
مديرعامل شركت غله و خدمات 
بازرگاني منطقه 10 كشور گفت: 
در سال جاري ش��ركت غله در 
تالش است طلب توليدكنندگان 
گن��دم را ب��ه ص��ورت كامل و 
ب��ه موقع پرداخت كن��د. نصراله 

 نوري با اشاره به آغاز خريد تضميني گندم از كشاورزان شهرهاي مختلف
استان اصفهان اظهار داشت: خريد  ...

مع��ادن  و  صناي��ع  مدي��ركل 
از  بختي��اري  و  چهارمح��ال 
مصرف  درص��دي   13 كاهش 
انرژي در اين اس��تان خبر داد.  
رحم��ان كرم��ي در نشس��ت 
ستاد تس��هيل و امور پشتيباني 

واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي در اين استان اظهار داشت: 
با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ...

مديرعامل شركت غله استان اصفهان: 
طلب كشاورزان گندمكار
به روز پرداخت  مي شود

مديركل صنايع و معادن چهارمحال و بختياري : 
كاهش 13 درصدي مصرف انرژي

در چهارمحال و بختياري

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

با توجه به جنايت عربستان در بحرين و بي عرضگي
در مقابل رژيم صهیونیستي
كاظم جاللي: جلوي سفر صالحي به عربستان را بگيريد
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 شهرستان    صفحه 4

شهردار اصفهان اعالم كرد؛

خشک شدن زاینده رود؛
مرگ اکوسیستم فالت مرکزی 

صفحه4

مديركل راه آهن اس��تان اصفهان 
گف��ت: اداره كل راه آهن اس��تان 
اصفهان براي سومين سال پياپي 
ركورد كس��ب درآمد در بخش 
آم��وزش را در سراس��ر راه آهن 
كش��ور به خود اختصاص دهد. 

بهروز تاكي با اشاره به وضعيت راه آهن استان اصفهان بيان داشت: اداره كل 
راه آهن استان اصفهان با هدف رشد، تعالي و پيشرفت در امر مهم آموزش 

و تربيت نيروي انساني كارآمد و ماهر ...

در بخش آموزش؛ راه آهن اصفهان اول شد

شهرستان    صفحه 4

معاون گردشگري كشور خبر داد:
افزايش 25درصدي نرخ اقامت
در هتل هاي كشور

شهرستان   صفحه 4

مديركل مسكن
چهارمحال و بختياري: 

86 پروژه عمراني در دست 
اجراست

مديركل مسكن و شهرسازي چهارمحال و بختياري 
گفت: در حال حاضر احداث 86 پروژه عمراني در 
اين استان در دست اجراست. علي ابراهيمي اظهار 
داشت: احداث بيمارستان 10 تختخوابه شلمزار، 
احداث بيمارستان هفشجان، احداث تاالر بزرگ 
شهركرد از مهم ترين پروژه هاي عمراني اين استان 
است كه به زودي تكميل و به بهره برداري مي رسد. 
وي با اشاره به اعتبارات اختصاص يافته در راستاي 
بهره برداري از بيمارستان هاي در دست احداث در 
اين استان، گفت: در حال حاضر 200 ميليارد ريال 
به منظور تكميل و راه اندازي بيمارس��تان هاي اين 

استان اختصاص داده شده است. 
ابراهيمي تدوين مطالعات طرح جامع و تكميلي 
سه شهر اين استان را از ديگر طرح هاي در دست 
اقدام اين اداره كل برش��مرد و گفت: طبق مصوبه 
هيأت دولت تدوين مطالعات جامع 11 ش��هر در 
اين استان مصوب شده است كه عالوه بر آن انجام 
مطالعات طرح جامع 14 شهر ديگر در اين استان 
در دست پيگيري است كه تا پايان سال 91 به نتيجه 

خواهند رسيد. 
مدي��ركل مس��كن و شهرس��ازي چهارمحال و 
بختياري در ادامه س��هم مسكن مهر اين استان را 
18 هزار واحد اعالم كرد و گفت: از اين تعداد 14 
هزار 600 واحد پروانه ساخت دريافت و 11 هزار 

500 واحد در مرحله پي سازي قرار دارد. 
وي ادام��ه داد: از مجموع يكه��زار و 500 واحد 
در دس��ت احداث 573 واحد در مرحله اسكلت 
س��ازي، 670 واحد در مرحله تكميل سقف، سه 
هزار 900 واحد در مرحله سفت كاري، يك هزار 
و 532 واحد نيز در ش��هرهاي باالي 25 هزار نفر 
جمعيت در مرحله نازك كاري است. ابراهيمي با 
اش��اره به واحدهاي مسكن مهر تكميلي در اين 
استان، گفت: در سال جاري هشت هزار واحد در 
دست اقدام داريم كه پنج هزار واحد آن به مرحله 

افتتاح رسيده است.

ضمناً ليست استعالم های مربوط به خريدهای متوسط
)بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

انجام اياب و ذهاب پرسنل- 30-90تجديد مناقصه1
منطقه الف

90/3/1890/3/28

اجرای عمليات آماده سازی 132-89تجديد مناقصه2
و بارگيری سرباره و تعمير و 

نگهداری تجهيزات مربوطه در 
بخش فوالدسازی

90/3/1590/3/25

سایر موارد:
1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان 

ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر 

 www.esfahansteel.com   به آدرس
مراجعه فرمائيد.

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
م الف/ 3087

نوبت اول

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان
)سهامی عام(

هر
ز م

س ا
عک

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختیاری
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سراسری
جهان نماجهان نما

بازگشايي گذرگاه رفح؛ ثمره انقالب مصر

جهان نما

ازگشايي گذرگاه رفح ميان باريكه غزه و 
مصر، پس از چهار سال بدون شك ثمره 
انق��الب مردمي در مصر اس��ت؛ مردمي 
ك��ه آزادي را نه حق خود بلكه حق تمام 
ملت هاي دربند و در صدر آن ملت رنج 
كش��يده فلسطين مي دانند. پس از حدود 
چهار س��ال محاصره زمين��ي، دريايي و 
هوايي، هفتم خرداد م��اه جاري، درهاي 
گذرگاه رفح به طور دايم به روي مسافران 
فلسطيني گشوده ش��د. از اين پس عبور 
زنان، كودكان و مردان زير 18 سال و باالي 
چهل سال از اين گذرگاه بطور نامحدود 
آزاد خواه��د بود و تنها مردان 18تا چهل 
ساله بايد براي عبور از مرز مجوز دريافت 
كنند. پيش از بازگشايي كامل اين گذرگاه، 
روزانه حداكثر 300 نفر مي توانستند از آن 
عبور كنند، اما مقام هاي كنوني مصر مي 
گويند كه هيچ سقفي براي تعداد مسافران 
ورودي تعيين نشده است. دولت انتقالي 
مصر اين تصميم را تنها س��ه ماه پس از 
پيروزي انقالب مردمي در اين كش��ور و 
با وجود مخالفت شديد رژيم صهيونيستي 

اتخاذ كرده است. 
مصر و رژيم صهيونيس��تي از سال 1386 
و پ��س از قبض��ه ق��درت در ن��وار غزه 
توسط جنبش مقاومت اسالمي فلسطين 
)حماس(، مرزهاي خود را با اين باريكه 
ساحلي مسدود كردند. مصر انسداد مرز 
رفح را حت��ي در اوج حمله فراگير رژيم 
صهيونيستي به اين باريكه در سال 1387 
در عملياتي كه در ميان صهيونيس��ت ها 
به س��رب مذاب معروف اس��ت، حفظ 
ك��رد. به اعتقاد بيش��تر تحليلگ��ران اين 
همراهي با رژيم صهيونيس��تي به يكي از 
منفورترين سياس��ت هاي حسني مبارك 
رئيس جمه��وري مخلوع مصر، در افكار 
عمومي اين كشور تبديل شد. با توجه به 
اينكه گذرگاه رفح مهم  ترين راه ارتباطي 
غزه با دنياي خارج اس��ت كه از سرزمين 
هاي اشغالي عبور نمي كند، بازگشايي آن 
در اين برهه بس��يار مهم است. بازگشايي 
گذرگاه رفح تاثير رواني بس��يار مثبتي بر 
مردم غزه گذاش��ته است؛ مردمي كه پس 
از مقاومت در برابر فش��ارهاي گسترده و 
همه جانبه اينك قهرمانان��ه از زندان رها 

مي شوند. 
 بازگش��ايي گذرگاه رفح پ��س از چهار 
سال انسداد، گرچه رخدادي قابل توجهي 
بود اما اين مس��اله به معناي پايان حصر 
باريكه غزه نيس��ت. نباي��د فراموش كرد 
ك��ه قرارگاه مرزي رف��ح فقط براي عبور 
مسافران طراحي ش��ده و نمي تواند يك 
مبدأ گمركي براي صادرات و واردات كاال 
باشد. به طوري كه دريچه هايي كه بر اين 
گذرگاه گذاشته شده به گونه اي است كه 
كاميون هايي كه حامل كانتينر هستند نمي 

توانند از آن عبور كنند.
 از اين رو گش��ايش دايمي گذرگاه رفح 
در اين مقطع تاثير چشمگيري بر وضعيت 
اقتصادي غ��زه و واردات و صادرات بين 
اراضي فلسطيني و مصر نخواهد داشت. 
هرچن��د كه وضعي��ت را بس��يار بهتر از 

گذشته مي كند. 
 زمینه ها و داليل 

بي شك بازگشايي گذرگاه رفح از نتايج 
انقالب مردمي در مصر است. انقالبي كه 
آرمان اصلي اش آزادي و دموكراسي است. 
اينك مصري ها با اين اقدام اين پيام را به 

دنيا داده اند كه آنها در مناسبات خارجي 
نيز پي��رو اصول انقالب خود هس��تند و 
نمون��ه آن رهايي هر چن��د محدود مردم 
غزه از زير بار فشار محاصره صهيونيست 
هاست. بديهي است كه دولتمردان كنوني 
مص��ر به هيچ عنوان تماي��ل ندارند كه با 
ادامه انسداد گذرگاه رفح، مهر همسويي 
با صهيونيست ها در فشار به فلسطيني ها 

بر پيشاني آنها بخورد. 
مصري ها با اين اقدام اين پيام را به رژيم 
صهيونيستي دادند كه معادالت منطقه اي 
تغيي��ر يافته و مصر جدي��د ديگر حاضر 
نيس��ت در حركت هاي سياسي و امنيتي 
خ��ود با تل آويو هم��كاري و هماهنگي 

كند. 
يكي از داليل ديگري كه در بازگش��ايي 
گذرگاه رفح نقش داشت، امضاي قرارداد 
آشتي ملي ميان فتح و حماس بود كه ماه 
گذشته ميان رهبران اين دو گروه فلسطيني 
در قاهره انجام ش��د. مصر حتي در زمان 
حسني مبارك نيز اعالم كرده بود كه تنها 
در صورتي حاضر است گذرگاه رفح را باز 
كند كه در آنسوي مرز نيروهاي تشكيالت 
خودگردان فلسطيني حضور داشته باشند. 
ظرف چهار س��ال گذشته، حماس بارها 
تشكيالت خودگردان فلسطين و فتح را 
متهم كرده بود كه با اعمال فشار به طرف 
مصري مانع از گش��ايش اين گذرگاه مي 
ش��وند. هر چند كه در زم��ان حاضر نيز 
اين نيروهاي حماس هس��تند كه در غزه 
كنترل امنيت را بر عهده دارند، اما با توجه 
ب��ه توافق هاي صورت گرفته ميان فتح و 
حماس مبني بر وحدت رويه در مس��ائل 
امنيتي و تشكيل دولت وحدت ملي، ديگر 
همچون گذش��ته دوگانگي فتح-حماس 

موضوعيت ندارد. 
نگراني هاي رژيم صهیونیستي 

بازگش��ايي گذرگاه رفح در حالي انجام 
شد كه رژيم صهيونيستي به شدت از اين 
مساله نگران اس��ت. مقام هاي اين رژيم 
گفته اند كه از ورود سالح به غزه بيمناك 
ان��د. اما مقام هاي مصري تأكيد دارند كه 
همه مسافران مورد بازرسي قرار خواهند 

گرفت. 
طبيعي است كه پذيرش اين مساله براي 
س��ردمداران صهيونيست بس��يار دشوار 
اس��ت كه غزه اي كه آنها چهار س��ال در 
محاصره خود داشته اند اينك مفري براي 

خود يافته است. 
از همين روست كه بسياري اقدام دولت 
مصر در گش��ودن گذرگاه را نقش بر آب 
شدن سياست فش��ار و محاصره غزه مي 
دانند. به ويژه اين كه اين رخداد با امضاي 
توافق آشتي ملي ميان فتح و حماس هم 
همزمان ش��ده است؛ حماسي كه سال ها 
صهيونيست ها آن را زير فشار قرار دادند 
ت��ا قدرت و نفوذش كمتر ش��ود اينك با 
توافق با فتح، اثرگ��ذاري خود در عرصه 
فلس��طين را بيش از گذش��ته به نمايش 

گذاشته است. 
بازگشايي گذرگاه رفح در كنار تحوالتي 
همچون وحدت در صفوف فلسطيني ها 
و مواضع اخير آمريكا در ضرورت تشكيل 
كشور فلسطين بر اساس مرزهاي پيش از 
جنگ س��ال 1967 ميالدي نش��ان دهنده 
تنگ تر ش��دن فضا براي تحرك جريان 
راس��تگراي حاكم در رژيم صهيونيستي 

است.

جهان نما

سخنگوي كميسيون سياست خارجي مجلس با انتقاد از خبر سفر احتمالي 
وزي��ر ام��ور خارجه به عربس��تان،  گفت: باي��د با رژيم س��عودي به دليل 
 جناياتي كه در بحرين انجام مي دهند،  برخورد شود نه اينكه به آنها دست

 مريزاد هم بگوييم.
كاظم جاللي نماينده مردم ش��اهرود و س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي در اخطاري با اس��تناد به 
اصل 152 قانون اساس��ي، اظهار داش��ت: طبق اين اصل از قانون، سياست 
 خارجي ايران بر اس��اس نفي هرگونه س��لطه جويي وسلطه پذيري و حفظ 

استقالل و تماميت ارضي كشور است. 
جالل��ي همچني��ن عن��وان ك��رد:  گويا ق��رار اس��ت وزير ام��ور خارجه 
 كش��ورمان به عربستان س��فر كند در حالي كه همه ما شاهديم اين كشور

 چه جناياتي در بحرين انجام مي دهد. 
مجل��س  خارج��ي  سياس��ت  و  مل��ي  امني��ت  كميس��يون   س��خنگوي 
همچنين گف��ت: اگر ملك عبداهلل هنر داش��ت، با اس��رائيلي ها مي جنگيد 
 و بن��ده از الريجان��ي ك��ه عض��و ش��وراي عال��ي امني��ت ملي هس��تيد، 
مي خواهم كه چنين سفري در شرايط فعلي انجام نشود چرا كه به مصلحت 
 نيس��ت. جاللي در خاتمه گفت: بايد با رژيم س��عودي ب��راي جنايتي كه 
در بحري��ن انجام مي دهند،  برخورد ش��ود نه اين كه به آنها دس��ت مريزاد 

هم بگوييم.  

با توجه به جنايت عربستان در بحرين و بي عرضگي در مقابل رژيم صهيونيستي

کاظم جاللي: جلوي سفر صالحي 
به عربستان را بگیرید

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

براي برون رفت از وضعيت بحراني در منطقه 
صورت گرفت؛

خبرسازي صهيونيستها درباره همكاري 
چند شركت اسرائيلي با ايران

رس��انه هاي صهيونيستي در اقدامي هماهنگ خبري را منتشر كردند مبني بر 
اين كه 200 ش��ركت ايراني با شركت هاي اسرائيلي همكاري اقتصادي دارند. 
روزنامه هاي رژيم صهيونيستي در اقدامي جديد در راستاي جنگ رواني عليه 
ايران مدعي شدند كه تعدادي از شركت هاي اسرائيلي با ايران همكاري تجاري 

دارند. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه پيش از اين نيز صهيونيست ها در راستاي كاهش 
انزواي خود در منطقه پس از تيره شدن روابطشان به تركيه چنين ادعاهايي را 
مطرح كرده بودند. بنابر گزارش  ها آرتص 200 شركت در اسرائيل با واسطه 
ب��ا ايران همكاري دارند و از طريق واس��طه هايي در دب��ي، تركيه و اردن اين 
همكاري ها را انجام مي دهند و اين در حالي اس��ت كه كنس��ت اس��رائيل در 
س��ال 2008 قانون را به تصويب رس��اند كه هر گونه همكاري با ايران را رد 
مي كرد. يديعوت آحرونت نيز با اش��اره به نياز ش��ركت هاي صهيونيست به 
همكاري هاي منطقه اي مدعي شد كه شركت هاي اين رژيم در بخش انرژي با 
ايران همكاري دارند و اين در شرايطي است كه آمريكا بارها تهديد كرده كه 

همكاري شركت هاي اقتصادي با ايران برخالف تحريم هاست 
بنا بر گزارش اين روزنامه ش��ركت  برق و كنترل پرواز فرودگاه هاي اسرائيل 
با واسطه ش��ركت هاي دانماركي و آلمان با ايران همكاري مي كنند. به عقيده 
ناظران سياسي اين خبرس��ازي رسانه هاي عبري زبان پس از فروپاشي رژيم 
حس��ني مبارك در مصر و انزوا استراتژيك اين رژيم در منطقه صورت گرفته 
اس��ت. از سوي ديگر رسانه هاي عربي وابس��ته به جريان سازش در اقدامي 
هماهنگ اين خبر را پوشش داده و تالش كردند تا از آن براي تضعيف حركت 
مقاومت همزمان با س��الگرد آزادسازي جنوب لبنان استفاده كنند. سران رژيم 
صهيونيستي از زمان سرنگوني رژيم پهلوي در دهه 70 ميالدي تالش داشته اند 
تا وانمود كنند با ايران همكاري كنند تا از اين طريق هويت مقاومت اسالمي 

در منطقه را خدشه دار كنند.

العربيه ادعا كرد:
بازداشت يک ديپلمات ايرانی در قاهره

يك رس��انه عربی كه به خصومت ورزی با جمهوری اس��المی ايران مشهور 
است، به نقل از آنچه منابع امنيتی مصر خوانده مدعی بازداشت يكی از اعضای 

هيأت ديپلماتيك ايران در قاهره شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، العربيه مدعی شد منابع امنيتی مصر اعالم كردند 
قاس��م الحسينی به دليل انتقال اطالعات در قاهره بازداشت شده است. شبكه 
وابسته به عربستان سعودی به جزئيات بيشتری درباره خبر ادعايی خود اشاره 
نكرده است. اين در حالی است كه وزارت امور خارجه مصر نيز اعالم كرد كه 

اطالعات فوری و دقيق درباره اين موضوع ندارد. 
خاطرنش��ان می ش��ود در پی س��قوط رژيم ديكتاتوری حسنی مبارك، نبيل 
العرب��ی وزير امور خارجه مصر ماه آوريل پس از ديدار با يك مقام ايرانی از 
آمادگی قاهره برای از سرگيری روابط ديپلماتيك با تهران خبر داده بود. روابط 
ديپلماتيك مصر و ايران پس از انقالب اس��المی ايران در س��ال 57 و امضای 
توافقنامه صلح ميان قاهره و تل آويو قطع شده بود و هر دو كشور دارای دفتر 

حافظ منافع بودند.
 

نشريه انگليسي از مشاركت لندن در 
سركوب معترضان بحريني پرده برداشت

نشريه انگليسي آبزرور از كمك هاي تسليحاتي و آموزشي انگليس به نيروهاي 
عربستاني اعزام شده به بحرين براي سركوب اعتراضات مردمي در اين كشور 
پرده برداش��ت. آبزرور با استناد به اسناد دولتي كه در چارچوب قانون آزادي 
اطالع رس��اني به آنها دست يافته است، نوشت: گارد ملي عربستان سعودي 
عالوه بر دريافت كمك هاي تسليحاتي، از آموزش ها و تعليمات يك هيات 
نظامي انگليسي برخوردار بوده است. عربستان و امارات متحده عربي به منظور 
كمك به رژيم حاكم بر بحرين در سركوب معترضان و مخالفان، در اواسط ماه 
مارس نيروهاي خود را روانه بحرين كردند. به نوشته آبزرور، انگليس هر ساله 
بيش از 20 گروه آموزشي به عربستان اعزام مي كند كه مسئوليت تامين هزينه 
هاي آن نيز به عهده رياض است. گروه هاي مدافع حقوق بشر با استناد به اسناد 
مربوط به كمك هاي تسليحاتي و آموزشي انگليس به گارد ملي عربستان، لندن 
را به مشاركت در سركوب قيام مردم بحرين متهم كرده اند. جالب اينجاست 
ك��ه وزارت دفاع انگليس هدف از آموزش نيروهاي خارجي را نهادينه كردن 

فرهنگ رعايت حقوق بشر اعالم كرده است.

استاد دانشگاه االزهر مصر با بيان اين كه جوانان انقالبي مصر توانستند همچون 
ملت انقالبي ايران رژيم طاغوت را از ميان بردارند، تصريح كرد: مي خواهيم 
از انقالب اسالمي ايران تجربه كسب كنيم.  شيخ علوي امين كه همراه هيات 
مصري متشكل از چند شخصيت فرهنگي و مذهبي مصر به ايران سفر كرده 
است، در مصاحبه خود با ايرنا افزود: تجربه انقالب اسالمي ايران متعلق به 
همه امت اسالمي است و دستاوردهاي ملت ايران متعلق به همه ملت ها و به 
ويژه كشورهاي اسالمي است. اين استاد صاحب نام دانشگاه االزهر مصر در 
ادامه اظهار داشت: شناخت ما نسبت به انقالب اسالمي ايران بعد از سفر به 
اين كشور عميق تر شد و بيش از پيش با ظرفيت ها و توانمندي ها ايران در 
زمينه هاي مختلف آشنا شديم. شيخ علوي امين همچنين در خصوص روابط 
تهران-قاهره گفت: تا زماني كه انقالب نوظهور مصر پا برجا باش��د، روابط 

ميان دو ملت ايران و مصر در بهترين وضعيت خواهد بود. 
وي با اش��اره به اين كه برخي دس��ت هاي پنهان و در راس آن، دست هاي 

توطئه گر آمريكا براي مانع تراشي در برابر روابط ايران و مصر در كار است، 
تصريح كرد: از آمريكا نمي هراس��يم و آن را شيطان بزرگ مي شناسيم. از 
انقالب مصر حفاظت مي كنيم. شيخ علوي امين با بيان اين كه انقالب مصر 
ت��ازه در ابتداي راه اس��ت و نياز به مراقب��ت دارد، گفت: به اميد خدا از اين 
انقالب حمايت و حفاظت خواهيم كرد تا به مراحل عالي تر و كامل تري از 
پيروزي دست پيدا كنيم. وي تاكيد كرد: بايد تالش كنيم انقالبي كه در نتيجه 
خيزش عظيم و تاريخي ملت مصر به دس��ت آمده است، به بيراهه نرود و 
در مسير صحيح و تكامل حركت كند. شيخ علوي امين با اشاره به ماجراي 
جنگ احد در زمان پيامبر )ص( كه سرگرم شدن ياران پيامبر به جمع آوري 
غنايم جنگي موجب تبديل شدن پيروزي آنان به شكست شد، تاكيد كرد: 
بايد مراقب باشيم تا پيروزي حاصل از انقالب مصر جاي خود را به شكست 
ندهد. اين استاد دانشگاه، انقالب مصر را مولود موج عظيم بيداري اسالمي و 

حضور ايماني و اعتقادي مردم مصر در صحنه دانست.  

در يازدهمين درگيري نيروي دريايي ارتش با دزدان دريايي؛
نجات تانكر نفتكش ايراني دماوند

معاون گردشگري كشور خبر داد:
افزايش 25درصدي نرخ اقامت در هتل هاي كشور

استاد دانشگاه االزهر:
به تجربه انقالب ايران نياز داريم

دري��ادالن ني��روي دريايي ارت��ش جمهوري 
اس��المي اي��ران، در يازدهمين مقابل��ه خود با 
پديده شوم تروريس��م دريايي طي سالجاري، 
ب��ا موفقيت تانك��ر دماون��د را از چنگ دزدان 
دريايي نجات دادند. به گزارش روابط عمومي 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، 
تانكر ايران��ي دماوند ك��ه در موقعيت 12 13 
ش��مالي و 58 048 ش��رقي در محدوده خليج 
عدن و جنوب كشور يمن در حال دريانوردي 

بود، هدف تهاجم يك فروند قايق تندرو حامل 
هفت دزد دريايي مس��لح ق��رار گرفته بود. بر 
اس��اس اين گزارش، ت��كاوران نيروي دريايي 
ارت��ش جمهوري اس��المي ايران پ��س از اين 
اقدام تروريستها، مقتدرانه وارد عمل شدند و با 
اجراي آتش مؤثر حمله دزدان دريايي را خنثي 
و دزدان درياي��ي را مجبور ب��ه فرار كردند. بر 
اس��اس اين گزارش تانكر ايراني دماوند بدون 

هيچ آسيبي به مسير خود ادامه داد. 

معاون گردش��گري سازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري از افزايش نرخ 
اقامت در هتل هاي كش��ور تا س��قف 25 درصد خبر داد. شهباز يزداني 
اظهار داش��ت: سازمان ميراث فرهنگي، افزايش 25 درصدي نرخ اقامت 
در هتل هاي كشور را به كميته نظارت بازرگاني اعالم كرده است. وي در 
ادامه تأكيد كرد: افزايش نرخ هتل ها فقط براي سفرهاي شخصي )خارج 
از تورهاي گروهي( افراد محس��وب خواهد ش��د. معاون گردش��گري 

س��ازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري ادامه داد: اگر افراد براي سفرهاي 
خ��ود از تورهاي گروهي اس��تفاده كنند هيچ گونه افزاي��ش نرخ اقامتي 
در هتل ه��ا را تجربه نخواهند كرد. با توجه ب��ه اجراي طرح هدفمندي 
يارانه ها و افزايش نرخ خدمات، س��ازمان مي��راث فرهنگي براي نوروز 
90 هيچ گونه افزايش نرخي براي هتل هاي كشور نداشت كه اين افزايش 

نرخ از فصل دوم سال خواهد بود.
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درخصوص كالسه اجرائی 46/90ج ح/4، خواهان: شركت پرستيژلند ايران 

با وكالت آقای ميثم صرامی و خواندگان 1( فرش��ته توانگر 2( حسين خان 

احمد 3( علی اصغر توانگر همگی به نش��انی شهرضا خ پاسداران كوچه 24 

پالک19- 4( ضياءاهلل روحانی به نش��انی اصفهان، بوستان ملت، ساختمان 

هاكوپي��ان 5( طاهره بنده علی به نش��انی اصفهان خ س��روش عس��گريه خ 

ش��مس بن بست هدف پالک 6/14- 6( مسعود بادامی به نشانی اصفهان 

خ آپادانا دوم مغازه سوم سمت چپ نمايشگاه اتومبيل 7( حميد خندان 8( 

محمدرضا احمديان 9( فريبا زمانی همگی به نشانی اصفهان روبه روی ورودی 

دوم سپاهانشهر ايستگاه راه آهن دفتر مجتمع مركزی اصفهان سيتی سنتر 

10( مجيد پورناظم به نشانی اصفهان ابتدای آپادانا دوم دفتر اسناد رسمی 

78- 11( افروز مظفری به نشانی اصفهان خ شريعتی بن بست گلها مجتمع 

مرواريد واحد6- 12( عليرضا صفاهيه به نش��انی اصفهان خ طالقانی كوچه 

رام پالک11، 13( محمداسماعيل ناظم به نشانی شهرضا بلوار مطهری روبه 

روی گاراژ بروجن كوچه س��تاره 43 پ��الک 6/1، 14( جليل هرندی زاده به 

نش��انی اصفهان خ جی كوچه قريشی كوچه بوم ساز پ21- 15( محمدرضا 

اساس��ی به نشانی اصفهان، دشتستان روبروی كتابخانه راغب كوچه شماره 

11 )شهيد حسينی( پ27 )منزل بانكی( مبنی بر دستور فروش، به منظور 

فروش شش��دانگ پ��الک ثبتی 2271/6 بخش 6 ثبت اصفهان به نش��انی 

اصفهان- روبروی ورودی دوم سپاهانشهر- داخل ايستگاه راه آهن با وصف 

كارشناس��ی ذيل الذكر در تاريخ 90/3/22 از س��اعت 8:30 الی 9:30 در 

محل اين اجرا )اتاق 306 طبقه س��وم دادگس��تری شهيد نيكبخت( برگزار 

نمايد همچنين ماده 111 قانون اجرای احكام مدنی به وكيل خواهان تفهيم 

گرديده است. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ملک قادر 

ب��ه بازدي��د از آن خواهند بود تا با توديع نقدی 10% قيمت كارشناس��ی به 

حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره حساب 2171290210008 

و ارائه فيش واريزی به اين اجرا در زمان مزايده، در جلسه مزايده شركت 

نمايند. مزايده از مبلغ كارشناسی شروع و پيشنهاددهنده باالترين قيمت 

برن��ده مزايده خواهد بود وجه حاصله پس از كس��ر هزينه های قانونی به 

نسبت سهام فيمابين شركا تقسيم می شود.

اوصاف ملک براساس نظريه كارشناس

قيم��ت ارزش فعلی شش��دانگ عرصه كوره آجرپزی به ش��ماره پالک ثبتی 

2271/6 بخ��ش 6 ثب��ت اصفه��ان ب��ا ابع��اد 200×500 متر و مس��احت 

100/000 مترمرب��ع ب��دون در نظ��ر گرفتن ارزش اعيان��ی و كاربری های 

موجود و هزينه های پرداخت ش��ده توسط شركت خواهان به صورت زمين 

خام و مشاعی برای فروش ضمن مذاكره با طرفين و نمايندگان آنها و مالحظه 

اس��ناد و مدارک ارائه شده توسط آنان و باتوجه به ميزان مساحت، مشاعی 

بودن ملک، موقعيت و وضعيت و چگونگی آن به صورت خام و در نظر گرفتن 

س��وابق امر )رد افراز صادره از اداره ثبت( و ساير عوامل مؤثر در ارزيابی 

ارزش هر مترمربع آن در حال حاضر و ش��رايط جاری برابر با 1/200/000 

ري��ال و ارزش كل پ��الک مذك��ور جهت فروش ب��ه روش مزاي��ده برابر با 

120/000/000/000 ريال )يكصد و بيست ميليارد ريال( می باشد.

دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده

م الف : 3177
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با وجود تأكيدهاي مكرر وزير و مديران ارش��د آموزش 
و پرورش مبني بر ممنوعي��ت دريافت اجباري هرگونه 
وجه از دانش آموزان در مدارس دولتي، اما اين س��ريال 
همچنان به شيوه هاي گوناگون در اين مدارس به نمايش 
درمي آيد و سؤاالت بسياري را پيش روي مردم قرار داده 
است. اين روزها وضعيت بودجه دستگاه ها در سال 90 
به طور كامل مش��خص شده است و بخش هاي مختلف 
كشور هرچند كمي ديرهنگام اما به طور قطعي مي دانند 
كه چه دخل و خرجي در س��ال جاري خواهند داشت؛ 
آموزش و پرورش نيز به عنوان عيالوارترين وزارتخانه و 
راهبردي ترين دستگاه اجرايي كشور از اين قاعده مستثنا 
نيست و از وضعيت اعتباراتي كه براي گذران امور خود 
نياز دارد، مطلع اس��ت. به موازات اين مسأله، امسال نيز 
مانند زمان مش��ابه س��ال هاي گذش��ته وزير و مسئوالن 
آم��وزش و پ��رورش مانند س��ال هاي قب��ل كم كم وارد 
اين فاز ش��ده اند كه نس��بت به دريافت و پرداخت هاي 
خارج از ضابطه هش��دار دهند و سعي در شفاف سازي 
فعاليت هاي مالي در نظام تعليم و تربيت داش��ته باشند. 
شايد مهم ترين مس��أله اي كه در اين ميان مورد تأكيد و 
گوش��زد وزير آموزش و پرورش قرار مي گيرد، موضوع 
»ممنوعيت دريافت اجباري هرگونه وجه از دانش آموزان 
در مدارس« اس��ت كه هر چند هر س��ال از اوايل تيرماه 
و همزم��ان با آغاز فصل ثبت نام دانش آموزان در س��ال 
تحصيلي جديد بيش��تر در كانون توجه مردم و رسانه ها 
ق��رار مي گيرد اما در زمان كنون��ي و در فصل برگزاري 
امتحان��ات خردادماه ني��ز به گونه اي ديگ��ر خودنمايي 
مي كن��د. اي��ن موضوع در م��دارس »غيردولت��ي« كه بر 
اساس قانون از دانش آموزان شهريه دريافت مي كنند، به 
صورت درياف��ت مبالغ خارج از ضابطه و نجومي و در 
مدارس »دولتي« كه بايد رايگان اداره ش��وند، به صورت 

دريافت اجباري كمك هاي مردمي رواج دارد.
ش��هريه مدارس غیردولتي پس از ارس��ال بخش��نامه 

مشخص مي شود 
حميدرض��ا حاجي باباي��ي وزير آم��وزش و پرورش در 
خصوص تخلفات برخي از مدارس غيردولتي در شرايط 
كنوني مانند رزرو اسامي بعضي از دانش آموزان و تعيين 
شهريه هاي باال پيش از آغاز سال تحصيلي جديد گفت: 
بايد توجه داشت كه اين مدارس به صورت رقابتي اداره 
مي شوند. وي البته اين گونه ديدگاه خود را تكميل كرد و 
ادامه داد: در اين ارتباط بايد پيگيري كنيم تا اين مس��ائل 
در مدارس غيردولتي ساماندهي شود اما از جهت اصل 
ثبت نام مش��كلي وجود ندارد و اين م��دارس مي توانند 
از هم اكن��ون ثبت نام پايه اول ابتدايي را ش��روع كنند و 
ثبت نام س��اير پايه ها نيز از اول تيرماه آغاز خواهند شد؛ 

بخشنامه آن را نيز ارسال كرده ايم. 
حاجي بابايي درباره نرخ ش��هريه اين مدارس نيز اظهار 

داشت: نرخ شهريه مدارس غيردولتي هميشه تعيين شده 
و مشخص اس��ت و پس از ارسال بخشنامه آن، شهريه 
اين مدارس از طرف س��ازمان مدارس غيردولتي تعيين 
مي ش��ود. وزير آموزش و پرورش البته باز هم موضوع 
نظارت را كه درد مشترك همگان است، پيش كشيد و با 
توصيه به سازمان مدارس غيردولتي براي اجراي صحيح 
قان��ون، تأكيد كرد: هم��كاران م��ن در وزارت آموزش 
و پ��رورش نيز باي��د نظارت كنند تا قان��ون در مدارس 

غيردولتي به درستي اجرا شود.
هیچ قانون��ي به طور 100 درصد اجرا نمي ش��ود؛ از 

جمله در مدارس دولتي
وي درباره تكرار سناريوي دريافت پول از دانش آموزان 
در مدارس دولتي نيز گفت: مدارس دولتي نيز تا پيش از 
شروع س��ال تحصيلي و تشكيل انجمن اولياء و مربيان، 
ح��ق دريافت مبلغ��ي را از اولياء دانش آم��وزان ندارند. 
حاجي بابايي در پاسخ به اين پرسش كه در سال گذشته 
ني��ز با اعالم اي��ن موضوع، تخلفات بس��ياري در زمينه 
دريافت وجه در مدارس دولتي ديده ش��د، تصريح كرد: 
كدام قانون را س��راغ داريد كه 100 درصد اجرا ش��ود، 
قانون��ي وجود ندارد كه 100 درصد اجرا ش��ود اما بايد 

تالش كنيم تا قانون بهتر اجرا شود.
مشکل باقي است و سوز تأكید كردن ها هم تأثیر كمي 

دارد 
اما با وجود تأكيدهاي مكّرر وزير و مسئوالن آموزش و 
پرورش مبني بر ممنوعيت دريافت اجباري هرگونه وجه 

از دانش آموزان در مدارس دولتي، گويا س��ريال دريافت 
پول از فرزندان مردم تمامي ندارد و قرار اس��ت به طور 

مداوم و به بهانه هاي گوناگون تكرار شود.
اين مش��كالت ك��ه اس��ناد آن موج��ود اس��ت و اوليا 
دانش آم��وزان در تماس هاي خود با رس��انه ها در ميان 
مي گذارن��د، عمدتاً به صورت درياف��ت پول براي ارائه 
كارت ورود به جلس��ه امتحانات يا ارائ��ه كارنامه پايان 
سال تحصيلي دانش آموزان، هزينه كالس هاي فوق برنامه 
تحميلي و در نهايت به وديعه گذاشتن مبلغي براي پيش  
ثبت نام دانش آموزان در س��ال تحصيلي جديد جلوه گر 
مي ش��ود كه عالمت سؤال هاي بس��ياري را پيش روي 
دانش آم��وزان و اوليا آنان ق��رار مي دهد كه علت اصلي 
وجود اين مش��كل چيست كه تأكيدهاي مكرر باالترين 
مقام دستگاه اجرايي و واريز 4 تا 6 مرحله سرانه در طي 

سال تحصيلي تأثيري در رفع آن ندارد؟!
با تخلفات عمدي برخورد مي كنیم 

وزي��ر آموزش و پ��رورش در حاش��يه هماي��ش زنان 
فرهنگ��ي در ارتباط با باقي بودن اين مش��كالت اظهار 
داش��ت: در اين ارتباط اقدامات نظارتي بايد مانند سال 
قبل دنبال ش��ود و البته در س��ال گذش��ته نيز مشكالت 
خيلي كمتر ش��د و اگر مواردي از اين قبيل وجود دارد 
اعالم ش��ود تا پيگيري كني��م. وي همچنين در ارتباط با 
موضوع درياف��ت وديعه ثبت نام در برخ��ي از مدارس 
دولتي نيز گفت: اين روال بايد اصالح شود و اگر كسي 
در اين تخلف، عمد داش��ته باشد قطعاً از طرف آموزش 

و پ��رورش با وي برخورد قانوني صورت مي گيرد. البته 
وزي��ر آموزش و پ��رورش به اين نكته اش��اره نكرد كه 
منظورش از عمد داش��تن در تخلف چيس��ت و بر اين 
اساس آيا ممكن است شخصي به طور غيرعمدي دچار 
تخلف ش��ده و با وجود تأكيدهاي مكرر وزير و مديران 
 ارش��د نظام تعليم و تربيت، دس��ت به ارتكاب تخلف

بزند؟!
ارتباط معکوس میان »تأكیدها و عمل ها« و باقي بودن 

انتظار مردم 
اما صرفنظر از اين ابهام، اين س��ؤال همچنان در ذهن ها 
وجود دارد كه چرا همچنان ميان تأكيدهاي مكرر وزراي 
آموزش و پرورش مبني ب��ر ممنوعيت دريافت پول در 
مدارس و ميزان پايبندي مدارس به اين دس��تور، ارتباط 

معكوس وجود دارد؟
 اما اين انتظار وجود دارد كه به دور از روال هاي روتين 
و تكراري، فكري اساس��ي براي اين موضوع شود تا هم 
دغدغه خانواده ها كمتر ش��ود و هم ش��أن نظام تعليم و 

تربيت كمتر مخدوش شود. 
شايد يكي از حلقه هاي مفقوده اي كه مي تواند به درمان 
اين چرخه معيوب كم��ك كند، عمل به اصل »نظارت« 
باش��د كه همه آن را كيمياي سيس��تم اداري مي دانند و 
ديگري ش��نيدن حرف ها و دغدغه هاي مديران برخي از 
مدارس كه ميان سرانه هاي واريز شده به حساب مدارس 
آنها و هزينه هاي جاري و عمراني آنها تناس��ب چنداني 

وجود ندارد.

آژیر

جامعه

بيشتر مردم متوجه مسائل امنيتی نيستند .  
آنها به اينترنت مراجعه می كنند و درباره 
همه مشكالت شخصی و حتی در مورد 
همس��ر يا نامزد خود ح��رف می زنند  در 
حالی كه ممكن اس��ت همين اطالعات 
عليه آنها به كار گرفته ش��ود.  گس��ترش 
شبكه های اجتماعی در اينترنت و اعتماد 
بي��ش از ان��دازه افراد به فض��ای مجازی 
موجب ش��ده تا اعضای اين ش��بكه ها، 
بسياری از اطالعات خصوصی خود را نيز 
بدون ترس از شناخته شدن، با ديگر اعضا 
در ميان بگذارند. همين امر، بستر مناسبی 
را برای فعاليت س��ازمان های اطالعاتی و 
جاسوس��ی فراهم كرده تا با سوءاستفاده 
از اطالعات ش��خصی اف��راد، از آن ها در 
فعاليت های جاسوسی و تخليه اطالعات 

بهره گيرند.
اس��رائیل از طريق فیس بوک جاسوس 

استخدام می كند
يكی از شبكه های اجتماعی پربازديد در 
س��طح جهان، سايت فيس بوك است كه 
به گزارش ويكی پدي��ا، با دارا بودن بيش 
از 200 ميلي��ون كاربر در سراس��ر جهان، 
از جمله فراگيرترين شبكه های اجتماعی 
دنيا محس��وب می شود. به طوری كه اين 
شبكه هم اكنون به 40 زبان مختلف قابل 
دسترسی بوده و نكته جالب تر آنكه بيش از 
70 درصد كاربران اين شبكه آمريكايی در 

خارج از اياالت متحده زندگی می كنند.
در اين ميان س��ازمان های جاسوس��ی و 
اطالعات رژيم صهيونيستی نيز با تمركز 
بر فيس بوك می كوش��ند تا با شناس��ايی 
اتباع كشورهای مختلف و سوءاستفاده از 
اطالعات خصوصی آن ها، اين افراد را وادار 
به جاسوسی برای رژيم صهيونيستی كند. 
در همين ارتباط، رونن برگمن كارشناس 
اسرائيلی امور اطالعات و نويسنده كتاب 
جنگ مخفی اس��رائيل در ايران به پايگاه 
خبری بی بی سی می گويد: زير نظر داشتن 
شبكه های اجتماعی در اينترنت، حداقلی 
چيزی است كه بايد از سرويس اطالعاتی 

هر كشور انتظار داشت . 
برگمن تأكيد می كند :  اسرائيل از اطالعات 
ش��خصی كه به ميزان زيادی در اينترنت 
يافت می شود، برای شناسايی افرادی كه 
احتم��ال دارد به اين رژي��م كمك كنند، 

استفاده می كند . 
شنود مکالمات تلفنی، اعضای حماس 

را به اينترنت كشانده است
اين كارشناس اسرائيلی می افزايد :  اگر  50  
س��ال ديگر پرونده های مخفی شين بت،  
سرويس جاسوسی رژيم صهيونيستی، و 
همچنين سازمان اطالعاتی ارتش اين رژيم 
را باز كنيم، متوجه می شويم كه تجهيزات 
جاسوسی اسرائيل از دستگاه هايی كه در 
فيلم های تخيلی جيمز باند استفاده می شود، 
بسيار محير العقول تر است .  برگمن با اشاره 
به چگونگی بهره گيری رژيم صهيونيستی 
از شبكه های اجتماعی اينترنت می گويد :  
اگرچه س��رويس های اطالعاتی اسرائيل 
معتقدند كه از طريق شبكه های اجتماعی 
نمی توان جاس��وس هايی را اس��تخدام و 
به م��دت طوالنی به كار گرف��ت، اما در 
هر حال اطالعات آنالين ممكن اس��ت 
به س��رويس های اطالعاتی كمك كند تا 
افرادی را شناسايی كنند كه ممكن است 
برای آنها مفيد باش��ند؛ مثل افرادی كه با 
حماس ارتباط دارند . گزارش بی بی س��ی 
حاكی از آن اس��ت ك��ه اعضای جنبش 
حماس معتقدند كه عالقه مردم منطقه غزه 
به شبكه های اجتماعی در اينترنت باعث 
شده تا رژيم صهيونيس��تی بتواند از اين 
طريق جاسوس استخدام كند .  بی بی سی 
در اين باره می نويس��د :  مدت هاس��ت كه 
شبكه ای از خبرچين ها در كرانه باختری 
و غزه برای اس��رائيل كار می كنند .  هدف 
اس��رائيل نيز از داش��تن چنين شبكه ای، 
مختل كردن فعاليت های گروه های مبارز 
است .  به طوری كه اين هفته حماس اعالم 
كرد، هر فردی را كه در حين جاسوس��ی 
 برای اسرائيل به دام بيندازد، اعدام خواهد

كرد .
 در همين ارتباط ايهاب الحس��ين يكی از 
سخنگويان وزارت كشور دولت حماس 
می گوي��د :  ابع��اد اس��تفاده از فيس بوك 
خيلی گسترده است .  بيشتر مردم متوجه 
مس��ائل امنيتی نيس��تند .  آنها به اينترنت 
مراجعه می كنند و درباره همه مشكالت 
شخصی و حتی در مورد همسر يا نامزد 
خود ح��رف می زنند  در حالی كه ممكن 
 اس��ت همين اطالعات، عليه آنها به كار

گرفته شود. 

فيس بوک شبكه جاسوسی
رژيم صهيونيستی

زخم کهنه دریافت اجباري پول در مدارس سر باز کرده است 

 آي��ا هميش��ه آرزو مي كني��د ك��ه كاش 
مي توانس��تيد در زندگ��ی روزانه، اندكی 
خطرپذيرتر ظاهر ش��ويد؟ درس��ت مثل 
نامزدتان كه خيلی راح��ت راه مي افتد و 
در مهمانی ها به آس��انی با ديگران ارتباط 
صميمان��ه برق��رار مي كند. يا ش��ايد هم 
بدتان نيايد مثل همس��ايه ما باشيد! او هر 
روز در ح��ال امتح��ان ك��ردن چيزهای 
جديد اس��ت: يوگا، چتربازی، دوچرخه 
سواری كوهس��تانی، تئاتر اجتماعی و .... 
البته مواردی كه ذكر شد، فقط قسمتی از 
كارهای جديد اوست. خوب بايد گفت كه 
ماجراجويی نيازمند اعتماد به نفس است و 
اين امر به طور مستقيم با طرز تفكر شما 
ارتباط پيدا مي كند. در اين قسمت چند راه 
بيان شده، كه با اتكا به آنها می توانيد طوری 
بينديشيد كه همزمان اعتماد به نفستان نيز 

افزايش پيدا كند.
ــمیت  ــما را به رس ــران ش ــد ديگ باي
ــند. به راس��تی در چه حد برای  بشناس
رسيدن به اين هدف تالش مي كنيد؟ دفعه 
آينده كه يك فكر محدوديت زا مانند: من 
هيچ وقت نمی توان��م... به ذهنتان خطور 
كرد، مطابق اين تكنيك عمل كنيد؛ به جای 
اين كه بگوييد من هرگز پيشرفت نخواهم 
كرد از جايگزي��ن: اگر تمام تالش خودم 
را برای به موفقيت رساندن اين پروژه به 
كارگيرم، ممكن است پيشرفت از آن من 

خواهد بود؛ استفاده كنيد.
بدشانسی به شما روی آورده؟ 

س��عی كنيد هر گونه گله و ش��كايتی را 
تبديل به يك پرسش كنيد. گله و شكايت 
نمادی از شكس��ت است و مانند مانعی، 
سد راه پيشرفت ش��ما خواهد شد. اما از 
سوی ديگر مطرح كردن پرسش، قدرت 
را به دس��تان ش��ما باز مي گرداند و كاری 
مي كند تا مشتاقانه به دنبال پيدا كردن راه 
حل بيفتيد. برای مثال اگر به طور مكرر به 
خود مي گوييد: انگار همه امروز حالشون 
بده سعی كنيد اين جمله را پرسشی كرده 
و با خود تكرار كنيد: چه كار مي توانم انجام 

دهم تا ديگران احساس خوبی پيدا كنند؟
ــید، به ويژه  مراقب حرف زدنتان باش
ــت كردن با  ــی كه در حال صحب زمان
خودتان هستید. توانايی ريسك پذيری از 
طريق عبرت های شما از شكست ها نشات 
مي گيرد. دفع��ه آينده كه دچار لغزش��ی 
شديد، ببينيد كجای حرف زدنتان اشكال 
داش��ته است. آيا تا به حال اتفاق افتاده كه 

با فحاشی خودتان را بكوبيد و خار كنيد: 
احمق! بی مصرف! چرا همش��ه اين كارو 
مي كنی؟ هر زمان كه متوجه شديد در حال 
تحقير شخصيت خود هستيد، همان لحظه 
اين كار را متوقف كرده و س��عی كنيد با 
يكی از دوس��تانتان كه چنين اشتباهی را 

خودش تجربه نموده، صحبت كنيد. 
ــخصی خودتان را اجرا كنید  قوانین ش
دفعه آينده كه خواس��تيد كار جديدی را 
امتحان كنيد، اما حسی از درون شما را از 
انجام آن باز مي داش��ت، با يك سوال آنرا 
متوقف كنيد: چ��را كه نه؟ اگر درونتان به 
ش��ما گفت: اين كار مؤدبانه ای نيست يا 
مردم چی فك��ر مي كنند؟ ي��ا مردم فكر 
مي كنند من احمق هس��تم ش��ما در حال 
پيروی از قوانين ديگران هستيد. از كوچك 
كردن خود دست برداريد و راهتان را ادامه 
دهيد. سعی كنيد نواحی پر عمق را برای 
شنا كردن انتخاب كنيد. بدترين چيزی كه 
ممكن است برايتان پيش بيايد چيست؟ 
اينكه آدم كاملی نيس��تيد؟ خوب پس با 
اين وجود فقط به تمام آدم های ديگر كره 
زمين پيوس��ته ايد، و نتيجه آن چيست؟ 
ريسك كرده ايد، پيروز خواهيد شد و از 
منافع آن بهرمند مي گرديد. اعتماد به نفس 
از توانايی مقاومت شما در برابر سختی ها 
حاصل مي شود، اگر بتوانيد در بيشتر موارد 
در مقابل سختی ها شكست ناپذير ظاهر 
شويد، آن قدر از زندگی لذت مي بريد كه 

قابل بيان نخواهد بود.
قدر و ارزش خود را ارتقا بخشید

اگر مي خواهيد ماجراجو باشيد، رشد كنيد، 
و از زندگ��ی لذت ببريد بايد ذهن منتقد 
خود را خاموش نگه داش��ته و راهنمای 
ذاتی اعتم��اد به نف��س را در درون خود 
بارور س��ازيد. روز خ��ود را با يك جمله 
اطمينان بخش ش��روع كنيد: من آماده ام، 
باهوش و زرنگم، برای هر كاری آمادگی 
دارم، اعتماد ب��ه نفس دارم، با لياقت بوده 
و سرش��ار از ان��رژی هس��تم. از خودتان 
طوری تعريف كنيد ك��ه حس اقتدارتان 
افزايش پيدا كند. توجه داش��ته باشيد كه 
م��ا هر روز با پيام های زيركانه ای بمباران 
می ش��ويم كه تمام كارها چالش برانگيز 
هس��تند و هر كس��ی نمی تواند از عهده 
انجام آنها برآيد. ب��ا اين جور حرف ها از 
طريق مكالمات درونی خود برخورد كرده 
 و اميد، اعتماد به نفس و قدرت را به خود

باز گردانيد.

روش هايي براي تغيير طرز تفكر 
و ايجاد عزت نفس

پنجره

يكي از مشكالت عمده ايی كه زوج هاي جوان با آن دست به گريبانند، 
دخالت هاي والدينشان در زندگي مشترك آنهاست. موضوع مادرشوهر، 
مادر زن و به درجاتي كمتر،  ساير اعضاي خانواده زن يا شوهر ماجرايي 
قديمي اس��ت و ب��ه ظاهر در كش��ورهاي ديگر هم ك��م و بيش وجود 
دارد. منابع علمي روان شناس��ي نشان مي دهند كه هسته اصلي شخصيت 
افراد خويش��تن ياد خود )self( اس��ت. خويش��تن انس��ان هاي غربي با 
انس��ان هاي شرقي تفاوت ماهوي دارد. خويشتن انسان غربي جدايي گرا 
و استقالل گراست و از همين رو است كه فرزندان پس از كسب هويت 
ف��ردي ك��ه در نوجواني و اوان جواني صورت مي گي��رد، راه خود را از 
والدين جدا مي س��ازند و ش��ايد ديگر هيچگاه يادي از آنها نكنند و البته 
كس��ي هم از اين بابت آنها را مالمت نمي كند. اما خويش��تن انسان هاي 
ش��رقي دلبسته گر است. نكته اين است كه اين دلبستگي دوطرفه و همه 
عمري اس��ت، يعني در همه عمر، ه��م در فرزندان وجود دارد و هم در 
والدين. اين دلبس��تگي موجب مي شود كه فرزندان نه تنها پس از كسب 
هوي��ت )در زم��ان نوجواني(، كه پس از ازدواج هم حتي تا ميان س��الي 
همچنان به والدين خويش وابس��ته باشند. ش��ايد يكي از داليل تحكيم 
بنيان هاي خانواده در جوامع شرقي همين موضوع باشد. دلبستگي فرزند 
به والدين در جوامع ش��رقي با نوعي احس��اس احترام به آنها و حالتي 
حاكي از خش��وع همراه اس��ت كه موجب مي ش��ود در كليه رفتارها و 
تصميم گيري ها ردي از آن وجود داش��ته باش��د، ح��ب فرزند در پدر و 
مادر و  عالقه  به او )حتي پس از تش��كيل خانواده( و تالش براي تأمين 
رفاه و آسايش��ش بخش ديگري از اين دلبستگي متقابل است. از همين 
رو است كه مادر و پدر نمي توانند به وضعيت فرزندشان پس از تشكيل 
خانواده بي اعتنا باشند. بسياري از زن و شوهرها در سال هاي اول زندگي 
مش��ترك، از دخالت هاي مادر ش��وهر يا مادرزن مي نالند، اما س��ال هاي 
بعد، وقتي فرزندانشان ازدواج مي كنند، نمي توانند به وضعيت فرزندشان 

بي توجه باشند و در حقيقت، خودشان هم متهم مي شوند. 
دلبس��تگي زن ي��ا مردي كه ازدواج كرده به پ��در و مادر نبايد در جامعه 
ما مذموم ش��مرده ش��ود و چون ريش��ه هويتي هم دارد، بسيار ضروري 
اس��ت. ش��ايد تأكيد فرهنگ ما در اين باره براي بقاي فرد از ديد هويتي 
باشد. زوج هاي جواني كه نزد همسر خود از دخالت هاي پدر يا مادرش 

گل��ه مي كنند و ي��ا او را از پذيرش توصيه هاي والدين��ش منع مي كنند 
باره��ا اين تكيه كالم را ش��نيده اند كه »آخر، او مادرم )پا پدرم( اس��ت. 
چطور ناديده اش بگيرم؟« همين زوج ها متوجه تغيير حالت هاي رفتاري 
و آش��فتگي همسر خود در اين مواقع ش��ده اند. اين آشفتگي  و پريشاني 
به علت همين ريش��ه هويتي اس��ت. شايد اين س��ؤال براي خوانندگان 
پي��ش بيايد كه اگر زن يا مردي چنين به پدر و مادرش دلبس��ته اس��ت، 
چرا ازدواج كرده؟ يا ممكن اس��ت بگويد اگر او دلبس��ته پدر و مادرش 
است، پس سهم من به عنوان همسرش چيست؟ )اين قبيل پرسش ها در 
مش��اوره هاي خانوادگي و در جلسات مش��اوره با روان شناس زماني كه 
علت مراجعه افراد دخالت هاي والدين اس��ت، به كرات مطرح مي شود.( 
در پاس��خ بايد گفت ماهيت اين دلبستگي با دلبستگي به همسر متفاوت 
اس��ت و اين دو از يك جنس نيس��تند. به بيان روان ش��ناس، انگيزه هاي 
ازدواج )انگي��زه بق��اي نوع و نس��ل، انگيزه هاي عاطف��ي، و انگيزه رفع 
نيازهاي جنسي به شكلي مناسب و آرامش بخش( با انگيزه هاي دلبستگي 

به والدين تفاوت دارد.
از طرف��ي، تردي��دي نيس��ت كه در ازدواج و تش��كيل خان��واده وجود 
ح��دي از پختگي، كمال و بلوغ در طرفين ضروري اس��ت. در نيازهاي 

اساس��ي روان شناختي- به تعبير دو محقق برجس��ته روان شناسي، دسي 
و رايان- يعني نيازهاي قابليت��ي و كفايتي، نيازهاي ارتباطي، و نيازهاي 
خودمختارانه )مس��تقالنه( پختگي و بلوغ الزم اس��ت، ام��ا بايد در نظر 
داش��ت كه پختگي و كفايت به معناي ناديده گرفتن والدين نيست. فرد 
ناپخته، يعني كس��ي كه شايس��تگي الزم را براي مرد يا زن شدن ندارد، 
ب��ه ديگران )و نه فقط والدي��ن( اجازه مي دهد كه در زندگي  اش دخالت 
كنند. در مجموع، در ش��رايط فرهنگي و اجتماعي كش��ور ما، اگر تصور 
كني��م خانواده هاي دوطرف نباي��د كاري به زندگي همس��ران )به ويژه 
زوج هاي جوان( داش��ته باش��ند، ش��ايد انتظاري غيرواقعي باشد، اما زن 
و ش��وهر مي توانند با مديريت رفتارها و احساس��ات خود،  ضمن پرهيز 
از بي احترام��ي به والدين همس��ر خويش، اوضاع را در دس��ت بگيرند. 
با توجه ب��ه تفاوت هاي افراد و خانواده ها ب��ا يكديگر، براي برخورد با 
دخالت هاي والدين همس��ر نمي توان نسخه آماده اي داشت و الزم است 
كه هر مورد خاصي با توجه به ش��رايطش بررس��ي ش��ود. با اين همه، 

زوج هاي جوان چند نكته زير را در نظر داشته باشند: 
در هم��ه حال، احترام والدين و خانواده همس��ر خ��ود را رعايت كنيد. 
حريم والدين و خانواده همسرتان حريم زندگي شماست و بي احترامي 
به والدين و خانواده همسر بي احترامي به همسر. احترام شما به خانواده 
همس��رتان موجب بيشتر شدن عشق و عالقه به شما خواهد شد. اصرار 
نكنيد كه همس��رتان به والدين و اعضاي خانواده اش بي اعتنا باش��د و يا 
آنها را ناديده بگيرد. با هم به ديدار آنها برويد و حتي اگر همس��رتان به 

داليلي كمتر ميل به اين ديدارها داشت، او را به اين كار واداريد. 
اگر فرزندي داريد، او را از ديدار پدربزرگ ها و مادربزرگ هايش محروم 
نكني��د. فرام��وش نكنيد كه فرزندت��ان همين رفتارهاي ش��ما را الگوي 
رفتاره��اي آينده خود ق��رار خواهد داد. در صورت ب��روز مواردي كه 
آنها را دخالت در زندگي مش��ترك خود تلقي مي كنيد، به دور از تنش، 
جنجال، درگيري يا بي احترامي، سعي كنيد با همسرتان جوانب موضوع 

را بررسي و سپس، به طور مشترك اقدام كنيد. 
س��عي نكنيد به تنهايي موضوع را فيصل��ه بدهيد. اقدام يك جانبه و يك 
طرفه ممكن اس��ت ائتالف هاي آشكار و پنهاني عليه شما و تصميماتتان 

برانگيزد و در اين صورت، شما بازنده نهايي خواهيد بود.

دث
حوا

اين دلبستگي مشكل ساز است؟

شوهر خالفكاری كه در زمينه كاالی قاچاق و عتيقه 
فعاليت داش��ت با همكاری همسرش توسط مأموران 
 فرمانده��ی انتظامی شهرس��تان نجف آباد دس��تگير

شد.
س��رهنگ محمد پرتوی فرمانده انتظامی شهرس��تان 
نجف آباد اظهار داش��ت: در پی كس��ب خبری مبنی 
بر فعاليت م��ردی در زمينه خريد و فروش كاالهايی 
عتيقه و قاچاق در يكی از مناطق شهرس��تان موضوع 
در دس��تور كار مأموران كالنت��ری 11 اين فرماندهی 

قرار گرفت.
وی اف��زود: پ��س از انجام تحقيقات الزم و كس��ب 
هماهنگ��ی  ب��ا  و  موض��وع  درس��تی  از  اطمين��ان 
 مق��ام قضاي��ی مأم��وران ب��ه مح��ل مذك��ور اعزام

 شدند.
 اي��ن مقام مس��ئول تصري��ح كرد: متهم ب��ه نام »نبی 
ال��ه-ش« ب��ا همكاری همس��رش در ي��ك عمليات 

غافلگيرانه دس��تگير و در بازرسی از منزل وی »يك 
 عدد اس��لحه ش��كاری غيرمجاز، 9 ع��دد ال ام بی،
9 دست آالت قمار پاسور، دو فشنگ جنگی كالش، 
مقاديری مواد مخدر و تعدادی ابزار و ظروف مربوط 

به دوران گذشته كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: اين ابزار 
و ظروف ش��امل يك عدد ميله، يك عدد حلقه، يك 
ع��دد تبر كوچ��ك، يك عدد ظرف، 32 عدد س��كه 
فل��زی، يك عدد مجس��مه فلزی و ي��ك عدد كوزه 
 گلی مربوط به دوران گذشته مشكوك به عتيقه جات

می باشد. 
س��رهنگ پرت��وی در پايان با بي��ان اين كه ظروف و 
ابزارآالت عتيقه كش��ف ش��ده تحوي��ل اداره ميراث 
فرهنگی اس��تان شده است خاطرنش��ان كرد: متهمان 
ب��ه همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل 

مراجع قضايی شدند.

مركز اطالع رس��انی پلي��س اصفهان: ط��رح مبارزه 
با توزي��ع كنندگان موادمخدر در پ��ارك ها و تفرج 
گاه ها توس��ط فرماندهی انتظامی شهرستان شاهين 
ش��هر اجرا و هشت نفر از خرده فروشان موادمخدر 

شناسايی و دستگير شد. 
س��رهنگ محمدرضا خدادوس��ت فرمانده انتظامی 
شهرس��تان ش��اهين ش��هر و ميمه با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: به منظور رفاه حال شهروندان و ايجاد 
فضايی مناس��ب در پارك های شهرستان طرح جمع 
آوری خرده فروش��ان مواد توس��ط مأم��وران پليس 
مبارزه با موادمخدر و كالنتری 11 اين فرماندهی در 

مكان های مربوط به اجرا گذاشته شد.
وی اف��زود: در اين طرح كه به صورت نامحس��وس 
صورت گرفت تعداد هش��ت نفر كه اقدام به فروش 
موادمخ��در در بي��ن جوان��ان می كردند شناس��ايی 
و دس��تگير ش��دند. اين مقام مس��ئول بيان داش��ت: 

در بازرس��ی از اي��ن اف��راد مقادي��ری موادمخ��در 
 بس��ته بندی ش��ده و آم��اده فروش كش��ف و ضبط

شد.
سرهنگ خدادوست در پايان خاطرنشان كرد: تمامی 
متهمان پس از تش��كيل پرونده جهت س��ير مراحل 
قانون��ی به مراج��ع قضايی تحويل و س��پس با قرار 

صادره روانه زندان شدند.

دستگيری هشت خرده فروش موادمخدر در شاهين شهردستگيری شوهر خالفكار با همكاری همسر وی

م الف : 3177
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 30 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص شهردار اصفهان اعالم كرد؛

خشک شدن زاینده رود؛ مرگ اکوسیستم فالت مرکزی 
شهردار اصفهان با تأكيد بر اين كه خشك شدن رودخانه زاينده رود منجر به مرگ يك 
اكوسيستم مي شود، اظهارداشت: فقط قطع آب در اين رودخانه به استان اصفهان و باتالق 
گاوخونی خسارت وارد نمی كند، بلكه فالت مركزی كشور به خصوص استان های يزد و 

كرمان نيز دچار ضرر وزيان مي شوند.
سيد مرتضی سقائيان نژاد در برنامه تلويزيونی »هشت بهشت« با تأكيد بر اين مطلب، گفت: 
الزم است از اين تغييرات در اكوسيستم شهر اصفهان جلوگيری شود، چرا كه زاينده رود 

با مدنيت اصفهان عجين شده است.
وی با اشاره به اين كه هرگونه تغييری در رودخانه زاينده رود تمام ابعاد اقتصادی، سياسی، 
فرهنگی و اجتماعی اين كالنشهر را در بر می گيرد، تصريح كرد: فقط قطع آب و محور 
تمدنی رودخانه مدنظر نيست، بلكه مباحث روحی و روانی، مدنيت، بهداشت و سالمت 
را تهديد می كند، همچنين كاهش تعداد توريست و رشد بيكاری را نيز تحت تأثير قرار 
می دهد. وی با بيان اين مطلب كه رفع خشكسالی زاينده رود در سطح ملی قابل حل است، 
اذعان داشت: تا مشكالت به سطح ملی نرسد قابل حل نيست، بنابراين الزم است دست 
اندركاران با جامعيت برنامه ريزی كنند تا به هيچوجه زاينده رود كه از دوره ساسانيان و قبل 

از اسالم مطرح بوده، عاری از آب نباشد.
 شهردار اصفهان با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبری در خصوص جاری شدن آب 
در رودخانه زاينده رود، تصريح كرد: مديريت شهری از هيچ گونه تالش و كمكی جهت 
جاری ش��دن دوباره آب در رودخانه زاين��ده رود دريغ نخواهد كرد. وی احداث تونل 
بهشت آباد را از مباحث زيربنايی منابع آب زاينده رود دانست و ادامه داد: با بهره برداری 
از اين تونل يك ميليارد مترمكعب برای زاينده رود تأمين آب خواهد شد. وی به توسعه 
220 هكتاری پااليشگاه اصفهان با اعتباری بالغ بر چهار هزار و500 ميليارد تومانی اشاره و 
خاطرنشان كرد: اين درحالی است كه برای اجرای طرح تونل بهشت آباد جهت آبرسانی 
زاينده رود به يك هزار و500 ميليارد تومان اعتبار نياز اس��ت. همچنين اگر مش��اركت 
و س��رمايه گذاری پااليش��گاه اصفهان در اجرای طرح آبرسانی بهش��ت آباد، صورت 
 مي گرفت، بسيار سودمندتر از توسعه پااليشگاه برای شهر و شهروندان بود.سقائيان نژاد

 ادامه داد: توسعه پااليشگاه به شهر اصفهان آسيب و خسارات زيادی وارد خواهد شد 
و منجر به آاليندگی بيشتر مي شود.وی در بخش ديگر سخنانش سرانه فضای سبز هر 
شهروند اصفهانی را 24 مترمربع دانست و اضافه كرد: اين در حالی است كه در سال 82 
اين ميزان 15 مترمربع بود و اميد اس��ت تا برنامه اصفهان 95، اين سرانه به 30 مترمربع 
افزايش يابد. وی به داليل كندی گس��ترش فضای سبز در شهر اصفهان اشاره و عنوان 
كرد: فضای سبز اصفهان از فقر آب رنج مي برد، اما شهرداری با چنگ و دندان فضای سبز 
موجود اين شهر را حفظ و حراست كرده، اما نقش مشاركت شهروندان درجهت توسعه 
و حفظ فضای سبز بسيار تأثيرگذارخواهد بود. شهردار اصفهان در ادامه با انتقاد از به تعويق 
افتادن راه اندازی مترو اين كالنشهر، اظهار داشت: چند مديريتی بودن اين پروژه علت اين 
تعويق است و اين در حالی است كه اين وسيله مي تواند حدود 10 درصد از سهم حمل 

ونقل عمومی را برعهده داشته باشد.

اجرای طرح های آبخيزداری شهری؛
رفع مشكالت كم آبی شهرها و روستاها 

مديركل مديريت بحران اس��تان اصفهان در جلسه مشترك اداره كل منابع 
طبيعی وآبخيزداری با كارگروه منابع طبيعی مجمع عالی نخبگان ايران در 
اس��تان با بيان مطلب فوق اظهار داشت: دستگاه های دولتی و انجمن های 
غيردولتی در به اجرا در آوردن طرح های آبخيزداری شهری بايد تعامل و 
همكاری مش��ترك داشته باشند. منصور شيشه فروش افزود: در اين راستا 
نياز به هم انديشی، برگزاری جلسات مشترك و تصميم گيری های نهايی 
در به اجرا در آوردن طرح های آبخيزداری شهری است، كه در حد توان در 
انجام آن حمايت خواهد شد.  وی در ادامه گفت: آبخيزداری علم مديريت 
بهينه از آب وخاك و منابع طبيعی در استفاده صحيح آن است كه در سطح 
ملی با فنون س��نجش از راه دور، تعيي��ن الويت ها در آن صورت گرفته و 
 سند آن را س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور تهيه كرده است. 
شيشه فروش ادامه داد: در برنامه پنجم اجرای طرح های آبخيزداری در سطح 
هشت ميليون هكتار مصوب شده كه 500 هزار هكتار آن مربوط به استان 

اصفهان می باشد و عمليات اجرايی آن از سالجاری شروع شده است. 
وی اظهار داشت: اجرای پروژه های آبخيزداری در چند سال اخير توانسته 
اس��ت تا حدود زيادی از وقوع سيالب ها جلوگيری كند و اميد است در 
اجرای آبخيزداری ش��هری با جلوگيری از رواناب ها به منظور تأمين آب 
شهرها و روستاها بتوانيم با مشاركت دستگاه های دولتی و مردم نهاد استانی 
مؤثر واقع شويم. در ادامه اين برنامه مدير مجمع عالی نخبگان ايران در استان 
اصفهان گفت: با وجود مس��احت 85 درصدی و حداكثری منابع طبيعی 
كشورمان، بايد به گونه ای برنامه ريزی كنيم كه آب و خاك كشورمان حفظ 
شود و ضرورت دارد طرح ها و پروژه هايی كه بازدهی بهتری دارند، امكان 
تهيه و اجرای آنها را فراهم نماييم كه در اين راستا كارگروه منابع طبيعی اين 
مجمع آمادگی كامل در همكاری و مشاركت در ايجاد بستر مناسب به منظور 
تهيه و اجرای  اين گونه طرح های تخصصی كه مقوله جديد آن آبخيزداری 
ش��هری اس��ت را با ديدگاه های اقتصادی- اجتماعی فراهم نمايد. رسول 
رضوانی در ادامه گفت: در طی هشت سال دفاع مقدس حفظ خاك كشور 
از دست دشمن واجب شرعی و ضرورت ملی و ميهنی بود، اما در شرايط 
فعلی حفظ آب وخاك در جلوگيری از دس��ت رفتن آن در اثر فرس��ايش 
و خشكس��الی بايد مورد توجه ويژه مس��ئوالن و مردم قرار گيرد و حفظ 
ونگهداری  آن را همانگونه از وظائف ملی و واجبات دينی  بدانيم. در ادامه 
برنامه معاون آبخيزداری اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 
گفت: توس��عه ناموزون، رشد بی رويه و در نتيجه تغيير كاربری اراضی در 
حوزه های آبخيز موجب ايجاد اثرات منفی از قبيل سيل و فرسايش شده كه 
اين موضوع می تواند در ناپايداری توسعه شهری تأثير فراوانی داشته باشد. 

در گفتگو با زاينده رود مطرح شد؛
مهم ترين پروژه های ستاد بازسازی 

عتبات عاليات در اصفهان
در حاشيه گردهمائی سراسری رؤسای ستادهای بازسازی عتبات عاليات در 
آئين گالبگيران شهر كاشان، رئيس اين ستاد در استان اصفهان در گفتگويی به 
تشريح برنامه های اين ستاد در سال 89 پرداخت. به گفته علی حيدری، نصب 
 چهار در طالكاری شده حرم حضرت اميرالمؤمنين، دو در طالكاری شده 
 حرم حضرت امام حسين )ع(، نصب كتيبه فوقانی پنجره قتلگاه امام حسين )ع(
 از جنس نقره، س��اخت ش��ش در نقره كاری ش��ده حضرت امام حسين
  به دست قلم زنان اصفهانی و تعميرات در های حرم امام جواد )ع( از مهم ترين
 فعاليت های ستاد بازسازی عتبات عاليات استان اصفهان در سال 89 بوده است.
به گفته وی در حال حاضر نيز دو در نقره كاری شده حرم اميرالمؤمنين، در 
نقره ای حرم امام حسين )ع( و همچنين يكی از درهای نقره كاری شده حرم 
 امام جواد نيز در حال تكميل می باشد. حيدری در بيان ديگر فعاليت های
اين س��تاد از ايجاد كارگاه های آفرينش های هنری س��تاد در دانش��گاه، 
 ايجاد كميته های تخصصی در شورای هنری، بهره گيری از فناوری های

نوين، به كارگيری بهترين مصالح در بازسازی اماكن مقدسه نام برد. وی ضمن 
 اعالم آغاز پروژه ساخت ضريح حرم مطهر حبيب بن مظاهر، از راه اندازی
 كارگاه حض��ری بان��وان هنرمن��د در زمينه تهي��ه روپوش مليل��ه دوزی
حرم امام حسين )ع(، اميرالمؤمنين و حضرت مسلم و دو طفالن آن حضرت 
و همچنين حرم جوادين )ع( خبر داد. در بخش ارسال مصالح ساختمانی، 
ارسال آهن آالت موردنياز، س��نگ، آجر، سيمان و وسايل عمرانی، اعزام 
نيروهای متخصص و ماهر به كش��ور عراق و عتبات عاليات را از پروژه 
های روتين اين ستاد در سال گذشته برشمرد. حيدری همچنين در بخش 
فعاليت های فرهنگی نيز به عيادت از بيماران خاص و سرطانی و جانبازان، 
حضور در ميادين ورزش و تش��ويق تماش��اگران مسابقات به ايجاد جو 
فرهنگی سالم در اين اماكن اشاره كرد كه در سال گذشته اجرا شد. حيدری 
در پايان به دو پروژه بزرگ و در دس��ت احداث س��تاد بازسازی در عراق 
 اش��اره كرد. اين دو پروژه ساخت صحن حضرت فاطمه در نجف اشرف
كه ش��امل مركز اقامتی و فرهنگی ويژه مس��افران است و ديگری مجتمع 
خدماتی سيدالشهدا ويژه زوار و بيمارستان امام زين العابدين )ع( در شهر 
مقدس كربال می باشد. گفتنی است اهالی مناطق قمصر، نياسر، جوشقان 
و كام��و و ب��رزك كاش��ان هر س��اله مقادير قابل توجه��ی گالب جهت 
 عطرافشانی حرمين مقدس كربال، نجف، كاظمين و سامرا به ستاد بازسازی
عتبات عاليات اهدا می كنند كه به گفته مسئول ستاد اصفهان پس از برنامه 
شهر قمصر، اين برنامه در هفته جاری و جمعه اين هفته در جوشقان كامو 

برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی احيای قلبی ريوی برای
آتش نشانان نجف آباد 

در راس��تای اج��رای ط��رح به��ا، دوره آموزش��ی احي��ای قلب��ی ريوی 
 )CPR( ب��رای 40 نف��ر ازكاركن��ان آت��ش نش��انان نجف آب��اد برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی 
استان اصفهان، مركز فوريت های پزشكی شهرستان نجف آباد برای اولين بار 
در راستای اجرای طرح بها، دوره آموزشی احيای قلبی ريوی را با تغييرات 

جديد و به روز برای كليه آتش نشانان اين شهرستان برگزار كرد. 

شهردار چلگرد خبر داد: 
تصويب بودجه 15 ميليارد ريالي

شهرداري چلگرد
ش��هردار چلگرد گفت: بودجه مصوب شهر چلگرد در سال جاري افزون 
بر 15 ميليارد ريال به تصويب رسيده است. حسن غيبي حاجي ور اظهار 
داش��ت: اين ميزان اعتبار در راس��تاي تكميل ساختمان آتش نشاني، طرح 
خريد ماش��ين آالت و تجهيزات آتش نشاني، تكميل ساختمان شهرداري 
چلگرد، احداث جايگاه سنگ شكن و كارخانه آسفالت، تكميل ساختمان 
غسالخانه و تكميل ميادين سطح شهر هزينه مي شود. وي در ادامه با تأكيد 
بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در آستانه مسافرت هاي 
تابس��تاني، گفت: با توجه به اهميت ارائه خدمات مطلوب به گردشگران 
و مس��افران تابستاني چند دستگاه سرويس بهداشتي ثابت به همراه چهار 
دستگاه سرويس بهداشتي سيار با اعتباري افزون بر 600 ميليون ريال در اين 
شهر احداث مي شود. غيبي حاجي ور بر ضرورت برنامه ريزي منسجم در 
ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تأكيد كرد و گفت: مديريت زباله هاي 
شهري و تفرجگاه هاي اين شهرستان، ساماندهي سرويس هاي بهداشتي و 
آب آش��اميدني و ساماندهي زباله ها باتوجه به حجم مسافر در اين ايام در 
ارائه خدمات مطلوب به گردش��گران و مسافران تابستاني مؤثر است. وي 
خاطرنشان كرد: كوهرنگ داراي آثار فرهنگي، تاريخي و طبيعي بسيار است 
كه ايجاد زيرساخت هاي گردشگري زمينه جذب بيشتر گردشگر را فراهم 
مي كند.  شهردار چلگرد با اشاره به اين كه توسعه صنعت گردشگري و فراهم 
شدن امكانات زيربنايي در اين شهرستان امكانپذير است، گفت: اميدواريم با 
كمك مسئوالن و همت بخش  خصوصي شاهد مهيا شدن امكانات الزم در 
اين شهرستان باشيم. وي اختصاص اعتبارات كافي و بازسازي آثار موجود 
را در جذب بيشتر گردشگر تأثير گذار دانست و تصريح كرد: بايد تالش كرد 
تا طرح هاي زيبا سازي و ارائه خدمات رفاهي بيشتر، حوزه گردشگري اين 
شهرستان از رونق خاصي برخوردار شده و خدمات همراه با رفتار احترام 

آميز به مسافران ارائه شود. 

بحران آب شهرک هاي صنعتي
 در چهارمحال و بختياري

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر شهرك هاي صنعتي 
اين استان با بحران شديد كمبود آب مواجه هستند. علي اصغر عنابستاني 
در نشست ستاد تسهيل و امور پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي 
صنعتي اين استان اظهار داشت: در حال حاضر چندين واحد صنعتي اين 
استان به علت كمبود آب با تانكر سيار آبرساني مي شود، اين در حالي است 
كه اين استان با برخورداري از منابع آبي فراوان 11 درصد منابع آبي كشور 
را تأمين مي كند.  وي با انتقاد از اين كه مس��أله انتقال آب به ش��هرك هاي 
صنعتي با جديت پيگيري نمي ش��ود، گفت: مديريت اين استان در تالش 
است تا مصوباتي كه دولت در دو سفر گذشته به اين استان را به تصويب 
رسانده است، اجرايي كند كه با اجرايي شدن اين مصوبات مشكل كمبود 
آب موردنياز بخش صنعت اين استان برطرف مي شود.  عنابستاني خواستار 
پيگيري مس��أله انتقال آب بن- بروجن از سوي معاون وزير صنايع شد و 
افزود: طرح انتقال آب بن � بروجن در دو سفر هيأت محترم دولت به اين 
استان به تصويب رسيده، اين در حالي است كه هنوز عمليات اجرايي اين 
پروژه كليد نخورده است. استاندار چهارمحال و بختياري در ادامه از تدوين 
28 طرح آمايشي در اين استان خبر داد و گفت: با تدوين طرح هاي آمايش 
و اجرايي شدن آن افزون بر 26 هزار شغل در اين استان ايجاد مي شود. وي با 
تأكيد بر اين كه در بحث تأمين و تخصيص اعتبارات مشكلي نداريم، گفت: 
در حال حاضر روند تدوين طرح هاي آمايشي در اين استان با تأخير بسيار 
در حال اجرايي ش��ده است كه بالطبع مردم خواستار پاسخگويي از سوي 
مديريت اين استان هستند.  عنابستاني خواستار تسريع در روند اجرايي شدن 
اين طرح ها شد و گفت: در طي بازديد سال گذشته از شهرك  صنعتي سامان 
و پروژه پرمنگنه شهر بن، مديركل صنايع و معادن از اجرايي شدن اين طرح 
ظرف مدت يك هفته خبر داد، اين در حالي است كه با گذشت 365 روز 
هنوز هيچ اتفاق خاصي صورت نگرفته اس��ت كه علت اين موضوع بايد 
روشن شود. وي در ادامه با اشاره به اعطاي بسته هاي حمايتي به واحدهاي 
صنعتي در اين استان، گفت: بستر اعطاي تسهيالت اعطايي بسته حمايتي 
صنعت بايد سهل الوصول تر آماده سازي شود تا موجب تسهيل كار صنعت 

و صنعتگران شود. 

توسط پژوهشگران ژاپني صورت مي گيرد؛
مستندسازي روش هاي رنگرزي فرش 

در چهارمحال و بختياري
معاون داخل��ي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: يك گروه 
پژوهشگر ژاپني اصالت رنگ فرش و شيوه هاي رنگرزي سنتي در اين استان 

را جمع آوري و مستند مي كنند. 
رحمت ال��ه صفري در نشس��ت ش��وراي اداري اين اداره كل با اش��اره به 
مش��خصه هاي ويژه فرش اين استان، اظهار داشت: كيفيت و اصالت رنگ 
مهم ترين ش��اخصه فرش هاي بافته شده هنرمندان اين است، به طوري كه 
براي نخستين بار اين استان موفق شد جايزه اصالت رنگ جهاني دموتكس 

آلمان را اخذ كند. 
صفري با بيان اينكه در چند س��ال اخير تغييرات خوبي در بافت فرش به 
وجود آمده است، خاطرنشان كرد: طراحان، نقاشان و فارغ التحصيالن رشته 
قاليبافي بايد با نگاهي موشكافانه به گذشته و آينده با خالقيت و نوآوري 
تغيير شگرفي در اين صنعت به وجود آورند. معاون داخلي اداره كل بازرگاني 
چهارمحال و بختياري فرش اين استان را از لحاظ كيفيت، نقش، زيبايي و 
قيمت در كشور شاخص و صاحب نام دانست و گفت: مسئوالن استاني بايد 
نگاه ويژه اي در بحث اختصاص اعتبارات و تسهيالت به اين صنعت داشته 
باش��ند.  وي بسترسازي در راستاي ارتقاي شغلي قاليبافان را از مهم ترين 
راهكارهاي موثر در ارتقاي شغلي قاليبافان دانست و افزود: ارائه راهكارهاي 
مناسب توسعه فرش، شناساندن پيشينه تاريخي، ابعاد و ويژگي هاي منحصر 
به فرد فرش دس��تباف به نسل جديد از ديگر راهكارهاي موثر در ارتقاي 

شغلي قاليبافان است. 

زن 25 ساله فريدنی از مرگ نجات يافت

زن 25 ساله فريدنی كه دچار مسموميت حاملگی شده بود، به همت واحد امداد 
هوايی اورژانس اصفهان به بيمارس��تان الزهرا )س( اين شهرستان منتقل شد و از 
مرگ نجات يافت. زنی 25 س��اله و باردار از اهالی فريدن دچار مش��كل شد، به 
طوری كه ضريب نارس��ايی تنفس��ی و خطر مرگ در وی باال رفته بود، بنابراين 
ستاد هدايت درمان استان در تماس با مركز فوريت های پزشكی اصفهان، وضعيت 
وی را به اين مركز اطالع داد و اعزام بالگرد امدادی اورژانس پيش بيمارستانی را 
جهت انتقال بيمار به يك مركز تخصصی در اصفهان خواستار شد. پس از اطالع 
از اين موضوع نسبت به هماهنگی با هوانيروز و بيمارستان شهيد رجايی فريدن و 
ارائه مختصات مكان اين بيمارستان به هوانيروز اقدام نمود. ساعت 12: 15 واحد 
امداد هوايی به مقصد فريدن پرواز كرد و ساعت 13 زن باردار به همراه يك نفر 
متخصص زنان، يك ماما و تكنسين بيهوشی از بيمارستان شهيد رجايی فريدن به 
سمت اصفهان حركت كردند و بيمار س��اعت 13:40 در بيمارستان الزهرا )س( 

اصفهان تحويل كادر درمانی اين بيمارستان داده شد.

برگزاری همايش اسوه های آسمانی در كاشان 

 ب��ه مناس��بت هفت��ه زن هماي��ش اس��وه های آس��مانی در فرهنگس��رای مهر
س��ازمان رفاه��ی- تفريح��ی ش��هرداری كاش��ان برگ��زار ش��د. ام��ام جمعه 
پايتخ��ت آرژانتي��ن در اي��ن هماي��ش گف��ت: پوش��ش زن��ان ن��ه تنه��ا مانع 
 كار و كوش��ش آن��ان نيس��ت، بلك��ه زن در پرت��و حج��اب، بهت��ر مي توان��د 
وظايف اجتماعی خود را انجام دهد. حجت االسالم و المسلمين عبد الكريم پاز 
افزود: عفت و پاكدامنی با آفرينش زن ارتباط دارد و از روز نخست عفت گرا و 
پاكدامن بوده است. وی اظهار داشت: مسأله زن در شرايع آسمانی به عنوان يك 
اصل مطرح بوده و الزام پوشش فقط و فقط برای حفظ عفت بانوان است نه زنجير 
اسارتی بر دست و پای آنها و نه سدی در برابر تكامل فكری، علمی و هنری زن، 
بلكه وسيله ای است برای تعالی روح و ايفای مسئوليت های فردی و اجتماعی او. 
حجت االسالم و المسلمين عبد الكريم پاز در اين همايش كه شامل برنامه های 
متنوعی همچون مولودی خوانی، شعرخوانی و مسابقه بود، به معرفی شخصيت 

حضرت زهرا)س( پرداخت.

سير نزولی قيمت انواع سكه در بازار اصفهان 

ديروز در بازار اصفهان قيمت انواع س��كه بهار آزادی به غير از س��كه تمام 
بهار طرح قديم با كاهش و س��ير نزولی روبه رو ش��د. روز گذشته در بازار 
 اصفهان بهای هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قديم با چهار هزار تومان
افزايش قيمت به نس��بت روز گذشته 453 هزار تومان معامله شد. همچنين 
در اين روز هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی طرح جديد با 10 هزار تومان، 
نيم س��كه با يكهزار تومان و ربع سكه نيز با يكهزار تومان كاهش قيمت به 
نس��بت ديروز به ترتيب 446 هزار تومان، 226 هزار تومان و 129 هزار و 
500 تومان در بازار اصفهان عرضه و قيمت گذاری ش��د. ش��ايان ذكر است 
كه قيمت س��كه تمام به��ار آزادی طرح قديم در روز گذش��ته، 449 هزار 
توم��ان، س��كه جديد 456 هزار تومان، نيم س��كه 227 ه��زار تومان و ربع 
با  130هزار و 500 تومان فروخته ش��ده اس��ت. در بازار طالی اصفهان هر 
گ��رم طال با كاهش 170 تومانی به نس��بت ديروز 44 ه��زار و 330 تومان 

قيمت گذاری شد. 

استقرار واحد امداد موتوری كوهستان 
در كوه صفه برای اولين بار

اولين واحد امداد موتوری كوهستان در اولين جمعه خرداد 90 با به كارگيری دو نفر 
نيروی آموزش ديده در كوه صفه اصفهان آغاز به كار كرد. حميدرضا نيكنام، رئيس 
اين مركز با اشاره به اين كه از ابتدای سال 13 نفر از كوه سقوط كرده اند گفت: ازدحام 
جمعيت در روزهای جمعه و تعطيل سال و باال رفتن خطر برای سقوط افراد از كوه 
و نيز صعب العبور بودن مناطق كوهستانی در هنگام امدادرسانی، عاملی بود كه باعث 
شد تا مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی استان اصفهان عالوه بر استقرار 
واحد امداد خودرويی ويژه كوهستان، به استقرار يك واحد امداد موتوری نيز در كوه 
صفه اقدام نمايد. وی خاطر نشان كرد: اين موتور كه از نوع كراس كوهستان است، به 
منظور ارائه خدمات اورژانس پيش بيمارستانی به حادثه ديدگان در كوه به تجهيزات 
ثابت سازی بيمار و اقدامات درمانی پيش بيمارستانی مجهز شده است تا پس از انجام 

اين اقدامات، مصدوم را با خودداری امدادی به بيمارستان منتقل كنند.

مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 كشور گفت: در سال جاري 
شركت غله در تالش است طلب توليدكنندگان گندم را به صورت كامل و به موقع 
پرداخت كند.  نصراله نوري با اشاره به آغاز خريد تضميني گندم از كشاورزان شهرهاي 
مختلف استان اصفهان اظهار داشت: خريد تضميني گندم از شهرهاي گرمسير استان 
اصفهان از جمله شهر كاشان، آغاز شده است.  وي افزود: شهرهاي فريدن، فريدونشهر 
و س��ميرم كه از جمله شهرهاي سردسير استان هس��تند كه در آخرين مرحله و در 

روزهاي پاياني شهريورماه سال جاري، گندم توليدي آن ها  جمع آوري مي شود. 
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10كشور با اشاره به پرداخت دير 
هنگام طلب كشاورزان در سال 1389 در ازاي خريد تضميني گندم از توليدكنندگان 
بيان داشت: در سال هاي گذشته طلب كشاورزان به روز پرداخت مي شد اما در سال 
1389 به دليل عدم تامين نقدينگي در بانك ملت، در برخي از مواقع تا يك ماه هم به 
تاخير مي افتاد تا طلب كشاورزان پرداخت شود.  وي با اشاره به همكاري بانك سپه در 
پرداخت طلب كشاورزان در مقابل فروش توليدات گندم خود گفت: در سال جاري 
قراردادي با بانك سپه براي پرداخت وجوه به كشاورزان منعقد شده كه اين موسسه 

مالي تقبل كرده بخشي از مطالبات كشاورزان را به صورت تسهيالت پرداخت كند. 
وي افزود: در سال جاري تالش مي شود مطالبات كشاوزان به روز و به صورت كامل 
پرداخت ش��ود. مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10كشور با اشاره 
به وضعيت ذخيره س��ازي گندم  بعد از خريد آنها توس��ط شركت غله اظهار داشت: 
گندم هاي خريداري شده توسط شركت غله، در سيلوهاي ملكي دولتي ذخيره و يا در 

سيلوهاي متعلق به كارخانه هاي توليد آرد، انبار مي شوند. 
وي با توجه به اقدام بخش خصوصي در جهت ايجاد سيلو براي ذخيره سازي گندم 
ادامه داد: يكي از سيلوهاي متعلق به بخش خصوصي به نام سيلوي گندم داران، در سال 
گذشته به بهره برداري رسيده كه در سال جاري نيز از اين مكان براي ذخيره سازي گندم 
استفاده مي شود. نوري با اشاره به سيلوي ساخته شده توسط بخش خصوصي افزود: 
با وارد ش��دن سيلوي گندم داران به بخش ذخيره سازي گندم استان، ظرفيت ذخيره 
سازي گندم در استان اصفهان به 100 هزار  تن رسيده است. وی تأكيد كرد: با وجود و 
ساخت سيلوهای متعدددر استان، ظرفيت ذخيره سازی گندم در استان اصفهانبه 700 

هزار تن رسيده است.
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مديرعامل شركت غله استان اصفهان: 

طلب كشاورزان گندمكار به روز پرداخت  مي شود

مدي��ركل راه آه��ن اس��تان اصفهان گف��ت: اداره 
كل راه آهن اس��تان اصفهان براي س��ومين س��ال 
پياپ��ي ركورد كس��ب درآمد در بخ��ش آموزش 
 را در سراس��ر راه آهن كش��ور به خود اختصاص 

دهد.
 به��روز تاك��ي با اش��اره ب��ه وضعي��ت راه آهن 
 اس��تان اصفه��ان بي��ان داش��ت: اداره كل راه آهن 
استان اصفهان با هدف رشد، تعالي و پيشرفت در 
امر مهم آموزش و تربيت نيروي انس��اني كارآمد 
و ماهر، ايجاد بس��تر مناس��ب براي بارور ساختن 
ذهن خالق و شكوفايي استعدادها توانست براي 
س��ومين سال پياپي ركورد كسب درآمد در بخش 
 آم��وزش را در سراس��ر راه آهن كش��ور به خود 

اختصاص دهد.
 وي افزود: تبادل تجربيات، تضارب افكار، مرور 
اندوخته هاي علمي و عملي، ايجاد توانمندي هاي 
ف��ردي و جمع��ي كاركن��ان، فراگي��ري عل��وم و 
فنون، دانس��تني هاي فن��ي روز و ارتقاي س��طح 
كم��ي و كيف��ي فعاليت ه��اي كاركن��ان راه آهن، 
 از اقدام��ات اداره كل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان 

است.  
اصفه��ان اس��تان  راه آه��ن  اداره   مدي��ركل 
 ادام��ه داد: اداره كل راه آه��ن اس��تان، طي س��ال 
1388 توانس��ت با كس��ب 907 ميلي��ون و 850 
هزار ريال، رتبه نخس��ت كس��ب درآمد در بخش 
آموزش راه آهن كش��ور را همانند س��ال 1387 به 

دست آورد. 
وي با اشاره به كسب رتبه نخست استان در بخش 
درآمد آموزش را ه آهن كش��ور افزود: رشد چهار 
درص��دي درآمد نس��بت به س��ال 1386 با ميزان 
181ميليون ريال و رشد 23درصدي درآمد نسبت 
به س��ال 1387 با ميزان 737 ميليون و 950 هزار 
ريال، از اقدامات اداره كل راه اهن اس��تان اصفهان 

است. 
تاكي اظهار داشت: درآمد اداره كل راه آهن استان 
در بخش آموزش طي س��ال 1389 يك ميليارد و 
119ميلي��ون و 238 هزار و 350 ريال بوده و اين 
ميزان درآمد توس��ط نواحي راه آهن كشور تاكنون 

بي سابق بوده است. 

در بخش آموزش؛ راه آهن اصفهان اول شد

مديركل صنايع و معادن چهارمحال و بختياري : 
كاهش 13 درصدي مصرف انرژي در چهارمحال و بختياري

مدي��ركل صنايع و مع��ادن چهارمحال و بختياري 
از كاه��ش 13 درص��دي مصرف ان��رژي در اين 
اس��تان خبر داد.  رحمان كرمي در نشس��ت ستاد 
تس��هيل و امور پش��تيباني واحده��اي توليدي و 
ش��هرك هاي صنعتي در اين اس��تان اظهار داشت: 
ب��ا اج��راي قانون هدفمن��دي يارانه ه��ا توليدات 
اين اس��تان بيش از 14 درصد رش��د يافته است، 
اين در حالي اس��ت كه مص��رف انرژي در بخش 
 صنعت اين اس��تان با كاهش 13 درصدي مواجه
 بوده اس��ت. وي مصوبات س��تاد تس��هيل به اين 
اس��تان را در بخش صنعت و معدن بيش از 143 
مصوب��ه اع��الم كرد و گف��ت: تاكنون اف��زون بر 
56 درص��د از اي��ن مصوبات اج��را و 35 درصد 
ديگ��ر اين مصوب��ات نيز در دس��ت اجراس��ت 
 و ب��راي 9 درص��د مصوب��ات نيز هن��وز اقدامي

 نشده است. 
 كرم��ي با تأكيد ب��ر اين كه تس��هيالت طرح هاي 
خودروس��ازي بايد با جديت دنبال ش��ود، گفت: 
كارخانه س��يمان ل��ردگان با س��رمايه اي افزون بر 
س��ه ميليارد ريال، افزون بر 30 درصد پيش��رفت 

فيزيكي داشته است.  وي ادامه داد: مجموع اعتبار 
در نظر گرفته ش��ده براي اين پ��روژه 50 ميليارد 
ريال اس��ت كه 30 ميليارد ري��ال اين اعتبارات از 

محل اعتبارات ارزي تأمين شده است. 
مدي��ركل صنايع و مع��ادن چهارمحال و بختياري 
در ادامه با اشاره به مشكالت كارخانه گازكربنيك 

اي��ن اس��تان، گفت: در ح��ال حاضر به��اي گاز 
مصرف��ي از 19 تومان ب��ه 70 تومان افزايش يافته 
اس��ت كه با توجه به گران ش��دن قيم��ت گاز از 
چهار ه��زار تومان به 12 ه��زار تومان هزينه هاي 
 تهي��ه گاز در اي��ن كارخان��ه 2/5 براب��ر افزايش 

يافته است. 
را  اس��تان  اي��ن  تولي��دي  گازكربني��ك  وي 
 تكنول��وژي داخل��ي اي��ن اس��تان عن��وان كرد و 
گف��ت: گرچ��ه دو هفته اس��ت كه اي��ن كارخانه 
مش��غول فعاليت اس��ت، اما فعاليت گذشته خود 
را ندارد كه برهمين اس��اس الزم اس��ت مش��كل 
كارخانه گازكربنيك در اسرع وقت برطرف شود. 
كرمي با بيان اين كه اس��تان از لحاظ توسعه يافتگي 
در بخش صنعت هفدهمين اس��تان كشور است، 
گف��ت: توجه ب��ه بخش صنعت موجب تس��ريع 
در تحق��ق اه��داف توس��عه اي اين اس��تان و در 
نتيج��ه ايجاد اش��تغال افزون ب��راي جوانان بيكار 
 مي ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: در برنامه چهارم 
سرمايه گذاري اين اس��تان 660 درصد و اشتغال 

78 درصد رشد داشته است.
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اقتصاد
خبر

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: 
امروز روزی اس��ت که دولت و ملت با 
تعامل و یاری یکدیگر باید حرکت کنند 
تا با وحدت و یکپارچگی، جهاد اقتصادی 
را در مسیر اصلی خود به نتایج مطلوبی 
برسانند و تک روی و گروه گرایی به ضرر 

و زیان اهداف کشور و جامعه است. 
خس��رو کس��ائیان در گفتگو با ایمنا با 
تأکید بر این ک��ه در راه جهاد اقتصادی 
باید توجه داشت که پرچم دار اصلی آن 
رهبر انقاب اس��امی است و با تعامل 
و وحدت در این مس��یر پیروز ش��ویم، 
بیان داش��ت: در ح��ال حاضر بهترین و 
مهم ترین رهنمودها، در اصل 44 قانون 
اساس��ی و س��ند چش��م انداز 20 ساله 
گنجانده شده و باید با استفاده صحیح و 
بهینه از آنها تاش کرد تا کشتی که اکنون 
در تاطم قرار دارد، مس��یر صحیح خود 

را انتخاب کند.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه از برنامه های 
دولت اس��تقبال می کنی��م، افزود: بخش 
خصوص��ی توقعات زی��ادی دارد و در 
صورتی که جهاد اقتصادی را مدنظر قرار 
دهیم، این موض��وع را باید لحاظ کنیم 
که با ش��رایط کنونی در چه وضعیت و 
موقعیتی قرار داریم. رئیس اتاق بازرگانی 
اس��تان اصفه��ان در خص��وص این که 
اکنون در دنیایی هس��تیم ک��ه طی دو تا 

س��ه س��ال اخیر بانک ها و شرکت های 
بزرگ ورشکسته شدند و روند بیکاری 
در دنیا رو به افزایش است، بیان داشت: 
باید توجه داشت که ایران از این مسائل 
جهانی مستثنا نیست و کشورمان دچار 
تورم، مشکات و مسائلی است که دیگر 
کش��ورها گریبان گیر آن نیس��تند و باید 
تمامی همت و تاش خود را در جهت 

توسعه و پیشرفت آن به کار گرفت.
 وی ادام��ه داد: ه��م اکن��ون ب��ا وجود 
مش��کات، دنیا در حال جهاد اس��ت و 
کش��ورهای دیگر راه ه��ای صحیحی را 
طی می کنند تا از این رکود و تورم خارج 
شوند؛ آیا ما هم در مسیر درست حرکت 

می کنیم.
کسائیان خاطر نشان کرد: باید در مسیری 
که تاکنون طی کردیم، کمی توقف کنیم و 
از لحاظ فکری و حرکتی این موضوع را 
مورد توجه قرار دهیم که با عبور از این ها 
در حال حاضر به کجا رس��یدیم و پس 
از انتخ��اب، راهی جدید را آغاز نماییم. 
وی افزود: ما به عنوان اتاق بازرگانی این 
آمادگ��ی را داریم ک��ه تعاملی که بخش 
خصوصی باید با دولت برای توس��عه و 
پیشرفت اقتصادی داشته باشد را فراهم 
کنیم و تمام مس��ائل الزم و ضروری را 
به بخش خصوص��ی و برعکس انتقال 

دهیم.

از ابتداي امس��ال بی��ش از 24 میلیون 
دالر کاال از چهارمح��ال و بختیاري به 

خارج از کشور صادر شده است.
به گ��زارش موج ب��ه نق��ل از روابط 
عمومي سازمان بازرگاني استان چهار 
محال وبختیاري، اسماعیل کاویاني با 
اعام این خبر گفت: ازابتداي امس��ال 
بی��ش از24میلی��ون دالرکاال ب��ه وزن 
57 میلی��ون کیلوگ��رم از چهارمحال 
وبختی��اري به خارج از کش��ور صادر 
شده است که این کاالها از نظر دالري 

بی��ش از70 درص��د و از نظ��ر وزني 
108درصد نس��بت به مدت مش��ابه، 

رشد داشته است.
کاویاني لوازم خانگي، سیمان، موکت، 
ق��زل آال، مصالح س��اختماني، مخزن 
گاز، بادام، پرنده ه��اي زینتي، روغن 
نباتي و کابل را از عمده ترین کاالهاي 
 صادراتي برشمرد و گفت: این کاالها
عربس��تان،  ع��راق،  کش��ورهاي  ب��ه 
 هندوس��تان و آس��یاي میان��ه ص��ادر 

شده اند.

مش��اهده نمودارهاي تغییرات تورم و پایه پولي، حقایقي را عیان مي کند که 
براي تصمیم گیران اقتصادي، اش��راف به این حقایق بسیار با اهمیت است و 
مي تواند منجر به اتخاذ تصمیمات س��نجیده براي کاهش نوسانات اقتصادي 

شود.
به نقل از پایگاه خبری ایران اکونومیست، نمودار تغییرات 32 ساله نرخ هاي 
تورم و پایه پولي)ش��ماره 1( نشان مي دهد که تغییرات این دو متغیر تا سال 
1384 یعني س��ال آغاز برنامه چهارم، از همبس��تگي باالیي برخوردار بوده 
اس��ت. اما از این سال به بعد، دو بار افزایش شدید پایه پولي وجود داشته، 

بدون آن که اثر تورمي متناسب با آن مشاهده شود.
به احتمال زیاد، علت عدم افزایش تورم متناس��ب با رشد پایه پولي به دلیل 
افزایش شدید واردات و اجراي طرح تثبیت قیمت ها از ابتداي برنامه چهارم 
بوده اس��ت. اگر این احتمال درس��ت باش��د، بنابراین باید با اجراي قانون 
هدفمندي یارانه ها، انرژي تورمي ذخیره ش��ده مربوط به سال هاي 1384 تا 

1387 تخلیه شود.
نم��ودار تغیی��رات ن��رخ ت��ورم ماهانه نی��ز تا ح��دودي این نظ��ر را تأیید 
مي کن��د. همان ط��ور که از منحن��ي رگرس��یون تغییرات نرخ ت��ورم ماهانه 
پی��دا اس��ت، روند رش��د تورم در تمام س��ال 1389 افزایش��ي ب��وده و در 
انته��اي س��ال با ثبت ی��ک رکورد از س��ال 1383 تاکنون از م��رز 3 درصد 
 عب��ور کرده، به ویژه ش��یب تغیی��رات این متغیر در س��ال 1389 قابل توجه

است.
رون��د مش��اهده ش��ده در این نم��ودار، این هش��دار را براي مس��ئوالن در 
پ��ی دارد ک��ه الزم اس��ت اقدام��ات ض��د تورمي عاجل��ي ب��راي مهار یا 
کاه��ش احتم��ال وقوع آن صورت گی��رد. براي نیل به ای��ن هدف، بهترین 

 کاري ک��ه در کوتاه م��دت مي ت��وان انج��ام داد آزادس��ازي ن��رخ س��ود
بانک هاست.

حج��م انب��وه نقدینگي در صورتي ک��ه به حرکت درآید، مي تواند س��ر راه 
خود وارد هر بازاري ش��ده و نوس��ان ش��دید قیمت ها را موجب ش��ود و 
تنه��ا ترمزي ک��ه مي تواند در کوت��اه مدت این غول س��رکش را مهار کند، 
آزادس��ازي نرخ سود بانک هاست. حس��ن دیگر این کار، از بین رفتن زمینه 
 رانت در بانک ها مي باشد، یعني تقاضاهاي رانتي از بازار پول حذف خواهد

شد.
متاسفانه پایین بودن نرخ هاي سود بانکي از سال گذشته تاکنون ایجاد روند 
افزایش��ي نرخ تورم را تسریع نموده است، ولي در هر صورت مهار تورم و 
کاهش سود بانکي در بلند مدت تنها یک راه حل دارد و آن هم خویشتنداري 

و پرهیز بانک مرکزي در عرضه بیش از حد پول است.
البته در خصوص رشد نقدینگي در چند ماه گذشته اطاعات ضد و نقیضي 
از س��وي مس��ئوالن این بانک ارائه شده اس��ت که در اینجا تنها به یکي از 
آنها اش��اره مي ش��ود. معاون اقتصادي بانک مرکزي در اس��فند سال گذشته 
گفته ب��ود: برآوردهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که رش��د نقدینگي در 
پایان سال، حداکثر به حدود 26 درصد مي رسد. )دنیاي اقتصاد 89/12/16(. 
در ه��ر ص��ورت ب��ه نظر مي رس��د بارزترین مش��کلي که در س��ال 1390 
 مس��ئوالن اقتصادي کش��ور را به چالش خواهد کشید، معضل تورم خواهد

بود.
ای��ن موضوع از آن جه��ت اهمیت دارد که برنامه ریزي اقتصادي از س��وي 
فعاالن بخش خصوصي و رش��د این بخش، تنها در ش��رایط ثبات اقتصادي 

امکان پذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان:
تک رویی و گروه گرایی اهداف کشور 

را به چالش می کشاند

رشد 108 درصدي صادرات کاال 
در چهارمحال و بختياري

ضرورت اقدامات ضد تورمي 

س��ردار دولت آبادی، در همایش بزرگ سوم خرداد شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: جهاد اقتصادی در قالب فکر و 
اندیشه سیاسی- اقتصادی اسامی معنا می یابد که محور آن 
بس��یج و تشخص بسیجی اس��ت. وی که در جمع مدیران 
و کارکنان بسیجی شرکت پاالیش نفت اصفهان سخنرانی 
می کرد، افزود: بر تارک روز س��وم خرداد س��ال جاری، سه 
نشانه کلیدی طنین افکنده اس��ت: میاد فاطمه زهرا )س(، 
میاد امام خمینی )ره( و فتح خرمشهر و پیروزی بزرگ ایران 
اسامی به ترتیب نماد والیت و والیت محوری، بنیان گذاری 
فلسفه سیاسی جهان اسامی و مرزشکنی و قاعده شکنی را 
به تصویر می کشند. عضو هیأت علمی دانشگاه دفاع ملی 
با اش��اره به فرمایش حضرت امام علی )ع( مبنی بر این که 
داناترین و عاقل ترین مردم کسی است که آینده را بهتر می 
بیند، گفت: بسیجی با ایمان واقعی، برای آینده به آینده می 
رود. به عبارت دیگر وی باید آینده نگری کند و پس از پیاده 
سازی برنامه آینده به حال بازگشته و به اجرای برنامه بپردازد. 
وی افزود: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری تشخص بسیجی 
به ایمان، جهاد، هجرت و نصرت است. بسیجی در هر میدانی 
وقتی با روحیه بسیجی و اخاص بسیجی وارد می شود، می 
تواند کارهای بزرگی را انجام دهد و این حقیقت بسیج است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه دفاع ملی رویکرد آینده بسیج را 
براساس سه رکن دانس��ت و گفت: اخاص به عنوان یک 
رکن ارزش و دیدگاه س��از، بصیرت به عنوان رکن دانش و 
فکرسازی و آینده نگری نقش بسیار مهمی ایفا می کند. وی 
با اشاره به دوران دفاع مقدس و فتح خرمشهر در سوم خرداد 
1361 گفت: آنانی که این اتفاق بزرگ را دنباله رو احساسات 
و عشق رزمندگان اسام می دانند، ناآگاهانه به بسیج خیانت 
می کنند، چرا که این پیروزی عظیم نتیجه اندیش��ه و عمل 
خدایی اس��ت. وی ادامه داد: زمانی که بسیج دل به خداوند 
داد و ش��یفته والیت ش��د، راه خدایی به چشمانش رخ می 
نماید و پیروزی های بزرگ را نصیبش می کند. به بیانی دیگر 
بهره گیری از رهنمودهای والیت فقیه راه گشای کامیابی ایران 
اس��امی اس��ت، چرا که ایران بدون رهبری و والیت فقیه، 
ای��ران واقعی نخواهد بود. اگر م��ا از حوزه امامت و والیت 
فقیه فاصله بگیریم، به بیراهه رفته ایم. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود، هدف از انقاب اسامی را اجرای عدالت 
و پایه ریزی یک تمدن الهی و اسامی عنوان کرد و گفت: 
هرچقدر مبارزه با فرهنگ و تمدن انقاب اسامی جدی تر 
می ش��ود، علت وجودی ایران اسامی پررنگ تر شده و در 

مرکز کانون توجهات بیشتری قرار می گیرد. 

در تازه ترین عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه اصفهان، 
واحد حال های ویژه این واحد صنعتی به مدت 12 روز 

وارد مدار تعمیراتی شد. 
ناصر خیری، رئیس تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
با اش��اره به تعمیرات اساس��ی این واحد گفت: عملیات 
اخیر از روز 29 اردیبهشت ماه آغاز و تا 9 خرداد ماه ادامه 
خواهد داشت. وی افزود: به طور میانگین حدود 101 نفر 
شامل کارکنان رسمی و پیمانکاری پاالیشگاه، کار تعمیرات 
اساسی را انجام می دهند. خیری گفت: در این تعمیرات، 
ادارات تعمیرات بهره برداری، مهندسی پاالیش، مهندسی 
عمومی، بازرسی فنی، تدارکات کاال، عملیات انبار، ایمنی و 
آتش نشانی و ... همکاری دارند و کار تعمیرات اساسی در 
یک نوبت کاری 12 ساعته روزانه و با کلیه تجهیزات اداره 

تعمیرات انجام می شود. 
خیری خوراک واحد حال های ویژه را بلندینگ نفتا، بنزین 
خام سبک و سنگین از واحد تقطیر، نفتای سبک و سنگین 
از واحد ایزوماکس و پاتفرمیت از واحد تبدیل کاتالیستی، 
رافینیت برگشتی از شرکت پتروشیمی، برش سبک برگشتی 
نفت س��فید از شرکت صنایع شیمیایی اصفهان دانست و 
-403-400:AW افزود: محصوالت تولیدی این واح��د

404-406-409-410 است که این محصوالت در صنایعی 
همچون نس��اجی، رنگ سازی، الس��تیک سازی، غذایی، 
س��موم دفع آفات نباتی و تینرسازی مورد استفاده قرار می 
گیرد. رئیس تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: 
در این تعمیرات اساسی کلیه تجهیزات و ادوات واحدهای 
مذکور باز و پس از شستشو، بازرسی و انجام کار تعمیراتی 
و رفع عیب، مجدداً بسته و آماده بهره برداری می گردد. وی 
گفت: عملیات تعمیرات اساسی واحد حال های ویژه هر 
چهار سال یک بار در همه پاالیشگاه های کشور و براساس 
برنامه زمان بندی شرکت ملی پاالیش نفت ایران انجام می 

شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه دفاع ملی 
محور جهاد اقتصادی، بسيج و تشخص بسيجی است

تعميرات اساسی واحد حالل های 
ویژه پاالیشگاه اصفهان

اباغ رای
3/120 شماره دادنامه: 9009970354400256

شماره پرونده: 8909980364600146
شماره بایگانی شعبه: 890937

شاکی: خانم آناهیتا امیری به نشانی نجف آباد فیروزآباد خ حافظ پ28 متهمین: 1- خانم مهناز 
جعفري به نشاني مجهول المکان، 2- آقای سینا طبرسی به نشانی آمل اندیشه 19 کوچه لطیفی 
پ13 اتهام: مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 

انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای سینا طبرسی دائر بر مزاحمت تلفنی نسبت به خانم آناهیتا امیری دادگاه 
نظر به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود و اینکه متهم محجور می باشد و قادر به انجام 
نوع مزاحمت برای شاکیه نیست وقوع بزهی را از طرف شخص متهم متصور ندانسته مستنداً به 
اصل 37 از قانون اساس��ی جمهوری اسامی ایران رای بر برائت متهم صادر و اعام می نماید 

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از اباغ قابل تجدیدنظر است. م الف/3056 
محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

اباغ
3/121 نظر به اینکه آقای یحیی نعمت الهی فرزند سیدمهدی به اتهام ترک انفاق حسب شکایت 
خانم س��میرا ذوالفقاری فرزند صفرعلی از طرف این دادس��را در پرونده کاسه 900092د/42 
تحت تعقیب اس��ت و اباغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 42 دادیاری دادس��رای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 3051 
عابدینی دادیار شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقاب اصفهان
 

احضار
3/122 چون آقای فریدون فتحی فرزند سیف ا... شکایتی علیه خانم فاطمه نامجو فرزند غام 
حسین مبنی بر ازدواج غیر قانونی مطرح نموده که پرونده به کاسه 891440ب5 این دادیاری 
ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام 
خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/3052 
دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
 

احضار
3/124 چون آقای منوچهر بزرگزاد ایمانی فرزند حسن شکایتی علیه آقای مجید هاشمی مبنی 
بر فحاشی و تهدید مطرح گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت 
پاس��خگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/3053 
دفتر شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان
 

احضار
3/126 چون آقای ولی ا... محمدی خش��وعی فرزند اس��فندیار شکایتی علیه آقای قادر امیری 
مبنی بر خیانت در امانت و سرقت چک مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 900220ب1 این 
دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگوئی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/3059
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

تأسیس
3/127 شماره: 773/ث90/103 

آگهی تأس��یس ش��رکت ماهد دژ اسپادان س��هامی خاص ش��رکت فوق در تاریخ 1390/2/31 
تحت ش��ماره 44056 و شناس��ه ملی 10260619356 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/2/31 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جه��ت اط��اع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود.
1- موضوع ش��رکت: اجرا- طراحی- انجام- محاسبه- نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت و 
مش��اوره کلیه پروژه های پیمانکاری ساختمانی و عمرانی- فنی و صنعتی و تاسیسات- ابنیه و 
محوطه س��ازی- سد و پل س��ازی- حفظ و نگهداری تجهیزات کارخانه ای- خرید و فروش 
 آهن آالت و فلزات- برق س��اختمان- سیس��تم های تهویه مطبوع- سرمایش��ی و گرمایشی- 
خری��د و فروش و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و اعتبارات 
بانک های داخلی و خارجی صرفاً جهت موضوع ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی 
 و حقوقی- ش��رکت در مزای��دات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخ��ذ و اعطای نمایندگی
در داخل و خارج از کش��ور و هرآنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود  3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان 
خیابان امام خمینی- کوی ش��هید امینی- کوچه مهر- پاک 118- کدپس��تی: 8139668661، 
4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 92213/51 م��ورخ 1390/2/11 ن��زد بان��ک ملت ش��عبه خاقانی اصفه��ان پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای مهدی مهدوی به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره 2-5- آقای علی جان مهدور آغچه 
 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای امید مش��تاقیان به س��مت عضو هیئت مدیره

 4-5- آق��ای امی��د مش��تاقیان به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای دو نفر از اعضای 
هیئ��ت مدی��ره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیئت مدی��ره خواهد ب��ود.  8- بازرس اصل��ی و علی الب��دل: 1-8- آقای مهدی 
 مهدی��ان ماران��ی به عنوان ب��ازرس اصلی 2-8- آق��ای حمید براتی گرجی ب��ه عنوان بازرس

علی البدل. م الف/2976  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تأسیس
3/128 شماره: 749/ث90/103 

آگهی تأس��یس شرکت سپاهان مطبخ حجت سهامی خاص شرکت فوق در تاریخ 1390/2/29 
تحت ش��ماره 44055 و شناس��ه ملی 10260619230 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
1390/2/29 از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطاع عمومی در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع ش��رکت: طبخ و توزیع غذا- خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگان��ی- تحصیل وام و اعتبارات بانک ه��ای داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق موضوع 
شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 
خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هرآنچه با موضوع شرکت 
مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
استان اصفهان- شهر اصفهان دولت آباد- چهارراه کشاورزی- خیابان سلمان شرقی- رستوران 
حجت- واحد2- کدپس��تی 8341915437، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم 
به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 899/223 مورخ 1390/2/18 نزد بانک رفاه شعبه 
دولت آباد اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهره مدینی به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای 
ایمان آقاعلیان به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای علی اصغر آقاعلیان به س��مت 
عض��و هیئ��ت مدیره 4-5- آق��ای علی اصغر آقاعلیان به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئ��ت مدیره خواه��د بود. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای مجتب��ی ابراهیم زاده 
 دس��تجردی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای محمد ابراهیم زاده دستجردی به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/3009  
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

اباغ ماده  101 آئین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی
3/130 بدینوسیله به آقایان بهروزپژوهی به شماره شناسنامه 1358 صادره ازآبادان متولد 1343  
به ش��ماره مل��ی 1817040634 اصالتاً ازطرف خ��ود ووکالتاً ازطرف بهنام پژوهی به ش��ماره 
شناسنامه 670 صادره از شهرضا متولد 1350  به شماره ملی 1199140589 به موجب وکالتنامه 
شماره30977 مورخ 86/6/3 سفارت جمهوری اسامی ایران درکویت وبهزاد پژوهی به شماره 
شناس��نامه 308 صادره ازشهرضا متولد 1351 به ش��ماره ملی 1198499834 وبهادرپژوهی به 
ش��ماره شناسنامه 20179 صادره ازش��هرضا متولد 1355 به شماره ملی 1198481692 وبهمن 
پژوهی به ش��ماره شناسنامه 1456 صادره ازشهرضا متولد 1360  به شماره ملی 1199259632 
وبهنازپژوهی به شماره شناسنامه 363 صادره ازشهرضا متولد 1353  به شماره ملی1199152080 
وبهجت پژوهی به ش��ماره شناس��نامه 20726 صادره ازش��هرضا متولد 1357  به ش��ماره ملی 
1198487135 وبهاره پژوهی به شماره شناسنامه 838 صادره ازشهرضا متولد 1359  به شماره 
ملی 1199234117 ومریم پژوهی به ش��ماره شناس��نامه 135ص��ادره ازکویت متولد 1365  به 
ش��ماره ملی4723801235  ومعصومه پژوهی به شماره شناسنامه 1149 صادره ازکویت متولد 
1366 به شماره ملی 4723811370 فرزندان ولی اله و خانم عصمت پژوهان فرزند حیدرعلی 
به ش��ماره شناس��نامه 18897 صادره ازش��هرضا متولد 1331  به ش��ماره ملی  1198468874 
همگی وراث مرحوم ولی اله پژوهی که طبق آدرس متن س��ند وتقاضانامه س��اکنین: ش��هرضا 
میدان امام خمینی خیابان ش��هید محمد منتظری کوچه 25 پاک 20 منزل ش��خصی کد پستی 
:8613965165 وبرابرگزارش ماموراباغ امکان اباغ واقعی درآدرس مذکوروجود نداشت اباغ 
میگردد،  درموضوع پرونده اجرائی کاس��ه 21/2569/پ/89 له موسسه مالی واعتباری قوامین 
وعلیه وراث مرحوم ولی اله پژوهی اعام میدارد تمامت ششدانگ پاک ثبتی شماره 3/3014 
واقع در موغان بخش  یک ثبتی شهرضا ملکی مورث شما مورد رهن اسناد رهنی شماره 21085 
مورخ 86/3/30   و 28677 مورخ 87/4/5  دفتر145 شهرضا توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ دومیلیاردوچهارصدوپنجاه میلیون ریال )2,450,000,000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت 
لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی انجام شده دارید ظرف مدت پنج روزاعتراض خود رابه ضمیمه 
مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال )1,500,000( ریال هزینه تجدید ارزیابی به این اجرا ارسال 

دارید واال به همان قیمت آگهی خواهدشد.
میرمحمدی - رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرضا
 

اباغ اجرائیه
3/131 اباغ اجرائیه  کاسه 2575 /31 ن 89 

بدینوسیله به آقای نوراله قربانی فرزند فرج اله به شماره شناسنامه 1591 صادره ازشیراز ساکن 
ش��هرضا خیابان پاسداران کوچه 38 پاک 140 که برابر گزارش مامور اباغ  نامبرده در آدرس 
مذکور مورد شناس��ائی واقع نگردیده اباغ میگردد ؛ براس��اس قرارداد شماره 156232 مورخ 
86/1/23 تنظیمی در بانک ملی ش��عبه مرکزی ش��هرضا آقای اس��ماعیل نره ای به تعهد ش��ما 
وغیره مبلغ چهل وس��ه میلیون وهفتصدوسی وسه هزاروچهارصدریال )43,733,400( ریال از 
تس��هیات بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه 
به مبلغ هفتاد میلیون وهفتصدوس��ی وسه هزاروچهارصدریال)70,733,400(  ریال بابت اصل 
طلب وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 89/10/26  که از این تاریخ به بعد به ازای هرسه هزارریال 
روزانه مبلغ 1/144ریال بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و تحت کاس��ه 
31/2575/ن/89 در اجرای ثبت اسناد واماک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان جهت اباغ به  شما چاپ ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا
 

فقدان سند مالکیت
3/132 نظر به اینکه ورثه نادر قرقاني باس��تناد دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاء شهود 
رسماًگواهي ش��ده وباارائه گواهي حصروراثت وفرم نوزده مالیاتي مربوطه مدعي مفقود شدن 
س��ند مالکیت ششدانگ پاک ش��ماره 2343 / 76 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا گردیده اند 
ک��ه س��ندمالکیت مذکور ذیل ثبت 66175 درصفحه 517 دفتر 399 ب��ه نام نادر قرقاني ثبت و 
صادرگردیده اینک ورثه نامبرده درخواس��ت صدورسندمالکیت المثني نموده اند که دراجراي 
ماده 120آئین نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند 
مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماک شهرضا
 

اباغ نظریه کارشناسي
3/133 نظربه اینکه ورثه مرحوم قاس��م خاتمي دراجراي تبص��ره یک ذیل ماده 105 آئین نامه 
اصاحي قانون ثبت طي درخواس��تي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنیه اعیاني شش��دانگ یک قطعه 
زمین به ش��ماره 270 / 106 واقع درارش آباد بخش یک ثبتي شهرضا رانموده اندوطبق سوابق 
ومحتویات پرونده ثبتي مالک بهاء خانم محمدرجبي مي باشد لذادراجراي تبصره یک ماده 105 
آئین نامه قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي توس��ط کارش��ناس رسمي دادگستري طي شمارة 
2570 – 13 / 2 / 1390  به کانون کارشناس��ان  رس��مي استان اصفهان اعام که کانون مذکور 
طي نامة ش��مارة 01 / 1636 / 112 – 27 / 2 / 1390 بوارده 3580 – 27 / 2 / 1390 باارس��ال 
گزارش کارشناسي ملک مذبوررابصورت یک قطعه زمین بایروفاقدهرگونه اعیاني اعام نموده 
اس��ت وورثه مرحوم قاس��م خاتمي مالکان پاک فوق اعام نموده اند که هیچگونه آدرس��ي 
ازخانم محمدرجبي مالک بهاء نداردوخواستاراباغ آن ازطریق نشردریکي از جراید کثیراالنتشار 
شده است لذامراتب یک نوبت آگهي مي شودکه چنانچه ذینفع خانم محمدرجبي درصورتیکه 
مدعي تضییع حقي ازخودمي باش��دظرف مدت یک ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه 
صالح��ه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه ای��ن اداره ارائه نماید درغیراینصورت برابرمقررات 

اقدام خواهدشد.
میرمحمدي رئیس ثبت اسنادواماک شهرضا
 

حصر وراثت
3/134 آقای مهدی صلصالی دارای شناس��نامه ش��ماره 7778 به ش��رح دادخواست به کاسه 
640/90ح/10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان منوچهر صلصالی بشناس��نامه 372 در تاریخ 89/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و یک دختر و یک عیال 
و م��ادر به نام های ذیل: 1- مهدی صلصالی ش ش 7778 پس��ر متوف��ی 2- ماهان صلصالی 
ش ش 12390 دخت��ر متوف��ی 3- شمس��ی باقرس��یچانی ش ش 840 عی��ال متوفی 4- هما 
دخت امجدی ش ش 49 مادر متوفی والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
 متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر

خواهد شد. م الف/3164  
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان
 

اخطاریه
3/135 شماره: 2524

اخطاریه ماده 101- آئین نامه مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا مربوط به پرونده اجرائی کاسه 
6-475/86 وراث مرحوم اس��داهلل اباذری آقایان حس��ین- محمود و علی اصغر همگی اباذری 
راجع به پرونده اجرائی کاسه 6-475/86 متعلق به شما که در قبال طلب بانک کشاورزی شعبه 
نطنز بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده که در اثر عدم پرداخت دین و پایان مهلت مقرر 
مورد رهن )پاک ثبتی 2085 فرعی از 71- اصلی واقع در کوی سرش��ک جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی شهرستان نطنز( توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال 
ارزیابی گردیده لذا بر طبق ماده 101- آئین نامه اجرائی که ذیًا شرح داده شده بدینوسیله به شما 
اخطار می شود که پس از رؤیت این اخطار به فاصله پنج روز چنانچه اعتراض دارید اعتراض 
خود را به ضمیمه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال هزینه تجدید ارزیابی ارسال دارید و اال به 
همان قیمت آگهی خواهد شد. ماده 101: معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی 
اعتراض کرده باید حداکثر ظرف س��ه روز به اجرا مراجعه و با اطاع از میزان دستمزد ارزیاب 
مجدد آن را اباغ و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 
101 نتیجه ارزیابی اباغ شود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب مجدد درج شود هرگاه مخاطب 
به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ اباغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن 
قبض س��پرده دس��تمزد ارزیاب مجدد به اجرا تسلیم دارد و در صورتی که به ترتیب مقرر فوق 

اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد. م الف/ 117 
شادمان کفیل ثبت اسناد و اماک نطنز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 30 MAY 2011 محیط زیست

بزرگ ترین دریاچ��ه جهان در محاصره بحران آلودگي ها قرار گرفته اس��ت، هر 
چند کش��ورهاي منطقه همچنان از حفظ محیط زیست دم مي زنند، ولي به روند 
فعالیت هایشان ادامه مي دهند. به گزارش فارس ، بزرگ ترین دریاچه جهان که آن 
را دریاي خزر مي نامند در محاصره انواع و اقسام آلودگي ها قرار گرفته است. این 
دریاچه در طول دوران هاي مختلف اسامي متفاوتي به خود دیده است. تاریخ نویسان 
و مورخان در دوره هاي مختلف از این دریاچه به نام هاي مختلفي همچون آبسکون، 
کاسپین و هیرکاني یاد کرده اند. در این بین سرازیر شدن انواع و اقسام آلودگي ها 
به دریاي خزر از مدت ها پیش به یکي از دغدغه هاي مسئوالن و محیط زیستي ها 
تبدیل شده است. آرزوي صنعتي شدن و پیشرفت کشورهاي حاشیه این دریاچه، 
خزر را به مکاني براي تجمع دورریزها تبدیل کرده  اس��ت. شاید هم این بار قرار 
است ما با بي توجهي هایمان نام این دریا را به دریایي از آلودگي ها تغییر دهیم. با این 
اوضاع برخي کشورها فعالیت هاي نفتي خود را بي هیچ توجهي به وضعیت خزر 
گسترش داده اند یا این که سال ها در این زمینه فعالیت  کرده اند که سهم دریاي خزر 
تنها آلودگي شده است. البته با توجه به این که دریاي خزر بسته است، بخشي از 

آلودگي ناشي از فعالیت سایر کشورها در سواحل ایران متمرکز مي شود. 
افزايش آلودگي هاي نفتي در درياي خزر

محمد باقر، معاون دریایي سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با فارس، گفت: 
سهم ایران نسبت به سایر کشورها در تولید آلودگي  در دریاي خزر کمتر است. نبوي 
تأکید کرد: با توجه به این که دریاي خزر بسته است و چرخش آب در آن وجود 
ندارد، آلودگي ناشي از فعالیت هاي کشورهاي دیگر نیز به سمت سواحل ما مي آید. 
معاون دریایي سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سهم کشور ترکمنستان 
در تولید آلودگي در دریاي خزر نیز کم است. رودخانه ولگا یکي از رودخانه هایي 
است که به دریاي خزر مي ریزد، اما این رودخانه در مسیر خود آلودگي هاي زیادي 
را به همراه مي آورد. معاون دریایي س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اشاره به 
اهمیت حفاظت از رودخانه هایي که منتهي به دریاي خزر مي شوند، تصریح کرد: 
آلودگي هاي نفتي که از طرف برخي رودخانه ها مثل ولگا به دریا مي ریزد، بسیار زیاد 
است. سال ها پیش حمیدرضا غفارزاده که مدیریت برنامه محیط زیست دریاي خزر 
را بر عهده داشت، اعام کرد که خطرناک ترین تهدیدکننده خزر در سواحل ایران 
آلودگي میکروبي است نه شیمیایي. به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، 
آلودگي هاي دریاي خزر به چند نوع صنعتي، کشاورزي، میکروبي و بیولوژیکي 
تقسیم مي شود که الزم است دائم پایش شود. البته برخي معتقدند به علت نزدیکي 
کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضاب هاي تصفیه نش��ده، سواحل ایران از 
نظر میکروبي بس��یار آلوده شده است؛ این آلودگي بیشتر از آلودگي هاي دیگر در 
دریاست. نبوي در این زمینه تأکید کرد: آلودگي هاي میکروبي در سواحل و شناگاه ها 
بسیار حائز اهمیت است، بنابراین پایش این آلودگي ها را در دستور کار خود قرار 

داده ایم. 
ذخاير بيولوژيكي خزر در معرض آلودگي جدي ميكروبي 

عبدالرضا کرباس��ي، مدیرکل دفتر آلودگي هاي دریایي سازمان محیط زیست در 
گفتگو با فارس به وضعیت ماهي هاي دریاي خزر اشاره کرد و گفت: همان گونه 
که مي دانید بخشي از فعالیت هاي منطقه در زمینه صید ماهي است؛ از سوي دیگر 
مردم از این ماهي ها به عنوان غذا استفاده مي کنند. وي با اشاره به این که بیش از 400 
نوع انگل در ماهي هاي دریاي خزر وجود دارد، گفت: در بیشتر ماهي هاي خوراکي 
دریاي خزر بیش از 400 نوع انگل وجود دارد، اما خوش��بختانه این انگل ها قابل 
انتقال به بدن انسان نیستند، بلکه تنها مانع از رشد ماهي ها مي شوند به طوري که اگر 
یک ماهي در شش ماه باید به یک کیلو و نیم برسد، وزنش از 450 گرم هم بیشتر 
نخواهد شد. بنابراین ذخایر بیولوژیکي در معرض آلودگي جدي میکروبي هستند. 

کرباس��ي با بیان این که فاضاب ها در بروز آلودگي هاي دریاي خزر حائز اهمیت 
هس��تند، گفت: کشورهاي حاش��یه این دریا به جاي این که تصفیه خانه فاضاب 
احداث کنند، فاضاب هاي خود را از طریق رودخانه ها به دریاي خزر مي ریزند؛ 
با توجه به این که دریاي خزر بسته است و به آب هاي آزاد راه ندارد آلودگي هاي 
میکروبي در ماهي هاي خوراکي مشاهده شده است. اما هرچند مسئوالن کشورمان 
معتقد هستند سهم ایران در تولید آلودگي دریاي خزر کم است، نمي توان نسبت به 
وظیفه و تعهد حفظ محیط زیست بي تفاوت بود. ایجاد تصفیه خانه هاي فاضاب، 
یکي از نکات کلیدي در حل مسأله است. در کشور ما طبق مصوبه هیأت وزیران در 
زمینه کنترل آلودگي هاي سواحل و دریاها، وزارت نیرو وظیفه دارد تصفیه خانه هاي 
فاضاب در شهرها را اجرایي کند. اما با وجود این که چند سالي از عمر این مصوبه 

مي گذرد، هنوز اقدامي صورت نگرفته است. 
دستورالعمل پايش ميكروبي آب هاي درياي خزر در راه است 

مدیرکل دفتر آلودگي هاي دریایي سازمان حفاظت محیط زیست با اعام این خبر 
افزود: دستورالعمل پایش میکروبي در آب هاي ساحلي دریاي خزر به لحاظ حجم 
زیادي از فاضاب ها در منطقه، بسیار مهم است. وي افزود: با توجه به تخلیه حجم 
زیادي از فاضاب ها بهداشت توریسم و افرادي که در منطقه زندگي مي کنند، بسیار 
خطرناک است. مدیرکل دفتر آلودگي هاي دریاي سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: با توجه به پایش آلودگي ها، میزان فاضابي که در منطقه رها یا افزایش و 
حدود آن کاماً مشخص مي شود، همچنین روش هاي کنترل فاضا ب ها معرفي 
مي شود. یکي از مسائلي که باعث بروز اختاف نظر بین کارشناسان حوزه محیط 
زیست شده است، برآورد دقیق میزان آلودگي هایي است که به دریاي خزر ریخته 
مي شود. رضا پورغام، رئیس پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر در این باره اعام 
کرد: دریاي خزر از لحاظ آلودگي در وضعیت بحراني قرار دارد. وي با بیان این که 
س��االنه به طور نمونه 304 تن کادمیوم و34 تن سرب وارد دریاي خزر مي شود، 
گفت: س��االنه 122 هزار و 350 تن آلودگي هاي نفتي وارد دریا مي ش��ود. رئیس 
پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر با اعام این که 16 مشتق مواد نفتي سرطانزاست، 
خاطرنش��ان کرد: س��احل باکو پر از آلودگي نفتي اس��ت که از طریق نفتکش ها، 
مبادي ورودي و خروجي نفت، چاه هاي اکتش��اف و اس��تخراج که از تکنولوژي 
پیشرفته استفاده نمي کنند، آلودگي را به دریاي خزر تحمیل مي کنند. پورغام با بیان 
این که 95 درصد آلودگي دریاي خزر را کش��ورهاي شمالي و شمال غربي شامل 
روسیه فدراتیو، قزاقستان و جمهوري آذربایجان ایجاد مي کنند، اظهار داشت: سهم 
ای��ران نیز در این بخش 5 درصد اس��ت . نبوي بر خاف اظهار نظرهاي صورت 
 گرفته، معتقد است میزان دقیق ورود آلودگي ها به دریاي خزر را نمي توان محاسبه

کرد. 

توران و بهرام گور؛
آخرين ميزبانان گور ايراني 

مدير كل حفاظت محیط زيست اصفهان:
خشكي  زاینده رود غبار هاي محلي 

را افزایش داده است
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: با خش��ک 
ش��دن رودخانه زاینده رود، خشکس��الي هاي موجود در اس��تان و 
کاهش رطوبت در مناطق اس��تان، گ��رد و غبار هاي محلي افزایش 

یافته است.
احمد رضا الهیجان زاده، در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره به 
خطرناک بودن گرد و غبار هاي موجود، اظهار داشت: ذرات گرد و 
غبار زیر 10 میک��رون بوده و حتي تا 2/5 میکرون نیز اندازه گیري 
ش��ده و این گرد و غبار ها به میزان زیادي خطرناک اس��ت. وي با 
اش��اره به بروز گرد و غبار در استان هاي گیان و اردبیل افزود: در 
دوره  گذش��ته ورود گرد و غبار ها به اس��تان ها، پدیده گرد و غبار 
 در اس��تان هاي گی��ان و اردبیل با وجود ارتفاع��ات زیاد نیز وارد

شد.
 مدی��ر کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با اش��اره به 
این ک��ه عمده گرد و غبار هاي موجود از کش��ور ع��راق وارد ایران 
ش��ده اس��ت، تصریح کرد: یکي از دالیل وارد ش��دن گرد و غبار 
 از کش��ور عراق به ایران، خشک ش��دن تاالب هاي این کشور بوده

است.
وي ادام��ه داد: در کش��ور عراق حدود 10 تاالب با وس��عت 2/5 
میلیون هکتار وجود دارد که از حدود 10 س��ال گذشته تاکنون این 

تاالب ها خشک شده است.
الهیجان زاده با اش��اره به منافع حاصل از تاالب هاي کش��ور عراق 
تأکی��د کرد: وجود این تاالب ها در این کش��ور، رطوبت در مناطق 
ایج��اد ش��ده و از بروز گ��رد و غبار هاي موجود در کش��ور ایران 
جلوگی��ري مي کن��د و این موضوع یکي از مزایاي مهم و اساس��ي 

این تاالب هاست.
وي اضاف��ه کرد: خشکس��الي ای��ن تاالب ها یک��ي از منابع اصلي 
تولی��د گرد و غبار بوده و این خشکس��الي خط��رات زیادي براي 
مناط��ق زیس��ت محیطي ب��ه وجود م��ي آورد. مدی��ر کل حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان به خشکس��الي هاي متوالي موجود 
در اس��تان اش��اره کرد و بیان داش��ت: با توجه به خشکسالي هاي 
متوالي موجود در اس��تان، رودخانه زاین��ده رود دبي الزم را ندارد 
 و در ح��ال حاض��ر این رودخانه به صورت کامل خش��ک ش��ده

است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت انج��ام اقدام��ات الزم در راس��تاي 
خشکسالي هاي موجود افزود: تمام مسئوالن و دستگاه هاي اجرایي 
باید در راس��تاي برطرف شدن این بحران به صورت جدي و مؤثر 

تاش کنند.
الهیج��ان زاده ب��ا اش��اره به تأثی��رات خشکس��الي هاي موجود در 
اصفهان گفت: کاهش رطوبت مناطق استان یکي از تأثیرات مهم و 
 اساس��ي خشکسالي بوده و بیابان هاي موجود در این استان افزایش

یافته است.
وي به تغییرات زیست محیطي اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: 
تغییرات زیس��ت محیطي موجود در این استان، یکي از دالیل مهم 

افزایش گرد و غبار هاي محلي است.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان با اشاره به افزایش 
آلودگ��ي در اس��تان اف��زود: با توجه ب��ه کاهش رطوب��ت خاک، 
خشکسالي هاي موجود و افزایش گرد و غبار هاي محلي در استان، 

آلودگي هاي موجود افزایش یافته است.
وي با اش��اره به وضعیت آلودگي موجود در اس��تان تصریح کرد: 
وضعیت آلودگي اصفهان در حال حاضر در ش��رایط هش��دار قرار 
دارد، اما رفتار هاي موجود در مقابل مدیریت آب اس��تان، براساس 

شرایط هشدار نیست.
الهیج��ان زاده با اش��اره ب��ه این که مص��رف آب در اس��تان بدون 
برنام��ه اس��ت، ادام��ه داد: در اس��تان اصفه��ان در مص��رب آب 
 ش��رب و آب در بخش ه��اي صنعتي هیچ برنامه اي اعمال نش��ده

است.
وي بی��ان داش��ت: تمام مس��ئوالن و دس��تگاه هاي اجرای��ي باید 
در راس��تاي مص��رف آب در بخش ه��اي مختل��ف اس��تان ب��ه 
 طراحي برنامه اي مناس��ب با ش��رایط هش��دار موج��ود در جامعه

بپردازند.
.

عضو كمیسیون صنايع و معادن مجلس:
خطر جدی محيط زیست اصفهان 

را تهدید می کند 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی تأکید 
ک��رد: درصورتی که با بررس��ی های کارشناس��ی م��رگ 12 هزار 
اصل��ه درخت در محدوده پاالیش��گاه به دلیل نش��ت م��واد نفتی 
 تأیید ش��ود، خط��ر جدی محیط زیس��ت این کانش��هر را تهدید

می کند.
به گزارش ایمنا، حمیدرضا فوالدگر با بیان  این مطلب افزود: الزم 
است با بررسی های کارشناسی ریشه و دلیل خشک شدن 12 هزار 
اصله درخت در محدوده پاالیش��گاه مشخص ش��ود تا با خاطیان 
برخ��ورد جدی گردد، چرا که خس��ارات زیادی به این کانش��هر 

وارد شده است.
وی خش��ک شدن 12 هزار اصله درخت بر اثر نشت احتمالی مواد 
نفتي را ضایعه بزرگي به محیط زیست اصفهان و شهرهاي اطراف 
همچون ش��اهین ش��هر عنوان و بیان کرد: طبق گزارشات 12 هزار 
اصله درخت در محدوده پاالیش��گاه بر اثر نشت مواد نفتي خشک 
ش��ده اس��ت که این اتفاق بس��یار تلخي براي محیط زیست شهر 

اصفهان و شاهین شهر مي باشد.
وی ب��ا بیان ای��ن که پاالیش��گاه می بایس��ت مباحث اس��تاندارد 
زیس��ت محیط��ی را رعای��ت کند، اضاف��ه کرد: الزم اس��ت طرح 
توس��عه پاالیش��گاه بر طب��ق مصوبات م��ورد نظر انجام ش��ود تا 
 ازبروز مشکات و معضات زیس��ت محیطی احتمالی جلوگیری

شود.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس ب��ا تأکید بر این ک��ه  اجرای  
ماده 123  قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه مبنی بر عوارض 
وصول��ی ارزش اف��زوده و عوارض آلودگ��ی واحدهای تولیدی و 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرس��تان به نسبت جمعیت 
بین ش��هرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد، 
اذع��ان داش��ت: در صورتی که آلودگی واحده��ای بزرگ تولیدی 
از جمله پاالیش��گاه  به بیش از یک شهرس��تان در اس��تان اصفهان  
س��رایت کند، عوارض آلودگی بر اس��اس سیاس��ت های اعامی 
معاونت به نس��بت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب ازمعاون برنامه 
ریزی اس��تان، فرمانداران شهرس��تان های ذیرب��ط، مدیرکل محیط 
زیس��ت و مدیر کل امور مالیاتی اس��تان، بین شهرس��تان های متأثر 
توزیع می ش��ود، بنابراین الزم اس��ت عوارض آلودگی پاالیشگاه 
 به شهرس��تان اصفهان، ش��اهین ش��هر و حتی خمینی شهر توزیع

شود.

خبراکو سیستم موجي از آلودگي ها بر ساحل خزر مي كوبد

بزرگ ترين درياچه جهان در محاصره بحران آلودگي 

زمان��ی که این کیس��ه ها و ظ��روف، جایگزین 
اس��اف پارچه ای و کاغذی خود شدند، شاید 
کمتر کس��ی فک��ر مي کرد در آین��ده ای نزدیک 
همین جایگزین ها، تبدیل به یکی از معضات 
اصلی محیط زیس��ت شوند. براساس تحقیقات 
 انج��ام ش��ده تنه��ا در ای��ران س��االنه بیش از
سه میلیون تن پاس��تیک تولید مي شود. بیشتر 
این پاس��تیک ها نی��ز بادوام هس��تند و صد ها 
س��ال طول مي کش��د تا به خودی خود تجزیه 
و نابود ش��وند. زندگی م��درن عاوه بر رفاهی 
که برای انس��ان به هم��راه دارد، گاه ضررهای 
جبران ناپذیری را نصیب او مي کند. کیسه های 
پاستیکی و ظروف یک بار مصرف نیز در این 
مورد مصداق دارن��د. در دنیا تاش هایی برای 
جلوگیری از آلودگی طبیعت به پاستیک انجام 
گرفته اس��ت؛ سازمان ملل کنوانسیونی را وضع 
ک��رد که ط��ی آن، تمام موادی ک��ه به صورت 
مس��تقیم به آب ریخته مي ش��وند، باید زیست 

تجزیه پذیر باشند.
امروزه بس��یاری از دولت های اروپایی همچون 
ایتالی��ا و دانم��ارک ب��رای ه��ر کیس��ه نایلون 
تجزیه ناپذیر 15 س��نت از ش��هروندان مالیات 
مي گیرند. این روزها در ایران هم فعالیت هایی 
برای اس��تفاده از پاس��تیک های قابل تجزیه و 
کم کردن استفاده از پاستیک های معمولی آغاز 
شده اس��ت، اما تا رسیدن به نتیجه، راهی دراز 

در پیش است.
از جمله ای��ن کارها فعالیت ش��هرداری تهران 
اس��ت ک��ه مي خواهد اس��تفاده از کیس��ه های 
نایلونی زیس��ت تجزیه پذیر را ترویج دهد. در 
س��ال های اخیر همیشه هش��دارهایی در مورد 
اثرات س��وء استفاده از ظروف یک بار مصرف 
و پاس��تیکی ش��نیده ایم؛ یعنی گذشته از بحث 
آس��یب رسانی به محیط زیست، استفاده از این 
ظروف برای سامت انسان مضر است. ظروف 
ی��ک بار مصرف، بیش��تر از پلی اس��تای��رن و 
PVC که وابس��ته به مواد نفتی و فسیلی است، 

ساخته شده اند.
ای��ن مواد در مواجهه ب��ا دمای باالی 65 درجه 
س��انتی گراد و در مجاورت ب��ا چربی ها و مواد 
اسیدی، آزاد مي شوند که سرطانزایی آنها ثابت 
ش��ده است. برای س��اخت ظ�رف های یک بار 
مص��رف، انواع ن��رم کننده ه��ا، پایدارکننده ها، 
روان کننده ه��ا، رنگدانه ه��ا و پرکننده ها اضافه 
مي ش��ود که همگ�ی آنها برای س��امتی مضر 
هس��تند. ایران جزء معدود کشورهای جهان در 
اس��تفاده بیش از حد از ظروف یک بار مصرف 

پاستیکی پلی استایرنی است.
پلی اس��تایرن بیش از 300 سال برای تجزیه و 
 بازگشت به طبیعت زمان الزم دارد. ظروف یک بار
مصرف فوم و غیرفوم موجود در کشور دارای 
اس��تایرن آزاد اس��ت، بنابراین اس��تفاده از این 
ظروف، خطرات بس��یار زیادی برای س��امتی 

انس��ان دارد. بازیافت پاس��تیک در طبیعت به 
طور طبیعی 300 تا 500 س��ال زمان مي برد که 
معایبی همچون سرطانزایی در نتیجه مهاجرت 
مونومر از ظرف به داخل مواد موجود در ظرف، 
عدم س��ازگاری با محیط زیست و طبیعت و از 
بین رفتن س��رمایه ملی در اثر اس��تفاده از منابع 

غیرقابل تجدید را به همراه دارد.
اس��تفاده از ظروف یک بار مصرف پاس��تیکی 
ک��ه باعث دفع زباله های ظروف پاس��تیکی و 
انباشت آنها در طبیعت و محیط زیست مي شود، 
به مرور منابع آبی و خاکی، دریاها، رودخانه ها 
و حیات جان��داران و گیاهان را تهدید مي کند. 
همه مواد ش��یمیایی به کار رفته در ظروف یک 
بار مصرف، جذب ظرف نشده و بخشی از آن 
هنگام تماس ب��ا مواد غذایی گرم به آنها منتقل 
و وارد سیس��تم گوارش��ی فرد مي ش��ود. بروز 
خستگی و بیماری هایی چون سرطان ریه، کبد 
و پروستات از جمله عوارض استفاده از ظروف 
یا بسته بندی های پاستیکی است. تأثیرات این 
مواد روی زنان باردار نیز به ثبت رسیده است. 
هنگامی که کیس��ه های پاس��تیکی ب��ه عنوان 
زباله دور ریخته مي ش��وند، به علت ماندگاری 
 بیش از 500 س��ال در محی��ط، باعث آلودگی
محیط زیست مي ش��وند. این کیسه ها به همراه 
باد جابه جا شده و وارد رودخانه ها و کانال های 
آب مي شوند؛ در نتیجه موجب گرفتگی آبراهه ها 
ش��ده و در بسیاری موارد به علت ساکن ماندن 
آب، زاد و ولد انواع حش��رات افزایش مي یابد. 
کیسه های پاستیکی در صورت ورود به محیط 
زیس��ت دریایی، وارد زنجیره غذایی جانوران 
دریایی ش��ده و ساالنه هزاران گونه از جانوران 
آبزی از قبیل وال، دلفین، فک و الک پش��ت و 
نیز پرندگان دریایی بر اثر خوردن این کیس��ه ها 

و خفگی ناشی از آن مي میرند.
کیس��ه های بلعی��ده ش��ده حتی پ��س از مرگ 
جان��وران و تجزی��ه آنه��ا نیز س��الم مي مانند، 
بنابرای��ن دوب��اره پراکنده ش��ده و از بین بردن 
حیاتی دیگر را ادامه مي دهند. پاس��تیک ها در 
صورتی که به عنوان زباله دفن ش��وند، به علت 
تجزی��ه آرام و کند در محل های دفن، مي توانند 
س��بب تش��کیل ش��یرابه و نفوذ آن به آب های 
زیرزمینی شوند. این شیرابه شامل ترکیباتی نظیر 

فلزات سنگین و سایر ترکیبات خطرناک است 
که جزء ترکیبات زیان آور برای محیط زیس��ت 
هس��تند. همچنین مواد پاستیکی و پلیمری به 
علت س��اخته ش��دن از منابع نفتی و دارا بودن 
مواد ب��ا پایه نفتی و خاصی��ت تجزیه ناپذیری، 
در خ��اک باقی مي مانند و به ای��ن ترتیب مواد 
ش��یمیایی آنها به تدریج از طری��ق خاک وارد 
زنجیره غذایی انسان مي ش��ود، بنابراین عاوه 
بر اثرات کیس��ه ها و ظروف پاس��تیکی روی 
محی��ط زیس��ت، آنچه حائ��ز اهمیت اس��ت، 
س��امت انسان هاس��ت، به خص��وص این که 
امروزه مصرف بیش از حد و نابجا از این مواد، 
خطرات جبران ناپذیری را برای سامت انسان 
به همراه دارد. کش��ورهای پیشرفته چند سالی 
اس��ت که اس��تفاده از ظروف ی��ک بارمصرف 
ان��واع پاس��تیکی آن  گیاه��ی را جایگزی��ن 

کرده اند.
در کشور های صاحب فناوری تولید پلیمر های 
گیاهی، از نشاس��ته ذرت، سیب زمینی و گندم 

برای این منظور استفاده مي شود.
نشاسته به طور طبیعی یک پلیمر گیاهی ضعیف 
اس��ت که خاصیت هیدروفیل��ی دارد. افزودن 
اس��ید های چرب گیاهی چون استاریک اسید و 
اولئیک اسید باعث مي شود تغییراتی در ترکیب 
اولیه به وجود آید و با تش��کیل گروه اس��تری 
با زنجیره طویل کربن��ی، خاصیت آب گریزی 

ایجاد شود.
هی��چ  پاس��تیک ها  ای��ن  از  اس��تفاده  در 
ان��واع  تم��ام  و  ن��دارد  وج��ود  محدودیت��ی 
ظروفی که با پاس��تیک های معمولی س��اخته 
مي ش��وند، با پلیمر های گیاه��ی هم قابل تولید 
 هس��تند؛ ضم��ن این ک��ه پلیمر ه��ای گیاهی از
انعط��اف پذی��ری بیش��تری برخوردارن��د، در 
مایکروف��ر قاب��ل اس��تفاده اند و برخاف پلی 
اس��تایرن که اس��تفاده از آن در دم��ای باالتر از 
65 درجه مجاز نیس��ت، دمای90 تا 100 درجه 
سانتی گراد را به راحتی تحمل مي کنند. تجزیه 
این پلیمر ها در خاک حداکثر س��ه تا ش��ش ماه 
طول مي کش��د که بس��تگی به دم��ا، رطوبت و 
فشار خاک دارد که میکروارگانیسم های موجود 

در خاک را تحت تأثیر قرار مي دهند.
عاوه بر حفظ محیط زیس��ت، حفظ س��امت 
انسان ها هنگام اس��تفاده از این ظروف اهمیت 
وی��ژه ای دارد و از آنجای��ی ک��ه ای��ن پلیمر ها 
منش��أ گیاهی و طبیعی دارند، هیچ ماده س��می 
 و مض��ری از آنه��ا آزاد نم��ی ش��ود. ظ��روف
یک بار مصرف گیاهی نه تنها عوارضی ندارند، 
بلکه پس از حداکثر ش��ش ماه تجزیه مي شوند. 
با دستیابی به فناوری ساخت این ظروف، ایران 
پس از کش��ورهای آمریکا، انگلی��س، آلمان و 
ایتالیا، پنجمین کش��ور جهان و نخستین کشور 
 آس��یایی در ورود به عرصه انقاب سبز جهانی

است.

پالستيک ها، سرزمين ما را اشغال مي کنند

گورخ��ر ایراني، نوعي گورخر آس��یایي 
پس��تاندار  و   )Equus hemionus(
بزرگ��ي متعلق ب��ه اسب س��انان و بومي 
بیابان هاي سوریه، ایران، هند و تبت است. 
مانند اکثر حیوانات بزرگ تیره چرندگان 
تع��داد آن به علت ش��کار و از بین رفتن 
محل سکونتش��ان کاهش یافته  و از شش 
زیرگونه یکي کامًا از بین رفته اس��ت و 
دو زیرگون��ه نیز در صورت بي توجهي تا 
مدت��ي دیگر نابود خواهند ش��د که یکي 
از ای��ن گونه ه��ا گورخر ایراني اس��ت.
از گونه هاي دیگر گ��ور مي توان نام هاي 
گور مغولي، گور هندي، گور گوبي، گور 
ک��والن و گور س��وري را نام برد که گور 
سوري در س��ال 1927 منقرض شد.گور 

ایراني در گذش��ته بیش��تر در دشت هاي 
وس��یع مرکزي و جنوبي کش��ور پراکنده 
بوده، ولي در حال حاضر پراکندگي آن به 
پارک ملي، پناهگاه حیات وحش و منطقه 
حفاظت ش��ده توران در استان سمنان و 
منطقه حفاظت ش��ده بهرام گور در استان 
ف��ارس محدود مي ش��ود.در حال حاضر 
جمعیت این گونه در منطقه توران نزدیک 
به 300 رأس تخمین زده مي شود. منطقه 
حفاظت ش��ده بهرام گور نیز 230 گور را 
در خود جاي داده است. شکار غیرمجاز، 
تخریب زیس��تگاه بر اثر تغییر کاربري و 
توس��عه راه ها و اشغال زیستگاه به وسیله 
دام ه��اي اهلي، مهم تری��ن عوامل کاهش 

جمعیت گور ایراني است.

جمعيت سمندر لرستاني کمتر از هزار! 

به گفته مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان 
محیط زیست، سمندر لرستان یکي از گونه 
هاي به ش��دت در معرض خطر جانوري 
ایران است. س��مندر کوهستاني لرستان یا 
سمندر خالدار قیصري یا سمندر قمصري 
یا سمندر خالدار امپراتور، گونه اي سمندر 
بس��یار رنگي اس��ت که در جنوب رش��ته 
کوه هاي زاگرس در نزدیکي شهبازان لرستان 
زندگي مي کند.س��مندر کوهستاني لرستان 
داراي بدني به طول 14 س��انتي متر است و 
پوست آن در قسمت پشتي قهوه اي رنگ با 
خال ها و یا نوارهایي زرد و یا نارنجي بوده 
که ظاهري زیبا به این دوزیست بومي ایران 

بخشیده است.
چنین تخمین زده مي شود که کل جمعیت بالغ 
سمندر کوهستاني لرستان کمتر از هزار عدد 
باشد. رنگ بندي متفاوت و زیبایي این جانور 
سبب شده تا سودجویان به منظور فروش آن 
با قیمتي باال در بازارهاي آسیایي و اروپایي 

اقدام به صید بي رویه این دوزیس��ت کرده 
و آن را در خطر انقراض نس��ل جدي قرار 
دهند. مردم محلي نیز که آنرا به جاي سمندر، 
مارمولک رنگي مي نامند، سالیانه تعداد زیادي 
از آنها را براي فروش در جشن هاي سال نو 
شکار مي کنند. تغییر اقلیم و بروز خشکسالي 
در منطقه نیز در کنار عوامل انساني یاد شده، 
سبب شده است تا اندک جمعیت باقي مانده 
از س��مندرهاي کوهستاني لرستان، به سن 
تولید مثل نرس��یده و تعدادشان در طبیعت 
روزبه روز کاهش یابد. گفته مي شود سمندر 
لرستاني در کشورهاي مختلف بین 400 تا 
900 دالر دست به دست مي شود. ارتقاي 
زیستگاه سمندر لرستاني جزء مصوبات دور 
س��وم سفر هیأت دولت به این استان بود و 
ب��ا توجه به در معرض انق��راض بودن این 
گونه منحصر به فرد، احیاي زیستگاه سمندر 
لرس��تاني در دس��تور کار سازمان حفاظت 

محیط زیست قرار گرفت.

بازرسي از مجوز هاي تأسيس باشگاه هاي 
قوش بازي در سازمان محيط زيست

دفتر بازرسي سازمان حفاظت محیط زیست 
به منظور س��اماندهي فعالیت باشگاه هاي 
قوش ب��ازي، چگونگي مجوزه��اي صادر 
ش��ده را بررسي مي کند. به گزارش فارس، 
سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته 
اقدام به صدور مجوز باشگاه هاي قوش بازي 
کرد. یکي از اهداف این باشگاه ها جلوگیري 
از خری��د و ف��روش غیرقانون��ي پرندگان 
شکاري در کش��ور است. همچنین در این 
باشگاه مسابقاتي براي افراد عاقه مند برگزار 
مي شود. پس از اختاف نظر بین مسئوالن 
این س��ازمان درباره مجوزهاي صادر شده، 
سازمان حفاظت محیط زیست اعام کرد که 

مجوزها لغو شده است.
در ای��ن م��دت برخ��ي از صاحب��ان این 
باش��گاه ها و افرادي که موف��ق به دریافت 
مجوز فعالیت از سازمان محیط زیست شده 

بودند، مدعي ش��دند که مجوز فعالیت آنها 
لغو نش��ده و فعالیت خود را ادامه مي دهند. 
پس از این ادعا، یکي از مس��ئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست تأکید کرد مجوزهاي 
صادر ش��ده به حالت تعلیق درآمده است. 
علي رغ��م تذکرات ص��ورت گرفته مبني 
ب��ر عدم صدور مجوز براي ایجاد باش��گاه 
قوش بازي، در اسفند س��ال گذشته دوباره 
مج��وزي در این زمینه از س��وي معاونت 
محیط طبیعي سازمان محیط زیست صادر 
 ش��ده که در حال حاضر در دست بررسي
اس��ت. س��ازمان محیط زیس��ت به دنبال 
س��اماندهي این مسأله قصد دارد با بررسي 
مجوزهاي صادر ش��ده، علت این اقدام را 
معلوم و در نهای��ت معیارهایي را که دفتر 
 معاونت محیط طبیعي در صدور مجوزها

مد نظر داشته را بررسي کند.

بيشترين صيد آهو در اصفهان رخ مي دهد 

ب��ه گ��زارش خبرگزاري محیط زیس��ت 
 ایران، از میان 16 اس��تان آهوخیز کشور،
بیش��ترین صی��د غیرقانون��ي ای��ن گونه 
جانوري در اس��تان اصفهان رخ مي دهد.
اس��تان اصفهان همچنین بیشترین شمار 
آهو در کشور را در خود جاي داده است، 
به طوري که بیش از 9 هزار رأس آهو در 
زیس��تگاه هاي این استان زیست مي کنند 
که نیم��ي از جمعیت آهو در کش��ور را 

شامل مي شود.
ط��ي یک س��ال گذش��ته گ��زارش هاي 
بسیاري از دستگیري شکارچیان غیرمجاز 
در س��ه زیس��تگاه کاه قاضي، قمیش��لو 
و موته منتش��ر ش��ده اس��ت، اما به رغم 
انج��ام اقدامات حفاظت��ي، جلوگیري از 

صید بي رویه آهو امکانپذیر نیس��ت. هم 
اکنون به غیر از استان اصفهان، استان هاي 
آذربایجان شرقي، بوشهر، تهران، خراسان 
شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، 
زنجان، سمنان، فارس، قزوین، کرمانشاه، 
کرمان، گلس��تان، مرکزي و یزد نیز داراي 

آهو هستند.
اصفه��ان  اس��تان  ه��اي  زیس��تگاه 
بهتری��ن زیس��تگاه هاي آهو در کش��ور 
 محس��وب مي ش��وند و حتي مس��ئوالن
محیط زیست معتقدند که این زیستگاه ها 
در جهان بي نظیرند. ش��کار بي رویه در 
کنار تخریب زیس��تگاه، دو عامل مهم در 
 کاهش جمعیت آهو در کش��ور به شمار

مي آید.

کرکس سياه؛ پرنده اي با شنل قهوه اي 
یک زیس��ت ش��ناس گفت: کرکس سیاه 
ب��ا جثه اي بس��یار ب��زرگ و س��نگین در 
ای��ران به تعداد ان��دک در اغلب نقاط دیده 
مي ش��ود. پروفسور نصراله رستگار پویاني 
در گفت وگو با  ایس��نا منطقه کرمانش��اه، 
با اس��تناد به »کتاب پرندگان ایران« نوش��ته 
جمش��ید منصوري، در خصوص کرکس 
سیاه، اظهار داشت: کرکس سیاه با نام علمي 
Aegypius monachus پرنده اي از تیره 
قوشیان و از جنس کرکس ها )الشخورها( 
است. این پرنده 99 تا 107 سانتي متر طول 
دارد، جثه اش بسیار بزرگ و از نظر اندازه و 
شکل شبیه کرکس است، با این تفاوت که 
پر و بالش کاماً سیاه و دمش سه گوش و 

بلندتر است.
وي افزود: کرکس سیاه از فاصله بسیار دور 
ش��بیه عقاب دریایي است و شاهپرهایش 

اندک��ي روش��ن ت��ر از رنگ ب��دن به نظر 
مي رسد؛ پوست سر و گردن، سخت و بدن 
پر این پرنده آبي مایل به خاکستري است و 
در اطراف گردنش یک شنل قهوه اي رنگ 
مشاهده مي شود. کرکس سیاه معموالً ساکت 

است.
مدی��ر گروه زیس��ت شناس��ي دانش��گاه 
رازي کرمانش��اه درباره زیس��تگاه کرکس 
س��یاه، اظهار داش��ت: این پرنده در مناطق 
گوناگ��ون به خصوص در کوهس��تان ها و 
دش��ت هاي دور افتاده به س��ر برده و روي 
درخت ه��ا، لب��ه پرتگاه ه��ا و صخره هاي 
مرتفع آش��یانه مي سازد و بومي است و در 
ای��ران به تعداد اندک و در اغلب نقاط دیده 
مي شود. در استان کرمانش��اه، این پرنده را 
 در بیابان ها و دش��ت هاي اس��تان مي توان

دید. 
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  زاینده رود

ورزش

گاليه ورزشکار 
معلول از بی مهری 
مسئوالن

قلعه نوعي در 
مراسم حجازي يا 
در جشن قهرماني؟

دونده پارالمپیکي اصفهان گفت: مگر ورزشکاران سالم و معلول 
هر دو پرچم ایران را در میادین بین المللي به اهتزار در نمي آورند 
که تا این اندازه بین آنها تبعیض قائل مي ش��وند. علي الهي اظهار 
داشت: زماني که با مدال و سهمیه پارالمپیک از مسابقات جهاني 
ترکیه بازگشتم، هیچ یک از مدیران استاني تبریک هم نگفتند، اما 
براي مدال آوري علیرضا نصرآزاداني در مسابقات جهاني تبلیغات 
زیادي شد. وي با بیان این که ورزشکاران مدال آور معلول نیازمند 
حمایت هستند، افزود: ورزشکاران معلول نیز تمام تاش خود را 
براي افتخارآفریني انجام مي دهند و با توجه به شرایط فیزیکي به 
نسبت ورزشکاران سالم کار دشوارتري را براي انجام تمریناتشان 
پیش رو دارند. دارنده مدال نقره بازي هاي جهاني معلوالن با اشاره 
به مشکاتي که براي انجام تمرینات پیش رو دارد، تصریح کرد: 
پیست تارتان ورزشگاه انقاب به طور کامل از بین رفته و به آسفالت 
تبدیل ش��ده است. وي ادامه داد: حمل وسایل تمرین با توجه به 
وضعیت جسماني براي من دشوار است و بارها درخواست کرده ام 
که محلي را براي قراردادن وسایل در ورزشگاه انقاب در اختیارم 

قرار دهند اما از پذیرفتن این درخواست امتناع مي کنند. 

امیر قلعه نوعي تصمیم گرفته امروز به جاي حضور در این جشن 
به بهش��ت زهرا  و بعد از حضور بر سر مزار ناصر حجازي به 
منزل آن مرحوم برود. به مناسبت قهرماني سپاهان در لیگ برتر و 
 صعود این تیم به جمع هشت تیم برتر آسیا جمعي از دوستان امیر

قلعه نوعي تصمیم گرفته اند یک روز جشن باشکوهي براي او 
برگزار کنند اما خود ژنرال براي حضور در این جشن با تردید 
زیادي مواجه ش��ده است. البته گفته مي شود قلعه نوعي براي 
اجراي این تصمیم هم با تردید مواجه است چون ممکن است 

برخورد با هواداران حجازي او را با مشکل روبه رو کند.
عدم حضور قلعه نوعي در خاکس��پاري و مراسم ختم مرحوم 
حج��ازي حرف و حدیث ه��ای زیادی را ب��رای او به همراه 
داش��ت که ش��اید این تصمیم امیر به نوعی جبران آن حرکت 
قبلی باش��د هرچند به گفت��ه بعضی ها علت غیبت قلعه نوعی 
در مراس��م حجازی، جلوگیری از هرن��وع برخورد هواداران با 
وی بوده است. شعار هواداران حجازی مقابل بیمارستان کسری 
در روزی که امیر ب��ه عیادت حجازی رفته بود مؤید این نکته 

است.

مهاجم آرژانتیني بارسلونا که با این تیم به قهرماني در لیگ قهرمانان 
اروپا دست پیدا کرد به تمجید از تیمش پرداخت. به گزارش سایت 
یوفا، بارسلونا افسانه اي جوزپ گواردیوال با نتیجه 3 بر یک منچستر 
یونایتد را شکست داد و به چهارمین قهرماني خود در لیگ قهرمانان 
اروپا در ورزشگاه ویمبلي لندن دست یافت. مسي در این خصوص 
گفت: عملکرد ما در این بازي فوق العاده بود. براي قهرماني به لندن 
آمده بودیم و براي رسیدن به جام قهرماني، بسیار عالي جنگیدیم. 
کار تیمي ما خوب بود و توانستیم یونایتدها را اسیر فوتبال زیباي مان 
کنیم. ما شایس��ته قهرماني بودیم . مسي که در این دیدار به عنوان 
بهترین بازیکن زمین انتخاب شد در ادامه گفت: بسیار خوشحال 
هستم که توانستیم یک جام دیگر به دست آوریم. فصل سختي را 
پش��ت سر گذاشتیم. با بازي هاي خوبي که از شروع فصل انجام 
دادیم توانستیم قهرماني در لیگ اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا را به 
دست آوریم. باید بگویم تیم ما ستودني است و قهرماني هاي آن 
حاصل تاش همه بازیکنان و کادر فني است. عنوان بهترین بازیکن 
زمین برایم اهمیتي ندارد. چیزي که مهم اس��ت ش��یوه بازي ما و 

خوب بودن تیم در همه منطقه هاي زمین است.

ستاره ايرانی که می توانندخبر
به اروپا بروند

مدت هاس��ت فوتبال ایران از طعم ظهور یک پدیده و ترانس��فر او به اروپا محروم مانده اس��ت. اگر از حضور چند هفته اي علي کریمي در شالکه صرف نظر کنیم آخرین 
ترانسفر ایراني ها به اروپا به حضور تیموریان در انگلیس و مهاجرت شجاعي و نکونام به اسپانیا بازمي گردد که از این میان آندو بعد از دو فصل به ایران برگشت. 

حاال دیگر س��ال هاي بعد از جام جهاني98 و حضور همزمان بیش از 10بازیکن ایراني در اروپا به رویاهایي دور و دراز تبدیل ش��ده اند. با هم پنج بازیکني که مي توانند 
گزینه هاي جدید ما براي حضور در اروپا باشند را مرور مي کنیم.

علی معین:
آقای واعظی ای کاش شأن يک 

سرپرست و پيشکسوت را 
رعايت می کرديد!

گزاف نیس��ت اگر بگوئیم هرچقدر تیم ششم لیگ برتر 
فصل گذش��ته و چهارم فصل جاری لیگ برتر بسکتبال 
ایران که با قهرمانی مهرامی ها به پایان رس��ید، در مهار 
حاشیه ها موفق بود اما تیم پدیده و اخاق سال گذشته 
در ط��ول یک هفته با دو حاش��یه جنجالی به جبران در 

این زمینه پرداخت.
هن��وز افکار عمومی بس��کتبال ایران مش��غول ماجرای 
نرفتن توزین الکتریک کاشان به بندر امام برای برگزاری 
 بازی پنجم مقابل پتروش��یمی بودن��د که صحبت های
کمی تا قس��متی جنجال برانگیز سرپرس��ت توزینی ها 
)مه��دی واعظ��ی( در پایان بازی چه��ارم دو تیم که با 
شکس��ت 68-75 میزبان همراه بود، باعث ش��د تا نام 
توزی��ن الکتریک برای دومین بار طی یک هفته اخیر با 

حاشیه مترادف باشد.
واعظی بدون اش��اره به دلیل شکست تیمش از احتمال 
حذف پس��وند کاش��ان از تیم توزین الکتریک در لیگ 
آینده بس��کتبال ای��ران خبر داد و در پاس��خ به چرایی 
ای��ن احتم��ال، بس��ته ش��دن در مجموع��ه کتابچی در 
ط��ول فصل و به دفعات بر روی ای��ن تیم و قطع برق 
س��الن در خال بازی چهارم توزین مقابل پتروش��یمی 
و در ادامه عدم همکاری مس��ئوالن کاش��ان با مدیریت 
 توزین الکتریک در ابع��اد کان تر را دلیل این احتمال

عنوان کرد.
واعظی اما در البه الی مصاحبه خود با بچه گانه توصیف 
کردن نوع مدیریت حاکم بر سالن کتابچی باعث شد تا 
مدیریت این مجموعه ورزش��ی )علی معین( در گفتگو 
با چند رس��انه از جمله زاین��ده رود اتهامات واعظی را 

بی پاسخ نگذارد.
وی که از دبیران سابق ورزش کاشان می باشد و به گفته 
 خود حدود 23 سال است که در کار مدیریت مجموعه های

ورزشی کاشان اش��تغال دارد در ابتدا می گوید )قبل از 
ه��ر چیز الزم اس��ت که بگویم، با وج��ود اقدام زیادی 
 که بنده ب��رای مهندس پویان به عن��وان مدیرعامل تیم
توزی��ن الکتری��ک و مدیری��ت دلس��وزانه و متعهدانه 
وی قائلم ولی متأس��فانه سرپرس��ت این تیم که عنوان 
پیشکسوت را نیز یدک می کشد، با مصاحبه توهین آمیز 
 خود ثابت کرد که به هیچوجه در حد سرپرستی این تیم

نیست(.
 معین سپس در پاسخ به ادعاهای واعظی ادامه می دهد 
)برخاف گفته ایش��ان، بسته ش��دن در مجموعه برای 
تنها یک بار، آن ه��م روی تیم آکادمی و پایه های آنها 
ب��ود و دلیل آن عدم اجرای تعهدات مالی آنها برخاف 

توافقات قبلی بود(.
وی در توضی��ح بیش��تر می گوی��د )طبق مف��اد اجاره 
نامه س��الن مابین مجموعه کتابچی و مس��ئوالن توزین 
الکتری��ک آنها متعهد به پرداخ��ت مبلغ 35 هزار تومان 
در قبال هر جلس��ه تمرین و در مجموع 130 جلسه در 
م��اه بودند که مبلغی حدود 4/530/000 تومان برای هر 
م��اه را دربرمی گرفت که مبلغ ناچی��زی برای این تیم 

می باشد.
ام��ا متأس��فانه تأخیره��ای متعه��د 30، 40 و 60 روزه 
در موع��د پرداخ��ت ها و در نتیجه دس��ت خالی ما در 
قب��ال تعهداتی که به کارگ��ران و قبوض آب، برق، گاز 
و تلف��ن این مجموعه داریم باعث ش��د تا برای اخطار 
به این باش��گاه مجبور ش��ویم تا از ورود تیم پایه و نه 
تیم اصلی آنها به سالن جلوگیری کنیم( معین همچنین 
در پاس��خ به اتهام واعظی مبنی بر اختال در سیس��تم 
 برق و چیلرهای س��الن که آن را متوجه مسئوالن سالن
می داند، گفت )قطع برق سالن کتابچی در جریان بازی 
توزین- پتروش��یمی که به مدت 2، 3 دقیقه طول کشید 
و در طول س��ه سال بازی توزین الکتریک در این سالن 
تنها یک بار رخ داد، فقط به نوس��ان جریان برق در کل 
شهر کاشان مربوط بود و ارتباطی به سیستم برق سالن 

کتابچی ندارد.
از طرف دیگر در متن قرارداد فی مابین مسئوالن سالن 
و تیم توزین الکتریک قید شده است که مسئول تمامی 
اتفاقات رخ داده در سالن مستأجر و در واقع تیمی است 
که تملک س��الن را به مدت معین��ی در اختیار گرفت. 
به عبارت بهتر مس��ئوالن توزی��ن الکتریک باید قبل از 
ه��ر بازی پی��ش بینی همه چیز را م��ی کردند. در واقع 
 این یک اتمام بی اس��اس است و ارتباطی به کم کاری

هیچ کس ندارد.(
مس��ئول مجموع��ه کتابچی در پایان م��ی گوید: )برای 
بن��ده جالب اس��ت که ما مورد انواع و اقس��ام اتهامات 
از س��وی به اصطاح سرپرس��ت تیم آقای پویان واقع 
شده ایم، اما به ظاهر خدماتی که ما به اکیپ صداوسیما 
در ب��ازی های پخ��ش زنده که در واق��ع جزء وظایف 
م��ا نبود بدون چش��م داش��ت ارائه می دادی��م و نظایر 
 دیگر از چش��م ایش��ان دور مانده و این باعث تأس��ف

است.(

گفتگو

رضا نوروزي؛ دهمین گلزن برتر
لیگ هاي 2011 دنیا

 فدراسیون بین المللي تاریخ و آمار فوتبال رده بندي برترین گلزن هاي
لی��گ هاي برتر کش��ورهاي دنی��ا را اعام کرد که بر اس��اس آن رضا 
نوروزي از تیم فوالد خوزس��تان در مکان دهم قرار داد. رضا نوروزي 
در مس��ابقات فصل اخیر لیگ برتر فوتبال ایران موفق ش��د با 24 گل 
عنوان آقاي گلي را به دست بیاورد و بدین ترتیب در رده بندي جهاني 

رتبه دهم را به خود اختصاص داد. 
وي در این رده بندي باالتر از بازیکناني چون س��اموئل اتوئو، جبرئیل 
سیس��ه، س��رخیو آگرو، کارلوس توز و دیمیتار برباتوف ایستاده است. 
ادینیو برزیلي دیگر بازیکن لیگ برتري ایران از تیم مس کرمان اس��ت 

با 22 گل در رده چهاردهم این رده بندي قرار دارد. 
اما در صدر رده بندي بهترین گلزنان لیگ هاي داخلي جهان کریستیانو 
رونالدو بازیکن پرتغالي رئال مادرید اس��پانیا با 40 گل قرار دارد. بعد 
از او لیونل مسي بازیکن آرژانتیني تیم بارسلونا با 31 گل دوم است و 

ماریو گومز بازیکن تیم بایرن مونیخ آلمان با 28 گل سوم است. 
فهرست 10 گلزن برتر لیگ هاي برتر جهان به شرح زیر است: 

1- کریستیانو رونالدو، بازیکن پرتغالي رئال مادرید، 40 گل 
2- لیونل مسي، بازیکن آرژانتیني بارسلونا، 31 گل 

3- ماریو گومز، بازیکن آلماني بایرن مونیخ، 28 گل 
4- الکساندرو دي سوآزا، بازیکن برزیلي فنرباغچه، 28 گل 

5- آنتونیو دي ناتاله، بازیکن ایتالیایي اودینزه، 28 گل 
6- کن��ت میل��ر، بازیکن اس��کاتلندي تی��م هاي گاس��کو رنجرز و 

بورسااسپور، 26 گل 
7- ادینسون روبرتو کاواني، بازیکن اروگوئه اي تیم ناپولي، 26 گل 

8- هنري هرناندز، بازیکن کلمبیایي تیم هردیا، 26 گل 
9- آندره آلوز دو سانتوس، بازیکن برزیلي تیم ویدئوتون، 24 گل 

10- رضا نوروزي، بازیکن ایراني تیم فوالد خوزستان، 24 گل

دبیر فدراسیون بولینگ:
بولینگ مورد كم لطفي قرار گرفته است

دبی��ر فدراس��یون بولین��گ گف��ت: نس��بت ب��ه بهای��ي که به س��ایر 
 ورزش ه��ا داده مي ش��ود، بولین��گ از جای��گاه پایین ت��ري برخوردار

است.
محمدعل��ي ص��ادق زاده در حاش��یه س��فر خود ب��ه اصفه��ان اظهار 
داش��ت: رش��ته بولینگ از جمله رش��ته هاي مدال آور کشورمان است 
 و بنابرای��ن توج��ه مس��ئوالن ب��ه ای��ن ورزش باید بیش از گذش��ته

باشد.
وي ب��ا تاکید ب��ر وجود ظرفیت کس��ب 36 مدال المپیکي به وس��یله 
ورزش��کاران ایران در رده هاي انفرادي و تیمي رش��ته ورزشي بولینگ 
گفت: عاوه بربولینگ، تیم بیلیارد ایران نیز توانایي کسب 32 مدال را 

در دو رده انفرادي و تیمي دارد.
دبیر فدراس��یون بولینگ با اش��اره به س��خنان رئیس جمه��ور مبني بر 
ال��زام بر ارتقاي مق��ام چهارمي ایران به مقام دوم آس��یا، تصریح کرد: 
ب��ا حمایت هاي هر چه بیش��تر دول��ت، دو ورزش بولین��گ و بیلیارد، 
 جایگاه بس��یار ارزنده اي در س��کوهاي افتخار ورزش کشور خواهند

داشت.
وي اضاف��ه کرد: برگ��زاري رقابت هاي برون مرزي و روبه رو ش��دن 
تیم هاي ایراني با تیم هاي قدرتمند خارجي، یکي از راه هاي پیش��رفت 
هر چه سریع تر بولینگ کشور است که در چند سال اخیر این موضوع 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
صادق زاده در مورد برگزاري رقابت هاي بولینگ کش��وري در اس��تان 
اصفه��ان و س��طح فني ای��ن رقابت ه��ا گفت: این یک نظر ش��خصي 
 نیس��ت، بلکه ی��ک نظر کارشناس��ي ش��ده از ط��رف متخصصان امر

است.
دبی��ر فدراس��یون بولینگ در مقایس��ه کمي و کیفي رش��ته ورزش��ي 
بولین��گ در دو اس��تان اصفهان و تهران با بیان این که س��ابقه رش��ته 
بولین��گ در ته��ران بی��ش از اصفهان اس��ت و بیش��تر پیشکس��وتان 
ای��ن ورزش در اس��تان تهران حض��ور دارند، تاکید ک��رد: با این حال 
 پیش��رفت رشته بولینگ اصفهان بسیار چش��مگیرتر از حد انتظار بوده

است.
وي گفت: طبق رتبه سنجي هاي انجام شده از طرف کارگروه فدراسیون 
بولینگ کشور، که این رتبه سنجي براساس معیارهاي دقیق و مشخصي 
صورت گرفته، اس��تان اصفهان توانسته مقام نخست را به دست آورد، 
ک��ه در همی��ن جا این موفقیت ب��زرگ را به هم��ه اصفهاني ها تبریک 

مي گویم.

رئی��س هیأت چوگان اس��تان اصفه��ان گفت: براي 
پیش��رفت چ��وگان اصفهان تاش ه��ا و فریادمان به 

گوش هیچ کس نمي رسد.
محمدرض��ا عابدي اظهار داش��ت: با وج��ود این که 
چوگان جزء ورزش هاي بومي استان اصفهان است، 
کوچک ترین توجهي از طرف مس��ئوالن به این رشته 

ورزشي نمي شود. 
وي با استناد به س��خنان رهبر انقاب اسامي که به 
دنبال پیش��رفت ورزش هایي باش��ید که جنبه ملي و 
بومي داشته باشد گفت: این همه بي توجهي از طرف 
مس��ئوالن اس��تان به صحبت هاي رهبري نشان دهنده 

چیست. 
رئی��س هی��أت چ��وگان اس��تان اصفه��ان در ادامه 
صحبت ه��اي خ��ود اظه��ار داش��ت: ورزش��کاران 
چوگان بر خاف بعضي از رش��ته هاي ورزش��ي که 
س��بب س��رافکندگي ورزش کشور هس��تند، همیشه 
 توانس��ته اند پرچ��م ای��ران را ب��ا افتخار ب��ه اهتزاز

درآورند. 
وي ب��ا بیان این ک��ه اداره کل تربی��ت بدني توانایي 

تامی��ن بودجه الزم را براي توس��عه چوگان اصفهان 
در اختی��ار ن��دارد، تاکید ک��رد: طرح تامی��ن بودجه 
چ��وگان اصفه��ان ی��ک طرح مل��ي اس��ت و انجام 
 ای��ن کار ب��ه تنهای��ي از عه��ده ی��ک ش��خص تنها

بر  نمي آید. 
عابدي با اش��اره دوباره به بي توجهي مسئوالن استان 
اصفه��ان به ای��ن ورزش جوانمردان��ه ایراني گفت: 
بس��یاري از کش��ورها قصد دارند با ترفندهایي، این 
ورزش تم��ام عیار ایراني را به نام خودش��ان به ثبت 

جهاني برسانند. 
وي ادام��ه داد: ب��ا این همه س��ابقه مل��ي در ورزش 
چوگان، هیأت چوگان اصفهان هنوز از کوچک ترین 

امکانات رفاهي محروم است. 
رئی��س هی��أت چ��وگان اصفه��ان ب��ا بی��ان این که 
استانداري باید با دلسوزي کامل به این رشته ورزش 
 توجه کند، تصریح کرد: توجه نکردن استاندار و سایر
 مس��ئوالن به ای��ن ورزش نش��انه دهنده نش��ناختن

استان اصفهان و فرهنگ پربار آن است. 
وي در م��ورد برنامه هاي تابس��تاني هی��أت چوگان 

اصفه��ان با اش��اره ب��ه برگزاري دوره ه��اي آموزش 
چوگان براي اوقات فراق��ت جوانان اصفهاني اظهار 
داش��ت: عاوه بر این م��ورد، تیم چ��وگان اصفهان 
 نیز با پش��تکار همیش��گي به فعالیت هاي خود ادامه

مي دهد. 
رئی��س هی��أت چ��وگان اصفه��ان هزین��ه برگزاري 
کاس ه��اي چ��وگان را رایگان دانس��ت و تصریح 
کرد: براي کس��اني که در رشته س��وار کاري مهارت 
داش��ته باشند دوره چوگان به صورت رایگان برگزار 

مي شود. 
وي گفت: براي رش��ته سوارکاري به دلیل هزینه هاي 
ب��االي نگهداري اس��ب و توج��ه بیش��تر خانواده ها 
در زمان��ي ک��ه ب��راي یادگیري ای��ن ورزش صرف 
 مي کنن��د هزین��ه اي از مراجع��ه کنن��دگان دریاف��ت

مي شود.
عاب��دي در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه تقوی��م ورزش��ي 
مس��ابقات  زودي  ب��ه  اظهارداش��ت:   1390 س��ال 
 چ��وگان را در س��طح اس��تاني و کش��وري برگ��زار

مي کنیم.

مسي:
اين بارسا
ستودني ست

رئیس هیأت چوگان استان اصفهان:
فريادمان به گوش هيچ کس نمي رسد

5}
كريمانصاريفر

وقت��ي عل��ي دایي تیم س��ایپا را براي 
اردوي آماده س��ازي ب��ه اردبی��ل برد 
هیچکس فک��رش را نمي کرد که این 
سفر باعث کشف یک استعداد جدید 
براي خط حمله تیم ملي ش��ود. اما از 
قضاي روزگار یک نوجوان اردبیلي به 
اردوي سایپا رفت و تست داد تا یکي 
از بااس��تعدادترین مهاجمان فوتبال ما 
در س��ال هاي اخیر متولد شود. کریم 
انصاري فر کش��ف علي دایي اس��ت، 
همش��هري علي دایي است، هم پستي 
و هم قدوقواره علي دایي هم هست و 
صدالبته اگر قرار باشد کسي افتخارات 
علي دایي را در تیم ملي و باشگاه هاي 

اروپایي تکرار کند فعا کس��ي بهتر از 
او در دسترس نیس��ت. مدیران سایپا 
اعام کرده اند اگر کریم به اروپا نرود 
او را در کرج حف��ظ خواهند کرد اما 
بعید اس��ت بتوان این پدیده را به این 
راحتي ها در ک��رج ماندگار کرد. مگر 
این که دایي به سایپا بیاید و مانع رفتن 

او شود.

آرشافشين
اولین باري که نامش سر زبان ها افتاد 
در همین لیگ دهم بود که در پیروزي 
ش��ش بر صفر فوالد مقاب��ل پیکان به 

تنهایي چهار گل زد.
ب��ا این که در همان زم��ان هم بازیکن 
تی��م امی��د بود ام��ا به ق��دري گمنام 
ب��ود ک��ه مطبوعات براي پی��دا کردن 
 یک عک��س از چهره اش به مش��کل

برخوردند.
حاال چن��د ماه بع��د از آن روز آرش 
افش��ین به یک��ي از س��تاره هاي لیگ 

تبدیل شده است.
او ب��ا امیده��ا در بازي هاي آس��یایي 
درخ�ش��ی��ده ، در ج���ام  م�ل�ت ها 

ب��راي تی��م مل��ي گلزن��ي ک��رده و 
مي توان��د یکي از ش��کارهاي بس��یار 
نقل وانتق��االت فص��ل  در   ب��اارزش 

باشد.
اگر ای��ن بچه را س��ال بع��د در یک 
تی��م اروپای��ي دیدید اص��ًا تعجب

 

نکنید.
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احسانحاجصفي
احسان متولد هفتم اس��فندماه 69 در 
شهرس��تان کاشان اس��ت. او در حال 
حاضر تنه��ا بازیکن اس��تان اصفهان 
در تی��م مل��ي و از مع��دود بازیکنان 
بومي تیم س��پاهان به ش��مار مي رود. 
حاج صفي تازه پا به 21سالگي گذاشته 
اما 4، 5 سال سابقه بازي در لیگ برتر 
و باش��گاه بزرگ سپاهان را پشت سر 
دارد. او در زم��ان دای��ي ب��ه تیم ملي 
دعوت ش��د، در زم��ان قطبي خودش 
را در ترکیب اصل��ي تثبیت کرد و به 
نظر نمي رس��د ح��اال حاالها موقعیت 
خ��ود را در تیم ملي از دس��ت بدهد. 
چپ پاي خوش فکر سپاهان با قدرت 

حمل توپ بسیار باالیش از امیدهاي 
آین��ده فوتب��ال کم امید ما به حس��اب 
مي آی��د و مي تواند یکي از گزینه هاي 
ترانسفر باشد. البته اگر مشکل خدمت 

سربازي سد راه او نشود.

محمدرضاخلعتبري
س��تاره مازني لیگ برتر ای��ران اولین 
بار با دریبل 4، 5بازیکن پرس��پولیس 
و گلزن��ي به ای��ن تیم در ورزش��گاه 
آزادي ن��ام خ��ود را ب��ر س��ر زبان ها 
انداخ��ت. بازیکني که ب��ه قول علي 
پروین با کاپش��ن 35کیل��و وزن دارد 
از شموش��ک نوشهر به فوتبال معرفي 
شد و در ابومسلم رشد کرد. خلعتبري 
امسال وارد 28سالگي شده و بنابراین 
مي ت��وان گف��ت در آس��تانه آخری��ن 
ش��دن  ترانس��فر  براي  فرصت هایش 
ق��رار دارد. با توجه ب��ه مصاحبه هایي 
ک��ه او در روزهاي اخی��ر انجام داده 
جدایي اش از باشگاه ذوب آهن قطعي 

به نظر مي رس��د اما این که سال اینده 
را در کدام کش��ور سپري خواهد کرد 

همچنان نکته گنگي است.
او از امارات و قطر پیش��نهاداتي دارد 
و البت��ه گفته مي ش��ود یک باش��گاه 
اروپای��ي ه��م خواه��ان اوس��ت که 
رق��م پیش��نهادي اش بس��یار کمتر از 

عرب هاست.

34

ميالدميداوودي
بهترین خرید استقال در این فصل، سال پر فراز 
و نشیبي را پشت سر گذاشت. او نیمه نخست از 
نیم فصل اول را در حد یک فوق ستاره ظاهر شد، 
در نیمه دوم نیم فصل اول با افت ش��دیدي مواجه 
شد و باالخره یک هفته به پایان نیم فصل مصدوم 
ش��د و کل نیم فص��ل دوم را در راه بیمارس��تان و 
فیزیوتراپ��ي گذران��د. مطمئ��ن باش��ید اگر میاد 
مصدوم نمي شد و مي توانس��ت تمام فصل را در 

همان فرم روزهاي نخس��تش س��پري کند امروز 
هی��چ تیم ایراني ت��وان حفظ او در لی��گ برتر را 
نداش��ت. اما این مصدومیت نمودار پیش��رفت او 
را مختل کرد و حاال او براي یک ترانس��فر خوب 
ابتدا باید منتظر بازگشت به میدان و درخشش در 

پیراهن استقال باشد. 
می��اد در دو مقط��ع تجرب��ه ب��ازي در ام��ارات 
را ب��ه دس��ت آورده و با 27س��ال س��ن آخرین 
 فرصت ه��ا را ب��راي رفت��ن به اروپا پش��ت س��ر 

مي گذارد.

5

}

پشت پرده كناره گیري ناگهاني
بن همام؛ میزباني قطر وجه المعامله بود

وقتي محمد بن همام رئیس قطري کنفدراس��یون فوتبال آسیا از رقابت 
با باتر بر س��ر ریاست فیفا کناره گیري کرد احتماالت زیادي در باب 
دالیل این اتفاق مطرح شد اما موثقترین گمانه ها در این زمینه حکایت 
دارند که  بن همام در صورت ادامه این رقابت، میزباني کشورش در جام 
 جهاني2022 را در خطر مي دیده است. در واقع میزباني قطر در جام جهاني
وج��ه المعامله ای��ن کناره گی��ري کاما سیاس��تمدارانه بوده اس��ت، 
چ��ون اگر بن هم��ام بیش از ای��ن در رقابت با بات��ر پیش مي رفت 
ممکن ب��ود میزباني ج��ام2022 از قطریه��ا پس گرفته ش��ود. گفتني 
اس��ت بن همام پیش از این متهم ش��ده بود که کشورش براي گرفتن 
 میزباني ج��ام جهاني 2022 به اعضاي کمیته  اجرایي رش��وه پرداخت 

کرده است.
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پیامبر اكرم)ص(:
برترين ايمان آن است كه 
معتقد باشی هر كجا هستی 
خداوند با توست.

سریال »مختارنامه« به غیر از حفظ استانداردهایی که 
ب��رای قرار گرفتن یک س��ریال در زمره آثاری ویژه و 
 مخاطب پس��ند دارد،قوت نش��ان دادن ب��ازی های
فوق الع��اده از بازیگرانش را ه��م دارد. بیش از همه 
بازیگران اما ش��اید فریبرز عرب نیا ب��ود که با بازی 
خوبش در نقش مختار ثقفی، درخش��ید و توانس��ت 
اعتباری را کسب کند که قباً در سینما و با بازی های 

متفاوتش هم کسب نکرده بود. 
گذر از آزمون و خطاها 

اگرچه ب��ازی در فیلم های »وصل نی��کان« )ابراهیم 
حاتمی کیا( و »من زمین را دوس��ت دارم« )ابوالحسن 
داوودی( اولی��ن فیلم های یک بازیگر جوان و پیگیر 
بازیگری را نشان می دادند، اما این فیلم ها به گونه ای 
نبودند که استعدادهای ذاتی عرب نیا را نشان دهند. او 
گام به گام این مسیر را تجربه کرد تا به فیلمی که باید 
به صورت جدی تری در آن حضور پیدا کند برس��د. 
زم��ان تجربه آموزی او اگرچه با حضور در فیلم های 
کارگردانان مطرحی سپری شد، اما او با بازی در یکی 
از نقش های اصلی در فیلم »ضیافت« به گونه ای عمل 
ک��رد که پرش و فاصل��ه او از دوران اولیه حضورش 
کاماً مشهود بود.اولین همکاری او با مسعود کیمیایی، 
پروسه جدیدی را در کارنامه کاری عرب نیا به وجود 
آورد. او با حضور در »ضیافت« این فرصت را به دست 
آورد ت��ا بتواند در جو جدی ت��ری امکان برون ریزی 
استعدادها و اجرای ش��یوه های مد نظر در بازیگری 
را داشته باشد. او با در هم آمیختن تکنیک و احساس 
در این فیلم، به نوعی کم کم شرایط را برای نشان دادن 
ش��یوه های خاصی ک��ه از ابزاره��ای او در بازیگری 
محسوب می شدند، به وجود آورد. مسعود کیمیایی 
در ای��ن فیلم به جز بهره گی��ری از حضور عرب نیا، 
از بازیگران جوانی در این کار اس��تفاده می کرد که تا 
قبل از حضور در این فیلم شرایطی برای تثبیت جایگاه 
بازیگری خود نداشتند. این فیلم در واقع، حکم تولد 
را برای هر کدام از این بازیگران داش��ت که بعد از آن 
 هر کدام به مس��یرهای دلخواه و متفاوتی در بازیگری

 دست یافتند.
موفقیت عرب نیا با بازی در نقش علی یزدانی، در ارائه 
ب��ه دور از اغراق نقش یک مأمور، این اعتماد را برای 
کیمیایی به وجود آورد تا بتواند برای نقش اصلی فیلم 

بعدی اش به او تکیه کند. 
سرگشتگی های جوان خيابانی 

بعد از سرگشتگی و عصیانگری های شخصیت اول 
فیلم های »رضا موت��وری« و »هامون«، حاال نوبت به 

بازیگری از نس��لی جدیدتر رسیده بود که در یک اثر 
خیابانی بتواند احواالت جوانی از طبقه پایین دس��ت 
جامعه را نشان بدهد. بازی در این فیلم برای عرب نیا 
گام منحصر به فردی محسوب می شد که قرار بود به 
دست کارگردانی مسیر بازیگری اش تعیین و دشوارتر 
ش��ود که تا سال های س��ال همه از او صحبت کنند. 
»سلطان« موقعیتی از انس��ان ها را نشان می داد که به 
دنبال عدالت می گردند و حاضرند برای تثبیت جایگاه 
خود، از آرزوهایشان هم بگذرند. ستاره جوان توانست 
یکی از بهترین بازی هایش را ارائه دهد؛ تصویر یک 
جوان جنوب شهری که با پرسه زدن در خیابان های 
شهر، ما را یاد همان تصاویر آشنای جوان های عاصی 

فیلم های کیمیایی می انداخت. 
تصويری تازه از مردان زمانه 

بازی در »ش��وکران« از بین فیل��م هایی چون »جهان 
پهلوان تختی« و »طوطیا« برای عرب نیا وجوه متمایز 
دیگ��ری را به ارمغ��ان آورد، اما نه به ان��دازه بازی در 
»سلطان«. بهروز در شوکران تصویر تازه ای از یک مرد 
را نشان می داد که مدام دچار سرگشتگی در انتخاب و 
 تردید در زندگی بود. این فیلم اگرچه دومین همکاری
عرب نیا با بهروز افخمی محس��وب می ش��د، اما به 
مراتب همکاری با ثمرتری برای او محسوب می شد. 
در ادامه عرب نیا با بازی در »شیفته« و »رنگ شب« با 
بازی در نقش های خاکستری و منفی، کاماً از دوران 
قبلی بازیگری اش فاصله گرفت. نکته ویژه ای که در 
نقش های او دیده می شود، مربوط به نقش های اولیه 
اوست که کاماً دخالت هوشمندی و درایتش مشهود 

به نظر می رسید. 
در هم آميختن احساسات 

فریبرز عرب نیا از جمله بازیگرانی است که به صورت 
بالفطره می تواند دو حس متضاد را در چهره و بیان خود 
به کار گیرد )به کارگیری دوحس متضاد لبخند و ناراحتی 
 را در یک جهت در نشان دادن عکس العمل هایش(
که با به کارگیری این فن توانس��ته به عنوان بازیگری 
شیوه گرا لقب گیرد. او با بازی در هر سه دوره زندگی 
ش��خصیت مختار، سعی کرده تا از تمامی ترفند ها و 
فنونی که در فیلم هایش آنها را به کار می گرفت، برای 

باورپذیری این نقش استفاده کند. 
ع��اوه بر تمام��ی فاکتورهایی که ی��ک بازیگر باید 
ب��رای ایف��ای یک نق��ش تاریخی و مذهبی داش��ته 
باش��د، یعنی عاوه بر بیانی جسور و چهره و استیلی 
چارچوب دار،به صراحت در این روزهای واپس��ین 
پخش »مختارنامه« مناس��ب ترین گزینه برای ایفای 
 ای��ن نقش تاریخی و ش��خصیت انتقامجو، عرب نیا

 بوده است.
 ب��ا این که تجربه بازی در س��ریال »مختارنامه« اولین 
حض��ور او در س��ریالی تاریخی و ش��خصیت مدار 
محس��وب می ش��ود، اما او با آگاهی الزم توانسته به 
مؤلفه های بازی در این رسانه حتی بیشتر ازبازیگران 
ثابت تلویزیونی هم دست یابد، طوری که با گذشت 
هر قس��مت از »مختارنام��ه« او با تکیه ب��ر فن های 
نوگرا و جذاب، س��عی می کند که در ارائه شخصیت 
 مختار از هر نوع گزند و آسیبی که باعث تکرار شود

پرهیز نماید. 

فیل��م تلویزیون��ي »رویاي س��بز« ب��ه کارگرداني 
سیدمحس��ن میرحس��یني و نویس��ندگي فهیمه 
سلیماني در روس��تاي دره باغ واقع در شهرستان 
اردستان از امروز کلید مي خورد. به گزارش فارس، 
فیلمنامه تله فیلم »رویاي سبز« که جزء آثار برگزیده 
جشنواره تس��نیم بوده، داستان انتظار آمدن ناجي 
است که با رویاي سبز کودکانه اي آغاز و جمعي را 

چشم به راه نجات دهنده روستا مي کند. 
کارگ��ردان این فیلم تلویزیوني اظهار داش��ت: با 
توجه به مضمون و فضاي قصه، نیازمند این بودیم 
که در فضایي بکر و متفاوت این قصه را به تصویر 

بکش��یم، بنابرای��ن اگر چه ش��رایط کار خارج از 
پایتخت مشکات خاص خود را به همراه داشت، 
اما با این حال تصمیم گرفتیم در روستاي دره باغ 

اردستان این کار را تصویربرداري کنیم. 
از بازیگران اصلي این اثر تلویزیوني که براي یکي 
از شبکه هاي سراسري تولید خواهد شد، مي توان 
به ن��ام بازیگراني چون اردالن ش��جاع کاوه، مینا 
جعفرزاده، س��ولماز آقمقاني، محمد فیلي، رونیا 
حاجي یوس��في، مجتبي باحشمت، شهامداحي، 
فاطمه سلیماني، حسام بیگدلو و با حضور رامسین 

کبریتي و رابعه اسکویي اشاره کرد. 

رئیس رسانه ملي با اشاره به مجموعه هاي نمایشي 
اخیر همچون مختارنامه،  گمش��ده، آسمان همیشه 
ابري نیس��ت و ارمغان تاریکي گفت: الگوس��ازي 
از چهره موجه زنان مس��لمان و فعال در تولیدات 
پرمخاطب، از مهم ترین اولویت هاي برنامه س��ازي 
صداوسیماس��ت. به گزارش فارس، به مناس��بت 
خجسته سالروز میاد با س��عادت بانوي دو عالم 
فاطم��ه زه��را )س(  از زنان برگزیده رس��انه ملي 
تقدیر ش��د. رئیس س��ازمان صداوس��یما در این 
مراسم که جمعي از هنرمندان، پیشکسوتان و زنان 
شاغل در رسانه ملي حضور داشتند با قدرداني از 

خدم��ات بانوان پرتاش، مؤمن و موفق در عرصه 
فعالیت هاي رسانه اي گفت: ترویج فرهنگ حجاب 
و عفاف از مهم ترین مسئولیت هاي رسانه ملي است 
که با جامع نگري و توجه به تمامي نیازها در اقشار 

مختلف جامعه صورت مي گیرد. 
ضرغامي با اشاره به آسیب هاي اجتماعي در حوزه 
زن و خانواده گفت: خوشبختانه در تولیدات رسانه 
ملي به ویژه در حوزه مس��تند و نمایش،  تولیدات 
تأثیرگذار و پرمخاطبي ساخته شده که براي تدوام 
و افزایش اثربخشي آن نیازمند ظرفیت سازي بیشتر 

هستیم .

تله فيلم روياي سبز در اردستان کليد مي خورد 

ضرغامي:

 الگوسازي از زنان مسلمان جزء اولويت هاي 
صداوسيماست

در شرف رسیدن به كمال

بررسی کارنامه بازيگری فريبرز عرب نیا
اهورا كرباسی:

70 درصد فارغ التحصيالن 
موسيقي فقط تدريس 

مي  کنند 
نویسنده و چهره ماندگار عرصه موسیقي گفت: 
70 درصد فارغ التحصیان موسیقي به دلیل نبود 
فضاي کس��ب و کار مناس��ب، به تدریس روي 
مي آورند. اهورا کرباس��ي در گفتگو با فارس در 
مورد انتشار جدیدترین اثرش در زمینه روش هاي 
تدری��س و روانشناس��ي آموزش��ي و یادگیري 
موسیقي، بیان داشت: 70 درصد از فارغ التحصیان 
عرصه موسیقي به تدریس این علم رو مي آورند، 
بنابراین همیش��ه ج��اي خالي کتابي ک��ه بتواند 
ش��یوه هاي تدریس را به اس��اتید و مدرسان این 
رش��ته آموزش دهد احساس مي شد. وي هدف 
از تألی��ف این کت��اب را باالبردن س��طح کیفي 
ش��یوه هاي تدریس در جوامع دانس��ت و گفت: 
روش تدریس یک علم و یک اندیش��ه کاربردي 
در جامعه، به مراتب با اهمیت تر از آن علم است، 
به طوري که بیش از 100 سال است که محققان 
درب��اره ش��یوه هاي صحیح تدری��س تحقیقات 
فراوان��ي کرده اند ک��ه بهتری��ن و کاربردي ترین 
نظریه ه��اي حاص��ل از این تحقیق��ات در این 
کتاب منتش��ر شده است. این هنرمند و نویسنده 
اصفهان��ي تصریح کرد: اس��تفاده از علم و روش 
صحیح تدریس س��بب مي شود تا علم موسیقي 
در کنار علم روانشناسي قرار گیرد و با پیوند این 
 دو علم، آموزش موسیقي کیفیت مطلوب تري پیدا 

مي کند.
وي با بیان این که هنر تدریس موس��یقي بس��یار 
دشوارتر از هنر موسیقي است، بیان داشت: جایگاه 
تدریس موسیقي نه تنها از علم موسیقي پایین تر 
نیست، بلکه اهمیت آن به مراتب چشمگیرتر از 

آن بوده است.
کرباس��ي بیان اهداف آموزش را از شاخصه هاي 
اصلي تدریس عنوان ک��رد و ادامه داد: در جامعه 
کنون��ي هنرمندان زبردس��ت و فاخ��ري وجود 
دارن��د که با تمام هنرمندي خ��ود به علت عدم 
آشنایي با شیوه هاي تدریس، از آموزش هنري به 
هنرجویان عاجزند و گاه این ناتواني معضلي را 
مي آفریند که در شخصیت و روحیات هنرجویان 
تأثیر منفي مي گذارد، تا جایي که ممکن اس��ت 
 در رون��د زندگي و سرنوش��ت آنها تأثیر س��وء

بگذارد.

خبر

عکاس��ان اصفهاني در جش��نواره بین المللي هنر 
 عکاس��ي ش��مالي  کش��ور نروژ، یک مدال طا و

دو مدال برنز کسب کردند. 
به گزارش پایگاه اینترنت��ي کانون عکس اصفهان، 
جشنواره هنر عکاس��ي شمالي در نروژ تحت نظر 
فدراس��یون جهاني هنر عکاسي )FIAP( ، انجمن 
عکاسان آمریکا )PSA( و اتحادیه جهاني عکاسان 

)UPI( اردیبهشت ماه جاري برگزار شد. 
در این جش��نواره، 791 عکاس از 60 کش��ور دنیا، 

پنج هزار و616 قطعه عکس را براي شرکت در این 
جشنواره ارس��ال کردند. اصغر صامتي  از اصفهان 
توانس��ت مدال طاي انجمن عکاس��ان آمریکا را 
با عک��س »دهکده جهاني« کس��ب کند. همچنین 
محمد رضا مؤمني نیز مدال برنز فدراسیون جهاني 
هنر عکاس��ي با عکس »چشمهایش«  و مدال برنز 

جشنواره با عکس »در دنیاي او« را کسب کرد. 
نمایش��گاهي از بین این عکس ها از پنجم تا هفتم 

آگوست 2011 در کشور نروژ برگزار می شود.

عکاسان اصفهاني در جشنواره بين المللي نروژ
سه مدال گرفتند 

اعضای هیأت نمایدگان اتاق بازرگانی اصفهان و کاش��ان به 
همراه رئیس س��ازمان بازرگانی اصفهان با استاندار اصفهان 
دیدار و گفتگو کردند. مظفر انصاری، رئیس سازمان بازرگانی 
اس��تان اصفهان در ابتدای این دیدار گف��ت: اننتخابات اتاق 
بازرگانی اصفهان و کاش��ان به صورت یک حرکت نمادین 

و انتخاب محور برگزار شد. 
وی تش��کیل کمیسیون های تخصصی و س��تادهای ویژه از 
جمله س��تاد راهبردی ص��ادرات به ع��راق را از اقدامات و 
عملکرد موفق دوره گذش��ته هیأت نمایندگان اتاق اصفهان 
ذکر کرد و گفت: اگر چه استان در صادرات مقام پنجم را در 
کش��ور از آن خود کرد، اما بخشی از صادرکنندگان استان از 

طریق استان های دیگر محصوالت خود را صادر کردند. 
وی حضور نخس��تین زن در هیأت نماین��دگان اصفهان را 
فرصتی برای حضور ارزش��مند بان��وان در عرصه اقتصادی 
دانست و گفت: امید است که نقش زنان در عرصه تجارت 

و بازرگانی بیش از پیش متبلور شود. 
وی اظهار داش��ت: توجه به تشکل های صادراتی و نهادهای 
تخصصی، آموزش برای بنگاه های اقتصادی، حمل و نقل به 
ویژه راه آهن سریع اصفهان – تهران می تواند صادرات استان 

را تقویت سازد. 
خس��رو کسائیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار 
گف��ت: نبود هماهنگی بین مس��ئوالن و حضور بیش از حد 
دولت در فعالیت های اقتصادی، نیازمند عزم جدی برای حل 

چالش های بخش خصوصی اقتصاد است. 
وی گفت: وجود پروژه های نیمه تمام از جمله توسعه حمل 
و نقل ریلی از مسائل اصلی استان است که به کار عملیاتی از 

سوی مسئوالن رده باالی استان نیاز دارد. 
وی لزوم فرهنگسازی در ادارات و دستگاه های دولتی نسبت 
به تسهیل امور تولیدکنندگان را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
تا زمانی که فرهنگس��ازی در ادارات و سازمان های صورت 
نگی��رد، بخش خصوص��ی و دولتی در اس��تان راه به جایی 

نمی برند. 
محمود اس��امیان،  نایب رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان در 
ای��ن دیدار گفت: انتخابات ات��اق با حضور حداکثری اعضا 
برگزار ش��د و هم اکن��ون هیأت نمایندگان ش��اهد حضور 
افرادی تاشگر در عرصه اقتصاد اصفهان است و امیدواریم 
با  همدلی و وفاق خوب موج��ود، گام ارزنده ای در عرصه 

اقتصاد استان برداشته شود. 
وی اتاق بازرگانی را وس��یله مناس��ب برای ایجاد ارتباط و 
تعامل بین بخش خصوصی و دولتی دانست و گفت: در اتاق 
یک پتانس��یل ارزنده ای وجود دارد که می تواند به مدیریت 

استان در فرآیند توسعه اقتصادی کمک کند. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به مس��أله ش��رکت 

نمایش��گاه های بی��ن المللی اصفهان اش��اره ک��رد و گفت: 
متأسفانه یک نمایشگاه درست برای استان نداریم و مسئوالن 
ش��هرداری و سایر نهادهای دولتی نباید نسبت به نمایشگاه 
 بس��ته نگاه کنند، در حالی که سایر استان ها دارای نمایشگاه
به مراتب بهتری هس��تند که با صرف هزینه در ابتدا، اقتصاد 

استان خود را متحول ساخته است. 
وی اظهار داشت: مسائلی در بخش های اقتصادی استان شامل 
افزایش هزینه های تولید و ثابت بودن نرخ ارز وجود دارد که 
ساالنه باعث افزایش مزیت واردات به میزان 10 درصد شده 
و اگر به این روند توجه نشود، باعث بروز چالش های جدی 

برای واحدهای تولیدی می شود. 
وی از آمادگ��ی هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی اصفهان و 
کاش��ان جهت ارائه کمک های مشاوره ای به استانداری خبر 
داد و گفت: اتاق به عنوان یک ابزار اس��ت که هر چه از این 
ابزار بیشتر استفاده شود، مثمرثمرتر خواهد بود، زیرا اعضای 

آن به صورت افتخاری در خدمت اقتصاد استان هستند . 
زهرا اخوان نس��ب، عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
اصفهان در این دیدار گفت: ستاد تسهیل استان فرصتی است 
در اختیار اس��تان تا مس��ائل واحدهای صنعتی و تولیدی را 

سریع تر حل نماید . 
وی از استاندار به عنوان رئیس این ستاد خواست که وقت بیشتری 
 برای این ستاد گذاشته و سیستم بورکراسی و دست اندازهای

اداری برای فعاالن اقتصادی تسهیل تر سازد . 
مصطفی حجه فروش، عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان 
در این دیدار تأکید کرد: هر جهادی نیاز به قرارگاهی دارد و 
هر قرارگاهی نیاز به نیروهای جهادگر و اگر قرار اس��ت که 
جهاد  اقتصادی در این س��ال آغاز ش��ود، باید از جهادگران 

متخصص و مجرب این بخش استفاده شود. 
مصطفی رناس��ی، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون 
صنعت ومعدن اتاق اصفهان در این جلس��ه گفت: در س��ال 
گذشته مجلس تصویب کرد که 30 درصد یارانه ها دراختیار  

تولید قرار گیرد که تا کنون یک ریال پرداخت نشده است. 
وی افزود: زمانی که بنگاه اقتصادی کارگر از دست می دهد، 
به معنای این اس��ت که به روز مرگ خود نزدیک   تر می شود 
و در ش��رایط کنونی هزینه های تولیدی از جمله قیمت مواد 
خام افزایش یافته ومدیریت یک واحد تولیدی بسیار دشوار 
است. وی به مصوبه مجلس شورای اسامی مبنی بر تقسیط 
بدهی های معوق به مدت 60 ماه اشاره کرد و گفت: اینگونه 
تس��هیات برای واحدهای تولیدی اهمیتی بسیاری دارد و 
برای مشخص شدن واحدهای واقعی از غیرواقعی می توان 
به لیست بیمه تأمین اجتماعی و اشتغال موجود آنان مراجعه 
کرد. وی هزینه بیکار شدن یک شاغل در واحدهای تولیدی 
را ب��رای دولت باال دانس��ت و گفت: به جای این که دارویی 

برای بیماری بیکاری پیدا کنیم باید قبل از بروز بیماری فکری 
کنیم. 

جعفر برکتین، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه تأکید کرد: جهاد اقتصادی یک مرکز هماهنگی 
یا پایلوت باید داش��ته باشد و پیشنهاد می کنیم که با حضور 
دس��تگاه های دولتی و تش��کل های اقتص��ادی و بانک ها در 
 اس��تان، ای��ن مرکز تش��کیل ش��ود. وی بهره بانک��ی 18 تا
 24 درصد را برای واحدهای تولیدی بس��یار باال دانست و 
گفت: کدام واحد اقتصادی می تواند 25 درصد س��ودآوری 
داش��ته باشد و قادر به پرداخت تسهیات بانکی با این نرخ 
باشد. وی شرایط رقابتی بنگاه های اقتصادی ایران با چین را 
بسیار متفاوت برشمرد و گفت: زمانی که بهره بانکی در چین 
بین 2 تا 3 درصد است و در ایران 18 درصد، تنها باید شاهد 

رونق واردات باشیم تا صادرات.
محمدرض��ا رجالی، عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
اصفه��ان در این دیدار گفت: ب��ار مالیات بر ارزش افزوده و 
هدفمند شدن یارانه ها بر دوش صنعت است و تنها تسهیلی 
که برای آن قائل ش��دند، بسیار ضیف است و به طور عملی 

هم انجام نمی شود. 
وی توسعه حمل و نقل ریلی را عامل مهم در توسعه اقتصاد 
اس��تان دانست و گفت: پروژه های توسعه حمل و نقل ریلی 
ت��ا کنون 30 درصد در بخش زیرس��اخت صورت گرفته و 
طی ده سال از کل پروژه 10 درصد انجام شده که اگر روند 
آن سریع شود، شاهد تحوالت چشمگیری در اقتصاد استان 

خواهیم بود.  
فرزان��ه، رئیس اتاق بازرگانی کاش��ان در ای��ن دیدار گفت: 
کاش��ان از دیرباز در مس��یر کاروان قرار داشته، ولی با رونق 
دریانوردی از رونق افتاده است. ولی با  توسعه حمل و نقل 

ریلی می تواند جایگاه گذشته خود را بازیابد. 
وی گفت: برای بازگش��تن رونق به کاشان، مسیر ریلی برای 
تقویت حمل و نقل ش��رق به غرب به دو خط افزایش پیدا 
کند تا شاهد توس��عه و رونق دوباره برای این شهر تاریخی 

باشیم. 
حبیب اله فرتاش در این دیدار گفت: کلیه واحدهای صنعتی 
با چالش هایی از قبیل بدهی آب، برق و گاز روبه رو هستند 
و هم اکنون شهرک های صنعتی با 10 درصد ظرفیت فعالیت 
می کنند. وی ظرفیت و توانمندی واحدهای اقتصادی استان 
را  قابل توجه  دانس��ت و گفت: باید از این ظرفیت استفاده 
شود، زیرا در مقایسه با سایر کشورها از نظر توانمندی فراتر 

هم هستیم. 
مرتضی بیش��ه، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیس��یون 
آم��وزش اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار گفت: جایگاه 
صنعتگر در استان مشخص نیست و نیاز است که سازمان های 

ارائه دهنده خدمات نسبت به جایگاه صنعتگر و تولید کننده 
ش��ناختی داشته باشند و نس��بت به رفع مسائل و مشکات 

آنان همت کنند. 
مس��عود گلشیرازی، عضو هیأت رئیسه اتاق اصفهان در این 
دی��دار گفت : اگر هر ماه یک مس��أله اقتصادی اس��تان حل 
ش��ود، تا آخر سال 12 مسأله اس��تان حل شده است که در 
سال جهاد اقتصادی برای کارنامه بخش خصوصی و استان 

ارزنده است. 
 علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان در این دیدار ضمن 
تبریک به هیأت نمایندگان جدید اتاق اصفهان و کاشان گفت: 
توسعه فعالیت های علمی و عملی اتاق می تواند زمینه استفاده 

صحیح از فرصت ها و ظرفیت های استان را فراهم سازد. 
وی اظهار داشت: اس��تانداری تنوع و تکثر فراوانی در تمام 
زمینه ه��ای کاری دارد و نباید همه موارد را از اس��تانداری و 
مدیران بخواهیم. وی تکمیل زیرساخت های توسعه صادرات 
اس��تان را یکی از وظایف مهم اس��تانداری دانست و گفت: 
توس��عه ناوگان هوایی، ریلی به عنوان دغدغه در استانداری 
مطرح اس��ت. وی به مسائل پیش روی خط ریلی اصفهان و 
تهران اش��اره کرد و گفت: پیگیری برخی از نیازها در سطح 
ملی باعث هدر رفتن زمان برای انجام این پروژه می ش��ود و 
اصفهان از وزارت راه خواس��ته که برای س��اخت واگن ها و 

سایر بخش ها اجازه دهند که پیگیری آن را انجام دهیم. 
وی اضافه کرد: 13 درصد صادرات اس��تان از طریق هوایی 
حمل می شود و در صورت توسعه خط هوایی شرایط بهتری 

برای استان فراهم می شود . 
وی از رایزنی استانداری برای باز شدن خطوط هوایی جدید 
به اصفهان خبر داد و گفت: متأس��فانه خط هوای گلف ایر 
به مش��کل برخورده و تاش داریم که خط هوایی قطر را به 

اصفهان بیاوریم . 
استاندار اصفهان گفت: استانداری آمادگی دارد که دیدگاه ها و 
انتقادات اتاق های فکر بخش خصوصی را بشنود و مصوبات 
اتاق فکر بخش خصوصی برای استانداری قابل توجه است. 
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به تش��کیل س��تاد 
هماهنگی فرمان جهاد اقتصادی در استانداری اصفهان خبر 
داد و گفت: این ستاد 11 زیرگروه دارد و از بخش خصوصی 
درخواست ش��ده که نماینده ای در این ستاد داشته باشند تا 

فعالیت هایی به صورت هدفمند انجام شود. 
وی توضیح داد: این س��تاد یک س��اختار فراتر از استانداری 

است و بخش خصوصی بهتر می تواند در  آن فعالیت کند. 
وی تأکید کرد: بخش س��رمایه گذاری اس��تان را انسان های 
شریف و متدین تش��کیل داده اند که دارای نگاه ارزشمندی 
به مسائل هستند و وقتی به مراتب باال می رسند جاه طلب و 
اهل اس��راف نمی شوند . وی مسائل پیش روی محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی استان را نیازمند بررسی و تحلیل 
کارشناس��ی دانست . اس��تاندار اصفهان از هیأت نمایندگان 
اتاق  های بازرگانی اصفهان و کاش��ان خواس��ت که راجع به 
فعالیت های بازدارنده پیش��نهادات و طرح های خود را ارائه 

دهند.

استاندار اصفهان در ديدار هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان :

ستاد جهاد اقتصادی استان می تواند زمینه ظهور ظرفیت  بخش خصوصی را فراهم کند
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