمد اما بازيکنان جوان حريف اسير تجربه تيم 

ما شدند. 
وي ادامه داد: با توجه به شناخت مصطفي غالمي سرمربي 
سپاهان نوين نسبت به  تيم ما، بازي را خوب شروع کردند 
ولي در ادامه مسابقه کنترل بازي را در دست گرفتيم و در 
نهايت با حس��اب 31 بر 20 پيروز از ميدان خارج شديم 
و با اقتدار و بدون شکس��ت قهرمان نيم فصل شديم. گلر 
تيم هندبال صدرنش��ين ليگ پيرامون قهرماني اين تيم در 
پايان رقابت ها اضافه کرد: با توجه به اينکه سه امتياز از تيم 
دوم جدول ذوب آهن جلو هستيم شانس اول قهرماني به 
حس��اب مي آيد و هر چند تيم هايي مثل ذوب آهن، مس 
و زرند کرمان از تيم هاي خوب اين رقابت ها هس��تند، به 

نوعي پيش بيني خيلي مشکل است.

یادداشت خبر

اصرار ب��ر برگزاری رقابت هاي س��ه گانه در دري��ای طوفانی و 
بازی ک��ردن با جان ورزش��کاران اقدام عجي��ب مدير برگزاری 
مسابقه هاي قهرمانی کش��ور بود. دبير هيأت سه گانه استان اصفهان و 
مسئول کميته داوران فدراسيون، غيرمتخصص بودن مدير را عامل اين 
اتفاقات می داند.  مسعود صالحی اظهار داشت: مرحله سوم ليگ برتر 
و رقابت هاي قهرمانی کش��ور پس از چندين بار تأخير باالخره برگزار 
شد، اما باز هم در برگزاری اين رقابت ها شاهد بی نظمی های فراوان 
بودي��م. وی ادامه داد: چندين س��ال خود من مدير برگزاری رقابت ها 
 بودم اما امس��ال ش��رايطی را در فدراس��يون ديدم ک��ه تصميم گرفتم 
رابط��ه ام را ب��ا فدراس��يون کمتر کنم. امس��ال با غيبت م��ن يکی از 
مسئوالن انتظامی سمنان که هيچ تخصصی در سه گانه ندارد مسئوليت 
برگزاری مس��ابقه ها را برعهده گرفت. صالحی با اش��اره به بی نظمی 
ه��ای موجود در برگزاری رقابت ها گفت: امي��ر قادرپناه رئيس هيأت 
س��ه گانه استان هرمزگان همه عوامل را برای برگزاری هرچه بهتر اين 
مس��ابقه ها فراهم کرد اما غيرمتخصص بودن مدير برگزاری همه چيز 
را ب��ه هم ريخت. وی افزود: ب��ا تأخيرهای پياپ��ی، رقابتی که بايد 8 
صب��ح و در زمانی ک��ه جذر و مد دريا پيش بينی ش��ده بود انجام می 
ش��د،  با تأخير 5 س��اعته مواجه شد و اين باعث شد تا زمان برگزاری 
با ناآرام ش��دن جو دريا هم زمان ش��ود. مدير مسابقه ها تصميم داشت 
در اين ش��رايط بحرانی ورزشکاران مسابقه را در دريا پيگيری کنند که 
اگ��ر دخال��ت های صب��ور رئي��س فدراس��يون و قادرپناه نب��ود جان 

ورزشکاران به خطر می افتاد. 

تي��م واترپلوی ف��والد ماهان با پي��روزی برابر هي��أت آذربايجان 
ش��رقی، عنوان قهرمانی نيم فصل نخس��ت ليگ برتر باشگاه های 
 کش��ور را از آن خ��ود ک��رد. هفت��ه يازده��م و پايان��ی از دور رف��ت 
رقابت های ليگ برتر واترپلوی باش��گاه های کش��ور با برگزاری چهار 
ديدار در شهرهای مختلف کشور پيگيری شد که بهترين پيروزی از آن 
فوالد ماهان س��پاهان ب��ود. ماهان در تبريز به دي��دار هيأت آذربايجان 
ش��رقی رف��ت و با برتری 25 ب��ر 10، عنوان قهرمان��ی دور رفت را به 
دس��ت آورد. خانه شناگران هم که ميهمان نفت اميديه بود با نتيجه 15 
بر7 برابر اين تيم شکس��ت خورد. فوالد ماهان تا پايان نيم فصل با 19 
امتياز در صدر ايس��تاده است و هيأت ش��نای زنجان و دانشگاه آزاد با 
17 امتياز در رده های دوم و س��وم ايس��تاده اند. خانه ش��ناگران هم در 

پايان نيم فصل در رده نهم جدول رقابت ها قرار دارد.

تيم واليبال نشس��ته ذوب آهن عن��وان نايب قهرمانی نهمين دوره 
ليگ برتر باش��گاه های کش��ور را از آن خود ک��رد.  مرحله نهايی 
نهمين دوره ليگ برتر واليبال نشس��ته بانوان باش��گاه های کشور  که از 
18 اسفندماه در مشهد مقدس آغاز شده بود، پس از انجام 60 ديدار به 

کار خود پايان داد. 
در اين رقابت ها تيم های آبفای خراسان رضوی، فيروز قزوين، کرمان، 
لرستان، فوالد ماهان اصفهان و همدان در ليگ برتر با يکديگر به رقابت 
پرداختن��د که در پايان  آبفای خراس��ان رضوی، فوالدماهان س��پاهان 
 و هيأت لرس��تان عنوان های اول تا س��وم را کس��ب کردند. همچنين 
تيم های گلس��تان، زنجان، گيالن، فساي فارس، خوزستان و يزد نيز در 
زي��ر گ��روه ليگ برتر به مصاف هم  رفتند که تي��م های هيأت زنجان، 
گلس��تان و شهرستان فسا به ترتيب در جايگاه اول تا سوم قرار گرفتند. 
فوالد ماهان که دو سال پيش نيز در اين رقابت ها حضور داشت عنوان 

نايب قهرمانی را کسب کرده بود.

س��ه گان��ه کاران اصفهانی عنوان نخس��ت مس��ابقه هاي قهرمانی 
کش��ور و مق��ام دوم ليگ برتر باش��گاه های کش��ور را به دس��ت 

آوردند. 
مرحله سوم و پايانی ليگ برتر سه گانه باشگاه های کشور و هم زمان با 
آن رقابت هاي قهرمانی کشور در رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، 
امي��د و بزرگس��االن به مدت چهار روز در بندرعباس برگزار ش��د. در 
مرحله سوم رقابت های ليگ برتر باشگاه های کشور، تيم اصفهان موفق 

به ايستادن بر سکوی نايب قهرمانی شد.
 در رقابت های قهرمانی کشور که در چهار رده سنی و هم زمان با ليگ 
برتر انجام ش��د در رده س��نی نونهاالن تيم اصفهان بر سکوی قهرمانی 
ايس��تاد. در اين رده گلستان و کرمان دوم و س��وم شدند. در رده سنی 
نوجوانان، اصفهان پس از زنجان عنوان دوم را به دس��ت آورد. در اين 

رده سنی کرمانشاه بر سکوی سوم ايستاد. 
رقابت های رده س��نی جوانان به خاطر ش��رايط نامناسب جوی برگزار 
نشد اما در رده سنی اميد تيم های اصفهان، آذربايجان شرقی و کهگيلويه 
و بوير احمد به ترتيب اول تا سوم شدند. بزرگساالن اصفهان نيز عنوان 

قهرمانی را کسب کردند. 

صالحی: 
ورزشكارانمان با مرگ فاصله ای نداشتند

پايان نيم فصل ليگ برتر واترپلو
قهرمانی ماهان در نيم فصل و شكست 

خانه شناگران

ليگ برتر واليبال نشسته بانوان
ماهان باز هم نايب قهرمان شد

 ليگ سه گانه باشگاه ها و قهرمانی کشور
اصفهانی ها قهرمان شدند 

»اسپايدرکم« پديده مبارکي است، اما... 
درد فوتبال ما چيز دیگري است!

 مهدی سلطانی راد

»اسپايدرکم« نام دوربين متحرک جديد مستقر بر فراز زمين 
چمن استاديوم آزادي است، تا در روزي که مزدک ميرزايي 
وظيفه گزارش بازي برگشت پرسپوليس و شهرداري را بر 
عهده داش��ت و از قضا با افتتاح رس��مي اين پروژه جديد 
دنياي تصويربرداري در ايران مصادف ش��ده بود، بارها و 
بارها جريان بازي را رها کند و به اندازه انگشتان 2 دست 
از رئيس رسانه ملي تا... بابت تجهيز استاديوم آزادي به آن 

تشکر و قدرداني کند. 
شايد جانش��ين علي الريجاني کمتر روزي از زمان شروع 
مديريتش مانند بازي روز جمعه پرس��پوليس و شهرداري 
و زماني که توپ در ميانه ميدان متوقف بود و اس��پايدرکم 
فع��ال مي ش��د و نامش باب��ت وظيفه اي که ب��ر عهده اش 
بود به عنوان تش��کر برده مي ش��د را به ي��اد بياورد! بدون 
ش��ک شانس با بينندگان فوتباليس��ت يار بود که شخصي 
مانند جواد خياباني پش��ت ميکروفون نبود وگرنه بايد به 
 ج��اي نام مربيان و بازيکنان پرس��پوليس و ش��هرداري و 
آنچه در زمين بازي مي گذرد، ش��نونده يک رپرتاژ آگهي 

پروپيمان براي رسانه ملي بابت لطف جديدش مي بودند!
نبايد شک داشت که اسپايدرکم يا همان دوربين عنکبوتي 
براي فوتبالي که گام به گام در حال از دست دادن بينندگان 
تلويزيوني خود بود، پديده مبارکي است، اما از سوي ديگر 
غروب جمعه گذش��ته ديديم که همي��ن پديده مبارک در 
روز اول افتت��اح خود درد فوتبال ما را که يکي دو س��الي 
اس��ت گريبان گير ش��ده به همه جاي دني��ا مخابره کرد، 
آن هم با تصاويري از س��کوهاي خالي و تهي اس��تاديوم 
آزادي در روزي ک��ه يکي از 2 تيم حاضر در ميدان، لقب 
پرطرفدارترين تيم قاره آس��يا را يدک مي کشيد و... بدون 
اينکه اين چند سطر را متهم به منفي بافي کنيم، بياييم ببينيم 
دردهاي مزمن فوتبال ما در س��ال ه��اي اخير کجا بود؟... 
آيا تجهيز نش��دن استاديوم آزادي به آخرين پيشرفت هاي 
عرصه تصويربرداري تنها مشکل باقيمانده فوتبال اين کشور 
بود؟ آيا به چشم نديديم که چند ماه پيش تيم ملي جوانان 
ما با شماره هاي حک شده در پشت پيراهني در شرق آسيا 
به ميدان رفتند که باعث تعجب نه فقط آسيا که تمامي دنيا 
شد؟ آيا 36 سال عدم صعود به المپيک، ما را به خود نياورده 
تا پس از اين همه س��ال، فکري براي شکستن اين طلسم 

در ذه��ن بپرورانيم؟ آيا فوتبالي که تا 10 س��ال پيش و در 
مسابقات ميان هفته پرسپوليس و استقالل جمعيتي حداقل 
30 هزار نفري را به اس��تاديوم آزادي مي کش��اند، قصاص 
چه اشتباهاتي را پس مي دهد که اکنون بايد با اسپايدرکم، 
ب��ه جاي نمايش زيبايي هاي خود و عرضه ادعاي بهترين 
بودن در آس��يا، نمايش دهنده جمعيت��ي حداکثر 10 هزار 
نفري از مس��ابقه اي باشد که در يکس��وي آن محبوبترين 
و پرطرفدارترين تيم آس��يا با مربيگري بهترين گلزن ملي 
 سابق جهان قرار دارد؟ و جالب تر از همه اينکه گويندگان 
بخش هاي مختلف خبري در توضيحات خود از اسپايدرکم 
و وعده دربي آينده استقالل و پرسپوليس و تصاوير زيبائي 
که قرار است توسط ميهمان جديد استاديوم آزادي شکار 
شود خبر مي دهند و مي گويند و نگارنده بي خبر از اينکه، 
ويترين سنتي و 40 ساله فوتبال ها )پرسپوليس – استقالل( 
در حالي که 10 س��الي است از بار فني و جذابيت واقعي 
خود خالي ش��ده و ديگر مانند دهه 60 و 70 چيزي براي 
عرض��ه ندارد؛ چه تصاويري مي تواند خلق کند که ما بايد 
از هم اکنون به انتظار مربي س��رخابي ه��ا و عرض اندام 

اسپايدرکم در ورزشگاه آزادي باشيم؟!

گفتگو

در 10 روز 9 پرواز داشتيم

قلعه نوعي: خوشحالم عادل در برنامه اش 
رسوا شد

 پژمان سلطانی

عليرضا افضل: 

گزينه نخست من فيروز 
صفه است

زاینده رود
بدون شک عليرضا افضل در سال 89 يکي از برترين 
مربيان فوتس��ال ليگ برتر کش��ور است که موفق شد تيم 
فيروز صفه اصفهان را به مقام چهارم برساند، تيمي که بيشتر 
بازيکنانش بوم��ي اصفهان بودند و اين موفقيت افتخاري 
براي او محسوب مي شود، به همين منظور مصاحبه اي با 
وي انجام داديم که توجه ش��ما خوانندگان عزيز را به اين 

گفتگو جلب مي کنيم:
آقاي افضل چه خبر؟

خبري نيست. مسابقه هاي فوتسال ليگ برتر کشور به اتمام 
رسيده و اکنون در حال استراحت هستيم.

با فيروز صفحه براي فصل آینده به توافق رسيده اي؟

هنوز مشخص نيست که خانواده ريخته گران در فصل آينده 
تيم داري مي کنند يا نه و منتظر همين موضوع هستيم. 

از تيم هاي دیگر هم پيشنهاد داري؟ 
از چند تيم ليگ برتري فوتسال پيشنهاد دارم اما به آنها هيچ 
جوابي نداده ام و فقط منتظر اين هس��تم که آيا فيروز صفه 
در فصل آينده مي ماند يا نه و گزينه اول من فقط تيم شهرم 

فيروز صفه اصفهان است.
ليگ برتر فوتسال چگونه بود؟

بيش��تر تيم ها با انگيزه در زمين ظاهر مي شدند و بازي ها 
نزدي��ک به هم ب��ود اما از نظر برنامه ريزي مس��ابقه های 
ليگ برتر در س��طح پاييني قرار داشت. پس از کناره گيري 
آرش بتن، هر هفته دو تيم با قرعه استراحت روبه رو شدند 
و برخي تيم ها دو هفته پش��ت س��ر هم از شرايط مسابقه 

دور بودند.
ــان در روابط بين  ــور عباس ترابي ــر نمي كنيد حض فک
المللي فوتبال كشور باعث این مشکالت شده است؟ 
شايد عباس ترابيان رئيس کميته فوتسال ايران سرش شلوغ 
باشد و کمتر به فوتسال مي رسد. به نظر من بايد فدراسيون 

فوتبال را از فوتسال جدا کنيم تا بهتر بتوان روي فوتسال 
برنامه ريزي کرد.

برخي از بازیکنان اصفهاني ناراحت بودند كه چرا شما 
آنها را در تيم منتخب در مقابل  برزیل قرار ندادي، چه 

نظري دارید؟ 
اين بازيکناني که از من ناراضي هستند حتي در ليگ برتر 
کشورمان جايي ندارند و من بهترين هاي اصفهاني را به تيم 

منتخب فراخواندم و با کسي هيچ خصومتي ندارم.
ــران به طول  ــال ای ــرا انتخاب مربي تيم ملي فوتس چ

انجاميد؟
بايد فدراسيون هر چه زودتر قراردادش را با حسين شمس 
تمديد کند. شمس آدم کوچکي نيست او يکي از برترين 
مدرس��ان فيفا به حساب مي آيد و اميدوارم که به تيم ملي 

ايران باز گردد.
حرف آخر؟

از شما و روزنامه خوبتان تشکر مي کنم که در طول فصل 
تيم فيروز صفه را تنها نگذاش��تيد و حامي اين تيم بومي 

بوديد.

تي��م فوتبال س��پاهان در هفته بيس��ت و 
شش��م ليگ برتر فوتبال کشور با حساب 
2 بر صفر ميهمان خود تيم نفت تهران را 
با شکس��ت بدرقه کرد. با امير قلعه نوعي 
سرمربي موفق اين تيم مصاحبه اي انجام 
دادي��م که توجه ش��ما را به اين مصاحبه 

پس از بازي جلب مي کنيم:
آقاي قلعه نوعي بازي با نفت را چگونه 

ارزیابي مي كنيد؟
بازي از کيفيت خوب��ي برخوردار بود و 
خدا را ش��اکرم که توانستيم در اين بازي 
ب��ا پيروزي از زمين خارج ش��ويم و اين 
ب��رد را تقديم اصفهاني ه��ا به خصوص 

هواداران سپاهان مي کنم. 
در نيمه نخس��ت با اف��ت بدني رو به رو 
بوديم و ش��اگردان فرکي فضاهاي خالي 
را از ما گرفتند و پرس خوبي جلوي تيم 
ما انجام دادند. اما در نيمه دوم با شناختي 
که از تي��م نفت پيدا کرديم، در نهايت با 

حساب 2 بر صفر به پيروزي رسيديم.
ــت با افت  ــان در نيمه نخس چرا تيمت

بدني مواجه شد؟
در 10 روز گذش��ته تيم سپاهان 9 پرواز 
داش��ته و 3 بازي سنگين را برگزار کرده 
که موجب افت بدني بازيکنان شده بود.

ــه بازیکنان  ــرد تأثيري بر روحي این ب
ــره  ــل الجزی ــدار مقاب ــپاهان در دی س
امارات كه روز سه شنبه انجام مي شود 

خواهد گذاشت؟
صد در صد روحي��ه مضاعفي به بچه ها 
تزريق ش��ده و اي��ن بازي يک مس��ابقه 
خانگ��ي اس��ت و ما براي ب��رد به ميدان 
خواهي��م رفت و در لي��گ برتر نيز رفته 

رفته س��پاهان به جاي��گاه اش اصلي که 
صدر جدول است خواهد رسيد.

ــبت به  ــه ابراهيم توره نس ــل اینک دلي
فصل قبل كمتر فرصت سوزي مي كند 

چيست؟
مديران باش��گاه با اين بازيکن جلس��ات 
متعددي داش��تند که موجب شده تمرکز 

اين بازيکن براي گلزني بيشتر شود.
ــریفي و  ــاي قاضي ش ــاره حرف ه درب
ــور در برنامه نود چه  ــادل فردوس  پ ع

نظري دارید؟
خ��دا را ش��کر مي کن��م ک��ه در برنام��ه 
خ��ودش )برنامه نود( يک��ي از کارهاي 
عادل فردوس��ي پور ثابت شد. من بارها 
مي گفتم اما کسي توجهي نمي کرد. حتي 
در ش��هر اصفهان، به نوعي مي خواستند 
تيم ما را به حاش��يه ببرند، اين تنها يکي 
از موضوعاتي بود که عادل فردوسي پور 

را رسوا کرد.
ــري خواهيد  ــوع را پيگي ــا این موض آی

كرد؟
مدي��ران کالن اس��تان در ح��ال پيگيري 
اين مسأله هس��تند، اما بايد اين را گفت 
چه عيبي دارد يک تيم شهرس��تاني مثل 
س��پاهان براي دومين س��ال قهرمان ليگ 
برتر شود، اصفهان اس��تاني است که در 
مس��ابقه هاي گوانگژو خوش درخش��يد 
و 20 درصد طالهاي کس��ب شده براي 
کاروان ورزشي ايران توسط ورزشکاران 
اصفهان��ي به دس��ت آم��د و اصفهان با 
و  آه��ن  ذوب  همچ��ون  باش��گاه هايي 
س��پاهان ب��ه نوعي قط��ب ورزش ايران 

محسوب مي شود.
ــما دليل مکالمه تلفني عادل  به نظر ش

فردوسی پور با قاضي شریفي چه بوده 
است؟

عادل فردوس��ي پور عادل و صادق است 
ولي به نظر من با بنده مش��کل داش��ته و 
از شريفي خواس��ته علي کريمي را براي 

بازي با سپاهان ببخشد.
نظر شما در مورد مصاحبه حسين 

ــت  ــم نف ــي تي ــي )مرب فرك
تهران( پيرامون اخذ بليت 
ــان حاج صفي  براي احس

چيست؟ 
بايد به فرکي اين را بگويم 
که باشگاه براي حاج صفي 
بلي��ت مهيا ک��رده تا هر چه 

زودتر به اردوي تيم ما ملحق 
شود و به هيچ وجه فدراسيون 
ب��راي اي��ن بازيک��ن بليت 
نگرفته است و باشگاه نفت 
هم مي توانس��ت براي دو 
بازيک��ن ملي پ��وش اميد 
خ��ود از قب��ل بلي��ط تهيه 

کند.
به عقيده شما به دليل 

اعتراض به داوري، 
ــه  كميت ــس  رئي

داوران 
ــان  مربي از  ــد  بای

شکایت كند؟ 
در فص��ل گذش��ته در 
برنام��ه ن��ود عن��وان 

به  داوري  مي ش��د 
نفع سپاهان است 

ام��ا اش��تباهات 
تأثي��ر  داوري 
ن��ي  نچنا آ
نتايج  روي 
بازي ه��اي 
ن  ها س��پا
 . ش��ت ا ند

امسال  ولي 
اش��تباهات  با 

داوري 10 امتياز از تيم ها کس��ر ش��ده و 
اگر صداي 

م��ا درآيد کميت��ه داوران از ما ش��کايت 
مي کند که هيچ کجاي دنيا ديده نشده که 
اعتراض ب��ه داوري محروميت به دنبال 

داشته باشد.
خسته نباشيد و حرف آخر؟

از ش��ما متش��کرم و ان شاءا... 
در ورزش��گاه فوالدش��هر با 
حمايت هواداران س��پاهان 
را  ام��ارات  الجزيره  تي��م 

شکست خواهيم داد.
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مرکزی، طبقه اول
یکشنبه 22 اسفند 1389/ 8 ربیع ثانی 1432/ شماره Sunday 13 March 2011       486  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام پيامبر اکرم )ص(:
 وقتی خداوند برای بنده ای 
نيكی خواهد وی را در کار دين 
دانا و به دنيا بی اعتنا سازد و 
عيوب وی را بدو بنماياند.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پيمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحيت واگذار نماید. استناد مصوبه شماره  به  تفریحی شهرداری شاهين شهر  سازمان رفاهی 
دارد  نظر  در  محترم  مدیره  هيأت   1389/12/18 مورخ  7299/ر.س 
اجازه بهره برداری سالن بدنسازی آقایان ورزشگاه تختی واقع در خيابان 
شهيد بهشتی )مخابرات(، فرعی 11 شرقی را به مدت یك سال واگذار 

نماید. 
متقاضيان می بایستی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 90/1/7 جهت 

شركت در مزایده به امور قراردادهای این سازمان مراجعه نمایند.
سازمان در رد یا قبول یك یا كليه پيشنهادها مختار است. 

بازرگاني،  اتاق  اعضاي  آرای  اكثریت  با  حضرتعالي  مجدد  انتخاب 
صنایع و بازرگانان استان به عنوان یك چهره فرهيخته و مردمي مایه 
انتخاب را صميمانه به شما و تمامي  مسرت و خوشبختي است. این 
مدیران صنایع، بازرگانان و مردم اصفهان تبریك عرض مي نمایيم. از 
خداوند متعال توفيق روزافزون شما را در جهت ادامه خدمت صادقانه 

خواستاریم.

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/1/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1390/1/28

 www.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

برآورد )ریال(تضمين )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه
توسعه شبکه فاضالب محله 90-1-18

مزرعه امام نایين
16/000/0002/854/925/107عمرانی

لوله گذاری فاضالب ناحيه 90-1-19
غرب بلوار فتح المبين مباركه 

12/000/0001/667/384/992عمرانی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پيمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

نماید.

برآورد )ریال(تضمين )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

اصالح شبکه فاضالب 90-1-3
منطقه چهار اصفهان

27/500/000546/254/750جاری

توسعه شبکه فاضالب 90-1-4
منطقه سه اصفهان

53/000/0001/054/527/318جاری

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/1/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1390/1/21
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان روزنامه زاینده رود

مناقصه لوله گذاری فاضالب آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 

مناقصه لوله گذاری فاضالب جناب آقاي دکتر محمود اسالميان
ریاست محترم اتاق بازرگاني استان اصفهان

روزی بود...

یاد یاران یاد باد

پي��ام ابراهي��م پ��ور درب��اره ممنوعيت 
 حض�����ور بازيگ�����ران در اج��رای 
برنامه ه��ای تلويزيونی که به تازگی از 
 سوی معاونت س��يما اعالم شده است، 
گفت: مجريان تلويزيون از اين تصميم 

استقبال کردند. 
اين تهيه کننده و مجری تلويزيون عنوان 
کرد: در جلس��ه ای که با معاون س��يما 
داشتيم، پس از اعالم اين خبر، مجريان 
تلويزيون استقبال زيادی از اين تصميم 
به عمل آوردند و برای مدت چند دقيقه 
دارابی )معاون س��يما( را مورد تشويق 
ق��رار دادن��د. وی ادام��ه داد: حض��ور 
بازيگران در اجرا، مس��أله ای است که 
زياد اتف��اق می افتد؛ فرزاد حس��نی و 
احسان عليخانی مجريان خوبی هستند، 
اما در شب سال تحويل به خاطر جذب 
مخاطب افرادی مثل محمدرضا فروتن 
و امين حيايی را به تلويزيون می آورند. 
ابراهي��م پور ک��ه پيش از اي��ن اجرای 
برنامه »ماه عس��ل« را بر عهده داش��ته، 
خاطرنش��ان کرد: در ح��ال حاضر نيز 
شايعه شده که قرار است مجری برنامه 
نوروزی ش��بکه س��ه يکی از بازيگران 
به همراه همس��رش باش��د. هر شغلی 
صنف مخصوص به خ��ودش را دارد. 
اگر قرار اس��ت از بازيگران برای اجرا 

استفاده شود، بهتر است در برنامه هايی 
مثل اختتاميه جش��نواره فيلم فجر باشد. 
اين مجری س��يما افزود: طبيعی اس��ت 
ک��ه اصرار داش��ته باش��يم تلويزيون از 
مجری های خودش برای اجرا استفاده 
کند. اين يک س��فره است که بچه های 
خ��ودش را دارد، اما ديگران می توانند 
مهمان آن باشند. بازيگران برای مهمان 
يک برنامه بودن خوب هس��تند و بايد 
 باشند، اما حضورش��ان در اجرا لزومی 

ندارد. 
وی يادآور ش��د: آخرين اجرای احسان 
عليخانی مربوط به برنامه »ماه عس��ل« 
است و فرزاد حسنی هم دو يا سه سال 
اس��ت به عنوان مج��ری در تلويزيون 
حضور نداش��ته اس��ت. ن��وروز بهانه 
خوبی اس��ت تا اين اف��راد به تلويزيون 
 برگردن��د. پي��ام ابراهي��م پ��ور تأکي��د 
کرد: دارابی جس��ارت به خ��رج داد تا 
 حض��ور بازيگ��ران در اج��را را ممنوع 

کند. 
بايد منتظر بماني��م و ببينيم اين تصميم 
چگونه اجرا می ش��ود. معاون صدا در 
جلسه ای که داشتيم گفته بود هيچ کس 
ممنوعيت��ی برای حض��ور در تلويزيون 
ن��دارد و همه ما اعض��ای يک خانواده 

هستيم.

بازگشت دو مجری مشهور به تلويزيون

دانش��مندان متوجه ش��دند زمانی که نوجوانان تحت فش��ار دوستان خود 
قرار می گيرند تا دس��ت به انجام يک رفتار ضد اجتماعی بزنند، مغز آن ها 
مهارت ه��ای الزم ب��رای مخالفت با اي��ن گونه رفتارها را ب��ه مرور زمان 
می آموزد. تمام والدين از اين که فرزندش��ان در مدرس��ه يا بيرون از خانه 
با دوس��تان ناباب رفت و آمد داشته باش��ند نگران هستند، اما در حقيقت 
مطالعات نش��ان می دهد ارتباط داش��تن با اين افراد می تواند مغز کودکان 
را ط��وری برنامه ريزی کند که در براب��ر رفتارهای پرخطر مقاومت کنند. 
دانش��مندان متوجه ش��دند زمانی که نوجوانان تحت فش��ار دوستان خود 
قرار می گيرند تا دس��ت به انجام يک رفتار ضد اجتماعی بزنند، مغز آن ها 
مهارت ه��ای الزم ب��رای مخالفت با اي��ن گونه رفتارها را ب��ه مرور زمان 

می آموزد.
به گزارش ديلی ميل، محققان دانش��گاه ارگون فعاليت مغزی 24 دختر و 
14 پس��ر را در سن 10 سالگی و س��پس در 13 سالگی مورد بررسی قرار 
دادن��د. در ه��ر باری که اين تحقيق انجام ش��د، دانش��مندان تصاويری از 
حالت های مختلف چهره که شامل عصبی، شاد، غمگين، ترسيده و خنثی 
بودند را به اين کودکان و نوجوانان نش��ان داده و با استفاده از اسکن های 
مغزی ميزان جريان خون را در قس��مت های خاصی از مغز آن ها بررس��ی 

کردند. در مقابل هر کدام از اين نوجوانان پرس��ش نامه ای قرار داده شد که 
ميزان توانايی آن ها را در برابر تأثير دوستانشان برای انجام رفتارهای پرخطر 

و ضد اجتماعی می سنجيد. 
بخ��ش فعالي��ت  م��دت 3 س��ال  از  بع��د  متوج��ه ش��دند   دانش��مندان 
ventral striatumin ک��ه در عم��ق داخلی مغز قرار ق��رار دارد افزايش 
 چشم گيری می کند. نتايج حاصل از اين تحقيقات کمی برای دانشمندان عجيب

بود. 
پروفس��ور جنيفر فيفر از دانش��گاه ارگون که در اين مطالعات شرکت داشته 
اس��ت در اين ب��اره گفت: بس��ياری از مردم فکر می کنن��د دوران نوجوانی 
زمانی است که انس��ان ها بيش از هر زمان ديگری تحت تأثير دوستان خود 
قرار دارند و ممکن اس��ت از آن ها تأثير بگيرند. با وجود آن که اين موضوع 

به طور کامل درس��ت اس��ت و در اين س��نين نوجوانان بيش تر از هر دوره 
ديگری ممکن اس��ت رفتارهای پرخطر را تجربه کنند، اما تحقيقات ما نشان 
می ده��د همين ارتباطات می تواند توانايی مقاومت ک��ردن آن ها را در برابر 
اي��ن وسوس��ه ها بيش تر کند. بع��د از مدتی مغز آن ها ط��وری برنامه ريزی 
می ش��ود که می تواند در اين مواقع تصميمات منطقی تری درباره موضوعات 
مختلف بگيرد. وي در ادامه گفت: نوجوانی دوره ای است که بچه ها ارتباط 
خ��ود با اعضای خانواده را ک��م می کنند و در عوض زم��ان بيش تری را با 
دوس��تان و همس��االن خود می گذرانند. به همين دليل به م��رور زمان تاثير 
خان��واده روی کودکان کم می ش��ود. اين در حالی اس��ت ک��ه در اين دوره 
نوجوانان سعی می کنند با برخی از فشارهای روانی که از سمت دوستانشان 
به آن ها وارد می ش��ود مقاوم��ت کنند که اين کار باع��ث تقويت مغز آن ها 
می ش��ود. اين يافته ها که نتايج آن در آخرين ش��ماره نش��ريه Neuron به 

چاپ رسيده اس��ت می تواند به والدين اطمينان بيش تری در مورد ارتباط 
فرزندش��ان با همساالنش بدهد. هر روز شواهد بيش تری به دست می آيد 
که نشان می دهد رشد قسمت ventral striatum نقش بسيار مهمی در 
 تقويت توانايی يک نوجوان در کنترل احساساتش دارد. پروفسور پفيفر در 
اين باره گفت: اين اولين تحقيقاتی اس��ت که تا کنون در اين زمينه انجام 
شده است و نتايج بسيار جالبی هم برای ما به همراه داشت. به همين دليل 
اميدواری ه��ای زيادی هس��ت که مطالعات بيش ت��ر در اين زمينه صورت 
بگيرد تا ما بيش تر با روند رش��د انسان در دوره های نوجوانی و جوانی و 

تأثير جامعه روی آن ها آشنا شويم.
مغز نوجوانان تأثير بس��يار زيادی روی رفتار آن ها دارد و محققان معتقدند 
بايد برای حفظ سالمت و رشد بهينه آن توجه زيادی صورت گيرد. چندی 
پيش تحقيقاتی انجام ش��ده بود که نش��ان می داد آسيب های وارد شده به 
مغز به ش��دت می تواند روی رفتار کودکان و نوجوانان تأثيرگذار باش��د. 
دانش��مندان دانشگاه اکس��تر اعالم کردند: نتايج مطالعات انجام شده روی 
197 ج��وان که بيش از نيمی از آن ها در دوران کودکی دچار آس��يب های 
مغزی ش��ده  بودند نش��ان داد افرادی که به اين عارضه دچار ش��ده اند با 
احتمال 3 برابر بيش تر از ديگران دس��ت ب��ه خالف می زنند. اين محققان 
تاريخچه پزش��کی، ميزان ارتکاب به جرم، سالمت ذهنی و استفاده آن ها از 
م��واد مخدر را طی يک دوره به دقت بررس��ی کردند. اين مطالعات نش��ان 
داد افرادی که در دوران کودکی دچار آس��يب های مغزی شده اند با احتمال 
بيش تری نس��بت به ديگران ممکن اس��ت دس��ت به جرم و جنايت بزنند و 
مشکالت اجتماعی به وجود بياورند. آسيب های مغزی به خصوص آن هايی 
که باعث از دس��ت دادن هوش��ياری می ش��وند می توانند به مشکالتی مانند 
کاهش توجه، ضعف در حافظه و مش��کالت رفتاری منجر ش��ود. برخی از 
کودکانی که به اين عارضه دچار می ش��ود در مدرس��ه قادر به تمرکز کردن 
نيس��تند و به همين دليل می توان به راحتی آن ها را شناسايی کرد. مطالعات 
انجام شده روی زندانيان هم نشان می دهد نزديک به 60 درصد از آن ها در 

گذشته دچار آسيب های مغزی شده بودند.

نتايج اين تحقيق حاکيس��ت که افراد حاضر در اي��ن تحقيق در زمانی که 
نتوانس��ته بودند خوب بخوابند،  در تصميم گيری های خود درباره مسأله 
اقتصادی مطرح ش��ده، بيش��تر روی گزينه هايی متمرکز ش��دند که در آن 
منفع��ت مالی نهفته بود و به گزينه هايی ک��ه به آنها درباره زيان اقتصادی 

هشدار می داد، توجه کمتری نشان دادند. 
نتايج تازه ترين تحقيقاتی که در آمريکا صورت گرفته است نشان می دهد 
افرادی که دچار کم خوابی هستند قبل از تصميم گيری در امور مختلف به 
ويژه مس��ائل اقتصادی،  بيش از اندازه خوشبين هستند و نسبت به ديگران 

راحت تر و بيشتر خطر می کنند.
در اي��ن تحقي��ق از بيس��ت و نه نفر داوطل��ب بالغ که از س��المت کامل 
برخوردار بودند خواس��ته ش��د يک ش��ب به طور کامل استراحت کنند و 

فردای آن روز درباره يک مسأله اقتصادی تصميم گيری کنند و در مرحله 
بعد از همين افراد در حالی که يک ش��ب نخوابيده بودند،  خواسته شد در 

همان خصوص تصميم گيری کنند. 
نتايج اين تحقيق که دانش��مندان دانشگاه دوک در ايالت کاليفرنيای شمالی 
در جنوب ش��رقی امريکا و همچنين در س��نگاپور انجام شد، حاکی است 
که افراد حاضر در اين تحقيق در زمانی که نتوانسته بودند خوب بخوابند،  
در تصميم گيری های خود درباره مس��أله اقتصادی مطرح ش��ده، بيش��تر 
 روی گزين��ه هايی متمرکز ش��دند که در آن منفعت مال��ی نهفته بود و به 
 گزينه هايی که به آنها درباره زيان اقتصادی هشدار می داد، توجه کمتری نشان 

دادند. 
وينود ونکاترامن،يکی از روان شناساسان و عصب شناسان دانشگاه دوک 

که در اين تحقيق ش��رکت کرده بود می گويد مصرف کافئين، اس��تفاده از 
هوای تازه و حرکات ورزش��ی به تنهايی برای برطرف کردن آثار خستگی 
کافی نيس��ت. اين روان شناس آمريکايی به وضعيت افرادی اشاره کرد که 
بيشتر اوقات تا پاسی از شب يا حتی تا صبح در باشگاه های ورزشی شبانه 
بازی می کنند. وی معتقد است اين افراد برای اينکه در بازی موفق باشند 
تنها روی اتفاق و بخت حساب نمی کنند بلکه از مغز خود نيز کمک می 
گيرند اين در شرايطی است که مغزشان دچار کم خوابی است و بيشتر به 
س��ود فکر می کند تا زيان؛ اين همان چيزی است که بسياری از آنها را تا 

باختن همه دارايی خود سوق می دهد. 
دانشمندان آمريکايی در اين تحقيق از روش عکسبرداری از طريق انعکاس 

مغناطيسی استفاده کردند.

كم خوابی انسان را بيش از اندازه خوشبين می كند

دوستان ناباب برای نوجوانان مفيدند


