
مدي��ركل تع��اون چهارمحال و 
بختي��اري گف��ت: امس��ال 300 
ش��ركت تعاوني در اين اس��تان 
تشكيل و راه اندازي مي شود. داود 
شيوندي در همايش تعاون گران 
كارآفرين اين استان، از تعاوني ها 

به عنوان اهرم اقتصادي و اجتماعي جامعه نام برد و اظهار داشت: بر همين 
اساس تعاوني ها مي توانند...

بختياري  استاندار چهارمحال و 
گفت: تدوي��ن طرح هاي جامع 
ش��هري در اي��ن اس��تان دچار 

خودتكراري شده است. 
علي اصغر عنابستاني در نشست 
ش��وراي برنامه ريزي اين استان 

اظهار داشت: كليات اجرايي طرح جامع شلمزار، مركز شهرستان كيار و 
گندمان از توابع شهرستان بروجن...

امسال انجام مي شود؛
راه اندازي 300 تعاوني 

در چهارمحال و بختياري

استاندار چهارمحال و بختياري:
تدوين طرح هاي جامع شهري دچار 

خودتكراري شده است

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

بعد از گذشت 3 سال؛
مديران خودروسازي بخش خصوصي 

به زندان افتادند
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 شهرستان    صفحه 4

استاندار اصفهان:

جنبش آزادی خواهی ایران و مصر 
شبیه به هم است

صفحه4

مديركل مس��كن و شهرس��ازی 
چهارمحال و بختياری با اش��اره 
به عدم همكاری به موقع برخی 
دس��تگاه با س��ايت های مسكن 
 مه��ر، گفت: افتتاح پن��ج هزار و 
211 واحد مس��كن مهر در اين 

استان به تأخير افتاده است. علی ابراهيمی با اشاره به عدم همكاری به موقع 
برخی دستگاه های خدمات رسان ...

مدیرکل مسکن و شهرسازی مطرح کرد؛
عدم همكاری سازمان ها با مسكن مهر 

چهارمحال و بختياری

شهرستان    صفحه 4

وزير ارتباطات وفناوري اطالعات:
تغییر تعرفه مکالمه تلفن ثابت 

بررسی می شود

شهرستان    صفحه 4

 اخوان:
جهاد اقتصادی نيازمند 
جهادگران اقتصادی است

رئيس كميسيون امور بانوان اتاق بازرگانی استان 
اصفه��ان گفت: جهاد اقتصادی در كش��ور نياز 
ب��ه جهادگرانی دارد كه هم��ان فعاالن اقتصادی 
هستند. زهرا اخوان در نشست هم انديشی جايگاه 
زن در عرص��ه جهاد اقتصادی در اتاق بازرگانی 
استان اصفهان با اشاره به نقش كليدی بانوان در 
زمينه های مختلف در جامعه، بيان داشت: تمام زنان 
 و بانوان كشور بايد زندگی حضرت فاطمه )س(
را سرمشق و الگوی خود در تمام مراحل زندگی 
ق��رار دهن��د. وی افزود: در جه��ت حركت به 
سوی جهاد اقتصادی بايد در يک رقابت سالم، 

اشكاالت موجود در اين عرصه رفع شود.
رئيس كميس��يون بانوان اتاق بازرگانی اس��تان 
اصفه��ان ادام��ه داد: برای ايجاد ي��ک تحول و 
پيش��رفت در روند اقتصادی كش��ور، جامعه به 
يک كوشش همگانی از طرف تمام افراد، نيازمند 

است. 
 وی با اشاره به تالش دشمنان در ايجاد مانع تراشی
برای فعاليت ها و خدمات اقتصادی در كش��ور 
گفت: ش��رايطی كه دشمنان خارجی در فضای 
كسب و كار كشور ايجاد كرده اند، از يک طرف 
روابط بين الملل كشور ايران را با ديگر كشورها 
تحت الشعاع قرار داده و از طرف ديگر مشكالتی 
را در زمينه فعاليت های اقتصادی در داخل كشور 

ايجاد كرده است.  
رئيس كميسيون امور بانوان اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با اشاره به تكيه كشور به درآمد حاصل 
از صادرات و ف��روش منابع زيرزمينی والزام به 
تغيير نگرش جامعه، تأكيد كرد: درآمد كش��ور 
بيشتر از طريق فروش منابع زيرزمينی كه ذخاير 
كشور بوده تأمين شده كه مبالغ حاصل از فروش 
اي��ن مناب��ع زيرزمينی مانند نف��ت، بايد صرف 
طر ح های بزرگ و مهم در اقتصاد جامعه ش��ود 
كه در آينده بتوان به عنوان س��رمايه ملی از اين 

طرح ها استفاده كرد. 

واحد مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(
موضوع مناقصه: خريد فیلم راديولوژی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 50/000/000 ريال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانکی

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ 1390/3/16 لغايت 

روز پنج شنبه مورخ 1390/3/19 
محل توزيع اسناد مناقصه:

1- مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(
2- خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم پزشکی- ستاد مرکزی- ساختمان 
شماره يک- طبقه همکف- اداره کمیسیون مناقصات- اتاق 110- تلفن 

تماس: 7922191
روز شنبه  پیشتاز:  از طريق پست  مناقصه  اسناد  تحويل  مهلت  آخرين 
علوم  دانشگاه  هزارجريب-  خیابان  آدرس:  به   1390/3/28 مورخ 
استان اصفهان- ساختمان شماره  بهداشتی درمانی  پزشکی و خدمات 

يک- دبیرخانه مرکزی- کدپستی 73461- 81746
ساعت  چهارشنبه  روز  رسیده:  پیشنهادهای  بازگشايی  محل  و  زمان 

14:30 مورخ 1390/4/1 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختیاری
م الف: 3367
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سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

همزمان با آغاز شمارش معكوس برای برگزاری يكصد و پنجاه و نهمين نشست 
عادی ساالنه اوپک در وين، احتمال حضور محمدعلی آبادی به عنوان سرپرست 

جديد وزارت نفت در اين نشست قوت گرفت.
سيدمحمد علی خطيبی در گفتگوی كوتاه با مهر با تأكيد بر اين كه چهارشنبه هفته 
 جاری نشس��ت وزارتی اوپک برگزار می شود، گفت: سازمان اوپک هيچ گونه
 ض��رب االجلی برای معرفی سرپرس��ت هيأت نمايندگی اي��ران تعيين نكرده 

است.
نماين��ده اي��ران در هيأت عامل اوپک ب��ا تأكيد بر اين كه تا پي��ش از برگزاری 
نشست هفته جاری سرپرس��ت هيأت عامل ايران در اوپک تعيين خواهد شد، 
اظهار داش��ت: به زودی ايران به طور رس��می رئيس هيأت نمايندگی خود در 
 نشست آتی اوپک را به دبيرخانه اين سازمان اعالم می كند. تا پيش از انتصاب 
محمد  علی آبادی به عنوان سرپرست جديد وزارت نفت، حضور سيدشمس الدين 
 حسينی، وزير اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت به عنوان نماينده جمهوری اسالمی 
اي��ران - رئي��س موقتی اوپ��ک - در يكصد و پنجاه و نهمي��ن اجالس اوپک 
تقريباً قطعی ش��ده ب��ود. با توج��ه به اعمال اي��ن تغييرات جدي��د مديريتی، 
 هنوز به طور رس��می نام سرپرس��ت هي��أت نمايندگی ايران ب��رای حضور در 
يكصد و پنجاه و نهمين اجالس اوپک تعيين تكليف نشده، اما با توجه به سرپرستی 
علی آبادی در وزارت نفت، امكان حضور وی به عنوان رئيس در نشست آينده 

اوپک نسبت به وزير اقتصاد محتمل تر است. 
پيش از اين، وزارت نفت اعالم كرده بود: محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری و 
سرپرست وزارت نفت، قصد حضور در يكصد و پنجاه و نهمين اجالس اوپک را 
ندارد و از اين رو بر اساس تشخيص و صالحديد رئيس جمهور يكی از وزيران 
هيأت دولت در اجالس آينده اوپک و همچنين اجالس مشترک اوپک با اتحاديه 

اروپايی معرفی و شركت فعال خواهند داشت.

 اين در حالی است كه سيد محمدرضا ميرتاج الدينی پيشتر در جمع خبرنگاران 
درباره وضعيت رئيس اوپک با تأكيد بر اين كه موضوع رياست كشورها بر سازمان 
اوپک موضوع اشخاص نيست، گفت: در حال حاضر وزارت نفت ايران رياست 
دوره ای سازمان اوپک را بر عهده دارد. معاون پارلمانی رئيس جمهور با بيان اين كه 
با برگزاری يكصد و پنجاه و نهمين اجالس اوپک رئيس جمهوری يا نماينده وی 
در اين نشست حضور پيدا می كند، تصريح كرده بود: حضور رئيس جمهور به 
معنای افزايش جايگاه ايران در سازمان اوپک خواهد بود. يكصد و پنجاه و نهمين 
نشست عادی و ساالنه 12 كشور عضو اوپک هجدهم خرداد ماه )20 ژوئن2011 

ميالدی( به رياست ايران در وين برگزار خواهد شد.

رئيس كميسيون انرژی مجلس با بيان اين كه نمی توان كسی را ولو به عنوان 
سرپرس��ت وزارت نفت معرفی كرد كه زبان مفاهمه مشترک با بدنه وزارت 
نفت را نداشته باشد، گفت: اين بدترين انتخاب برای صنعت نفت و گاز است 

و اين تصميمات، كشور را به مخاطره می اندازد.
حميدرضا كاتوزيان در گفتگو با مهر،  با اشاره به معرفی علی آبادی به عنوان 
سرپرس��ت وزارت نفت اظهارداش��ت: حوزه نف��ت و گاز يک حوزه كاماًل 
تخصصی است كه آقای علی آبادی هيچ تخصص و تجربه ای در اين زمينه 

ندارد و انتخاب وی برای سرپرستی نفت قابل تأمل است.
وی به سوابق علی آبادی اشاره و تصريح كرد: علی آبادی شايد يک مهندس 
عمران خوب باشد، اما نمی تواند سرپرست خوبی برای وزارت نفت باشد. 
موضوع نفت و گاز مرتبط با عمران نيست و شايد از كل فعاليت های نفت 
و گاز كمتر از 5 درصد فعاليت ها عمرانی باشد؛ او هيچ تجربه قبلی و مرتبط 

با نفت و گاز ندارد .
رئيس كميسيون انرژی مجلس ادامه داد: علی آبادی نمی تواند در سرپرستی 
وزارت نفت موفق باشد، زيرا اساساً بعيد است بتواند اظهار نظر يا رهبری در 
اين بخش داشته باشد. بدنه نفت كسانی را می پذيرد و با سهولت با آنها كار 
می كند كه حتماً از خود اين بدنه و آشنا به مشكالت و معضالت باشد. اگر 
هم كسی از بيرون معرفی می شود، حداقل بايد مطالعات و تجربياتی در اين 

رابطه داشته باشد .
وی خاطرنش��ان كرد: بخش نفت و گاز با مس��ائل ديپلماتيک و سياس��ی و 
اقتصادی مرتبط است. ما اين مباحث را در دوران آقای ميركاظمی هم مطرح 
كرده ايم. وزيری كه می خواهد وزارت نفت را اداره كند بايد بر موضوعات 
كاری تسلط داشته باشد. شايد نبايد يک كارشناس پتروشيمی خوب باشد، 
اما حداقل بايد فعاليت پتروشيمی را خوب درک كند، به توليد آشنا باشد و 
 بر مش��كالت  اين صنعت مسلط باشد و شرايط جهانی را بشناسد، اما آقای 

علی آبادی هيچ كدام از اين ويژگی ها را ندارد.
كاتوزيان گفت: انتخاب آقای علی آبادی به عنوان سرپرست نفت شايد بهترين 

انتخاب آقای احمدی نژاد باشد، اما اگر از منظر ملی نگاه كنيم، ضمن احترام 
به ش��خصيت آقای علی آبادی ، اين بدتري��ن انتخاب برای صنعت نفت و 
 گاز كش��ور و ش��رايط موجود است و اين تصميمات كش��ور را به مخاطره 

می اندازد.
وی با بيان اين كه رئيس جمهور می توانس��ت انتخاب بهتری داش��ته باشد، 
گف��ت: از نظ��ر من اين انتخاب غير قابل توجيه اس��ت. نف��ت و گاز با اين 

تصميمات ضربه خواهد خورد.
كاتوزيان با طرح اين س��ئوال كه اساس��اً ويژگی های علی آبادی نس��بت به 
ميركاظمی چيست، گفت: بايد ديد آقای علی آبادی چه برتری نسبت به آقای 
ميركاظمی دارد. به هرحال فردی به داليل و نقايصی عزل می شود، اما فردی 
كه جايگزين می شود بايد در نقاط ضعف فرد بركنار شده ، قوت داشته باشد 
تا ش��اهد مشكالت قبلی نباشيم. سئوال اين اس��ت كه آقای علی آبادی چه 
ويژگی و چه برتری نسبت به آقای ميركاظمی داشته كه وزير قبلی با آن عجله 
كنار گذاشته می شود، وزارت نفت برای مدتی بالتكليف می ماند و در نهايت 

فردی معرفی می شود كه هيچ ارتباطی با نفت ندارد.
رئيس كميسيون انرژی مجلس اظهارداشت: آقای ميركاظمی اگر با ورود به 
حوزه نفت و گاز از صفر شروع كرد و در دو سال مطالعاتی انجام داد و با فراز 
و فرودهايی كه داشت تجربياتی كسب كرد، حال آقای علی آبادی بايد از زير 
صفر شروع كند. با اين انتخاب نوعی عقب گرد را در وزارت نفت شاهديم. 
با اين تصميمات وزارت نفت را در تنگاهايی قرار می دهيم و برای كشور كه 
هزينه هايش با نفت پوشش داده می شود و بخش عظيمی از درآمدش از نفت 

است، ايجاد مخاطره می كنيم.
نماينده تهران يادآور ش��د: ما معتقديم اقدام مجلس و عزم جدی نمايندگان 
برای پيگي��ری تخلف رئيس جمهور در اين حوزه تأثي��ر زيادی در معرفی 
سرپرست داشته اس��ت، اما مجدداً نوع تصميمات موجب می شود دغدغه 
اصلی مجلس و نمايندگان كه توجه به منافع ملی  در حوزه نفت و گاز است، 

همچنان سرجايش باقی بماند.

رض��ا تقی پ��ور گف��ت: درخواس��ت تغيي��ر قيم��ت تعرف��ه ه��ای 
تلف��ن ثابت در كميس��يون تنظي��م مق��ررات و ارتباط��ات راديويی 
بررس��ی م��ی ش��ود و در ص��ورت وج��ود تف��اوت بي��ن قيم��ت 
 ف��روش و هزين��ه های تم��ام ش��ده، در قيمت ف��روش تجديد نظر 

می شود. 
وزي��ر ارتباط��ات وفن��اوری اطالع��ات در خصوص تغيي��ر تعرفه 
مكالم��ه تلف��ن ثاب��ت اظهارداش��ت: براب��ر اص��ل 44 در ص��ورت 
وج��ود تف��اوت قيمت ف��روش و هزينه های تمام ش��ده، ش��ركت 
 مخاب��رات اي��ران م��ی توان��د درخواس��ت تغيي��ر قيم��ت داش��ته 

باشد. 
تقی پور گفت: به دنبال تغييرزون بندی ها)zone( هس��تيم كه ممكن 
است در برخی مسيرها نرخ مكالمه كاهش  پيدا كند و برخی مسيرها 

با افزايش قيمت روبه رو شوند.

هفت��ه آين��ده، نماد بان��ک تات براي انج��ام معامالت در ب��ازار اول 
 فرابورس بازگشايي مي شود. حسين خزلي خرازي، مجري راه اندازي
كارگ��زاري بان��ک تات در گفتگ��و با موج، با اعالم اي��ن خبر اظهار 
داش��ت: با برگزاري مجمع عموم��ي فوق العاده ش��ركت كارگزاري 
انديش��ه برتر، اين ش��ركت كارگزاري به نام شركت كارگزاري بانک 
تات تغيير نام داد. وي ادامه داد: هفته جاري در مرحله اول نام بانک 
تات در فهرست ش��ركت هاي بازار اول فرابورس درج خواهد شد. 
به گفته خرازي، هفته گذشته صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 
مال��ي 89 و گزارش مجمع عمومي بان��ک تات و صورت هاي مالي 
ش��ركت البرز تات به س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارائه شد 
تا به منظور اطالع رساني در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد. مجري 
راه اندازي كارگزاري بانک تات خاطرنش��ان كرد: امروز)دوشنبه( نيز 
بودجه و پيش بيني س��ود هر سهم اين بانک براي سال مالي 90 اعالم 
خواهد ش��د تا در هفته آينده نماد اين بانک براي انجام معامالت در 

بازار اول فرابورس بازگشايي شود.

مديران يک ش��ركت خودروسازي بخش خصوصي كه از سه سال پيش 
تاكنون نس��بت به تحويل خودروي خريداران امتناع مي كردند، به زندان 
افتادند. به گزارش موج، اين ش��ركت خودروس��ازي خصوصي از سال 
1387 ب��ا دريافت 150 ميليون ري��ال)در دو مرحله( بابت هر دس��تگاه 
محص��ول فيات از دو هزار و 700 خريدار، نس��بت به تحويل خودروي 
خريداران امتناع كرده اس��ت. گفته مي ش��ود كه شركت مذكور بيش از 
430 ميليارد ريال كالهبرداري كرده اس��ت و خريداران خودروهاي اين 
ش��ركت فقط متعلق به يک استان نيس��ت، بلكه تقريبًا از تمام استان هاي 
كش��ور به  ويژه شهرهاي اصفهان، تبريز، ش��يراز، كرمان و ساري نسبت 
براي پيش خريد محصول فيات ثبت نام كرده اند. اين گزارش مي افزايد 
كه هفته گذش��ته ش��ش نفر از مديران اين ش��ركت خودروسازي بخش 
خصوصي)آقايان غ، ر، ب، ب، ط و ن( از س��وي ش��عبه س��ه دادسراي 
مفاس��د اقتصادي به جرم كالهبرداري دستگير شده و روانه زندان شدند. 
براس��اس اين گزارش، شركت خودروس��ازي صنعت پارس)تاپكو( در 
اواي��ل س��ال 87 با دعوت از م��ردم براي ثبت نام خري��د خودرو در دو 
مرحل��ه اقدام به اخ��ذ مبالغي از خريداران كرد. در مرحله نخس��ت اين 
ش��ركت با درياف��ت 75 ميليون ريال از هر خري��دار و در مرحله دوم با 
درياف��ت 77 ميليون ريال، در مجموع 152 ميلي��ون ريال از هر خريدار 
درياف��ت كرد تا ظرف مدت 20 روز خودروهاي خريداري ش��ده را به 

مش��تريان تحويل دهد. يادآور مي ش��ود با گذشت سه سال از اين اتفاق 
اين ش��ركت همچنان از ارائه خودروهاي خريداري ش��ده به خريداران 
امتن��اع مي كند و در برابر 430 ميليارد ريالي كه از اين افراد براي فروش 

خودرو دريافت كرده است، پاسخگو نيست.

تغییر ریاست اوپک در دقیقه 90؛
 قرعه به نام علی آبادی افتاد

کاتوزیان:
علی آبادی زبان مفاهمه مشترک با بدنه نفت را نمی داند

وزیر ارتباطات وفناوري اطالعات:
تغيير تعرفه مكالمه تلفن ثابت 

بررسی می شود

بانک تات به فرابورس مي آيد

بعد از گذشت 3 سال؛
مديران خودروسازي بخش خصوصي به زندان افتادند

برای دومين بار؛
بان کی مون نامزد دبيرکلی می شود

دبيركل فعلی س��ازمان ملل متحد تصميم دارد برای بار دوم نامزد تصدی اين 
پست با توجه به حمايت های گسترده غربی ها شود. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، بان كی مون قصد دارد برای پنج سال ديگر عهده دار دبيركلی سازمان 
ملل متحد باشد و در اين راه تا كنون حمايت آمريكا و ديگر كشورهای عضو 
شورای امنيت را به دست آورده است. در همين رابطه قرار است امروز بان كی 
مون با اعضای گروه آس��يا كه از جمله گروه های دارای نفوذ در سازمان ملل 
بوده و از كشورهای آسيايی و خاورميانه تشكيل شده اند نشستی را برگزار كند. 
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در صورت مثبت بودن نتايج نشست بان كی مون 
با گروه آسيا، وی نامزدی خود را برای تصدی پست دبيركلی اعالم می كند. 

ادعای اینترنشنال بيزنس تایمز؛
10 هزار ايميل وزارت خارجه ايران 

هک شد
نشريه اينترنشنال بيزنس تايمز روز جمعه مدعی شد: گروه خرابكاری اينترنتی 
ناشناس به سرورهای دولتی ايران نفوذ كرده و محتوای بيش از 10 هزار پيام 
ايميل وزارت امور خارجه اين كش��ور را به دس��ت آورده اس��ت. به گزارش 
ش��فاف گزارش های رسانه ای اين گروه به اين امر اشاره دارد كه اين فايل ها 
پس از دسترسی هكرهای اين گروه به مركز ايميل اداره گذرنامه و رواديد ايران 
 به س��رقت رفتند. گزارشات رسانه ای حاكی از آن است كه اكثريت فايل ها
متعلق به تقاضاهای رواديد برای يک نشست نفتی است كه بسياری از افراد 
تقاضا كننده چينی هستند.  به گفته يكی از اعضای گروه هكرهای ناشناس، 
ه��دف از اين تهاجم به فايل های مزبور بيش��تر لطمه زدن به وجهه ايران در 
فضای س��ايبری و دنيای واقعی بوده اس��ت. اين گروه در مخالفت آشكار با 
جمهوری اسالمی، عنوان نموده كه در 22خرداد و سالگرد انتخابات88 قصد 
خرابكاری اينترنتی در فضای سايبری ايران را دارد. اگرچه هنوز منابع داخلی 
اي��ن حمله اينترنتی هكرهای ضد جمهوری اس��المی را تأييد نكرده اند، اما 
شواهد حاكی از آن است كه دشمنان جمهوری اسالمی، با هدف خرابكاری 
در سيستم های اينترنتی دولتی و باال بردن نارضايتی عمومی از اين طريق، قصد 
مقابله و تهاجم سايبری عليه جمهوری اسالمی را دارند. در چنين شرايطی الزم 
است كه جمهوری اسالمی ضمن تدوين استراتژی امنيت سايبری، به سمت 
باالبردن امنيت سايبری، ايجاد سامانه اينترنت داخلی، سامانه مقابله به مثل با 
كشورهای متخاصم در فضا سايبری و اقدامات بازدارنده حركت نمايند تا از 
بروز اتفاقاتی چون ويروس استاكس نت و خرابكاری های مشابه جلوگيری 

به عمل آورند.

سي ان  ان: حال عبداله صالح وخيم است
س��ي ان ان به نقل از يک منبع آگاه سعودي از وخيم بودن حال ديكتاتور يمن 
در رياض خبر داد. به گزارش شبكه سي ان ان، با وجود اين كه مقامات نزديک 
به علي عبداله صالح، ديكتاتور يمن اعالم مي كنند كه ميزان جراحت وي در 
حمله خمپاره اي روز جمعه به كاخ رياست جمهوري بسيار سطحي است، اما 
يک منبع سعودي اعالم كرد كه وضعيت جسماني ديكتاتور بسيار بدتر از آن 
چيزي است كه اعالم مي شود. وي با تأييد خبر انتقال صالح به عربستان براي 
درمان گفت كه وي به محض ورود به فرودگاه به يک بيمارستان در نزديكي 
فرودگاه منتقل شده و حال وي به شدت وخيم است و اخبار منتشر شده مبني 
بر سطحي و خفيف بودن جراحت هاي او دروغ است. برغم اين كه يک پيام 
صوتي از صالح در روز جمعه از تلويزيون رسمي يمن پخش شد و وي اعالم 
كرد كه حالش خوب است، اما برخي منابع مانند عبدالملک منصور، سفير يمن 
در قاهره درباره اين پيام صوتي منسوب به صالح ابراز ترديد كرد و گفت كه 
در سياست هرچيزي امكان دارد، به همين دليل ممكن است اين پيام صوتي 

متعلق به صالح نباشد.

گذرگاه رفح دوباره بازگشايي شد
استاندار سينا اعالم كرد: پس از انجام تعميرات و بازسازي هاي الزم در گذرگاه 
رفح، اين گذرگاه از ديروز دوباره فعاليت خود را آغاز مي كند و مسائل سياسي 
دخالتي در بسته شدن اين گذرگاه نداشته است. به گزارش فلسطين آن الين، 
س��رتيپ عبدالوهاب مبروک اعالم كرد گذرگاه رفح پس از پايان تعميرات و 
بازس��ازي هاي الزم در آن، دوباره باز خواهد ب��ود و رفت وآمد در آن جريان 
خواهد داش��ت. مقامات مصري روز گذشته در اقدامي غافلگيرانه و ناگهاني، 
گذرگاه رفح را كه ش��ريان زندگي يک ونيم ميليون فلسطيني ساكن نوار غزه 
به شمار مي آيد و آنها را به اين وسيله با جهان خارج مرتبط مي سازد، بسته اعالم 
كرد و همين موجب بروز اعتراضاتي در برابر اين گذرگاه ش��د. سالمه بركه، 
مديركل پليس گذرگاه هاي نوار غزه نيز تأكيد كرد كه مشكالت فني و اداري 
باعث تعطيلي گذرگاه مرزي رفح شده و مسائل سياسي دخالتي در اين مسأله 
نداشته است. مصر از شنبه هفته گذشته گشايش دائمي گذرگاه رفح را اعالم 
كرد و بر اساس اعالم مقامات مصري زنان و افراد زير 18 و افراد باالي 40 سال 

و فرزندان همراه والدين خود، نيازي به دريافت ويزا ندارند.

جوانان انقالبي یمن: 
ديكتاتور سقوط کرد؛ انقالب پيروز شد

جوان��ان انقالب��ي يمن در پي اع��الم خبر خروج صالح از يمن به جش��ن و 
پايكوبي پرداختند و آن را سقوط رژيم حاكم دانستند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، جوانان انقالبي يمن كه ماه هاست با برپايي تظاهرات هاي مسالمت آميز 
خواستار سرنگوني رژيم حاكم هستند، خروج علي عبداله صالح از اين كشور 
و پناه بردنش به عربس��تان به بهانه درمان را س��رنگوني و سقوط رژيم حاكم 
تلق��ي كردند و پيروزي انقالب يمن را اعالم كردند. ديكتاتور يمن در حمله 
خمپاره اي جمعه به كاخ رياس��ت جمهوري به شدت زخمي شد و ديشب به 
همراه تعدادي از مقامات ارشد زخمي و تعداد زيادي از اعضاي خانواده اش به 
رياض منتقل شد. از سوي ديگر الجزيره نيز اعالم كرد كه يمن امروز غرق در 
شادي و پايكوبي است؛ زيرا نشانه هاي زيادي وجود دارد كه بيان مي كند صالح 

ديگر به يمن باز نخواهد گشت.

القاعده متهم اول؛
خنثی شدن طرح ترور زرداری

تلويزيون محلی پاكستان از ناكام ماندن طرح ترور رئيس جمهور اين كشور 
خبر داد. به گزارش ش��ينهوا، با بازداشت هش��ت تروريست در اسالم آباد و 
پنجاب پاكستان، طرح ترور آصف علی زرداری ناكام ماند. اين طرح ترور با 
بازداشت چهار تروريست در اسالم آباد و بازجويی از آنها و سپس بازداشت 
چهار فرد ديگر در پنجاب افش��ا ش��د. اين طرح ترور قرار بود در ماه گذشته 
ميالدی برگزار ش��ود كه با بازداشت چهار تروريست اولی، طرح ناكام ماند. 
جزئيات اين طرح ترور و مشخصات هشت تروريست بازداشت شده هنوز 
منتشر نشده است. گفته می شود اين طرح ترور از سوی طالبان و القاعده برای 
 خونخواهی بن الدن كه در تاريخ دوم می در ابوت آباد كشته شد، برنامه ريزی

شده بود.

قزاقستان- ناتو؛
 توافق براي همكاري  در افغانستان

دس��تور اخير ن��ور س��لطان نظربايف، 
رئيس جمهور قزاقس��تان درباره اجراي 
توافقنامه همكاري اين كشور و سازمان 
پيمان آتالنتيک شمالي ناتو را مي توان 
حركت در چارچوب سياس��ت نفوذ و 
حضور غرب در آسياي مركزي تفسير 

كرد.
 بنا به گزارش خبرگزاري ريانووس��تي، 
جمهور  رئي��س  نظربايف  نورس��لطان 
قزاقس��تان روز س��ه ش��نبه 10 خرداد 
ه��اي  هم��كاري  توافقنام��ه  اج��راي 
قزاقستان و ناتو را مبني بر اعزام نيرو به 

افغانستان اعالم كرد. 
پي��ش از اي��ن؛ پارلمان اين كش��ور در 
28 ارديبهش��ت مصوبه اعزام نيروهاي 
نظامي قزاقس��تان به افغانس��تان تحت 
رهب��ري نات��و را تصويب ك��رده بود. 
طب��ق اي��ن توافقنامه، قزاقس��تان براي 
تكميل نيروه��اي بين المللي حاضر در 
افغانستان، بخش��ي از نيروهاي خود را 
به مدت ش��ش ماه به اين كشور اعزام 
خواه��د كرد ك��ه اين مدت ب��ا توافق 

متقابل طرفين قابل تمديد است. 
اين در حالي است كه همزمان با تصميم 
پارلمان قزاقستان مبني بر مشاركت در 
مأموري��ت نيروه��اي بين المللي تحت 
رهب��ري نات��و، طالبان درب��اره عواقب 
اين اقدام به دولت آس��تانه هشدار داده 

است. 
از س��ويي ديگ��ر مقام��ات آس��تانه و 
واش��نگتن، اين توافقنام��ه  را گامي در 
جهت مس��اعدت به برقراري ثبات در 
افغانس��تان و همچني��ن كمک به تأمين 
امنيت در كش��ورهاي آس��ياي مركزي 
مي دانند، كارشناس��ان مسائل منطقه اي 
اي��ن اق��دام را زمين��ه اي ب��راي تثبيت 
حضور نظامي آمريكا در منطقه ارزيابي 

مي كنند. 
نظربايف در 14 ارديبهش��ت 1390 نيز 
توافقنامه نهاي��ي ترانزيت محموله هاي 
آمريكا به افغانستان از قلمرو كشورش 
را امضا كرده بود كه در آن مس��ائلي از 
قبيل چگونگي ص��دور مجوز ترانزيت 
محموله ه��ا و پرس��نل از طريق حريم 
غرامت��ي  مي��زان  قزاقس��تان ،  هواي��ي 
ك��ه طرفين باي��د در صورت آس��يب 
احتمال��ي به يكديگ��ر پرداخت كنند و 
رعاي��ت قواني��ن گمرك��ي در مرزهاي 
خروجي زميني و هوايي در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.  همچنين در ديدارهاي 
متع��ددي كه آندرس فون راسموس��ن، 
دبي��ركل پيم��ان آتالنتي��ک ش��مالي و 
اري��ک اوتنبايف س��فير و رئيس هيأت 
نمايندگي قزاقس��تان در مق��ر ناتو طي 
س��ال جاري ميالدي داشتند، پيش بيني 
موج��ود حاكي از توس��عه مش��اركت 
بين قزاقس��تان و ناتو در زمينه مس��ائل 

گوناگون است. 
ــراي  ــکاري ب ــو؛ هم ــتان- نات قزاقس

افغانستان! 
روند همكاري هاي ناتو و كش��ورهاي 
آسياي مركزي در سال هاي پس از 2001 
 )1380( به ش��كلي بوده كه نشانه هايي
داده  ش��كل  را  حض��ور  و  نف��وذ  از 
است. كشورهاي آس��ياي مركزي طي 
 س��ال هاي گذش��ته، به دلي��ل آنچه كه 
 مي توان آشوب دروني ناميد، نتوانسته اند
فضايي از اس��تقالل عملياتي براي خود 
در س��طوح منطق��ه اي و بي��ن المللي 

ايج��اد كنن��د و در بس��ياري از موارد 
بي��ن فضاي تمايالت روس��ي و فضاي 
تماي��الت غربي س��رگردان ب��وده اند؛ 
رويك��ردي كه موجب ش��ده اس��ت تا 
س��اختاري دوگانه با منافعي دوگانه را 
ش��كل ايجاد كند؛ گرچه طي سال هاي 
اخير به طرز مشهودي وزنه غرب و به 
ويژه آمريكايي اين س��اختار سنگين تر 

شده است. 
از سويي ديگر س��ران ناتو در اجالس 
ژوئن 2004 )خ��رداد 1383( خود در 
اس��تانبول، بر اهميت فزاينده آس��ياي 
مرك��زي تأكيد كردند و اين منطقه را به 
انضمام قفقاز منطق��ه كانون هاي ويژه 
ناميدند، برآيند چنين وضعيتي را مي توان 
 در حضور و ي��ا امضاي توافقنامه هاي
نظام��ي آمريكا و ناتو با اين كش��ورها 

نيز ديد. 
جمل��ه  از  قزاقس��تان  مي��ان  اي��ن  در 
كش��ورهايي بوده اس��ت كه حتي پس 
از فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي به 
دليل وجود پاي��گاه فضايي بايكونور و 
حضور نظامي سنتي، همواره بخشي از 
ژئوپلتيک روسيه محس��وب مي شده، 
اما طي س��ال هاي پ��س از 2001، اين 
حضور با گسترش حضور آمريكا و ناتو 
كمرنگ ش��ده است. در چنين شرايطي 
امضاي توافقنامه هاي ترانزيت كاال در 
سال 2001 و تصويب قرارداد مشاركت 
نيروهاي نظامي قزاقستان در افغانستان 
 از جمله نمونه هايي اس��ت كه نش��ان 
مي دهد فرآيند حضور ناتو در اين كشور 
طي سال هاي گذشته تسريع شده است. 
در اي��ن چارچوب، ناتو تالش مي كند 
در اين روند، اهداف��ي را براي حضور 
نظامي خ��ود تعريف كند. يكي از ابعاد 
همكاري و گسترش مناسبات ميان ناتو 
و قزاقستان، ضرورت داشتن يک پايگاه 
نظام��ي مطمئن در منطقه اس��ت. درپي 
تغيير قدرت در قرقيزس��تان ودورنماي 
حض��ور نظامي��ان آمريكاي��ي درمركز 
ترانزي��ت بي��ن المللي مان��اس پايگاه 
هواي��ي س��ابق آمريكا در اين كش��ور، 
مقامات آمريكاي��ي و ناتو به دنبال پيدا 
ك��ردن مكان ديگ��ري درصورت پيش 
آمدن ش��رايط اضط��راري و يا احتمال 
خ��روج نظاميان خ��ود از قرقيزس��تان 
برآم��ده اند. ي��ک پاي��گاه هوايي و آن 
هم در قلمرو كش��وري نظير قزاقستان 
كه در مقايسه با س��اير جمهوري هاي 
آسياي مركزي، از ثبات بيشتر اقتصادي 
ب��راي  اس��ت،  برخ��وردار  امنيت��ي  و 
 آمريكا و نات��و داراي اهميت راهبردي 

است. 
به دنبال شكل گيري چنين چارچوبي، 
به نظر مي رس��د تالش براي مشاركت 
دادن قزاقستان در فضاي عملياتي غرب 
نه تنها در جهت آينده نگري راهبردي 
 شكل گرفته است، بلكه تأكيدي هدف دار
بر سياس��ت نفوذ و حض��ور در منطقه 
آس��ياي مركزي خواهد بود. در نهايت 
ناتو و قزاقس��تان در حالي به يک نقطه 
مشترک همكاري رسيده اند كه از يک 
س��و قزاقس��تان در جهت جذب منافع 
حداكث��ري در فض��اي رقابتي غرب و 
روس��يه برآمده اس��ت و از سوي ديگر 
نات��و و غرب ني��ز تالش م��ي كنند تا 
كانون هاي ژئواس��تراتژيک را در يک 

فضاي رقابتي تسخير كنند.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئيس کل دادگستري استان تهران:
برخي با نفوذ در دادگاه به دنبال عدم صدور 

رأی قطعی هستند
تهران  اس��تان  رئي��س كل دادگس��تري 
گفت: برخي افراد به دنبال اين هس��تند 
كه با نفوذ خ��ود در دادگاه رأي قطعي 
صادر نش��ود، اما نظارت دادگستري در 

اين خصوص بيشتر شده است. 
س��يد عليرضا آوايي افزود: در گذش��ته، 
اعمال ماده 18 به اين معنا بود كه چنانچه 
در رأي دادگاه تجديد نظر اشكالي وارد 
مي ش��د، يک امكان براي بررسي مجدد 
وجود داش��ت، ول��ي در ح��ال حاضر 
تصميمي كه دادگاه تجديد نظر مي گيرد، 
ح��رف و تصميم آخر اس��ت. وي ادامه 
داد: برخ��ي اف��راد به دنبال اين هس��تند 
كه ب��ا نفوذ خ��ود در دادگاه رأي قطعي 

صادر نشود؛ در حقيقت اين افراد با تمام 
امكانات بسيج ش��ده و به قضات فشار 
مي آورند و از هر تالش��ي استفاده كرده 
تا با نفوذ در ش��عبه و دفتر ش��عبه حقي 
را ناحق كنند. رئيس كل دادگستري استان 
تهران گف��ت: در خصوص افراد فوق به 
مس��ئوالن دادگاه تذكراتي ب��راي توجه 
بيشترش��ان داده شده تا متوجه اين خطر 
باش��ند، همچنين در اين راس��تا نظارت 
دادگاه بيشتر ش��ده و حفاظت را در اين 
خصوص تقويت كرديم. امس��ال بيشتر 
به دنبال پيشگيري در اين زمينه هستيم. 
پيش از اين بر اس��اس ماده 18 اصالحي 
قان��ون تش��كيل دادگاه ه��اي عمومي و 
انق��الب، طرفي��ن پرونده  ه��اي قضايي 
مي توانس��تند حتي پس از قطعي ش��دن 
حكم هر پرونده، اعم��ال ماده 18 كرده 
و به اين ترتيب بار ديگر پرونده قضايي 
را ب��ه جريان بيندازند ك��ه اين موضوع 
يكي از داليل وقوع اطاله دادرس��ي بود. 
 در دوره جدي��د رياس��ت ق��وه قضائيه،
آيت ا... آملي الريجاني اعمال ماده 18 را 
غيرقانوني خوانده و به اين ترتيب احكام 
پ��س از قطعي ش��دن امكان بازگش��ت 

نخواهد داشت.

پایتخت
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چه بس��يار دختران افس��رده ای كه از خانه 
و مدرس��ه فرار می كنند يا دس��ت به اعمال 
خ��الف ش��ئون اجتماع، خش��ونت، قتل و 

خودكشی می زنند. 
در اين زمينه مطالعات نش��ان داده كه پدر، 
همسر و به طور كلی افرادی كه نقش جنس 
مخالف را در زندگی افراد دارند، در ايجاد 

افسردگی مؤثر هستند. 
هم��ه آن چه ك��ه در اين مطل��ب خواهيد 
خوان��د چيزی نيس��ت جز ش��رح كلی از 
دس��ته ای از زن��ان ك��ه از افس��ردگی رنج 
ب��رده و در دل خود از لحظ��ه های تلخ و 
طويل و كشنده افسردگی در رنج اند و نيز 
 هش��داری برای آنان كه افسرده نيستند، اما 
افس��ردگی - اين س��رماخوردگی دردناک 

روانپزشكی - در كمين آنهاست. 
ب��ا اين ك��ه به ك��رات پيرامون افس��ردگی 
گفت��ه اي��م و نوش��ته اي��م و ش��نيده ايم، 
ول��ی اي��ن بار م��ی خواهي��م ن��گاه دقيق 
نش��ان  آماره��ا  بيندازي��م.  آن  ب��ه   ت��ری 
می دهد كه حدود 75 درصد موارد بستری در 
 بيمارستان های روانی را انواع افسردگی ها
تش��كيل می دهند و به داليلی افسردگی در 
زنان دو برابر مردان اس��ت. عوامل زيستی 
و وراثتی، ش��خصيت فرد و عوامل محيطی 
در بروز افس��ردگی دخيل هس��تند و شيوه 
زندگی، شرايط بيولوژيک و عوامل خاصی 
مانن��د توليد مث��ل، هورمون ه��ای ژنتيک، 
بارداری، زايمان و يائس��گی در افس��ردگی 
تأثي��ر دارند. زنان به  علت حساس��يت های 
باال، زود رنج  بودن، عاطفه ش��ديد و توجه 
زياد به جزئيات، بيشتر درمعرض احساسات 
 و هيجان��ات منف��ی و باالخره افس��ردگی 

هستند. 
همچني��ن از ديگ��ر عواملی كه زن��ان را به 
سمت افس��ردگی سوق می دهد، می توان به 
استرس و فشارهايی كه در بيرون از محيط 
خانه تحمل می كنند اشاره كرد، زيرا امروزه 
به  علت هماهنگ نبودن وظايف همسری با 
وظايف مادری از يک سو و اشتغال زنان از 
سوی ديگر، فش��ار روحی مضاعفی به آنها 

وارد می شود.
اس��ترس های ناش��ی از عوام��ل محيط��ی، 
مشكالت اجتماعی و خانوادگی، تعصبات 
خ��اص فرهنگ��ی و نبود ش��رايط تفريحی 
مناس��ب را از ديگ��ر عوامل تش��ديد كننده 

افس��ردگی زن��ان و حتی م��ردان می توان 
برشمرد. افس��ردگی های فصلی نيز گاهی 
به ص��ورت غمگينی، ناامي��دی و در خود 
فرورفتگی، گروهی از زنان را به خود مبتال 

می كند. 
به طور كلی درست است كه زنان دو برابر 
مردان مبتال به افس��ردگی می شوند اما اين 
افس��ردگی به ش��كل واحدی ايج��اد نمی 
 گ��ردد و به انحای مختلف و علل گوناگون 
پي��دا  ظه��ور  زن  ي��ک  در  توان��د   م��ی 

كند. 
برای مثال افسردگی پس از زايمان يكی از 
رايج ترين احس��اس هايی است كه اغلب 
زن��ان بعد از تولد ن��وزاد در خود حس می 
كنند. اختالالت افسردگی، نوسانات خلقی 
و هيج��ان ه��ای مكرر و اس��ترس آور اين 
دوران ب��ه طور كامل طبيعی و عادی و البته 

موقت است. 
هر چند برای برخ��ی از زنان عالئم قدری 
پايدارت��ر، جدی ت��ر و طوالنی تر اس��ت، 
اما بين س��ه تا ش��ش هفته بع��د از زايمان 
ب��ه تدري��ج كاهش م��ی يابد و ب��ه ندرت 
طوالنی م��دت )برای مثال يک س��ال( می 
ش��ود. افس��ردگی های فصلی ني��ز گاهی 
به ص��ورت غمگينی، ناامي��دی و در خود 
 فرورفتگ��ی گروهی از زنان را به خود مبتال 

می كند. 
اختالل افسردگی دو قطبی نيز يكی ديگر از 
انواع اختالالت افسردگی است كه عالئمی 
 از شيدايی - افسردگی حاد در طول دوره ای
مش��خص دارد. زمانی كه فردی در چرخه 
افس��ردگی به س��ر می ب��رد، تمامی عالئم 
خلق پايين )مثل كمبود اش��تها، بی خوابی، 
احس��اس درماندگی و ع��دم لذت( را دارد 
 و زمان��ی ك��ه در چرخه ش��يدايی به س��ر 
می ب��رد، تمام��ی عاليم ش��يدايی را )مثل 
پرحرف��ی، هج��وم اف��كار، افزاي��ش توان 
جس��می، فعاليت زياد و پرانرژی بودن( از 

خود نشان می دهد.
در ه��ر ح��ال افس��ردگی ب��ه ه��ر دليلی 
ايج��اد  دخت��ر  ي��ا  زن  ي��ک  در   ك��ه 
می شود، دارای  تأثيراتی در بعد خانواده و 

اجتماع خواهد بود. 
باي��د توجه داش��ت ك��ه  يک زن افس��رده 
نمی توان��د فعاليت های زندگ��ی خود را به 
خوبی انجام دهد و با فرزندان و همسر خود 

ارتباط مناسب داشته باشد. از طرفی فرزندان 
نيز تحت تأثير اين حاالت روحی مادر، تفكر 
منف��ی پيدا می كنند و نظام فكری آنها مبتنی 
بر بدبينی رشد می يابد و اين امر بر فعاليت 
های مدرس��ه ای، رفتار و بازی با همساالن 
تأثير منفی بر جای خواهد گذاش��ت. ضمن 
آنكه منش��أ بسياری از اختالفات خانوادگی 
 و جدايی ها به افس��ردگی زن��ان و دختران 

برمی گردد. 
از س��وی ديگ��ر افس��ردگی ابعاد بس��يار 
گس��ترده ای دارد و در طرز تفك��ر افراد به 
جهات مختلف اثر می گذارد. ممكن اس��ت 
بس��ياری از رفتاره��ا از فرد س��ر بزند، اما 
احساس نكنيم كه ناشی از افسردگی است.  
افس��ردگی زنان را نبايد ناديده گرفت، چرا 
كه فرزند س��الم در خانواده سالم به وجود 
می آيد و با توج��ه به اين كه زنان نيمی از 
جمعيت جامعه را تشكيل می دهند و بدون 
آنها نه��اد خانواده در معرض آس��يب قرار 
می گيرد، پس توجه به س��المت آنان مقوله 

مهمی است كه بايد به آن توجه شود.
درمان

با توجه به اهميتی كه بهداشت روان زنان و 
دختران در جامعه دارد و با توجه به ش��يوع 
زياد اين اختالل در سطح جامعه، پرداختن 
به درمان افس��ردگی مقوله ای مهم  و حتی 
سرنوش��ت ساز به نظر می رس��د. بنابراين 
از جمل��ه روش های مؤثر مقابل��ه با بروز 
افس��ردگی و حفظ بهداشت روانی افراد به 
خصوص زنان، شيوه های خودياری هستند 

كه عبارتند از:
ورزش

 انجام ورزش های ايروبيک )هوازی( مثل 
 قدم زدن، آهسته دويدن، كوهنوردی و... كه 
م��ی توان��د خلق و خ��وی ف��رد را تا حد 
 چشمگيری افزايش دهد. انجام اين ورزش ها
به وي��ژه به زنانی كه از افس��ردگی خفيف 
توصي��ه  هس��تند،  رن��ج  در  ماليم��ی   و 

می شود.
 ورزش های ديگری مثل برداشتن وزنه های
يک كيلوگرمی موجب تنفس بهتر، افزايش 
اشتها، خواب، كاهش خلق گرفته و احيای 
احساسات و هيجانات شادی بخش در فرد 

می شود. 
مشورت کردن

مشكالت عادی و روزمره خود را با كمک 

يک دوس��ت، همسر و يا مش��اور بررسی 
كنيد. س��عی كنيد منابع اس��ترس آور خود 
را بشناس��يد و درص��دد رفع آنه��ا برآييد. 
چنانچه احساس��ات و هيجان های درونی 
خ��ود را م��ورد موش��كافی ق��رار داديد و 
توانستيد عامل اصلی نگرانی ها و ناراحتی 
 های خود را شناس��ايی كنيد، از شيوه های
مختلف��ی كه ب��رای كاهش خل��ق و خوی 

افسرده پيشنهاد می شود، استفاده كنيد.
صحبت کردن با خود 

در برخی موارد گفتگوه��ای درونی فرد با 
خودش می تواند به او در ش��ناخت مشكل 
اصل��ی كمک كند، )تنها بايد توجه داش��ته 
باش��يد كه لحنی انتقادآميز، غيرواقع بينانه و 
منفی نس��بت به خود و رفتارهايتان نداشته 
باش��يد(. س��عی كنيد بر نقاط ق��وت خود، 
تواناي��ی ها و اهدافی كه قصد داريد به آنها 

برسيد تمركز داشته باشيد.
نوشتن و به تحرير درآوردن

  درباره مشكالت و آنچه كه موجب ناراحتی تان
می شود بنويسيد. در خيلی از موارد نوشتن 
احساس��ات دردن��اک و آزاردهنده موجب 

آرامش روحی افراد می شود. 
برای شروع  می توانيد ابتدا وقايعی را كه در 

 طول روز و يا هفته شما را افسرده و غمگين 
می كند، بنويسيد. اگر تجربه احساسی منفی 
و يا مثبتی داش��ته ايد، س��عی كنيد جزئيات 
مختلف آن را و تأثيری كه بر ش��ما گذاشته 
اس��ت بررس��ی كنيد و س��پس با تجزيه و 
تحليل نوش��ته ه��ای خ��ود و مفاهيمی كه 
به كار برده ايد، عل��ت اصلی ناراحتی و يا 

شادی خود را تشخيص كنيد.
ــاری و کمک گرفتن از گروه های  خودي

حمايتی 
درب��اره مش��كل خ��ود ب��ا ديگر اف��رادی 
صحب��ت  هس��تند  ش��ما  مش��ابه  ك��ه 
ه��ای گ��روه  گون��ه  اي��ن  در   كني��د. 
حمايتی س��عی می شود با صحبت كردن با 
افراد و بررس��ی دقيق مشكل شان، شرايطی 
را كه موجب ناراحتی و افسردگی آنان می 
شود شناسايی و موجب كاهش تأثيرات آن 

بر فرد را فراهم آورد.
مراجعه به مشاور

اگ��ر ف��ردی از ب��ودن ش��رايط و موقعيت 
خاصی دچار عالئم آش��كار افسردگی می 
ش��ود، می تواند قبل از آنكه اوضاع وخيم 
تر شود، درباره مشكلش با يک مشاور و يا 

روانشناس صحبت كند. 

آژیر

جامعه

طالق آنقدر فاجعه ای تلخ و آزاردهنده 
است كه حتی اگر برای يک ساعت متوقف 
شود، جای بسی شادكامی است كه تنها 
برای ساعتی از آمار زنان بيوه و فرزندان 
بی سرپرست كاس��ته شود. مشاوره های 
ص��ورت گرفته نش��ان می ده��د كه دو 
گ��روه طالق ها در كش��ور افزايش يافته 
كه يك��ی از آنها طالق قدرت و ديگری 
طالق در سنين باالس��ت. طالق قدرت 
مربوط به جدايی زوجينی است كه چند 
سال با يكديگر دوس��ت بوده و زندگی 
آنها پس از ش��ش ماه به شكست منجر 
شده اس��ت، اين نوع آشنايی ها بيشتر از 
خيابان ها آغاز شده و با درگيری عواطف، 
جوانان ناچار به ازدواج می شوند، اما بعد 
از مدت كوتاهی به اين نتيجه می رسند كه 
قادر به ادامه زندگی با يكديگر نيستند. اما 
تعدادی از زوجين بعد از گذشت 25 يا 
30 سال از زندگی مشترک به دليل برخی 
فيلم های  اقتصادی، دي��دن  مش��كالت 
خارجی، وسوسه های محيطی و... تحمل 
يكديگر را نداش��ته و درخواست طالق 
می كنند.از طرفی آمار نش��ان می دهد كه 
حدود 50 درصد طالق ها در چهار سال 
نخس��ت زندگی زوج های جوان اتفاق 
می افتد كه تهاجم مدرنيته افسارگسيخته 
در كشورهای توس��عه يافته روند رشد 

طالق را شتاب می دهد. 
همچنين ميزان طالق ه��ای عاطفی در 
كشور دو برابر طالق های رسمی است. 
در ارتباط با اي��ن نوع طالق در داخل و 
خارج از كشور، اقدامی صورت نگرفته 
است و به طور معمول بيشتر اقدامات بر 
محور فشارهای روحی و عاطفی زوج ها 
بعد از طالق بوده اس��ت. اين نوع طالق 
تک عاملی نيس��ت و ناديده گرفته شدن 
 نيازه��ا، نظرات و انتظ��ارات زوج های
جوان، فشارها و مشكالت روحی همسر 
و فرزندان از جمله پيامدهای طالق عاطفی 
است و از س��وی ديگر روابط خارج از 
چارچوب خانواده با شكستن تعهدها از 
ديگر پيامدهای اي��ن نوع طالق خواهد 
 بود.آمار نش��ان می دهد كه اس��تان های
تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس 
به ترتيب بيشترين آمار طالق در كشور را 
دارند و در اس��تان يزد كمترين طالق به 

ثبت رسيده است. 
ه��ای ازدواج  مي��زان  اكن��ون   ه��م 

كش��ور به نسبت رش��د جمعيت رو به 
كاهش است و در اين راستا دستگاه های 
قضايی و قانونگذار و مس��ئوالن تشكيل 
نهادهای اجتماعی بايد بر بهينه س��ازی 
كنترل اجتماعی در شرايط جديد توجه 

بيشتری داشته باشند.
جوان��ی جمعي��ت عامل رش��د ازدواج 
اس��ت. ه��م اكن��ون بيش��ترين مي��زان 
ازدواج در مي��ان زن��ان در ب��ازه س��نی 
19-15 س��ال و 24-20 سال و در ميان 
م��ردان 24-20 و 29-25 س��ال ب��وده 
 و ميانگي��ن اخت��الف س��نی زوج های
جوان پنج سال است. 84 درصد طالق ها 
در كشور، در نقاط شهری اتفاق می افتد 
ك��ه 30 درصد از اين طالق ها در تهران 
اتفاق می افتد، در حالی كه تهران تنها 20 
درصد از جمعيت كل كشور را دارد.سن 
تجرد قطعی 39-35 س��ال است كه آمار 
نش��ان می دهد هم اكن��ون هفت درصد 
جوانان در اين گروه هستند و پيش بينی 
می كن��م كه اين آمار ب��ه 10 درصد نيز 
افزايش يابد، بنابراين بايد راه های تسهيل 
ازدواج و مش��كالت س��ر راه جوانان را 
تببين كرد تا در راستای فرهنگسازی گام 
مؤثری برداش��ته و فقط از بيان ش��عار و 

حركت های تبليغی پرهيز شود. 
در موض��وع ازدواج، نقش مش��كالت 
معيش��تی و اقتص��ادی در كن��ار برخی 
مسائل فرهنگی و آموزشی بسيار بديهی 
است، از اين رو اگر نحوه فعاليت و نوع 
مديريت سال های گذش��ته را از سوی 
دس��تگاه های مسئول ش��اهد باشيم، از 
هم اكنون بايد ب��ا توجه به جمعيت 15 
ميليونی جوانان مجرد انتظار بحران های 
اجتماعی، افزايش فساد و فحشا و تهديد 
س��المت جامعه را داش��ته باشيم. طالق 
نيز موضوعی متصل به ازدواج اس��ت. با 
ريش��ه ها و علت های همسو و همسان، 
نرخ باالی زنان و مردان مطلقه، فرزندان 
طالق، از هم پاش��يدن بنيان خانواده در 
آينده می تواند حيات جامعه را با مخاطره 
روبه رو س��اخته و از اين رو می طلبد تا 
دولت، مجلس و س��اير نهاد های درگير 
در موض��وع با رويكردی نو و حس��اب 
شده به موضوع ورود پيدا كنند. متأسفانه 
هنوز كتاب های درس��ی ما از پرداختن 
 ب��ه موضوع ازدواج و حف��ظ بنيان های

خانواده خالی است. 

آمار طالق عاطفی دو برابر طالق رسمی است افسردگي زن و تأثیر آن بر خانواده و جامعه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان( در نظر دارد نسبت به 
اجرای زيرسازی و آسفالت خیابان و همچنین تعمیر و تقويت نرده های 
و  نقشه  با  برابر  را  متر   930 طول  به  دانشگاه  شرقی  شمال  ديوار  ضلع 
مشخصات فنی اقدام نمايد، لذا از واجدين شرايط درخواست می شود از 
تاريخ درج آگهی به مدت 10 روز به حوزه معاونت عمرانی مراجعه و 

ضمن بازديد از محل، اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
1 – دانشگاه در رد يا قبول پیشنهادات آزاد است.

2 – 5 درصد از کل مبلغ پیشنهادی ضمانت نامه معتبر ضمیمه گردد.

امور  دارد  نظر  اصفهان در  استان  اداره کل حفاظت محیط زيست 
خدماتی و همچنین طرح های پشتیبانی خود شامل )حفاظت و قرق 
مناطق و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان – طرح حفاظت از يوز ايرانی( را 
از طريق مناقصه به شرکت های خدماتی واجد صالحیت واگذار نمايد 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاريخ انتشار اين آگهی به 
مدت 7 روز جهت دريافت اسناد مربوطه به امور اداری حفاظت محیط 

زيست استان اصفهان واقع در میدان الله مراجعه فرمايند.

آگهی مناقصه 

آگهی مناقصه عمومی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(

م الف: 3376اداره کل حفاظت محیط زيست استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل 
منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

دس��تگاه مناقصه گ��زار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان

موضوع مناقصه ردیف
یا نوع خدمات

مدت تحویل 
دستگاه

محل تحویل 
دستگاه

مبلغ سپرده 
)ریال(

نوع سپرده

خرید 5 دستگاه 1
اطفاء حریق 

Rotfire مدل  
D30

اداره کل 1 ماه
منابع طبيعی 
و آبخيزداری 

استان 
اصفهان

ضمانت نامه بانکی یا واریز 11/450/000
وجه به حساب تمرکز 

وجوه سپرده به شماره 
2164210207007 نزد 

بانک کشاورزی شعبه سازمان 
جهاد کشاورزی به نام اداره 

کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان اصفهان

1- محل دریافت اس��ناد مناقصه: خيابان هزارجریب اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان 
اصفهان- امور پيمان ها

2- مهل��ت دریاف��ت اس��ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول ت��ا پایان وقت اداری روز دوش��نبه 
1390/3/16

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ سه شنبه 1390/3/17 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1390/3/28 و زمان بازگشایی روز یک شنبه مورخ 1390/3/29 ساعت 8:30 صبح در محل 

سالن جلسات اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان

5- مناقصه گران واجد ش��رایط: کليه اش��خاص حقيقی و حقوقی واجد شرایط و دارای نمایندگی 
رسمی فروش و خدمات پس از فروش در ایران از شرکت Rot fire ترکيه

6- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

م الف: 3360 

نوبت دوم

سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 6 JUNE 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص استاندار اصفهان:

جنبش آزادی خواهی ایران و مصر شبیه به هم است
استاندار اصفهان گفت: در برهه ای از تاريخ مصر و ايران جنبش آزادی خواهی و نفوذ 

استعمارگران در دو كشور شبيه به هم بوده است.
عليرضا ذاكر اصفهانی در نشستی با هيأت مصری كه به ميزبانی صدا و سيمای مركز 
اصفهان در هتل عباسی برگزار شد، با اشاره به فراز و نشيب و تحوالت تاريخی كشور 
ايران اظهار داشت: كشور ايران همواره در دوره های مختلف، آبستن تحوالت سياسی 
و فرهنگی فراوانی بوده كه اوج اين تحوالت، زمان س��لطه اس��تعمارگران و مقابله با 

استعمار صورت گرفته است.
ذاكر اصفهانی با بيان اين كه بسياری از كشورهای خاورميانه در مواجهه با مدرنيته دچار 
ركود فرهنگی شدند، اضافه كرد: استعمار تأثير بسياری بر كشور ما گذاشت، هر چند 
اين استعمار همانند كشور مصر به صورت مستقيم نبود و فقط برخی از مرزهای شرقی 

را دچار اين استعمار كرد.
وی بيشترين اثرگذاری استعمار را در بعد فرهنگی دانست و گفت: در مواجهه با اين 
ابعاد و اثرات اجتماعی، بسياری از نخبگان به مبارزه پرداختند و در حوزه فرهنگی و 
سياس��ی افرادی كه فعال بودند س��رآغاز جنبش های آزادی در ايران شدند. استاندار 
اصفهان شخصيت هايی همچون جمال الدين اسدآبادی، محمد عبدو و كواكبی را از 
افراد نهضت آزادی خواهی آن دوران برشمرد و بيان داشت: در اين دوران كشور مصر 

با ايران شباهت زيادی داشت.
وی به برقراری ارتباط با مصر و گس��ترش روابط در زمينه صنعت و گردش��گری با 
اصفه��ان پرداخت و افزود: ما خواهان عقد تفاهمنامه در زمينه تعامل بين دو كش��ور 

هستيم.
در ادامه اين نشس��ت صميمی، كلباسی مديركل صدا و سيمای مركز اصفهان به نقاط 
مشترک استقالل خواهی ايران و مصر اشاره كرد و گفت: ملی شدن صنعت نفت در 
ايران و استقالل كانال سوئز در مصر از نقاط مشترک دو كشور در مبارزه با استعمارگران 
اس��ت. مديركل صدا و س��يمای مركز اصفهان به آزادی كشور مصر از سلطه استكبار 
جهانی و ارتقای س��طح روابط دوستانه با كشورهای اسالمی به خصوص ايران اشاره 
كرد و افزود: بركناری حسنی مبارک، بازگشايی گذرگاه رفح، محاكمه ديكتاتور مصر، 
لغو امضای قراردادهای ننگين با صهيونيست ها و ارتباط ديپلماتيک با ايران از اقدامات 
خوب و تأثيرگذار كشور برادر و مسلمان مصر است. كلباسی در پايان سخنان خود با 
قدردانی از ضرغامی، رئيس سازمان صدا و سيما به خاطر اين دعوت برای نخستين بار 

در ايران، حضور فرهيختگان و انديشمندان مصری در اصفهان را نماد همدلی و وحدت 
بين مسلمانان دو كشور دانست. 

همچنين در ادامه اين مراسم شيخ الهاللی از استادان برجسته دانشگاه االزهر، با اظهار 
خرس��ندی از حضور در ايران و به خصوص ش��هر تاريخی و ديدنی اصفهان گفت: 
اگرچه فاصله زمانی و مكانی ميان مصر و ايران زياد است، اما پس از سال ها جدايی 
از برادران مسلمان ايرانی ديديم كه چگونه با وجود انقالب مصر اين فاصله ها درهم 
كوبيده ش��د. الهاللی وحدت و همدلی را رمز پيروزی مس��لمانان در جهان دانست و 
افزود: ما اگر اين اختالفات جزئی و ظاهری را كنار بگذاريم، بدون شک وحدت جهان 

اسالم تحقق خواهد يافت. 
گفتنی اس��ت برای اولين بار پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران، 45 نفر از نخبگان 
سياس��ی، فرهنگی، اجتماعی و رس��انه ای كش��ور مصر كه به دعوت صدا و سيمای 
جمهوری اسالمی به كشورمان سفر كرده بودند، بعدازظهر پنج شنبه وارد اصفهان شدند 
و از آثار تاريخی اين ش��هر ديدن كردند. ضيافت شام در مهمانسرای عباسی از ديگر 
برنامه های اين گروه بود. اين هيأت 45 نفره مصری ساعت 12 همان شب اصفهان را 

به مقصد تهران ترک كردند. 

بهره برداری از 3 فيدر جديد 
ايستگاه 63/20 دولت آباد

غالمرض��ا خزائی، مدير امور برق شهرس��تان برخوار اعالم داش��ت كه 
همزمان با والدت حضرت زهرا و در سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان 
بهره برداری از 3 فيدر جديد از ايستگاه 63/20 دولت آباد آغاز شد با بهره 
برداری از اين سه فيدر بيش از 15 درصد به ظرفيت شبكه 20 كيلوولت 

شهرستان برخوار اضافه گرديد.
ضمناً جهت بهره برداری از اين سه فيدر، 1000 متر شبكه 20 كيلوولت 
 زمينی دو مداره، 3500 متر شبكه 20 كيلوولت هوايی دو مداره، 1500 متر
ش��بكه 20 كيلو ولت خود نگهدار، 8000 متر شبكه 20 كيلو ولت تک 
م��داره هوايی احداث گرديده كه هزينه بيش از چهار ميليارد ريال را در 

برداشته است.

برگزاري همايش حجامت در کاشان
نخس��تين همايش حجامت با عنوان »حجامت؛ هديه ش��ب معراج« در 
كانون الزهراي كاشان برگزار شد. يک پزشک طب سنتي در اين همايش 
حجامت را مقوله اي متفاوت با اهداي خون و خونگيري دانست و گفت: 
منفعت حجامت براي خود ش��خص اس��ت، در حالي كه خونگيري و 

اهداي خون براي ديگران سومند است. 
س��يد سعيد اسماعيلي با نقد اين مسأله كه اگر قرار بود خونگيري جاي 
چيزي باش��د آن مقوله َفصد اس��ت، اف��زود: با وجود اين ك��ه در زمان 
معصومان)ع( فصد بوده اس��ت و شباهت زيادي با خونگيري دارد، ائمه 
بر انجام حجامت تأكيد كرده اند. وي ضرورت و كاربرد اصلي حجامت 
را درماني براي غلبه خون در بدن دانس��ت و گفت: عالئم غلبه خون در 
بدن احساس سنگيني س��ر و صورت، سردرد، برجستگي رگ ها، سرخ 
ش��دن چهره، ايجاد تاري ديد، خون دماغ و ديدن خواب هاي وحشتناک 
است. اين پزشک طب سنتي با تأكيد بر عوارض جدي غلبه خون در بدن 
همچون سكته مغزي و خونريزي، تصريح كرد: با حجامت كردن مي توان 

از وقوع اين بيماري هاي منجر به مرگ جلوگيري كرد. 

کارگاه آموزشي آشنايي با مواد مخدر جديد 
در دانشگاه آزاد خميني شهر 

 
به همت روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي خميني شهر جهت آشنايي 
دانشجويان با انواع مخدر صنعتي، كارگاه آموزشي با عنوان شناخت توطئه 
جديد برگزار شد. در اين كارگاه يک روزه استاد طاهر زاده از كارشناسان 
معاونت اجتماعي نيروي انتظامي اس��تان اصفهان در جمع دانش��جويان 
 دانشگاه، گفت: استكبار به دليل ضعف در برابر قدرت نظامي ايران، به دنبال
انحراف جوانان هس��تند  و با تمام ت��وان در اين زمينه فعاليت مي كنند. 
ايشان با اشاره به اين كه ايران باالترين رتبه كشفيات مواد مخدر را در دنيا 
داراست اظهار داشت ساالنه ميلياردها تومان صرف بستن راه ها و امنيت 
مرزها مي شود و تاكنون شهداي زيادي در اين راه تقديم نظام و انقالب 
شده است. طاهرزاده در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد كرد: مبارزه با 
مواد مخدر با فرهنگسازي و افزايش آگاهي شهروندان امكان پذير است و 
با جبر نتيجه مطلوبي حاصل نمي شود. وي ادامه داد: گرايش به سمت مواد 
 مخدر صنعتي روبه افزايش است كه بايد تالش زيادي در اطالع رساني
به مردم و به خصوص جوانان صورت پذيرد. طاهرزاده در سخنان پاياني 
خود به كمپ هاي مشاوره و راهنمايي در ستاد مواد مخدر نيروي انتظامي 
اشاره كرد و گفت: از سال 1380 كمپ هاي بازپروري راه اندازي گرديده 

و مورد استقبال مردم واقع شده است. 

معاون عمراني استاندار اصفهان:
خريد واگن دست دوم مترو

 گزينه کوتاه مدت است
 معاون عمراني استاندار اصفهان گفت: خريد واگن دست دوم براي راه اندازي

متروي اصفهان، يک پيشنهاد كوتاه مدت است.
سيد جمال الدين صمصام شريعت با اشاره به اين كه براي راه اندازي متروي 
 اصفهان پيش��نهاد خريد واگن دست دوم ش��ده است، اظهارداشت: قرار
نيست با واگن دست دوم متروي اصفهان آغاز به كار كند، بلكه پيشنهاد 
خريد واگن دست دوم براي راه اندازي متروي اصفهان فقط به عنوان يک 
گزينه كوتاه مدت است. وي با اشاره به اين كه 10 كيلومتر از خط متروي 
اصفهان آماده راه اندازي اس��ت، افزود: با اس��تفاده از واگن دست دوم تا 
زمان ساخت واگن هاي اصلي، متروي اصفهان مي تواند زودتر راه اندازي 
و بهره برداري شود. معاون عمراني استاندار اصفهان به انتشار خبري مبني 
بر آغاز به كار متروي اصفهان با واگن دس��ت دوم اشاره و تصريح كرد: 
برخي رسانه هاي مكتوب مطلب را ناقص و فهم كالمي اين قضيه را اشتباه 
عنوان كرده اند. وي اضافه كرد: خريد واگن دست دوم تا كنون در مرحله 
پيشنهاد است و تنها براي تسريع خط متروي اصفهان و استفاده شهروندان 
صورت مي گيرد. صمصام شريعت با تأكيد بر اين كه اين گزينه يک گزينه 
دائمي براي متروي اصفهان نيست، ادامه داد: سفارش واگن از كشورهاي 
سازنده داده شده و فقط اين پيشنهاد براي راه اندازي 10 كيلومتر از خط 

متروي آماده شده اصفهان است.

در اصفهان صورت گرفت؛
شناسايي کميت و کيفيت 

پسماند هاي خطرناک
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: شناسايي كمي و كيفي 
 پسماند هاي ويژه و خطرناک از برنامه هاي مهم و اساسي سازمان محيط زيست
در سال جاري است. احمد رضا الهيجان زاده با اشاره به ضرورت شناسايي 
كمي و كيفي پسماند هاي خطرناک اظهار داشت: اين اقدام از برنامه هاي مهم 
و اساسي سازمان محيط زيست در تمام كشور است و بايد برنامه ريزي هاي 
مناسب در راستاي تحقق آن صورت گيرد. وي با بيان اين كه در سال جاري 
مكان هايي براي دفع اين پس��ماند ها مشخص مي شود، افزود: با شناسايي 
كميت و كيفيت پسماند هاي خطرناک در استان، مسئوالن و دستگاه هاي 
اجرايي بايد به منظور س��اماندهي وضعيت اين پس��ماند ها، مكان هايي را 
در اس��تان مشخص كنند. مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
تصريح كرد: مكان هاي مشخص شده در سراسر استان براي انتقال و دفع 
اين پسماند هاس��ت. وي به ضرورت دفع پس��ماند هاي ويژه و خطرناک 
اش��اره كرد و ادامه داد: تثبيت مكان هاي دفع پسماند هاي ويژه و خطرناک 
از ضرورت هاي مهم و اساسي براي حفظ محيط زيست است. الهيجان زاده 
تأكيد كرد: تمام مسئوالن و دستگاه هاي اجرايي بايد در راستاي ساماندهي 
وضعيت پسماند هاي ويژه و خطرناک استان اقدامات الزم را انجام داده و با 
برنامه ريزي هاي مناسب و مؤثر در اين زمينه تالش كنند. وي به برنامه هاي 
مهم و اساسي به منظور ساماندهي وضعيت زيست محيطي استان اشاره كرد 
و بيان داشت: در سال جاري كميت و كيفيت پسماند هاي خطرناک و ويژه 
شناسايي شده و انجام اقدامات الزم در اين زمينه راهكاري براي ساماندهي 

وضعيت زيست محيطي استان است.

امسال انجام مي شود؛
راه اندازي 300 تعاوني 

در چهارمحال و بختياري 
مديركل تعاون چهارمحال و بختياري گفت: امسال 300 شركت تعاوني در 
اين استان تشكيل و راه اندازي مي شود. داود شيوندي در همايش تعاون گران 
كارآفرين اين استان، از تعاوني ها به عنوان اهرم اقتصادي و اجتماعي جامعه 
نام برد و اظهار داشت: بر همين اساس تعاوني ها مي توانند در بهره وري بهينه 
از ش��رايط زندگي، كار، توليد و ارتقای سطح درآمد و وضعيت اجتماعي 
جامعه تأثيرات بسيار مثبتي ايفا مي كند. وي افزود: استقالل اقتصادي، رشد 
اقتصادي و رفع نيازهاي مادي اف��راد، فقرزدايي و توزيع عادالنه ثروت و 
سالمت در جامعه از مهم ترين اهداف تحقق سياست هاي تعاون در كشور 
است. شيوندي با اشاره به ديگر اهداف بخش تعاون، گفت: كمک به استقرار 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و استقرار عدالت و ايجاد اشتغال مولد 
و پاي��دار، از ديگر اهداف اين بخش اس��ت. مديركل تعاون چهارمحال و 
بختياري اضافه كرد: تعاوني ها به عنوان يكي از اشكال سازمان هاي غيردولتي 
داراي قابليت ايفاي نقش سازنده، هم در زندگي اقتصادي و هم در جامعه 
مدني هستند. وي ادامه داد: اهميت تعاوني ها در استفاده از امكانات بالقوه، 
حماي��ت از كارآفرين��ي و اش��تغال و تأمين خدمات اجتماع��ي در قالب 
ظرفيت هاي واگذار شده دولتي و حركت به سمت و سوي توسعه پايدار 
انكارناپذير است. شيوندي با بيان اين كه شركت تعاوني سازمان اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي است، گفت: شركت هاي تعاوني به منظور رفع كردن 
مشكالت و تأمين رفاه و زندگي بهتر اعضا از راه تعاون و مشاركت جمعي با 
هم مشاركت كرده و از هيچگونه تالشي دريغ نمي كند. وي با بيان اين كه در 
شركت هاي تعاوني سود بر مبناي ميزان سرمايه تقسيم مي شود، گفت: اعضا 
در شركت هاي تعاوني متعارف داراي حق رأي مساوي هستند. شيوندي 
خاطرنشان كرد: تعاوني ها بر ارزش هاي خودياري، مسئوليت پذيري، برابري، 
دموكراسي، انصاف و اتحاد استوارند و هر شركت تعاوني مانند يک خانواده 
محسوب مي شوند. وي از وجود بيش از سه هزار و 300 شركت  تعاوني 
در اين اس��تان خبر داد و گفت: اين تعداد تعاوني در بخش هاي مختلف 
كش��اورزي، خدماتي و صنعت در حال فعاليت و خدمات رساني هستند. 
شيوندي توسعه بخش تعاون را گامي مؤثر در راستاي كاهش نرخ بيكاري و 
افزايش زمينه اشتغال در اين استان دانست و افزود: بر اساس برنامه ريز ي هاي 

تدوين شده، امسال بيش از 300 تعاوني در استان تشكيل مي شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی مطرح کرد؛
عدم همكاری سازمان ها با مسكن مهر 

چهارمحال و بختياری
مديركل مسكن و شهرسازی چهارمحال و بختياری با اشاره به عدم همكاری 
به موقع برخی دستگاه با سايت های مسكن مهر، گفت: افتتاح پنج هزار و 

211 واحد مسكن مهر در اين استان به تأخير افتاده است.
 علی ابراهيمی با اشاره به عدم همكاری به موقع برخی دستگاه های خدمات رسان
استان در زمينه خدمات رسانی به سايت های مسكن مهر، اظهار داشت: نبود 
 زيرس��اخت های آب، فاضالب، برق و گاز افتتاح پنج هزار و 211 واحد

مسكن مهر را به تأخير انداخته است. وی تصريح كرد: زمان افتتاح مسكن مهر 
شهركرد، بروجن، فرخشهر و فارسان خردادماه بوده كه اكنون به دليل تأخير 
در روند عمليات خدمات رسانی دستگاه های اجرايی ذيربط، بهره برداری 
از اين واحدها ممكن نشده است. وی روند پبشرفت فيزيكی طرح مسكن 
مهر در چهارمحال و بختياری را مطلوب دانست و افزود: توسعه زيرساخت 
های شهرک های مسكن مهر از سوی دستگاه های خدمات رسان ضرورت 
دارد.  شش هزار و 114 واحد مسكن مهر تاكنون به مرحله تكميل اسكلت، 
پنج هزار و 279 واحد به اتمام سقف، سه هزار و 152 واحد به سفتكاری و 

553 واحد نيز به مرحله نازک كاری رسيده اند.

معاون اداره کل بازرگاني چهارمحال و بختياري 
خبر داد؛

 واگذاري بازرسي از واحدهاي صنفي 
به سازمان هاي مردم نهاد

معاون بازرس��ي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: در طول 
يک برنامه پنج ساله، بازرسي از واحدهاي صنفي اين استان به سازمان هاي 
مردم نهاد واگذار مي شود. مهرداد مهري در نشست شوراي برنامه ريزي اين 
اداره كل اظهار داشت: در حال حاضر فعاليت بازرسان در سطح اين استان 
به صورت شبانه روزي است كه اين عملكرد با برخورد قاطع و پيشگيرانه 
شعب تعزيرات حكومتي موجب امنيت بيش از پيش بازار اين استان خواهد 
بود. وي حمايت از حقوق مصرف كنندگان را اصلي ترين وظيفه بازرسان 
برشمرد و گفت: تاكنون بازرسان اصناف و بازرسان و كارشناسان سازمان 
بازرگان��ي تالش مضاعفي را در زمينه نظارت كه يكي از مهم ترين اركان 
تنظيم بازار است، انجام دادند. مهري در ادامه با اشاره به برنامه هاي پنج ساله 
اين اداره كل در بخش نظارت و بازرسي، گفت: باتوجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، تقويت سيستم هاي نظارتي و پيشگيري از تخلفات اقتصادي 
با هدف هدفمند كردن بازرسي و نظارت بر بازار كاال، خدمات و حمايت 
از مصرف كنندگان در طول يک برنامه پنج ساله، در دستور كار قرار گرفته 
است. معاون بازرسي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
كرد: برهمين اس��اس امور بازرس��ي اين اداره  كل به سازمان هاي مردم نهاد 

واگذار مي شود. 

در راستاي اجراي طرح ارزان سازي سفر؛
آغاز عمليات اجرايي کمپينگ گردشگري 

بروجن
سرپرس��ت معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردش��گري چهارمحال و بختياري از آغاز عمليات اجرايي فاز نخس��ت 
كمپينگ گردش��گري بروجن خبر داد. پيمان فاضلي در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: احداث اين پروژه با صرف اعتباري افزون بر 600 ميليون 
ريال اجرايي خواهد ش��د.  وي با بيان اين كه پروژه كمپينگ گردشگري 
بروجن با همكاري شهرداري بروجن و اداره كل ميراث فرهنگي اين استان 
اجرا مي شود، گفت: در فاز نخست اين پروژه عمليات احداث سكوهاي 
نش��يمن، فضاي سبز و تأسيس��ات مكانيكي و الكترونيكي اجرا مي شود. 
فاضلي خاطرنش��ان كرد: در اين مجموعه امكاناتي شامل مراكز اقامتي و 
پذيرايي، شهربازي، نمازخانه و سرويس بهداشتي، مراكز تغذيه و سرگرمي 

پيش بيني شده است. 
سرپرس��ت معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري چهارمحال و بختياري با اشاره به اهميت توسعه و رونق صنعت 
گردشگري در اين استان، افزود: از آنجايي كه اين صنعت يكي از صنعت هاي 
درآمدزاي كشور محسوب شده، رونق اين صنعت تأثير بسزايي در رشد و 
توس��عه بيش از پيش اين استان دارد. وي ايجاد كمپينگ هاي گردشگري 
در اين اس��تان  را در راستاي اجراي طرح ارزان سازي سفر براي مسافران و 
گردشگران دانست و گفت: كمپينگ گردشگري بروجن با مساحتي افزون 
بر 10 هكتار در شهر بروجن، در مسير فالت مركزي به خوزستان از طريق 

جاده بيدله واقع شده است. 

رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
كميسيون های اتاق در دوره جديد هيأت نمايندگان بايد 

فعال تر و قوی تر عمل كنند. 
جعفر ذره بينی در نخس��تين جلسه كميسيون تجارت 
در دوره هفتم نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
موضوع مطرح شده در كميسيون و مصوبات آن توسط 
يكی از اعضای كميس��يون اتاق اصفهان در اتاق ايران 
مطرح می شود تا ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادات اعضا 
در كميس��يون های تخصصی اتاق ايران ارائه شود. وی 
اضافه كرد: كميس��يون تجارت اتاق دارای چهار كميته 
تخصصی اس��ت كه موضوعات مرتبط طی تش��كيل 
جلس��ه و دعوت از كارشناس��ان را به بررسی و اطالع 

كميسيون می رسانند.  
وی از تصويب بودجه ويژه برای كميس��يون های اتاق 
اصفهان در اين دوره خبر داد و گفت: انجام تحقيقات 

علم��ی و دع��وت از اس��اتيد و كارشناس��ان از جمله 
برنامه های كميسيون اس��ت كه با هزينه اتاق صورت 
می گيرد. وی تشكيل ش��ورای رؤسای كميسيون های 
اتاق اصفهان را گامی ارزنده در هماهنگی و همكاری 
كميسيون های اتاق برشمرد و گفت: هماهنگی و انضباط 
بين كميس��يون ها می تواند اتاق را در رسيدن به اهداف 

خود ياری رساند .  
 وی از تغيير رويكرد كميس��يون های اتاق در اين دوره 
خب��ر داد و گفت: حضور فعاالنه اعضای كميس��يون 
در بررسی مس��ائل و موانع پيش روی تجارت، باعث 
رونق چرخه اقتصاد در استان خواهد شد. مرتضی امين 
جواهری عضو كميسيون تجارت در اين جلسه گفت: 
كميسيون ها به عنوان نهادهای كارشناسی اتاق می تواند 
نقش تأثيرگذار در رفع مسايل و چالش های واحدهای 

توليدی و صنعتی داشته باشند. 

 وی تقويت كميس��يون های اتاق را عامل مهم در ارائه 
ديدگاه های كارشناس��ی به مس��ئوالن دولتی دانست.  
مختاری ديگر عضو كميس��يون در اين جلسه گفت: 
تش��كيل كميس��يون حل اختالف در اتاق در رابطه با 
حل اختالف يكی از ضرورت هايی است كه می تواند 
بسياری از مسايل بين بخش دولتی و خصوصی را حل 
و  فص��ل نمايد. فرهاد رهنما عضو كميس��يون در اين 
رابطه گفت: كميس��يون حل اختالف در اتاق می تواند 
بسياری از مسائل حقوقی واحدهای توليدی را با استفاده 
از كارشناس��ان حل كند. رضا خياميان عضو كميسيون 
اتاق در اين جلس��ه توجه به حوزه تجارت خارجی را 
از س��وی كميسيون مهم ارزيابی كرد و گفت: پيگيری 
موضوعاتی از قبيل حض��ور هيأت های خارجی اتاق 
و امور مال��ی بی المللی می تواند تأثير مثبتی در اقتصاد  

اعضای اتاق بگذارد.

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: تدوين طرح هاي جامع شهري در اين استان 
دچار خودتكراري شده است. علي اصغر عنابستاني در نشست شوراي برنامه ريزي 
اين استان اظهار داشت: كليات اجرايي طرح جامع شلمزار، مركز شهرستان كيار 
و گندمان از توابع شهرستان بروجن به دليل داشتن نقص ها و ايرادات كارشناسي 
به تصويب نرسيد. وي افزود: گزارش طرح جامع اين دو شهر از سوي مشاوران 
ارائه و تصويب آن به جلس��ه بعدي شوراي برنامه ريزي مشروط به رفع نواقص 

موجود موكول شد. 
عنابستاني همكاري مديران تمام دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري براي 
تهيه و تدوين طرح هاي جامع ش��هرها را ضروري دانس��ت و افزود: مديران بايد 
اطالع��ات مورد نياز براي اين امر را در اختيار مش��اوران قرار دهند. عنابس��تاني 
برگزاري جلسات كارشناسي و اس��تفاده از نظران مهندسان و افراد خبره در اين 
زمينه را ضروري بيان كرد و تصريح نمود: براي طراحي، تهيه و تدوين طرح هاي 
جامع بايد براس��اس معيارهاي اصولي و علمي اقدام شود. استاندار چهارمحال و 
بختياري با تأكيد دوباره بر حضور مديران دس��تگاه هاي اجرايي در كارگروه هاي 
زيرمجموعه ش��وراي برنامه ريزي گفت: حضور مديران در اين جلس��ات سبب 
گرفتن تصميم هاي جدي و ضمانت اجرايي به انجام رس��يدن مصوبات مي شود. 

وي تدوين طرح هاي جامع شهري چهارمحال و بختياري را خودتكراري دانست و 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر براي طراحي، تهيه و تدوين طرح هاي جامع شهري 
در اين استان، تصويري از وضعيت كلي بدون توجه به شرايط كنوني، فرهنگ، نوع 
زندگي و برخوردهاي روزمره هر شهر و منطقه ارائه مي شود. عنابستاني گفت: تمام 
طرح هاي ياد شده بر خالف سبک زندگي در گذشته، نوعي تمركززايي مسكوني 
و چند واحدي سازي طبقاتي در محدوده هاي شهري وجود دارد. وي اضافه كرد: 
طرح جامع ش��هر، طرحي بلند مدت اس��ت كه در آن نحوه استفاده از اراضي و 
منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري، كشاورزي، 
تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط 
كلي ارتباطي و سطح الزم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومي 
مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آن تعيين مي شود.  عنابستاني با 
بيان اين كه طرح جامع وسيله اي براي سهل كردن تصميم گيري و سياستگذاري 
است، گفت: طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر است. در اين 
جلس��ه موضوع طرح جامع شهر شلمزار و گندمان به رأي گذاشته شد و با عدم 
اتفاق نظر اعضاي شوراي برنامه ريزي به منظور رفع ايرادات به كارگروه تخصصي 

مسكن ارجاع داده شد.

در نخستين جلسه  کميسيون تجارت و خدمات اتاق بازرگانی اصفهان 
برنامه ها  و اهداف کميسيون تجارت اتاق اصفهان تدوين شد

استاندار چهارمحال و بختياري:
تدوين طرح هاي جامع شهري دچار خودتكراري شده است

مديرعام��ل س��ازمان بازيافت و تبدي��ل مواد زايد 
شهرداری اصفهان با اشاره به كاهش توليد ضايعات 
نان در ماه های اخير در اين كالنشهر، گفت: حدود 
35 درصد از ميزان توليد ضايعات نان شهر اصفهان 

در سال 90 نسبت به سال گذشته كم شده است.
تيمور باجول با بيان اين كه از زمان اجرايی ش��دن 
قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ها به تدريج ش��اهد 
كاهش ضايعات نان در سطح اصفهان  بوديم و نان 
كمتری در زباله های جمع آوری ش��ده شهروندان 
مشاهده می ش��ود، افزود: سال گذشته از 45 هزار 

ت��ن م��واد بازيافتی جم��ع آوری ش��ده، 6 درصد 
اي��ن ميزان به ضايعات ن��ان اختصاص يافت. وی 
اظهاركرد: س��ال گذشته دو هزار و700 تن دورريز 
نان ش��هروندان از سوی اين س��ازمان جمع آوری 
ش��د، به طوری كه در هرماه 225 تن اصفهانی ها 
دورريز نان داشتند، اما خوشبختانه در سال جاری 
حدود 35 درصد اين ضايعات كاهش يافته است. 
وی به برخی مطالعات بر ميزان توليد نان خشک از 
س��وی شهروندان اصفهانی در ماه های اخير اشاره 
كرد و اف��زود: نان، بركتی الهی اس��ت كه در ميان 

خانواره��ای ايرانی از جايگاه وي��ژه ای برخوردار 
بوده و در ماه های اخير كمتر از س��وی شهروندان 
اصفهانی دورريز ش��ده اس��ت. مديرعامل سازمان 
بازياف��ت و تبديل م��واد زايد ش��هرداری اصفهان 
افزايش قيمت خريد و فروش نان خشک در اصفهان 
را دليل كاهش توليد آن دانس��ت و تأكيد كرد: نان 
خش��ک در مجموع6 درصد از كل پسماند خشک 
ش��هر اصفهان را تش��كيل می دهد كه به نظر می 
 رسد روند كاهشی توليد ضايعات نان در ماه های

آينده بيشتر نيز شود.

رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان گفت: 
بخش ه��اي خصوصي به منظ��ور اج��راي پروژه ها به 
حمايت هاي بيشتري نياز دارند و مسئوالن و دستگاه هاي 

اجرايي بايد در اين زمينه تالش كنند.
غالم حس��ين حسيني با اش��اره به ضعيف بودن بخش 
طراحي خودرو در ايران اظهار داش��ت: در حال حاضر 
ضعي��ف بودن بخ��ش طراحي خ��ودرو از بزرگ ترين 
مشكالت صنعت خودرو سازي كش��ور بوده و اجراي 
پروژه قطب سوم خودرو سازي، راهكاري در اين زمينه 
اس��ت. وي به نخس��تين مرحله اجراي اين طرح اشاره 
كرد و افزود: طراحي خودرو و مش��اوره در اين بخش، 
نخستين مرحله اجراي پروژه قطب سوم خودرو سازي 

كشور در اصفهان است. رئيس سازمان صنايع و معادن 
استان اصفهان با اشاره به اجرا كنندگان اين پروژه، تصريح 
كرد: تمام مراحل اين پروژه توسط بخش خصوصي اجرا 
مي شود و سازمان صنايع و معادن بايد با انجام اقدامات 
الزم در اين زمينه، از بخش خصوصي حمايت كند. وي 
اضاف��ه كرد: در حال حاضر بخش هاي خصوصي براي 
اج��راي چنين پروژه هايي به حمايت هاي مس��ئوالن و 
دستگاه هاي اجرايي نياز دارند و برنامه ريزي ها و اقدامات 
الزم بايد در اين زمين��ه به صورت جدي و مؤثر انجام 

شود. 
حس��يني به نتايج حاص��ل از حمايت ه��اي دولت از 
بخش هاي خصوصي اشاره كرد و بيان داشت: در صورت 

حمايت دولت از بخش هاي خصوصي در اجراي پروژه 
قطب سوم خودرو سازي، اين پروژه با قدرت و جديت 

بيشتري دنبال مي شود. 
وي با اش��اره به ضرورت اقدامات الزم به منظور رشد 
اقدامات گروهي، ادامه داد: حضور و حمايت مسئوالن 
از بخش ه��اي خصوصي به منظور رش��د و توس��عه 
اقدامات گروهي و پروژه هاي گروهي در اس��تان است. 
رئيس س��ازمان صنايع و معادن اس��تان اصفهان تاكيد 
كرد: حمايت هاي سازمان صنايع و معادن از بخش هاي 
خصوصي در راستاي اجراي اين پروژه بايد افزايش يافته 
و كمک هاي اين س��ازمان، در بخ��ش طراحي خودرو 

است.

کاهش 35 درصد از ميزان توليد ضايعات نان شهر اصفهان

رئيس سازمان صنایع و معادن اصفهان خبر داد؛
حمايت از بخش هاي خصوصي
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مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان گفت: 
ط��ی دو ماهه نخس��ت امس��ال گمرک 
اصفهان درآمدی مع��ادل 113 ميليارد و 
340 ميليون ریال وصول و به خزانه واریز 
کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
معادل 155 درصد رش��د داش��ته  است. 
فرود عسگری در گفتگو با ایمنا با اشاره به 
تشریفات صادرات از گمرک اصفهان طی 
دو ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: 
در این مدت 148 هزار و 260 تن و 617 
کيلوگرم کاال به ارزش 117 ميليون و 342 
هزار دالر از گمرک اصفهان صادر ش��ده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
لحاظ وزن یک درصد کاهش و از حيث 
ارزش شش درصد رشد داشته است.وی 
با بيان این که بخش صنعتي و شيميایي با 
اختصاص 84 درصد از وزن و 66 درصد 
از ارزش کل صادرات غيرنفتی را به خود 
اختصاص داده است، افزود: صادرات این 
محصوالت از گمرک اصفهان طی دو ماه 
نخس��ت امس��ال 125 هزار و 908 تن و 
379 کيلوگرم به ارزش 77 ميليون و 360 

هزار دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان تصریح 
کرد: س��هم بخش صنایع دس��تي شامل 
فرش دس��تبافت، مصنوع��ات گرانبهای 
طال و نقره و سایر صنایع دستي از لحاظ 
ارزش  29 درصد کل صادرات گمرکات 
استان اصفهان و به ميزان 33 ميليون و 710 
هزار دالر بوده اس��ت. وی سهم کاالهای 
معدنی طی این دو ماه را از لحاظ وزن 21 
درصد و از حيث ارزش 79 درصد عنوان 
کرد و بيان داش��ت: مجموع کل وزن این 
نوع کااله��ای صادراتی 304 هزار دالر و 

ارزشی برابر با 926 هزار دالر است. 
عسگری با بيان این که در دو ماهه نخست 
س��ال جاری 131 نوع کاال به 41 کش��ور 
جهان صادر شده است، گفت: سهم امارات 
متح��ده عربی در بين کش��ورهای عمده 
هدف ص��ادرات، 28 درصد بوده که این 
کشور با 33 ميليون و 114 هزار دالر کاال 
از طریق گمرک اصفهان جایگاه نخست 
را در بين 41 کش��ور به خود اختصاص 
داده است.  وی کشور افغانستان را با وارد 

کردن 30 ميليون و 528 هزار دالر و عراق 
با 27 ميليون و 992 هزار دالر در جایگاه 
دوم و س��وم عنوان کرد و گفت: در این 
مدت به ترتي��ب 26 درصد و 24 درصد 
از کااله��ای صادراتی از گمرک اصفهان 
به این کش��ورها اختصاص داشته است. 
مدیرکل گمرکات اس��تان اصفهان افزود: 
طی دو ماه نخست سال جاری 78 درصد 
از کل صادرات گمرکات اصفهان متعلق به 
سه کشور امارات متحده عربي، افغانستان 

و عراق بوده است. 
وی کشور ترکيه را به پنج ميليون و 776 
هزار دالر و س��وریه را با چهار ميليون و 
815 هزار دالر جزء کش��ورهای چهارم 
و پنج��م عمده هدف در ص��ادرات کاال 
از گم��رک اصفه��ان بيان ک��رد و افزود: 
س��هم این کشورها به ترتيب پنج درصد 
و چهار درص��د بوده و طی همين مدت 
ارزش صادرات س��ایر کشورهای هدف 
ب��ا 16 درصد به ارزش 15 ميليون و 118 
هزار دالر اس��ت. عسگری با بيان این که 
آهن آالت و فوالد را با 24 ميليون و 636 
هزار دالر ،مصنوع��ات طال و نقره با 18 
ميليون و 270  هزار دالر و فرش ماشيني 
با 14 ميليون و 244 هزار دالر عمدترین 
اقالم صادراتي گمرکات استان اصفهان به 
کشورهای هدف است، گفت: سهم این 
محصوالت به ترتيب 21، 16 و 12 درصد 

است. 
وی اف��زود: مصنوعات مس با هش��ت 
درص��د و به ارزش 9 ميلي��ون 764 هزار 
دالر، کاشی و س��راميک با شش درصد 
صادارت ب��ه ارزش هفت ميليون و 316 
هزار دالر و س��ایر کاالها با 36 درصد و 
از لحاظ ارزش��ی 43 ميليون و 111 هزار 
دالر از جمل��ه محصوالت صادرات طی 
این دو ماه از گمرک اس��تان اصفهان بوده 
اس��ت. مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
یادآور شد: طي این مدت 29 هزار و 155 
تن کاال به ارزش 115 ميليون و 483 هزار 
دالر وارد گمرک اصفهان شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 22 
درصد کاهش و لحاظ ارزش 134درصد 

رشد داشته است. 

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد 
و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولت ها تهيه 
می شود. شفافيت برای این گزارش یک ویژگی کيفی است، 
یعنی اطالعات به گونه ای ارائه ش��ود که بتوان با مشاهده آن 
به عملکرد واقعی دولت پی برد و فعاليت های مختلف دولت 

را ارزیابی کرد. 
مي��زان پاس��خگویی از دیرب��از تح��ت تأثير فش��ار برای 
پاسخ خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات 
و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت 
نيز در ارائه مطلوب تر اطالعات و در نتيجه ش��فاف سازی 
فعاليت هایش کوشاتر خواهد بود. سازمان های بين المللی با 
اعمال سياست های تنبيهی و تشویقی )به خصوص در اعطای 
وام ه��ا( می کوش��ند دولت ها را موظف ب��ه ارائه اطالعات 
درست و دقيق از فعاليت های مالی شان سازند. در این زمينه 
بيشترین تأکيد روی پيروی از الگوهای هماهنگ بين المللی 
گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پياده کردن این الگوها نيز 
به نوبه خود وابستگی کامل به وضعيت حسابداری دولتی هر 

کشور به عنوان سيستم اطالعات حسابداری دولت دارد. 
مشکال تی که در ایران برای شفافيت بودجه ای مطرح می شود، 
همان مشکالتی است که سال ها سيستم حسابداری دولتی با 
آن دس��ت به گریبان بوده، یعنی کمبود نيروهای متخصص 
مالی، نبود انگيزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابال ً فرهنگ 
پاسخگویی مسئوالن، قوانين ناکارآمد و نداشتن استانداردهای 

حسابداری دولتی. 
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. 
حسابداران، استانداردهای حس��ابداری دولتی را برای ارائه 
خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. درحال 
حاضر بودج��ه در مراحل مختلف تنظيم، تصویب، اجرا و 
نظارت وابستگی کامل به اطال عات سيستم حسابداری دولتی 
دارد، به گونه ای که می توان حسابداری دولتی را حسابداری 

بودجه ای ناميد.
استاندارد کنترل بودجه ای در  حسابداری دولتی، حسابداران 
 را موظف  می کند سيستم اطال عات مالی دولت را به گونه ای
مستقر کنند که اعمال نظارت بر درآمدها و هزینه های دولت 
)بودجه( فراهم ش��ود. چارچوب نظری حس��ابداری را می 
توان براس��اس تصميم گيری یا پاسخگویی تشریح کرد. در 
چارچوب مبتنی بر تصميم گيری هدف حس��ابداری فراهم 
 کردن اطال عات مفيد جهت تصميم های اقتصادی است، یعنی 
اس��تفاده کنندگان از اطالعات، ش��امل س��رمایه گ��ذاران، 
اعتباردهن��دگان و دیگران، با اس��تفاده از صورت های مالی 
بتوانند تصميم های صحيح در جهت بيشينه ساختن منافع 

خود بگيرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری 
ایجاد سيس��تم مناس��ب جری��ان اطال عات بين حس��ابده 
و حس��ابخواه اس��ت، به صورتی که مناف��ع طرفين تأمين 
ش��ود. امروزه در زمينه حس��ابداری دولت��ی و غيرانتفاعی، 

 چارچوب پاس��خگویی اس��ت ک��ه چيرگی کام��ل دارد و 
می توان گفت حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به 
ملت اس��ت و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت 

کنيم این مسأله آشکارا مشخص است. 
شرایط ال زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه 

ای
سیستم حساب های ملی

سيس��تم حس��اب های مل��ی از ی��ک مجموعه منس��جم، 
س��ازگار و یکپارچه حس��اب ها، ترازنامه ها و جدول های 
مبتن��ی بر تعریف ه��ا و مفهوم ه��ا، طبقه بندی ه��ا و قواعد 
 حسابداری پذیرفته شده در سطح بين المللی تشکيل شده 

است. 
در این سيستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده 
ک��ه در آن داده های اقتصادی در قالبی تنظيم می ش��ود که 
برای برنامه ریزی ها، سياس��تگذاری ها، تجزیه و تحليل ها و 
تصميم گيری های اقتصادی مورد اس��تفاده ق��رار می گيرد. 
حساب های پيش بينی شده در سيستم به نوبه خود مجموعه 
وسيعی از اطال عات تفصيلی و سازمان یافته را درباره عملکرد 
اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حساب ها اطال عات جامع 
و مفصلی از فعاليت های مختلف اقتصادی انجام ش��ده در 
کل اقتصاد کش��ور و مبادال ت صورت گرفته بين بنگاه های 

اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می کند.
حساب های ملی برای یک دوره زمانی معين تنظيم می شود و 
بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق داده های حاصل 
از آن به تصویر کشيده شده و مورد تجزیه و تحليل و ارزیابی 
قرار می گيرد. در فرآیند تهيه و تنظيم حساب های ملی افزون 
بر ارائه تصویر روش��ن از عملک��رد فعاليت های اقتصادی، 
اطال عاتی در زمينه ثروت و دارایی های متعلق به اقتصاد کشور 
در دوره زمانی مربوط فراهم می ش��ود. همچنين اطال عات 
حاصل از آن ارتباط بين اقتصاد کشور با دنيای خارج را نشان 

می دهد. 
ی��ک سلس��له  برمح��ور  مل��ی  سيس��تم حس��اب های 
حس��اب های متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظيم می ش��ود، 
 ب��ه ط��وری ک��ه داده های ثبت ش��ده در آنه��ا را داده های
مربوط به جریان ها و موجودی ها تشکيل می دهند. متغيرهای 
جریانی، اطال ع��ات مربوط به ان��واع مختلف فعاليت های 
اقتصادی انجام ش��ده در طول دوره معين��ی از زمان را بيان 
می کنند و متغيرهای موجودی، ارزش موجودی دارایی ها و 
بدهی ها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب 
ترازنامه ها نشان می دهند. هریک از حساب ها به نوع خاصی 
از فعاليت ه��ای اقتصادی نظير توليد، ایج��اد درآمد، توزیع 
درآمد، توزیع مجدد درآمد و مصرف درآمد مربوط می شود. 
داده های اقتصادی مربوط به هر یک از حساب ها به صورت 
منابع و مصارف در آنها ثبت می شود و هر حساب به وسيله 
یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه التفاوت منابع و مصارف، 
تراز می گردد. این عنصر از یک حس��اب به حساب دیگر 
منتقل می شود و از نظر اقتصادی دارای اهميت زیادی است، 

نظير ارزش افزوده، درآمد قابل تصرف، پس انداز و...؛ از طرف 
دیگر بين حساب ها و ترازنامه  نيز ارتباط قوی وجود دارد.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهم ترین تغيير و تحول حسابداری دولتی ایران در سال های 
اخير که می تواند زمينه ای برای تحقيقات باشد، بحث اعمال 

سيستم آمارهای مالی دولت است. 
نظام یادشده می تواند هدف هایی را که در حسابداری دولتی 
کشور دنبال می شود، برآورده سازد و مراجع بين المللی را نيز 
در مورد صحت و کارایی فعاليت های اقتصادی و بودجه های 
دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتيبانی تحليل های 
مالی و باالبردن ارزش تجزیه و تحليل پذیری گزارش های 
مالی دولتی می ش��ود. استقرار سيستم آمارهای مالی دولت 
در ای��ران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه 
 س��ال 1380 مبنی بر اصال ح س��اختار نظ��ام بودجه ریزی
کشور توسط س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد. 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه طبقه بندی اقال م بودجه 
ای کش��ور را در ال یحه بودجه سال 1381 )البته به صورت 

ناقص( برمبنای نظام یادشده تغيير داد. 
صورت ه��ای مالی اساس��ی در سیس��تم آمارهای مالی 

دولت
گزارش های مالی مورد نياز جهت  هدف های سيستم یادشده 
باید به گونه ای باش��د ک��ه تجزیه و تحليل مالی و اقتصادی 
را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخص های مالی مختلف 
برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاه ها و دولت ها فراهم 
آورد. صورت های مالی اساس��ی در سيس��تم آمارهای مالی 

دولت عبارتند از:
 صورت وضعيت عمليات دولت

 صورت وضعيت سایر جریان های اقتصادی
 ترازنامه

 صورت وضعيت منابع و مصارف وجوه نقد
تغییر نظام بودجه ریزی در ایران

در جهت استقرار سيستم آمارهای مالی دولت طبقه بندی های 
بودجه ای از بودجه س��ال 81 به بعد، تغييرات اساسی پيدا 
کرد. به گونه ای که مفاهيم اساسی بودجه ریزی مانند درآمد 
و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سال های گذشته شد. 
درآمد در بودجه 81 برخال ف س��ال های گذش��ته که شامل 
 وجوه حاصل از فروش و واگذاری دارایی ها و س��رمایه ها
از قبيل نفت و گاز و معادن می شد. در این سال فقط  شامل 
آن دس��ته از داد و س��تدهای بخ��ش دولتی ب��ود که ارزش 
خالص را افزایش می داد و وجوه حاصل از فروش دارایی ها 
 و س��رمایه تحت عن��وان واگذاری دارایی های س��رمایه ای

طبقه بندی شده بود. 
مفه��وم هزین��ه هم که در گذش��ته به ان��واع پرداخت هایی 
اط��الق م��ی گردی��د ک��ه ب��ه ط��ور قطع��ی در وج��ه 
 ذینف��ع در ازای تعه��د ی��ا تح��ت عن��وان کم��ک انجام 
می ش��د؛ در حال حاضر آن دس��ته از داد و ستدهای بخش 
دولتی اس��ت که ارزش خالص را کاهش می دهد. در نتيجه 
پرداخت های بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی 
انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی س��رمایه ای 

منظور می شود.

در دو ماهه نخست سال جاری انجام شد؛
 افزايش 155 درصدی درآمد عمومی 

گمرک اصفهان 

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

احضار
3/124   -  کالسه پرونده: 900414 چون آقای منوچهر بزرگزاد ایمانی فرزند حسن شکایتی عليه آقای 
مجيد هاشمی مبنی بر فحاشی و تهدید مطرح گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع 
و نش��ر می ش��ود 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 دادس��را تصميم مقتضی 

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

ابالغ رای
3/111 کالسه پرونده: 1618-89 

شماره دادنامه: 214- 90/3/1  مرجع رسيدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی 
هنری فرد به نش��انی خ رباط اول- روبه روی کوچه مسجد حجت- موبایل متين خوانده: اميد اميدزاده 
مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

دعوی مجتبی هنری فرد بطرفيت اميد اميدزاده به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل ميليون و س��يصد و پنجاه 
هزار ریال وجه چک شماره 388744 مورخه 89/7/14 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در 
جلسه به هر دليلی حضور نيافته و دليلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی حکم بر 
محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون و سيصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
نشر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تادیه از تاریخ سررسيد 
89/7/14 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی به این مرجع خواهد بود. 
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار 
3/220 شماره: 900241 ب1 چون آقایان 1- بيژن پنجه زاده فرزند بهمن 2- محمد گل بخش فرزند شعبانعلی 
شکایتی عليه آقای مرتضی موسوی دهاقانی فرزند یحيی مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالسه 
900241 ب1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این 

مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3357
دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار 
3/219 شماره: 900235ب21 نظر به اینکه آقای علی رحيمی اکبرآباد فرزند رجبعلی به اتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول و کالهبرداری از طرف شعبه 21 بازپرسی دادسرای ناحيه 3 اصفهان تحت تعقيب است و 
ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده ميسر نشده بدین وسيله در اجرای ماده 115 قانون آیين 
دادرسی کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان 
واقع در اصفهان خيابان جابرانصاری دادسرای ناحيه 3 بازپرسی 21 جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل 

خواهد آمد.  م الف: 3358 
غالمپور - مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
221/ 3 - 217 /140199 ب21 نظر به اینکه آقای احمد امامی مقدم به اتهام کالهبرداری از طرف شعبه 21 
بازپرسی دادسرای ناحيه 3 اصفهان تحت تعقيب است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده 
ميسر نشده بدین وسيله در اجرای ماده 115 قانون آیين دادرسی کيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 21 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خيابان جابرانصاری دادسرای ناحيه 3 
بازپرسی 21 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت 

مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد.  م الف: 3356 
غالمپور - مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
3/213 ش��ماره: 900204د/42 نظر به اینکه آقای محمود اس��ماعيلی فرزند رحمت ا... به اتهام خيانت 
در امانت حس��ب شکایت آقای عباس شریف زاده فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
900204 د/42 تحت تعقيب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسيله در اجرای ماده 115 قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف: 3347 عابدینی - دادیار شعبه 42 دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

تغييرات 
3/207 ش��ماره: 2899 آگهی تغييرات شرکت ساختمانی تأسيساتی فرزاد پی اردستان به شماره 108 و 
شناس��ه ملی 10260030169 به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و هيأت مدیره مورخه 
90/3/5 در شرکت ساختمانی تأسيساتی فرزاد پی )سهامی خاص( تغييراتی به شرح ذیل بعمل آمد 1 – 
آقای داود فدوی و خانم فاطمه قوامی و آقای عباس درخشان به سمت اعضای اصلی هيأت مدیره برای 
مدت باقی مانده انتخاب شدند. 2- آقای داود فدوی به سمت رئيس هيأت مدیره و خانم فاطمه قوامی 
به سمت نایب رئيس و آقای عباس درخشان به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب 
شدند و کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک و سفته و بروات به امضای منفرد آقای 
عباس درخشان همراه با مهر شرکت قابل اعتبار است.3- آقای خليل رزاقی به سمت بازرس اصلی و 
آقای حسين درخشان به عنوان بازپرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.4- روزنامه 
کثيراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 5- ترازنامه و حساب سود و زیان 

شرکت منتهی به سال 89 به تصویب رسيد.  م الف: 82 
فدایی – رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان 

مزایده
3/206 شماره: 900178 دایره اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر در پرونده کالسه )900178 
اجرا( له آقای علی اميریان عليه آقای مصطفی محمدی به خواسته مطالبه 26/526/240 ریال در نظر دارد 
1- دو دس��تگاه بافندگی س��ولزر روسی مدل sdb با عرض 180 سانتی متر جمعاً معادل 19/000/000 
ریال 2- یک دستگاه طاقه پيچی پارچه معادل 1/000/000 ریال را که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز دوشنبه مورخ 90/4/6 ساعت 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی برگزار می گردد و طالبين می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به نش��انی: خمينی شهر کوه کوچک شاد و افق سمت راست کارگاه سعيدی مراجعه و از محل بازدید 
نمایند. خریدار کس��ی است که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قيمت 
 پيشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غير اینصورت 10 درصد اوليه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  

م الف: 11072 
سورانی - مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمينی شهر

ابالغ
3/209 ش��ماره دادنامه: 9009970353000293 شماره پرونده: 8909980366100903 شماره بایگانی: 
891234 شاکی: آقای موسی سرلک چيوایی به نشانی اصفهان – خيابان زینبيه – خيابان آیت اله غفاری 
دارک – کوچه قلعه – بن بست دوم – پالک 217 متهمين: 1- آقای لطف علی حشمتی به نشانی مجهول 
المکان 2- آقای هوش��نگ گودرزی به نش��انی نجف آباد – یزدان شهر – خيابان 5 غربی – پالک 101 
اتهام: ایراد صدمه بدنی غير عمدی گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسيدگی را 

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص اتهام هوشنگ گودرزی فرزند محمد و لطف علی حشمتی دائر به عدم رعایت تنظيمات 
دولتی منتهی به تصادف منجر به ایراد صدمه از توجه به کيفرخواست تنظيمی از سوی دادسرا بزهکاری 
متهمين محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به مواد 91 و 95 و 171 و 176 قانون کار حکم به محکوميت 
هر یک از آنان به پرداخت مبلغ دو ميليون ریال صادر و اعالم می دارد رأی صادره غيابی و ظرف ده روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف: 3351 
اسفنانی - رئيس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
3/210 ش��ماره دادنامه: 9009970354200438 شماره پرونده: 8909980362002301 شماره بایگانی: 
891365 شاکی: آقای احمد علی زمان به نشانی تهران – خيابان پيروزی – خيابان کرمان – خيابان بابایی 

– کوی عباسی – پالک 12 – طبقه3. متهم: آقای محمد اسحاق رئيسی معروف به اسحق بلوچ به نشانی 
مجهول المکان. اتهام: تهدید. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی 

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه 

در خصوص اتهام آقای اسحاق رئيسی معروف به اسحاق بلوچ فاقد مشخصات بيشتر به دليل متواری 
بودن دائر بر تهدید موضوع شکایت آقای احمد علی زمان فرزند محمود بدین شرح که متهم برای انجام 
گروگان گيری خانواده یکی از همکاران شاکی از وی طلب کمک می نماید. شاکی به همکارانش توضيح 
داده و مانع از انجام گروگان گيری متهم می شود سپس متهم دربار اول با تماس تلفنی شاکی و خانواده 
اش را تهدید به مرگ می نماید و در بار دوم به طور اتفاقی او را رویت و پس از تهدیدهای مکرر دست 
به کمر خود برده و تظاهر به بيرون آوردن اسلحه می نماید که شاکی به دنبال مامور می رود و متهم متواری 
می ش��ود. لذا دادگاه از توجه به محتویات و مندرجات موجود و بررسی اوراق و اظهارات شهود آقای 
مجتبی شهابی در دادسرا، عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادگاه عليرغم نشر در روزنامه و متواری 
بودن وی و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 
669 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره 

غيابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.  م الف: 3350 
وطن خواهان اصفهانی – رئيس شعبه 116 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

احضار 
3/212 چون آقای اميد عنایت الهی فرزند عبدالرحمن شکایتی عليه آقای داوود آقایی مبنی بر ایراد صدمه 
بدنی غير عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900279 ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز 90/4/19 ساعت 8:30 صبح تعيين شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب 
ماده 115 و 180 قانون آیين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

 3348
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی مزایده غير منقول 
4 تمامت ششدانگ یکبابخانه 

90 و  4
79 2/608 شماره: 1534 آگهی مزایده پرونده های اجرایی کالسه

قطعه 16 تفکيکی از زمين شماره 2475 واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان 
به مس��احت 390 مترمربع که س��ند مالکيت آن در صفحه 296 دفتر 178 امالک با شماره ثبت 7766 و 
شماره چاپی 445477 ثبت و صادر شده است به آدرس زواره – بلوار رهبر – کوچه سوم با حدود شماالً 
درب و دیواریست به کوچه 8 متری بطول 15 متر شرقاً دیواریست به دیوار قطعه 15 بطول 26 متر جنوبًا 
دیواریست به دیوار قطعه 61 بطول 15 متر غرباً دیواریست به دیوار قطعه 59 بطول 26 متر حقوق ارتفاقی 
ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای عرصه به مساحت 390 مترمربع و اعيانی آن در 
طبقه همکف و قسمتی از طبقه اول با زیربنای حدود 300 مترمربع، دارای دیوارهای آجری باربر و سقف 
های آهن و آجر و درب و پنجره پروفيل فلزی، دیوارهای آن سفيدکاری و در قسمت پایين سنگ کاری 
شده و دارای آشپزخانه اوپن و سرویس های مورد نياز است و همچنين دارای انباری، پارکينگ و محوطه 
سازی است و دارای امتيازات آب و برق و گاز می باشد. ملکی آقای سيد محمود موسوی جعفرآبادی 
که تمامت شش��دانگ و مازاد ششدانگ پالک مرقوم طبق اسناد رهنی ش��ماره 81/12/24/ - 66445 و 
86/5/30 – 74161 دفترخانه 51 اردس��تان در رهن بانک ملی زواره می باشد و طبق اعالم بانک پالک 
مذکور تا پایان سال 1390 بيمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1390/4/1 در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک زواره به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ششصد ميليون ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
 مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. طالبين خرید 
م��ی توانند به آدرس ذکر ش��ده مراجعه و از محل بازدید نمایند. این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و در صورت تعطيلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 

م الف: 71 
تاریخ انتشار :90/3/16                                         عصاری - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

تحدید حدود اختصاصی
185/ 3 شماره: 1963 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی و محصور معروف ميدان تقریبًا 
هشت جریبی بشماره پالک 708 فرعی از 159 – اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود 

که طبق پرونده ثبتی بنام آقای احمدعلی احمدیان و غيره در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت تحدید حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 13 و 1390/04/14 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و 

در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد.
لذا بموجب این آگهی به کليه مجاورین و مالکين اخطار می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 

تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد.   تاریخ انتشار: 1390/3/16    م الف:30 
طویلی – رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود

آگهي ابالغ نظریه کارشناسي پالک 319 / 23
3/224 نظربه اینکه آقاي کيوان همایي فرزند آقاکمال مالک 534 س��هم از 5077 سهم ششدانگ قطعه 
زمين ش��ماره 319 / 23 واقع درس��ودآبادبخش یک ثبتي شهرضا به استثناء بهاء ثمنيه اعياني دراجراي 
تبصره یک ذیل ماده 105 آئين نامه قانون ثبت خواستار پرداخت بهاء ثمنيه اعياني5534 سهم از 5077 
سهم ششدانگ پالک فوق شده است لذاموضوع جهت ارزیابي توسط کارشناس رسمي دادگستري طي 
شمارة 20271 مورخ 6 / 10 / 89  به کانون کارشناسان  رسمي استان اصفهان اعالم که کانون مذکور طي 
نامةش��مارة 01 / 9042 / 112 – 22 / 10 / 89 بوارده 25145 – 9 / 12 / 89 ملک مذکور رابه صورت 
یک قطعه زمين بایروفاقد هرگونه اعياني اعالم نموده اس��ت وباعنایت به اینکه آقاي کيوان همایي طي 
درخواستي اعالم نموده است که هيچ گونه اطالع وآدرسي ازمالک بهاءخانم طاهره عشور فرزنداسماعيل 
نداردوخواستارابالغ آن ازطریق نشردریکي ازجرایدکثيراالنتشارشده است لذادراجراي تبصره یک ماده 
105 آئين نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شودکه ذینفع خانم طاهره عشورفرزنداسماعيل 
درصورتي که مدعي تضييع حقي ازخودمي باش��دظرف مدت یک ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به 
دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نماید درغيراینصورت برابرمقررات اقدام 

خواهدشد                              
                ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا

آگهي ابالغ نظریه کارشناسي پالک 273 / 23
3/225 نظربه اینکه آقاي کيوان همایي فرزند آقاکمال مالک هفت حبه ویازده نوزدهم حبه مشاع از72 
حبه ششدانگ قطعه زمين شماره 273 / 23 واقع درسودآبادبخش یک ثبتي شهرضا به استثناء بهاء ثمنيه 
اعياني دراجراي تبصره یک ذیل ماده 105 آئين نامه قانون ثبت خواستار پرداخت بهاء ثمنيه اعياني هفت 
حبه ویازده نوزدهم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک فوق شده است لذاموضوع جهت ارزیابي توسط 
کارشناس رسمي دادگستري طي شمارة 20273 مورخ 6 / 10 / 89  به کانون کارشناسان  رسمي استان 
اصفهان اعالم که کانون مذکور طي نامةش��مارة 01 / 9040 / 112 – 22 / 10 / 89 بوارده 25149 – 9 
/ 12 / 89 باارسال نظریه کارشناسي ملک مذکور رابه صورت یک قطعه زمين بایروفاقد هرگونه اعياني 
اعالم نموده است وباعنایت به اینکه آقاي کيوان همایي طي درخواستي اعالم نموده است که هيچ گونه 
اطالع وآدرسي ازمالک بهاءخانم طاهره عشور فرزنداسماعيل نداردوخواستارابالغ آن ازطریق نشردریکي 
ازجرایدکثيراالنتشارشده است لذادراجراي تبصره یک ماده 105 آئين نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي شودکه ذینفع خانم طاهره عشورفرزنداسماعيل درصورتي که مدعي تضييع حقي ازخودمي 
باشدظرف مدت یک ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه 

این اداره ارائه نماید درغيراینصورت برابرمقررات اقدام خواهدشد
                                                  ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا

آگهي ابالغ نظریه کارشناسي پالک 37 / 23
3/223 نظربه اینکه آقاي کيوان همایي فرزند آقاکمال مالک تمامت 5 حبه وش��ش نوزدهم حبه مش��اع 
از72 حبه ششدانگ یکدرب باغ شماره 37 / 23 واقع درسودآبادبخش یک ثبتي شهرضا به استثناء بهاء 
ثمنيه اعياني دراجراي تبصره یک ذیل ماده 105 آئين نامه قانون ثبت خواستار پرداخت بهاء ثمنيه اعياني5 
حبه وش��ش نوزدهم حبه از72 حبه پالک فوق ش��ده است لذاموضوع جهت ارزیابي توسط کارشناس 
رس��مي دادگس��تري طي شمارة 20271 مورخ 6 / 10 / 89  به کانون کارشناسان  رسمي استان اصفهان 
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Monday 6 JUNE 2011 محیط زیست

امروزه پيشرفت تکنولوژی و دستيابی انسان به روش های نوین 
برای اس��تفاده از منابع طبيعی دستاوردهایی را به همراه دارد که 
ع��الوه بر تأثيرات فراوان در زندگی بش��ر، تأثيراتی منفی را نيز 
برای طبيعت به ارمغان می آورد. به تازگی انسان متمدن به این 
تفکر رسيده است که شاید بتوان با استفاده از تکنولوژی مدرن و 
پيشرفته به کمک منابع طبيعی و محيط زیست شتابد که از جمله 
 م��ی توان به فناوری نانو و کاربرد آن در حفظ محيط زیس��ت
اش��اره کرد. تأثيرات مس��تقيم و غير مس��تقيم فن آوری نانو بر 
محيط زیست، از جنبه های مختلف قابل بررسی است. در حال 
حاضر، می توان موارد متعددی از کاربرد مواد نانو ساختاری در 
حفظ محيط زیست از قبيل نانوفيلترها )برای تصفيه پساب های 
صنعت��ی(، نانوپودرها )برای تصفيه گازهای آالینده خروجی از 
 خودروها و واحدهای صنعتی( و نانو تيوب ها )برای ذخيره سازی
س��وخت تميز هيدروژن( را برش��مرد، اما دورنمای استفاده از 
این فناوری نوین بسيار گسترده تر از اینگونه کاربرهای جزئی 
و مقطعی اس��ت. این مطل��ب با هدف ش��ناخت ماهيت نانو 

وکاربردهای آن در تکنولوژی تهيه گردیده است. 
یافته ها: بيش��تر سيس��تم های زیس��تی موجود در طبيعت در 
اندازه های نانو هس��تند. با به کارگرفتن اصول زیستی حاکم بر 
این ساختارها دانشمندان می توانند تحت شرایط آزمایشگاهی با 
استفاده از اصول فيزیک، شيمی، مهندسی، و فناوری نانو به سنتز، 
تعيين ویژگی و ساخت مولکول ها و وسایل زیستی در حد نانو 
بپردازند. به کارگيری این واقعيت ها منجر به ظهور فناوری جدید 
نانو زیست فناوری گردیده است. برخی از مهم ترین کاربردهای 
 علمی ش��ناخته ش��ده فناوری نان��و در زمينه محيط زیس��ت 
نانو حسگرها، نانو فيلترها و کاتاليزورهای زیست محيطی هستند 

که به ترتيب به آنها اشاره می شود: 
نانو حسگرهای زیست محیطی: نانو حسگر وسيله ای است 
بس��يار ریز که قادر به شناس��ایی و ارائه پاس��خ به محرک های 
فيزیکی در مقياس یک نانومتر است. نانو حسگرها کاربردهای 

متعددی در علوم مختلف از جمله محيط زیست یافته اند.
آلودگی هوا: یکی از نيازهای مهم و اساس��ی در ارتباط با کنترل 
آلودگی محيط زیست، پایش مستمر آلودگی هواست. هدف اصلی 
 از ساخت غبارهای هوشمند، توليد مجموعه ای از حس گرهای
پيش��رفته به صورت نانو رایانه های بسيار سبک است. این نانو 
حسگرها به راحتی ساعت ها در هوا معلق باقی می مانند. این 
ذرات بسيار ریز از سيليکون ساخته می شوند و می توانند از طریق 
بی س��يم موجود در خود، اطالعات جمع آوری شده را به یک 
 پایگاه مرکزی ارسال کنند. سرعت انتقال اطالعات از نمونه های

اوليه حدود یک کيلو بایت در ثانيه است. 
انتشار گازهای سمی: انتشار و پخش گازهای مهلک و سمی 
یکی از خطرات روزمره زندگی صنعتی است. این نوع حسگرها 
از نانوتيوب های تک الیه به ضخامت حدود یک نانومتر ساخته 
شده اند و می توانند مولکول گازهای سمی را جذب کنند. آنها 

همچنين قادر به شناس��ایی تعداد معدودی از مولکول گازهای 
مهلک در محيط هستند. محققان مدعی اند که این حسگرها برای 
شناسایی به هنگام گازهای بيوشيميایی جنگی، آالینده های هوا و 

حتی مولکول های آلی موجود در فضا کاربرد خواهند داشت. 
نانوفیلترها، نانوسیسورها و مواد هوشمند: یکی دیگر از کاربردهای 
مهم فناوری نانو در محيط زیست، استفاده از نانوفيلترها در تصفيه 
آب و پساب است. غشای مورد استفاده در فرآیند نانو فيلتراسيون 
به طور معمول مولکول های بزرگ را دفع می کند و در مقایسه 
ب��ا روش های دیگر قادرند با صرف انرژی کمتر آب چاه ها یا 
آب های س��طحی را نيز به خوبی تصفيه کنند. این فرآیند قادر 
 اس��ت انواع باکتری ها، ویروس ها، آفت کش ها، آالینده هایی
با منش��أ آلی و امالح کلس��يم و منيزیم را از آب جدا کند. نظر 
به این که در فرآیند نانو فيلتراسيون از هيچ ماده شيميایی برای 
سختی گيری آب استفاده نمی شود، بنابراین اثرات منفی زیست 
محيطی آن به مراتب کمتر از روش های شيميایی معمول است. 
عالوه بر این، ذرات نانو ساختار انعطاف پذیری زیادی در تصفيه 
آالینده ها دارند. به عنوان مثال از ذرات نانو ساختار برای تصفيه 
فوری خاک، رسوبات، ضایعات جامد، تصفيه آب و پسماندهای 
مایع اس��تفاده می شود. تحقيقات نش��ان می دهد که ذرات دو 
فلزی نانو ساختار مانند آهن، پاالدیم، آهن، نقره و روی، پاالدیم 
کاربرده��ای زیادی در تصفيه و پاالیش آلوده کننده های محيط 
 زیس��ت، مانند آفت کش های کلرینه با منشأ آلی و حالل های
آلی هالوژنه یافته اند. عالوه بر این می توان از نانو ساختارها برای 
رنگ زدایی از آب آش��اميدنی استفاده کرد. رنگ موجود در آب 
آشاميدنی نه تنها به خاطر ظاهر آن باید از آب زدوده شود، بلکه 
چون این رنگ ها می توانند منشأ توليد تری هالومتان نيز باشند، 

بسيار خطرناک محسوب می شوند. 
نان��و لوله ه��ا و نانو کامپوزیت ها: در س��ال های اخير، الياف 
نانولوله کربنی به عنوان نسل جدیدی از نانوساختارهای کربنی 
توجه محققان بس��ياری را به خود معطوف داش��ته است. این 
ساختار جدید، به دليل دارا بودن شيمی کربن، هدایت الکتریکی 
و حرارتی باال، ساختاری فيبری شگفت انگيز، مقاومت مکانيکی 
باال و... از دیگر مواد نانوساختار متمایز شده است. پيش از کشف 
الياف نانولوله کربنی، تارهای عنکبوت به عنوان مستحکم ترین 
ماده در ميان مواد طبيعی و مصنوعی محسوب می شدند، اما این 
نانوساختارهای کربنی از نظر ساختاری و استحکام الياف بسيار قوی 
 تار عنکبوت و کوالر را نيز پشت سر گذاشته است. نانو لوله های
کربنی اولين نس��ل محصوالت نانو هس��تند که در سال 1991 
کشف و به جهان عرضه شدند. این لوله ها بسيار بلند و نازک 
 هس��تند و س��اختارهایی پایدار، مقاوم و انعطاف پذیر دارند و 
می توانند جایگزین س��راميک های معمولی، آلومينيوم و حتی 
فلزات در س��اخت هواپيما، چرخ دنده ه��ا، یاتاقان ها، اجزای 
ماشين، دستگاه های پزش��کی، وسایل ورزشی و دستگاه های 

صنعتی توليد غذا شوند. 

نانوپلیمرهای متخلخل: نانوپليمرهای متخلخل که ش��باهت 
زیادی به مولکول های مواد آالینده دارند، مناسب ترین وسيله 
 برای جداس��ازی ای��ن نوع آالینده ه��ای آل��ی از آب و خاک 
به شمار می روند. به طور کلی کاربردهای زیست محيطی این 

نانو ساختارها عبارتند از: 
-  جداسازی آالینده های آلی از آب آشاميدنی 

 - تصفيه پساب های واحدهای صنعتی مانند نيروگاه های هسته ای
برای استفاده دوباره از آنها 

- پاک سازی منابع آبی آلوده شده به مواد نفتی 
- پاک سازی منابع آب زیرزمينی از آالینده های آلی

کاتالیست های زیست محیطی: از زمينه های دیگر کاربردهای مواد 
 نانوساختاری، استفاده از آنها به عنوان کاتاليزورهای زیست محيطی
برای تصفيه خروجی اگزوز اتومبيل ها و پاالیش آب و هواست. 
کاتاليزورهای رایج که اغلب پایه پالتين دارند، اگرچه راندمانشان 

کافی است، اما بسيار گران قيمت اند. 
 پلیمرهای زیس��تی: از نانوساختارهایی مثل پليمرهای زیستی 
می توان برای توليد تراش��ه های الکترونيکی استفاده کرد. برای 
مثال، مانيتورهای ساخته شده از لوله های اشعه کاتدی )که حاوی 

مواد سمی اند( است و راندمان باالتری هم دارند. 
نانو پوش��ش ها: پوشش های نانو ساختاری پيشرفته به خوبی 
بر سطوح مختلف از قبيل فلزات، شيشه، سراميک و پالستيک 
می چس��بند و تنها چند ميکرون ضخامت دارند، ویژگی های 
بارز این نانو پوشش گرها خاصيت ضد خوردگی آنهاست که 
کاربرد پوششی آنها را در فلزات سبک از قبيل آلومينيوم و منيزیم 
افزایش داده اس��ت. این نانو ذرات را به صورت یک الیه بسيار 
 نازک برای روکش کردن سطوح مختلف از قبيل شيشه اتومبيل ها

به کار می برند. 
نانو پودرها: ای��ن پودرها در فرآیندهای قالب گيری تزریقی و 
پوشش دادن سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گيرند. نوعی 
از پودرهای نانو س��اختاری یاد شده که حاوی ذرات آلومينيوم 
است، در صورت افزوده شدن به سوخت های جامد موشک ها 

شدت سوختن آنها را تا دو برابر افزایش می دهد. اضافه کردن 
این پودر به نفت سفيد باعث تسریع در احتراق آن و در نتيجه 

کاهش توليد آالینده های مختلف می شود. 
کارب��رد فن آوری نانو در تصفیه آالینده های آب: یک��ی از 
مهم تری������ن کارب���ردهای ف��ن آوری نان���و در محي��ط 
زیس�ت، تصفي��ه آالین��ده های آب ه��ای زیرزمين���ی ب��ا  نانو 
 ذرات اس��ت که بازده و راندمان قابل توجهی دارد. سال هاست
که از نانوذرات مهندس��ی ش��ده و مواد متخلخل نانوس��اختار، 
به عنوان کاتاليس��ت، برای افزایش سرعت واکنش ها یا کاهش 
 دمای الزم برای واکنش گازها و مایعات به شکل مؤثری استفاده 
می شود. بسته به ترکيب و ساختار آنها، تعدادی از نانومواد ممکن 
اس��ت باعث واکنش های کاتاليستی اوليه و افزایش خطر آتش 
گرفتن و انفجار ش��وند که تنها با توجه به ترکيب شيميایی آنها 
قابل پيش بينی نيست.  در سال های اخير، پيشرفت های سریع 
علوم و فنون به ویژه در زمينه نانوتکنولوژی، تحوالتی بزرگ را در 
زمينه های پزشکی، کشاورزی، صنعت، محيط زیست و علوم پایه 
زیستی در پی داشته است. امروزه نقش نانوتکنولوژی در همه ابعاد 
روشن است، اما جنبه دیگر این توانمندی، خطرات احتمالی مرتبط 
با استفاده از محصوالت فناوری نانو است که در صورت رعایت 
نکردن قوانين و مقررات خاص ایجاد می ش��ود. بنابراین ضمن 
تأکيد بر اهميت فناوری نانو، الزم اس��ت آیين نامه هایی جهت 
 انجام ایمن و سالم استفاده از محصوالت نانو تهيه و تدوین شود تا 
بر اساس آن بتوان کنترل و نظارت بر کليه فعاليت های نانوتکنولوژی 
را اعمال کرد. در واقع دولت ها موظفند عالوه بر تدوین استراتژی 
ملی و تصویب چارچوب سازمانی برای نانوتکنولوژی، شرایط 
 قانونی تحقيق و توس��عه را مش��خص کنند. از این رو پيشنهاد 
می ش��ود یکی از این زیرساخت های قانونی، قانون ایمنی نانو 
باش��د. در واقع، ایمنی نانو به سياس��ت ه��ا و روش های اتخاذ 
 ش��ده جهت اطمينان از کاربرد بی خطر محصوالت نانو از نظر 
محيط زیست و سالمت انسان اطالق می شود. از این رو تدوین 

این سياست ها و قوانين امری ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل دفتر محیط زیست 
وزارت جهاد کشاورزی:

تأکید قانون بر استفاده 
از کودهای بیولوژيک و کمپوست است

در ح��ال حاضر در اس��تفاده از کمپوس��ت و کودهای آل��ی در بخش 
کشاورزی آمار دقيقی در دست نيست و استفاده از کمپوست در بخش 
کشاورزی به شکل پراکنده انجام می شود و انسجام کافی ندارد. غالمرضا 
ميرک��ی، مدیرکل مدیر دفتر محيط زیس��ت وزارت جهاد کش��اورزی 
در گفتگو با س��بزپرس با بيان این مطلب گفت: این اس��تفاده پراکنده از 
کمپوست در بخش کش��اورزی در حالی انجام می شود که در وزارت 
جهاد کش��اورزی بر اساس قوانين قبلی اعتبارات و یارانه ها در خدمت 
کودهای شيميایی است. به گفته او، قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم، 
بند ب ماده 61 قانون برنامه پنج س��اله چهارم و ماده 193 قانون برنامه 
پنج س��اله پنجم، تأکيد بر استفاده از کودهای آلی و بيولوژیک است، اما 
قانون بودجه هر سال اعتبارات الزم و کافی برای استفاده از کودهای آلی 
در نظر نگرفته است.  ميرکی تأکيد کرد: اقدامی که در حال حاضر باید 
انجام  شود این است که باید حذف یارانه را از کودهای شيميایی داشته 
 باش��يم و یارانه ها را در بخش کش��اورزی به توليد محصول سالم تر و 
گواهی شده اختصاص دهيم. به گفته مدیرکل دفتر محيط زیست وزارت 
جهاد کشاورزی، به اس��تناد قوانين افزایش بهره وری کشاورزی، قانون 
برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و قانون هدهمندی یارانه ها این اقدام باید 
انجام شود و شرایط اجرایی شدن این بندها مهيا شود. ميرکی اضافه کرد: 
آیين نامه اجرایی توليد و عرضه محصوالت کشاورزی ارائه شده و اگر 
اجرایی شود، یارانه ها به طور مستقيم در اختيار کشاورزانی که محصوالت 
آنها گواهی  دریافت کرده است، قرار می گيرد. ميرکی با اشاره به این که 
در حال حاضر دو هزار ميليارد تومان یارانه در بخش کشاورزی توسط 
دولت پرداخت می شود، گفت: این یارانه ها بيش از هر چيز به نهاده ها 
در بخش کش��اورزی تعلق می گيرد که اگر به محصوالت گواهی شده 
 و تأیيد ش��ده توسط کارشناسان کشاورزی داده شود، توليد محصوالت 

سالم تر تضمين می شود.

حضور ايران در کمیته اصلي سايتس 
به عنوان عضو اصلي 

مدیر اجرایي سایتس سازمان حفاظت محيط زیست گفت: ایران به عنوان 
عضو اصلي در نشس��ت کميته اصلي سایتس )کنوانسيون منع تجارت 
گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر( شرکت مي کند. رضا فرجي 
در گفتگو با فارس،  گفت: نشس��ت یکي از کميته هاي اصلي سایتس از 
25 مرداد در شهر ژنو کشور سوئيس برگزار مي شود. وي در ادامه اظهار 
داش��ت: ایران یکي از کشورهاي آسيایي شرکت کننده عضو اصلي این 
کميته است. مدیر اجرایي سایتس سازمان حفاظت محيط زیست تصریح 
کرد: این نشس��ت به مدت یک هفته برگزار مي شود. وي اعالم کرد: در 
این نشست راجع به قواعد و قوانين مختلف سایتس همچنين فعاليت هاي 
منطقه اي تبادل نظر مي ش��ود. فرجي افزود: با توجه به این که در منطقه 
آسيا سه کشور به عنوان کشورهاي اصلي هستند، هر کدام چند کشور 
آس��يایي را تحت پوش��ش قرار مي دهند و به نمایندگي از این کشورها 
در کميته ش��رکت مي کنند. وي با اش��اره به این که ژاپن، ایران و کویت 
کشورهاي اصلي آسيایي هستند، تصریح کرد: ایران نماینده کشورهاي 
افغانستان، بوتان، ازبکستان،قزاقستان، قرقيزستان، مغولستان، نپال، پاکستان، 
بنگالدش و سریالنکاس��ت. فرجي گفت: در حال حاضر مکاتباتي را با 
این کشورها انجام داده ایم تا گزارش فعاليت هاي آن در ارتباط با سایتس 
)کنوانسيون منع تجارت گونه هاي گياهي و جانوري در معرض خطر( 

ارسال و جمع بندي نهایي انجام مي شود.
.

بازار داغ آگهي هاي  اينترنتي 
براي فروش سنجاب ايراني! 

 اگرچه در س��ال هاي اخير نس��بت به صيد و قاچاق س��نجاب ایراني 
به عنوان حيوان خانگي بارها هش��دار داده شده و بر اساس قانون نيز 
فروش و نگهداري آن در خانه جرم محس��وب مي شود، اما هنوز بازار 
آن گرم اس��ت و اقدام قاطعي ب��راي جلوگيري از آگهي هاي اینترنتي 
فروش این گونه در معرض آس��يب، انجام نش��ده اس��ت. به گزارش 
مهر، در س��ال هاي اخير به دليل صيد و قاچاق س��نجاب ایراني براي 
فروش آن به عنوان حيوان خانگي، بس��ياري از این س��نجاب ها یا به 
هنگام حمل و نقل نادرست از بين مي روند یا به خاطر نگهداري غلط 
جان مي سپارند. همين عوامل باعث شده که این گونه زیباي جانوري 
کشورمان در معرض انقراض نسل قرار گيرد.حسين محمدي، مدیرکل 
دفتر حفاظت و ش��کار و صيد سازمان محيط زیست در گفتگو با مهر 
در پي افزایش قاچاق و صيد س��نجاب ایران��ي و فروش آن به عنوان 
حيوان خانگي مي گوید: با متخلفان و قاچاقچيان این حيوان برخورد 
مي شود. او با بيان این که جلوگيري از قاچاق و زنده گيري این حيوان 
به عهده دفتر حفاظت و ش��کار و صيد س��ازمان محيط زیست است، 
مي گوید: البته مدتي پيش با فروشندگان سنجاب ایراني در مکاني که 
ش��هرداري در بزرگراه آزادگان تهران تأسيس کرده برخورد و فعاليت 
آنها متوقف ش��د، اما قاچاق و صيد این جانور بایستي در استان هاي 
مکان زیست سنجاب ایراني یعني استان هاي غربي توسط دفتر حفاظت 
و ش��کار و صيد استان جلوگيري ش��ود. محمدي ادامه مي دهد: البته 
دفتر حيات وحش و آبزیان سازمان محيط زیست شرح خدمات براي 
حفاظت از این گونه ارائه داده و طرح جامعي براي مدیریت 30 گونه 
از حيات وحش ایران که در ليس��ت قرمز س��ازمان جهاني حفاظت از 
طبيعت قرار دارند، تدوین کرده است. به گفته وي، سنجاب ایراني یکي 
 از پس��تانداران کوچکي است که در طرح جامع مدیریت مذکور جزء 

30 گونه در معرض آسيب مدیریت مي شود. 
.

يونسکو جنگل های هیرکانی را برای 
ثبت جهانی به حرا ترجیح می دهد 

نماینده یونسکو در ایران می گوید که این سازمان جنگل های هيرکانی 
شمال ایران را برای ثبت در فهرست ميراث طبيعی جهانی به جنگل های 
حرا در جنوب ایران ترجيح می دهد. به گزارش سبزپرس، در حالی که 
مقامات ایرانی ابراز اميدواری کرده بودند که جنگل های حرا در شمال 
جزیره قش��م در س��ال جاری ميالدی به عنوان ميراث طبيعی جهانی به 
ثبت خواهند رسيد، نماینده یونسکو در ایران می گوید که بررسی پرونده 
این جنگل ها هنوز آغاز نشده و البته یونسکو عالقه بيشتری نسبت به 
ثبت جنگل های هيرکانی و سایر زیست بوم های منحصر به فرد ایران 
دارد. چونلی هان که نماینده سازمان تربيتی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
 )یونسکو( در ایران است، معتقد است که در ایران زیست بوم های جالب تر
و مهم تری وجود دارد و جنگل های هيرکانی در شمال ایران و کمربند 
جنوبی دریای خزر برای ثبت جهانی بس��يار مهم تر از حرا هس��تند. او 
همچنين معتقد است که جنگل های زاگرس و بيابان های ایران نيز بسيار 

مهم هستند. 

خبر
 کنترل آالینده ها 

از طریق  فن آوری نانو تکنولوژی  

اثرات فضای س��بز شهری از دیدگاه زیست محيطی، شامل مواردی چون کاهش 
آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط بيوکليماتيک )زیست اقليمی( 
در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثير مثبت بر چرخه آب در محيط زیست 
شهری و افزایش کيفيت آب های زیرزمينی می شود. فضای سبز می تواند به طور 
قاب��ل توجهی دمای هوا را کاهش دهد یا به تلطيف آن کمک کند. در بررس��ی 
اثرات روانی � اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان در هر شرایطی، روزانه 
به چند س��اعت فضای س��اکت و آرام ني��از دارد که فضای س��بز می تواند این 
موقعيت را تأمين کند.بخش عمده ای از فضای سبز شهری - از خيابان ها گرفته 
تا پارک و بوس��تان ها- ش��امل درختان می ش��ود که نه تنها نقطه مشترکی بين 
آنها و عوامل گرم ش��دن زمين دیده نش��ده، بلکه اثرات مثبت ش��ان بر ش��رایط 
زیس��ت محيطی شهرها، کاماًل محسوس اس��ت. از این رو، رد پای تعداد زیادی 
درخت در ش��هرهایی که جزء خوش��نام های عرصه محيط زیست هستند، دیده 

می شود.
از لندن تا توکیو؛ همه درخت می کارند: در ش��هر س��يدنی ) استراليا( نزدیک به 
28 ه��زار و 500 اصله درخت در 120 گونه مختلف، هم بومی و هم غيربومی، 
وجود دارد. س��يدنی یک خط مشی جامع برای مدیریت کل درختان موجود در 
این ش��هر دارد. این خط مش��ی در چهار دفتر تنظيم شده است که مواردی مانند 
حفاظت و مدیریت درختان موجود مناس��ب از طریق روش��ی ایمن و س��الم، 
کاش��ت و مدیریت درختان جدید، قطع و جایگزین کردن درختان نامناس��ب و 
خطرناک و رهنمود های تکنيکی را ش��امل می شود.شهرداری سيدنی، به صورت 
مرت��ب درختان را بررس��ی می کند و هنگامی که عالئمی از آفت، پوس��يدگی و 
ضعيف ش��دن ساختار درخت مش��اهده کرد، آن را قطع می کند و البته در ازای   
آن درخت می کارد. در لندن هم توجه زیادی به توس��عه فضای س��بز ش��هری 
ش��ده است. شهردار این شهر در س��ال 2009 اعالم کرد که برای بهبود فضای 
خيابان های لندن طی  س��ه سال آینده، بيش از 180 ميليون پوند اختصاص داده 

اس��ت. به گفته او، بهسازی پارک ها و فضاهای باز لندن، یکی از اولویت هایش 
به ش��مار می  آید.گفته می ش��ود بالغ بر 30 پروژه برای بازیابی فضاهای س��بز و 
همچنين مس��ير آب رو لندن تعریف شده است و در حال حاضر بودجه ای بيش 

از 40ميليون پوند از این پروژه ها حمایت می کند.
در قاره آس��يا، توکيو از آن دس��ته ش��هرهایی اس��ت که برنامه ای منسجم برای 
افزایش س��رانه فضای س��بز دارد. در اواخر س��ال 2006، دو برنامه 10 س��اله، 
یکی برای کاهش انتش��ار کربن و دیگری به  منظور افزایش فضای سبز شهری، 
تنظيم ش��د. از دید مسئوالن شهری توکيو برای داشتن شهری سرسبز، عالوه بر 
مسئوالن دولتی، شهروندان و شرکت های خصوصی را هم باید وارد بازی کرد. 
یکی از اقدامات اصلی پایتخت ژاپن برای افزایش پوش��ش گياهی شهر، کاشتن 
درختان بيش��تر است.در اواخر س��ال 2005 ميالدی، تعداد درختان کنار خيابان 
480 هزار اصله گزارش شد که قرار است تا پایان سال 2010 ميالدی این مقدار 
ب��ه 700 هزار اصله درخت و به یک ميليون اصله درخت تا پایان س��ال 2015 
ميالدی برسد. عالوه بر این، ش��هرداری توکيو، گسترش پارک های داخل شهر 
را در دس��تور کار خود قرار داده؛ به این منظور قرار ش��ده اس��ت تا پایان سال 
2010 مي��الدی، 150 هکتار و تا پایان س��ال 2015 مي��الدی 300 هکتار، پارک 

جدید ساخته شود.
س��رانه س��بز تهران حدود نصف سرانه س��بز اس��تاندارد: بنابر گفته مدیرعامل 
 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران ، سرانه فضای سبز در این شهر،
12/9 متر مربع است، در حالی که بنابر شاخص تعيين شده از سوی محيط زیست 
سازمان ملل متحد، این سرانه باید 20 تا 25 متر مربع باشد. با نگاهی اجمالی هم 
تا حدودی می توان متوجه شد که تهران به لحاظ فضای سبز شهری در وضعيت 
مطلوبی به س��ر نمی برد و آلودگی هوا در این ش��هر، بيش از هر چيز دیگری به 
چش��م می آید. علی محمد مختاری، مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری تهران در گذشته اعالم کرده بود. بانک جهانی تاسال 2019 خسارت 

ناش��ی از آلودگی هوا در تهران را 19/2 ميليارد دالر پيش بينی کرده اس��ت که 
ایجاد فضای س��بز، کمی از فشارهای موجود بر تهران را کم می کند. با توجه به 
آلودگی هوای تهران و کمبود محس��وس فضای سبز شهری در این شهر، انتظار 
می رود که مس��ئوالن امر بيش از گذش��ته به فکر گسترش فضای سبز باشند که 
در این مورد گفته می شود کمبود زمين در سطح تهران، یکی از مشکالت پيش 
رو است. به همين دليل، پس از مصوبه تابستان 87 شورای اسالمی شهر تهران، 
ش��هرداری توسعه فضای سبز عمودی را در دس��تور کار خود قرار داد و براین 
اساس مقرر شد تا فضای سبز عالوه بر توسعه افقی، به صورت عمودی )به طور 

مثال، باغچه های آپارتمانی( هم رشد کند.
با این حال، مختاری در بهمن سال گذشته اعالم کرد که توسعه عمودی فضای 
سبز باعث نمی شود که سازمان متبوع  اش از توسعه فضای سبز افقی غافل شود: 
»تعدادپارک ه��ای محله ای، منطقه ای و فرامنطقه ای تهران از س��ال 84 تاکنون به 
مس��احت 697 هکتار احداث ش��ده که از این تعداد 61 پارک در دست تکميل 
اس��ت.« او همچنين، مس��احت توسعه جنگل کاری کمربند س��بز پيرامون شهر 
تهران را از س��ال 84 تا پایان 88، هش��ت هزار و 799 هکتار اعالم کرده بود. به 
تازگی مطالعاتی انجام ش��ده است که نشان می دهد فضای سبز شهری می تواند 
 در گرم ش��دن زمين مؤثر باش��د.گفته می ش��ود که زمين های چم��ن به زدودن 
دی اکس��يد کربن از جو زمين، از طریق عمل فتوس��نتز و ذخيره آن در خاک، 
کمک می کنند، اما از طرف دیگر، انتشار گازهای گلخانه ای در اثر توليد کودهای 
شيميایی، زدن علف ها و دیگر کارهایی که جهت مدیریت این زمين های چمن 
انجام می ش��ود، چه��ار برابر مقدار کربنی اس��ت که این علف ه��ای تزئينی در 
بوس��تان ها ذخيره می کنند. طبق تحقيقات انجام ش��ده، انتشار این گازها شامل 

نيتروز اکسيد آزادشده از خاک پس از کودپاشی می شود.
 نيتروز اکسيد یک گاز گلخانه ای است که 300 برابر از دی اکسيد کربن قوی تر

است.

آهوي ایراني داراي جثه متوس��ط و شاخ هاي نسبتًا 
 بلندي است. شاخ فقط در نرها وجود داشته و در ماده ها
چنانچه وجود داش��ته باشد کوچک و ابتدایي است. 
در زیر گلوي نرها به خصوص در فصل جفتگيري 
ت��ورم گواتر مانندي ایجاد مي ش��ود ک��ه به همين 
 دليل ب��ه آن آهوي گواتردار م��ي گویند. به گزارش 
محيط زیس��ت ایران و به نقل از کتاب »پستانداران 
ایران«، نوش��ته دکتر اسماعيل اعتماد، رنگ کلي بدن 
در پشت قهوه اي روشن متمایل به نخودي دارچيني 
و پایين بدن تا قاعده دم و دمگاه سفيد است. جلوي 
دس��ت ها و پاها به رنگ پش��ت بدن و ران ها کمي 
روشن ترند. سر در قاعده شاخ ها و پشت سر و فاصله 
گوش ها، آهویي خيلي کمرنگ و در وسط پيشاني 
و صورت، به خاطر لکه بزرگ قهوه اي رنگي که در 
باالي چشم از نزدیک قاعده شاخ تا حدود سه چهار 
 سانتي متري س��وراخ هاي بيني امتداد دارد قهوه اي
رنگ اس��ت. این لکه ها در باال تي��ره تر، متمایل به 
 قه��وه اي س��وخته اس��ت. پهلوي ص��ورت و زیر
 چش��م ها، آهویي کمرنگ و دو ن��وار تيره به رنگ 
قهوه اي روش��ن از زیر چش��م ها تا گوش��ه لب ها 
امتداد دارد. ش��اخ در نرهاي بالغ، بلند و از قاعده تا 

نوک، بلندي اش به 32 سانتي متر و بيشتر مي رسد. 
شاخ ها در قاعده خيلي به هم نزدیک هستند و بعد 
به تدریج از هم دور ش��ده، به طرف خارج و عقب 
خميدگي پيدا مي کنند. نوک شاخ ها کمي به طرف 
داخل متمایل شده و شکلي شبيه S به شاخ مي دهد. 
آهو بيش��تر در بيابان هاي ش��ني و رسي زندگي مي 
کند. اغلب در صبح و عصر مش��غول به چرا بوده و 
در س��اعات گرم روز در بوته ها استراحت مي کند. 
آهو، گله هاي کوچک چند رأسي یا گله هاي خيلي 
بزرگ تشکيل مي دهد و ممکن است جفت جفت و 
انفرادي هم دیده شود. جفتگيري اواسط پایيز رخ مي 
 دهد. در فصل جفتگيري بين نرها نزاع سختي صورت 
مي گيرد و در این هنگام، زیاد توس��ط گرگ، شغال 
و حتي کفتار شکار مي شود. دروران آبستني آنها بين 
پنج تا پنج و نيم ماه اس��ت. بچه ها اویل یا اواس��ط 
بهار متولد مي ش��وند و بيشتر دوقلو هستند. بعد از 
دو س��ه روز اول مي توانند دنبال مادرش��ان بدوند و 
در س��ن یک سالگي بالغ مي شوند. آهوها بيشتر در 
دشت ها و بيابان هاي نواحي مختلف ایران زندگي 
مي کنند و تاکنون از قزوین، تهران، اصفهان، فارس، 
کرمان، خراس��ان، سيستان، بلوچس��تان، خوزستان، 

 لرس��تان، همدان، کردس��تان، آذربایجان و س��واحل 
خليج فارس گزارش شده اند، گرچه در برخي مناطق 
نسل آنها منقرض ش��ده است. اخيراً سازمان محيط 
زیس��ت با همکاري گروه خودروسازي سایپا برنامه 
پنج ساله اي در جهت حفاظت از این گونه ارزشمند 

جانوري تدوین کرده است

یک زیست شناس برجسته کشور گفت: هما 102 تا 115 سانتي متر طول دارد 
و از ب��زرگ ترین کرکس با ویژگي ها و طرح بدل متفاوت با س��ایر کرکس ها 
مي باشد. پروفسور نصراله رستگار پویاني در گفتگو با ایسنا منطقه کرمانشاه، با 
اس��تناد به کتاب »پرندگان ایران« نوشته جمشيد منصوري اظهار داشت: هما با 
 نام علمي gypaetus barbatus پرنده اي از تيره قوشيان و جنس کرکس ها
 )الش��خورها( اس��ت. این پرن��ده داراي بال هاي بلند و باری��ک و زاویه دار، 
دم بلند و لوزي ش��کل به رنگ تيره اس��ت. وي افزود: روتنه و بال هاي سياه، 
زیرتنه قهوه اي کم رنگ و س��ر آن به طور کلي نخودي رنگ اس��ت؛ اطراف 
چش��م و ناحيه منقار، س��ياه رنگ است که به یک دسته موي سياه ریش مانند 
در زیر منقار منتهي مي ش��ود. س��ينه ب��ه رنگ نارنجي مایل به قرمز اس��ت و 
روي بال ها و پش��ت س��ياه رنگش، نقش و نگاري از پرهاي سفيد به صورت 
رگه مانند و منظم دیده مي ش��ود. پرنده نابالغ کاماًل تيره اس��ت و این رگه ها 

 

نامشخص ترند. 
رس��تگار پویاني در خصوص زیس��تگاه هما، اظهار داشت: این پرنده تک زي 
اس��ت و در کوهس��تان هاي مرتفع و دور افتاده به سر برده و غارهاي مشرف 
به دره آش��يانه مي س��ازد. در ای��ران، هما بومي و به تعداد نس��بتًا اندک دیده 
مي ش��ود. در استان کرمانشاه این پرنده را در کوهستان هاي استان مي توان دید 
که هم زمس��تان خود را مي گذراند و هم توليد مثل مي کند. مدیرگروه زیست 
شناسي دانشگاه رازي کرمانشاه در رابطه با صداي این پرنده گفت: هما پرنده 
اي اس��ت که اغلب ساکت اس��ت، اما گاهي صدایي غرغر مانند از آن شنيده 

مي شود.

اثرات مثبت فضاي سبز

هما؛ پرنده اي ساکت  آهوي ايراني؛ پستاندار گواتردار 
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ورزش

حسین شمس 
 امروز با 
ماهان قرارداد 
می بندد

حیدري: 
قراردادم با سپاهان 
مشروط است

حسين شمس که در هفته های گذش��ته پس از کش وقوس های 
فراوان از س��وی مسئوالن فدراس��يون فوتبال از سرمربيگری تيم 
ملی فوتسال کش��ور کنار گذاشته شد، امروز صبح عازم اصفهان 
خواهد شد تا برای فصل آینده با باشگاه فوالد ماهان قرارداد امضا 
کند. قرار است شمس با حضور در تيم ماهان به عنوان مدیر فنی 
 تيم های فوالد ماهان و فيروزصفه همچنين مسئول آکادمی فوتسال 
فوالد ماهان در این باشگاه اصفهانی فعاليت کند. سرمربی سابق تيم 
ملی در مورد احتمال حضورش در فوالد ماهان به عنوان سرمربی 
اظهار داشت: حسين افضلی یکی از بهترین مربيان ایران است و 
می تواند در تيم فوالد ماهان به موفقيت برسد بنابراین فعاليت من در 
این باشگاه اصفهانی فقط مدیریت فنی و همکاری برای کالس های 

ارتقای سطح مربيان اصفهانيست.
شمس گفت: اگر تا پيش از امضای قراداد با باشگاه ماهان، مسئوالن 
فدراسيون درخواستی برای حضورم در تيم ملی داشته باشند، به 
تيم ملی باز می گ��ردم اما در صورتی که پس از امضای قرارداد با 
فوالد ماهان به من درخواستی برسد، همه چيز در دستان مسئوالن 

این باشگاه خواهد بود. 

هافبک ملي پوش تيم س��پاهان گفت: قرارداد من با تيم س��پاهان 
مش��روط اس��ت ولي فعالً به هيچ تيم دیگري جز تيم ملي فکر 
نمي کنم. خس��رو حيدري اظهار داشت: تمرینات خوبي را پشت 
سر گذاشتيم و مي بينيم که شکل تمرینات به طور کامل تغيير کرده 

است. 
وي ادامه داد: او مربي بزرگي اس��ت و اميدوارم که تيم ملي را به 
جایگاهي که استحقاقش را دارد، برساند. هافبک تيم سپاهان با اشاره 
به نگاه ویژه سرمربي تيم ملي به این بازیکن در جناح راست گفت: 
تالش مي کنم بهترین بازي ها را براي تيم ملي انجام دهم و اميدوارم 
رضایت سرمربي تيم ملي جلب شود. در ادامه در خصوص آخرین 
وضعيت حيدري با تيم سپاهان از این بازیکن سؤال شد که وي در 

پاسخ گفت: من فعال با سپاهان هستم. 
قراردادم با اصفهاني ها مشروط است و با توجه به این که این روزها 
در تمرین تيم ملي هستيم به هيچ چيز دیگري فکر نمي کنيم. وي 
در پایان در خصوص این که آیا پيش��نهادي دارد یا خير، افزود: با 
هيچ تيمي صحبت نکرده ام و همان طور که گفتم فقط به تيم ملي 

فکر مي کنم.

مدافع ملي پوش تيم ذوب آهن گفت: با تيم هاي کره اي از طریق 
ایميل در حال مکاتبه هس��تم و در ص��ورت توافق به جي ليگ 
خواهم رفت. فرشيد طالبي پس از پایان تمرین تيم ملي فوتبال با 
اشاره به تمرینات اظهار داشت: کارهاي شاداب و با نشاطي را در 
کنار دیگر بازیکنان انجام مي دهيم و هنوز کار فني ما شروع نشده 
است. ولي چيزي که مشخص است این که کرش از شعور باالیي 
برخوردار است و اميدواریم از دانش ایشان به نحو احسن استفاده 
کنيم.  وي در خصوص پيشنهاداتي که از شرق آسيا داشت، گفت: 
دو پيشنهاد از کشور کره جنوبي دارم که آنها هنوز از طریق ایميل 
در حال مکاتبه با من هستند و در صورتي که به توافق مالي برسيم 
با رضایت مادرم راهي این تيم خواهم شد. مدافع ملي پوش تيم 
ذوب آهن ادامه داد: از ایران هم پيش��نهاداتي دارم ولي هنوز هيچ 
تيمي بس��ته نشده اس��ت و اگر صحبت از جدایي خلعتبري از 
ذوب آهن مي شود باید دید در نهایت چه اتفاقي خواهد افتاد. تا 
یک بازیکن با پيراهن یک تيم ب��ازي نکرده حضور او را در آن 
باشگاه باور نکنيد ولي اميدوار هستم که ذوب آهن اسکلت خود 

را حفظ کند. 

دبیر هیات شناي استان اصفهان:

تعطیلي استخر انقالب بحراني جدید پیش روي هیات شناي استان
خبر

انتقال تیم نفت به اراک امروز قطعی می شود
سکوت برابر طرح شکست خورده!

در شرایطی که کمتر از دو هفته پيش دو تيم منتقل شده به شهرهای قزوین 
و همدان در طرحی شکسته خورده به ليگ دسته اول سقوط کردند، قرار 
اس��ت امروز تيم فوتبال نفت تهران هم با برخی رایزنی ها به اراک منتقل 

شود!
طرح انتقال تيم های تهرانی به ش��هرها و استان هایی که تيمی در ليگ برتر 
ندارند چند سالی است که به یکی از دغدغه های اهالی فوتبال تبدیل شده 
است اما برای افرادی که کمتر به فکر آینده فوتبال هستند به ابزاری برای 
کسب محبوبيت در بين اهالی شهرشان تبدیل شده و تيم های تهرانی یکی 
پس از دیگری قربانی خواسته های نادرست این افراد می شوند. پس از آنکه 
 تيم های فوتبال پاس، سایپا، پيکان، صبا و راه آهن به شهرها و استان های
مختلف منتقل شدند حاال نوبت به تيم فوتبال نفت تهران رسيده تا به اراک 
منتقل ش��ود و اس��تانی که خودش در ليگ دسته اول تيم دارد و البته هيچ 

حمایتی از آن نمی شود! صاحب یک تيم ليگ برتری شود.
این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که وضعيت تيم های منتقل شده نسبت 
به گذشته بسيار وخيم تر است و بيشتر آنها با مشکالت ریز و درشت دست 
به گربيان هستند که مشکالت مالی یکی از مهم ترین آنهاست. با این حال 
 مشخص نيست افراد سياسی با چه دليل و منطقی به دنبال انتقال تيم های

بيشتر به شهرستان ها هستند.
در حالی که تيم های پاس همدان و پيکان قزوین به عنوان دو تيم ریشه دار 
تهرانی در پایان ليگ دهم به رقابتهای دسته اول سقوط کردند و نشان دادند 
 که این طرح شکس��ت خورده است و تنها برای انتقال آن همه سينه ستبر 
می کنند، اخبار رسيده حاکی از آن است که به دنبال رایزنی های صورت 
گرفته از س��وی مس��ئوالن اراکی و برخی نمایندگان مجلس، قرار اس��ت 

توافقنامه انتقال تيم فوتبال نفت تهران به این استان امروز امضا شود.
تيم فوتبال نفت تهران که از رقابتهای ليگ دسته اول به ليگ برتر صعود کرد 
و فصل دهم را در بين تيم های رده اول فوتبال ایران سپری کرد، در شرایطی 
در آستانه انتقال به اراک قرار دارد که اراکی ها نتوانستند برای تيم همياری 
 که در ليگ دس��ته اول بازی می کند کاری کنند و این تيم با س��ختی های

فراوان توانست از سقوط به دسته دوم فرار کند.
با این ش��رایط مشخص نيست چه کسانی از این انتقال نفع می برند که با 
وجود شکست خوردن این طرح بازهم اصرار به انتقال تيم نفت دارند. به 
نظر می رس��د بيشتر از این که منطقی پشت انتقال این تيم باشد، رابطه و 
دوس��تی نزدیکی برخی افراد ورزش��ی و غير ورزشی در این ماجرا دخيل 

است.
در این مورد گفته می شود با حضور محمد علی آبادی در وزارت نفت که 
خود یکی از مدیران ورزشی چند سال اخير به شمار می رود، روند انتقال 
تيم نفت سرعت بيشتری به خود خواهد گرفت! به گفته یک مقام آگاه در 
باشگاه نفت تهران، قرار است امروز توافقنامه نهایی انتقال تيم نفت به اراک 
امضا شود تا یکی از تيم های تهرانی دیگر نيز از پایتخت برود. این اتفاق 
در حالی رخ خواهد داد که محمود شيعی مدیرعامل باشگاه پيکان پس از 
سقوط این تيم به ليگ دسته اول در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکيد کرد از 

فصل آینده تيم در تهران به فعاليتش ادامه خواهد داد!
ماجرای انتقال تيم فوتبال نفت تهران به اراک در شرایطی مراحل پایانی خود 
را طی می کند که مسئوالن این وزارتخانه برابر یک طرح شکست خورده 
سکوت کرده اند و به ظاهر دلسوزی هم وجود ندارد که این موضوع را به 

طور جدی پيگيری کند و مانع از انتقال تيم نفت تهران به اراک شود.

غول کشی در اصفهان ؛ 
دومین مدعی از کورس قهرمانی خارج شد

در ادامه رقابت های ليگ برتر واترپلو باش��گاه های کش��ور تيم فوالد 
ماهان توانست در اصفهان تيم قدرتمند نفت اميدیه را شکست دهد. 

از هفته هفتدهم رقابت های ليگ برتر واترپلو باشگاه های کشور روز 
جمعه تيم فوالد ماهان س��پاهان ميزبان تيم رده دومی نفت اميدیه بود 
که توانس��ت با نتيجه 7 بر 5 از س��د این تيم قدرتمند بگذرد و آن را 
از کورس قهرمانی خارج کند. حميد ش��ب انگيز س��رمربی تيم فوالد 
ماهان در این خصوص اظهار داش��ت: بازی بس��يار سخت و حساسی 
بود که توانس��تيم در یک مصاف نزدیک تي��م قدرتمند نفت اميدیه را 

شکست دهيم.
وی ادام��ه داد: ب��ا این که پيروزی این بازی از آن ما ش��د اما هرگز از 
بازیکنانم راضی نيس��تم چرا که آنها تفکرات من را در بازی پياده نمی 
کنند. شب انگيز با بيان این که بازیکنانم بازی گروهی انجام نمی دهند 
اذعان داشت: متاسفانه این یک نقطه ضعف محسوب می شود که باید 

در تمرینات با آن مقابله کنم.
سرمربی تيم فوالد ماهان در پایان خاطر نشان کرد : به اعتقاد من هنوز 
هيچ چيز تمام نش��ده چرا که در هفته آخر ميهمان مهم ترین رقيبمان 
یعنی دانش��گاه آزاد هستيم که برای رسيدن به عنوان قهرمانی باید این 

تيم را شکست دهيم.

صدور کارت هواداري براي رئیس 
لیگ قهرمانان آسیا

سوزوکي استقاللي شد
رئيس برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان آسيا کارت هواداري باشگاه استقالل 
را دریافت کرد. در بازدیدي که سوزوکي رئيس ليگ قهرمانان آسيا از باشگاه 
استقالل در هفته گذشته داشت اتفاق جالبي رخ داد.  به پيشنهاد مسئوالن 
باش��گاه استقالل سوزوکي فرم صدور کارت هواداري این تيم را پر کرد و 
س��پس کارت هواداري براي رئيس ليگ قهرمانان آسيا صادر شد تا بدین 

ترتيب سوزوکي یکي از هواداران استقالل به شمار رود.

 احتمال 
 حضور طالبی 
در لیگ کره

معاون مدیرکل تربيت بدنی اس��تان و رئيس اداره تربيت بدنی کاش��ان در 
 نشستی با اصحاب رسانه به بيان عملکرد این اداره در سال 89 در زمينه های
عملکرد س��خت افزاری و زیرس��اخت ه��ا، توس��عه ورزش همگانی و 
قهرمان��ی، بانوان و ... برنامه های در دس��ت اجرا در س��ال 90 پرداخت. 
شاید مهم ترین حاشيه این جلسه خداحافظی ضمنی حسين حيدریان در 
مقام رئيس تربيت بدنی کاش��ان با خبرنگاران و اعالم این قضيه طی 2، 3 

ماه آینده بود. و اما صحبت های حيدریان و نشست مطبوعات:
 عم��ده ه��دف تربيت بدنی کاش��ان در 2، 3 س��ال اخير اجرای س��ند 
راهبردی ورزش استان و ایفای سهم کاشان در این مسير بود. تربيت بدنی 
کاش��ان در این راه پنج هدف را ترس��يم کرد. ترویج ارزش های اسالمی، 
ارتقای س��هم کاشان در عزتمندی منطقه و استان، ارتقای سهم سالمت و 
نش��اط اجتماع��ی، کمک به صنعت ورزش به عن��وان یک کاالی جهانی، 
توسعه زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و شش استراتژی ما برای 
رس��يدن به این پنج هدف عبارت بود از اس��تفاده بهين��ه از ظرفيت های 
کاشان، تحقق مدیریت واحد در امر ورزش، ارتقای منابع انسانی از طریق 
آموزش، برنامه محوری، نقش خيرین، نيروی انس��انی و نقش آنها که در 
این بين سه چيز برای پيشرفت ورزش نقش اساسی دارند. 1- باشگاه ها، 

2- هيأت های ورزشی. 3- دانشگاه ها.
 چند پروژه مهم در س��ال 89 مهم ترین پروژه این اداره در چند س��ال 
اخير بود که س��اخت س��الن سه هزار نفری یک نمونه آن است. سالن سه 
هزار نفری این قابليت را خواهد داش��ت تا طی س��ال های آینده به تأمين 
نيازهای ورزش کاشان بپردازد. این پروژه از سال 87 ردیف بودجه گرفت 
و از سال 89 با پيگيری های شرکت توسعه و تجهيز منطقه ای برگزار شد 
و ش��رکت پيمانکار هم اکنون مش��غول کار شده، تاکنون و با بودجه اوليه 
195 ميليون تومانی تاکنون از 25 درصد پيشرفت فيزیکی برخوردار بوده 
و پيش بينی می شود با بودجه کلی چهار ميليارد و 400 ميليون تومانی تا 

حداکثر یک سال و نيم دیگر آماده بهره برداری شود.

 عالوه بر س��الن س��ه هزار نفری که کالن ترین پروژه ورزش کاش��ان 
محس��وب می شود پروژه تکميل چمن مصنوعی استادیوم فوتبال قدیمی 
کاشان تا پایان تيرماه به اتمام می رسد و این چمن تا یک ماه دیگر تحویل 
داده می شود. اصالح و ترميم پيست تارتان استادیوم بزرگ کاشان، افتتاح 
س��الن چند منظوره ش��هر بزرگ 1200 مترمربع فضای مفيد با هزینه 600 
ميليونی و اس��تخر اميرکبير و افتتاح دو سالن در دو منطقه محروم )لتحرو 
خيابان امام خمينی( در جنب پارک ش��هيد قدیرزاده و س��الن روس��تای 
 اس��رتک ک��ه همگی این م��وارد یا چند ماهی از ش��روع س��اخت پروژه 

می گذرد یا در مراحل پایانی تحویل هستند.
مرکز علمی، پژوهش��ی و فرهنگی بلوار امام رضا را هم در دست احداث 
داریم که با تغيير نام پروژه توانس��تيم ب��رای آن ردیف بودجه بگيریم که 
این پروژه در آینده به محلی برای پایگاه قهرمانی و پش��توانه سازی برای 

ورزش کاشان تبدیل می شود.
 در بخش تعداد ورزش��کار در کاشان، در س��ال 86 این قشر به 4200 
نفر بالغ بود که تا پایان س��ال 89 به 11 هزار نفر رس��يده که این با کمک 
مجموعه هيأت های ورزش��ی کاش��ان ميسر شده اس��ت. البته با توجه به 
جمعيت کاش��ان آمار خيلی قابل توجهی نيس��ت هم��ان طور که با توجه 
به جمعيت کل اس��تان اصفهان 200 هزار ورزش��کار برای آن آمار چندان 

جالبی نيست و این آمار باید هر روز ارتقا پيدا کند.
 با ش��روع فصل تابستان ش��اید رویش هر روزه کالس های ورزش به 
خصوص مدارس فوتبال هس��تيم درخواس��ت ما از خانواده ها این است 
ک��ه به ه��ر مجموعه ای اعتماد نکنند و فقط ب��ه مراکزی مراجعه کنند که 
مورد تأیيد این اداره باش��ند. چون نونهاالن و نوجوانان در این سنين پایه 
ورزشکاری آنها پی ریزی می شود و اگر از همين ابتدا و زیر نظر مربيان 

شایسته قرار بگيرند. در آینده قهرمانان خوب و ماهری خواهيم داشت.
 حض��ور تيم های واليبال باریج اس��انس و بس��کتبال توزین الکتریک 
 در لي��گ ه��ای واليبال و بس��کتبال برتر ایران طی 2، 3 س��ال اخير نقش 

ویژه ای در رش��د س��ریع ورزش کاشان داش��تند که یک نمونه آن ميل و 
اش��تياق نسل جوان کاشان به س��مت واليبال و بسکتبال و عالوه بر آن پر 
کردن اوقات فراغت مردم با حضور در س��الن های ورزش��ی کاشان بود، 
بنده به نوبه خود باید تش��کر ویژه ای از مسئوالن این دو تيم داشته باشم 
که با صرف سرمایه خود وارد گود ورزش شده اند و جوانان این شهر در 
حال خدمتند. ما به عنوان متوليان ورزش کاش��ان در حد توان و بضاعت 
خود به این دو مجموعه کمک کرده ایم و اگر خدای ناکرده نارس��ایی و 
مش��کلی از ناحيه زیرساختی و امکانات و سالن برای آنها در کاشان بروز 
کرده دليل آن کمبود امکانات در این ش��هر و دس��ت بسته ما بوده. این را 

باید در نظر بگيریم که ما در کاشان از امکانات محدودی برخورداریم.
 هم اکنون ما دارای چند تيم ليگی در س��طح کش��ور هستيم که واليبال، 
بس��کتبال، فوتس��ال، گلبال و در گذش��ته تنيس روی ميز را داشته ایم و 
اميدواری��م این تعداد هر روز در حال افزایش باش��د. م��ا در حال فراهم 
آوری حضور تيم واليبال بانوان در یکی از ليگ های کش��وری هس��تيم تا 

بانوان نيز به حق خود برسند.
ورزش بانوان نيز جزء یکی از مهم ترین برنامه های ماست ولی مهم ترین 
نکته در این بين ميل و اشتياق بانوان به سمت ورزش است متأسفانه بانوان 
کاش��انی به دالیل مختلف عالقه ای حداقل در بخش ورزش همگانی از 
خود نش��ان نمی دهند اگر آنان ميل بيشتری از خود نشان بدهند و تعداد 
زیاد آنها که مایل به حضور در س��الن ها هستند را شاهد باشيم ما نيز زیر 
فشار قرار می گيریم تا یکی از سالن های موجود در کاشان را به صورت 

کامل در اختيارشان قرار دهيم.
 متأس��فانه قرار دادن زمين در اختيار تيم های باریج اس��انس و توزین 
برای س��اخت سالن با مشکل رو به رو شده چون قانونی به نام ممنوعيت 
دادن تس��هيالت دولت��ی به بخش خصوصی وج��ود دارد. ولی یک قطعه 
زمين بزرگ رو به روی مجموعه ورزشی جوان را با کمک سازمان مسکن 

و شهرسازی و با قيمت مناسب قصد داریم به این دو تيم بدهيم.

باریج اسانس و توزین الکتریک افتخار ورزش کاشان هستند...

حیدریان در آیین خداحافظی قریب الوقوع با خبرنگاران:

هيات شناي استان اصفهان با تغييراتي که 
در اواخر سال گذشته  در کادر رهبري خود 
دید توانست بعد از مدت ها در رشته هاي 
مختلف این رشته از جمله شنا و واترپلو به 
موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا کند. 
قهرمان��ي تيم بانوان  در ليگ برتر و نایب 
قهرماني آقایان در همين رقابت ها و کسب 
عناوین اول و دوم مسابقات شيرجه ليگ 
برتر در سال 89 موید این نکته است. دبير 
هيات شناي استان به واسطه افتخاراتي که 
همراه با تيم ملي ش��يرجه بدست آمد به 
وی ژه ثبت حرکت س��ه و نيم پش��ت تک 
زاویه در س��کوی ده متر، ن��ام خود را در 
تاریخ این رش��ته براي هميش��ه جاودانه 
س��اخت ضمن این که فعاليت هاي شبانه 
روزي او در هيات هاي شنا و ژیمناستيک 

برکسي پوشيده نيست.
گفتگوي خبرنگار م��ا با نکوئي به جهت 
پرداختن به مس��ائل مختلف هيات شنا و 
برنامه ها و اه��داف بلندمدت این هيات 

جالب و خواندني شده است.....
در ابتدا یك معرفي از خودتان داش��ته 
باش��ید که ازچه زماني وارد این رشته 
ش��دید و چطور از هیات ش��ناي استان 

سردرآوردید؟
من فعاليت خودم را در ش��يرجه از حدود 
25-30 س��ال پي��ش آغ��از و حضور در 
مس��ابقات مختل��ف را با تي��م هاي ملي 
نوج��وان، جوان��ان و بزرگس��االن تجربه 
کردم. اولين حرکت سه و نيم زاویه پشتک 
زانو به نام من ثبت ش��ده است. حدود ده 
سال در تيم ملي شيرجه عضویت داشتم. 
ی��ک م��دت زماني به جه��ت حضور در 
هيات  ژیمناستيک از فعاليت در حوزه شنا 
دورماندم اما در س��ال 81 به عنوان مربي 
شيرجه در مسابقات کشوري حضور پيدا 
کردم و نزدیک یکسال و نيم است که در 
هيات شناي استان مشغول فعاليت شدم. 
در ابت��دا و زمان آقاي حس��يني به عنوان 
مسئول کميته ش��يرجه فعاليت داشتم اما 
بعد از چندماه و با آمدن آقاي مختاري به 
عنوان  رئيس جدی��د به عنوان دبيرهيات 

مشغول کار شدم. 
ضمن این که در این مدت با رایزني هایي 
که با فدراس��يون انجام ش��د به عضویت 
کميته شيرجه فدراس��يون درآمدم که هر 

دو هفته یکبار هم در جلس��ات این کميته 
شرکت مي کنم.

 هم��ان طور ک��ه خودت��ان در جریان 
هستید هیات شناي استان چند صباحي 
است که اوضاع و احوال آرامي به خود 
 گرفته است و تاچندي پیش حاشیه هاي

زیادي پیرامون این هیات به گوش مي 
رسید.

دقيقاً با آمدن آقاي مختاري و در اولين گام 
سعي کردیم این حاشيه ها را دفع و جو آرام 
ودوستانه اي را بين اهالي شنا برقرارکنيم 
و از همه اف��راد توانمند براي همکاري و 
کمک به رشته شنا دعوت کردیم تا در هر 
بخشي که مي توانند از ظرفيت هاي آنان 
اس��تفاده شود و بدین ترتيب حاشيه ها را 
کنترل و از ایجاد هرگونه تنش و برخورد 

وحاشيه هاي احتمالي جلوگيري کردیم.
در ای��ن م��دت کوت��اه هم انصاف��اً در 
مس��ابقات مختلفي ش��رکت کردید و 

حضور فعال و پررنگي داشتید؟
کليه تيم هاي هيات در رده هاي مختلف 
سني به مس��ابقات شنا، شيرجه و واترپلو 
شرکت کردند. س��ال گذشته تيم شيرجه 
اس��تان با نام خانه ش��ناگران در ليگ برتر 
ش��رکت ک��رد و عناوی��ن اول و دوم این 
رقابت ها را بدست آورد. در رشته واترپلو 
دو تيم ازاصفهان با نام فوالدماهان و خانه 
شناگران در سوپرليگ شرکت کرد که در 
ص��ورت پيروزي ماهان در دو دیدار باقي 
مانده قهرماني فوالد ماهان در این دوره از 
رقابتها مس��جل خواهد شد. در مسابقات 
شنا نيز تيم بانوان با نام فوالدمبارکه سپاهان 
در س��کوي اول مسابقات سوپرليگ قرار 
گرفت و تيم مردان نيز در جایگاه دوم قرار 

گرفتند.
هیات ش��ناي زمان آقاي مهنام استخر 
انقالب را از دست داد و با مشكل استخر 
روبرو شد شما براي حل این مشكل چه 

راهكاري را درنظر گرفتید؟
مشکل استخر را از طریق سازمان تربيت 
بدني پيگيري کردیم و قرار ش��د اس��تخر 
انقالب در اختيار هيات اس��تان و استخر 
س��احل در اختيار هيات شهرس��تان قرار 
بگيره و استخر ابوذر نيز به عنوان یک منبع 
براي جذب منابع مالي و اس��تعدادیابي و 
آموزش تيم هاي پایه مورد استفاده هيأت 

اس��تان قرار بگيره هرچند که شنيده شده 
به خاطر مترو قرار اس��ت استخر انقالب 
تعطيل ش��ود که در این صورت ما با یک 
مشکل جدي روبرو خواهيم شد که اداره 
کل تربيت بدني استان قول هایي را براي 
در اختيار گذاش��تن یکي از اس��تخرهاي 
فجر یا مروارید داده اند اما هنوز هيچ چيز 

قطعي نشده است.
از برنام��ه ه��ا و اهداف آین��ده هیأت 

توضیحاتي را بفرمائید.
اس��تان اصفهان همواره در شنا، شيرجه و 
واترپلو به عنوان ی��ک قطب مطرح بوده 
اس��ت اما مدتي است که شيرجه استان تا 
حد و اندازه هاي خود فاصله زیادي دارد 
ام��ا اميدواریم که  با توجه به حضور بنده 
در کميته شيرجه فدراسيون و فراهم کردن 
ش��رایط و تجهيزات در این بخش بتوانيم 
هر چه زودتر وضعيت این رشته را بهبود 
بخشيم ضمن این که قرار است به زودي 
 در دهکده المپيک یک اس��تخر ش��يرجه 
راه ان��دازي خواهد ش��د که بس��ياري از 
مشکالت پيش رو را در این رشته از بين 
خواه��د  برد. در ادامه ب��ه دنبال برگزاري 
 مسابقات بين استخري در ميان باشگاه هاي
استان هستيم که به واسطه آن استعدادیابي 
نيز صورت گيرد. همچنين با اجراي طرح 
صب��ا در م��دارس دانش آم��وزان اول تا 
س��وم مقطع ابتدایي را تحت آموزش شنا 
قرارداده ایم. همچنين به دنبال فراهم کردن 
ش��رایط براي آموزش شنا به عموم مردم 
اصفهان هستيم تا جداي از همکاري هایي 
که با آموزش و پرورش و شهرداري داریم 
آموزش مقدماتي این رشته را در ميان مردم 

عام هم داشته باشيم.
به موضوع اس��تخرها در س��طح استان 
اشاره داشتید، مدتي است که به خاطر 
اس��تقبال از این رشته برخي مجتمع ها 
و ی��ا اماکن خصوصي ب��دون مجوز در 
حال ثبت نام عالقه مندان ش��نا هستند 
ک��ه در بعضي م��وارد به واس��طه عدم 
 رعای��ت بهداش��ت در ای��ن محیط ها
ش��اهد بروز بیم��اري ه��اي عفوني در 
ش��رکت کنندگان هس��تیم آیا هیات 
استان وطیفه اي درخصوص نظارت بر 

این اماکن دارد ؟
هيات وظيفه اي در قبال چنين اماکني نداره 

اما بعضي از این استخرها نکات بهداشتي 
را رعای��ت مي کنند اما برخي دیگه نه که 
خودمردم باید مراقب باشند که هر جائي 
ثبت ن��ام نکنند ضمن این ک��ه بعضي از 
این استخرها به خودي خودداراي مجوز 
فعاليت نيس��تند اما زیر نظر شرکت ها و 
ارگان ه��اي داراي مج��وز فعاليت دارند 
که بالطب��ع باید قوانين و مقررات و موارد 
بهداشتي را کامل رعایت کنند اما استخر 

هتل ها، مجتمع ه��ا و ارگان هاي 
دولت��ي از هي��ات مج��وز ندارد 
 و نظارت��ي در ای��ن ب��اره انجام 

نمي شود.
در  ک��ه  افتخارات��ي  از 
توس��ط  م����دت  ای�����ن 
 ش��ناگران در بخ��ش ه��اي
انفرادي و تیمي بدست آمده 

براي ما بفرمائید.
م��دت  همي��ن  درط��ول 
کوت��اه نزدیک ب��ه 60 مدال 
رنگارنگ توس��ط شناگران 
اس��تان بدست آمد. حضور 
محمد عليرضایی و جمال 
مس��ابقات  در  چاووش��ي 
آس��يایي گوانگجو که البته 
در ای��ن تورنمنت موفق به 

کسب مدال نشدند.
اما در بخش انفرادي شناگران 

اس��تان از جمل��ه چاووش��ي 
موف��ق به ثب��ت رک��ورد جدید 

 در  ب��ه نام خود ش��دند، در واترپلو 
 زی��ر 20 س��ال قهرم��ان ش��دیم، 
در رده بزرگس��االن تيم شنا استان 
 نائب قهرمان شد و تيم شيرجه نيز در 
 مرحل��ه اول لي��گ برت��ر عنوان 
ب��ه خ��ود اختص��اص   دوم را 
داد  و ب��ه تازگی در مس��ابقات 
آب هاي آزاد در بوشهر برادران 
دادفر عناوی��ن اول ودوم را به 
دادند که  اختص��اص  خ��ود 
قرار اس��ت همراه ب��ا اردالن 

به عنوان مربي  خسرواني 
از اصفه��ان تيم ملي را 

آسيایي  مسابقات  در 
هي  ا هم����ر

کنند.
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امام محمد باقر)ع(:
همانا صله ارحام از اموری است 
که خدای متعال آن را بخشی از 
دین قرار داده است.

رئيس هي��أت مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی استان چهارمحال وبختياری از ارتقای شاخص اصلی 
جمعيت بهره مند از آب آشاميدنی سالم و بهداشتی روستایيان 

استان چهارمحال و بختياری خبر داد. 
قاس��معلی خدابخش��ی با اعالم این خبر گفت: با اجرای 64 
پروژه تأمين و توزیع آب آش��اميدنی در روستاهای چهارمحال 

و بختياری، این مهم دستيافتنی شد. 
وی در ادام��ه بيان نمود: با اعتب��اری بالغ بر 87 ميليارد ریال در 
سال 1389 ش��اخص بهره مندی آب روستایيان استان از 80/9 
درص��د به 83/44 درصد افزایش یافت. خدابخش��ی یادآوری 
کرد: روس��تاهای دارای آب در پایان س��ال 1388، 627 روستا 
ب��ا جمعيت 386032 نفر بوده که با تالش همکاران، همکاری 
مسئوالن و همراهی مردم شریف، در پایان سال 1389 به 636 

روستا با 387916 نفر رسيده است. 
وی گفت: شاخص بهره مندی روستایيان از آب آشاميدنی سالم 
در کشور 73/97 درصد است که این شاخص در چهارمحال و 
بختياری باالتر از ميانگين کشوری است. رئيس هيأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال 
و بختي��اری در ادامه گفت: در جهت ارتقای س��طح کيفی آب 
آش��اميدنی و ارائه خدمات بهتر به روستایيان برای تصفيه آب 

ش��رب، برای اولين بار در چهارمحال و بختياری پکيج تصفيه 
آب راه اندازی  می شود. خدابخشی با اعالم این خبر افزود: این 
سيستم پکيج تصفيه آب آشاميدنی در مجتمع قوچان و مارکده 
از توابع بخش سامان شهرستان شهرکرد، آماده بهره برداری شده 

است. 
وی با تأکيد بر حساسيت رساندن آب شرب سالم به مشترکان 
روستایی، به اعتبارات هزینه شده در جهت ساخت ابنيه و تهيه 
این پکيج اشاره کرد و گفت: در جهت انجام این پروژه اعتباری 

بالغ بر دو ميليارد ریال هزینه شده است. 
خدابخشی با اشاره به مشخصات طرح آبرسانی و پکيج تصفيه 
آب آش��اميدنی روس��تاهای مارکده و قوچان گفت: روش کار 
بدین گونه است که مقدار هفت ليتر بر ثانيه آب خام از رودخانه 
زاینده رود به وسيله مجموعه آبگير و سيستم پمپاژ اوليه به پکيج 
های تصفيه آب منتقل می شود و پس از طی مراحل تصفيه، در 
پکيج وارد مخزن بتنی ذخيره سازی آب شده و پس از آن توسط 
پمپ های شناور آب تصفيه شده به مخازن باالدست روستاهای 

مارکده و قوچان، انتقال می یابد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال 
و بختياری جمعيت درنظر گرفته شده روستاها در افق طرح را 
بال��غ بر 3000 نفر اعالم کرد که با راه اندازی این پروژه، از آب 
آشاميدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند. وی درخصوص 
مشخصات فنی طرح و اجزای پکيج و همچنين فرآیند تصفيه 

گفت: 
 ظرفيت کل پکيج ها 600 متر مکعب در روز است که توسط 
دو پکيج موازی انجام می گيرد. )هر واحد 300 مترمکعب در 

روز(
 مخ��زن اختالل مواد ش��يميایی با آب- هم��زن دور تند و 

تجهيزات تزریق مواد شيميایی )2 واحد(
 مخزن فلوکوالتور و همزن دور کند )2 واحد(
 ته نشينی با سيستم صفحات المال )4 واحد(

 مخزن آب تصفيه شده )2 واحد(
 سيستم کلرزنی گازی )2 واحد(

 تجهيزات پمپ های هوادهی و تأمين فشار آب
وی گفت: پس از بهره برداری از این سيستم پکيج تصفيه آب، 

در حال حاضر بيش از دو هزار نفر که در روس��تاهای قوچان 
و مارکده در قالب 570 خانوار زندگی می کنند، از آب ش��رب 
تصفيه ش��ده این سيستم پيشرفته بهره مند می گردند. قابل ذکر 
است ساکنان روستاهای مارکده و قوچان در قالب یک مجتمع 
آبرس��انی از خدمات ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان 
چهارمحال و بختياری استفاده می نمایند. رئيس هيأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آبفای روستایی استان چهارمحال و بختياری 
از حفر 16حلقه چاه تأمين کننده آب آشاميدنی برای روستایيان 

استان در سال گذشته نيز خبر داد. 
قاسمعلی خدابخشی گفت: در راستای وظایف سازمانی و در 
جهت تأمين آب شرب روستایيان چهارمحال و بختياری، سال 
گذش��ته 16 حلقه چاه در شهرستان های مختلف حفر گردید. 
خدابخشی تأمين آب آشاميدنی سالم و بهداشتی روستایيان را 
از مهم ترین وظایف ش��رکت آب و فاضالب روستایی شمرد 
و افزود: خشکسالی های چند سال اخير، مشکالت فراوانی را 
برای مردم و مسئوالن تأمين کننده آب به وجود آورده است که 

اميدواریم با بارش رحمت خداوند، این مشکالت رفع شوند. 

خدابخش��ی بيان کرد: 13 حلقه از این چاه ها برای تأمين آب 
ش��رب روس��تایيان روس��تاهای چهارده، یونکی، جوانمردی، 
سلح چين، باغ بهزاد، س��ينی، کرتگل، امامزاده حسن، چرکن، 
امام آباد، ناغان عليا، بردبر و ناغان س��فلی در شهرستان لردگان 
حفر شده و سه حلقه چاه دیگر یکی برای تأمين آب آشاميدنی 
اهالی روستای الرک در شهرستان شهرکرد و دیگری برای قلعه 
تکی های شهرس��تان کوهرنگ و آخرین چاه برای تأمين آب 
 شرب مجتمع حسين آباد واقع در شهرستان بروجن حفر شده 

است. 
وی گفت: پس از حفر 16 حلقه چاه، تاکنون توانسته ایم چاه های 
جدید روستاهای ناغان، یونکی و جوانمردی در شهرستان لردگان 

و الرک در شهرستان شهرکرد را تجهيز و راه اندازی کنيم. 
ای��ن مقام مس��ئول در پایان از مردم خواس��ت ت��ا با مدیریت 
مص��رف ق��دردان قط��رات حيات بخ��ش آب باش��ند، چرا 
ک��ه ف��ردا برای صرف��ه جوی��ی در مصرف آب دیر اس��ت و 
 از ه��م اکن��ون باید اص��الح الگ��وی مصرف آب را ش��روع 

کنيم. 

در راستای اصالح الگوی مصرف؛ با همت و تالش مصاعف عزم جهاد اقتصادی کنیم

ارتقای شاخص بهره مندی آب شرب روستایی در چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

 ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اصفه��ان اح��داث خط 
230 کیلوول��ت از پس��ت 230 کیلوول��ت واقع در 
مجاورت ش��هرک صنعتی رازی ش��هرضا به سمت 
پس��ت 230 کیلوولت در مجاورت ش��هر بهارستان 
اصفهان را طبق کروکی ارائه ش��ده در دس��ت اجرا 

دارد.
ل��ذا برای اطالع کلیه صاحبان حق��وق مزبور، اقدام 
ب��ه درج آگهی نموده و توج��ه آنان را به مواد 18 و 
19 قانون س��ازمان برق ایران و نیز ماده 11 تصویب 

نامه هیأت وزیران در خصوص رعایت حریم خطوط 
انتقال و توزیع نیروی برق معطوف می دارد.

مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع می توانند 
در صورت هر گونه ابهام و با کسب اطالع بیشتر، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی با در دس��ت 
داشتن مدارک مالکیت به دفتر حقوقی شرکت واقع در 
 اصفهان – چهارباغ باال مراجعه یا با شماره تلفن های

11 – 6244002 و 6934377 – 6934380 تم��اس 
حاصل فرمایند.

مسیر خط 230 کیلووات از پست 230 کیلو وات 
واقع  در مجاورت شهرک صنعتی رازی شهرضا به سمت پست 230 کیلوولت 

در مجاورت شهر بهارستان اصفهان 

م الف: 3259
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