
در چهارمحال و بختياري؛
90 هزار تن گندم مازاد 

كشاورزان خريداري مي شود
 مدي��ر ش��ركت غل��ه و خدم��ات بازرگان��ي 
چهارمحال و بختياري گفت: پيش بيني مي ش��ود 
امسال 90 هزار تن گندم مازاد نياز كشاورزان اين 
اس��تان خريداري می شود. محسن ضيايي اظهار 
داش��ت: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
ميانگين مصرفي آرد اين اس��تان در ماه 9 هزار و 
550 تن برآورد شده است كه با اجراي اين قانون 
اين ميزان مصرف به شش هزار تن در ماه كاهش 
يافت��ه اس��ت. وي از واگذاري ام��ور اجرايي اين 
شركت به بخش خصوصي با نظارت دولت خبر 
داد و گفت: امس��ال گندم مازاد بر نياز كشاورزان 
با مشاركت بخش خصوصي خريداري و ذخيره 
مي شود. ضيايي برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه 
نانوايي ه��ا را در ارتقاي كيفيت پخت نان در اين 
استان مورد تأكيد قرار داد و گفت: در سال گذشته 
افزون بر 440 نفر از نانوايان اين اس��تان با شركت 
در دوره هاي آموزش��ي سازمان فني و حرفه اي با 
برخ��ورداري از آموزش هاي مختلف روش هاي 

پخت كيفي نان را فرا گرفتند. 
وي فراهم سازي بس��تر صادرات گندم مازاد اين 
استان را از رويكردهاي شركت غله عنوان كرد و 
گفت: با توجه به شرايط آب و هواي مطلوب اين 
استان و شرايط مساعد نگهداري و ذخيره سازي 
گندم، گندم مازاد استان هاي هم جوار به ميزان يك 
ميليون تن در سال در استان چهارمحال و بختياري 
نگهداري خواهد شد كه موجب ايجاد بسترهاي 
اشتغالزايي در اين استان خواهد شد. مدير شركت 
غله و خدم��ات بازرگاني چهارمحال و بختياري 
خاطرنشان كرد: برهمين اس��اس طرح صادرات 
آرد و نان و مش��تقات آن به اس��تان هاي ديگر و 
كشورهاي حوزه خليج فارس، افغانستان و عراق 
در دستور كار قرار گرفته است. وي با اشاره به راه 
اندازي سامانه خريد گندم كشاورزان، افزود: اين 
سامانه در راستاي خريد هدفمند و صرفه جويي در 

وقت كشاورزان راه اندازي شده است. 

معاون سياسی- امنيتی استانداری 
اصفهان گفت: اقدامات آبرسانی 
به ش��رق اصفهان از چند سال 
گذش��ته در برنامه های مديريت 
اس��تان در نظر گرفته شده و در 
اين زمين��ه بهای ب��اج دادن به 

كسی را نداريم. محمد مهدی اسماعيلی ...

تعاون  توسعه  بانك  سرپرست 
بانك  اصفهان گف��ت:  اس��تان 
توس��عه تع��اون 226 ميلي��ارد 
اتحاديه ها  به  تس��هيالت  ريال 
و ش��ركت های تعاونی اس��تان 
اصفهان ارائه كرد.  علی زينلی 

به اقدامات انجام گرفته از سوی بانك توسعه تعاون در سطح استان 
اصفهان اشاره كرد و اظهارداشت: ...

به دنبال اعتراض کشاورزان برای دریافت حق آبه؛
اسماعیلی: در عملیات آبرسانی شرق 

اصفهان به کسی باج نمی دهیم

سرپرست بانک توسعه تعاون استان اصفهان:
226 میلیارد ریال تسهیالت به تعاونی های 

اصفهان پرداخت شد

صفـحهصفـحه
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رئیس اتاق بازرگاني ايران:
افزايش تعداد بانک ها راه حل اصالح 
سيستم بانکي نيست
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 شهرستان    صفحه 4

ذاکر اصفهانی:

استانداری جورکش کم کاري برخي از 
دستگاه هاي اجرايي نيست

صفحه 4

س��مينار نقد و بررس��ي س��ند 
چش��م انداز 20 س��اله شهركرد 
چه��ارم خردادم��اه ج��اري در 
شهركرد برگزار مي شود. اردشير 
نوريان، ش��هردار ش��هركرد در 
نشس��ت برگزاري اين س��مينار  

اظهار داشت: باتوجه به پيچيدگي مديريت شهري و ماهيت پويايي نظام 
شهري ضرورت تدوين...

4 خردادماه جاري انجام مي شود؛
برگزاري سمینار نقد و بررسي 

سند چشم انداز 20 ساله شهرکرد

 شهرستان    صفحه 4

دبیر کل سنديکاي بیمه گران اعالم کرد:
ورشکستگي شركت هاي بيمه با افزايش دو 
برابري نرخ ديه

 شهرستان    صفحه 4

دل هايمان را به ندای الهی  می سپاريم و همراه لحظات 
همزمان  رسیم.  می  تاريخ  بزرگ  حماسه  به  خرداد 
تولد  زن،  روز  و  مرضیه  زهرای  حضرت  والدت   با 
يعنی  ايثار  و  بزرگ عشق  و حماسه  )ره(  امام خمینی 
فتح خرمشهر را به تمامی هموطنان عزيز به خصوص 

همشهريان گرامی تبريک عرض می نمايیم.

اين روزها صدای زمزمه عشق در رگ های زمان 
 بیــداد می کنــد و مــا در شـادی لحظه ها سهیم 

می شويم.
مادر  واليت،  همسر  نبوت،  دخت  باسعادت  میالد 
امامت همزمان با روز مادر، تولد امام خمینی )ره( 
تمامی  بر  خرمشهر  آزادسازی  حماسه  سالروز  و 
گرامی  همشهريان  خصوص  به  عزيز  هموطنان 

مبارک باد.
روابط عمومی بانک ملی ايران

)بزرگ ترين بانک جهان اسالم( 
اداره امورشعب استان اصفهان

روابط عمومی شهرداری اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 23 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

یك رسوایي با ابعادي جهاني

جهان نما

اتهام رس��وايي اخالقي رئي��س صندوق 
بين المللي پول، گرچه سبب كناره گيري او 
از اين سمت شده اما به نگراني ها و انتقادها 
درباره انتخاب رئيس بعدي اين س��ازمان 
دامن زده است.   فقط دو روز پس از اعالم 
زمان برگزاري انتخابات سال 1391 رياست 
جمهوري فرانسه، دومينيك استراوس كان 
رئيس فرانسوي صندوق بين المللي پول، در 
فرودگاه جان اف كندي نيويورك به اتهام 

اقدام براي تجاوز جنسي بازداشت شد. 
بنا بر اعالم خبرگزاري فرانسه، استراوس كان 
عضو حزب سوسياليس��ت فرانسه است 
و خ��ود را ب��راي نام��زدي در دور بعدي 
انتخابات رياس��ت جمهوري اين كش��ور 

آماده مي كرد. 
به نوش��ته اين خبرگزاري وي از نامزدي 
ب��راي انتخابات آتي رياس��ت جمهوري 
صرف نظر كرده اما تاكنون هيچ مقام رسمي 
حزب سوسياليست اين موضوع را تاييد يا 
رد نكرده است.  روزنامه فرانسوي لوموند 
بيست و شش��م ارديبهش��ت ماه نوشت: 
بازداش��ت رئيس صندوق بين المللي پول 
به اتهام تجاوز جنسي بدون شك تاثيرات 
منفي زيادي بر آينده سياس��ي وي خواهد 
گذاش��ت. ژان مارين لوپ��ن رهبر حزب 
راستگراي جبهه ملي فرانسه، هم تاكيد كرد 
اتهام ها عليه استراوس كان، به معناي پايان 
حضور او در رقابت هاي انتخابات رياست 

جمهوري است. 
البته حزب سوسيالس��يت در بيانيه بيست 
و ششم ارديبهش��ت ماه خود تصريح كرد 
اتهام هاي وارد ش��ده بر اس��تراوس كان بر 
برنامه ه��ا و فعاليت هاي سياس��ي حزب 
سوسياليس��ت ب��راي انتخابات رياس��ت 
جمهوري س��ال آتي هيچگون��ه تاثيري 
نخواهد گذاشت. از سوي ديگر، به نوشته 
لوموند نظرسنجي هاي اخير نشان از كاهش 
محبوبيت نيكال س��اركوزي و پيش بودن 
استراوس كان از ساير رقباي خود مي دهد. 

بنابراين به نظر مي رس��د مهم ترين رقيب 
سياسي نيكال ساركوزي رئيس جمهوري 
فعلي فرانس��ه، و همچنين اف��رادي مانند 
مارتين اوبري، دبير اول حزب سوسياليست، 
س��گولن رويال از همين حزب و مارين 
لوپن، از س��ر راه آنان برداش��ته شده و راه 
براي فعاليت هاي انتخاباتي آنان فراهم آمده 

است. 
بنا بر اعالم بيست و هشتم ارديبهشت ماه 
موسس��ه نظرس��نجي هاريس اينتراكتيو، 
فرانس��وا اوالند، دبير اول پيش��ين حزب 
ص��ورت  در  فرانس��ه،  سوسياليس��ت 
حذف ش��دن اس��تراوس كان از انتخابات 
رياس��ت جمهوري، مناس��ب ترين نامزد 

سوسياليست ها شناخته شده است. 
يک رسوايي با ابعادي جهاني 

نمي توان منكر تاثير اين رويداد بر جايگاه 
فرانس��ه در مع��ادالت سياس��ي جهان و 
رقابت براي تصاحب سهم بيشتر از قدرت 
بين المللي ش��د. به گ��زارش خبرگزاري 
فرانسه، آلن ژوپه، وزير امورخارجه فرانسه، 
در واكنش به اين اتفاق گفت: بازداش��ت 
استراوس كان مي تواند تبعات منفي بسيار 
زيادي در صحنه بين الملل براي فرانسه به 

دنبال داشته باشد. 
در همين روز، ژان فرانسوآ كوپه مهم ترين 
ش��خصيت حزب او. ام. پ حزب حاكم 
فرانسه، تاكيد كرد: پيش خود تصور كنيد 
كه اين موضوع به طور 24 ساعته در صدر 
اخبار رسانه هاي جهاني باشد، آنگاه خواهيد 
فهميد كه چه تاثيراتي بر وجهه فرانسه در 

صحنه بين الملل وارد خواهد كرد. 
ناتالي موريزت، وزير محيط زيست و عضو 
حزب راستگراي فرانسه، نيز گفت: عالوه 
بر زني كه قرباني اين ماجرا ش��ده، فرانسه 

ديگر قرباني اين ماجراست. 
سه روز بعد، فرانسوا فيون، نخست وزير 
فرانسه، طي نشستي با نمايندگان مجلس ملي 
اين كشور گفت: در صورت تاييد صحت 
اتهام هاي وارد شده به استراوس كان، ما در 
برابر عملي بسيار وخيم قرار خواهيم گرفت 

كه جاي هيچ عذري باقي نمي گذارد. 
اين سخنان، با توجه به نظرسنجي موسسه 
سوفرس در اسفندماه سال گذشته معناي 
بيشتري مي يابد. بر اساس نظرسنجي اخير، 
81 درصد فرانسوي ها معتقدند نقش اين 
كش��ور در جهان رو به افول است و فقط 
هفت درصد آنان همچنان به ايفاي نقش 
فرانس��ه در جهان باور دارن��د. تصدي بر 
باالتري��ن مق��ام سياس��ي و اجرايي يك 
س��ازمان بين المللي اقتصادي، در عمل به 
جز باال بردن غرور اجتماعي و ملي فرانسه، 
امتيازه��اي زيادي را نيز براي اين كش��ور 
به همراه داش��ت. گرچ��ه رئيس صندوق 
بين المللي پول در تصميم گيري هاي كالن 
اين سازمان رايي هموزن با ديگر اعضا دارد 
اما قدرت رايزني باالي وي به دليل جايگاه 
قانوني، اختيارهاي غيررسمي را به او اعطا 
مي كند. بنابراين اين كه فرانسه از اين جايگاه 
دور افتاده است، عرصه هاي ديگري را براي 

برتري جويي هاي خود خواهد جست. 
وجه ديگر اين رخداد، ناظر بر قدرت جهاني 
اروپاست. كشورهاي اروپايي سال هاست 
رياست صندوق بين المللي پول را برعهده 
داشته اند. با اين حال، حوادث مشابه آنچه 

بر سر استراوس كان آمد، وجهه اين قاره را 
در مديريت سازمان هاي سطح باال خراب 
مي كند و مقبوليت و اعتماد به آن را در بين 
ديگر كشورها پايين مي آورد.  بيست و سوم 
ارديبهشت ماه به دنبال باال گرفتن اختالف ها 
ميان برخي كشورهاي اروپايي از جمله بر 
سر صدور رواديد شنگن براي پناهندگان، 
مساله كنترل مرزي و ... روزنامه آلماني تاگ 
اشپيگل، نوش��ت: چيزي در اروپا در حال 
گنديدن است و براي سياستمداران، بقاي 
سياسي از هدف هاي آرماني اروپا مهم تر 

شده است. 
به نوشته اين روزنامه، اروپا از نگاه برخي 
به ي��ك رويا تبديل ش��ده و براي بعضي 
ديگر كه تعدادشان هم رو به افزايش است، 
يك ساختار ناموزون، يك اتحاديه اجباري 
و ي��ك منبع درخواس��ت هاي غيرمنطقي 

محسوب مي شود. 
در همين روز، نمايندگان 27 كشور عضو 
پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي از عملكرد 
اي��ن اتحاديه انتقاد كردن��د. ژوزف دوئل، 
رئيس گروه محافظه كاران مجلس اتحاديه 
اروپ��ا، گف��ت: اروپا همچن��ان نقش يك 
كوتوله سياس��ي را در صحنه بين المللي 

بازي مي كند. 
وي پ��س از انتقاد از كارنامه كاري كاترين 
اش��تون مس��ئول سياس��ت خارجي اين 
اتحاديه، افزود: ضروري است به اقدام هاي 
ديپلماتيك بيشتري در عرصه جهاني دست 
زد و آنچنان كه پيداست طي ماه هاي اخير 
تقريبا چيزي در عرصه سياست خارجي 
اروپايي تغيير نكرده اس��ت. مجموعه اين 
عوامل در دوران اخير كه با موج بحران هاي 
اقتص��ادي و افزاي��ش مش��كالت مالي و 
بيكاري همزمان ش��ده است، نگراني هاي 
بيش��تري را دامن مي زند. ب��ه ويژه اين كه 
قدرت ه��اي نو ظه��ور اقتص��ادي جهان 
همچون چي��ن، برزيل، تركيه و ... در كنار 
كش��ورهاي در حال توس��عه، دو راهبرد 
توسعه جنوب- جنوب و افزايش مشاركت 

در امور بين المللي را در پيش گرفته اند. 
تقال براي رياست بر صندوق بین المللي 

پول 
به نوش��ته بيست و شش��م ارديبهشت ماه 
تارنماي تلويزيون آمريكايي سي. ان. بي. 
س��ي، فقط چند ساعت پس از اعالم خبر 
دستگيري استراوس كان، صندوق بين المللي 
پول اعالم كرد جان ليپسكي قائم مقام اول 
وي، را به عنوان رئيس اين صندوق انتخاب 
كرده اس��ت. با اين حال، وي پيش از اين 
اعالم كرده بود تا سه ماه ديگر و پس از پايان 
دوره مسئوليتش در صندوق استعفا خواهد 
كرد. به نوش��ته اين تارنما، با توجه به اين 
كه دوره رياست استراوس كان در صندوق 
بين المللي پول شهريور ماه 1391 )2012( 
به پايان مي رس��يد، هيات مديره صندوق 
بين المللي پول متشكل از نمايندگان آمريكا، 
فرانسه، آلمان، چين و ژاپن اختيار عزل و 
نصب رئيس صن��دوق را دارند. با اين كه 
برخي منابع غربي از گوردون براون نخست 
وزير پيشين انگليس، به عنوان نامزد نهايي 
رياست صندوق بين المللي پول ياد مي كنند، 
اما كمال درويش وزير دارايي پيشين تركيه، 

نيز در مجامع مختلف مطرح است. 
اين، در حالي است كه گيدو مونتگا وزير 
دارايي برزيل، ماه گذشته خواستار انتخاب 
ريي��س صندوق بين المللي پ��ول و بانك 
جهاني بر اس��اس انتخابات آزاد و شفاف 
شد. همچنين بيست و نهم ارديبهشت ماه 
الكس��اندر تمبيني رييس بان��ك مركزي 
برزيل، تاكيد كرد رييس جديد صندوق بين 
المللي پول نبايد بر اساس به اصطالح اصل 
جغرافيايي، بلكه بايد بر اس��اس انتخابات 
فراگير و اس��تعداد نامزدها انتخاب شود. 
سزار پوريس��يما وزير دارايي فيليپين، نيز 
گفت با توجه به نقش مهم آسيا در شتاب 
رشد اقتصاد جهان، اكنون فرصت خوبي 
اس��ت كه يك آس��يايي به عن��وان رئيس 
 جدي��د صندوق بين الملل��ي پول انتخاب 

شود. 
بيس��ت و هفت��م ارديبهش��ت ماه روزنامه 
انگليسي گاردين، نام هاي گوردون براون 
و كم��ال دروي��ش را در زم��ره نامزدهاي 
احتمالي اين پست تكرار كرد و همچنين از 
افراد ديگري همچون ليستينه الگاردهوزير 
دارايي فرانسه، آگوستين كارستنس رئيس 
بانك مركزي مكزيك، استنلي فيش رئيس 
بانك رژيم صهيونيس��تي، تروور مانوئل 
وزير دارايي آفريقاي جنوبي و ش��ري اس 
سريدهار رئيس بانك مركزي هند، به عنوان 

گزينه هاي مطرح نام برد. 
س��ي ام ارديبهش��ت ماه نيز تارنماي شبكه 
انگليسي بي. بي. س��ي، با اشاره به بخت 
باالي نام��زدي الگارده، اف��راد ديگري را 
همچون وزير دارايي سوئد، مدير ايتاليايي 
داخلي صندوق بين المللي پول و همچنين 
نامزدهاي از س��نگاپور را به اين فهرست 
افزود. كش��ورهاي مستقل مشترك المنافع 
ش��امل روس��يه، ارمنس��تان، جمه��وري 
آذربايجان، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان، 
مولداوي، تاجيكستان، تركمنستان، اوكراين، 
ازبكس��تان و گرجستان است كه با حدود 
280 ميلي��ون نفر جمعي��ت، 4/2 درصد 

جمعيت جهان را در خود جاي داده اند. 

جهان نما

دبير كل سنديكاي بيمه گران در انتقاد از افزايش دو برابري نرخ ديه گفت: دو 
برابر كردن نرخ ديه، صنعت بيمه را شوكه كرده و شركت هاي بيمه اي در آستانه 
ورشكستگي قرار مي گيرند. غالمرضا تاج گردون دبير كل سنديكاي بيمه گران 
ايران در گفتگو با موج در خصوص افزايش دو برابري نرخ ديه، اظهار داشت: 
اين نرخ ديه شوك عجيبي را به كسب و كار صنعت بيمه و مسائل اجتماعي 
جامعه وارد مي س��ازد. وي ضمن بيان اين كه، با افزايش دو برابري نرخ ديه، 
پوش��ش هاي بيمه اي در جامعه به ش��دت كاهش پيدا مي كند، تصريح كرد: 
اقشار جامعه ما توان پرداخت حق بيمه جديد را ندارند. تاج گردون با اعالم اين 
مطلب كه، متناسب با افزايش ديه، حق بيمه نيز افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: 
ح��ق بيمه اتومبيل پرايدي 270 الي 280 هزار تومان بود، با افزايش دو برابري 
نرخ ديه، دو برابر مي شود كه اين عدد نسبتا بااليي است.  وي خاطر نشان كرد: 
اگر به طور رسمی افزايش نرخ ديه ابالغ شود، از 16 خردادماه بايد اين نرخ ديه 
اجرايي گردد كه اميدواريم رئيس قوه قضائيه جلوي اين افزايش رسمي را بگيرد. 
وي گفت: برآوردهاي ما نش��ان مي دهد كه تقريبا خانوار دو نفره يا خانواري 
ك��ه دو اتومبيل پرايد دارند، بايد معادل دو نيم ماه يارانه دريافتي خود را بابت 
اين مسأله پرداخت كنند. دبير كل سنديكاي بيمه گران ايران با اشاره به اجراي 
هدفمندي يارانه ها، تاكيد كرد: در سالي كه مردم تحت فشار هستند و دولت 
در تالش است كه اين فشار را جبران كند، اين افزايش قيمت فشار مضاعفي را 
به مردم وارد مي سازد. وي ضمن يادآوري بر اين كه، با افزايش نرخ ديه، حق 
بيمه نيز دو برابر مي شود، متذكر شد: اين امر پوشش هاي بيمه اي را به شدت 
كاهش خواهد داد و كسب و كار صنعت بيمه را با مشكل جدي مواجه مي كند. 
اين مقام مس��ئول ضمن تاكيد بر اصالح اين مصوبه گفت: حق ديه طبق شرع 
اسالم يوم االدا است و تقريبا شركت هاي بيمه اي معادل كل سرمايه خود بايد 
هزينه بپردازند. وي گفت: اگر جلوي افزايش دو برابري نرخ ديه گرفته نشود، 

بسياري از شركت هاي بيمه اي ما كه سطح بيمه شخص ثالث آنها باال است، 
 با ورشكس��تگي رو به رو مي شوند.  تاج گردون پيشنهاد كرد: اگر چه رئيس 
قوه قضائيه وجوهات شرعيه موضوع را لحاظ و نرخ انسان را مشخص كردند، 
قطعا نرخ انسان بيش از اينها است اما بايد ساير جوانب نيز ديده شود. وي با 
تاكيد بر اينكه، قوه قضائيه نبايد نرخ ديه را دو برابر كند، گفت: قوه قضائيه مي 
 تواند 10 يا 20 درصد نرخ ديه را افزايش دهد تا ش��ركت هاي بيمه اي فعالي

ت خود را ادامه دهند و مردم هم بتوانند حق بيمه بپردازند و مواجه با افزايش 
زندانيان به دليل عدم پرداخت ديه نيز نباشيم.

دبير کل سندیکاي بيمه گران اعالم کرد:

ورشکستگي شرکت هاي بيمه با افزايش 
دو برابري نرخ ديه

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مقام مصري:
وهابي ها براي بي احترامي به اهل البیت 

)ع(فراخوان داده اند
محمد الش��هاوي،رئيس ش��وراي جهاني صوفيان گف��ت: وهابي ها براي 
تخريب زيارتگاه ها و اماكن مقدسه در مصر و بي احترامي به اهل البيت 

عليهم السالم، بر روي پايگاههاي اينترنتي فراخوان داده اند. 
از مص��ر  در خ��ارج  هاي��ي  گف��ت: ط��رف  در س��خناني  الش��هاوي 
بمنظ��ور گس��ترش فتنه ميان مس��لمانان و ايج��اد تنش ه��اي فرقه اي، 
هرچن��د وق��ت يكب��ار ب��ر روي ش��بكه اينترنت ب��راي حمله ب��ه مقام 
 حض��رت زين��ب )س( وديگ��ر اماك��ن مقدس��ه در مص��ر، فراخ��وان 

مي دهند. 
وي اف��زود: نزاع هاي فرق��ه اي اخير در مصر همگي غير واقعي اس��ت 
و ط��رف ه��اي خارجي كه خواه��ان خير وخوبي براي مصر نيس��تند به 
آن دام��ن م��ي زنن��د و از آن حمايت مي كنند.  الش��هاوي با رد حمايت 
جماع��ت س��لفي هاي مص��ر از تخري��ب زيارتگاه ها گف��ت: دعوت به 
تخريب زيارتگاه از س��وي س��لفي ها صورت نمي گي��رد بلكه متعلق به 
 تفكرات افراطي وهابيت است، سلفي ها در مصر با وهابيون هيچ ارتباطي 

ندارند.

با هدف جبران حمایت هاي فرانسه از رئيس 
جمهور مخلوع تونس

شهرداري پاریس شهرك نمادین براي 
آشنایي با تونس ایجاد کرد

ش��هرداري پاريس براي جبران حمايت هاي چند سال اخير خود از رژيم 
زي��ن العابدين ب��ن علي، ش��هرك نماديني از تونس براي آش��نايي مردم 
فرانس��ه با اين كش��ور ايجاد كرد. اين ش��هرك نمادين كه در مركز شهر 
پاريس احداث شده ويژگي هاي تونس پس از انقالب را به عالقه مندان 

فرانسوي معرفي مي كند.
ش��بكه الجزيره قط��ر اعالم كرد پي��ش از اين هم ش��هرداري پاريس نام 
محم��د البوعزي��زي نماد انقالب تونس را بر يك خيابان اين ش��هر نهاده 
بود. مس��ئوالن فرانسوي با ايجاد ش��هرك نمادين تونس مي كوشند مردم 
 فرانس��ه را تش��ويق كنند به تونس ب��راي عبور از مرحل��ه انتقالي كمك 

كنند.  
در حالي كه چهار ماه از خيزش مردمي تونس سپري شده، شهرك نمادين 
تون��س به ط��ور موقت و به م��دت دو روز در قلب ش��هر پاريس جاي 
گرفته و مي كوش��د براي فرانسوي هاي دوستدار تونس و افراد كنجكاو، 
 ابعاد ناگفته اي از تونس پس از انقالب را ترس��يم كند. شهرداري پاريس 
مي گويد با اجراي اين طرح مي كوش��د جاذبه هاي تونس را براي مردم 
فرانس��ه به نمايش درآورد و در عين حال همبس��تگي فرانس��وي ها را با 
تونس جديد متجلي س��ازد. در ورودي اين ش��هرك، نمايشگاه عكس از 

روند پيروزي انقالب تونس ترتيب برپا شده است. 
در پي اس��تقبال گرم مقام هاي فرانس��وي از رئي��س دولت انتقالي تونس 
در چن��د روز گذش��ته در ش��هر پاري��س، ناظران اب��راز عقي��ده كردند 
ك��ه هدف مس��ئوالن فرانس��وي از هم��ه اين اقدام��ات در برخ��ورد با 
تون��س پس از انقالب، بهبود چهره فرانس��ه در نگاه مردم تونس اس��ت 
زي��را پاريس طي س��ال ه��اي اخير متهم ب��ه حمايت كام��ل از نظام بن 
عل��ي ش��ده و در عين حال با س��رعت مطلوب از انق��الب مردم تونس 
 حمايت نكرده بود. ارتباط نزديك وزير خارجه س��ابق فرانسه با خانواده 
ب��ن علي هم پس از پيروزي انقالب تونس، موجب مش��كالت سياس��ي 
 بزرگي براي فرانس��ه به عنوان قدرت اس��تعمارگر قديم��ي تونس ايجاد 

كرد.

اسپانیا و راي گیري در التهاب 
و اعتراض هاي مردمي

همزم��ان با ادام��ه اعتراض هاي مردم��ي به برنامه اصالح��ات اقتصادي 
دول��ت سوسياليس��ت اس��پانيا، انتخاب��ات مي��ان دوره اي اي��ن كش��ور 
ب��راي انتخ��اب رئيس��ان 13 ايال��ت و ش��هرداران بيش از هش��ت هزار 
 منطق��ه، روز يكش��نبه در 60 ه��زار و 545 ش��عبه اخ��ذ راي آغ��از 

شد. 
انتظار مي رود خوس��ه لوئيس رودريگ��ز زاپاته رو رئيس حزب حاكم به 
خاط��ر ناتواني در مهار بحران اقتصادي اس��پانيا، در انتخابات شكس��ت 
بخ��ورد. ح��زب مردم به رهب��ري ماريان��و راخوي، اصل��ي ترين رقيب 

انتخاباتي حزب حاكم سوسياليست است. 
انتخاب��ات ميان دوره اي اس��پانيا ب��ا نزديك به 34 ميلي��ون و 600 هزار 
نفر واجد ش��رايط راي دادن، در ش��رايطي آغاز شده است كه هزاران تن 
از معترض��ان به وضعيت كنوني در اين كش��ور، از هفته گذش��ته تاكنون 
درميدان س��ول مادريد بطور شبانه روزي اجتماع كرده و خواستار تحريم 
راي گيري هس��تند. حزب حاكم تا آخرين لحظه فرصت تبليغاتي، حزب 
مردم را به كارشكني در زمينه انجام اصالحات اقتصادي متهم كرد و اين 
ح��زب نيز در واكنش، دولت را در مهار بح��ران اقتصادي ناتوان خواند. 
نماين��دگان حزب چپ متحد نيز هر دو ح��زب را به بي كفايتي در اداره 

امور كشور متهم كرده اند. 
براساس نتايج برخي نظرسنجي ها، انتظار مي رود حزب سوسياليست در 
انتخابات شكست بخورد، زيرا موقعيت اين حزب بخاطر بحران اقتصادي 
شديد بيش از سه سال گذشته اسپانيا بين 15 تا 18 درصد نسبت به حزب 

مردم ضعيف تر شده است. 
معترضين تجمع كننده در ميدان س��ول كه تعدادش��ان تا 16 هزار نفر نيز 
گزارش ش��ده اس��ت، ش��ب گذش��ته همزمان با خاتمه فرصت تبليغات 
انتخاباتي، با زدن چس��ب بر دهان هاي خود به نش��انه س��كوت، قانون 
ممنوعي��ت انج��ام تظاه��رات را زيرپا گذاش��ته و به حرك��ت اعتراضي 
خ��ود ادامه دادن��د. تظاهركنندگان ك��ه حركت آنها به ن��ام جنبش 15مه 
نامگذاري ش��ده اس��ت و برخي نيز آن را انقالب درحال گسترش اسپانيا 
 نامي��ده ان��د، اعالم كرده ان��د به اعتراض خ��ود همچنان ادام��ه خواهند 

داد. 
تظاهركنندگان كه به دعوت انجمن دموكراس��ي واقعي در مادريد اجتماع 
 ك��رده ان��د، تاكيد مي كنند اين اقدام مس��المت آمي��ز و درجهت دفاع از 
ارزش ها و ش��رافت انساني است. به ما احترام نمي گذارند، زاپاته رو به 
ما خيانت كرده و س��تم مي كند،  اين دموكراس��ي نيست، به ما بپيونديد، 
صلح اجتماعي درحال اتمام اس��ت، راي ندهيد و براي اين همه دزد، نان 

نداريم از شعارهاي معترضان است. 
براساس برنامه اصالحات اقتصادي دولت زاپاته رو كه از ماه ژوئن گذشته 
آغاز ش��د، حقوق كاركنان دولت بطور متوس��ط پنج درصد و يارانه هاي 
دارويي و درماني نيز 10 درصد كاهش يافت. همچنين س��ن بازنشستگي 
از 65 به 67 س��ال افزايش يافته كه اين موارد، موجب نارضايتي فراواني 
ش��ده اس��ت. تظاهرات اعتراضي به اين اصالحات ابتدا در ش��هر مادريد 
پايتخت اس��پانيا و سپس در50 ش��هر ديگر اين كشور از جمله شهرهاي 
مهم سوييا، والنسيا، آليكانته ، بيلبايو و بارسلون برگزار شد و اقشارمختلف 
 اع��م از جوان��ان، بازنشس��تگان، كارگ��ران و بي��كاران در آن ش��ركت 

كرده اند.

وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد كه وزارت خارجه 
به منظور ارتقاي ديپلماسي رسانه اي آماده برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي خبرنگاران اس��ت.  علي اكبر صالحي همچنين از آمادگي وزارت 
خارجه براي برگزاري نشس��ت هاي تخصصي ب��ا اصحاب مطبوعات 
كشور براي بررسي و تدوين روش هاي همكاري و تعامل با رسانه ها 
خب��ر داد. وي تصريح كرد: در جريان تجديد س��اختار وزارت خارجه 
مي بايست اداره اي براي ارتقاي ديپلماسي رسانه اي كشور راه اندازي 
كني��م. وزير امور خارجه ضمن ابراز عالقمن��دي براي ياري گرفتن از 
ظرفيت رسانه ها درقالب ديپلماسي رسانه اي، گفت: رسانه ها به كمك 
ما بيايند و يك تعيين نبضي نس��بت به تحوالت بين المللي، منطقه اي 
و داخلي داش��ته باش��ند و به گونه اي مطلب بنويسند كه آن نوشتار در 
راس��تاي منافع ملي كشور باشد. وزير خارجه، رسانه هاي كشورمان را 
رس��انه هاي با نشاط و فعال دانس��ت و گفت: البته به صرف اين كه ما 
رس��انه اي آزاد هس��تيم نبايد خود را از هر قيدي آزاد تلقي كنيم بلكه 
باي��د با توجه به آثار مثبت و منفي يك موضوع در روابط بين الملل، با 
آن مطلب برخورد كرد. صالحي رعايت چارچوب منافع ملي در انتشار 
مطالب را ضروري دانس��ت و گفت: ما نمي گوييم كه خود سانسوري 

كنيد اما در انتشار به هنگام و شيوه مناسب ارائه مطالب تاكيد داريم. 

جانش��ين اداره منابع ستاد كل نيروهاي مس��لح درباره اجراي معافيت 
كفال��ت به واس��طه مفقوديت پدر و ب��رادر گفت: با توج��ه به فرآيند 
رس��يدگي به مفقوديت پدر و برادر در قوه قضاييه، امكان سوء استفاده 

وجود ندارد. 
س��رتيپ دوم پاسدار موس��ي كمالي افزود: رس��يدگي به اين مورد در 
فرآيندي بس��يار پيچيده و سخت توسط قوه قضاييه صورت مي گيرد؛ 
در نتيج��ه نگراني در خصوص امكان سوءاس��تفاده وجود ندارد.  وي 
خاطر نش��ان ك��رد: دادگاهها زماني حك��م به مفقوديت پ��در و برادر 
خواهند داد كه 15 س��ال از فرد خبري نباشد. كمالي در تشريح فرآيند 
تاييد مفقودي��ت پدر وبرادر گفت: دادگاه ب��راي صدور حكم مبني بر 
مفقوديت پدر وبرادر، ابتدا اقدام به اعالم عمومي و سپس اعالم قضايي 
و طي پروژه اي پيچيده كه امكان هيچ گونه سوءاس��تفاده در آن وجود 
ندارد، راي صادر خواهد كرد. پيش تر سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي 
معاون مش��موالن و امور معافيت هاي س��ازمان وظيفه عمومي با اعالم 
خبر اجراي معافيت كفالت در صورت مفقوديت پدر و برادر گفته بود: 
چنانچه مش��مول، حكم قضايي مبني بر مفقوديت پدر يا برادر خود را 
ارائه كند، در صورت داشتن ساير شرايط مي تواند از اين نوع معافيت 

بهره مند شود.

رئيس اتاق بازرگاني ایران:
افزایش تعداد بانك ها راه حل اصالح سیستم بانکي نیست

بروجردي: 
تغییر در اعضاي هیات رئیسه مجلس بعید به نظر مي رسد

رئيس کل بانک مرکزی:
هزینه چاپ برخی اسکناس ها از ارزش آن بیشتر است

وزیر امور خارجه:
ارتقاي دیپلماسي رسانه اي 
در دستور کار وزارت خارجه

جانشين اداره منابع ستاد کل نيروهاي مسلح:
امکان سوءاستفاده ازمفقودیت پدر یا 

برادر براي معافیت وجود ندارد

سيستم بانكي كش��ور نياز به اصالحات اساسي 
دارد، ام��ا افزايش تعداد بانك ها راه حل بهبود و 

اصالح سيستم بانكي نيست. 
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران با اعالم 
اين مطلب اظهار داشت: تعداد بانك ها، موسسات 
و بنگاه هاي مالي و اعتباري مالك مناسبي براي 

ارزيابي سيستم بانكي كشور نيست.
وي گفت: ارزيابي عملكرد سيستم بانكي كشور 
بايد براساس درجه رقابت پذيري صورت بگيرد، 
اما امروزه عملكرد سيستم هاي بانكي در بازارهاي 
مختلف با احتساب درجه تمركز بررسي مي شود. 
نهاوندي��ان افزود: افزايش درج��ه رقابت پذيري 
بازارها منجر ب��ه كاهش هزينه و افزايش كيفيت 

مي شود. 

رئيس پارلمان بخش خصوصي در پاس��خ به اين 
س��وال كه آيا وضعيت خدمات بانكي ايران را در 
مقايسه با ساير كشورها مناسب ارزيابي مي كنيد 
يا خير، تصريح ك��رد: در حال حاضر مهم ترين 
مش��كل مدي��ران واحدهاي تولي��دي ايران عدم 

دسترسي آسان به تسهيالت بانكي است. 
اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: مقايسه درجه 
رقابت پذيري سيستم بانكي ايران با ساير كشورها 
از يك سو و مشكالت مديران بنگاه هاي توليدي 
براي تامين منابع مالي نش��ان دهنده اين واقعيت 
اس��ت كه وضعيت ارائه خدمات مالي در كشور 

متناسب با رشد بخش واقعي نيست. 
نهاونديان متذكر ش��د: در ش��رايط فعلي افزايش 
درآمدزايي و نرخ برگشت سرمايه در بخش مالي 

به مراتب بيشتر از بخش واقعي اقتصادي كشور 
است و اين عدم تناسب بسيار سوال برانگيز است. 
نهاونديان اذعان داشت: امروزه در هر خياباني بيش 
از 10 ش��عبه بانك وجود دارد تا جايي كه تعداد 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري به مراتب 
بيش از بخش واقعي رشد يافته است. رئيس اتاق 
بازرگاني ايران ادامه داد: عملكرد سيس��تم بانكي 
منجر به ايجاد مسايلي در بخش اقتصادي كشور 
شده است و به همين دليل نياز شديدي نسبت به 
اصالح سيستم بانكي ايران احساس مي شود، اما 
رفع اين خأل بايد بر اس��اس اقدامات كارشناسانه 
 صورت بگي��رد، زيرا ادامه مس��ير افزايش تعداد 
بانك ها راه حلي براي بهبود و اصالح سيس��تم 

بانكي كشور نيست. 

بروجردي اذعان داش��ت: هيات رئيسه مجلس 
 از تمام ظرفيت خود جهت مديريت ديدگاه ها
ك��رده  اس��تفاده  آراء  در  تع��ارض  ح��ل   و 

است. 
عالءالدين بروجردي، رئيس كميس��يون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به انتخاب��ات هيات رئيس��ه مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داش��ت: هيات رئيسه 
مجلس در طي يك س��ال گذشته عملكرد قابل 
قبولي داشته و توانسته موضوعات مختلف را به 

خوبي مديريت كند. وي اجراي قانون هدفمند 
ك��ردن يارانه ه��ا، بودج��ه 90 و... را از جمله 
مباح��ث مورد توجه مجلس در طي يك س��ال 
گذش��ته دانس��ت و افزود:هيات رئيسه مجلس 
از تم��ام ظرفيت خود جه��ت مديريت ديدگاه 
ها و حل تعارض در آراء اس��تفاده كرده است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجل��س در خصوص تغيي��ر در اعضاي هيات 
رئيسه مجلس تصريح كرد: پيش بيني تغييرات 
در هيات رئيسه مجلس كمي سخت است، اما 

با توجه به اين كه بيش��تر نمايندگان مجلس به 
حفظ ثبات معتقد هستند، بعيد به نظر مي رسد 
كه پس از انتخابات، ش��اهد تغييرات زيادي در 

اعضاي هيات رئيسه باشيم. 
نماين��ده م��ردم بروجرد در پايان خاطر نش��ان 
س��اخت: آيي��ن نامه ه��ا و لوايح خط مش��ي 
راهب��ردي مجل��س ب��ه حس��اب م��ي آين��د، 
بنابراي��ن احتم��ال تغيير در عملك��رد مجلس 
 پ��س از انتخاب��ات هيات رئيس��ه چندان قوت 

ندارد.

 رئيس كل بانك مركزی گفت: خروج چك پول های
50 هزار تومانی از چرخه مبادالت پولی كشور تا 
زم��ان تعيين تكليف موضوع حذف صفرها و نيز 
چاپ اس��كناس های درشت تر انجام نمی شود.  
محمود بهمنی، رئيس كل بانك مركزی در پاسخ 
به س��والی، سرانه اسكناس در كش��ور را بيش از 
100 برگ اعالم و افزود: اين حجم باالی س��رانه 
اس��كناس، هزينه ها را بسيار باال می برد، همچنان 

كه امروز داش��تن اس��كناس 10، 20 و 50 تومانی 
در جامعه توجيهی ندارد، چرا كه حدود 38 تا 50 

تومان برای چاپ هر اسكناس هزينه می شود. 
وی ادامه داد: ارزش هزينه چاپ اس��كناس گاه از 
ارزش پ��ول نيز فراتر می رود كه با حذف صفرها 
از پول ملی و چاپ اسكناس های درشت تر، اين 

مشكل حل می شود. 
بهمنی خاطرنش��ان كرد: اين وضعيت در موضوع 

س��كه های موجود در بازار نامناس��ب تر اس��ت، 
همچن��ان كه ارزش ذاتی آلياژ س��كه ها به مراتب 
بي��ش از ارزش مبادالتی آنهاس��ت و اين موضوع 
درخصوص س��كه ه��ای 50، 100، 250، 500 و 
حت��ی 1000 ريالی وج��ود دارد. رئيس كل بانك 
مركزی در اين زمينه به دستگيری باندی اشاره كرد 
كه با ذوب سكه های موجود در بازار و تبديل آنها 

به شمش فلز سودجويی می كرد.
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انس��ان موج��ودی اجتماعی اس��ت و طبيعتًا احس��اس 
تنهاي��ی او را دچار اضطراب و دلهره می كند. اضطراب 
از تنهايی، اضطراب از اين كه كسی يار و غمخوار آدمی 
نباشد، يك اضطراب طبيعی اس��ت زيرا طبيعت انسان 
اقتض��ا دارد به صورت گروه��ی و جمعی زندگی كند. 
اما هميشه اينگونه نيست، گاهی اتفاق می افتد انسان از 

رفتن در ميان جمع بترسد. 
البت��ه باي��د گفت ت��رس از اجتم��اع نيز پاي��ه غريزی 
 و فط��ری دارد و صيان��ت از نف��س و مراقبت از خود 
برمی گردد. ترس از جمع، يك آس��يب است و كشتن 
اي��ن ترس در دل كس��ی كه می ترس��د، چندان آس��ان 
نيست، نوعی اضطراب است كه با عاليم جسمانی نظير 
سرگيجه، دلش��وره، لرزش دست، س��رخ شدن چهره، 
گرفتگی عضالنی همراه اس��ت و البته اگر حاد شود به 
صورت اللی و زبانمردگی خود را نشان می دهد كه در 
 فرهنگ روان شناس��ی با عنوان اضطراب اجتماعی ياد 
می ش��ود. ترس از جمع، يك آس��يب اس��ت و كشتن 
 اي��ن ترس در دل كس��ی كه می ترس��د، چندان آس��ان 

نيست.
اضطراب اجتماعی چیست؟

 اضط��راب اجتماعی ي��ك مفهوم تركيبی اس��ت كه از 
دو ج��زء  اضطراب  و اجتماعی تركيب ش��ده اس��ت. 
واژه اضطراب به حالت روانی و عاطفی اش��اره دارد كه 
ممكن اس��ت از يك احساس ناراحتی كوچك به ترس 

يا وحشت حاد ادامه يابد.
واژه اجتماع��ی ب��ه درمي��ان جم��ع بودن اش��اره دارد. 
وضعيت هاي��ی مانند صحبت در جمع، رفتن به جلس��ه 
امتحان و رستوران، نوشتن در مقابل ديگران، حضور در 
جلسات عمومی، حضور در اماكن عمومی و صحبت با 
تلفن نمونه ای از قرار گرفتن در وضعيت های گوناگون 

اجتماعی است. 
اضطراب اجتماعی نتيجه ای از نوعی ارزيابی شخصی 
از موقعيت ه��ای مختل��ف اجتماعی اس��ت. فردی كه 
دچ��ار اضطراب اجتماعی اس��ت هيچگون��ه تمايل به 
آغ��از ارتباط با ديگ��ران ندارد و با احساس��ی از ترس 
و مقاومت غيرمعقول، از هر موقعيتی كه ممكن اس��ت، 
در مع��رض داوری ديگران قرار گيرد، اجتناب می ورزد 
ف��ردی كه دچار اضط��راب اجتماعی اس��ت هيچگونه 
تمايل به آغاز ارتباط با ديگران ندارد و با احساس��ی از 
ت��رس و مقاومت غير معقول، از هر موقعيتی كه ممكن 
اس��ت در معرض داوری ديگران ق��رار گيرد، اجتناب 
می ورزد. برداش��ت يا تصور شخص از اين كه احتمال 
دارد شخصيت او مورد س��نجش و ارزيابی قرار گيرد، 
می تواند واقعی يا خيالی باش��د. در واقع شخصی كه به 
شدت دچار اضطراب اجتماعی است، تصور می كند در 
هر موقعيت يا شرايط اجتماعی، فرد با افرادی به محض 

مواجه ش��دن با او  رفتار و ش��خصيتش را مورد بحث 
و ارزياب��ی ق��رار خواهد داد و يا ممكن اس��ت طوری 
رفتار كند كه مورد تحقير ديگران واقع شود و در فشار 
و درد س��ر قرار گيرد. هنگامی كه چني��ن اضطرابی بر 
فرد مس��تولی ش��ود اعتماد به نفس وی كاهش می يابد، 
ق��درت نگرش واقع بينانه و برق��راری ارتباط متقابل با 
 ديگران به حداقل می رسد و احساس تنش يا ناتوانی در 
تن��ش زدايی، افس��ردگی، ناآرامی و بيق��راری، گريز از 
ارتباطات معمول اجتماعی و دل مش��غولی های مفرط، 

شخصيت فرد را فرا می گيرد.
درمان

آخرين تحقيقات نشان داده كه درمان رفتاری- شناختی 
به صورت فردی يا گروهی در درمان اضطراب اجتماعی 
مؤثر اس��ت. هدف اين روش تغيي��ر الگوهای فكری و 
واكنش های فيزيكی فرد در موقعيت های اضطراب زای 
اجتماعی اس��ت. با وجود اين كه اين روش ها امروزه به 
طور گس��ترده ای مورد اس��تفاده قرار می گيرد بسياری 
از مبتالي��ان به اضطراب ش��ديد اجتماعی معتقدند اين 
روش ها در موارد شديدتر به تنهايی تأثيرگذار نيست و 
درمان های دارويی به طور معمول نتايج بهتری به دنبال 
دارد. البته درمان های گياهی بس��ياری نيز در اضطراب 
اجتماعی مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت كه مس��لمًا 
دريافت اين نوع درمان ها مستلزم مراجعه نزد متخصص 
طب سنتی می باش��د در درمان های شناختی و رفتاری 

سعی بر آن است كه به فرد آموخته شود.
فکر های منفی را از خود دور کنید

هي��چ ك��س به طور كام��ل طرد نمی ش��ود و هيچ كس 
ب��ه طور مطلق م��ورد پذيرش جامعه نيس��ت. خوبی و 
بدی و زش��تی و زيبايی مكمل يكديگرند. هر كه روی 
زمين زيبايی را زيبا بداند زش��تی را درست می كند، هر 
كه بداند كه خوبی خوب اس��ت، ب��دی را نمی آفريند. 
پ��س زيبايی ذهن و فكر ما هس��تند. مورد لطف يا قهر 
گرفتن يك امر طبيعی اس��ت؛ پس نترسيد و با حضور 
در مكان های عمومی جلس��ات و مهمانی های فاميلی از 
بودن با ديگران لذت ببريد. در تمامی موارد آرامش تان 
را حفظ كنيد. يكی از داليل ترس اجتماع ترس از افتادن 
در دام درگيری های بی دليل است. آرام باشيد، آرام آرم. 
سعی كنيد خود و ديگران را بشناسيد. شناختن ديگران 
هوشمندی اس��ت و شناخت خود فرزانگی. با شناختن 
ديگ��ران می توانيد از خوبی آنها بهره مند گرديد. اما اين 
كار زمانی ميس��ر است كه رفتار خونس��رد و معقوالنه 
داشته باش��يد. واژه اضطراب به حالت روانی و عاطفی 
اش��اره دارد كه ممكن اس��ت از يك احساس ناراحتی 

كوچك به ترس يا وحشت حاد ادامه يابد.
نگرش هايتان را اصالح کنید

اي��ن كار را می ت��وان در دو عرص��ه انج��ام داد. تغيير 

انتظ��ارات غيرواقع گران��ه از خودت��ان؛ تغيي��ر ادراك 
تحريف ش��ده خودتان مبنی بر اين كه اگر كامل نباشيد 
شما را س��رزنش خواهند كرد. تمرين كنيد افكار خود 
منتقدانه از خودتان را جانشين افكار حمايت كننده تری 
 از خودتان س��ازيد. به عنوان مثال ب��ه خودتان بگوييد: 
»وقتی كس��ی مرتكب اشتباهی می شود، بيشتر می توانند 
از عه��ده اش��تباه خود برآين��د، چقدر خ��وب بود اگر 
اوض��اع به نح��و ديگری پيش می رف��ت، ولی هنوز كه 
 دني��ا به آخر نرس��يده، هيچ كس كامل نيس��ت، من هم 

همين طور.« 
با گام های کوچک و منطقی شروع کنید

با افرادی كه روبه رو می ش��ويد، با لبخند و تكان دادن 
س��ر س��الم كنيد. با اطرافيان خود مانند همكالسی ها، 
هم��كار و ي��ا حتی يك فرد غريب��ه در اتوبوس و مترو 
و ... كه در نزديكی شماس��ت، درباره موضوعاتی مانند 
وضعي��ت آب دو هوا، ش��رايط اجتماع��ی، موضوعات 
آزاد  و ...صحب��ت كوتاهی كنيد. اي��ن كار را تا زمانی 
ادامه دهيد كه محيط های اس��ترس زا برای شما آشناتر 
 ش��وند و صحبت با  افراد  برای ش��ما طبيعی تر جلوه 

كند. 
ش��ركت در انجمن و گروه های م��ورد عالقه تان را در 

نظ��ر بگيري��د. هيچ چيز نم��ی تواند بهت��ر از كاركردن 
ب��ا يكديگر در طرحی مش��ترك ، به ش��ناخت افراد از 

يكديگر كمك كند.
اظهار نظر کنید

ب��ا صدايی آرام صحب��ت كنيد و نگران نباش��يد از اين 
كه گفته ش��ما كمی تكراری و يا خس��ته كننده باش��د. 
در ارتباطات امروزی تماس چشمی، عنصری ضروری 
در گفتگو محس��وب می ش��ود. در گفتگو، حالت بدنی 
هوش��ياری و آرام از حال��ت خش��ك و غي��ر منعطف 
خوشايندتر اس��ت. موضوعی برای گفتن داشته باشيد. 
از رويدادهای جاری و اخبار جامعه مطلع ش��ويد. اگر 
ش��ما عالقه ای تخصصی نس��بت به موضوع��ی داريد،  
درباره آن صحبت كنيد، به طوری كه هم مبتديان و هم 

متخصصان بتوانند گفته های شما را درك كنند.
شنونده ای مشتاق باشید

از ديگ��ران پرس��ش های ب��از پاس��خ بپرس��يد، يعن��ی 
پرسش هايی كه نتوان با گفتن بله يا خير بدان پاسخ داد. 
پرسش های باز پاسخ با كلماتی مانند چرا، چگونه، چی، 
كی شروع می شود. به كسانی كه می شناسيد سالم كنيد. 
در موقعيت های اجتماعی ، به افرادی كه به نظر خجالتی 

می رسند، نزديك شويد.

آژیر

ــیدن آب: كمبود آب در بدن ايجاد  نوش
خستگی می كند . پس برای اين كه سرحال 
بمانيد سعی كنيد آب بدنتان را حفظ كنيد. 
شايد كافئين انرژی شما را بازگرداند، اما 
مطمئناً دوست نداريد مرتب از آن استفاده 
كنيد. ممكن است نوشيدنی های انرژی زا 
و قهوه بتوانند با تحريك هورمون ها موقتًا 
انرژی شما را افزايش دهند، اما به محض 
اينكه اثر آن از بين برود خستگی، شما را 
از پا درمی آورد. روز خود را با نوش��يدن 
يك ليوان آب آغاز كنيد. بعد در طول روز 
يك فنجان قهوه بنوشيد و دوباره به سراغ 

آب برويد.
ــرف کنید: اگر  ــداری پروتئین مص مق
كافئين شما را سرحال می آورد، پروتئين با 
حفظ قند خون شما همه چيز را متعادل نگه 
 می دارد. می توانيد پروتئين های بسته بندی
شده صبحانه را امتحان كنيد. روز خود را 
با نوشيدن يك ليوان آب آغاز كنيد. بعد 
در طول روز يك فنجان قهوه بنوشيد و 

دوباره به سراغ آب برويد.
از بینی تان استفاده کنید: بوی مركبات 
می تواند موجب ش��ادابی ش��ما ش��ود . 
بنابراين مق��داری گريپ فروت ، پرتقال 
يا ليم��و در آب بچكاني��د و ميل كنيد؛ 
در عوض احس��اس می كنيد از بهترين 

چشمه آب معدنی بهره می بريد. 
موهايتان را با صابون يا ش��امپوهايی كه 
رايحه مركبات دارند بش��وييد يا اسانس 
نعناع را امتحان كنيد، زيرا نعناع قسمتی 
از مغز كه مسئول بيداری است را تحريك 
كرده و شما را هوشيارتر می سازد . بيرون 
كه می رويد يك آبنبات نعنايی در دهانتان 

بگذاريد .
ــتفاده کنید: موسيقی  ــیقی اس از موس
می تواند تمركز فكری ش��ما را باال ببرد 
و روحيه ش��ما را تقوي��ت كند. صبح ها 
هنگام رفتن به محل كارتان يا وقتی داريد 
لباس های شسته شده را تا می كنيد، سعی 

كنيد موسيقی گوش دهيد.
ــید: دانشمندان طی  تحرک داشته باش
مطالع��ه ای دريافتن��د هنگامی ك��ه افراد 
 دچار كمب��ود خ��واب ورزش می كنند 
تا 20 درصد س��طح انرژی آنها افزايش 
يافته و 65 درصد از خس��تگی و كسلی 

آنها كاسته می شود.
وقتتان را با افراد شاد بگذرانید: 

قطعاً در زندگی شما افرادی وجود دارند 
كه اوقات خوبی برايتان فراهم می كنند 

و تلخی های زندگی را برای ش��ما قابل 
تحمل می سازند. منظور ما فقط دوستان 
يا خانواده نيستند. همكاران ما نيز به عنوان 
افرادی كه ارتباط متقابل با آنها داريم مانند 
پس��تچی، می توانند به تقويت انرژی در 
ما كمك كنند. پس س��عی كنيد حتی به 
ج��ك های بی مزه ه��م لبخند بزنيد كه 
شايد تا موقع ناهار انرژی تازه ای به شما 

ببخشد .
سعی کنید تا می توانید خوب باشید: 
تالش برای بهترين بودن می تواند انرژی 
شما را از بين ببرد، همينطور غيرممكن نيز 
هست . پس سعی كنيد به جای بهترين 
بودن تالش كنيد تا حد الزم خوب باشيد. 
س��خت تالش كنيد و به سوی پيشرفت 

حركت كنيد .
ــو کنید: طب��ق مطالعه ای  ــا را ب گل ه
س��اده و حقيقی كه در هاروارد صورت 
گرفت، نش��ان داده شد افرادی كه هنگام 
 صبح به ش��كوفه های باط��راوت نگاه 
می كنند، انرژی بيش��تری در طول روز 
دارند. هميشه يك دسته گل كوچك كنار 
ميزت��ان بگذاريد يا برای زيبايی آن را در 
گوشه ای از اتاقتان قرار بدهيد.به همكارتان 
بگوييد كه چقدر امروز زيبا شده؛ اين به 

هردوی شما انرژی می بخشد.
ــره خود کنار  ــری های روزم با درگی
بیايید: برخی از ما درگيری هايی داريم 
 ك��ه هر روز ب��ا آنها دس��ت و پنجه نرم 
می كنيم . مثاًل ش��ايد لوالی در كابينت 
شما يا يك گوش��ه از آجرهای راهروی 
در ورودی خان��ه افتاده باش��د يا قفل در 
گير كرده باشد و سه دقيقه وقت گذاشته 
باش��يد تا بتواني��د آن را ب��از كنيد. فرنج 
شووی می گويد: اين چيزها  انرژی ای كه 
بايد صرف مواردی ديگر بكنيد را از شما 
 م��ی گيرند، پس با اينگونه درگيری های
خسته كننده روزمره كنار بياييد تا بتوانيد 
انرژی خود را صرف مس��ائل مهم تری  

بكنيد.
زيبا و قدردان باشید: اين كه وقتی سرتان 
شلوغ است و استرس داريد بخواهيد قدر 
س��المتی خودت��ان و خانواده و ش��لوار 
جديدی كه خريده ايد و خيلی هم بهتان 
می آيد را بدانيد كار آسانی نيست . روی 
نقاط مثبت زندگی تان تمركز كنيد و آن 
را به همه منتقل كنيد . در را باز كنيد ، به 
غريبه ای لبخند بزنيد؛ اين به شما انرژی 

می بخشد.

جامعه

روش های ساده و عملی برای تقویت 
فوری انرژی 

پنجره

می توانيم همسرمان را آنگونه كه هست ببينيم، به اندازه خودمان برايش 
ارزش قائل باش��يم و بدون انتظار برايش مايه بگذاريم . متعهد بش��ويم 
 ت��ا برای او رفاه كامل ايجاد كنيم . پس اين اس��ت كه عش��ق می تواند 
بی هيچ تالش آشكاری، ميان ما آزادانه به حركت دربيايد. چنين عشقی، 
عش��ق بدون قيد و ش��رط بين بهترين دوستان اس��ت. می توانيم عاری 
 از نف��س پرس��تی به همديگر عش��ق بورزيم و رهايی ان��رژی را تجربه 

كنيم. 
ب��ه خاط��ر جزئيات، رابط��ه مان را به خط��ر نيندازي��م و در چارچوب 
ساختگی با هم رفتار نكنيم، بلكه به هم عشق بورزيم و احترام بگذاريم 

و نسبت به هم عشق غيرارادی داشته باشيم. 
اولين جزء برای داشتن رابطه عميق و عاشقانه پايدار و عشق بدون قيد و 
 شرط دوستی ميان دو نفر است . پس می توانيم با عميق ترين زمزمه های
روحمان به او اعتماد داش��ته باش��يم . بهترين و بدترين مسائل را درباره 
هم بدانيم و همچنان همديگر را دوس��ت داش��ته باش��يم؛ درست مانند 
يك دوس��ت و يك عاشق. می توانيم برای داشتن رابطه دلخواه و درك 
متقابل، رشته های ارتباطی مان را محكم تر كنيم. سپس با كسب مهارت 
در بيان خواس��ته هايمان بكوش��يم. وقتی نمی تواني��م وجودمان را برای 
كسی كه دوستش داريم ابراز كنيم، دريچه های روحمان را نسبت به او 

بسته ايم، در نتيجه دچار مشكالت عاطفی می شويم. 
پس می توانيم در پش��ت ظاهرمان پنهان نشويم. می توانيم سعی كنيم تا 

آنچه همس��رمان را خش��نود می كند به او بگوييم تا او به حدس و گمان 
روی نياورد. به جای بيان خواس��ته هايمان، آنچه را كه دوست داريم به 
او بگويي��م. اگر نتوانيم درونياتمان را آش��كار كنيم، نمی توانيم خودمان 
را نيز بشناس��يم. با ابراز وجود می توانيم چيزهايی را ببينيم، احساس و 
تصور كنيم و به اميد آن چيزهايی باش��يم كه نمی توانستيم به وجودش 

بينديشيم. 
با ابراز احساس��ات اعتبار بيش��تری كس��ب می كنيم، اما آسيب پذيرتر و 
حس��اس تر می ش��ويم. در عوض وقتی به همس��رمان اجازه بدهيم تا ما 
را كاماًل بشناس��د، ترس كمتری خواهيم داش��ت تا ما را در آينده ترك 
كن��د. وقت��ی او ما را قبول دارد و بدون قيد و ش��رط عش��ق می ورزد، 
نباي��د در رابط��ه مان پنهانكاری كني��م. می توانيم برای داش��تن آرامش 
درونی، به افكار، گفته ها و اعمالمان عش��ق بورزيم. به عشق بينديشيم، 
از عشق حرف بزنيم و در همه اعمالمان عشق بی قيد و شرط مان را به 
 همس��رمان نشان بدهيم. برای آنكه او نس��بت به ما وضوح داشته باشد، 
م��ی توانيم عميق ترين احساس��اتمان را به او نش��ان بدهيم. پس بدون 

مكالمه، نمی تواند صميميتی وجود داشته باشد. 
تنها راهی كه می توانيم با همس��رمان رابطه داشته باشيم، گفتن حقيقت 
اس��ت. رابطه حقيقی، عش��اق را به حركت وامی دارد و بين آنها اتحاد، 
عشق و رضايت ايجاد می كند. می توانيم برای هرچه صميمی تر بودن، 
احساسات مثبت و منفی را به يك ميزان با هم در ميان بگذاريم. نگفتن 

حقيق��ت به نوعی دروغگويی اس��ت . انرژی كه ب��رای صداقت به كار 
می بريم . بس��يار كمتر از انرژی اس��ت كه صرف نگفت��ن و پنهانكاری 
می ش��ود، پس بهتر اس��ت خود را وقف حقايق و زندگی آزادانه كنيم 
و با كس��ب ش��جاعت برای چني��ن زندگی ، از ترس نيز رها بش��ويم . 
 وقتی بصيرت برتر از احساس ترس شمرده بشود، ترس وجود نخواهد 

داشت. 
م��ی توانيم بدون قضاوت درباره گفته های همس��رمان ، به حرف هايش 
گوش بسپاريم و دلمان را هميشه برای حرف هايش بگشاييم. می توانيم 
برای داشتن رابطه ای خوب ، طرف ديگر رابطه مان را نگهبان تنهايی مان 
قرار بدهيم. وقت��ی بدانيم بين صميمی ترين افراد نيز فاصله نامحدودی 

وجود دارد، می توانيم در كنار هم زندگی عالی داشته باشيم.
اگ��ر اي��ن فاصله را بپذيري��م، همديگر را كامل تر می بيني��م. می گويند 
م��ی ت��وان آنقدر به هم نزديك ب��ود تا از كمبود هوا ش��كايت كرد، اما 
بهتر اس��ت اجازه ندهيم در رابطه عاش��قانه مان چنين مس��أله ای پيش 
بياي��د. م��ی توانيم هنگام نياز همس��رمان ب��ه او آزادی بدهيم. بگذاريم 
رها باش��د و وقتی نياز به مراقبت داش��ته باشد از او كاماًل مراقبت كنيم. 

 

می توانيم متعهد بش��ويم تا هنگام ني��از ، در رابطه مان فضای باز ايجاد 
كنيم. می توانيم صميميت و تنهايی را دوست داشته باشيم تا گره ای در 
كارهايمان ايجاد نش��ود. در دل عشق راز ساده ای وجود دارد ؛ عشق به 

معشوق اجازه رهايی می دهد.

دث
حوا

با همسر خود دوست باشید

س��ارق معتادي كه مرتكب 43 فقره سرقت داخل خودرو شده بود توسط 
كارآگاهان پايگاه غرب پليس آگاهي شناس��ايي و دستگير شد. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني پليس، سرهنگ »حسين حس��ين زاده« رئيس پليس 
آگاهي استان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پي وصول شكايت 
ش��هروندان مبني بر چندين فقره س��رقت اموال و وجوه نقد آنها از داخل 
خودرو، موضوع در دس��تور پايگاه غرب پليس آگاهي استان قرار گرفت.  
وي اف��زود: مأموران پس از انجام تحقيقات الزم در محل هاي وقوع جرم 
س��رانجام فردي به نام »علي � ح« را حين س��رقت از يك دستگاه خودرو 
پارك شده در خياباني فرعي دستگير كردند. اين مقام مسئول گفت: سرقت 
هاي داخل خودرو از جمله سرقت هاي شايع در سطح شهر و حتي كشور 

به شمار مي رود. 
وي تصريح كرد: آمارها نشان مي دهد كه سارقين داخل خودرو اغلب به 
سوء مصرف مواد مخدر مبتال هستند و به همين علت جهت تأمين مخارج 
 تهيه مواد افيوني دس��ت به سرقت و به ويژه س��رقت از داخل خودرو ها 
مي زنند. وی افزود: پليس آگاهي موفق به شناس��ايي و دس��تگيري سارق 
س��ابقه دار و معتادي ش��دند كه مرتكب 43 فقره سرقت از داخل خودرو 
شهروندان نموده بود. اين مقام مسئول در ادامه عنوان كرد: كه از اعتياد شديد 
به مواد مخدر رنج مي برد و انگيزه خود را از سرقت ها تامين مخارج تهيه 
مواد مخدر مصرفي اعالم داش��ته بار ديگر ب��ه همان دليل و با همان جرم 
زندان را تجربه كرد. وی ادامه داد: از اين متهم مقاديري اس��ناد و مدارك و 
اموال مس��روقه كشف و ضبط گرديد.  سرهنگ حسين زاده به شهروندان 
توصيه كرد: از قرار دادن پول، اسناد و مدارك و اشياء قيمتي در خودرو و در 
معرض ديد خود داري و خودرو خود را در محل هاي امن و حتي المقدور 

در پاركينگ پارك كنند.

در پ��ی اجرای طرح مبارزه با س��ارقان كيف قاپ توس��ط مأموران پليس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان طی 24 ساعت گذشته 12 نفر 
از كيف قاپ های حرفه ای شناس��ايی و دستگير شدند. سرهنگ حسين 
حس��ين زاده رئيس پليس آگاهی اصفهان اظهار داشت: باتوجه به اين كه 
جرم كيف قاپی جزء جرايم خشن بوده و موجب احساس ناامنی در بين 
مردم می شود، به همين منظور طرح ويژه ای برای مبارزه با جرم كيف قاپی 

توسط مأموران اين پليس به اجرا گذاشته شد. 
وی افزود: در اولين روز از اجرای اين طرح كه با به كارگيری امكانات و 
نيروهای مجرب و ورزيده پليس آغاز گرديده با تحت پوشش قرار دادن 
جغرافيای جرم و مكان های آلوده در سطح شهر توسط واحدهای گشت 
پنهان و آش��كار 12 نفر از كيف قاپ های حرفه ای و س��ابقه دار دستگير 
شدند. اين مقام مسئول با بيان اين كه متهمان به تعدادی از سرقت های خود 
اعتراف و مالباختگان آنها شناسايی شدند اظهار داشت: در اين خصوص 
پرونده متهمان دستگير شده تكميل و جهت سير مراحل قانونی به مراجع 

قضايی تحويل داده شدند. 
رئيس پليس آگاهی استان كيف قاپ ها را در زمره سارقان خشن برشمرد 
و گفت: اين عده عمدتاً با استفاده از موتورسيكلت اقدام به ارتكاب جرم 
می كنند و در برخی مواقع نيز قربانيان خود را مورد ضرب و جرح قرار می 
دهند. اين مقام انتظامی عنوان كرد: از اين افراد مقادير قابل توجهی نيز اسناد 
و مدارك و اموال سرقتی مربوط به مالباختگان كشف گرديده كه تحقيقات 
برای شناسايی ساير مالباختگان كماكان ادامه دارد. سرهنگ حسين زاده در 
پايان تأكيد كرد: طرح مذكور طی روزهای آينده نيز با قوت اجرا و نيز به 
طور مداوم تا پايان سال انشاءاله ادامه می يابد تا امنيت و آرامش خوبی در 

سطح شهر فراهم شود.

با تالش مأموران ايس��ت و بازرسی ش��هيد ساالری فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان فريدن اس��تان اصفهان تعداد يك هزار و 895 سكه قديمی 

تقلبی كشف و ضبط شد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی پليس، س��رهنگ علی دشتی فرمانده 
انتظامی شهرستان فريدن اظهار داشت: مأموران ايست و بازرسی شهيد 
ساالری اين فرماندهی هنگام كنترل محور اليگودرز به اصفهان به يك 
 دس��تگاه خودروی پرايد مشكوك شده و به آن دستور ايست می دهند
 ك��ه خ��ودروی مذكور ب��دون توجه ب��ه مأم��وران از مح��ل متواری

می شود.
وی افزود: بالفاصله اكيپی از مأموران به تعقيب خودرو می پردازند كه 
حين تعقيب و گريز سرنش��ين خودرو يك كيسه مشكوك را به بيرون 

پرتاب می كند.
اين مقام مس��ئول با بيان اين كه س��رانجام خ��ودرو متوقف و راننده به 
هم��راه سرنش��ين آن به نام های حيدر و س��امان- گ عنوان داش��ت: 
در بررس��ی كيس��ه مرب��وط  تع��داد ي��ك ه��زار و 895 قطعه س��كه 
 طالي��ی رن��گ با نق��ش الالهك اال الهو مش��كوك به عتيقه كش��ف و 

ضبط شد.
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان فري��دن تصري��ح ك��رد: در تحقيق��ات 
ص��ورت گرفت��ه توس��ط كارشناس��ان مي��راث فرهنگ��ی شهرس��تان 
 مش��خص ش��د س��كه های كشف ش��ده همگی دست س��از و تقلبی

هستند.
در پايان سرهنگ دشتی خاطرنشان كرد: در اين خصوص پرونده تشكيل 
 و متهمان همراه با س��كه های كش��ف ش��ده به مراجع قضايی تحويل

داده شدند.

43 فقره سرقت داخل خودرو 
در پرونده سارق معتاد 

توسط پليس آگاهی اصفهان انجام شد:
دستگیری 12 کیف قاپ حرفه ای

کشف نزدیك به 2000 هزار سکه 
قدیمی تقلبی در فریدن

نتايج تحقيقات و بررسي ها ثابت كرده 
است، زناني كه در دوران بارداري سيگار 
مصرف مي كنند؛ خطر زايمان زودرس، 
مرده زايي و مرگ و مي��ر باالي نوزادان 
زير يك ماهگي، آنان را تهديد مي كند. 
س��يگار مي تواند موجب بروز خطرات 

جدي در سيستم باروري زنان شود.
يك برآورد نش��ان داده است كه بيش از 
14 ميليون از زنان در جهان در سنين 18 
تا 44 سالگي سيگار مصرف مي كنند كه 
از اين ميزان 27/2 درصد از آنان در سنين 
باروري هس��تند و اين ميزان بيش از دو 
برابر چيزي است كه در اهداف بهداشت 
براي همه تا س��ال 2000 پيش بيني شده 

بود.
سيگار كش��يدن در زنان باردار و مادران 
كه به تازگي زايمان كرده اند باعث بروز 
خطر براي نوزادان ش��ان خواهد ش��د. 
از جمله س��ندرم م��رگ ناگهان، ضعف 
پيش��رفته ريه، آس��م، عفونت هاي حاد 
تنفس��ي و... كه همگ��ي از بيماري هاي 

خطرناك تلقي مي شوند.
يك بررسي نشان داده كه هزينه درماني و 
پزشكي براي زايمان غير طبيعي در مادران 
س��يگاري )10894 دالر(، تقريباً دو برابر 
هزين��ه افراد غير س��يگاري )6544 دالر(  
است. برآورد شده كه هزينه هاي پزشكي 
مربوط به بارداري و زايمان غير طبيعي زنان 
س��يگاري 179 ميليون دالر با 11 درصد 
 كل هزين��ه هاي ب��ارداري و زايمان هاي
 غي��ر طبيع��ي زا ب��ه خ��ود اختص��اص 
مي دهن��د. البته با فرض اين كه ش��يوع 
مصرف س��يگار 19 درصد محاسبه شده 

باشد.
تخمين زده شده كه هزينه هاي پزشكي 
زايمان ه��اي غير طبيعي مربوط به زنان 
سيگاري با فرض اين كه شيوع مصرف 
سيگار در طول بارداري 19 درصد باشد، 

1/4 ميليارد دالر است.
ميزان مصرف س��يگار در زنان باردار در 
س��ال 1995 تقريبا 14 درصد بوده است 
كه در مقايس��ه با س��ال 1989 به ميزان 
29 درصد و از س��ال 1994 به ميزان پنج 
درصد كاهش يافته است. شيوع استعمال 
دخانيات در زنان باردار در س��ال 2000، 

10 درصد كاهش پيدا كرده است.
يكي از اهداف برنامه هاي بهداشت براي 
همه ، افزايش ميزان ترك سيگار و مهم تر 

از آن افزايش ترك سيگار در طول دوران 
بارداري به مي��زان 60 درصد و از طرف 
ديگر هدف اين برنامه افزايش ميزان ترك 
سيگار از طريق مشاوره و پيگيري هاي 

كلينيكي تا ميزان 75 درصد است.
زنان سيگاري كه در طول دوران بارداري 
س��يگار را ت��رك مي كنند از س��المت 

بيشتري برخوردار خواهند شد.
مي��زان توليد نوزادان ن��ارس و زير وزن 
طبيعي بايد از طريق ريش��ه كن ش��دن 
مصرف سيگار در طول دوران بارداري به 

ميزان 17 تا 26 درصد كاهش يابد.
دود س��يگار نه تنها براي افراد سيگاري 
خطرناك اس��ت بلكه افراد غير سيگاري 

نيز به راحتي در معرض خطر هستند.
استنشاق تحميلي و دود محيطي سيگار 
يك خطر جدي براي كاركنان و كارگراني 
است كه در محيط هاي بسته مشغول كار 

هستند.
س��ازمان بهداشت جهاني در سال 1992 
خاطرنش��ان ك��رد ك��ه دود س��يگار در 
 كشورهاي توسعه يافته يكي از مهم ترين
آل��وده كننده ه��اي عموم��ي در فضاي 
سرپوشيده است و نسبت به ساير آلوده 
كننده ه��ا در فضاهاي بس��ته از غلظت 

باالتري برخوردار است.
ETS مي تواند تاثيرات شديد و نامطلوبي 
بر چشم و تحريكات حلق و گلو داشته 
باش��د و همچنين باعث افزايش سرطان 

ريه و بيماريهاي قلبي عروقي شود.
ب��راي افرادي كه در حال حاضر تصميم 
ب��ه ترك گرفت��ه اند و در ح��ال كاهش 
مصرف س��يگار هستند، ETS مي تواند 
باعث بروز مش��كالت در راه رسيدن به 

هدفشان شود.
قرار گرفت��ن در مع��رض دود محيطي 
س��يگار، باعث به حداقل رسيدن تمركز 
فكر مي ش��ود و كار فرمايان مي بايست 
از طريق استفاده از دستگاه هاي سنجش 
كنترل و كيفيت هوا، ETS شغلي را براي 

كارگران به حداقل برسانند.
كارفرمايان چه در بخش هاي خصوصي 
چه بخش هاي دولت��ي بايد از طريق به 
كارگي��ري قواني��ن و مقرراتي كش��يدن 
سيگار را به غير از اماكن سر باز و محل 
هاي ويژه براي استعمال دخانيات ممنوع 
 كنن��د و در اي��ن زمينه برخ��ورد جدي 

داشته باشند.

زنان سیگاری در معرض خطر مرده زایی 
فائق آمدن بر اضطراب اجتماعی

چگونه اضطراب و نگرانی خود را کنترل کنيم؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 23 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص استاندار:

استانداري جورکش کم کاري برخي
دستگاه هاي اجرايي نيست

اس��تاندار اصفهان گفت: مديران اجرايي بايد جام��ع وكامل وظايف خود را اجرا 
كنند. به گزارش موج عليرضا ذاكر اصفهاني در جلس��ه ش��وراي اداري اس��تان با 
تأكيد بر اين كه نبايد بار تمام مش��كالت اصفهان را به دوش استانداري انداخت، 
بيان داشت: استانداري جوركش كم كاري برخي دستگاه هاي اجرايي نيست. وي 
با بيان اين كه دستگاه ها ومديران اجرايي بايد جامع وكامل وظايف خود را اجرا 
كنند، اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي استان بايد به گونه اي اعتماد سازي كنند 
كه مردم براي حل مش��كالت ش��ان به طور مستقيم به آن دستگاه مراجعه نمايند. 
ذاكر اصفهاني با اش��اره به اين كه صحيح نيس��ت كه يك كشاورز و يا كارگر يك 
كارخان��ه براي حل مش��كل خود با تلفن همراه من تم��اس بگيرد و چاره جويي 
كند، ادامه داد: همه موضوعات و مس��ائل كاري و معيش��تي م��ردم متولي و يك 
دس��تگاه مرتبط دارد كه مي بايست وظايف خود را به صورت مستمر دنبال كنند. 
اس��تاندار اصفهان اشاره داشت: اين كه خشكس��الي اتفاق افتاده، شرق اصفهان با 
مس��أله خشكسالي مواجهه شده، سيب س��ميرم كرم خورده شده و يا بسياري از 
مس��ائل طبيعي و غير طبيعي اس��تان، ازهمان ابتدا از طريق اس��تانداري رفع شود 
صحيح نيست. وي تصريح كرد: وظيفه استانداري، پرداختن به مسائل كالن استان 
و مبارزه با چالش ها و بحران هاست. از طرفي بسياري از مسائل و مشكالت مردم 
نياز به مطالعه و كارشناس��ي دارد كه مسلمًا بررسي تك تك آنها با وجود دستگاه 

متولي، از كانال استانداري موازي كاري، وقت گير و هزينه بر است.
ذاك��ر اصفهاني، وضعي��ت اصفهان را از لح��اظ اقتصادي، اجتماع��ي، فرهنگي، 
بهداش��تي، رفاه��ي و امنيت��ي مطل��وب ارزيابي ك��رد و گفت: در ح��ال حاضر، 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در اس��تان اصفهان به نسبت س��ال هاي پيش افزايش 
چش��مگيري يافته و امروز بخش زيادي از س��رمايه گذاران، آمادگي خود را براي 

مشاركت در پروژه هاي متعدد اعالم كرده اند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه برنام��ه پنج��م توس��عه و اي��ن ك��ه تم��ام دس��تگاه ه��ا 
اس��تان  دس��تگاه هاي  هس��تند،گفت:  آن  اجمال��ي  مطالع��ه  ب��ه  موظ��ف 
خ��ود  عمران��ي  اعتب��ارات  ب��ر  و  كاس��ته  اجراي��ي  ه��اي  هزين��ه  از   باي��د 
بيافزايند. اس��تاندار اصفهان با بيان اين كه قيمت كاالهاي توليدي اس��تان افزايش 
چنداني نداش��ته و حتي از بس��ياري از قيمت هاي جهاني نيز كمتر اس��ت، افزود: 
قيم��ت فوالد در كش��ورهاي اروپاي��ي 20 تا 25 درصد، ك��ره 40 درصد، روغن 
خوراكي 30 تا 40درصد و مواد ش��وينده 90 درصد افزايش داش��ته، در حالي كه 
ن��رخ اين كاالها در كش��ور ما به ترتيب 20 درص��د، 19 درصد، 12 درصد و 10 

درصد افزايش داشته اند.
اس��تاندار اصفهان تأكيد كرد: در راس��تاي رشد و توسعه استان نبايد تنها چشم به 
اعتبارات دولت دوخت، بلكه بايد از ظرفيت هاي استاني حداكثر استفاده را برد. 
ذاكر اصفهاني با بيان اين كه تخصيص اعتبارات عمراني ابالغ ش��ده اس��ت، بيان 
داش��ت: پروژه هاي عمراني ش��هر اصفهان به خصوص طرح هاي كالن را بايد با 
س��رعت بخشي ويژه اي در س��ال جاري دنبال كرد. وي جدي ترين مسأله استان 
اصفهان رادر حال حاضر، بحران خشكسالي عنوان كرد و ادامه داد: براي حل اين 
معضل بايد به س��مت دانشگاه ها و مراكز علمي رفت و از ظرفيت هاي تحقيقاتي 

حوزه علم و فناوري استفاده نمود.

انتخاب جنجالي فرماندار جديد اصفهان
عليرضا ذاكر اصفهاني با بيان اين كه نمايندگان مجلس بازوان مش��ورتي مديريت 
استان هستند، تصريح كرد: شايعات متعدد، تعامل و همكاري مثبتي بين نمايندگان 
مجلس و اس��تانداري وجود دارد و اس��تانداري آنها را به عنوان همكاران دستگاه 
اجرايي خود مي شناس��د. وي انتخاب فرماندار جديد اصفهان را با مش��ورت و 
همفكري نمايندگان اعالم داش��ت و افزود: نبايد موضوع انتخاب فرماندار جديد، 
اسباب دلخوري فرد يا افرادي را فراهم نمايد و منجر به سوء تعبير و سوء استفاده 
فرصت طلبان ش��ود. اس��تاندار اصفهان، گزينه انتخابي جديد را انساني كارآمد و 
موفق در تجارب گذشته و فعاليت هاي حاضرش دانست و گفت: در حال حاضر، 
كفيل به عنوان فرماندار جديد اصفهان معرفي ش��ده و اين گزينه مورد نظر چهار 
تن از نمايندگان مجلس نيز هس��ت. ذاكر اصفهاني ادامه داد: كامران نماينده مردم 
اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي با دعوت اس��تانداري، به خواست خود در 
ميزگرد انتخابي فرماندار ش��ركت نكرده و عالوه ب��ر آن، مظفرحاجيان، فرماندار 
س��ابق نيز پس از بازنشس��ته شدن اس��تعفا نمود كه بنده پس از گذشت 10 روز، 
اقدام به انتخاب گزينه جديد كردم و از زحمات بي ش��ائبه وي تقدير و تش��كر 
مي كنم. وي با تأكيد بر اين كه فرماندار جديد اصفهان تنها بر اس��اس معيارهاي 
نظام جمهوري اس��المي و قانون اساسي انتخاب شده  و فعاليت هاي شبانه روزي 
بس��ياري در سمت مدير كل سياس��ي انتخابات رياست جمهوري اخير داشته اند، 
ادامه داد: اين نيروي جوان و فرهيخته در س��ال 72 يكي از دانشجويان موفق من 
بوده  اس��ت. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اين كه متفاوت بودن نظريه و ساليق 
مديران اجرايي طبيعي اس��ت، تصريح كرد: مديريت اس��تان آمادگي دارد در يك 
جلس��ه جديد با نمايندگان مخالف به شور بنشيند، اما استانداري انتخاب خود را 

كرده و طي يك حكم رسمي آن را ابالغ نموده است.

سرپرست بانک توسعه تعاون اصفهان:
226 میلیارد ریال تسهیالت به 
تعاونی های اصفهان پرداخت شد

سرپرس��ت بانك توس��عه تعاون اس��تان اصفهان گفت: بانك توسعه 
تعاون 226 ميليارد ريال تسهيالت به اتحاديه ها و شركت های تعاونی 

استان اصفهان ارائه كرد.  
علی زينلی به اقدامات انجام گرفته از س��وی بانك توسعه تعاون در 
س��طح استان اصفهان اش��اره كرد و اظهار داشت: اين بانك با هدف 
ارتقای س��هم بخش تعاون در اقتصاد ملی و استان اصفهان در زمينه 
ارائ��ه تس��هيالت مطابق با قوانين مالی و پولی كش��ور به حمايت از 
تعاونی ها و اتحاديه ها می پردازد. سرپرست بانك توسعه تعاون استان 
اصفهان در مورد ديگر اهداف اين بانك در اس��تان اصفهان، تصريح 
ك��رد: هدف ما افزايش ظرفيت های بخش تعاون در تمامی زمينه ها و 

به ويژه اشتغال است. 
وی با اش��اره به پرداخت 226 ميليارد ريال تس��هيالت به اتحاديه ها 
و ش��ركت های تعاونی استان اصفهان از س��وی بانك توسعه تعاون، 
تصريح كرد: اين ميزات تس��هيالت در قالب دو هزار و 200 پرونده 

اعتباری به متقاضيان پرداخت شده است.
زينل��ی با تأكي��د ب��ر اين ك��ه برنامه ريزی ه��ای فراوانی ب��ه منظور 
توس��عه خدمات رس��انی به جامعه مخاطب در س��ال جهاد اقتصادی 
صورت گرفته اس��ت، گفت: اميدواريم در س��ال جه��اد اقتصادی با 
برنامه ريزی های انجام ش��ده و افزايش تنوع در خدمات بانك توسعه 
تعاون به تعاون گران و تمامی اقش��ار مردم در تحقق 40 درصد سهم 
اش��تغال تعاون در كشور و همچنين افزايش ميزان صادرات كاالهای 
توليدی بخش تعاون به س��اير كش��ورها، نقش چشمگيرتری داشته 

باشيم.

تکنولوژي بخاري هاي گازي در ایران 
مربوط به 35 سال پیش است

دبي��ر انجمن صنايع فلزي و لوازم خانگي اس��تان اصفهان گفت: در 
س��ال جهاد اقتصادي بايد فق��ط سياس��ت ها و راهكارهايي را پيش 
گرفت كه منتج به فرهنگس��ازي ش��ود. عليرضا صمدي بيان داشت: 
افزايش قيمت و يا رقيب تراش��ي براي توليد كننده داخلي، دردي را 

از بهينه مصرف كردن درمان نمي كند.
وي با ذكر اين نكته كه تكنولوژي بخاري هاي گازي در ايران مربوط 
به 35 س��ال پيش اس��ت، اظهار داش��ت: صنايع ل��وازم خانگي بايد 
تحت حمايت دولت قرار گيرد تا طي يك پروس��ه مشخص، به روز 
بش��وند. اين در حالي اس��ت كه به دليل ايراداتي كه در ساختارهاي 
 تولي��دي داخل وج��ود دارد، روال چند دهه قبل در اين واحدها طي 

مي شود. 
صمدي با اش��اره به اين كه اگر يك توليد كننده به روز نش��ود راهي 
به بازارهاي خارجي نخواهد داش��ت، بيان داش��ت: راهكاري دقيقي 
براي ورود كاالي خارجي وجود ندارد و در صورتي كه توليد كننده 
داخلي از فناوري ها اطالع نداش��ته باش��د، در برابر كاالي پيش��رفته 

داخلي محكوم به فناست.
دبي��ر انجمن صناي��ع فلزي و لوازم خانگي اس��تان اصفهان همچنين 
تصري��ح ك��رد: در گذش��ته، بحث ات��الف انرژي چن��دان درجامعه 
مطرح نبود، اما امروز اين مهم با مطرح ش��دن هدفمندكردن يارانه ها 
جدي ترش��ده اس��ت و باي��د در مديريت و بهينه س��ازي آن دقت و 

نظارت بيشتري داشت. 

شهردار ورنامخواست خبر داد:
افزایش 24درصدی بودجه شهرداری

نشس��ت خبری ش��هردار ورنامخواس��ت با حضور اصحاب رس��انه 
شهرس��تان لنجان در ش��هرداری ورنامخواس��ت برگزار شد. در اين 
نشس��ت خبری، شهردار ورنامخواس��ت در ابتداسال جهاد اقتصادی 
را تبري��ك گفت و گزارش��ی از افزاي��ش بودجه عمران��ی به 19 و 
كاه��ش بودجه جاری به 12 ميليارد ريال با افزايش 24 درصدی كل 
 بودج��ه به ميزان 31 ميليارد ريال رو به رو بوديم. اردش��ير محمدی

 افزود: شهرداری ورنامخواست آمادگی سرمايه گذاری را در مسائل 
خدماتی و توليدی را دارد. 

وی افزود: امسال 14 خط مشی تهيه كرده ايم كه در قالب 240 برنامه 
به مرحله اجرا خواهيم رساند. همچنين 22 طرح زيرسازی در شهر و 
راه اندازی جايگاه سی ان جی شهر را در دست اقدام می باشد. وی 
رفع مشكالت زيرساختی ازجمله شبكه آب و فاضالب برق و تلفن 

را از مهم ترين برنامه های شهرداری ورنامخواست عنوان كرد. 
 وی اظهارداش��ت: در س��ال 90 تع��داد 35 پروانه س��اختمانی صادر
 و تعداد 60 پروانه تمديدی در يك ماه اول س��ال 90 داش��ته ايم كه 

نسبت به سال 89 افزايش چشم گيری داشته است. 
همچنين از افتتاح يك پارك جديد در ش��هر در سال جهاد اقتصادی 

خبر داد.

استاندار چهارمحال و بختياري خواستار شد؛
پخش اذان زنده 

در معابر اصلي شهرکرد
استاندار چهارمحال و بختياري خواستار پخش اذان زنده در چهارراه ها، 
ميادين و معابر اصلي شهركرد شد. علي اصغر عنابستاني در شوراي اقامه 
نماز اين استان، اظهار داشت: اذان هاي ظهر و عصر و مغرب و عشا بايد 
به صورت زنده، در چهارراه ها و خيابان هاي اصلي شهركرد پخش شود. 
وي افزود: اين اقدام بايد از س��وي ش��هرداري شهركرد و صدا و سيماي 
مركز استان به زودي مطالعه و اجرايي شود. عنابستاني اقامه نماز جماعت 
در بوس��تان هاي چهارمحال و بختياري را ضروري دانس��ت و افزود: در 
كن��ار اقامه نمازهاي جماعت، مس��ابقات فرهنگي، معنوي و مذهبي نيز 
طراحي و برگزار ش��ود. وي با اش��اره به حضور مسافران و گردشگران 
فراوان به شهركرد در اين روزها، تصريح كرد: شهرداري شهركرد و صدا 
و سيماي مركز اين استان نسبت به طراحي و راه اندازي راديو پارك، در 
روزهاي تعطيل و پرتردد در ش��هركرد اقدام كنند. استاندار چهارمحال و 
بختياري تشكيل كارگروهي از حوزه سياسي استانداري، سازمان صنايع 
و معادن، سازمان تبليغات اسالمي و اداره كل كار و امور اجتماعي براي 
بررس��ي وضعيت و احداث نمازخانه در واحدهاي توليدي را ضروري 
برش��مرد. وي احداث نمازخانه در مجتمع هاي بي��ن راهي را به عنوان 
اولويت و هدف اصلي راه اندازي اين مجتمع ها بيان و خاطرنش��ان كرد: 
خدمات رساني در ذيل احداث نمازخانه هاي بين راهي تعريف شده است. 
عنابستاني تالش در عرصه اقامه و احياي نماز را بسيار ضروري دانست 
و گفت: در آيات مختلف قرآني بر امر اقامه نماز تأكيد شده و امر به نماز 
در خانواده و تربيت فرزندان نمازگزار نيز در قرآن مورد تأكيد قرار دارد. 
وي همچنين ترويج نماز در آموزش و پرورش را مورد تأكيد قرار داد و 
گفت: نماز در محيط هاي مختلف و از همه مهم تر در خانواده، مدرسه و 
دانشگاه ضروري است. عنابستاني با بيان اين كه در سال جهاد اقتصادي با 
كار جهادي بايد حوزه هاي فرهنگ كه نماز زيربناي آن اس��ت را تقويت 
كرد، گفت: رويكرد دولت عدالت محور رويكرد ديني و تعالي فرهنگي 
الهي است كه با اختصاص اعتبارات مناسب، سعي دارد مشكالت را حل 
و جامعه را در مسير خدايي هدايت كند. وي با بيان اين كه نماز از جمله 
واجباتي است كه هر روز تكرار مي شود، اظهار داشت: برگزاري نماز اول 

وقت نقش مهمي در رفع آسيب هاي روحي و رواني دارد.

4 خردادماه جاري انجام مي شود؛
برگزاري سمینار نقد و بررسي سند 

چشم انداز 20 ساله شهرکرد
سمينار نقد و بررسي سند چشم انداز 20 ساله شهركرد چهارم خردادماه 
جاري در ش��هركرد برگزار مي شود. اردشير نوريان، شهردار شهركرد در 
نشست برگزاري اين سمينار، اظهار داشت: باتوجه به پيچيدگي مديريت 
ش��هري و ماهيت پويايي نظام شهري ضرورت تدوين برنامه چشم انداز 
توسعه و برنامه راهبردي پنج ساله شهرداري بيش از پيش الزم و ضروري 
است.  وي افزود: ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان، افزايش رقابت پذيري 
در شهر در عرصه هاي مختلف از ديگر مزاياي تدوين اين سند چشم انداز 
اس��ت. نوريان ب��ا تأكيد بر اين كه برنامه ري��زي از اركان و ضرورت هاي 
اساس��ي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده محسوب مي شود، گفت: 
برنامه ريزي مي تواند كوتاه ترين مسير در تحقق هر هدفي را تعيين و تبيين 
و دستيابي به هدف تعيين شده را سهولت بيشتر بخشد. شهردار شهركرد 
تصريح كرد: در واقع برنامه ريزي اس��ت كه با ايجاد بس��تر مناسب براي 
شناخت امكانات و محدوديت ها، تمهيدات بهره گيري بهينه از امكانات 
موجود و تبديل محدوديت ها و تهديدها به فرصت ها را فراهم مي سازد. 
وي بر ضرورت اجراي برنامه راهبردي ش��هري ش��هركرد تأكيد كرد و 
گفت: التزام به اجراي برنامه راهبردي تدوين ش��ده موجب مي ش��ود تا 
اهداف توس��عه با شتاب افزون تري هموار ش��ود. نوريان برنامه ريزي را 
ابزار اصلي مديريت در تمامي عرصه هاي جوامع انساني برشمرد و گفت: 
دس��تاوردهاي علمي و فني از يك سو موجب گسترش شهرنشيني و از 
سوي ديگر موجب دوري انسان از عناصر طبيعي، تخريب محيط زيست 
و ناهنجاري هاي ناشي از آن مي شود. وي خاطرنشان كرد: برهمين اساس 
به منظور سمينار نقد و بررسي سند چشم انداز 20 ساله شهرداري شهركرد، 
چهارم خردادماه جاري با همكاري دانش��گاه تهران در ش��هركرد برگزار 
مي ش��ود. نوريان از حضور رئيس پژوهشكده جغرافيايي دانشگاه تهران 
در اين س��مينار خبر داد و گفت: اين سمينار با حضور مديران ارشد اين 
اس��تان، مديران ادارات و س��ازمان هاي ذي ربط، اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هر، استادان دانش��گاهي، صاحبنظران برگزار مي شود. وي با تأكيد بر 
اين كه تدوين سند چشم انداز توسعه نياز ضروري شهرداري مركز استان 
است، افزود: تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نقش 
بسزايي در تحقق اهداف، سياست ها، پروژه و جدول زمانبندي تك تك 

اقدامات شهري ايفا مي كند.

اعزام تیم هاي بهداشتي به مناطق 
محروم چهارمحال و بختیاري

مسئول بسيج جامعه پزشكي سپاه چهارمحال و بختياري گفت: به مناسبت 
گراميداش��ت سوم خرداد، تيم هاي بهداشتي به مناطق محروم اين استان 
اعزام مي شوند. حسن اس��حاقي در جمع كاركنان سپاه اين استان اظهار 
داشت: سالروز آزادسازي خرمشهر يك روز ملي و مذهبي در كشور است 
كه بايد از رشادت ها و شجاعت هاي رزمندگان اسالم و شهيدان سرافراز 
جنگ تحميلي تجليل به عمل آيد. وی با اشاره به تدوين برنامه هاي متنوع 
در هفته مقاومت در اين استان، گفت: به همين منظور 28 برنامه فرهنگي 
به مناس��بت گراميداشت ميالد حضرت زهرا )س(  و آزادي خرمشهر در 
مراكز درماني اين استان برگزار مي شود. مسئول بسيج جامعه پزشكي سپاه 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: تجليل از جانبازان، سركشي به خانواده 
معظم شهدا، اجراي برنامه هاي كوهپيمايي، اعزام تيم هاي بهداشتي درماني 
به مناطق درماني، ارسال بسته هاي بهداشتي و غذايي به نيازمندان، برگزاري 
كارگاه آموزش��ي با عنوان نقش زن در سالمت خانواده، از مهم ترين اين 

برنامه هاست. 

سومين دوره مسابقات موشک هاي آبي 

دانشگاه شهرکرد برگزار شد

سومين دوره مسابقات موشك هاي آبي دانشگاه شهركرد، 27 ارديبهشت ماه 
سال جاری با شركت 95 تيم، در دو ماده برد و حمل تخم مرغ كه در زمين 
چمن اين دانش��گاه برگزار ش��د. اين مسابقات به همت انجمن هاي علمي- 
دانش��جويي مكانيك جامدات و س��ياالت و عمران، با همكاري مركز رشد 
واحدهاي فناور دانشگاه شهركرد در دو بخش حمل تخم مرغ و برد موشك 
ها در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار شد. ماده حمل تخم مرغ با تكميل 
ماه زمان پرواز به صورت ش��ليك عمودي با امكان حمل يك عدد تخم مرغ 
در محفظه موش��ك و فرود سالم تخم مرغ انجام ش��د. در ماده برد، حداكثر 
فاصله پرتاب موشك با زاويه خاص مورد نظر بوده است. الزم به ذكر است 
اين مس��ابقات كه با  هدف عملي كردن آموزه هاي نظري دانشجويان انجام 

گرفت، با معرفي پنج تيم برنده در هر بخش، پايان يافت.

فرماندار شهرستان خوروبيابانک:
ارتقای فرهنگ درگرو پرهيز از موازی کاری 

فرماندار خوروبيابانك گفت: پرهيز از موازي كاري در دستگاه ها و سازمان هاي 
نقش مؤثري در ارتقای فرهنگ شهرستان خواهد داشت. حسن فيروزي دركارگروه 
فرهنگی اجتماعی شهرستان  اظهارداشت: برای برگزاری برنامه های فرهنگی بايد 

هماهنگی بيشتری انجام و از موازی كاری پرهيز شود.
وی ب��ا اعالم اين ك��ه  كميته های زيرمجموعه  كارگ��روه تخصصی فرهنگی و 
اجتماعی بايد دربرگزاری جلس��ات جديت بيش��تری داشته باشند، افزود: اين 
جديت و تالش از ضروريات كارگروه اس��ت. وی امور فرهنگی را بس��تر و 
زيربنای امور اجتماعی عنوان كرد وافزود: بايد به مس��ائل امور فرهنگی توجه 
ويژه داش��ت تا كمتر دچار آس��يب های اجتماعی شويم. فيروزی خاطر نشان 
 ك��رد: برنامه ها بايد به گونه ای باش��د كه جوان��ان و دانش آموزان جذب آنها

شوند.

دانشگاه اميرالمؤمنين اصفهان برگزار مي کند؛
اجراي 600 کيلومتر دوي امدادي 

به سمت مرقد امام )ره(
دانشجويان دانش��گاه اميرالمؤمنين طي يك دوي امدادي با طي مسافت 600 
كيلومت��ر يازدهم تا س��يزدهم خرداد به مرقد ام��ام راحل عزيمت مي كنند. به 
گزارش مجتمع دانش��گاهي اميرالمؤمنين، اين كاروان طي دوي امدادي كه از 
گلس��تان شهداي اصفهان آغاز مي ش��ود، پس از عبور از 80 شهر و روستا از 
استان هاي اصفهان، مركزي، قم و تهران و به مدت سه روز، عصر روز جمعه 
13 خرداد به مرقد مطهر آن پير س��فر كرده خواهند رسيد و با آرمان هاي امام 

راحل و مقام عظماي واليت تجديد پيمان مي كنند. 
همچنين دانش��جويان در طول مس��ير ضمن زي��ارت و تجديد عهد و پيمان 
 با ش��هدا، گلزارهاي ش��هدا را عطر افش��اني و ب��ا 30خانواده ش��هيد ديدار 

خواهند كرد. 

خط مرزی بين شهرستان های نجف آباد و لنجان 
در اصفهان تعيين شد

هيأت وزيران با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و به منظور تقسيم بهينه منابع و 
امكانات در نقاط مختلف جغرافيايي كشور، با ايجاد سه تغيير در نقشه تقسيمات 
كش��وري اس��تان هاي اصفهان و مازندران موافقت كرد. وزيران عضو كميسيون 
سياسي و دفاعي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و 
ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- خط مرزي بين شهرستان هاي نجف 
آباد و لنجان در استان اصفهان را تعيين كردند.  بر اساس اين مصوبه، نام روستاي 
بيرجنده از توابع دهستان اهلمرستاق شامل بخش مركزي شهرستان محمود آباد به 
برنجده تغيير مي يابد. همچنين هيات وزيران با تغيير نام روستاي كوزگر محله از 
توابع دهستان ميان بند بخش مركزي شهرستان نور به كالج سفلي موافقت كردند. 
اين تص�ويب نامه پس از تأييد رئيس جمهور از سوي محمد رضا رحيمي، معاون 

اول رئيس جمهور براي اجرا ابالغ شده است.

مدير شعب پست بانك استان اصفهان گفت: طی سال گذشته ميانگين درآمد 
دفاتر ICT روس��تايی اين استان در حدود دو برابر ميانگين هزينه های دفاتر 
ICT روس��تايی كش��ور بوده است. غالمحس��ين صباغی با بيان اين كه پست 
بانك در حال حاضر با تجهيز بيش از 500 دفتر ICT روس��تايی در اس��تان 
اصفهان توانسته است گام بسيار مهمی در راستای ايجاد ارتباط اقتصادی بين 
شهرها و روستاها بردارد، اظهار داشت: هم اكنون با همكاری و همت مديران 
 ICT پست و مخابرات توانسته ايم به عنوان نخستين استان كشور كليه دفاتر
روس��تايی را به صورت خودگردان اداره كرده و بيش از 500 فرصت شغلی 

در اين بخش در استان ايجاد كنيم.
وی به دفاتر فعال ICT و دفاتر پيشخوان در سطح روستاهای اصفهان اشاره 
كرد و افزود: در حال حاضر 200 دفتر پيشخوان خدمات دولتی در شهرهای 
استان اصفهان فعال است كه اين تجهيزات سبب كاهش فاصله ديجيتالی بين 
شهرها و روستاها شده و گام بسيار مهمی در راستای ايجاد ارتباط اقتصادی 

بين آنها محسوب می شود. 
 ICT مدير ش��عب پس��ت بانك اس��تان اصفهان ادامه داد: تمركز ايجاد دفتر
روس��تايي با محوريت ارائه خدمات پس��ت بانك، بيش��تر در روستاهايی كه 
فاصله بيش��تری با ش��هر دارند، انجام گرفته است. وی مهم ترين اقدامات در 
سال گذشته را افزايش دفاتر خدمات بانكی در شهرها و روستاها عنوان كرد 

و گفت:  در س��ال 1389 در س��طح كش��ور اين دفاتر به بيش از 13 هزار و 
در س��طح اس��تان به بيش از 700 دفتر افزايش يافته كه دفتر خدمات بانكی 
با مش��اركت بخش خصوصی، توانسته است خدمات ارزنده ای به مردم و به 

ويژه در روستاها ارائه كند. 
صباغی با تاكيد به واگذاری خدمات ساير ارگان ها و ادارات دفاتر پيشخوان 
دولت و دفاتر ICT روس��تايی بيان داش��ت: با توجه ب��ه رايزنی های انجام 
گرفته با ارگان های دولتی و خصوصی و مصوبات كارگروه ويژه اس��تانداری 
هم اكنون بخشی از خدمات ارگان ها از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت 
ارائه می ش��ود و در تالش هس��تيم كه در سال جاری اين خدمات را به دفاتر 

ICT روستايی نيز تعميم دهيم.
وی از راه ان��دازی و آغاز فعاليت نرم افزار بانكی سراس��ری و On Line با 
نام س��يميا در تمام دفاتر و ش��عب پست بانك كش��ور خبر داد و خاطرنشان 
كرد: با نصب سيس��تم نرم افزار يكپارچه س��يميا، تم��ام دفاتر خدمات بانكی 
و ش��عب پس��ت بانك به يكديگر متص��ل و خدمات بانك��ی را به صورت 
يكپارچه ارائه می كنند و دسترس��ی به تمامی حس��اب ها برای مش��تريان در 
تمام دفاتر و ش��عب سراس��ر كش��ور به ص��ورت لحظه ای مهيا می ش��ود و 
 موج��ب تس��ريع در عملي��ات گ��ردش مالی مؤسس��ات اقتص��ادی و مردم

خواهد شد.

معاون سياسی- امنيتی استانداری اصفهان گفت: اقدامات آبرسانی به شرق اصفهان 
از چند سال گذشته در برنامه های مديريت استان در نظر گرفته شده و در اين زمينه 
بهای باج دادن به كسی را نداريم. محمد مهدی اسماعيلی با بيان اين كه اصفهان از 
نظر سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی در موقعيت مطلوبی قرار دارد، اظهار 
داشت: با طی مسيری كه توسط رهبر معظم انقالب ترسيم كردند، مسائل اساسی 
جامعه هماهنگ با آهنگ حركت نظام پيش می رود و هيچگونه تنش سياس��ی در 

حال حاضر در استان نداريم و وضعيت به طور كامل آرام است.
وی تش��كيل اولين س��تاد اجرای فرمان جهاد اقتصادی را يكی از افتخارات استان 
اصفهان در س��ال جهاد اقتصادی عنوان كرد و گفت: هدف از تش��كيل اين ستاد 
استفاده از همه ابزارها در زمينه تحقق و توسعه اقتصاد استان است. معاون سياسی- 
امنيتی اس��تانداری اصفهان با تأكيد بر اين كه عدم توجه به حاش��يه ها يكی از علل 
موفقيت مديران دس��تگاه های اجرايی در سطح استان است، تصريح كرد: دغدغه 
اصلی مسئوالن حركت در مسير مطالبات به حق مردم است و به هيچ كس اجازه 

ورود حاش��يه ای به اين مس��ير داده نمی شود. وی به س��اخت سالن های اجالس 
در اصفهان اش��اره كرد و بيان داشت: س��اخت مجموعه سالن های اجالس سران 
كشورهای غير متعهد در زمينی به مساحت 144 هزار متر، بهانه ای برای پيشرفت 

استان اصفهان است.
اس��ماعيلی با اشاره به اين كه تعدادی از كشاورزان منطقه شرق استان برای گرفتن 
حق آبه اعتراض داشتند و با تراكتورهای خود به منظور اعتراض تجمع كرده بودند، 
گفت: مسأله حق   آبه بيش از 57 سال است كه مطرح شده و استانداری نيز پيرو اين 
موضوع جلسات متعددی را برگزار كرده است و انجام اينگونه اعتراضات موجب 

كندی در روند پيشرفت كار می شود.
وی با تأكيد بر اين كه مسئوالن بهای باج دادن به كسی را ندارند، بيان داشت: اگر 
قرار است فعاليت های عمرانی در شرق اصفهان انجام شود، برنامه ريزی های دقيق 
از سال ها پيش برای اجرای اين پروژه آغاز شده است و در حال حاضر قرار است 

كه عملی شود و موضوع هنوز مطرح نشده است.

در سال گذشته؛
درآمد دفاتر ICT روستایی اصفهان دو برابر میانگین کشوری شد

30
 از 

اه
وت

ک

به دنبال اعتراض کشاورزان برای دریافت حق آبه؛

اسماعیلی: در عملیات آبرسانی شرق اصفهان به کسی باج نمی دهیم
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اقتصاد

ابالغ رأي
2/544 كالس��ه پرونده: 89-977، ش��ماره دادنامه: 90-90/2/19، مرجع رسيدگي: شعبه 27 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه ياوران مهدي به مديرعامل جالل الماسي، 
نشاني: اصفهان، خيابان پروين، روبروي فروشگاه رفاه، ساختمان ياوران مهدي )عج(، وكيل: اصيل، 
خوانده: داود احمدي، مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال، گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت 

از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت صندوق قرض الحس��نه ياوران مهدي )عج( به مديرعامل جالل الماسي 
به طرفيت داود احمدي بخواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره هاي 
50528-1/1225 عهده بانك ملي شعبه اصفهان به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به 
دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده/ خواندگان با ابالغ نشر آگهي 
وقت و انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد 
و تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت 
مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني 
و م��واد 315، 310، 309، 307،  249 قان��ون تجارت حك��م به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 30/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي به 
پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 83/3/21 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده
2/559 شعبه سوم اجراي احكام شوراي حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي 
به ش��ماره 1586/89 له ميترا همتيار و عليه 1- معين نوري زاده، 2- مسيح سبحاني، 3- حسينعلي 
سبحاني به آدرس خ آتشگاه بعد از پمپ بنزين قنادي حبيب بخواسته مطالبه 996/290/000 ريال 
بابت اصل خواسته،  هزينه كارشناسي، نشر آگهي جلسه مزايده اي را در تاريخ 90/3/17 ساعت 12-

11 در طبقه اول مجتمع شوراهاي حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم  كاشاني به منظور 
فروش اموال توقيفي محكوم عليهما كه جمعاً توسط كارشناس دادگستري كه در دو مرحله توسط 
كارشناس��ان دادگستري ارزيابي گرديده اس��ت كه جمعاً 89/117/000 ريال مي باشد برگزار نمايد. 
طالبين خريد مي توانند پنج روز قبل از مزايده با سپردن مبلغ 10 درصد مبلغ كارشناسي و به شماره 
حساب 2171350205001 بانك ملي دادگستري اصفهان واريز نموده و ارائه فيش آن به اين اجرا و 
از اموال توقيفي بازديد نمايند. و در مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه شروع شده و اموال به 
شخص يا اشخاصي فروخته مي شود كه باالترين پيشنهاد قيمت را ارائه نمايند و خصوصيات اموال در 

رونوشت از كارشناس اموال مي باشد طبق نظريه كارشناسان ... دادگستري مي باشد.
ش��ماره: 2234 رياست محترم اجراي احكام شماره سه ش��وراي حل اختالف دادگستري اصفهان 
احتراماً بازگشت به پرونده شماره 3/1586/89 در مورد شكايت خانم ميترا همتيار عليه ورثه مرحوم 
همسر خود به استحضار مي رساند بخواسته مطالبه اينجانب به در وقت مقرر در دفتر دادگاه حاضر 
و پس از مطالعه پرونده در معيت خواهان به محل اصفهان خيابان ميرداماد هنرستان صنعتي مراجعه 
ونسبت به ارزيابي آنها اقدام كه براساس معامالت انجام يافته قيمت عمده فروشي اموال و در نظر 
گرفتن جميع جهات مؤثر بر قيمت ها جمعًا  بالغ بر 42/962/000 ريال به عنوان قيمت پايه برآورد 
مي گردد تا طبق مقررات مربوطه اقدام الزم صورت پذيرد. 1- بخاري آزمايش 12 هزاركالري )شيشه 
شكس��ته( 1 عدد، قيمت واحد: 600/000، قيمت كل: 600/000، 2- ميز كار پروفيلي 100*70، 1 
عدد، قيمت واحد 400/000، قيمت كل: 400/000، 3- ميز كار پروفيلي كوچكتر 100*60، 1 عدد، 
قيم��ت واحد 400/000، قيم��ت كل: 400/000، 4- ميز پروفيلي چرخدار بزرگ 150*60، 1 عدد، 
قيم��ت واحد: 450/000، قيمت كل: 450/000، 5- ميز پروفيلي چرخدار كوچك 60*50، 1 عدد، 
قيمت واحد: 350/000 ، قيمت كل: 350/000، 6- كمد دوذب آهني، 1 عدد، قيمت واحد:800/000، 
قيم��ت كل:800/000، 7- ويتري��ن، 1 عدد،  قيمت واحد: 900/000، قيمت كل: 900/000، 8- كمد 
فلزي چهار درب شش طبقه، 1 عدد، قيمت واحد: 750/000، قيمت كل: 750/000، 9- كمد فلزي 
چهاردرب شش طبقه، 1 عدد، قيمت واحد: 750/000، قيمت كل: 750/000، 10- ميز نقشه كشي 
60*80 پاي��ه فل��زي، 9 عدد، قيمت واحد:60/000، قيم��ت كل: 540/000، 11- ميز چوبي موبايل 
چهارچوب ام دي اف، 20 عدد، قيمت واحد: 400/000، قيمت كل: 8/000/000، 12- ميز كامپيوتر، 
28 ع��دد، قيمت واحد: 250/000، قيم��ت كل: 7/000/000، 13- ميز چوبي،  3 عدد، قيمت واحد: 
700/000، قيمت كل: 2/100/000، 14- بخاري گازسوز 12 هزار،  3 عدد، قيمت واحد: 700/000، 
قيم��ت كل: 2/100/000، 15- يخچال آزمايش 12 فوت، 1 عدد، قيمت واحد: 1/200/000، قيمت 

كل: 1/200/000، 16- اجاق گاز روميزي س��ه ش��عله،  1 عدد، قيمت واح��د: 60/000، قيمت كل: 
60/000، 17- كمد چوبي كتابخانه اي، 3 عدد، قيمت واحد: 800/000، قيمت كل: 2/400/000، 18- 
كمد فلزي ويتريني، 1 عدد، قيمت واحد: 750/000، قيمت كل: 750/000، 19- صندلي چوبي دسته 
دار امتحاني، 30 عدد، قيمت واحد:150/000، قيمت كل: 4/500/000، 20- صندلي پالستيكي مارك 
ناصر، 50 عدد، قيمت واحد: 80/000، قيمت كل: 4/000/000، 21- قيچي روميزي دسته دار آهن بر، 
1 عدد، قيمت واحد: 850/000، قيمت كل: 850/000، 22- كپسول آتش نشاني شش كيلويي، 1 عدد، 
قيمت واحد: 300/000، قيمت كل:300/000، 23- كپسول آتش نشاني چهار كيلويي، 1 عدد، قيمت 
واحد: 200/000، قيمت كل: 200/000، 24- تابلو وايت بر 100*70، 1 عدد، قيمت واحد: 100/000، 
قيمت كل: 100/000، 25- گيره روميزي دهانه ده سانتيمتر، 6 عدد، قيمت واحد: 800/000، قيمت 
كل: 480/000، 26- پنكه سقفي، 1 عدد، قيمت واحد: 100/000، قيمت كل: 100/000، 27- سوهان 
فلزساب )هر دست 5 عددي(، 6 عدد، قيمت واحد: 100/000، قيمت كل: 600/000، 28- گمان اره 
6 عدد، قيمت واحد: 20/000، قيمت كل: 120/000، 29- برس سيمي، 3 عدد، قيمت واحد: 5/000، 
قيمت كل: 15/000، 30- عينك جوش��كاري، 5 عدد، قيمت واحد: 10/000، قيمت كل: 50/000، 
31- پرگار فلزي، 3 عدد، قيمت واحد: 40/000، قيمت كل: 120/000، 32- قيچي حلبي بر دستي، 
10 عدد، قيمت واحد: 50/000، قيمت كل: 500/000، 33- قلم تيزبر، 2 عدد، قيمت واحد: 5/000، 
قيمت كل: 10/000، 34- سوزن خط كش، 2 عدد، قيمت واحد: 10/000، قيمت كل: 20/000، 35- 
سمبه نشان، 5 عدد، قيمت واحد: 5/000، قيمت كل: 25/000، 36- گونيا 15 سانتيمتر، 4 عدد، قيمت 
واحد: 10/000، قيمت كل: 40/000، 37- گونيا 20 سانتيمتر، 1 عدد، قيمت واحد: 20/000، قيمت 
كل: 20/000، 38- گونيا 30 سانتيمتر، 2 عدد، قيمت واحد: 30/000، قيمت كل: 60/000، 39- خط 
كش فلزي، 2 عدد، قيمت واحد: 10/000، قيمت كل: 20/000، 40- متر نواري، 3 عدد،  قيمت واحد: 
12/000، قيمت كل: 36/000، 41- حديده، 1 عدد، قيمت واحد: 100/000، قيمت كل: 100/000، 
42- قالوي��ز، 1 عدد، قيمت واحد: 100/000، قيم��ت كل: 100/000، 43- كوليس، 3 عدد، قيمت 
واحد: 100/000، قيمت كل: 300/000، 44- ميكرومتر، 2 عدد، قيمت واحد: 100/000، قيمت كل: 
200/000، 45-گونيا مركزياب، 1 عدد، قيمت واحد: 20/000، قيمت كل: 20/000، 46- دس��تكش 
كار، 1 عدد، قيمت واحد: 3/000، قيمت كل: 3/000، 47- ماسك جوشكاري، 5 عدد، قيمت واحد: 
30/000، قيمت كل: 150/000، 48- مته س��ه، 17 عدد، قيمت واحد: 2/000، قيمت كل: 34/000، 
49- مت��ه 4، 17 عدد، قيمت واح��د: 2/000، قيمت كل: 34/000، 50- مته 5، 8 عدد، قيمت واحد: 
3/000، قيمت كل: 24/000، 51- مته 6، 18 عدد، قيمت واحد: 3/500، قيمت كل: 63/000، 52- مته 
7، 8 عدد، قيمت واحد: 8/000، قيمت كل: 64/000، 53- مته 8، 4 عدد، قيمت واحد: 8/000، قيمت 
كل: 32/000، 54- مته 9، 4 عدد، قيمت واحد: 10/000، قيمت كل: 40/000، 55- مته 10، 4 عدد، 
قيمت واحد: 10/000، قيمت كل: 40/000، 56- مته 11، 1 عدد، قيمت واحد: 12/000، قيمت كل: 
12/000، 57- مته 12، 1 عدد، قيمت واحد: 15/000، قيمت كل: 15/000، 58- مته 13، 1 عدد، قيمت 

واحد: 15/000، قيمت كل: 15/000، جمع كل: 42/962/000. 
محمود نظامي نيا كارشناس رسمي دادگستري

1- برش باتون، 27 عدد، 2- آدامتر عقربه اي 1 عدد، 3- كنتاكتور 39 عدد، 4- كنتاكتور معيوب 42 عدد، 
 5- رله خرازي 6 عدد، 6- كليد چارتي، مشخصات فني: 1-0، 6 عدد، 7- كليد چارتي، مشخصات فني: 
z-0-1، 6 عدد، 8- كليد چارتي، مشخصات فني: ∆-λ-0، 6 عدد، 9- جعبه استپ استارت، مشخصات 
فني: 3 تايي، 24 عدد، 10- جعب اس��تپ اس��تارت، مشخصات فني: 2 تايي، 10 عدد، 11- آيفون يك 
طبقه، مشخصات فني: فاقد ترانس، 1 عدد، 12- آيفون دو طبقه، 1 عدد، جمعاً 2/000/000 )دو ميليون( 
ريال. موتور سه فاز EPM، مشخصات فني: 380/660، شماره اموال: 1254، 1 عدد، قيمت: 500/000 
ريال، 2- موتور سه فاز موتوژن تبريز، مشخصات فني: 220/380، شماره اموال: 1253، 1 عدد، قيمت: 
300/000 ريال، 3- موتور سيم پيچ مجزا،  مشخصات فنی: SEIMEC، شماره اموال: 1142، 1 عدد، 
قيمت: 350/000 ريال، 4- موتور داالندر، مشخصات فني: ELPROM، شماره اموال: 1257، تعداد: 1 
عدد، قيمت: 400/000 ريال، 5- موتور تكفاز، مشخصات فني: MITALMOTORS، شماره اموال: 
1260، 1 عدد، قيمت: 300/000 ريال، 6- موتور تكفاز، مشخصات فني: apt، شماره اموال: 1256، 1 عدد، 
قيمت: 250/000 ريال، 7- موتور اصليب رينگ، مشخصات فنی: VEM، شماره اموال: 1255، 1 عدد، 
قيمت: 850/000 ريال، 8- موتور VEM DC كوپله ش��ده با يك موتور PEM AC،  ش��ماره اموال: 
1258-1259، 1 عدد و 9- موتور VEM DC كوپله ش��ده با يك موتور PEM AC،  ش��ماره اموال: 
1312-1313، 1 عدد، قيمت: در مجموع 1/500/000 ريال، 10- موتور كولر موتوژن تبريز، مشخصات 
فني: تكفاز، شماره اموال: 1314، 1 عدد، قيمت: 300/000 ريال، 11- تابلو با تجهيزات، 6 عدد، قيمت: 
3/000/000 ريال، 12- بقيه اقالم اين صفحه مربوط به كارش��ناس اموال منقول مي باش��د. قيمت كل: 
7/750/000 ريال )هفت ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال(. 1- سيستم كامل،  مشخصات فني: كيس 
و كي برد، شماره اموال: 11060، 1053، 1205، تعداد: 1 عدد، قيمت: 350/000 ريال، 2- كي برد، تعداد: 
7 عدد، قيمت: 35/000، 3- مانيتور، ش��ماره اموال: 1219، 1 عدد و 4- مانيتور، ش��ماره اموال: 1169، 1 
عدد و 5- مانيتور، شماره اموال: 1226، 1 عدد و 6- مانيتور، شماره اموال: 1118، 1 عدد و 7- مانيتور، 

ش��ماره اموال: 1180، 1 عدد و 8- مانيتور،  ش��ماره اموال: 1249، 1 عدد و 9- مانيتور، ش��ماره اموال: 
1177، 1 عدد و 10- مانيتور، ش��ماره اموال: 1212، 1 عدد و 11- مانيتور، ش��ماره اموال: 1124، 1 عدد 
و 12- مانيتور، ش��ماره اموال: 1122، 1 عدد، قيمت: جمعاً: 1/000/000 ريال، PLC -13،  مشخصات 
فني: با جعبه، شماره اموال: 1206، 1 عدد و PLC -14،  مشخصات فني: با جعبه، شماره اموال: 1202، 
1 عدد و PLC -15،  مشخصات فني: با جعبه، شماره اموال: 1214، 1 عدد، قيمت: جمعاً 1/800/000 
ريال،  Splitter -16، شماره اموال: 1356، 1 عدد، قيمت: 60/000 ريال، PLC -17،  مشخصات فني: با 
جعبه، شماره اموال: 1225، 1 عدد و PLC -18،  مشخصات فني: با جعبه، شماره اموال: 1222، 1 عدد 
قيمت: جمعاً 1/200/000 ريال، 19- مانيتور،  شماره اموال: 1174، 1 عدد، 20- صندلي پالستيكي، مربوط 
به كارشناس اموال منقول، قيمت كل: 4/445/000 ريال )چهار ميليون و چهارصد و چهل و پنج هزار 
ريال(. 1- كامپيوتر كامل، مشخصات فني: 1- مانيتور، 2- كي برد، 3- ماوس، 4- كيس، شماره اموال: 1( 
1186، 2( 1112، 3(-، 4( 1164، 1 عدد، 2- كامپيوتر كامل، مش��خصات فني: 1- مانيتور، 2- كي برد، 
3- م��اوس، 4- كيس، ش��ماره ام��وال: 1( 1175، 2( 1220، 3)-، 4( 1168، 1 عدد، 3- كامپيوتر كامل، 
مشخصات فني: 1- مانيتور، 2- كي برد، 3- ماوس، 4- كيس، شماره اموال: 1( 1215، 2( 1172، 3(- ، 4( 
1183، 1 عدد، 4- كامپيوتر كامل، مشخصات فني: 1- مانيتور، 2- كي برد، 3- ماوس، 4- كيس، شماره 
ام��وال: 1( 1208، 2( 1213، 3(- ، 4( 1055، 1 عدد، 5- كامپيوتر كامل، مش��خصات فني: 1- مانيتور، 
2- كي برد، 3- ماوس، 4- كيس، شماره اموال: 1( 1166، 2(- ، 3(- ، 4(- ، 1 عدد، 6- كامپيوتر كامل، 
مشخصات فني: 1- مانيتور، 2- كي برد، 3- ماوس، 4- كيس، شماره اموال: 1( 1182، 2( 1224، 3(- ، 
4( 1111، 1 عدد، جمعاً: 1/800/000 ريال، 7- ميز نقشه كشي، 9 عدد، مربوط به كارشناس اموال منقول،  
8- كامپيوتر كامل، مشخصات فني: مانيتور و موس و كي برد و كيس، شماره اموال: مانيتور: 1184، 1 عدد،  
قيمت: 350/000 ريال، 9- ميز موبايل، 10- ميز كامپيوتر، مربوط به كارشناس اموال منقول، 11- كامپيوتر 
كامل،10 عدد، 12- پرينتر، مشخصات فني: HP1300 Pentum4، 1 عدد، قيمت: 850/000 ريال، 13- 
سيستم كامل، 2 عدد، قيمت: 700/000 ريال، 14- بقيه اقالم اين صفحه مربوط به كارشناس اموال منقول 
مي باشد. قيمت كل: 3/700/000 )سه ميليون و هفتصد هزار ريال(. Heater -1، شماره اموال: 1389، 
 ،Heater -4 ،شماره اموال:-، 1 عدد ،Heater -3 ،شماره اموال: 1388، 1 عدد ،Heater -2 ،1 عدد
شماره اموال: 1289،1 عدد، Heater -5، شماره اموال: 1290، 1 عدد، Heater -6، شماره اموال: 1291، 
1 عدد، قيمت: جمعاً: 2/400/000 ريال، 7- اسيلوسكپ، مشخصات فني: صاايران،  30MH2، شماره 
اموال: 1002، 6 عدد، قيمت: 9/000/000 ريال، utra sonic -8، ش��ماره اموال: 1295، 1 عدد، قيمت: 
150/000 ريال، 9- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1392، 1 عدد، 10- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1394، 
1 عدد، 11- ذره بين )برقي(، ش��ماره اموال: 1284، 1 عدد، 12- ذره بين )برقي(، ش��ماره اموال: 1283، 1 
عدد، 13- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1293، 1 عدد، 14- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1287، 1 عدد، 
15- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1286، 1 عدد، 16- ذره بين )برقي(، شماره اموال: 1285، 1 عدد، قيمت: 
جمعاً 320/000 ريال، power -17، شماره اموال: 1015، 6 عدد، power -18، شماره اموال: -، 8 عدد، 
قيمت: جمعاً 9/800/000 ريال، loop -19، شماره اموال: 1391، 1 عدد، قيمت: 40/000 ريال. قيمت 
كل: 21/710/000 ريال )بيست و يك ميليون و هفتصد وده هزار ريال(.  1- دريل ستوني، مشخصات 
فني: مارك كل، شماره اموال: 1324، 1 عدد، قيمت: 300/000 ريال، 2- سنگ برقي، مشخصات فني: دو 
طرفه، شماره اموال: 1325،1 عدد، قيمت: 200/000 ريال، 3- دستگاه جوش: شماره اموال: 1326، 1 عدد، 
قيمت: 400/000 ريال، 4- قيچي روميزي،  مربوط به كارشناس اموال منقول، 5- كپسول آتش نشاني، 
مربوط به كارشناس اموال منقول، 6- اكوترانس، مشخصات فني: تكفاز، شمار اموال: 1262، 1 عدد، قيمت: 
200/000 ريال، 7- اكوتراس، شماره اموال: 1263، 1 عدد، قيمت: 250/000 ريال، قيمت كل: 1/350/000 
ريال )يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال(. بقيه اقالم اين صفحه مربوط به كارشناس اموال مي باشد. 
 ،s ct/100 -3 ،1- فيوز مينياتوري، مشخصات فني: تكفاز، 20 عدد، 2- فيوز مينياتوري، سه فاز، 2 عدد
1 عدد، 4- رله مغناطيسي، مشخصات فني: omron، 2 عدد، 5- ميكروسوئيچ، 12 عدد، 6- كنترل فاز، 
 1 ،pv متر، 2 عدد، 9- فركانس متر، 2 متر، 10- مفصل cosy -8 ،5 ع��دد، 7- وانمت��ر با ترانس، 1 عدد
عدد، 11- تاكومتر، 1 عدد، 12- اكوترانس، 2 عدد،  13- مبدل Ac به DC، 2 متر، 14- ولتمتر 0-500، 
11 عدد، 15- آمپرمتر 5-0، 6 عدد، 16 آمپرمتر 30-0، 6 عدد، 17- كليد كاردي تكفاز، 3 عدد، 18- كليد 
كاردي س��ه فاز، 3 عدد، 19- پايه فيوز فشنگي، 19 عدد، 20- پريز سه فاز، 12 عدد، قيمت كل: جمعًا 
2/000/000 ريال )دو ميليون ريال(. 1- جعبه تقسيم، 42 عدد، 2- كليد صليبي، 9 عدد، 3- كليد تبديل، 
40 عدد، 4- كليد دوپل، 16 عدد، 5- كليد تك پل، 40 عدد، 6- پريز، 9 عدد، 7- شستي زنگ با تخته، 
10 عدد، 8- زنگ موزيكال، 5 عدد، 9- كليد كولر، 7 عدد، 10- ديمر، 3 عدد، 11- فتوس��ل، 8 عدد، 
12- رله راه پله، 7 عدد، 13- كليد زبانه اي، مشخصات فني: 1-0، 6 عدد، 14- كليد زبانه اي، مشخصات 
فني: z-0-1، 6 عدد، 15- كليد زبانه اي، مشخصات فني: z-0-1، 6 عدد، 16- كليد زبانه اي، مشخصات 
فني: كليد ولت خطي ، 6 عدد، 17- كليد زبانه اي، مشخصات فني: كليد ولت 7 حالته، 5 عدد، 18- كليد 
زبانه اي، مشخصات فني: ∆-λ-ο، 4 عدد، 19- تايمر تايواني، 4 عدد، 20- تايمر تايواني، 4 عدد، قيمت 

كل: جمعا: 2/400/000 ريال )دو ميليون و چهارصد هزار ريال(.
شعبه اول اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تأسيس شركت
2/561 شماره: 2086 آگهي تغيير مركز اصلي شركت ياقوت كوير مهابات سهامي خاص به شماره 
ثبت 376913 برابر صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 89/12/1 و نامه شماره 386 الف 
32 مورخه 90/1/15 اداره ثبت شركت ها و مؤسسات تهران مركز اصلي شركت از تهران به اردستان- 
مهاباد- خيابان امام- نبش كوچه سپيده- پالك 7 كدپستي 8443144335 انتقال يافته و ذيل شماره 

784 ثبت اردستان به ثبت رسيده است.
 م الف/ 63                                                  فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
 

احضار
2/563 نظر به اينكه آقاي رضا قطره ساماني فرزند نوراله شكايتي عليه مهدي زماني فرزند احمد مبني 
بر تهديد با قداره مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891227 ب 2 ثبت اين شعبه و وقت حضور 
ظرف يك ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 2755                      دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان
 

دادنامه
2/567 شماره دادنامه: 9009970353700186، شماره پرونده: 8909980358300246، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890578، شاكي: آقاي حيدرعلي اسماعيلي با وكالت آقاي مصطفي مستأجران 
به نش��اني اصفهان – خ مقداد كوچه ش��ماره 5 س��اختمان زيتون دفتر آقاي محققيان، متهمين: 
1. آقاي افش��ين ش��كرالهي به نش��اني نجف آباد/ اميرآباد باغ علوي كوي توحيد پ 54 فاز 2، 
2. آقاي ناصر حس��يني به نشاني مجهول المكان، اتهام: فروش مال غير، گردشكار: دادگاه ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي ناصر حس��يني فرزند غالمرضا مبني بر فروش م��ال غير با توجه به 
شكايت شاكي و قولنامه هاي ارائه شده و مدارك ارائه شده از شركت عمران بهارستان و ساير 
ش��واهد و قرائن بزه وي را ثابت تش��خيص ومستنداً به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير 
و ماده يك قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء و اختالس و كالهبرداري متهم مذكور را 
به تحمل يكس��ال حبس و پرداخت پانزده ميليون ري��ال جريمه نقدي در حق صندوق دولت 
محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام آقاي افش��ين ش��كرالهي فرزند فريدون مبني بر فروش 
م��ال غي��ر با توجه به انكار وي مبني بر علم و اطالع وي از تعلق ملك فروخته ش��ده به غير و 
اينكه نامبرده از متهم رديف اول ملك را خريداري كرده اس��ت بلحاظ عدم احراز س��وء نيت 
وي مستنداً به اصل 37 قانون اساسي رأي بر برائت وي صادر و اعالم مي گردد و در خصوص 
رد مال ارشاداً اعالم مي گردد با توجه به برائت متهم رديف دوم شاكي مي تواند با طرح دعوي 
حقوقي نسبت به استرداد وجه نقد پرداختي اقدام نمايد. رأي صادره در مورد متهم رديف اول 
غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و در مورد متهم رديف دوم 
 ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 2758                                   نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

احضار
2/568 نظ��ر ب��ه اينك��ه آقاي حي��دري و غي��ره ش��كايتي عليه آقاي��ان محمد ملك��ي فرزند 
ارس��الن- ايم��ان ملكي فرزن��د ارس��الن- و قربانعلي نظام مبن��ي بر كالهبرداري و ش��روع 
ب��ه كالهب��رداري مط��رح نم��وده كه پرون��ده آن ب��ه كالس��ه 900095 ب 2 ثبت اين ش��عبه 
و وق��ت حضور ظ��رف يك ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه ب��ه مجهول المكان 
ب��ودن مته��م حس��ب م��اده 115 قانون آئي��ن دادرس��ی كيفری مرات��ب يك نوب��ت در يكی 
 از روزنام��ه ه��ای كثيراالنتش��ار طب��ع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذكور دع��وت به عمل 
می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 2759                      دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

اعالم مفقودی )نوبت اول(
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كارت 11855612 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.

خبر

در دومين جلس��ه هيأت نمايندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان، رؤسای كميسيون های 
هفتگانه اتاق بازرگانی مشخص شدند. 
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق 
بازرگانی بايد بتواند منشأ خدماتی برای 
صنعتگران و بازرگانان اصفهان باشد تا 
در مسير اقتصادی استان گام های ارزنده 
برداشته شود. خسرو كساييان در دومين 
جلسه هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق 
بازرگانی اصفهان، به كند ش��دن رش��د 
اقتصادی در اس��تان ط��ی دو دهه اخير 
اشاره كرد و گفت: ساير شهرهای كشور 
مانند مشهد، تبريز و شيراز در اين سال ها 
توانس��ته اند در عرصه اقتص��اد فعال تر 
حرك��ت كنن��د و دولت در اين راس��تا 
می تواند ب��ا انجام پروژه ه��ای عمرانی، 
گام های مثبتی در اين زمينه برای اصفهان 
ب��ردارد.وی از مالق��ات اخي��ر هي��أت 

نمايندگان اتاق ه��ای بازرگانی اصفهان 
و كاش��ان با وزير بازرگان��ی خبر داد و 
گفت: در اين ديدار مسائل و چالش های 
بازرگانی اس��تان در طول چندين س��ال 
گذشته مورد بررس��ی قرار گرفت. وی 
گفت: س��تاد سرمايه گذاری استان ها در 
س��ازمان اقتصاد و دارايی استان اصفهان 
تشكيل شده و از اتاق بازرگانی خواستار 
نماينده ای در اين ستاد هستند. وی افزود: 
در انجام هيچ يك از برنامه های گذشته 
اتاق خللی ايجاد نشده است و كاركنان 
اتاق ب��ا همت مضاعف به فعاليت خود 

ادامه می دهند. 
كس��اييان اعضای هيأت نمايندگان اين 
دوره را پرتوان تر از دوره های گذش��ته 
دانس��ت و گفت: اميدواري��م با همدلی 
اعضا بتوانيم برنامه ايی برای اصفهان تهيه 

و اجرا كنيم. 

عض��و كميس��يون برنام��ه و بودج��ه 
 مجلس هشتم ش��وراي اسالمي گفت: 
ذوب آه��ن اصفهان، نق��ش كليدي و 

حياتي در جهاد اقتصادي دارد.
به گزارش موج ، كريم ش��هرزاد گفت: 
اين ش��ركت پرچمدار و پيشكس��وت 
صنايع س��نگين در كش��ور اس��ت كه 
تجارب ارزنده اي در مقاطع مختلف از 
جمله پيروزي انقالب اس��المي و دفاع 

مقدس كسب كرده است.
نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س 
افزود: به كارگيري و بهره مندي از اين 
تجربيات و اطالعات ارزنده و استفاده 
از آن در ديگ��ر صنايع، دانش��گاه ها و 
مراكز پژوهشي نشان دهنده پرچمداري 
ذوب آه��ن در عرصه جه��اد اقتصادي 
اس��ت.وي همچنين تصري��ح كرد: اين 
مجتمع عظيم صنعتي در طول دهه هاي 
گذش��ته با تربيت نيروهاي متخصص 
و مدي��ران برجس��ته، خدم��ت بزرگي 
 به صنعت كش��ور ك��رد، ب��ه گونه اي

ك��ه امروز در گوش��ه و كن��ار مملكت 
اس��الميمان مديران صنعتي مجربي در 
حال فعاليت هس��تند ك��ه با ذوب آهن 
اصفه��ان ارتب��اط دارند و دانس��ته هاي 
 خود را حاصل تالش در اين ش��ركت 
مي دانند. وي با اشاره به اين كه هم اكنون 
دراين واحد صنعتي مهم يك مديريت 
ارزشي حاكم است و نيروهايي ارزشي 
در بخش ه��اي مديريتي اين ش��ركت 
 حضور دارند، بيان داش��ت: اين مسأله 
نويد بخش آينده اي روشن براي ذوب 
آهن است.شهرزاد رابط و تعامل سازنده 
بي��ن صنايع فوالدي اس��تان اصفهان را 
س��تود و گفت: اين صناي��ع مي توانند 
از تج��ارب يكديگر در ب��ه كارگيري 
اي��ده هاي نو و تبديل آن به پروژه هاي 
اقتص��ادي، ارتباط با دانش��گاه و مراكز 
پژوهشي، بهره گيري از صندوق توسعه 
ملي و غيره اس��تفاده كنند و اين دانش 
را به بخش هاي نوپاي صنعت فوالد نيز 

منتقل سازند.

اثرگ��ذاری نقدينگی بر بروز تورم بر هيچكس پوش��يده 
نيس��ت. اي��ن مس��أله ب��ه وي��ژه بع��د از اج��رای طرح 
هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا و افزايش پول نقد در دس��ت 
م��ردم از اهميت بس��ياری برخوردار اس��ت، ام��ا به نظر 
 م��ی رس��د كه مديري��ت نقدينگ��ی هنوز محقق نش��ده 

است. 
نگاهی به نوسان های شديد قيمتی در بازارهای نقدشونده 
نظير آنچه تابس��تان سال گذش��ته در ب��ازار ارز رخ داد يا 
تحوالت ش��ديد در بازار س��كه در روزهای اخير، نشان 
می ده��د كه اقتصاد اي��ران از بيماری مزم��ن در مديريت 
نقدينگی رنج می ب��رد و از اين رو بی گمان بايد اذعان كرد 
كه اقتصاد ايران تب دارد.اين عارضه بيش��تر نشان می دهد 
كه دس��ت كم در هدايت نقدينگ��ی و رصد كردن جريان 
پول های سرگردان ضعف تدبير حاكم است و سياست های 
تسكين دهنده نمی تواند به برطرف كردن بيمار يادشده كمك 
كند؛ به  ويژه اين كه اظهارنظر درباره سياست های اقتصادی 
دولت و نيز ارزيابی رفتار اقتصادی مردم دش��وار خواهد 
بود و نبود شفاف س��ازی  درباره ماهيت و فلسفه بسياری 
از تصميم ها باعث ش��ده تا شكاف و انحراف بين اهداف 
اقتصادی و رفتار و عملكرد اقتصادی مردم تش��ديد شود 
و به همين دليل بس��ياری از روياهای اقتصادی دولتمردان 
در عمل تعبير نش��ده و برنامه ها و سياست های اقتصادی 

عقيم و ابتر بماند. 
اصل��ی  ترين فرضي��ه دولتم��ردان اقتص��ادی در دفاع از 
سياس��ت های پولی و اعتباری سال 90 را شايد در سخنان 
وزير اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت جستجو كرد كه 
اعتقاد دارد فرمول تجهيز منابع مد نظر دولت اين است كه 
 نقدينگی از سيس��تم بانكی به سمت ساير بازارهای مالی 
به  ويژه بورس اوراق بهادار سوق داده شود، اما در نبود آمار 
و ارقام به روز از كم  و كيف سپرده های بانكی، اين فرضيه 

تقويت می  ش��ود كه خروج نقدينگی از بانك ها آن هم در 
ماه های نخس��تين سال 90 تشديد ش��ده و خواهد شد و 
اين اتفاق به ضرورت به معنای س��وق يافتن نقدينگی به 
بازار سرمايه و حركت براساس فرمول تجهيز منابع دولت 
نيست.تا زمانی كه بستر الزم برای سرمايه  گذاری و شرايط 
برای بهبود فضای كس��ب و كار ايجاد نش��ود و دولت در 
تصميم سازی  ها و تصميم گيری ها به منطق اقتصاد تن ندهد، 
بروز التهاب و تشديد تب نقدينگی طبيعی است.از اين  رو 
گاليه  های همزم��ان وزير اقتصاد و معاون او در روزهای 
اخير مبنی بر وابستگی شديد بنگاه های اقتصادی كشور به 
منابع بانك ها در تأمين نقدينگی و سرمايه در گردش، خود 
نشان می دهد كه هرچند دغدغه دولت محترم و بجاست، 
اما تا زمانی كه بس��تر الزم برای سرمايه  گذاری و شرايط 
برای بهبود فضای كس��ب و كار ايجاد نش��ود و دولت در 
تصميم سازی  ها و تصميم گيری ها به منطق اقتصاد تن ندهد، 
بروز التهاب و تشديد تب نقدينگی طبيعی است. قضاوت 
درباره اين كه تا چه ميزان سياست های دستوری دولت و 
بانك مركزی در اجرای سياست های پولی و اعتباری سال  
جاری باعث تش��ديد التهاب در بازار سكه شده يا اين كه 
در آينده التهاب نقدينگی به چه شكلی نمود پيدا می كند، 
در غياب آمارها و كتمان گزارش های رس��می در اوضاع 
اقتصادی، البته سهل و ممتنع است، اما برای چاره انديشی 
درباره آثار و ع��وارض تصميم های كالن اقتصادی بدون 
ترديد شفاف  سازی  واقعيت ها بهتر و مفيدتر به حال دولت 

خواهد بود.
اما تردي��دی وجود ندارد كه فض��ای ملتهب اقتصادی و 
نوسان های ش��ديد قيمتی و بی سامانی نقدينگی در بازار، 
تنها و تنها به زيان بخش های مولد و س��رمايه گذاری های 
راهبردی اقتصادی نخواهد بود كه در سال جهاد اقتصادی 
می تواند به قربانی شدن انگيزه ها و سرخوردگی كارآفرينان 

از يك  سو و تشديد فعاليت های واسطه گری و سودآوری 
معامالت سوداگرايانه از سوی ديگر منجر شود.اصلی ترين 
دغدغه و پرسش اين نيست كه روياها و فرضيه های مدنظر 
دولتمردان اقتصادی چيست، بلكه مهم اين است كه واكنش 
بازار به واقعيت های آشكار اقتصادی چيست و تا چه اندازه 
به سياست ها و برنامه های دولت اعتنا دارد. توصيه می شود 
م��ردان اقتصادی دولت در تمامی س��طوح به جای نظريه 
پردازی و فرضيه  س��ازی  از آنچه باي��د صورت گيرد، به 

رخدادها و تحوالت بازار و آنچه اتفاق می افتد توجه نشان 
دهن��د و تدبر كنند كه معلول گرايی و توصيه كردن دردی 

را دوا نمی كند. 
التهاب يك ماهه نخس��ت سال نش��ان داد دست كم برای 
زمينه  س��ازی  جهت جه��اد اقتصادی بايد دم��ای اقتصاد 
 اي��ران را متعادل نگه  داش��ت و گرن��ه موريانه نقدينگی 
سرگردان، همه كاغذ نوشته های اقتصادی و گفته های مردان 

اقتصادی دولتمردان را كم اعتبار می سازد.

در دومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی؛
رؤسای کمیسیون های هفتگانه اتاق 

بازرگانی اصفهان مشخص شدند

نقش ذوب آهن در تحقق جهاد اقتصادي 
کلیدي است

مديريت نقدينگي

عضو كمیسیون برنامه و بودجه:
دخل و تصرف مالي دستگاه هاي دولتي ممنوع است

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اعالم اين كه دخل و تصرف مالي دستگاه هاي 
 دولتي ممنوع اس��ت، گفت: اگر ظرف 10 روز پس از ابالغ يك قانون توس��ط 
رئيس مجلس به دولت، قانون مورد نظر از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابالغ 
نشود، خود به خود قابليت اجرا پيدا مي كند. موسي الرضا ثروتي در مورد عدم ابالغ 
قانون بودجه 1390 كل كشور از سوي رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي با 
گذشت هشت روز گفت: رئيس جمهور بايد قانون را براي اجرا به دستگاه هاي 
دولتي هرچه سريع تر ابالغ كند وگرنه طبق قانون با منقضي شدن دو ماه از تنخواه 
20 ه��زار ميليارد توماني مجلس براي دخل و خ��رج دوماهه، دولت نمي تواند 
هيچ گونه دخل و تصرفي در بودجه كشور انجام دهد. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه افزود: در عين حال اگر 10 روز پس از ابالغ يك قانون از س��وي رئيس 
مجلس به دولت، اين قانون از سوي رئيس جمهور به دستگاه هاي اجرايي ابالغ 
 نشود، خود به خود قابليت اجرا پيدا مي كند و بايد از سوي دستگاه هاي دولتي اجرا 

ش��ود. ثروتي افزود: طبق روال وقتي يك قانون از سوي مجلس به دولت ابالغ 
مي ش��ود بالفاصله از س��وي دولت به دس��تگاه هاي اجرايي ابالغ خواهد شد. 
 رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با انتقاد از عدم ابالغ قانون بودجه 90 از سوي 
رئيس جمهور، گفت: تصرفات همه مسئوالن حكومتي در هر نوع دخل و خرجي 
 ممنوع است و الريجاني نيز در پاسخ به وي اعالم كرد كه مجلس اين مسأله را پيگيري 
مي كند. نماينده بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در ادامه گفت: در حال حاضر 
جلسه علني مجلس در مورد اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس را بررسي 

مي كند كه قرار بود انتخابات يك مرحله اي شود كه اين پيشنهاد رأي نياورد. 
وي افزود: پيشنهاد ديگر افزايش توان تسهيالت دهي بانك ها و پرداخت مبالغي از 
حساب ذخيره ارزي مازاد درآمد نفتي به مبلغ 10 هزار ميليارد تومان بود كه اين 
 موضوع نيز رأي نياورد، اگرچه كليات آن مورد بحث قرار گرفت، اما با آن موافقت 
نشد. ثروتي گفت: اگر اين پيشنهاد رأي مي آورد از محل مازاد درآمد نفتي حساب 

ذخي��ره ارزي و فروش اوراق مش��اركت مبلغ 10 هزار ميليارد تومان به افزايش 
سرمايه بانك ها براي افزايش توان تسهيالت دهي اختصاص پيدا مي كرد.

به گزارش فارس در خصوص قانون بودجه 1390 كل كش��ور، علي الريجاني 
رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در تاريخ 24 ارديبهشت ماه 1390 قانون بودجه 
1390 كل كش��ور را به منظور اجرا به محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ابالغ 
ك��رد و طبق قانون، رئيس جمهور ه��م بايد پس از ابالغ قانون مصوب مجلس 
 و م��ورد تأييد ش��وراي نگهبان به دول��ت، آن را براي اجرا به دس��تگاه ها ابالغ 
كند. در ماده يك قانون مدني تصريح ش��ده اس��ت: »مصوبات مجلس شوراي 
اس��المي و نتيجه همه پرس��ي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابالغ 
مي شود و رئيس  جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابالغ 
 و دس��تور انتش��ار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 

72 ساعت پس از ابالغ منتشر نمايد.«
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مقررات و آلودگی های دريايی مربوط به رنگ های به كار رفته 
در كشتی ها يك مسأله مهم است؛ در واقع تكنيك های جديد 
رو به جهتی پيش مي روند كه با كمترين هزينه از مواد طبيعی 
جهت جلوگيری از چسبيدن موجودات به كشتی استفاده كنند، 
در حالی كه اين مواد از رنگ های استفاده شده روی كشتی به 
درون آب نفوذ نكنند و موجب آلودگی نشوند، اين سئوال كه 
چگونه مي توان بيشتر مواد شيميايی را به طور غير مخرب برای 

محيط زيست ساخت؟ 
 يك عام��ل مهم در توس��عه تكنولوژی جه��ت محافظت از 
محيط زيست جهانی است. صدف ها و ديگر موجودات زنده ای 
كه به زير بدنه كشتی مي چسبند، موجب كاهش سرعت و ديگر 
مشكالت در دريانوردی و مانور كشتی مي شوند. همچنين اگر 
اين موجودات به لوله های تغذيه آب بچسبند، به عنوان نمونه 
به لوله های آب دستگاه مولد نيرو موجب اختالل در جريان آب 
خواهند شد كه صدمات و خسارات زيادی به بار خواهند آورد. 
بنابراين به منظور جلوگيری از چس��بيدن اين موجودات زنده 
دريايی به كشتی كه يك مسأله مهم است، استفاده از رنگ های 
شيميايی به طور گس��ترده ای رواج يافت استفاده از موادی كه 
به صورت مداوم پوش��ش جديدی ايجاد مي كنند در واقع اين 
رنگ در آب دريا تجزيه شده و حل مي شود و در نتيجه سطح 
جديدی از رنگ هميشه روی بدنه وجود دارد مانند اين كه تازه 
آن را رنگ كرده اند. اين امر موجب كارايی بااليی در جلوگيری 
از رس��وب و مانع از چس��بيدن موجودات دريايی به كش��تی 
مي ش��ود. با اين وجود مجوز استفاده از رنگ های شيميايی با 
سميت باال و حل شدن مقادير زيادی از اين مواد سمی در آب 
درياها يكی از عامل های اصلی در آلودگی آب ها بوده اس��ت. 
استفاده از تركيب هاي آلی قلع يا ارگانوتين از سال 1960 آغاز 
شد، اما باعث صدمات شديدی به برخی گونه های موجودات 
دريايی از جمله پرورش صدف های خوراكی در فرانس��ه طی 

سال های 1970 شد. 
در ژاپ��ن اعم��ال محدودي��ت داوطلبانه جه��ت جلوگيری 
از آلودگ��ی آب ه��ا با اي��ن مواد از س��ال 1970 آغاز ش��د و 
توليدكنن��دگان رنگ بعد از اين كه اين م��واد به صورت يك 
ماده ش��يميايی خاص تحت قانون مربوط به آزمايش و توليد 

مواد ش��يميايی در سال 1991 قرار گرفتند، توليد آن را متوقف 
كردن��د. در اواخر دهه 1990، انواع مختلف��ی از مواد آلی كه به 
درون محيط تخليه مي شدند، درنتيجه تأثيراتشان به عنوان مختل 
كننده غدد مترشحه داخلی شناخته شدند. از هنگامی كه ارگانوتين 
 موجب تغييرجنسيت نوعی صدف حلزونی شد، به عنوان يك 
مختل كننده غدد مترشحه داخلی مورد توجه زيادی قرار گرفت. 
با وجود اين كه اين س��ابقه، كنوانسيون بين المللی كنترل مواد 
آفت كش مورد اس��تفاده در كش��تی ها در س��ال 2001 اتخاذ 
ش��د، در نتيجه به كارگيری رنگ های آفت كش )ارگانوتين( 
و نگهداری آنها روی كش��تی از سپتامبر 2008 ممنوع شد. به 
علت اين محدوديت ها، ميزان ارگانوتين آب دريا به طور كلی 
كاهش يافت. با اين وجود تا هنگامی كه اين مواد ته نشين شده 
اليروبی نشوند، كنترل و نظارت حتی اگر به طول انجامد بايد 
صورت بگيرد. اما آيا ممكن است رنگ های بدون ارگانوتين 
توليد نمود؟ آيا اين ام��كان وجود دارد كه رنگ های جديدی 
جايگزين ارگانوتين شود؟ به خصوص برای كشتی ها، توسعه 
 رنگ هايی كه مانع از چس��بيدن موجودات زنده به كش��تی و 
كم كردن اصطكاك بين كش��تی و آب شوند، امر مهمی است 
ك��ه باعث افزايش مس��افت طی ش��ده با مصرفت س��وخت 
 كمت��ر و در نتيج��ه آلودگی كمتر هوا مي ش��ود. ب��ه تازگي از
Irgarol 1051 و zinc pyrithione )ب��ه عن��وان عامالنی 
برای علف كش��ی و جلوگيری از رسوب موجودات( و ديگر 
مواد به جای ارگانوتين استفاده مي شوند، با اين وجود تعدادی 
از اين مواد مورد موضوع ممنوع س��ازی استفاده قرار گرفته اند 
و چشم انداز آينده، زياد روشن نيست. با توجه به اين تغييرات 
احتمالی استفاده از رنگ های آفت كش جديد در آينده مشكل تر 
خواهد شد. اقدامات جديدی نيز جهت جلوگيری از چسبيدن 
 موج��ودات زن��ده دريايی با اس��تفاده از مكاني��زم متفاوت از 

آفت كش ها در حال انجام است. 
يك نمونه از آنها استفاده از رنگ هايی است كه لغزندگی سطح 
را افزايش داده و اصطكاك بين كشتی و آب را كاهش مي دهد، 
مانند رنگ های س��يليكونی كه برای ش��ناورهای تندرو مورد 
استفاده قرار مي گيرد. البته اين رنگ ها نيز معايبی دارند؛ هزينه 
اين رنگ ها بسيار باالست و موجودات دريايی در سرعت های 

پايين توانايی چسبيدن به سطح شناور را پيدا مي كنند و استفاده 
از اي��ن رنگ ها برای كش��تی های اقيانوس پيما كه نمی توانند 
هميش��ه با س��رعت باال حركت كنند محدوديت به حس��اب 

مي آيند. 
تکنيک های جديد با الهام از طبيعت 

با اس��تفاده از رنگ های متداول مشكل است كه تعادلی را بين 
جلوگي��ری از آلودگی دريا و افزاي��ش كارايی اقتصادی ايجاد 
كرد. بنابراين با تمركز روی مكانيزم های طبيعی مقابله با مواد 
شيميايی كه توسط موجودات زنده دريايی به كار گرفته مي شود 
و مواد ش��يميايی ويژه ای كه اي��ن موجودات جهت رقابت با 
ديگر گونه ها اس��تفاده مي كنند و به كارگيری اين مواد جهت 
جلوگيری از چس��بيدن موجودات به كش��تی ب��ه عنوان آفت 
كش، مي توان ش��يوه های جديدی را مورد اس��تفاده قرار داد، 
ب��ه خصوص بايد با الهام از طبيعت، رنگی س��ازگار با محيط 
زيست توليد كرد. همچنين الزم است به منظور حداقل كردن 
خسارات زيست محيطی يك مكانيزم جلوگيری از حل شدن 
رن��گ در آب ايجاد كنيم. به عن��وان يك نمونه از اين مواد، به 

تازگی محققان دريافته اند كه يك تركيب آلی )ارگانيك( با گروه 
عاملی ، ايزوسيانيد كه در حلزون ها و اسفنج های دريايی وجود 
دارد، مانع از چس��بيدن موجدات زنده و دگرديسی الروهای 
صدف مي ش��ود. نوعی تركيب آميزه ای جديد كه با اس��تفاده 
از نتيجه هاي به دس��ت آمده از تركيب آلی ايزوسيانيد ساخته 
ش��ده اس��ت مي تواند به عنوان يك ضد رسوب يا آفت كش 
جديد مورد اس��تفاده قرار گيرد كه اين مس��أله نيز مورد تأييد 

قرار گرفته است. 
همچنين به تازگي كشف شده است كه تركيب مشخصی كه 
در يك نوع كش��نده قرمز)Laurencia(وج��ود دارد مانع از 
چس��بيدن صدف ها به كشتی مي شود و اين در حالی است كه 
اين تركيب حتی در غلظت باال نيز هيچ گونه خاصيت س��می 
نشان نمی دهد. در واقع تكنيك های جديد رو به جهتی پيش 
مي رون��د كه با كمترين هزينه از مواد طبيعی جهت جلوگيری 
از چسبيدن موجودات به كشتی استفاده كنند، در حالی كه اين 
مواد از رنگ های اس��تفاده شده روی كشتی به درون آب نفوذ 

نكنند و موجب آلودگی نشوند. 

رنجبر:
هزاران هکتار از اراضی پایین دست 

پاالیشگاه اصفهان آلوده شده اند
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: هزاران هكتار از اراضی 

پايين دست پااليشگاه اصفهان نيز آلوده شده اند.
محسن رنجبر در جمع خبرنگاران اصفهانی با اشاره به از بين رفتن 12 
هزار اصله درخت در اراضی بختياردشت اصفهان، افزود: خشك شدن 
12 ه��زار اصله درخت در محدوده پااليش��گاه اصفهان فاجعه بزرگی 
محسوب می شود كه فقط بخش عيانی از اين فاجعه است اما متاسفانه 
بايد اعالم كرد كه ظواهر نهانی نيز در اين ارتباط وجود دارد. وی تأكيد 
كرد: مشاهدات صورت گرفته نشان می دهد كه اكنون هزاران هكتار از 
اراضی پايين دست پااليشگاه نيز آلوده شده اند. معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با بيان اين كه پااليشگاه اصفهان خسارت بسياری به 
كمربند سبز اين شهر وارد كرده است، اظهار داشت: عرصه فضای سبز 
بختياردشت يكی از قطعه های كمربند سبز در شمال اصفهان به شمار 
می رود كه شهرداری به منظور مقابله با آالينده های زيست محيطی در 

اين محدوده ايجاد كرده است.
وی به هزينه های شهرداری اصفهان برای توسعه و نگهداری فضای سبز 
شهر اشاره كرد و بيان داشت: شهرداری ساالنه هزينه زيادی برای توسعه 

و نگهداری فضای سبز شهر صرف می كند.
رنجبر با طرح اين پرسش كه تا چه زمانی قرار است شهرداری مسائل 
زيست محيطی را جلو ببرد و عده ای تنها به فكر توسعه باشند، تصريح 
كرد: اين استدالل كه دولت به دنبال توسعه است، قابل پذيرش نيست 
چرا كه بدون شك دولت نيز نمی خواهد محيط زيست كشور به سمت 
نابودی پيش برود. وی با بيان اين كه جلوگيری از پيش��رفت منش��اء 
آلودگی از هر موضوع ديگری با اهميت تر است، اضافه كرد: در عرض 
دو ماه 12 هزار اصله از بين رفت و بايد س��ريع تر جلوی منش��اء اين 
آلودگی گرفته ش��ود و اگر منش��اء آلودگی قطع نشود، وقت، انرژی و 
هزينه زيادی به هدر می رود. معاون خدمات ش��هری شهردار اصفهان 
با اش��اره به اين كه ش��هرداری از مراجع قانونی پيگير موضوع است، 
گفت: شهرداری به عنوان نماينده مردم به مراجع قضايی شكايت برده 
و در حال حاضر مشغول آماده سازی داليل و مدارك الزم برای اثبات 
حقاني��ت خود به دادگاه اس��ت. وی در بخش ديگری از صحبت های 
خود با تاكيد بر اين كه هش��ت صنعت وابس��ته به نفت عوامل اصلی 
آلودگی زيس��ت محيطی در اين منطقه وجود دارند، افزود: شهرداری 
اصفهان از اين صنايع به مراجع قضايی شكايت كرده و هم اكنون در پی 

گردآوری مستندات و مدارك برای ارائه به دادگاه است.
رنجبر با تاكيد بر فعاليت صنايع مرتبط با نفت در شهر اصفهان، اظهار 
داشت: هشت صنعت نفتی در شمال شهر اصفهان فعاليت می كنند كه 
فضای بسيار آلوده ای را در اين محدوده ايجاد كرده اند. رنجبر در بخش 
ديگری از صحبت های خود با بيان اين كه سرانه فضای سبز هر شهروند 
اصفهانی 24 متر مربع اس��ت، تصريح كرد: مس��احت كل فضای سبز 
اصفهان چهار هزار و 200 هكتار را شامل می شود كه در اين مساحت 

سه ميليون و 800 هزار اصله درخت و درختچه كاشته شده است.
وی تاكيد كرد: تالش می كنيم با افزايش مساحت فضای سبز اصفهان 
س��رانه فضای سبز هر ش��هروند را تا پايان س��ال 95 به 29 متر مربع 
برس��انيم. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان به عمر درختان اين 
شهر اشاره كرد و گفت: 20 درصد درختان در اصفهان باالی 25 سال، 
40 درصد بين 15تا 20 سال و 40 درصد زير 15 سال عمر دارند. وی 
اضافه كرد: 60 پارك شهری به مساحت 400 هكتار، 915 پارك محلی 
و عرصه های فضای س��بز با 150 هكتار، 62 ميدان بزرگ با 36 هكتار 
مساحت، 1225 رفيوژ فضای سبز به مساحت 580 هكتار و 38 قطعه 
كمربند فضای س��بز به مساحت 1680 هكتار در شهر اصفهان احداث 

شده است.

پرویز كردواني:
 مهم ترین معضل پیش رو 

کمبود آب و مواد غذایی است
كويرشناس برجس��ته و از چهره هاي ماندگار كشور گفت: با توجه به 
كمبود منابع آبي بايد با مديريت درست به سمت استفاده از انرژي هاي 
سالمي نظير دستگاه هاي آبگرم كن ، آب شيرين كن خورشيدي و جمع 

آوري آب باران در پشت بام خانه ها برويم.
به گزارش ايس��نا، پرويز كردواني درهمايش نقش بانوان در مديريت 
مصرف آب در سمنان با بيان اين كه تأمين آب در جهان هر روز حادتر 
مي ش��ود و چاره اي جز رفتن به سمت مصرف آب هاي غيرمتعارف 
پيش روي ما نيس��ت، افزود: آب هاي سطحي حكم حقوق و آب هاي 
زيرزميني حكم پس انداز را دارند و ما امروزه بيش از حد مجاز از پس 
انداز آب خود استفاده مي كنيم. وي اظهار داشت: با اين روند مصرف، در 
آينده اي نزديك ديگر آبي براي مصرف نخواهيم داشت و بدون ترديد 
كمب��ود آب و مواد غذايي، مهم ترين معضالت پيش روي ما در آينده 
خواهد بود.اين كويرشناس با اشاره به مشكالت پيش روي انسان امروز، 
اذعان داشت: گسترش شهرها، افزايش جمعيت، بي توجهي به روستاها، 
پيشرفت صنايع و مصرف بي رويه آب از واقعياتي است كه بشر با انجام 
آنها شرايط را بر خود سخت تر مي كند. كردواني با بيان اين كه هرچه 
زمان مي گذرد مسأله آب حادتر مي شود، گفت: زمان مي گذرد و آب 
نيز مانند انسان پيرتر و آلوده تر مي شود. كردواني منابع آبي هر منطقه را 
محدود به بارش هاي آن منطقه دانس��ت و تصريح كرد: متأسفانه سوء 
مديريت ها باعث شده تنها به آب شرب شهري و مصارف صنعتي آن 
توجه شود. اين چهره ماندگار يادآور شد: جايگزيني درختكاري به جاي 
چمن كاري در شهرها، سرمايه گذاري در مديريت مصرف و مديريت 
 هرز رفت آب، اصالح شيوه هاي آبياري در كشاورزي ، صرفه جويي، 
 اط��الع رس��اني و تبليغ��ات اثرگذار با ه��دف كاهش مص��رف و...، 

مي تواند از معضل بي آبي بكاهد.

کسب 3 عنوان برتر اداره کل 
حفاظت محیط زیست اصفهان

اولين نمايش��گاه توانمند ي هاي روابط عمومي و خدمات وابسته، كه 
به مناس��بت روز ملي ارتباطات و روابط عموم��ي از تاريخ 27 الی30 
ارديبهش��ت ماه برگزار شد، پايان يافت. اين نمايشگاه با هدف ارتقاي 
آگاهي  در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي، تبيين و معرفي نقش و جايگاه 
روابط عمومي ها در جامعه، همزمان با ششمين جشنواره روابط عمومي 
اس��تان، به مدت چهار روز برگزار گرديد. در اين جشنواره برگزيدگان 
بخش هاي: تحقيق و پژوهش، نش��ريات درون س��ازماني، پايگاه هاي 
اطالع رساني اينترنتي، تبليغات و ايده هاي نو روابط عمومي هاي استان 
اصفهان لوح تقدير و تنديس جشنواره را دريافت كردند. بخش روابط 
عموم��ي و آموزش همگاني اداره كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان 
اصفهان كه همچون سال گذش��ته، به صورت فعال و گسترده در اين 
جشنواره شركت كرده  بود در رقابت با ساير روابط عمومي هاي بخش 
دولتي و خصوصي استان در محورهاي نشريات درون سازماني، پوستر 

و عكس خبري موفق به كسب رتبه هاي برتر شد. 

خبر
محافظان محیط زيست  

ابالغ ضوابط مدیریت پسماندهاي الکترونیک

صدور مجوز جاده سازي در ساحل قشم منوط به ارزیابي زیست محیطي است

معاون رئيس جمهور با اشاره به سنتي بودن سيستم حفاظت 
محيط زيس��ت در برخي نقاط كشور گفت: هم اكنون در اين 
نق��اط مدل حفاظت از محيط زيس��ت و عرصه هاي طبيعي 
بر اس��اس مدل شاه عباسي صورت مي گيرد.به گزارش مهر، 
محمد جواد محمدي زاده شامگاه جمعه در همايش مديران 
كل حفاظت از محيط زيست كشور در هتل ساالردره ساري به 
بيان برنامه ها و اهداف سازمان حفاظت محيط زيست در سال 
جاري پرداخت. وي در اين نشس��ت كه تعدادي از مسئوالن 
صنعتي، كارفرمايي، تش��كل هاي مردم نهاد محيط زيست و 
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند، 
از اعمال برخي سيستم هاي حفاظتي به روش دوران شاه عباس 
در برخي نقاط كشور خبر داد و گفت: برخي از اسناد حفاظتي 
آن دوران كه اكنون قديمي ش��ده ديگر كاربري ندارد، چرا كه 
ممكن است ميزان فضاي حفاظتي سازمان محيط زيست كم 

يا زياد شده باشد.
محمدي زاده با اشاره به اين كه مازندران صرفاً به واسطه طبيعت، 
اكوسيستم زيبا، دريا و ظرفيت هاي بالقوه خود منحصر به فرد 
نيس��ت، افزود: فرهنگ واال و ارزشي مردم خطه واليت پرور 
مازندران شهره عام و خاص است.معاون رئيس جمهور با بيان 
اين كه در ذات جهاد اقتصادي بايد خيزش، نهضت و حركت 
عالمانه و هوش��مندانه اي براي تعالي باشد، اظهار داشت: در 
اين حركت توسعه جزء الينفك بوده و شرعاً موظف به تنوير 
منويات رهبري در س��ال موصوف به جهاد اقتصادي هستيم.
محمدي زاده با اش��اره به اين كه كارگروهي به منظور تحقق 
اهداف مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي در سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور طراحي شده است، تصريح كرد: 
در مؤلفه هاي پايه حيات، ارزش گذاري اقتصادي را در سرلوحه 
فعاليت خود قرار مي دهيم، به نوعي كه مواهب طبيعي، اقليم، 
خاك و آب را به رايگان به افراد خاص و عام هبه نكنيم.وي 
با بيان اين كه براساس سند آمايش سرزميني به دنبال حفاظت 
بيشتر از عرصه هاي طبيعي هستيم، اظهار داشت: پيگيري براي 
تحقق طرح آمايش اس��تان ها، موضوع اساسي مديران كل در 

استان ها باشد.
اجراي تمام��ي مصوبات س��فرهاي اول و دوم دولت در 

محيط زيست
رئيس حفاظت محيط زيست كشور از احيای واحد آمار امسال 

در اين سازمان خبر داد و گفت: اسناد توسعه ملي و استاني براي 
سند ملي محيط زيست تدوين شده و به زودي به مرحله اجرايي 
درخواهد آمد. وي با بيان اين كه تمامي تعهدات سفر نخست 
و 92 درصد تعهدات س��فر دوم دولت به استان ها در سازمان 
محيط زيس��ت اجرايي شده است، اظهار داشت: مديران بايد 
پيگير تحقق و اجرايي شدن مصوبات سفر سوم دولت طي سال 
 جاري و آتي باشند.وي اظهار اميدواري كرد تمامي پروژه هاي
سفرهاي اول تا سوم دولت در حوزه حفاظت از محيط زيست 

تا پايان سال 91 اجرايي شود.
ساختار برنامه اي سازمان ضعيف است

معاون رئيس جمهور با بيان اين كه معتقديم ساختار برنامه اي 
سازمان بسيار ضعيف و سنتي است، تأكيد كرد: مديران بايد با 
نگاه برنامه اي و جديد به انجام فعاليت هاي روزمره در دستگاه 
متبوع خود مشغول شوند.محمدي زاده با اشاره به اين كه سطح 
مناطق حفاظت شده كشور در استان ها از مرز 10 درصد فراتر 
رفته است، اظهار داشت: بايد تا پايان سال آينده اين سطح را 
در اس��تان ها به بيش از 25 درصد برس��انيم. وي بيان داشت: 
فرهنگ حفاظت از عرصه هاي طبيعي بايد به گونه اي باشد 
كه رفاه و آس��ايش مردم را به دنبال داشته باشد. معاون رئيس 
جمهور افزود: حساسيت مديران در حوزه كيفي بايد بيشتر از 

حوزه كمي باشد.
احداث پاسگاه و جان پناه در همه استان هاي كشور

محمدي زاده با تأكيد بر اين كه دوره هاي تخصصي آموزشي 
بايد امسال براي محيط بانان برپا شود، گفت: محيط باني كه تا 
پايان امس��ال از اين آموزش ها بهره مند نباشد، از سال 91 در 
س��ازمان نخواهند بود. وي با بيان اين كه مديران كل حفاظت 
محيط زيست اس��تان ها بايد در شوراي برنامه ريزي استان ها 
به دنبال دريافت بودجه براي ايجاد پاسگاه ها و جان پناه هاي 
حفاظتي در سامان خود باشند، افزود: تمامي اين پاسگاه ها و 

جان پناه ها تا پايان سال 91 بايد به بهره برداري برسد. 
وي با تأكيد بر اين كه مديران بايد سيس��تم هاي تجهيزاتي و 
ماهواره اي را براي حفاظت از مناطق تحت امر خود در دستور 
كار قرار دهند، گفت: تعداد محيط بانان در كشور كم بوده، ولي 
مقياس مناطق حفاظت شده نياز به بازنگري دارد و از سيستم 
شاه عباسي نبايد براي حفاظت از عرصه هاي طبيعي استفاده 

كرد.

در حالي پنج س��اله ش��دن مدت معاينه فني خودروهاي نو 
در مجلس ش��وراي اس��المي به تصويب رس��يد كه برخي 
مس��ئوالن و مديران در خواب به سر مي بردند؛ هر چند اين 
امر از س��ال گذشته به اطالع برخي مديران رسيده بود، اما با 
پش��ت گوش  انداختن  هاي آنها اين پيشنهاد بي سرو صدا به 

تصويب رسيد.
به گزارش فارس، مدتي پس از تصويب قوانين جديد راهنمايي 
و رانندگي و پنج ساله شدن مدت معاينه فني  خودروهاي نو به 
عنوان يكي از بندهاي اين قانون، حرف و حديث هاي زيادي 
به همراه داشته اس��ت.برخي از سازمان هاي اجرايي به نوبه 
خود نسبت به پنج ساله شدن مدت معاينه فني خودروهاي 
نو معترض هس��تند و ش��ايد در اين ميان تنها خودروسازها 
هستند كه ترجيح دادند نسبت به پنج ساله شدن مدت معاينه 
 فني خودروها سكوت اختيار كرده و تنها نظاره گر جنجال ها 

باشند.
از آنجايي كه سازمان حفاظت محيط زيست متولي جلوگيري 
در ايجاد انواع آلودگي ها ش��ناخته شده است، همه نگاه ها به 
س��مت اين س��ازمان حركت كرد و پس از آن اين پرس��ش 
مطرح ش��د كه چرا محيط زيست اجازه چنين مصوبه اي را 
داده است. سازمان حفاظت محيط زيست پس از مطلع شدن 
از مدت اعتبار برگه معاينه فني براي پنج سال، ضمن انتقاد از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درباره تصويب اين امر و 
براي توجيه بي اطالعي خود از اتفاقات مجلس به س��رعت 
چندين نامه براي دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت كشور 

و رياست جمهوري نوشت.
در پي اين نوشته ها، بي مسئوليتي و بي توجهي برخي مديران 
و مس��ئوالن بيش از گذش��ته نمود پيدا كرد. چگونه اس��ت 
پيشنهادي در مجلس شوراي اسالمي در زمينه محيط زيست 

و آلودگي هوا به تصويب برسد، ولي آنها بي خبر باشند.
 در عي��ن ح��ال پ��س از اعتراض��ات س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت در زمينه عدم دعوت از اين س��ازمان براي 
شركت در جلسات تخصصي، نمايندگان مجلس اين سازمان 
را س��ازماني در خواب فرو رفته دانس��ته و اين حرف ها را 
دليلي بر فرافكني دانس��تند. سازمان محيط زيست طي چند 
روز گذشته پيش��نهاداتي را در اين زمينه تهيه كرد و تجزيه 
و تحلي��ل خود را درباره رد اين مصوبه به معاونت پارلماني 

رياست جمهوري مطرح كرده تا شايد بتواند نظر ها را متوجه 
خود سازد.

يكي از توجيحات س��ازمان محيط زيست ظرف چند روز 
گذشته اين بوده كه تاكنون اين مسأله در جلسات مطرح نشده 
و يكباره تصميمات اتخاذ شده است.از سوي ديگر شنيده ها 
حاك��ي از آن اس��ت كه در يكي از جلس��ات كميته كاهش 
 آلودگي هواي تهران در اواخر س��ال گذش��ته كه با حضور 
مدير كل محيط زيس��ت اس��تان تهران و نمايندگان س��اير 
دس��تگاه هاي عضو برگزار شده، اين مس��أله كه قرار است 
پيش��نهاد پنج ساله شدن مدت معاينه فني خودروهاي نو به 
مجلس ارائه ش��ود، به اطالع آقايان مسئول رسيده است.در 
صورتي كه اين مسأله به اطالع مدير كل محيط زيست استان 
تهران رسيده، پس چگونه محيط زيست در اين زمينه اقدامي 
انجام نداده و تنها با دست روي دست گذاشتن و نظاره كردن، 
زمينه را براي تصويب اين پيشنهاد فراهم كرده است؟ چرا در 
اين زمينه با نمايندگان مجلس گفتگويي انجام نشده و سعي 
نكردند پيش از به تصويب رسيدن، نظرات كارشناسي خود 
را مطرح كنند؟ اگر قرار باشد مديران در جلسات كارشناسي 
به خواب عميق فرو بروند و صحبت ها تنها براي آنها حكم 
الالي��ي را پيدا كند، ديگر چگونه مي توان انتظار داش��ت كه 

سنگ روي سنگ بند شود؟

رئيس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران از اب��الغ ضوابط مديريت پس��ماندهاي 
الكترونيك كه از س��ال گذشته در كميسيون امور زيربنايي صنعت و محيط زيست 
مجلس مطرح شده بود، خبر داد. محسن شوكتي در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب 
گفت: ضوابط مديريت پس��ماند هاي الكترونيك بر اساس ماده 11 قانون مديريت 
پسماندها تدوين و الزم االجرا شده است.وي افزود: ساماندهي و بازيافت اينگونه 
پسماندها بايستي توسط بخش خصوصي و با نظارت محيط زيست براي اطمينان 
از رعايت مالحظات زيست محيطي انجام شود.شوكتي با بيان اين كه تا كنون بخش 
خصوصي براي ساماندهي اين پسماندها و گرفتن مجوزهاي زيست محيطي الزم 
به س��ازمان محيط زيست مراجعه نكرده اس��ت، گفت: در حال حاضر در بسياري 
 از نقاط كش��ور پس��ماندهاي الكترونيك به صورت س��نتي و غير قانوني بازيافت 

مي شود كه در صورت شناسايي، با آنها برخورد مي شود.وي در خصوص روش هاي 
بازيافت علمي پسماندهاي الكترونيك افزود: يكي از مهم ترين اين روش ها استفاده 
مجدد از دس��تگاه هاي الكترونيك با اصالح وتعمير و قيمت ارزان تر است.به گفته 
وي، از آنجا كه پسماندهاي الكترونيك داراي قطعات مختلف از انواع فلزات گرانبها 
مانند طال و نقره هستند، با استفاده از روش هاي فيزيكي يعني ذوب بر اساس نقاط 
ذوب مختلف فلزات و يا روش هاي شيميايي كه شامل استفاده از حالل هاست اين 
فلزات مي توانند بازيافت شوند. به اعتقاد شوكتي در حال حاضر در بسياري از نقاط 
كشور با روش هاي غيرعلمي و در محيط هاي بسته به وسيله كوره و بدون استفاده از 
ابزارهاي مدرن روز، اين اقدامات انجام مي شود.به گفته وي، به دليل توليد بخارهاي 
س��مي، اكسين ها و دي اكسين ها كه از فلزات سنگين و مشتقات نفتي موجود در 

اين پسماندها توليد مي شود، هم براي كاركنان چنين واحدهايي و هم براي ساكنان 
اطراف اين واحدها خطرات بسيارجدي ايجاد مي شود.وي با بيان اين كه اين واحدها 
 ب��ا عنوان واحد هاي قال��كاري مخفيانه چنين اقداماتي را انجام م��ي دهند، افزود: 
محيط زيست به محض اطالع از وجود چنين واحدهايي آنها را پلمب خواهد كرد، 
ولي در بس��ياري از موارد ما از وجود اين واحدها خبردار نمي شويم و تنها ساكنان 
اطراف اين واحدها مي توانند به ما اطالع رس��اني كنند. وي با بيان اين كه مديريت 
اجرايي پس��ماندهاي الكتروني��ك به عهده واحدهاي توليد كننده اس��ت، تصريح 
كرد: ضوابط اجرايي به اين واحدها ابالغ ش��ده است.مانيتورهاي تلويزيون و ديگر 
نمايشگرها، با توجه به قدمت 50 ساله ورود آنها به كشور، بخش عمده زباله هاي 

الكترونيك را تشكيل مي دهند.

 مدي��ركل محي��ط زيس��ت هرم��زگان گفت: ب��دون در نظ��ر گرفت��ن ارزيابي 
زيس��ت محيطي و بهس��ازي طرح، محيط زيست مجوز جاده سازي در ساحل 

جزيره قشم را نمي دهد.
مجيد وفادار در گفتگو با مهر افزود: عمليات س��اخت جاده در س��احل جزيره 
قش��م بايستي بهس��ازي ش��ود و تمام حريم دريا طبق مواد قانوني با كم كردن 
ع��رض ج��اده در نظر گرفته ش��ود، در غير اين صورت محيط زيس��ت جلوي 

ساخت اين جاده را مي گيرد. 
وي اف��زود: ول��ي با كم كردن عرض ج��اده و رعايت حريم دري��ا مخالفتي با 
س��اخت اين ج��اده نداري��م. وف��ادار در ادامه گف��ت: از آنجايي ك��ه جزيره 
 قش��م از مناط��ق آزاد اس��ت، ب��ه طور كلي ب��راي اج��راي همه ط��رح ها و 
 محيط زيست هرمزگان نمي تواند اعمال نظر كند؛ اگرچه برخي از اين طرح ها به 

محيط زيست منطقه كه بسيار حائز اهميت است آسيب جدي وارد مي كند. او 
با بيان اين كه 15 س��ال پيش يك شركت س��وئدي طرح جامع ارزيابي زيست 
محيط��ي اين منطقه را تدوين كرده، يادآور ش��د: در حال حاضر با روش هاي 
نوين توسعه مي توان كمترين خسارت را به محيط زيست وارد كرد و بايستي 
ط��رح جام��ع مطالعات اين منطقه به روز ش��ود، زيرا ارزيابي بر اس��اس طرح 
گذشته، به محيط زيست صدمه مي زند.به اعتقاد وفادار، در بسياري از محالت 
هرمزگان س��واحل داخل كوچه ها، محل اصلي قاچاق اس��ت كه با طرح هاي 
بهسازي سواحل با رعايت حاشيه جزر و مدي و ايجاد پارك هاي ساحلي، مي 

توان جلوي بسياري از اين تخلفات را گرفت. 
به گزارش مهر، عمليات ساخت جاده در ساحل شهرستان قشم كه چندي پيش 
با اعتراض اهالي متوقف ش��ده بود، بار ديگر از سر گرفته شد. اين جاده  سازي 

در س��احل جزيره قش��م، در محدوده شهر قش��م و محله چابهار اين شهر در 
حال انجام اس��ت.چندي پيش، س��ازمان منطقه آزاد قشم در طرحي موسوم به 
توسعه بندر بهمن، اقدام به ساخت موج شكن و همچنين خشك كردن بخشي 
از مح��دوده ج��زر و مدي دريا براي س��اخت بلوار كرد. اين بلوار از اس��كله 
ش��هيد ذاك��ري تا بندر بهمن به طول يك ه��زار و 500 متر و به عرض تقريبي 
80 متر اس��ت كه بخش��ي از خاكريزي آن انجام ش��ده بود كه با واكنش اهالي 
متوقف شد.س��اخت و سازهاي ساحلي س��ازمان منطقه آزاد قشم در حالي از 
سر گرفته شده است كه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در اسفندماه 89 
در نخس��تين واكنش رسمي نس��بت به عمليات خاكريزي در ساحل و ساخت 
بلوار س��احلي، اعالم كرده بود كه اين پروژه موظف به انجام مطالعات ارزيابي 

زيست محيطي است.

محمدي زاده عنوان كرد؛

حفاظت از محیط زیست با مدل شاه عباسي!
مصوبه  معاینه فني خودروها جنجال برانگیز شد

وقتي همه مسئوالن زیست محیطي خواب بودند
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ورزش

هديه سپاهان 
به ذوب آهن در 
صورت قهرمانی 

بازگشت علیرضا 
حبیبی از دوره 
A مربیگری
 بین المللی قطر

رئي��س هي��ات مديره باش��گاه س��پاهان گف��ت: در صورت 
قهرماني تيم بس��كتبال ذوب آهن، باش��گاه فرهنگي ورزشي 
فوالد مباركه سپاهان هديه اي براي بازيكنان و كادر فني اين 

تيم در نظر خواهد گرفت.
غالمحس��ين حس��يني افزود: با توجه به اين كه تيم بسكتبال 
ذوب آهن اصفهان امروز در مرحله فينال سوپر ليگ بسكتبال 
ايران در مقابل تيم مهرام به ميدان خواهد رفت و در صورت 
پيروزي قهرمان اين دوره از مس��ابقات خواهد ش��د، هيأت 
مديره باش��گاه س��پاهان به منظور ايجاد انگي��زه در بازيكنان 
و كادر فن��ي تنه��ا نماين��ده اس��تان اصفهان در س��وپر ليگ 
 بس��كتبال ايران، س��فر زيارتي عتبات عاليات در نظر گرفته 

است. 
وي ضمن ابراز اميدواري براي كس��ب عنوان قهرمان سوپر 
ليگ بس��كتبال ايران توس��ط تيم ذوب آهن گفت: حمايت 
از تيم هاي ورزش��ي اس��تان اصفهان در مسابقات داخلي و 
خارجي وظيفه اي اس��ت كه نبايد به دليل رنگ و نام تيم ها 

از آن غفلت شود.

س��رمربی تيم هندبال فوالد مباركه س��پاهان با س��پری كردن 
موفقي��ت آمي��ز مرحل��ه اول دوره  مربيگ��ری بي��ن المللی 
قط��ر به اي��ران بازگش��ت. فدراس��يون جهانی هندب��ال اين 
دوره هش��ت روزه را با ش��ركت 45  مربی هندب��ال دنيا در 
دوح��ه قطر برگ��زار كرد. مرب��ی تيم ملی هندبال فرانس��ه ، 
مرب��ی تيم ملی مجارس��تان و مربيان��ی از جمهوری چك و 
آلم��ان مدرس��ان اي��ن دوره مربيگ��ری بودند.مرحله دوم و 
 پايان��ی اين دوره مربيگری تيرماه امس��ال در مس��قط عمان 

برگزارمی شود.
بازديد از رقابت های جام هندبال باش��گاه های جهان نيز از 
جمل��ه برنامه مربيان حاضر در اين دوره ب��ود كه به ميزبانی 
الس��د قطر در دوحه برگزار ش��د .تيم های كيل آلمان - ريل 
سوسيدا اسپانيا - السد لبنان و الزمالك مصر مقام های اول تا 
چهارم اين دوره از مسابقات جام باشگاه های جهان را از آن 
خود نمودند. گفتنی اس��ت تيم هندبال فوالد مباركه سپاهان 
ب��ا هدايت عليرضا حبيبی در يك قدم��ی قهرمانی ليگ برتر 

هندبال ايران قرار گرفته است.

آرس��نالي ها در تدارك فروش كاپيتان اس��پانيايي خود به بارسا 
هستند.

ب��ه گ��زارش س��اندي ميرر، يك س��ال پ��س از آنك��ه تالش 
چش��مگيري از س��وي تي��م بارس��لونا ب��راي جذب سس��ك 
فابرگاس انجام گرفت و س��رانجامي نداش��ت، به نظر مي رسد 
 آبي وآناري پوش��ان مي توانن��د با تاخي��ر به اين خواس��ته خود 

برسند. 
براس��اس اخباري كه از توپچي هاي ش��هر لندن شنيده مي شود، 
مديران تيم بي ميل براي فروش بازيكن خود در ازاي رقمي كالن 
نيستند. از ديدگاه عمده مسئوالن تيم،  در صورت فروش فابرگاس، 
رقمي به دست خواهد آمد كه مي توان صرف سرمايه گذاري روي 

چند بازيكن جوان كرد. 
براين اس��اس عنوان مي شود اگر بارس��لوني ها مبلغ 50 ميليون 
پوند بابت بازيكن 24 س��اله بپردازند امكان جذب فابرگاس را 
 خواهند يافت. بارسا كه در صورت پيروزی در بازی شنبه تمامی
 نگاه ها را متوجه خود خواهد ديد برای س��ال آينده با قدرت و 

توان بشتری در ميادين و در الليگا حاضر خواهد شد.

خبر
صبای قم در دهمین دوره لیگ برتر دور از انتظار ظاهر شد

سپاهان و استیل آذين 
دارای بهترين و بدترين تفاضل گل

طب��ق آمار و ارقام ليگ برتر فوتبال، تيم فوتبال صبای قم 
دومي��ن تيم ركورددار دهمين دوره مس��ابقات ليگ برتر 
فوتبال باش��گاه های كشور است اما در مقايسه با دو دوره 
قبل كه در ليگ ششم شده بود، در ليگ دهم دور از انتظار 

ظاهر شد.
كميته آمار و ارقام س��ازمان ليگ برتر فدراسيون فوتبال، 
آم��ار مربوط به دهمين دوره رقابت های ليگ برتر فوتبال 
باش��گاه های كشور را اعالم كرد كه در اين بين صبای قم 
دومين تيم دارای بيشترين تساوی در ليگ دهم جام خليج 
فارس است اما نتوانست عناوين ششمی خود در دو فصل 

متوالی را در اين دوره تكرار كند.
چهار پله نزول جايگاه صبا نس��بت ب��ه دو دوره قبلی 

ليگ های برتر
شاگردان عبدا... ويس��ی در پايان دهمين دوره مسابقات 
ليگ برتر فوتبال باش��گاه های كش��ور با به دست آوردن 
9 پي��روزی، 14 تس��اوی، 11 باخ��ت، 39 گل زده، 40 
گل خورده، تفاضل گل منه��ای يك و 41 امتياز جايگاه 
ده��م جدول رده بندی ليگ ده��م را به خود اختصاص 
 دادند جايگاهی كه چهار پله از رتبه های ششمی صبا در

 ليگ های هشتم و نهم پائين تر است.
صبا دومين تيم ركوردار تساوی ها در ليگ دهم

در حالی كه صبای قم با 17 تس��اوی ركورددار تس��اوی 
ليگ هشتم شناخته می شود و در ليگ نهم دارای كمترين 
تساوی شد، اما در پايان دهمين دوره مسابقات ليگ برتر 
فوتبال باشگاه های كشور با قبول 14 تساوی برابر حريفان 
ليگ برتری، بعد از تيم نفت تهران كه دارای 15 تس��اوی 

است، در مكان دوم جای گرفت.
اين در حالی است كه تيم فوتبال صبای قم دارای كمترين 
تساوی  در ليگ فصل گذشته است و در حالی كه در آمار 
ثبت شده از نظر تعداد تساوی ها، تيم فوتبال نفت تهران با 
ثبت 15 تساوی ركورددار است، تيم فوتبال صنعت نفت 
آبادان با س��ه تساوی دارای كمترين تساوی در ليگ دهم 

فوتبال باشگاه های كشور است.
كسب 14 تساوی در ليگ نهم فوتبال باشگاه های كشور 
در حالی در كارنامه تيم فوتبال صبای قم به ثبت رسيد كه 
اين تيم در ليگ نهم 9 تساوی در كارنامه داشت و در ليگ 
هشتم در 34 مسابقه 17 بار مساوی كرد و تيم ركورددار 

تساوی های هشتمين دوره ليگ برتر فوتبال كشور بود.
سپاهان، استقالل و ذوب آهن دارای بيشتری پيروزی

در حالی كه آمار پيروزی های صبای قم از تعداد تساوی ها 
و باخت های اين تيم در ليگ دهم كمتر است، در اين ميان 
سپاهان اصفهان، استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان تيم 
های اول تا سوم جدول رده بندی، با 18 پيروزی بيشترين 
ب��رد را از آن خ��ود كرده اند و س��پاهان اصفهان با چهار 
شكست، كمترين باخت را در كارنامه خود در ليگ دهم 

به ثبت رسانده است.
سپاهان و تراكتور سازی بهترين خط دفاع ليگ

در حالی كه بهترين خط دفاع��ی با 29 گل خورده از آن 
تيم های س��پاهان اصفهان و تراكتور سازی تبريز است، 
ش��اگردان مجيد جاللی در تيم فوتبال فوالد خوزستان با 
58 گل زده بهترين خط حمله دهمين دوره مسابقات ليگ 
برتر فوتبال را از آن خود كرده اند و استقالل تهران با 55 

گل زده در مكان دوم قرار دارد.
اين در حالی است كه تيم های پاس همدان و استيل آذين 
تهران ب��ا 30 گل زده كمترين گل زده را در دهمين دوره 
رقابت های ليگ برتر فوتبال باشگاه ها كشور داشته اند، 
ضمن اينكه پيكان قزوين با 19 باخت و استيل آذين تهران 
و صنعت نفت آبادان با 18 باخت بيشترين باخت را دارا 
هستند و بدترين خط دفاعی باز هم از آن تيم استيل آذين 
تهران است كه با 63 گل خورده آمار شگفت انگيزی را بر 

جای گذاشته است.
سقوط پيکان، پاس و استيل آذين به ليگ آزادگان

كمترين برد هم از آن دو تيم اس��تيل آذين تهران و نفت 
تهران است كه هر كدام به ترتيب با شش و هفت برد ليگ 
را به پايان رساندند اما در نهايت يكی از اين دو تيم يعنی 
استيل آذين تهران بود كه به ليگ دسته اول فوتبال كشور 

نيز سقوط كرد تا در ليگ آزادگان حضور يابد.
سپاهان و استيل آذين دارای بهترين و بدترين تفاضل گل

اين در حالی است كه از لحاط تفاضل گل هم سپاهان با 
تفاضل به اضافه 27 همچون فصل گذشته كه البته تفاضل 
گل به اضافه 37 داشت، بهترين تفاضل گل را از آن خود 
كرد و اس��تيل آذين تهران با تفاضل منه��ای 33 بدترين 

تفاضل گل را در اختيار گرفته است. 
 در پاي��ان دهمي��ن دوره رقابت ه��ای ليگ برت��ر فوتبال
  كش��ور تي��م س��پاهان بهترين و اس��تيل آذي��ن تهران 
ضعيف تري��ن تي��م اي��ن دوره از مس��ابقات از لح��اظ 
آم��ار ش��دند، س��پاهان قهرم��ان اي��ن دوره از رقابت ها 
ش��د و تي��م اس��تقالل ته��ران ب��ه مق��ام دوم دس��ت 
 ياف��ت ول��ی رتبه ه��ای اول و دوم لي��گ مانن��د لي��گ 
 فصل قب��ل يعنی ليگ نهم به نمايندگان اس��تان اصفهان

 نرسيد و تيم ذوب آهن در مكان سوم قرار گرفت.

ژورويچ: نداشتن تمرکز و 
استرس بیش از حد دلیل 

شکست امروز ما شد...
كارشناس��ائی تيم های قهرمان و سوم ليگ برتر بسكتبال 
 ايران به بازی های پنجم كش��يده ش��د ت��ا 4 تيم مهرام، 
ذوب آهن، توزين الكتريك و پتروش��يمی بندر امام برای 
تعيين تكليف تيم های اول تا چهارم ليگ برتر 89-90 در 
تهران و بندرامام به ميدان بروند. چرا از ديدار فينال كه باز 
هم مابين مهرام و ذوب آهن برگزار شد و به بازی پنجم 
كش��يد، تيم توزين الكتريك كه بدون ش��ك تيم شگفتی 
ساز اين جام است با پتروشيمی به سر سومی ليگ مصاف 
خواه��د داد. تيمی كه با مصطفی هاش��می و اس��تخدام 
چندين مهره مانند آيدين كيميد، حامد سهراب نژاد، بنيل 
كوچوئی، هومن رضايی و ... يكی از اضالع قهرمانی بود 
اما با قبول شكست برابر ذوب آهن اصفهان در نيمه نهای 
به رده بندی رس��يد تا اكنون با توزين الكتريك كاشان بر 
سر عنوانی كه خود را اليق بيش از آن می دانند، بجنگد. 
در اين مي��ان اما برای توزين الكتريك حتی رس��يدن به 
عنوان چهارمی ليگ در دومين س��ال ليگ برتری ش��دن 
كمتر از قهرمانی نيس��ت. )والدژورويچ( سرمربی صرب 
توزين در پايان بازی چهارم تيمش برابر پتروش��يمی در 
كاشان و قبول شكست برابر اين تيم در مورد شرايط كلی 
تيمش در ليگ رسيدن تا اين مرحله چنين گفت: هرچند 
بابت شكست امروز و كشيده شدن بازی در خانه حريف 
ناراحتم، ام��ا در كل از عملكرد تيم در طول ليگ راضی 
هس��تم. ما به همه هدف هايی ك��ه از اول ليگ تا اكنون 

ترسيم كرده بوديم رسيديم.
به نظرم فاصله ای تا رسيدن به كسب رتبه سومی نداشتيم. 
عدم تمركز و اس��ترس بيش از ح��د و تجربه باالی تيم 
حريف باعث شكست امروز ما شد. حاال بايد با تمام قوا 
به جنوب برويم تا جبران مافات كنيم. باالخره جمع كردن 
 مش��تی بازيكن جوان چنين تبعاتی هم دارد و نمونه اش

را ديديم. در بازی قبلی در دفاع بسيار خوب و در حمله 
ضعيف بوديم و بازی را برديم اما به خصوص در كوارتر 
دوم دف��اع را به كلی رها كرديم و ضربه اش را خورديم. 
از آن طرف در س��ه كوارتر آخر در حمله عالی بوديم كه 
همراهی تماشاگران خيلی تأثير داشت. در بازی قبلی اما 
در كوارتر س��وم بود كه اندكی در فاز حمله موافق بوديم 
و اين عدم توازن اصاًل جالب نيس��ت. از اينكه نتوانستيم 
در بازی امروز تماش��اگران كه انصافاً خوب ظاهر شدند 
را راضی به خانه بفرس��تيم عميقاً متأس��فم. حق تيم آنها 
پي��روزی در بازی امروز بود. گله م��ن در بازی قبلی كه 
حضور آنها كمی كمرنگ بود، به ظاهر كارس��از ش��د و 
امروز سكوها را پر كردند، اما چه سود كه با جوانی و عدم 

تمركز برخی بازيكنان باعث نااميدی آنها شديم.
ام��روز از همه بازيكنان راضی هس��تم، آنه��ا هرچند در 
لحظاتی تمركز نداش��تند اما تا آخرين رمق بازی كردند. 
امروز در لحظاتی بدون ميش��انوويچ مشكل داشتيم و از 
طرف��ی زالتكو كه به نظرم يك��ی از بهترين بازيكنان اين 
فصل هس��ت با خس��تگی در بازی امروز ظاهر شد، اما 
او هم با وجود خس��تگی خوب بازی كرد. اميدوار بودم 
كه محسن مرادخانی و محمد حسن زاده جای آنها را به 

خوبی پر كنند.
اما استرس بازی روی آنها نيز اثر خود را گذاشت. شانس 
باالی ما برای كس��ب رتبه س��ومی همين بازی بود كه از 
دس��ت داديم، اما برای بازی در خانه حريف هم چندان 
نااميد نيس��تيم و ب��ا اميد و با تمام ق��وا در آنجا به ميدان 

می رويم.
ش��ما هرچقدر هم كه بازيك��ن را قبل از بازی برای فائق 
آمدن بر استرس و فشار توجيه كنيد، اما جوانی بازيكن در 
زمين و تحت فشار بودن او مانع از تالش شما می شود، 
ميانگين زير 30 سال تيم توزين هرچند در مقاطع زيادی 
از لي��گ به كمك ما آمد اما برای ش��رايط اين چنينی كه 
نياز به تركه هست، كمی به ضرر ما تمام شد. نه به دليل 
پيروزی تيم ما، ولی در كل س��طح كيفی بازی )سوم( در 
مورد هر 2 تيم بسيار زياد بود و 2 تيم يك بازی سطح باال 
و تاكتيكی را به نمايش گذاش��تند. دليل عصبانيت من در 
كن��ار زمين به بی مباالتی و بی تفاوتی يكی، 2 بازيكن به 
هنگام ضربه های پنالتی برمی گشت، به خصوص محمد 
حسن زاده كه اگر در اين بخش بهتر عمل می كرد، شايد 

شانس پيروزی تيم ما چند برابر می شد...

رقابتهاي یک چهارم جام حذفي؛ 
زمان ديدار پرسپولیس و 

سپاهان تغییر کرد
سازمان ليگ برتر زمان ديدار تيم هاي پيروزي و سپاهان 
در چارچ��وب مرحله يك چهارم نهايي مس��ابقات جام 
حذفي باشگاههاي كش��ور را تغيير داد. مسابقه تيم هاي 
پيروزي و سپاهان  روز يكشنبه 8 خردادماه ساعت 19:40 
در ورزش��گاه آزادي تهران برگزار مي ش��ود در حالي كه 
قرار ب��ود پيش از اين، دو تيم س��اعت17:30 با يكديگر 

ديدار كنند.

توپ و تور

دو صربستانی به ماهان پیوستند
يك بازيكن و يك مربی صربستانی به تيم واترپلو فوالد ماهان سپاهان 
پيوس��تند. »ماركوكرونكو«، بازيكن دفاع س��انتر و »والديمير سوكيچ«، 
مربی صربس��تانی به طور رس��می به باش��گاه فوالد ماهان پيوستند. به 
گفته حميد ش��ب انگيز س��رمربی تيم واترپلو ف��والد ماهان، هدف از 
به خدمت گرفتن اين دو صربس��تانی تقويت تيم ماهان جهت كس��ب 
س��ه عنوان قهرمانی ليگ برتر، جام حذفی و سوپر جام واترپلو كشور 

عنوان شده است.

دیدار نهایي لیگ برتر بسكتبال
جدال مرگ و زندگي شاگردان كوهیان 

و شاهین طبع براي قهرماني
تيم هاي ذوب آهن و مهرام براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر امروز 
در ب��ازي پنجم به مصاف ه��م مي روند. تيم هاي مهرام و ذوب آهن كه 
در چهار ديدار گذش��ته خود به تس��اوي 2 بر 2 رسيده اند، براي قرار 
گرفتن در س��كوي نخس��ت امروز جدالي حساس را در تهران برگزار 
خواهند كرد. مهرامي ها كه 2 بازي نخست را در تهران با برتري پشت 
سر گذاشتند، به اميد كسب يك پيروزي به اصفهان سفر كردند، اما در 
اي��ن امر ناكام بودند و هر دو ب��ازي را در اصفهان، مغلوب ذوب آهن 
ش��دند. ش��اگردان فرزاد كوهيان در دو ديداري كه ميزبان بودند اجازه 
هنرنمايي به مهرامي ها را ندادند تا جدال دو تيم براي قهرماني به بازي 
پنجم كش��يده ش��ود. تاالر بس��كتبال آزادي تهران جايي كه قرار است 
ميزب��ان بازي پنجم و پاياني فينال ليگ برتر باش��د. با توجه به ميزباني 
مهرام قطعا ذوبي ها بايد خود را براي يك بازي سخت آماده كنند. اگر 
بازيكنان و كادرفني دو تيم تنها كار خود را انجام دهند و اسير حواشي 

نشوند، عالقه مندان بسكتبال مسابقه  زيبايي را شاهد خواهند بود.

برای اثبات تضادگویی های سعودی ها
ارسال فیلم  مصاحبه های كالدرون 
در اصفهان به باشگاه الهالل از سوی 

سپاهانی ها
روابط عمومی باشگاه فوالد مباركه سپاهان سی دی مصاحبه های كالدرون  
سرمربی تيم فوتبال الهالل در اصفهان را برای اين باشگاه عربستانی ارسال 
ك��رد .در حالی كه كه س��رمربی تيم فوتبال اله��الل و در پايان ديدار  تيم 
 های س��پاهان - الهالل عربس��تان به زبان های مختلف از ميزبانی باشگاه 
 ف��والد مبارك��ه س��پاهان و ايرانی ه��ا در مدت حضورش��ان در اصفهان 
سپاسگزاری نمود واين ميزبانی را مطلوب و رضايت بخش دانسته بود اما 
همچنان رئيس باشگاه  الهالل در ادامه جوسازی مقامات فوتبال عربستان 
عليه كش��ورمان همچنان عالقه به زير سئوال بردن ميزبانی ايرانی ها دارد. 
اين سی دی رضايت كامل سرمربی الهالل را از ميزبانی باشگاه سپاهان در 
پايان حضور تيم متبوعش در اصفهان را نشان می دهند كه با ادعاهای رئيس 

باشگاه الهالل در تضاد كامل است.

مدیرعامل النصر عربستان پس از بازي با 
ذوب آهن استعفا مي كند

مديرعامل باش��گاه النصر اعالم كرد پس از مس��ابقه با ذوب آهن در ليگ 
قهرمانان آس��يا اس��تعفا خواهد كرد. به گزارش روزنامه الرياض عربستان 
س��عودي، منابع آگاه در باشگاه النصر عربس��تان اعالم كردند كه شاهزاده 
»فيصل بن تركي« به دليل وضعيت س��المتي و جس��ماني از سمت خود 
پ��س از بازي با ذوب آهن اس��تعفا خواه��د كرد.  قرار اس��ت النصر روز 
 چهارشنبه هفته جاري در دور يك شانزدهم ليگ قهرمانان آسيا به مصاف 
 ذوب آهن اصفهان برود. روزنامه الرياض اعالم كرد كه بر اين اساس، بازي با 
ذوب آهن آخرين ديدار براي فيصل بن تركي خواهد بود و وي پس از اين 
بازي، اس��تعفاي رسمي خود را ارائه خواهد كرد. الرياض افزود: هم اكنون 
النصر پشت درهاي بسته به تمرينات خود براي آمادگي مقابل ذوب آهن 
ادامه مي دهد تا از فش��ارهاي پيش از اين بازي بر اعضاي تيم كاسته شود. 
در همين خصوص دراگان سرمربي كروات تيم النصر اعالم كرد از اين كه 
بركنار شود هيچ بيمي ندارد زيرا وي مربي حرفه اي است و وظايف و كار 

خود را به خوبي مي داند.

نايب رئيس هيأت بانوان هندبال اصفهان با اشاره به اين كه 
سالن ويژه هندبال سجادي بازگشايي شده است، گفت: در 
حال حاضر، اين سالن قابل استفاده براي بانوان هندباليست 
اصفهاني نيست. انيس مرتضوي اظهار داشت: تمرينات 
هندبال آقايان از هفته گذش��ته در سالن سجادي واقع در 
خيابان آمادگاه آغاز ش��ده، اما تيم بانوان هندبال اصفهان، 

فعاليت خود را از هفته آينده در اين سالن آغاز مي كنند. 
وي با بيان اين كه دو س��ال ركود براي س��الن س��جادي، 
مش��كالت زيادي را براي تيم هندبال اصفهان به وجود 
آورده است، افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده از اين به 
بعد رقابت هاي مختلف هندبال در اين سالن انجام مي شود. 

نايب رئيس هي��أت بانوان هندبال اصفه��ان اضافه كرد: 
برگ��زاري كالس هاي مربيگري و داوري از ديگر اهداف 
 هيأت بانوان هندبال اس��تان اصفهان در س��الن سجادي 

است.
وي گفت: طبق هماهنگي هاي انجام ش��ده، مجوز انجام 
تمرينات تيم هندبال فوالد سپاهان، بعدازظهرها در سالن 
سجادي صادر شده است. مرتضوي با اشاره به رقابت هاي 
دو تيم هندبال فوالد سپاهان اصفهان و تيم هندبال هيأت 
هرمزگان كه با پيروزي تيم هندبال فوالد سپاهان خاتمه 
يافت، تصريح كرد: بازي اي��ن دو تيم آخرين رقابت، از 
دور برگشت اين سري از مسابقات بود، كه استان اصفهان 

ميزباني آن را بر عهده داشت. 
نايب رئيس هيأت بانوان هندبال اصفهان اظهار داش��ت: 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تيم هندبال ذوب آهن 
اصفهان براي انجام مسابقات، به كرمان اعزام خواهد شد. 
وي با بيان اين كه تا به اين لحظه تيم هندبال ذوب آهن در 
مقام نخس��ت، تيم هندبال فارس مقام دوم و تيم هندبال 
فوالد س��پاهان توانسته است رتبه سوم را به دست آورد، 
تاكي��د كرد: در پايان هفته آين��ده وضعيت تمام تيم هاي 

شركت كننده مشخص خواهد شد. 
مرتضوي اضافه كرد: با افتتاح سالن سجادي شاهد پيشرفت 

هر چه بهتر تيم هندبال استان اصفهان خواهيم بود.

رئيس هيات گلف استان اصفهان گفت: بيشتر زمين هاي 
گلف استان اصفهان خاكي است، در حالي  كه جاذبه واقعي 
اين بازي، در زمين پوش��يده ش��ده از چمن، خودنمايي 
مي كند. محسن شيراني با اشاره به اين كه در استان، رشته 
گلف از طرف اداره كل تربيت بدني اصفهان مورد حمايت 
شايسته قرار نمي گيرد، افزود: »اجحاف« كمترين واژه اي 
اس��ت كه مي توان براي ورزش گلف اس��تان اصفهان به 

كار برد. وي با بيان اين كه امكانات پيش بيني ش��ده براي 
برگزاري رقابت هاي قهرماني، در سطح كشور از كيفيت 
چندان خوبي برخوردار نيس��ت، اضافه كرد: ورزشكاران 
ش��ركت كننده در اين مس��ابقات بعد از پايان بازي ها با 

خستگي بسيار زيادي، اين رقابت ها را ترك مي كنند. 
رئيس هيات گلف استان اصفهان گفت: هميشه برگزاري 
بهترين حالت ميزباني براي ورزش گلف استان اصفهان در 
دستور كار اين هيات بوده است ولي در ساير استان ها از 

نظر ميزباني با مشكالت بسيار جدي روبه رو هستيم. 
شيراني با اشاره به اين كه فقط استان تهران داراي فضاي 
س��بز مخصوص براي ورزش گلف است، تصريح كرد: 
وج��ود زمين خاكي كه حس زيب��اي ورزش گلف را از 
بين مي برد، يكي از داليلي است كه اين ورزش در استان 
اصفه��ان آنچنان كه الزم بوده، مورد اس��تقبال مردم قرار 

نگرفت. 
وي اظهار داش��ت: هيات گلف قراردادي س��ه جانبه با 
شهرداري ،اداره كل تربيت بدني و فدراسيون گلف، مبني 
بر ساخت زمين مخصوص گلف كه بايد از نظر كاشت 
چمن و درختكاري طبق اصول مهندس باش��د، منعقد و 

قول هايي را دريافت كرده است كه تا اين لحظه هيچگونه 
عملياتي صورت نگرفته است. 

رئيس هيات گلف استان اصفهان در مورد هزينه هاي اين 
ورزش گفت: با اين  كه ورزش گلف، ورزش پر هزينه اي 
است، با اين حال هيات گلف اصفهان آموزش اين رشته 

را به صورت رايگان برگزارمي كند. 
وي اضافه كرد: از ديگر اقدامات هيات گلف استان اصفهان 
وارد كردن تجهيزات اين رشته ورزشي با كم ترين قيمت 
براي آن گروه از ورزشكاراني است كه تصميم جدي براي 

ادامه فعاليت در اين رشته را دارند. 
ش��يراني با اش��اره به اين كه براي ورود ب��ه اين ورزش 
محدوديت سني وجود ندارد، افزود: مدت زمان آموزش 
مقدماتي براي اين رشته هشت تا 12 جلسه است، كه البته 
ميزان استعداد و تواناي هر فرد مشخص كننده طول مدت 
آموزش وي خواهد بود. رئيس هيات گلف استان اصفهان 
گفت: ميزان آسيب پذيري اين ورزش در حد بسيار پاييني 
ق��رار دارد و ب��ا توجه به اينكه اي��ن ورزش يك ورزش 
خانوادگي اس��ت، انتظار داريم مسئوالن ورزشي استان با 

ديدگاه بهتر وجدي تري به اين ورزش بنگرند. 

موافقت آرسنال با 
فروش فابرگاس 
با 50 میلیون پوند

نایب رئیس هیأت بانوان هندبال اصفهان:
بانوان هندبالیست اصفهان در انتظار بازگشايي سالن سجادي

رئیس هیئت گلف استان اصفهان:
 فضاي سبز پیش نیاز ورزش گلف است

رئیس بیمارستان كسري: 
حجازي به كما نرفته و فقط مشكل 

تنفسي دارد
رئيس بيمارستان كسري گفت: ناصر حجازي مشكل تنفسي دارد و به كما  
نرفته اس��ت. در حالي كه برخي از رس��انه ها امروز از فوت ناصر حجازي 
خبر دادند روح اللهي رئيس بيمارستان كسري در گفتگوي تلفني با يكي از 
ش��بكه هاي تلويزيوني با رد اين شايعه اعالم كرد ناصرحجازي جمعه شب 
دچار كمبود هوشياري و به بيمارستان منتقل شد. رئيس بيمارستان كسري ادامه 
داد: ايشان به هيچ وجه به كما نرفته بودند و فقط به دليل مشكالت تنفسي 
با كمك دستگاه  به ايشان تنفس داده شد. به كما رفتن ايشان كذب محض 
است. حجازي اكنون در بيمارستان بستري است و تمام اقدامات درماني انجام 

مي شود. 
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دوشنبه 2 خرداد1390/ 19 جمادی الثانی 1432/ شماره Monday 23 MAY 2011            527)گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پیامبر اكرم)ص(:
خدای تعالی دوست دارد وقتی 
كسی كاری می كند آن را به 
خوبی انجام دهد.

 گ��وش هایم��ان را به فری��اد زمان 
می س��پاریم و شادی این روزها را 

به جشن می نشینیم 

این روزها جهان سراسر 
فخر امت و آسمان ندای 

عشق می دهد 

زه��را،  حض��رت  باس��عادت  والدت 
 دخ��ت پیامبر اك��رم و روز زن و میالد 
امام خمینی )ره( و سالروز فتح خرمشهر 
ب��ر پی��روان راه حق و حقیق��ت گرامی 

باد

می��الد یگانه دخ��ت نبی اكرم حض��رت فاطمه 
 زهرا، روز زن و  سالروز فتح خرمشهر و والدت 

امام خمینی )ره( بر همگان مبارک باد

روابط عمومی شهرداری شاهین شهر

روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

  زاینده رود

همزم��ان با هفت��ه ارتباطات 695 پ��روژه مخابراتی در 
س��طح اس��تان اصفهان با اعتباری بالغ ب��ر 282 ميليارد 
و 627 ميلي��ون ري��ال با حض��ور عضو هي��أت مديره 
ش��ركت مخابرات و مديرعامل شركت ارتباطات سيار، 
مديرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان و جمعی 
ديگر از مس��ئوالن افتتاح شد. در مراس��م افتتاحيه اين 
پ��روژه ها كه در مركز تلفن ش��هيد روح االمين برگزار 
شد، ابتدا صدوقی عضو هيأت مديره شركت مخابرات 
و مديرعامل ش��ركت ارتباطات س��يار گفت: امسال كه 
س��ال جهاد اقتصادی اس��ت، وظيفه م��ا در بحث های 
صرفه جويی، افزايش بهره وری، توس��عه و ... سنگين تر 
شده، چرا كه بايد در افق 1404 در محورهای مشخص 
ش��ده رتبه های قابل قبولی را كس��ب كنيم. وی افزود: 
در سال 90 در راس��تای فرمايشات مقام معظم رهبری 
باي��د زمينه توس��عه را فراهم كني��م و توجه و دقت در 
توسعه كش��ورهای ديگر می تواند در پيشرفت امور به 

ما كمك كند. 
مديرعامل شركت ارتباطات سيار تصريح كرد: از زمانی 
كه ش��ركت مخابرات خصوصی شده، ساختار حقوقی 
كاركنان از بحث های اوليه به شمار می رفته، به طوری 
ك��ه پرداختی ها بيش از دو براب��ر افزايش پيدا كرده و 
از 700 ميلي��ارد تومان به 1400 ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. صدوقی ضمن اشاره به اين كه در بحث توسعه، 
صرفه جوي��ی در هزينه و از س��ويی كاراي��ی تأثيرگذار 
اس��ت، گفت: درس��ت اس��ت كه 20 درصد ش��ركت 
مخابرات به دولت وابس��ته اس��ت و بيش��ترين سهم به 
بخش خصوصی واگذار ش��ده، اما منافع دولت از نظر 
عملك��رد و وظيفه ای كه انجام می دهد، از قبل بيش��تر 
است. وی خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر كل درآمد 
شركت مستقيم به خزانه پرداخت می شود، اما در گذشته 
در شركت هزينه می ش��د. مديرعامل شركت ارتباطات 
سيار انجام تكاليف در مناطقی كه سود ده نيستند، ولی 
تكليف دولت اس��ت و همچنين ايجاد تحول در حوزه 
data در سراسر كش��ور از برنامه های مدنظر خواند و 
تصريح كرد: اس��تان اصفهان در كل كشور بعد از تهران 
از نظر آمار و ارقام رتبه دوم را دارد و از آنجا كه رقابت 
بين استان ها بسيار باالست، هيچگاه برای ما قابل قبول 

نيست كه اصفهان از رتبه اول و دوم پايين تر بيايد.
صدوقی ضمن اش��اره ب��ه پيش بينی 10 ميليون س��يم 
كارت فعال در س��ال جاری گفت: در ابتدا پنج ميليون 
سيم كارت تلفن همراه اول در كشور داشتيم، اما اكنون 
44 ميليون س��يم كارت واگ��ذار كرديم و جايگاه را در 
اين بخش از 14 تا 15 به 9 تا 10 رسانديم. وی افزود: 
اكنون در كش��ور تلفن همراه نسل دوم را ارائه می كنيم 
و اپراتور س��وم قرار اس��ت نسل س��وم را ارائه نمايد. 
مديرعامل شركت ارتباطات سيار در ادامه تصريح كرد: 
در حوزه تلفن ثابت ميانگين ضريب نفوذ در كشور 34 
درصد و ميانگين اس��تان اصفهان 41 درصد اس��ت كه 
اين رقم در دنيا 21 تا 24 درصد می باش��د و اين نشان 
می دهد كه ضريب نفوذ كشور 11 درصد از دنيا باالتر 
رفته اس��ت. صدوقی ضمن اش��اره به ايجاد سه ميليون 
پورت پرس��رعت، خاطرنشان كرد: سهم استان اصفهان 
از اين بخش 300 هزار پورت است. از طرفی در استان 
اصفهان 470 س��ايت است كه نزديك به يك سوم اين 

تعداد در آستانه زيربار رفتن است. 
وی در خاتم��ه درباره دفاتر ICT روس��تايی گفت: با 
توسعه اين دفاتر در روستاها تحول ايجاد می كنيم و بر 
همين اساس امسال به توسعه مناطق محروم و روستايی 
توجه شده و درحال حاضر 99 درصد 53 هزار روستای 
باالتر از 20 خانوار ارتباط دار شده و سرويس مناسبی به 
 مردم ارائه می شود. در ادامه، مراسم افتتاحيه پروژه های
مخابراتی مديرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان 
تصري��ح ك��رد: حدود 146 س��ال پيش اتحادي��ه ای با 
عن��وان ITU )كميته جهانی مخابرات( تش��كيل ش��د 
و 20 كش��ور عض��و آن ب��ود و ايران از هم��ان ابتدا به 
عضويت اين كميته درآمد. س��يدفاضل زمانی با اش��اره 
ب��ه اين كه اين كميته در ح��ال حاضر 190 عضو دولتی 
و 600 عض��و غيردولت��ی دارد، خاطرنش��ان كرد: اگر 
تجهيزات مبتنی بر استاندارد مكالمات نباشد، با اختالل 
روبه رو می ش��ويم، بنابراين استانداردس��ازی زبان قابل 
درك در ش��بكه مخابراتی )اس��تاندارد مكالمه دو نفر(، 
وظيفه كميته جهانی مخابرات اس��ت. وی گفت: شعار 
س��ال گذشته حفاظت از كودكان در فضای سايبر بوده، 
اما ش��عار امس��ال با اين مضمون است: زندگی بهتر در 
جوامع روستايی و فناوری اطالعات. مديرعامل شركت 

ارتباطات س��يار افزود: 457 دفتر ICT روستايی سهم 
اس��تان اصفهان اس��ت كه بيش از دو سال است كه كل 
دفاتر زير پوشش برده شده و اين گامی است در جهت 
كم كردن س��فرهای روستاييان به ش��هرها. در واقع از 
اين طريق بيش از يك ميليون س��فر روستاييان به دفاتر 

مخابراتی حذف می شود.
زمانی گفت: بدينوس��يله تمام خدم��ات الكترونيكی و 
قاب��ل ارائه ب��ه مردم با كمترين هزينه ارائه می ش��ود و 
تمام دس��تگاه ها می توانند با مردم تماس داش��ته باشند. 
وی كسب رتبه برتر در بخش ICT روستايی در بحث 
دولت الكتروني��ك، روابط عمومی برتر جش��نواره در 
بخش خبرنامه الكترونيكی و نيز رتبه برتر تا پايان سال 
89 در ضريب نفوذ تلفن همراه را از افتخارات شركت 
مخابرات اس��تان اصفهان قلمداد و خاطرنشان كرد: در 
بخش سرويس بر بستر پرتال در سال 88، 18 سرويس 
مختلف را از طريق پرتال )بدون حضور مشتركان( ارائه 

داديم و در سال 89، شش سرويس ديگر اضافه شد.
زمانی افزود: 101 ش��هر اس��تان اصفهان تحت پوشش 
ش��بكه ارتباطی سيار و ثابت است و 897 روستا داريم، 
اما در نزديك به 1800 نقطه جشن ارتباط دار شدن اين 

نقاط را در ابتدای سال 88 داشتيم. 
وی درب��اره تلفن ثابت نيز تصريح كرد: در بخش تلفن 
ثابت مش��غول به كار از دو ميليون ش��ماره فراتر رفتيم 
و از نظ��ر جمعی رتبه برتر را كس��ب نموديم و اكنون 
ميانگي��ن ضريب نفوذ در اين بخش به ازای هر نفر 41 
تلفن ثابت اس��ت كه در مقايس��ه با كش��ور و دنيا برتر 
هس��تيم. مديرعامل ش��ركت مخابرات اس��تان اصفهان 
اف��زود: از س��ال 89 تاكنون 1333 پ��روژه تقديم مردم 
اس��تان كرديم و ام��روز 695 پروژه ب��ا اعتباری بالغ بر 

282ميليارد و 627 ميليون ريال را افتتاح می كنيم. 
زمان��ی درب��اره اين پروژه ه��ا گفت: اي��ن 695 پروژه 

عبارتند از: 
 ،BTS 23 مرك��ز س��وئيچ )نصب- توس��عه(، 61 آنتن
94 پروژه فيبر ن��وری، 79 پروژه ديتا، 438 پروژه های 
شامل ساختمان- GSM- روستايی- راديو- WLL و 
دكل تلفن همگانی. مديرعامل ش��ركت مخابرات استان 
اصفه��ان در ادامه درب��اره ايجاد س��رويس های ارزش 
افزوده تصريح كرد: ش��ركت مخابرات استان به منظور 

بهره وری و استفاده از ظرفيت ها و بسترهای مخابراتی 
)ايجاد سرويس های ارزش افزوده( مربوط به تلفن های 
ثاب��ت، اقدام به راه اندازی س��امانه تلف��ن گويا جهت 
سرويس دهی به سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و 

خصوصی نموده است. 
زمانی افزود: ش��ركت مخابرات با استفاده از بسترهای 
موج��ود، به منظ��ور ايجاد يك پل ارتباطی مناس��ب از 
طري��ق تماس و به تب��ع آن كاهش هزين��ه های ايجاد 
و نگه��داری س��امانه های تلف��ن گوي��ا در بنگاه های 
اقتص��ادی و ي��ا خدمت رس��ان، بهب��ود و گس��ترش 
ورودی های آن در س��طح اس��تان، اقدام به راه اندازی 
 س��امانه تماس مرك��زی با پي��ش ش��ماره 973 نموده 

است. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: اين س��امانه به دلي��ل ارتباط با 
س��اير بخش های آن مجموعه و نرم افزارهای موجود 
ب��ا اس��تفاده از معماری سرويس��گرا و بي��ش از 2000 
تماس همزم��ان می تواند به عنوان يك��ی از درگاه های 
ورودی س��ازمان در كن��ار درگاه ه��ای ديگ��ر از جمله 

پرت��ال و ... عمل نموده و كليه نيازهای آن را پوش��ش 
دهد. مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان گفت: 
همچنين به دليل پوش��ش استانی س��امانه، دسترسی به 
آن در تمامی شهرس��تان های اس��تان تحت يك شماره 
واحد به صورت XXX973 بوده و هزينه تماس ها به 

صورت شهری محاسبه می گردد.
شايان ذكر است س��رويس های موجود با پيش شماره 
973 شامل ندای نهج البالغه، ندای حافظ، شبكه سترا، 
اعالم اوقات شرعی، قصه های كودكان، پخش موسيقی، 
ندای سهراب سپهری با صدای مرحوم خسرو شكيبايی، 
ن��دای وحی و آشپزباش��ی می باش��د كه اف��راد پس از 
گرفتن پيش شماره و سپس 0001 الی 0009 می توانند 
اطالعات الزم را كسب كنند. همچنين 9 سرويس ديگر 
در آينده به اين س��رويس ها افزوده خواهد شد. الزم به 
ذكر است در پايان مراسم افتتاحيه پروژه های مخابراتی 
لوح تقديری از س��وی مركز آموزش��ی شهيد مهاجر به 
مديرعامل ش��ركت مخابرات استان و معاونت توسعه و 

مهندسی اهدا شد.

بیش از 600 پروژه مخابراتی در استان اصفهان افتتاح شد

آگهی مناقصه

شركت آب منطقه ای اصفهان

ش��ركت آب منطق��ه ای اصفه��ان درنظ��ر دارد عملیات س��اخت و نصب عالئم 
هش��داردهنده در شبكه های آبیاری و زهكش��ی را از طریق مناقصه عمومی 
با ش��رایط و مش��خصات زیر به پیمانكار واجد صالحیت واگ��ذار نماید. لذا از 
مناقصه گرانی كه تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاری 

می گردد. 
مبل��غ پای��ه: ح��دود 2010684486 )دو میلیارد و ده میلیون و شش��صد و 
هشتاد و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و شش ریال( براساس فهارس بهای 

پایه ابنیه سال 1388
حداقل رتبه پیمانكار: 5 ساختمان

محل اجرا: استان اصفهان
مدت اجرا: 6 ماه

هزینه تهیه اس��ناد مناقصه، ن��وع و مبلغ تضمین ش��ركت در مناقصه، مدت 
اعتبار پیش��نهادها و مكان و زمان تحویل پیش��نهادها در دعوتنامه و اس��ناد 

مناقصه مشخص می شود.
واجدین ش��رایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداكثر به مدت 7 روز 
مهل��ت دارند نس��بت به اعالم آمادگ��ی كتبی و ارائه گواهینام��ه رتبه بندی، 
آخرین آگهی تغییرات و تلفن های تماس ش��ركت اقدام نماید. پس از تعیین 
فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.
 نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر-
قرارداده��ا- دفت��ر  اصفه��ان-  ای  منطق��ه  آب  س��هامی   ش��ركت 
WWW.ESRW.IR كدپستی 76473-81646 صندوق پستی 0391 از سایت 

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 فاكس: 6611073
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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