
و  حم��ل  کمیس��یون  رئی��س 
نقل، محیط زیس��ت و فناوری 
اطالعات ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان ایجاده م��وزه های گل 
و گیاه در این ش��هر را خواستار 
شد و افزود: این امر می تواند در 

توسعه صنعت گردشگری در اصفهان  ...

دومی��ن همایش بی��ن المللی 
عملیات حرارتی در دانش��گاه 
 آزاد ش��هر مجلس��ی برگ��زار 
می شود. دانشگاه آزاد اسالمی 
شهر مجلسی به عنوان یکی از 
دانشگاه های پژوهش محور در 

سطح کشور توانسته است در زمینه های پژوهشی فعالیت های در خور 
توجه و تحسین برانگیزی را  انجام دهد که از آن جمله می توان کسب 

مقام برتر مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته ...

مع��اون حمای��ت و س��المت 
ام��داد  کمیت��ه   خ��ان����واده 
ام��ام خمیني)ره( چهارمحال و 
بختیاري گفت: تا پایان امسال 
افزون بر س��ه هزار و 400 زن 
سرپرس��ت خانوار شهري زیر 

پوشش کمیته امداد امام این استان بیمه...

دومین همایش بین المللی عملیات 
حرارتی در دانشگاه آزاد مجلسی

در چهارمحال و بختياري؛
3400 زن سرپرست خانوار شهري 

كمیته امداد بیمه مي شوند
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 شهرستان   صفحه4 

رئيس کل بانک مرکزی: 

قيمت مسكن آزاد سازي نخواهد شد
صفحه 2

ابوالفضل قربانی خواستار شد:

ایجاد موزه های گل و گیاه 
در كالنشهر اصفهان 

شهرستان   صفحه 4

گرانمايه پور خبر داد:
پیش بیني 517 هزار میلیارد تومان بودجه 
براي سال 90

امسال روزانه بيش از 
3 ميليون ليتر صادرات 
بنزين خواهيم داشت 

مدیرعامل ش��رکت ملي پخش ف��رآورده هاي 
نفتي ای��ران گفت: ب��ر اس��اس پیش بیني ها و 
برنامه ریزي هاي این شرکت و شرایط عرضه و 
تقاضا در بازار، امس��ال روزانه 3 تا 3/5 میلیون 

لیتر صادرات بنزین خواهیم داشت.
جلی��ل س��االري افزود: ب��ا توجه ب��ه افزایش 
ظرفیت روزانه 17تا 18میلیون لیتر تولید بنزین 
در پاالیش��گاه اراك و سایر واحدهاي پاالیشي 
کش��ور و مصرف روزانه 54 تا 56 میلیون لیتر 
بنزین در داخل کشور، مازاد تولید بنزین کشور 

به خارج صادر مي شود. 
وي ادام��ه داد: ه��م اکنون ص��ادرات بنزین و 
دیگر فرآورده هاي نفتي به دو کش��ور عراق و 
افغانس��تان طبق برنامه پیش بیني شده در حال 
انجام است. س��االري عرضه نخستین محموله 
بنزین در ب��ورس تهران را نش��ان از وضعیت 
خوب عرضه و تقاض��اي بنزین و ثبات تولید 
این فرآورده در پاالیش��گاه هاي کشور خواند و 
افزود: هم اکن��ون در عرضه بنزین و صادرات 
آن مشکلي نداش��ته و شرایط به گونه اي است 
که ظرفیت مازاد بنزین در کش��ور وجود دارد. 
وي در خص��وص پرداخ��ت بهاي س��وخت 
از طریق س��امانه کیف پ��ول الکترونیك اظهار 
داش��ت: این موضوع نیازمند فرهنگ سازي و 
استقبال مردم است و با توجه به این که برخي 
از بانك ها در این ارتباط مشوق هایي را در نظر 
گرفته اند، امید است روند پرداخت به صورت 
کیف پول الکترونیکي در جایگاه هاي سوخت 
 ش��تاب گیرد. مدیرعامل ش��رکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ایران توس��عه جایگاه هاي 
س��وخت س��ي ان جي را از اولویت هاي سال 
جاري ش��رکت ملي پخ��ش فراورده هاي نفتي 
خواند و افزود: امس��ال 521 جایگاه به ش��مار 
 جای��گاه ه��اي س��ي ان ج��ي کش��ور افزوده 

 شهرستان    صفحه4خواهد شد. 

دارد  نظر  در  اصفهان  استان  بازرگانی  سازمان 
به  را  خود  پشتیبانی  و  خدماتی  امور  از  قسمتی 
لغايت  تاريخ 90/1/1  از  مدت يکسال شمسی 
نمايد.  واگذار  مناقصه  طريق  از   90/12/29
متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اسناد شركت در مناقصه حداكثر تا پايان 
به  پنج شنبه مورخ 90/2/22  اداری روز  وقت 
در  واقع  سازمان  اين  مالی  و  اداری  امور  اداره 
میدان آزادی – اول بلوار دانشگاه – نبش كوچه 

برزويه مراجعه نمايند.
به عهده  مناقصه  پرداخت هزينه آگهی  توضیح: 

برنده مناقصه می باشد.

سازمان بازرگانی استان اصفهان 

نوبت اول
جناب آقای خسرو کسائيان آگهی تجدید مناقصه 

رئیس محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان 

انتخاب حضرتعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم. از خداوند 

متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به مردم جهت شکوفايی و 

توسعه اقتصادی استان را خواستاريم.

روزنامه زاینده رود



 2Monday 9 May 2011      دوشنبه 19 اردیبهشت 1390/ 5 جمادی الثانی 1432/ شماره 515             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نماجهان نما

آمريكا و گام هاي سركوب در بحرين

جهان نما

هیاهوي رس��انه اي اس��تکبار در جهاني 
س��ازي خبر م��رگ ب��ن الدن و نمایش 
ژس��ت عدالت خواه��ي آمریکایي، در 
حالي ص��ورت مي گیرد که س��رکوب 
م��ردم بحرین ب��ا تأیید غرب، توس��ط 
مجري سیاس��ت مشت آهنین غرب در 

منطقه - عربستان به شدت ادامه دارد.
ژست عدالت خواهي در غرب 

کشته شدن اسامه بن الدن سرکرده گروه 
تروریستي القاعده، بهانه اي شد تا باراك 
اوباما رئیس جمهوري آمریکا، دوازدهم 
تلویزیون  ب��ر صفح��ه  اردیبهش��ت ماه 
ظاهر ش��ود و بگوید: سرانجام نیروهاي 
آمریکایي توانس��تند عدالت را در مورد 
اسامه بن الدن، رهبر القاعده، اجرا کنند... 
س��رانجام عدالت در م��ورد بن الدن که 
عامل کش��ته ش��دن تعداد بي شماري از 

افراد بي گناه بود، اجرا شد. 
دیگر رؤس��اي سابق آمریکایي همچون 
بی��ل کلینت��ون و جرج بوش، رؤس��اي 
جمهور پیش��ین این کش��ور، نیز همان 
روز اع��الم کردند عدالت در خصوص 

بن الدن اجرا شد. 
کلینتون تأکید کرد: من به رئیس جمهور 
آمری��کا، تی��م امنی��ت مل��ي و اعضاي 
نیروهاي مس��لح آمریکا به علت اجراي 
عدالت درباره بن الدن پس از گذش��تن 
یك ده��ه از حمالت کش��نده القاعده، 

تبریك مي گویم. 
جرج بوش، هم رئیس جمهوري بود که 
به بهانه مب��ارزه با ترور و پس از حادثه 
انفجار برج هاي سازمان تجارت جهاني 
نیویورك در 11 س��پتامبر2001، فرمان 

حمله به افغانستان را صادر کرد. 
تأکید بر اجراي عدالت درباره  ادن فقط 
به مقام هاي آمریکایي محدود نشد، بلکه 
بس��یاري از هم پیمانان غربي این کشور 
نیز با کاربرد ادبیاتي یکس��ان، مواضعي 

مشابه اتخاذ کردند. 
- به گ��زارش دوازدهم اردیبهش��ت ماه 
خبرگزاري فرانسه، فرانکو فراتیني، وزیر 
امورخارج��ه ایتالی��ا، در بیانیه اي اعالم 
کرد: مرگ اسامه بن الدن پیروزي خوبي 

بر بدي و عدالت بر قساوت است. 
- جولیا گیالرد، نخس��ت وزیر استرالیا، 
در واکنش به خبر کش��ته شدن سرکرده 
گ��روه القاع��ده گفت: اس��امه بن الدن 
ب��ه ط��ور مس��تقیم مس��ئول اقدامات 
خش��ونت آمیز علیه مردم بي گناه است. 
مطمئن هستم این خبر تا حدي عدالت 
را براي کساني که هنوز در غم از دست 
دادن عزی��زان خود عزادار هس��تند، به 

ارمغان آورده است. 
ب��ا این حال، مقام ه��اي غربي در حالي 
از اجراي عدالت درباره اس��امه بن الدن 
س��خن مي گویند و او را به دلیل کشتار 
و اعم��ال اقدام هاي خش��ونت آمیز علیه 
مردم بي گن��اه مقصر مي دانن��د که هیچ 
واکنش��ي درباره ح��وادث اخیر بحرین 

نشان نداده اند. 
این موضع گیري، در ش��رایطي اس��ت 
که رژیم آل خلیفه پ��س از اعمال چند 
دهه حاکمیت مطلق در بحرین، بیش از 
دو ماه اس��ت که با صدور فرمان شلیك 
مس��تقیم، فریاد مردم این کشور را براي 
تحقق عدالت و دموکراسي در گلو خفه 

مي کند. 
گام هاي سركوب در بحرين 

پس از آغ��از اعتراض هاي مردم بحرین 
علیه رژی��م آل خلیفه در روز 25 بهمن  
1389 که پس از خروج حسني مبارك، 
رئیس جمهوري مخلوع مصر از قدرت 
رخ داده بود، نخستین دور برخوردهاي 
خش��ونت بار حکومت با معترضان آغاز 
ش��د. گرچه ش��یخ حمد بن عیسي آل 
خلیف��ه، امیر بحرین ب��ا عذرخواهي از 
کش��ته و مجروح شدن مردم، سعي کرد 
تا عصبانیت آنها را خاموش س��ازد، اما 
حمله نیروهاي پلیس به مراس��م تشییع 
جنازه ش��هداي روز نخست در اطراف 
می��دان مروارید )لولو(، منجر به کش��ته 
شدن دس��ت کم یك نفر و برافروختن 
بی��ش از پی��ش آت��ش نارضایتي ه��اي 
عموم��ي از دولت مس��تقر ش��د. همان 
روز ش��یخ حمد بار دیگ��ر عذرخواهي 
کرد و با تأکی��د بر این که اعتراض هاي 
مس��المت آمیز قانون��ي اس��ت، خبر از 
تش��کیل یك کمیته ویژه براي بررس��ي 

حوادث اخیر داد. 
کن��اره  گی��ري تع��دادي از نماین��دگان 
مجل��س از جمله11 نف��ر از 18 نماینده 
عضو جمعی��ت وفاق ملي اس��المي – 
بزرگ ترین حزب بحری��ن و مهم ترین 
گروه اپوزیسیون شیعه- در اعتراض به 
کشتار مردم، تنش ها را به بدنه حاکمیتي 

کشاند. 
-15 اس��فند 89، راب��رت گیتس، وزیر 
دفاع آمریکا، راهي جده شد و در پي آن، 
عربستان یك هزار نفر و امارات متحده 
500 نفر نیروي نظامي را براي سرکوب 

معترضان به بحرین اعزام کردند. 
پس از این دخالت کشورهاي عربستان 
نیروه��اي  قال��ب  در  ک��ه  ام��ارات  و 
موس��وم به سپر جزیره ش��کل گرفت، 
میدان مروارید با خاك یکس��ان و موج 

 کشتار توس��ط نیروهاي مداخله گر آغاز 
شد. 

محاصره بیمارس��تان س��لمانیه در منامه 
ب��راي جلوگی��ري از ورود مجروح��ان 
نی��ز واقع��ه اي بود ک��ه البت��ه بعدها با 
 دس��تگیري پزشکان و پرس��تاران ادامه 

یافت. 
- چهار اردیبهشت 90، پایگاه اطالع رساني 
گلوبال ریسرچ، نوشت: گروه هاي مدافع 
حقوق بش��ر بحری��ن معتقدند حمالت 
فزاینده به مس��اجد ش��یعه در بحرین از 
سوي دولت این کشور، اقدامي عمدي 
براي منزوي ساختن احزاب و گروه هاي 
مخالف و برابر با پاکسازي قومي است. 
به نوش��ته این پایگاه، بی��ش از 34 نفر 
غیرنظامي بدون سالح در بحرین کشته 
شده اند که دو سوم آمار کشته شدگان به 
بعد از ورود نیروهاي سعودي به بحرین 
برمي گ��ردد. حدود 600 ت��ن از جمله 
تع��دادي از وکال، پزش��کان و کارکنان 
بیمارستاني نیز بدون دلیل موجه قانوني 
بازداشت شده اند. به گفته منابع خبري 
دست کم چهار نفر در زندان هاي منامه 
کش��ته شده اند که روي اجساد آنها آثار 

شکنجه به طور کامل مشهود است. 
این پایگاه با اشاره به دستگیري عده اي 
از رهبران برجس��ته احزاب و گروه هاي 
مخال��ف س��ني مذهب مانن��د ابراهی��م 
الش��ریف، بر قصد رژی��م آل خلیفه در 
تفرقه افکن��ي میان مس��لمانان و اجراي 
سیاس��ت هاي اختالف آفرین��ي فرقه اي 

تأکید کرد. 
- هشت اردیبهشت ،  عبدالرئوف شایب، 
سخنگوي رس��مي ائتالف انقالبیون 14 
فوری��ه در بحرین گفت: س��عودي ها با 
امضاي قراردادهاي دائمي با آل خلیفه، 
براي اداره کامل امور بحرین و اش��غال 
این کش��ور به صورت رس��مي تالش 

مي کنند. 
همچنین در این روز مارتین نس��یرکي، 
سخنگوي دبیرکل س��ازمان ملل متحد، 
به خبرگزاري جمهوري اسالمي گفت: 
از مقام هاي بحرین خواس��ته شده است 
تا ضمن خویش��تنداري، از به کارگیري 

خشونت اجتناب کنند. 
پش��گه،  آندری��اس  اردیبهش��ت ،   9  -
س��خنگوي وزارت خارج��ه آلم��ان، با 
لحن��ي آرام درباره ص��دور حکم اعدام 
ب��راي تظاهرکنن��دگان بحرین��ي گفت: 
امیدوارم این احکام اجرا نشود و در آنها 

تجدید نظر صورت گیرد. 
ی��ك روز پیش��تر نی��ز ج��رزي بوزك، 
رئی��س پارلمان اروپا، ب��ا محکوم کردن 
حکم اعدام چهار تظاهرکننده بحریني، 
خواس��تار بازنگري در اح��کام صادره 

براي این افراد شد. 
خب��رگ����زاري  اردیب�هش���ت،   13 -
آسوش��یتدپرس گ��زارش داد: خالد بن  
علي الخلیفه، وزیر دادگس��تري بحرین، 
اعالم کرد که 23 پزشك و 24 پرستار که 
معترضان ضددولتي را طي درگیري هاي 
ماه هاي اخیر مداوا کردند و همچنین در 
تظاهرات  علیه دولت شرکت داشته اند، 
ب��ا اتهام اقدام علیه دولت مواجه بوده و 
در دادگاهي نظامي محاکمه مي شوند. 

در همی��ن روز و به گزارش خبرگزاري 
رویترز، یك منب��ع آگاه بحریني گفت: 
مقام ه��اي این کش��ور دو عضو س��ابق 
پارلمان بحرین از ح��زب وفاق ملي را 
نیروهاي  همچنی��ن  کردند.  بازداش��ت 
امنیتي بحرین با یورش به روس��تاهاي 
شیعه نشین صدها تن را بازداشت کردند. 
از س��وي دیگر، تعداد بس��یار زیادي از 
کارگران شیعه که در شرکت هاي دولتي 

کار مي کردند، از کار اخراج شدند. 
بحری��ن  در  نظام��ي  نیروه��اي  البت��ه 
اقدام هاي دیگري را نیز براي فرونشاندن 
اعتراض ه��ا در پیش گرفتن��د که از آن 
جمله مي توان به تخریب پنج مس��جد 
و همچنین مسجد 800 ساله الصبور، در 
نزدیکي منامه اش��اره ک��رد. در این روز 
همچنی��ن افزایش انتقادها از س��کوت 
سازمان ها و مجامع بین المللي سبب شد 
پس از انتش��ار خبر محکومیت تعدادي 
از دستگیرشدگان به اعدام و زندان ابد، 
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقام هاي 
بحرین بخواهد حکم اعدام و زندان ابد 
هفت تن از شیعیان در این کشور را لغو 

کند. 
مالک��وم س��مارت، مدیر س��ازمان عفو 
بین الملل درخاورمیانه و ش��مال آفریقا، 
از آل خلیف��ه خواس��ت حک��م اع��دام 
چهار جوان بحرین��ي که در یك دادگاه 
وی��ژه نظام��ي محاکم��ه ش��ده و حق 
درخواس��ت تجدی��د نظر ج��ز در یك 
 دادگاه ویژه نظامي دیگر را ندارند ، اجرا 

نشود. 
وي گف��ت: حمد بن عیس��ي آل خلیفه 
پادش��اه بحرین بای��د ف��وراً بگوید که 
اج��ازه انجام ای��ن حک��م را نمي دهد. 
رس��انه ها  حق��وق  مداف��ع  س��ازمان 
 موس��وم ب��ه خبرن��گاران ب��دون م��رز
) آر. اس. اف( نیز شیخ حمد را در فهرست 
 س��یاه یغماگران آزادي رس��انه ها وارد

 کرد. 

جهان نما

رئیس کل بانك مرکزي گفت: آزاد س��ازي قیمت مس��کن در دستور کار 
قرار ندارد، بدین منظور سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان خط اعتباري و 
همچنین 70 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به بخش مسکن تخصیص 
یافته است. محمود بهمني ادامه داد: کشورهاي اروپایي تا 90 درصد قیمت 
مس��کن را به صورت تسهیالت ارائه مي کردند که این امر مشکالتي براي 
آنه��ا ایجاد کرد، در حالي ک��ه این میزان در ایران تنه��ا حدود 20 درصد 
است. به گفته بهمني، اگر ارزش ملك 50 درصد کاهش یابد، باز هم سود 
صاحبان آن بیش از بدهي به بانك ها خواهد بود، پس مش��کلي براي آنها 

ایجاد نمي کند. 
وي ب��ا بیان آنکه  ، بان��ك مرکزي تصمیم دارد مازاد منابع قرض الحس��نه 
بانك ها را به مش��اغل خانگي اختصاص دهد، اظهار داش��ت: با پرداخت 
تس��هیالت هفت ت��ا 10 میلیون توماني به مش��اغل خانگي و روس��تایي، 
 به ایجاد ش��غل، افزایش تولی��د و جلوگیري از مهاج��رت کمك خواهیم 

کرد. 
وي افزود: این اقدام به نفع کش��ور اس��ت و برنامه هایي براي افزایش این 
تس��هیالت در دس��تور کار داریم. رئیس کل بانك مرکزي در پاسخ به این 
سئوال که طرح تحول نظام بانکي در چه مرحله اي است، گفت: این طرح 
در حال حاضر در جریان اس��ت و جزییات آن در آینده اعالم مي ش��ود. 
رئیس کل بانك مرکزي با بیان این که باید تسهیالت را به سمت بنگاه هاي 
زودب��ازده هدایت کنیم، گفت: بنگاه هاي زودبازده به ش��رطي که انحراف 
نداش��ته باشند، عملکرد بسیار خوبي دارند. وي اضافه کرد: ارائه تسهیالت 
ب��ه بنگاه هاي زودبازده یعني تکمیل ظرفیت هاي خالي و مي توانیم بعد از 
تکمی��ل این ظرفیت ه��ا به واحدهاي جدید تس��هیالت ارایه دهیم. بهمني 
اظهار داش��ت: بخش هاي زودبازده، تس��هیالت را به سمت تولید هدایت 
مي کنند و این امر ش��کوفایي اقتصادي را ب��ه همراه دارد. رئیس کل بانك 
مرکزي با اش��اره ب��ه این که نرخ ارز باید میانگین��ي از نرخ تورم داخلي و 
خارجي باش��د، گفت: براي افزایش قیم��ت ارز باید میانگین تورم داخلي 
و خارج��ي را در نظر بگیریم و اگر نرخ ارز را در کش��ور مدیریت نکنیم، 

ب��ه کش��ور صدمه خواهی��م زد. وي در مورد افزایش ن��رخ ارز و تأثیر آن 
ب��ر اقتصاد کش��ور، گفت: اگر فرض کنیم نرخ ه��ر دالر به دو هزار تومان 
افزایش یابد، هزینه واردات کاال نیز رشد مي کند و این در نهایت به ضرر 

کشور خواهد بود. 
رئیس کل بانك مرکزي، با اش��اره به این که یکي از ویژگي هاي بانکداري 
اس��المي کنترل و نظارت بر مصرف منابع اس��ت، اظهار داشت: اگر فردي 
فاکت��ور قالبي تهیه و به بانك ارائه دهد، س��ودي که در ازاي تس��هیالت 
پرداخت مي کند، ربا محس��وب مي شود و دیگر بانکداري اسالمي رعایت 
نش��ده اس��ت. وي افزود: اگر بانك مرکزي کنترل و نظارت بر منابع را در 
سیستم بانکي داشته باشد، بسیاري از مشکالت حل شده و منابع به سمت 
تولید و اش��تغال زایي هدایت مي ش��ود. بهمني با اشاره به این که هدایت 
صحی��ح نقدینگي، ت��ورم به همراه ن��دارد، تصریح ک��رد: هدایت صحیح 
منابع مثل اس��تفاده صحیح آب در پش��ت سدها است که رشد اقتصادي و 

شکوفایي تولید را به همراه دارد.

رئيس کل بانک مرکزی: 

قيمت مسكن آزاد سازي نخواهد شد
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

وزیر نفت با بیان این که پس از عرضه بنزین به زودی عرضه گازوئیل، 
نفت س��فید و نفت کوره در بورس آغاز می ش��ود، گفت: وزارت نفت 
مطاب��ق با یك برنامه زمان بندی پ��س از فرآورده های نفتی برای عرضه 

نفت در بورس هم آمادگی دارد.
سیدمسعود میرکاظمی درباره برنامه زمان بندی راه اندازی بورس نفت 
ای��ران با تأکید بر ای��ن که فاز اول راه اندازی این بورس با عرضه بنزین 
کلی��د خورده اس��ت، گفت: وزارت نفت برای عرض��ه بنزین و تمامی 

فرآورده های نفتی آمادگی دارد.
وزی��ر نف��ت با تأکید بر این ک��ه پس از عرضه بنزین در بورس س��ایر 
ف��رآورده های نفت��ی در اولویت عرضه قرار گرفته ان��د، تصریح کرد: 
ب��ه زودی عرضه گازوئیل، نف��ت کوره و نفت س��فید در بورس آغاز 
می ش��ود. این عضو کابینه دولت با تأکید بر این که پس از بنزین س��ایر 
فرآورده های نفتی مطابق با برنامه زمان بندی در بورس عرضه خواهند 
ش��د، اظهار داشت: در فاز دوم هم نفت خام در بورس عرضه می شود.  
این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اعالم 
این که وزارت نفت هیچگونه مشکلی برای عرضه نفت خام در بورس 
را ندارد، تأکید کرد: با عرضه نفت امکان راه اندازی بورس نفت به طور 

کامل فراهم می شود.

وزی��ر نفت به تازگی با بیان این که وزارت نفت مش��کلی برای عرضه 
نفت خام در بورس ندارد، در خصوص نوع ارز معامالت بورسی نفت 
به مهر گفت��ه بود: هم اکنون دالر از معامالت و صادرات نفت ایران به 

بازارهای بین المللی حذف شده است.
 پاالیش��گاه نفت بندرعباس هفته گذشته 20 هزار تن بنزین را با قیمت 
پای��ه یکهزار و 41 دالر و 86 س��نت در هر تن و با اکتان 87 در رینگ 
صادراتی بورس کاال عرضه کرد که به دلیل تردید خریداران بنزینی در 

بورس معامله نشد.
 در همی��ن ح��ال فرید عام��ری مدی��ر بازرگانی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی با بیان این که هم اکن��ون ایران نفت کوره، بنزین و 
س��ایر فرآورده های نفتی را به بازارهای بین المللی صادر می کند به مهر 
گفته بود: بر این اس��اس قیمت ه��ای بین المللی می تواند معیاری برای 
عرضه بورس این فرآورده های نفتی باشد.  محسن خجسته مهر، معاون 
وزیر نفت هم پیش��تر با تأکید بر این که باید عرضه فرآورده های نفتی 
اصلی به ترتیب در بورس انجام شود، اظهار کرده بود: هم اکنون قیمت 
فرآورده ه��ای نفتی به صورت تکلیفی تعیین می ش��وند که برای عرضه 
بنزین و گازوئیل ابتدا باید مقررات و تمهیدات عرضه این س��وخت ها 

دیده شود و سپس امکان عرضه آنها فراهم خواهد شد.

دولت ائتالفی انگليس در لبه پرتگاه
 ائتالفی ناميمون برای كلگ

در حالی که دولت ائتالفی انگلیس اتفاق نظری درباره همه پرس��ی قانون 
انتخابات نداش��ت، مردم این کش��ور روز یکش��نبه 15 اردیبهشت به پای 
صندوق ه��ای رأی رفتند تا اختالف نظره��ای موجود در کابینه بریتانیا را 

تأیید کنند.
مردم انگلیس به پای صندوق های رأی رفتند تا در یك همه پرس��ی نظر 
خود را درباره تغییر شیوه انتخابات پارلمانی این کشور اعالم کنند. این در 
حالی بود که موضوع این همه پرسی باعث تعمیق شکاف ها میان احزاب 

تشکل دهنده دولت ائتالفی انگلیس شده بود.
بر همین اس��اس نتایج اولیه همه  پرس��ی اصالح قانون انتخابات انگلیس 
نش��ان می دهد، مردم این کشور خواستار تغییر نظام انتخاباتی نیستند. در 
همه پرس��ی روز پنجش��نبه از مردم انگلیس سئوال شده بود که آیا مایلند 
نظام انتخابات پارلمانی کشورشان همچنان به صورت یك مرحله ای مبتنی 
بر اکثریت س��اده باش��د یا با یك نظام انتخاباتی مبتنی بر رأی جایگزین 
)Alternative Vote( عوض شود. موضوع تغییر نظام فعلی انتخابات 
پارلمان��ی انگلی��س که نزدیك به یك قرن س��ابقه دارد، از س��ال ها پیش 
مطرح بوده، ولی پس از انتخابات پارلمانی س��ال گذشته این کشور که با 
حاشیه های زیادی نیز همراه بود و منجر به تشکیل دولت ائتالفی )معلق( 
ش��د، به طور جدی تر مطرح گردید ت��ا در نهایت تاریخی برای برگزاری 

همه پرسی درباره آن تعیین شد.
برخی کارشناسان، نظام انتخاباتی یك مرحله ای مبتنی بر اکثریت ساده در 
انگلی��س را ناعادالنه می دانند و معتقدند نه تنها حقوق احزاب کوچك تر 
در این کش��ور ضایع می شود، بلکه در واقع حق رأی مردم نیز به صورت 

واقعی اعمال نمی شود.
این همه پرس��ی باعث تعمیق ش��کاف ها میان دو حزب تش��کیل دهنده 
دولت ائتالفی این کش��ور )حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات( 
شد، زیرا دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه کار 
ک��ه برای رأی منفی به همه پرس��ی تالش می ک��رد، بارها تأکید کرده بود 
که نظام انتخاباتی فعلی نظامی س��اده و قابل فهم برای همه است و نتایج 
آن نیز نتایجی قاطع و تعیین کننده اس��ت. وی معتقد است نظام انتخاباتی 
موس��وم به رأی جایگزین نظامی پیچیده است که باعث تفرق آرا می شود 
و در صورت تأیید ممکن اس��ت باعث تش��کیل بیش از پیش دولت های 
ائتالفی و بی ثبات در انگلیس ش��ود، اما از سوی دیگر نیك کلگ، معاون 
نخس��ت وزیر و رهبر حزب لیبرال دموک��رات تأکید می کرد که این همه 
پرسی فرصتی تاریخی برای مردم انگلیس به شمار می رود تا بتوانند نظام 

سنتی رأی  گیری در این کشور را اصالح کنند. 
وی معتقد اس��ت که در نظ��ام فعلی آرای همه م��ردم در انتخابات تأثیر 
واقعی ندارد و به همین دلیل ما ش��اهد هستیم که بسیاری از نمایندگان با 
تعداد رأی کمتر از 30 درصد به پارلمان راه می یابند. اما این تنها شکست 
نیك کل��گ پس از ائتالف با دیوید کامرون نب��ود، بلکه محبوبیت لیبرال 
دموکرات ها از زمانی که با محافظه کاران در س��ال گذشته دولت ائتالفی 
تشکیل دادند سقوط کرد؛ اقدامی که برای اولین بار پس از 80 سال اتفاق 
می افتاد و منجر به تشکیل اولین کابینه ائتالفی از زمان جنگ جهانی دوم 
ش��د. به نوشته رسانه های انگلیس��ی، طرفداران حزب نیك کلگ در واقع 
لیب��رال دموکرات ها را به دلیل همکاری در کابینه انگلیس به منظور انجام 
کاهش هزینه های گس��ترده در بودجه عمومی مورد تنبیه و مجازات قرار 

دادند.

با انتقاد از عمليات کشته شدن اسامه؛
نمايندگان مجلس پاكستان خواستار 

استعفای زرداری و گيالنی شدند
 درپ��ی عملی��ات نیروه��ای آمریکایی در پاکس��تان که به کش��ته ش��دن
رهبر القاعده منجر ش��د، نمایندگان مجلس این کشور خواستار استعفای 

رئیس جمهوری و نخست وزیر شدند. 
همزمان با افزایش ش��ك و تردیدها درباره اطالعات دولت پاکس��تان در 
خصوص محل اختفای اسامه بن الدن و این که چرا ارتش نتوانست مانع 
حمل��ه نیروهای آمریکایی به خانه بن الدن در ابت آباد ش��ود، نمایندگان 
پاکس��تانی درخواست خود برای اس��تعفای آصف علی زرداری، یوسف 
 رض��ا گیالنی و چندی��ن تن از مقامات ارش��د دولتی را مط��رح کردند.
ش��اه محمود قریشی، وزیر خارجه سابق پاکستان ضمن انتقاد از عملکرد 
ضعی��ف زرداری و با اش��اره به حمله نیروهای آمریکای��ی به خانه رهبر 
القاعده در گفتگو با خبرنگاران در ش��هر الهور، اظهار داشت: این نقض 
آش��کار حاکمیت پاکستان اس��ت و رئیس جمهوری و نخست وزیر باید 
استعفا دهند. یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که نیمه شب 
دوش��نبه گذشته انجام شد و 38 دقیقه به طول انجامید، یگان ویژه نیروی 
دریایی آمریکا موس��وم به Navy Seals متش��کل از ش��ش تفنگدار به 
خانه بن الدن در ابت آباد یورش بردند و او را کش��تند. نظامیان آمریکایی 
 پس از کش��تن ب��ن الدن، جس��د وی را با بالگ��رد از این م��کان خارج 

کردند.

رئيس سابق موساد:
حمله به ايران احمقانه ترين ايده بود

رئیس س��ابق موس��اد در اظهاراتی تأکید کرد: ایده حمله نیروهای هوایی 
اس��رائیل به تأسیس��ات هس��ته ای ایران احمقانه ترین ایده ممکن بود. به 
گ��زارش الجزیره، مئی��ر داگان در اظهاراتی با اش��اره ب��ه تحوالت اخیر 
 مص��ر نیز گفت: آنچ��ه در مصر اتفاق افتاده انقالب نیس��ت، بلکه تبدیل

رئیس جمهوری با رئیس جمهور دیگر است. 
رئیس س��ابق موس��اد که در دانش��گاهی در بیت المقدس حضور داشت، 
تأکی��د کرد: حمله نیروی هوایی اس��رائیل به تأسیس��ات هس��ته ای ایران 
احمقانه ترین ایده ای است که تاکنون شنیده ام. وی البته دلیل این مسأله را 
به ادعای خود بهره مندی ایران از تأسیسات زیربنایی و محرمانه هسته ای 
دانس��ت که حتی بازرس��ان آژانس نیز راهی به آن ندارند که این مس��أله 

اجرایی شدن هر حمله را با سئواالت جدی مواجه می کند.
داگان که س��ال گذشته ریاس��ت موساد را ترك گفت در ادامه افزود: البته 
نیروی هوایی اس��رائیل مش��کلی با حمله علیه نقاط��ی در ایران ندارد اما 
مش��کل بزرگ در ابهامات و تردیدهایی اس��ت که درب��اره امکان اجرای 

مأموریت ها تا پایان و تحقق هدف نهایی مطرح می شود. 
وی در پاسخ به سئوالی درباره این که پس از حمله اسرائیل به ایران چه اتفاقی 
 می افتد، افزود: ما ابتدای این مسأله را می دانیم اما نمی دانیم چگونه خاتمه 
می یابد. رئیس س��ابق موس��اد در ادامه با رد این ایده که از تحوالت اخیر 
خاورمیانه به عنوان س��ونامی یاد ش��ود، افزود: آنچه رخ می دهد ناشی از 

شکاف های تاریخی در جوامع عربی است. 
در مص��ر نی��ز انقالب��ی رخ ن��داده بلک��ه تغیی��ری در س��طح رهب��ری 
کش��ور ایجاد می ش��ود. البته م��ن امی��دوارم اخوان المس��لمین هرگز به 
رأس ه��رم ق��درت در این کش��ور نرس��ند. داگان با اش��اره به تحوالت 
س��وریه، به حاش��یه راندن بشار اس��د، رئیس جمهور س��وریه را به نفع 
مصال��ح رژی��م اس��رائیل دانس��ت و اف��زود: در این صورت از رس��یدن 
 کم��ك به حزب ال��ه در لبنان جلوگیری ش��ده و تأثیر ای��ران نیز کاهش 

می یابد.

گرانمايه پور خبر داد:

پيش بيني 517 هزار ميليارد تومان بودجه براي سال 90

نيروهاي آمريكايي چاره اي جز رفتن ندارند

وزير دفاع مطرح كرد: آمادگي ايران براي همكاري امنيتي - دفاعي 
با كشورهاي همسايه

نفت خام هم بورسی می شود
وزير نفت: عرضه گازوئيل و نفت سفيد در بورس

رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس از 
پیش بیني 517 هزار میلی��ارد تومان بودجه براي 
س��ال جاري خب��ر داد. علي اصغ��ر گرانمایه پور 
گف��ت: این بودجه ک��ه اع��م از بودجه عمومي 
دولت و بودجه ش��رکت ها است ظرف دو هفته 
آینده به تصویب نهایي مجلس مي رس��د. وي با 
اشاره به بررسي الیحه بودجه سال 90 کل کشور 
کمتر از یك ماه در صحن علني مجلس تصریح 
کرد: به این ترتیب قانون بودجه سال جاري قبل 
از پایان اردیبهش��ت ماه به تصویب نهایي مجلس 
مي رس��د تا فرصتي نیز براي بررسي و اظهار نظر 
شوراي نگهبان فراهم شود. نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داشت: تنخواه دولت محدود به ماه هاي فروردین 
و اردیبهشت است که امیدواریم از اول خردادماه 

سال جاري دولت بتواند بودجه قانوني کل کشور 
را در اختیار داشته باشد.

وي با اش��اره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال 
جهاد اقتصادي توس��ط مقام معظم رهبري افزود: 
براي تحقق جهاد اقتصادي در کشور هر سه قوه، 
مسئوالن، مجریان، دست اندرکاران و تشکل هاي 
مردمي باید همتي مضاعت و حرکتي جهادگونه 
داشته باشند. گرانمایه پور واژه جهاد را داراي پیامي 
عمیق خواند و ادامه داد: جهاد اقتصادي عمومیت 
و گس��ترش به همه اقش��ار جامعه دارد تا با یك 
کار جه��ادي در عرص��ه اقتصادي، اقتص��اد را از 
وابستگي به دولت و درآمدهاي نفتي نجات دهد 
و آن را تبدی��ل به اقتصاد تعاوني و اقتصاد بخش 
خصوص��ي کنند تا دولت بتوان��د به فعالیت هاي 
حکومتي بپردازد. نایب رئیس کمیس��یون برنامه 

و بودجه مجل��س گفت: خروج اقتصاد متکي به 
دولت و درآمدهاي نفت��ي و تبدیل آن به اقتصاد 
تعاوني و بخش خصوصي س��بب کوچك شدن 
بدنه دولت و کارآمد شدن آن مي شود. گرانمایه پور 
افزود: امیدواریم در س��ال 90 با افزایش تولید در 
بخش هاي مختلف کش��اورزي، معدني، صنعتي ، 
نرم اف��زار و صادرات، اقتصاد کش��ور ش��کوفا و 
توانمند ش��ده و ضمن کاهش ن��رخ بیکاري در 
کش��ور، واردات کاالهاي خارجي نیز به کش��ور 

متوقف شود. 
وي با اش��اره به این ک��ه تحقق جهاد اقتصادي با 
افزایش تولید در بخش مختلف محقق مي ش��ود، 
خاطرنشان کرد: در مجلس اعتبارات و تسهیالت 
قابل توجهي براي بخش تولید و اش��تغالزایي در 

نظر گرفته شده  است. 

وزی��ر دف��اع و پش��تیباني نیروه��اي مس��لح 
جمهوري اسالمي ایران آمادگي تهران را براي 
همکاري امنیتي - دفاعي با کشورهاي دوست 
و همسایه اعالم کرد.  س��ردار سرتیپ پاسدار 
احم��د وحیدي در گفتگو با ایرنا، با اش��اره به 
تمای��ل عراق ب��راي ایجاد یك س��امانه امنیتي 
مش��ترك با ای��ران، گفت: جمهوري اس��المي 
ایران آماده همکاري امنیتي دفاعي با کشورهاي 
دوست و همسایه است. سردار وحیدي اظهار 
داشت: جمهوري اس��المي ایران در کنار سایر 
حوزه هاي مختلف از جمله سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي آماده توس��عه رواب��ط دفاعي امنیتي با 

کشورهاي دوست و همسایه است. 
وزی��ر دفاع در بخ��ش دیگ��ري از این گفتگو 
اظه��ار داش��ت: آمریکایي ها ادعا م��ي کنند که 
بن الدن کش��ته شده اس��ت، اگر چنین ادعایي 
واقعیت داش��ته باش��د توجیهي ب��راي حضور 

نظامیان آمریکایي در منطقه وجود ندارد. 
وي اف��زود: آمریکایي ه��ا و دیگر کش��ورهاي 
غرب��ي ادعا مي کردند که براي کش��تن بن الدن 
و مبارزه با تروریس��م به منطق��ه آمده اند، آنها 
که نتوانس��تند بن الدن را بکشند تا این که این 

ادعاي اخیر را مطرح کرده اند. 
س��ردار وحیدي همچنین تأکی��د کرد: حضور 

نظامی��ان آمریکایي و دیگر کش��ورهاي ائتالف 
درمنطقه نه تنها به کاهش تروریس��م در منطقه 
منجر نش��د بلکه موجب گس��ترش و توس��عه 

تروریسم شده است. 
وي گف��ت: عل��ي القاعده اگ��ر آمریکایي ها و 
متحدان آنها به حرفهاي شان پایبند باشند دیگر 
منطقي براي حضورش��ان در افغانس��تان وجود 
ندارد و اگر حرفش��ان درست باشد و بن الدن 

کشته شده باشد باید از منطقه خارج شوند. 
س��ردار وحیدي خاطرنشان کرد: هم اینك باید 
منتظر بنشینیم و ببینیم که آمریکا و متحدان این 
کشور چه توجیه جدیدي براي ماندن خودشان 

در منطقه درست مي کنند. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح جمهوري 
اسالمي ایران در ادامه گفت: کشورهاي همسایه 
و کش��ورهایي که آمریکا در آنها حضور نظامي 
دارد هیچ ک��دام نمي خواهند نظامیان آمریکایي 

در این کشورها حضور داشته باشند. 
سردار وحیدي افزود: برخي کشورهاي منطقه 
خیل��ي ش��فاف و روان این موض��وع را مطرح 
کرده ان��د و آنهای��ي هم ک��ه ای��ن موضوع را 
نمي گویند خواس��تار خروج نظامیان آمریکایي 
از خاکش��ان هستند و مردم این کشورها مرتب 
خواسته هاي شان را اعالم مي کنند اما متأسفانه 

گوش شنوایي در طرف خارجي و آمریکایي ها 
نیست. وي اظهارداش��ت: البته به نظر مي رسد 
ک��ه آمریکایي ه��ا هم به این نتیجه رس��یده اند 
که با بن بس��ت هاي فراوان استراتژیك که سر 
راه آنها هس��ت چاره اي ب��راي آنها نمانده که 
مراحلي از خروج را از منطقه داش��ته باش��ند و 
در حرفهاي شان نیز بعضا این موضوع را اشاره 
مي کنند. وي ابراز امیدواري کرد که آمریکایي ها 
ای��ن مقدار عقالنیت را به خ��رج بدهند و این 

اتفاق بیفتد که آنها از منطقه خارج شوند. 
وزی��ر دف��اع و پش��تیباني نیروهاي مس��لح در 
خصوص توانمندي هاي نظامي ایران نیز با بیان 
این که توانمندي هاي نظامي جمهوري اسالمي 
ایران فقط ب��راي دفاع از خ��ود و منافعش در 
منطقه اس��ت، از کش��ورهایي که پیشرفت هاي 
نظامي ایران را تهدید محس��وب مي کنند انتقاد 
کرد. س��ردار وحیدي گف��ت: آنهایي که تالش 
مي کنند حجم بزرگي از خریدهاي تس��لیحاتي 
را به کش��ورهاي منطقه تحمیل کنند باید مورد 
سئوال و خطاب قرار گیرند. وي گفت: کساني 
که خریدهاي تسلیحاتي را به کشورهاي منطقه 
تحمیل کرده اند نمي توانند ادعا کنند که دو سه 
میلیارد دالر بودجه دفاعي ایران تهدیدي براي 

کشورهاي منطقه است. 
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آژیر

مدی��ر گ��روه روان پزش��کی دانش��گاه 
 علوم پزش��کی اصفهان با بی��ان این که 
»ایران پراسترس ترین کشور دنیاست«، 
تأکید کرد که ارتباط ثابت ش��ده ای بین 
ابتال ب��ه بیماری وس��واس و اعتقادات 
مذهبی وجود ندارد. ش��هال آکوچکیان 
اظهار داش��ت: »بیماری وسواس جزء 
بندی  تقس��یم  بیماری ه��ای اضطرابی 
می ش��ود که با توجه به اس��ترس های 
اقتص��ادی موج��ود در ای��ران ممک��ن 
است هم اکنون این بیماری روند رو به 
افزایشی داشته باش��د اما این در حالی 
که طی دو سال اخیر تحقیقات همه گیر 
شناس��ی در ای��ن حوزه انج��ام نگرفته 
اس��ت.« وی با اش��اره به این که سبقت 
گرفت��ن بیم��اری وس��واس از بیماری 
افس��ردگی صح��ت ندارد، اف��زود: »بر 
پای��ه آمار جهانی هم اکنون حدود س��ه 
درص��د از جمعیت هر کش��ور بیماری 
وس��واس دارند که در مقایسه با میزان 
15 درصدی بیماری افس��ردگی در هر 
کش��ور که ش��ایع ترین اخت��الل روانی 
گزارش ش��ده، تفاوت بسیاری دارند.« 
مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان این که فراوانی 
بیم��اری وس��واس در کش��ور بیش از 
فراوانی آن در کشورهای غربی نیست، 
تصریح کرد: »بیماری وس��واس اساس 
زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد 
و تمام این عوامل تأثیر یکسانی بر بروز 
بیماری وسواس دارد.« وی یادآور شد: 
»بر اس��اس بررسی های به عمل آمده از 
سوی سازمان جهانی بهداشت، ایران در 
چند سال اخیر به عنوان پر استرس ترین 
کشور دنیا شناخته شد.« شریعتی ادامه 
داد: »ش��ایع ترین وس��واس در جوامع 
غرب��ی و همچنی��ن ای��ران، وس��واس 
شستشو است که در کشورهای اروپایی 
شستش��و را بیش��تر به منظ��ور تمیزی 
انج��ام می دهند و در ای��ران این امر به 
علت ظاهر ش��دن ص��ورت می گیرد.« 
وی با اش��اره به این که محتوای بیماری 
وس��واس وابسته به فرهنگ و باورهای 
هر جامعه اس��ت، افزود: »اگر یك فرد 
مذهبی مبتال به بیماری وس��واس شود 
بیشتر وسواس در اعتقادات و عقاید آن 

نمود پی��دا می کند در حالی که اگر فرد 
مذهبی نباش��د و به مقدسات اعتقادی 
نداش��ته باش��د به عنوان مثال بیشتر در 
افکار جنسی و پرخاشگری آن وسواس 
رخنه می کند.« مدیر گروه روان پزشکی 
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان تأکید 
کرد: »بیماری وسواس اختاللی است که 
به مرور با یك بیماری همراه می ش��ود 
و در بس��یاری از مواق��ع با افس��ردگی 
همزمانی پیدا می کند.« وی اضافه کرد: 
»از هشت سال گذشته به صورت جدی 
و کالس��یك، به درمان بیماران وسواس 
با درمان های مذهبی و اس��تناد به علوم 
قرآنی، احادیث، روایات و نظر فقها به 
صورت تدریج��ی پرداختیم که به این 
منظ��ور در این زمین��ه مرکز تخصصی 
مشاوره شریعتی در اصفهان راه اندازی 

شده است.« 
بیماری وسواس در نجف آباد اصفهان 

شیوع بیشتری دارد 
رئی��س مرکز عل��وم رفتاری دانش��گاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: »بر اساس 
بررس��ی های ب��ه عمل آم��ده، بیماری 
وس��واس در نجف آباد بیش از س��ایر 
نقاط استان اصفهان شایع است.« عطایی 
اظهار داشت: »در حال حاضر افسردگی 
ش��ایع ترین بیماری در اس��تان اصفهان 
اس��ت و نزدیك به 20 تا 25 درصد از 
اف��راد به این بیماری مبتال می ش��وند.« 
وی ب��ا بیان این  ک��ه »نزدیك به یك تا 
پنج درصد از جمعیت اصفهان مبتال به 
بیماری وسواس هستند که در برخی از 
مناطق مثل نجف آباد بیشتر قابل مشاهده 
اس��ت«، گف��ت:» بیم��اری افس��ردگی 
در  ش��هراصفهان و ش��هرضا از شیوع 
باالتری برخوردار اس��ت.« رئیس مرکز 
علوم رفتاری دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان با اش��اره به این که هنوز علت 
افزایش بیماری وسواس و افسردگی در 
برخی از نقاط استان اصفهان مشخص 
نشده است و کار تحقیقی در این حوزه 
صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: 
»در ح��ال حاض��ر در برنامه تحقیقاتی 
دانش��گاهی ب��ه دنب��ال علت ش��یوع 
 ای��ن بیماری ه��ای در برخ��ی مراک��ز 

نیستیم.«

جامعه

استرس های اقتصادی موجب افزايش ابتال 
به وسواس می شود

کم کم به روزها و ماه هاي امتحانات بچه ها نزدیك مي شویم. 
گروهي امتحانات پایان س��ال تحصیلي را در پیش دارند و 

عده اي هم کنکور دانشگاه ها. 
ام��ا هر چه باش��د همه امتح��ان دارند؛ تفاوتي ندارد فرزن��د ما کالس اول 
دبس��تان باشد یا سال آخر دانش��گاه؛ اضطراب به طور معمول همراه همه 
امتحان هاس��ت! در اینجا وظیفه والدین است که با آرامش و برنامه ریزي به 
فرزندان خود بی��ش از پیش کمك کنند. البته هر چه این بچه ها کوچك تر 
باشند، نقش والدین نیز مهم تر است. آنها باید محیطي آرام و به دور از تنش 

ایجاد کرده و به آرامش فکري فرزندشان کمك کنند. 
همچنین باید نس��بت به خواب و تغذیه او نیز دقت داش��ته و مواد غذایي 
مورد نیاز را فراهم کنند. اگر شما هم مي خواهید براي موفقیت فرزندتان به 
او کمك کنید و در روزهاي امتحان همراهش باش��ید، سعي کنید در اولین 
مرحله خانه را آرام کرده و فضاي مناس��ب درس خواندن را برایش ایجاد 
نمایید. البته این شرایط باید تا آخرین روز امتحانات نیز حفظ شده و تغییر 
نکند. بنابراین در این روزها تا حد امکان از مهمان دعوت کردن و رفت و 

آمد خودداري فرمایید. 
البته فراموش نکنید که مهمانان هر چقدر هم که کم س��ر و صدا باشند، باز 
تغیی��ر محسوس��ي در آرامش و فضاي خانه ایج��اد خواهند کرد. به همین 
دلی��ل دانش آموز نخواهد توانس��ت تمرک��ز کافي و الزم را ب��راي مطالعه 
داش��ته باشد.همچنین الزم است مکاني ثابت براي درس خواندن او تعیین 
کنید. دانش آموز باید بداند در کدام قس��مت خان��ه مي تواند درس خوانده 
و تکالیف��ش را انج��ام دهد. اگر چنین ش��رایطي براي او فراهم نش��ود، او 
ممکن اس��ت پش��ت میز غذاخوري، مقابل تلویزی��ون و روي تختخواب 
مش��غول مطالعه ش��ده و در نتیجه قدرت تمرکز و یادگیري او نیز کاهش 
مي یاب��د. همان طور ک��ه مي دانید، مطالعه به تمرکز نی��از دارد. بنابراین باید 
اس��باب و لوازمي که تمرکز او را از بین مي برند، از جلوي دید جمع کرده 
و در مکاني دیگر قرار دهید. البته اگر فرزند ش��ما نس��بت به این ش��رایط 
اعت��راض کرد، برایش توضیح دهید که این وضعیت موقت اس��ت و پس 
از امتحان��ات همه چیز به حالت قبل باز مي گردد. تماش��اي تلویزیون هم 
در ای��ن دوران باید محدود ش��ود. پس اگر در اتاق ش��خصي او تلویزیون 

قرار دارد، بهتر است آن را از آنجا خارج کنید. همچنین دقت داشته باشید 
ک��ه نور، گرما، س��رما و دیگر ش��رایط اتاق براي درس خواندن مناس��ب 
 باش��د، در غیر این صورت دانش آموز زود خس��ته ش��ده و ادامه نخواهد 

داد. 
عالوه بر این موارد، اتاق باید تمیز و مرتب بوده و تا حد امکان فضایي به 
هم ریخته در خانه وجود نداشته باشد. نامرتب بودن اتاق استرس دانش آموز 

را افزایش داده و نتیجه مطلوبي نخواهد داشت. 
همچنین س��عي داشته باش��ید در این روزها سفرها را نیز تعطیل کنید؛ چه 
س��فرهاي کوتاه مدت و چه طوالني. در واقع تفاوت زیادي وجود ندارد و 
دانش آموز در س��فر نمي تواند به خوبي درس خوانده و براي امتحان آماده 
ش��ود. ش��اید تصور مي کنید که س��فر و تغییر روحیه براي او مفید و حتي 
الزم اس��ت. این مطلب درست است و س��فر به بهبود روحیه دانش آموزان 
کمك مي کند، اما بدانید که بهترین زمان سفر روزهایي است که استرس و 
نگراني امتحان وجود ندارد. پس این چند روز را هم تحمل کنید و پس از 
امتحانات با خیال راحت راهي س��فر ش��وید. دانش آموزي که بدون صرف 
غذا در جلس��ه امتحان حاضر ش��ود، انرژي نداش��ته و در نتیجه هوشیار و 

متمرکز نخواهد بود. در واقع بدون تغذیه صحیح، کارایي او 
کاهش چش��مگیري یافته و نتایج امتحانش نیز راضي کننده 

نخواهد بود. 
بخور و نخورهاي روزهاي امتحان

اگرچ��ه تغذیه بچه ها همیش��ه مهم اس��ت و باید به آن توجه داش��ت، اما 
روزهاي امتحان اهمیتي ویژه دارند و باید بیش��تر به فکرش بود. متأس��فانه 
اغلب دانش آموزان عادت کرده اند که در چنین روزهایي بدون خوردن غذا، 

در جلسه حاضر شده و مشغول امتحان شوند. 
آنه��ا اضطراب و نگراني را دلی��ل خوبي براي ای��ن کار مي دانند، غافل از 
این که با غذا نخوردن تنها ش��رایط را بدتر ساخته اند. دانش آموزي که بدون 
صرف غذا در جلسه امتحان حاضر شود، انرژي نداشته و در نتیجه هوشیار 
و متمرک��ز نخواهد ب��ود. در واقع بدون تغذیه صحی��ح، کارایي او کاهش 
چش��مگیري یافته و نتایج امتحانش نیز راضي کنن��ده نخواهد بود. بنابراین 
سعي کنید مواد غذایي مفید و مورد نیاز به او برسد و به خصوص صبحانه 
را نی��ز فراموش نکرده و او را براي خ��وردن وعده اي کامل و مغذي بیدار 
کنید. براي انتخاب میان وعده ها نیز دقت کافي داشته و از مواد غذایي مفید 
مانند انواع آب میوه هاي طبیعي، میوه ها، س��بزیجات و آجیل استفاده کنید. 
البته اگر بچه هاي شما اشتها نداشته و به خوبي غذا نمي خورند، به شیوه هاي 
مختل��ف آنها را تش��ویق به غذا خوردن کنید. به عن��وان نمونه مي توانید با 
اف��زودن چاش��ني ها، طعم جدیدي به غذا داده و آنه��ا را ترغیب کنید تا از 
آن بچشند. عالوه بر تغذیه، در شب هاي امتحان به خواب کافي و به موقع 
دانش آموز نیز اهمیت دهید. در واقع بیدار ماندن تا نیمه هاي ش��ب و درس 
خوان��دن در این دقایق، نه تنها به او کمک��ي نمي کند، بلکه حتي مي تواند 

تأثیري منفي نیز داشته باشد. 
توصیه هايي به والدين 

هیچ وقت در ش��ب هاي امتحان به فرزندانتان بیش از حد فش��ار روحي - 
رواني وارد نکنید. ش��ما باید تا حد امکان اس��ترس هاي او را کاهش داده و 
ب��ا صحبت کردن ب��ه او آرامش دهید. پدر و مادر مي توانند به فرزندش��ان 
اطمینان دهند که نتیجه خوبي خواهد گرفت و آنها همیش��ه از فرزندش��ان 

راضي هستند.

بودن درکنار افرادی ش��اد و مثبت واقعًا 
زیبا نیست؟ فوایدی که از بودن کنار افراد 
مثبت  اندیش عایدمان می ش��ود به طور 
کامل ملموس هس��تند.  در زیر به ش��ما 
نشان می دهیم که رفتار چطور بر سالمت 

ما تأثیر می گذارد. 
کلینی��ك مایو در دهه ش��صت بر روی 
تعدادی بیمار تحقیقات��ی انجام داد. این 
بیماران 30 س��ال مورد بررسی و تحقیق 
قرار گرفتند تا مش��خص شود آیا داشتن 
رویکردی مثبت به زندگی تغییری ایجاد 
می کن��د یا خیر. یافته  ه��ای این تحقیق 
بس��یار جالب توجه هس��تند. کسانی که 
باالتری��ن میزان خوش  بین��ی را دارند تا 
20 درصد احتمال زنده  ماندنشان باالتر 
بوده است. اگر بخواهیم صادقانه قضاوت 
کنی��م، به  جز می��زان کالری ک��ه روزانه 
مصرف می ش��ود عوامل کمی هس��تند 
که با گذش��ت زمان چنین نتایجی در بر 
خواهند داش��ت. تا دیروز با عقل سلیم 
ج��ور درنمی  آمد اما امروز ب��ا واقعیات 
علمی همراه ش��ده است. افراد خوشبین 
ش��ادتر هس��تند و کمتر دچار افسردگی 
می شوند. داشتن نگرش منفی می تواند با 
کاهش واکنش ایمنی بدن، بیماری های 
 قلبی و س��رطان در ارتباط باشد. در زیر 
راه  هایی را به ش��ما معرفی می کنیم که 
کمك می کند خوشبینی را وارد زندگیتان 

کنید: 
ــد: هر روز  ــی را تمرين كنی قدرشناس
صب��ح روزتان را با یك تش��کر ویژه از 
خداون��د ب��رای همه نعم��ت  هایی که 
در زندگ��ی به ش��ما داده ش��روع کنید. 
قدرشناسی حس امید و شادکامی را وارد 

زندگیتان می کند. 
ــت، يک چالش  اين يک مشکل نیس
ــت: به س��ختی های زندگ��ی دوباره  اس
فکر کنید و آنها را به شکل چالش هایی 
ببینی��د که باید از پس آن برآیید. وقتی با 
خوشبینی به زندگی نگاه کنید، هر مانعی 

را می توانید پشت سر بگذارید. 
ــت و  ــت  انديش نشس ــراد مثب ــا اف ب
برخاست كنید: همه آدم ها تحت تأثیر 
اطرافیانشان هستند. خوشبینی پدیده ای 
مسری است. درست مثل منفی  بافی. پس 

در انتخاب اطرافیانتان بیشتر دقت کنید. 
ــگذاری بخوانید:  شب ها دعای سپاس
وقت��ی می خواهید بخوابید ب��ه همه آن 
چیزهایی که ش��ادتان می کند فکر کنید. 
حتی ب��رای اتفاق��ات کوچک��ی که آن 
روز برایتان رخ داده ش��کرگذار خداوند 
و افرادی باش��ید که مسبب آن بوده  اند. 
تحقیقات زیادی نش��ان می دهد که افراد 
خوشبین بیشتر با ویزیت دکتر، رژیم  های 
پزشکی، رژیم  غذایی و ورزش سازگار 

می شوند. 

مثبت انديش باشيد تا بيشتر عمر كنيد 

پنجره

دث
حوا

ش��جاعت برای افراد مختلف معانی گوناگون دارد. ش��جاعت در جوانان 
بیشتر از افراد مسن وجود دارد و برای همین است که جوانان، ریسك های 
بیش��تری در زندگی انجام مي دهند و البت��ه به موفقیت های بزرگ  تری هم 
دس��ت مي یابند. جوانی سن دس��ت زدن به عمل و خطر کردن در راه  های 

ناشناخته است. 
در زندگی روزمره، به ش��جاعت چندان توجهی  نمی  شود. شجاعت یك 
ویژگی است که اغلب برای سربازان و آتش  نشانان در نظر گرفته می شود. 
امروزه موضوعی که بیش��تر مورد توجه افراد اس��ت امنیت و ایمنی است. 
ش��اید به ش��ما آموخته شده باش��د که از دلیر بودن زیاد یا شجاعت بیش 
از حد دوری کنید، چراکه ش��جاع بودن خیلی خطرناك است. اما یکی از 
اث��رات جانبی تأکید بیش از حد روی اهمیت امنیت ش��خصی در زندگی 
این اس��ت که می  تواند باعث ش��ود که ش��ما به صورت واکنشی زندگی 
کنید. به جای این که اهداف ش��خصی خود را در نظر بگیرید و برنامه  ای 
 برای دس��تیابی به آنها بریزید و با ش��وق و ذوق به دنبال آنها بروید، سعی 
می  کنید خود را از خطرها محفوظ نگه دارید و طوری عمل کنید که دچار 
صدمه نش��وید. س��عی مي کنید به کار در شغل ثابت خود ادامه دهید حتی 

اگر نیازهای شما را برآورده نکند. 
رواب��ط نارضایت مندانه خود را ادامه دهید حت��ی اگر از ادامه این ارتباط 
احساس بس��یاری بدی داشته باشید. هیچ شکی وجود ندارد که در جایی 
که خط��رات واقعی در زندگی وجود دارد بای��د از آنها اجتناب کرد. بین 
ش��جاعت و ب��ی  مالحظگی فاصله زیادی وج��ود دارد. در زندگی نیاز به 
ش��جاعت های قهرمانانه و به خطر انداختن زندگی نیس��ت. ش��جاعت به 
مفه��وم توانای��ی رویارویی با ترس های ذهنی و ع��دم نادیده گرفتن خود 
اس��ت. ترس از شکست، ترس از پذیرفته نشدن، ترس از بی  پولی، ترس 
از تنها ش��دن، ترس از تحقیر، ترس از سخنرانی در جمع، ترس از مقبول 
نبودن بین دوس��تان و آش��نایان، ت��رس از ناراحتی ه��ای عصبی، ترس از 
افسوس خوردن، ترس از پیروزی، چه تعداد از این ترس  ها شما را عقب 

نگه داشته است؟ 
آیا از قبل خود را متقاعد کرده  اید که واقعًا از چیزی نمی ترسید بلکه فقط 

دالیل��ی خوب و منطقی برای این که کاره��ای خاصی را انجام نمي  دهید 
وجود دارد؟ ب��ه عنوان مثال برای خود توجیهات��ی مي آورید مبنی بر این 
ک��ه معرفی خود به یك فرد غریبه می  تواند کار بی  ادبانه  ای باش��د یا نباید 
در جم��ع صحبت کنید چون چیزی برای گفت��ن ندارید. اینها فقط توجیه 
هس��تند. فکر کنید ک��ه زندگی  تان چقدر تغییر می  کرد اگر می  توانس��تید 
ب��ا اعتماد به نفس و ش��جاعت این کارها را ب��دون ترس انجام بدهید. در 
زندگی نیاز به ش��جاعت های قهرمانانه و به خطر انداختن زندگی نیست. 
ش��جاعت به مفه��وم توانایی رویارویی با ترس های ذهن��ی و عدم نادیده 

گرفتن خود است
ــجاعت چیست؟ شجاعت، مقاومت در برابر ترس و سلطه بر آن است  ش
نه عدم وجود ترس. شجاعت توانایی عمل با وجود ترس است. شجاعت 
صحیح بیش��تر از این که یك مس��أله حسی باشد یك مفهوم عقالنی است 
و نیازمند اس��تفاده از بخش خاصی از مغز شما )به نام نئوکورتکس(  برای 
در دس��ت گرفتن کنترل امور اس��ت. مغز شما به عنوان یك عضو بدن، از 
خود س��یگنال خطر بروز مي دهد، ام��ا نئوکورتکس دلیل می  آورد که این 
خطر واقعی نیست پس شما به سادگی احساس ترس کرده و عکس  العمل 
نش��ان می  دهید. هر چه بیش��تر یاد بگیرید ک��ه در مقابل ترس عمل کنید، 

بیشتر به یك انسان واقعی تبدیل مي شوید. 
هر چه بیشتر از ترس پیروی کنید زندگی  تان همچون بقیه موجودات زنده 
مي شود که تنها از ترس خود پیروی می  کنند. اما پشت صحنه چیز دیگری 
هم وجود دارد. آن صدای آرام در پس ذهنتان که مرتب به ش��ما گوش��زد 
می کند که این، آن زندگی که مي خواس��تید نبوده اس��ت. این صدا به شما 
اخم مي کند وقتی ش��کم بزرگ خود را در آیینه می بینید یا در باال رفتن از 
پله ها به نفس  نفس زدن مي افتید. او به شما نهیب مي زند چون آنچه را که 
واقعًا باید در زندگی انجام مي دادید، انجام نداده  اید... چون می ترسیدید و 
اگر شما از گوش کردن به این صدا طفره بروید، باز هم آن صدا آنجاست 

و تا لحظه مرگ به شما غر مي زند.
پس برای پاس��خ گویی به این صدا که هرگز قطع نمی  شود چه باید کرد؛ 
شاید بشود با تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو یا کار کردن بیشتر، 

یا اعتیاد، س��عی در رهایی از این صدا گرفت. اما با این کارها تنها س��طح 
آگاهی و هوش��یاری خ��ود را کاهش می دهید و بیش از پیش در ش��رایط 
نامناس��ب موجود غرق مي شوید و از راه تعالی و کمال فاصله می  گیرید. 
راه رهایی از این چرخه باطل، فراخواندن ش��جاعت خود و مقابله با این 
صدای درونی اس��ت. جایی را که بتوانید در آنجا تنها باش��ید بیابید و یك 
قلم و کاغذ همراه ببرید. به این صدا گوش دهید و ببینید که چه به ش��ما 

می گوید. ببینید چه احساسی دارید. 
این صدا ش��اید به ش��ما بگوید ک��ه از آغاز کردن یك تجارت ش��خصی 
واهم��ه دارید چرا که احتمال شکس��ت در آن وج��ود دارد. پس به همین 
دلیل اس��ت که سال  های زیادی است به ش��غلی که به آن عالقه  ای ندارید 

ادامه مي  دهید. 
ببینی��د ک��ه آیا مي توانید این صدا را به یك ی��ا دو کلمه کاهش دهید. این 
ص��دا از ش��ما می خواهد که چه کنید؟ همه چی��ز را رها کنید،  ترك کنید، 
صحبت کنید،  بنویس��ید، عمل کنید، ورزش کنید، سوال کنید، یاد بگیرید، 
یا فراموش کنید؟ هر چه که این صدا به شما می گوید بنویسید. شاید شما 
حت��ی کلمات مختلفی ب��رای توصیف هر برهه  ای از زندگی خود داش��ته 
باش��ید. حال ش��ما باید گام مش��کلی را بردارید، تصدیق آگاهانه آنچه که 
مي خواهی��د. عیبی ندارد که فکر می کنید این کار امکان ندارد یا نمی دانید 

که چگونه می توانید به آنها برسید. 
ام��ا آنچه را ک��ه می  خواهید نادیده نگیرید. وقتی ش��ما به وزن زیاد خود 
ن��گاه مي کنید، مي پذیرید ک��ه واقعًا تمایل به الغر ش��دن دارید. وقتی که 
سیگار بعدی خود را روشن می کنید، این نکته را که مي خواهید سیگار را 
ترك کنید در نظر بیاورید. خود را از انکار برهانید. به جای آن به س��مت 
جایی که مي خواهید حرکت کنید. ش��اید فکر کنید چیزی را می  خواهید 
که توانایی انجام آن را ندارید اما در واقع اش��تباه می  کنید. ش��ما می توانید 
ابتدا دروغ گفتن به خود را تمام کرده و از وانمود کردن به این که آن چیز 
را نمی خواهید بپرهیزید. حال وقت آن اس��ت که از ترس به س��مت عمل 
حرکت کنید حتی اگر احتمال شکس��ت وجود داشته باشد. با قدرت پیش 

بروید و بدانید که موفقیت حتمی است.

با دس��تگیري دو دانشجوي ممتاز و کشف س��ه خودروي سرقتي از آنان در شهرضا فصلي 
دیگر در موضوع انشاي امروز شاگردان مدرسه بخوانیم که: علم بهتر است یا سرقت؟

با تالش ش��بانه روزي مأموران پلیس آگاهي شهرضا دو سارق حرفه اي خودرو را دستگیر و 
سه خودروي سرقتي را در این ارتباط کشف کردند.

بنا به این گزارش به دنبال وقوع چند مورد س��رقت خودرو در نقاط مختلف ش��هرضا مأموران دایره 
مبارزه با سرقت خودرو پلیس آگاهي شهرضا تالش شبانه روزي خود را به منظور دستگیري عامالن 

سرقت و کشف خودرو هاي سرقتي از سر گرفتند.
ای��ن گزارش مي افزاید: در نتیجه بررس��ي هاي مأموران و تحقیقات گس��ترده در خصوص چگونگي 
انجام س��رقت ها و تشابه ش��یوه و نوع سرقت هاي انجام ش��ده ظن مأموران پلیس متوجه این مسأله 
گردید که سرچشمه همه سرقت هاي انجام شده به یك جا ختم مي شود و به دنبال یافتن این موضوع 
بابي دیگر در تحقیقات کارآگاهان دایره مبارزه با س��رقت پلیس آگاهي باز ش��د و سرانجام در کوچه 
پس کوچه هاي قدیمي یکي از خیابان هاي شهرضا شماره پالك یك دستگاه سواري پژو روآ چشمان 

تیزبین مأمور پلیس را متوجه خود کرد.
در نتیجه اس��تعالم پالك خودرو یاد شده از سیس��تم پلیس آگاهي مشخص گردید که پالك خودرو 
متعلق به خودروي س��مندي است که حدود س��ه ماه پیش در یکي از میادین شهرضا در چند متري 

مالك خودرو و در مدت زماني کوتاه، به سرقت رفته بود.
در ش��رح این گزارش آمده اس��ت که: پس از اطمینان از سرقتي بودن پالك خودرو مأموران پلیس با 
رعایت موازین شرعي در منزلي که خودرو جلو آن پارك بوده را دق الباب مي کنند و خانمي در را 
باز کرده و اظهار مي کند که خودرو متعلق به فرزندش »محمد- ف« 21 س��اله دانش��جوي مهندسي 
متال��وژي اس��ت و چندي پیش خودرو را از یکي از دوس��تانش به نام »پوی��ا- ص« خریداري کرده 

است.

س��رانجام با یك ش��گرد پلیسي محمد دستگیر ش��ده که در نتیجه مشخص مي گردد که خودرو رو آ 
نیز س��رقتي بوده و بدین ترتیب وي را به پلیس آگاهي منتقل مي نمایند. در نتیجه بازجویي هاي فني 
و علمي کارآگاهان پلیس، سرانجام وي به سرقت سه دستگاه خودرو شامل یك دستگاه سمند، یك 
دس��تگاه پژو پارس، یك دس��تگاه پژو رو آ اعتراف کرده و اظهار مي کند که تمامي س��رقت ها را با 

همدستي دوستش پویا انجام داده است.
گفتني اس��ت که در یك اقدام دیگر مأموران پلیس همدست این سارق را دستگیر و به پلیس آگاهي 

انتقال و مشخص مي شود که این سارق نیز دانشجوي رشته خلباني هواپیماي مسافربري است.
شایان ذکر است در بازرسي از منزل این سارق، یك دستگاه پژو پارس سرقتي کشف و در بازرسي 
از صندوق عقب خودرو موتور اوراق ش��ده یك دستگاه سمند به همراه پالك و تعدادي قطعات آن 

نیز کشف و ضبط گردید.
هردو سارق پس از اعتراف به سرقت هاي انجام شده و بازسازي صحنه سرقت و تکمیل پرونده هاي 

مربوط تحویل مراجع قضایي و روانه زندان شدند.
آسیب شناسي علل اين پديده 

 عباس رستگار کارشناس اجتماعي پلیس شهرضا در این باره مي گوید: به راستي چه دلیلي دارد که 
دو دانشجوي ممتاز در بهترین رشته هاي علمي دست به چنین کاري بزنند؟ 

هرچند بعضي بر این باورند که افزایش میزان تحصیالت باعث کاهش جرائم مي باشد و انصافا هم 
همین طور بوده اما در یك نظریه دیگر مي توان گفت که افزایش میزان تحصیالت بیشتر باعث تغییر 

نوع جرائم مي باشد تا کاهش جرائم.

در تحقیقات مختلف و مطالعات گوناگون همه به این نتیجه رسیده که افزایش تحصیالت 
با میزان کاهش و یا افزایش جرائم در جامعه ارتباط دارد و این امر بس��یار درست مي باشد 
و خیلي از محققین و ش��اید بیش��تر از  90 درصد از پژوهشگران طرفدار کاهش جرائم در 
جوامع با تحصیالت باال مي باش��ند. اما در نگاهي دیگر مي توان گفت که افزایش تحصیالت باعث 
تغییر نوع جرائم در جوامع مي گردد، تغییر جرائم خش��ن و س��خت به جرائمي نرم و ظریف که به 
مراتب نیاز به تحصیالت و پژوهش هاي بسیار باالیي دارد که از دست هر کسي بر نمي آید. به عبارتي 
ساده تر در جوامع بي سواد و یا کم سواد افراد مجرم به دالیلي مختلف به اقدامات و جرائمي سخت و 
خشن مانند نزاع و درگیري، قتل، سرقت هاي مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایي و... روي مي آورند 

اما در جوامع پیشرفته نوع جرم متفاوت مي باشد.
در جوام��ع پیش��رفته اف��راد مجرم با توجه به آنک��ه در زمینه هاي تخصصي و یا غیرتخصصي ش��ان 
مطالعات عمیقي دارند براي رس��یدن به اهداف پلیدش��ان به سمت جرائم ابتدایي و سخت و خشن 
روي نمي آورند بلکه این افراد به جرائمي بسیار پیچیده و نرم مي پردازند که کشف این جرائم براي 

هر کسي آسان نبوده و پلیس به این افراد و کشف جرائمشان به آساني دسترسي ندارد.
 ای��ن اف��راد که اغل��ب از نوابغ وافراد بس��یار باهوش مي باش��ند متأس��فانه به دالی��ل خودخواهي و 
 زیاده خواهي از جهالت عامه مردم و عدم دسترس��ي قانون و پلیس به س��رنخ هاي اعمال پلیدش��ان 
به چنین جرائمي روي آورده و در بیش��تر موارد به نتایج بس��یار جالبي رس��یده و سودهاي هنگفتي 
را ب��ه جیب مي زنند. پس نباید تعجب کرد که این دو دانش��جوي تیزهوش و باس��واد از دو رش��ته 
مهم چرا به چنین س��رقت هایي دس��ت بزنند؟ زیرا جوابش همان اس��ت که می��زان تحصیالت فقط 
مي تواند در نوع جرم مهم باش��د نه در چرایي آن، زیرا همانگونه که اش��اره شد بیشتر اوقات افزایش 
 علم و مهارت مي تواند در پیچیدگي جرائم بس��یار مؤثر باش��د به خصوص اگر علم همراه با تزکیه 

نباشد!

دستگيري دو سارق حرفه اي خودرو در شهرضا

آرام آرام تا فصل امتحانات

شجاع باشيم

در زندگی نياز به شجاعت های قهرمانانه و 
به خطر انداختن زندگی نيست. شجاعت 
به مفهوم توانايی رويارويی با ترس های 
ذهنی و عدم ناديده گرفتن خود است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص تا پايان سال  جاري؛

 طرح بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به بهره برداري مي رسد

مج��ري طرح بنزین س��ازي پاالیش��گاه اصفهان گفت: تا پایان س��ال  جاري طرح 
بنزین سازي شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان به بهره برداري مي رسد.

الیاس طغیاني بیان داشت: ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به منظور افزایش تولید 
بنزی��ن و ارتقاي کیفیت محصوالت پاالیش��گاه، طرح بهبود فرآیند بهینه س��ازي 
پاالیش��گاه را با توجه به اس��تانداردهاي جهاني و رعایت ضوابط زیست محیطي، 
در دس��تور کار قرار داده اس��ت. وي با اش��اره به واحدهاي جدید و رفع تنگناي 
واحدهاي موجود افزود: مراحل انتخاب این سیستم و انجام مراحل بنیادي طرح، 
توس��ط شرکت ملي مهندسي و ساختمان ایران در حال انجام است. مجري طرح 
بنزین س��ازي پاالیش��گاه اصفهان اظهار داشت: در طرح بنزین س��ازي سه واحد 
تصفیه نفت��ا )nht( تبدیل کاتالیس��تي )ccr( با احیاي مداوم و ایزومریزاس��یون 
)iso( تاس��یس خواهد ش��د که هزینه آن 450 میلیارد تومان محاسبه شده است. 
وي ادامه داد: با اجرایي شدن این طرح عالوه بر ارتقاي سطح کمي فرآورده هاي 
نفتي استان، کیفیت محصوالت و تولید بنزین پاالیشگاه از اکتان 87 )آرام سوزي( 
فعلي، به اکتان 90 و 91 ارتقا پیدا مي کند. طغیاني با اش��اره به هزینه 280 میلیارد 
توماني براي طرح بنزین سازي بیان داشت: با پایان این طرح، تولید بنزین شرکت 

پاالیش نفت اصفهان، 3 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. 
وي گفت: س��ود ناخالص طرح بنزین س��ازي روزانه 200 هزار یورو و بازگشت 
آن حدود س��ه سال ارزیابي شده است.  مجري طرح بنزین سازي پاالیشگاه نفت 
استان اصفهان با اشاره به ایراني بودن پیمانکاران این طرح گفت: در حال حاضر 

این طرح 71/5 درصد رش��د داش��ته و پیش بیني مي شود عملیات ساخت و نفت 
آن تا پایان س��ال جاري تکمیل و به بهره برداري مي رس��د. وي ادامه داد: خوراك 
بنزین س��ازي از طریق میان فرآورده هاي پاالیش��گاه از جمله نفتاي مخلوط تأمین 
مي شود. طغیاني افزود: بسیاري از فرآورده هاي سنگین که ارزش اقتصادي ندارند 

به محصوالت سبك، پرمصرف و مقرون به صرفه اقتصادي تبدیل مي شوند. 
مجري طرح بنزین سازي پاالیشگاه نفت اصفهان خاطرنشان کرد: خوراك شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، 375 هزار بش��که در روز است که 22 درصد فرآورده هاي 

نفتي کشور را تامین مي کند.

معاون تشكل های سازمان نظام مهندسی کشاورزی: 

اشتغال در تعاوني هاي كشاورزي استان اصفهان استمرار ندارد

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
30 شهرستان اصفهان شامل طرح 

بازپرداخت تعرفه گاز مي شوند
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان گفت: 30 شهرس��تان استان 
اصفهان واقع در اقلیم هاي س��رد ش��امل طرح بازپرداخت تعرفه گاز 

پرداختي مي شوند.
مرتض��ي طغیاني اظهار داش��ت: براس��اس تغیی��رات و تجدید نظر 
صورت گرفته توس��ط ش��رکت ملي گاز، از زمان آغاز هدفمند شدن 
یارانه ها مقدار تعرفه پرداختي توسط مشترکان گاز مورد بررسي قرار 
گرفته و در برخي از قبوض، بازپرداخت تعرفه پرداختي گاز صورت 

مي گیرد. 
وي ب��ا توجه به تغییر به وجود آمده در مورد قیمت پرداختي قبوض 
تاکید کرد: براي ش��هرهاي موجود در اقلیم س��رد یك و دو و برخي 
از ش��هرهاي سردس��یر در اقلیم سه از طرف ش��رکت ملي گاز ایران 
تجدی��د نظري در تعرفه پرداخت��ي گاز براي هموطنان در نظر گرفته 

شده است. 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان اصفهان با توجه به تغییر اقلیم صورت 
گرفته توس��ط شرکت ملي گاز ایران بیان داشت: 30 شهرستان استان 

اصفهان شامل تعدیل سراسري قبوض گاز قرارگرفته اند. 
وي با اش��اره به تعدیل قبوض گاز بیان داش��ت: شهرهاي خوانسار، 
س��میرم، چادگان، گلپایگان، میمه و چند ش��هر دیگر استان اصفهان 

شامل طرح تعدیل مي شوند. 
طغیان��ي ادامه داد: مابه التفاوت قب��وض پرداختي به مردم بازگردانده 
مي ش��ود ولي این عودت از قبض هاي بعدي مش��ترکان کس��ر و به 

صورت نقدي به مردم پرداخت نمي شود. 
وي در پاسخ به سئوالي در مورد مبلغ هاي پرداخت شده براي قبوض 
گاز و برخي اعتراضات صورت گرفته از طرف مردم گفت: این عودت 
صورت گرفته به این معني نیس��ت ک��ه نصف مبلغ پرداختي قبوض 
برگردانده مي ش��ود و فقط درصدي از آن مبالغ محاس��به نمي ش��ود. 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان افزود: تف��اوت در اقلیم هاي 
طبقه بندي ش��ده فقط در 50 متر مکعب اس��ت و فرق چشمگیري با 
یکدیگر ندارند. وي اضافه کرد: مردم در اندیشه تغییر چشمگیر براي 

بازپرداخت حداقل نصف مبلغ پرداختي نباشند.

در کميته امداد استان اصفهان؛
 امسال 5 هزار طرح شغلي 
در اصفهان ايجاد مي شود

قائ��م مق��ام کمیته امداد ام��ام خمیني )ره( اس��تان اصفهان گفت: در 
س��ال ج��اري بیش از 5 ه��زار طرح ش��غلي در کمیته امداد اس��تان 
اصفهان ایجاد مي ش��ود. قربانعلي عباسیان با اشاره به ایجاد طرح هاي 
ش��غلي در کمیته امداد اظهار داش��ت: در س��ال جه��اد اقتصادي از 
مح��ل منابع بانکي و صندوق اش��تغال نیازمندان کمیت��ه امداد براي 
 ایجاد طرح ه��اي اش��تغال هدف گذاري هاي مورد  نیاز، انجام ش��ده 

است. 
وي ب��ا بی��ان این که ایج��اد طرح هاي ش��غلي منجر به اش��تغال زایي 
مي ش��ود، تصریح ک��رد: ایجاد این طرح ه��ا، منجر به اش��تغال زایي 
ح��دود 7 هزار نف��ر از مدد جوی��ان کمیته در قس��مت هاي مختلف 
کش��اورزي، دامپروري، صنایع دستي، صنعتي، حمل و نقل در سطح 
ش��هر ها و روستا ها مي ش��ود. قائم مقام کمیته امداد امام خمیني )ره( 
اس��تان اصفهان به برنامه دوم کمیته امداد اش��اره کرد و بیان داشت: 
برنام��ه دوم کمیته ام��داد کار یابي براي خانواده هایي ب��وده که بنا به 
دالیل��ي امکان پرداخت وام براي آنها وجود ندارد یا خود از دریافت 
وام  اس��تقبال نمي کنن��د. وي اف��زود: کمیته امداد ب��ا در نظر گرفتن 
 وضعیت و ش��رایط آنها، به ایجاد شغل بدون سرمایه براي این افراد 

مي پردازد. 
عباس��یان تاکید کرد: کمیته امداد در راستاي ایجاد فرصت هاي شغلي 
با مراکز کاریابي و س��ازمان هاي سطح اس��تان قرارداد هایي را منعقد 
ک��رده که افراد زیر پوش��ش کمیت��ه در قالب طرح ه��اي کاریابي به 

این گونه مراکز معرفي مي شوند. 
وي ادامه داد: تا پایان س��ال جاري بیش از یك هزار نفر از افراد زیر 

پوشش این کمیته مشغول به کار مي شوند. 
قائ��م مقام کمیته امداد امام خمیني )ره( اس��تان اصفهان با اش��اره به 
مش��کل بیش��تر افراد زیر پوش��ش کمیته امداد گفت: اشتغال مشکل 
بیش��تر افراد زیر پوش��ش کمیته امداد بوده و با اج��راي این طرح ها 

بیشترین مشکل این افراد برطرف مي شود. 
وي اظهار داش��ت: کمیته امداد اصفهان در سال گذشته رتبه نخست 
و پنجم را در راس��تاي اشتغال در سطح کشور به دست آورده است. 
عباس��یان بیان داشت: در س��ال گذشته  حدود 4 هزار طرح شغلي در 
کمیته امداد اصفهان ایجاد ش��ده که منجر به اش��تغال زایي بیش از 5 

هزار نفر شده است.

 توديع و معارفه سرپرست جديد 
اداره صنايع و معادن شهرستان نايين

مراس��م تودی��ع و معارفه سرپرس��ت جدی��د اداره صنای��ع و معادن 
شهرس��تان نایین با حضور مع��اون اداری مالی و معاون برنامه ریزی 
س��ازمان صنایع و معادن اس��تان اصفهان و همراهان یوسف حسنی 
فرماندار نایین، حمیدی انارکی رئیس خانه صنعت و معدن شهرستان 

و تنی چند از صنعتگران شهرستان برگزار شد.
در این مراس��م مسعود مطلبی به عنوان سرپرست جدید اداره صنایع 
و معادن شهرس��تان نایین معرفی و از زحمات عباس بالئیان تقدیر و 

تشکر به عمل آمد.
در ادام��ه بازدید از واحدهای صنعتی نایین از جمله کارخانه کاش��ی 

نایین در دستور کار قرار گرفت.

در چهارمحال و بختياري؛
3400 زن سرپرست خانوار شهري 

كميته امداد بيمه مي شوند
مع��اون حمایت و س��المت خان��واده کمیته امداد ام��ام خمیني)ره( 
چهارمح��ال و بختیاري گفت: تا پایان امس��ال افزون بر س��ه هزار و 
400 زن سرپرس��ت خانوار ش��هري زیر پوشش کمیته امداد امام این 

استان بیمه مي شوند.
علي ملك پور  اظهار داش��ت: با توجه به سیاس��ت هاي جدید کمیته 
ام��داد در بخ��ش حمایت هاي موردي و توس��عه بیمه هاي اجتماعي 
تمامي خانواده هاي زیر پوش��ش واجد شرایط در سا ل جاري از بیمه 
اجتماعي طرح هاي مش��اغل روس��تائیان، عش��ایر و زنان سرپرست 

خانوار شهري بهره مند خواهند شد. 
وي یکي از ش��رایط دارای اهمیت و ضروري زنان سرپرست خانوار 
را دارا بودن س��ن زیر 50 س��ال ذکر و خاطرنشان کرد: بازنشستگي، 
از کار افتادگ��ي و برخ��ورداري بازماندگان تحت تکفل بیمه ش��ده 
 متوفي از مس��تمري از جمل��ه مزایاي بیمه سرپرس��ت زنان خانوار 

است. 
ملك پ��ور تعداد زنان سرپرس��ت خانوار ش��هري در ش��هرهاي زیر 
50 هزار نفر زیر پوش��ش کمیته این اس��تان را س��ه هزار و 400 نفر 
اعالم کرد و گفت: اجراي این طرح از س��ال 89 در دستور کار قرار 
 گرفت که با فراهم ش��دن زیرساخت هاي الزم در سال جاري اجرایي 

مي شود.
وي خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر یك هزار و پن��ج خانوار در 
این اس��تان زیر پوش��ش بیمه اجتماعي طرح اش��تغال ق��رار دارند. 
 مع��اون حمایت و س��المت خان��واده کمیته امداد ام��ام خمیني)ره(
چهارمح��ال و بختیاري افزود: همچنی��ن دو هزار و 969 خانوار زیر 
 پوشش این نهاد نیز از بیمه اجتماعي زنان روستایي و عشایري بهره مند 

هستند. 
ملك پ��ور ادامه داد: خدمات کمیته ام��داد امام خمیني)ره( محدود به 
پرداخت مستمري به مددجویان زیرپوشش نیست، بلکه کمیته امداد 
در راس��تاي توانمندسازي و خود اکتفا کردن خانواده هاي بي بضاعت 

و نیازمند گام هاي بزرگي بر مي دارد. 
وي بر ضرورت اجراي این طرح تأکید کرد و گفت: زنان سرپرست 
خانوار از جمله گروه هاي آس��یب پذیر اجتماع هستند که گاه عواملي 
چون طالق، فوت و یا اعتیاد همس��ر، از کار افتادگي موجب آسیب 

پذیرتر شدن این طیف وسیع از جامع��ه مي شود. 
ملك پور تصریح کرد: توجه به مسائل و مشکالت این قشر و بررسي 
همه جانبه و دقیق این مشکالت و ارائه راهکارهاي درست و اصولي 
به منظورحمایت از این قش��ر، از جمله وظایف نهادها و سازمان هاي 

خدمات اجتماعي در هر کشور است. 

در چهارمحال و بختياري؛
60 درصد توليدكنندگان مصالح 

ساختماني پروانه استاندارد گرفتند
مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتي چهارمحال و بختیاري گفت: 
در ح��ال حاضر 60 درصد واحدهاي تولیدي مصالح س��اختماني در 

این استان پروانه استاندارد دریافت کرده اند.
عبداله نظري در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه سراسري تولیدات 
صنعت س��اختمان در ش��هرکرد اظهار داشت: در این استان تولیدات 
185 واحد صنعتي در حوزه مصالح س��اختماني، صنایع ش��یمیایي، 
صنایع غذایي، نس��اجي، فلزي و مکانیك مشمول رعایت استاندارد 
اجباري اس��ت که بیش از 80 درصد از واحدهاي یادش��ده موفق به 

دریافت پروانه استاندارد شده اند. 
وي با اش��اره به کیفیت مصالح س��اختماني تولید شده در این استان، 
گفت: در حال حاضر تولیدات 79 واحد صنعتي در سطح این استان 
در حوزه ساختمان س��ازي مورد استفاده قرار مي گیرند که 60 درصد 

این واحدها موفق شده اند پروانه استاندارد دریافت کنند. 
نظري خاطرنش��ان کرد: به صورت کلي مصالح ساختماني این استان 
به جز س��نگ دانه مورد مصرف در بتن و لوله هاي pkc از ش��رایط 

کیفي قابل قبولي برخوردار است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتي چهارمحال و بختیاري آموزش 
را راهکار موثر در ارتقاي کیفیت محصوالتي تولید ش��ده عنوان کرد 
و گفت: ب��ه  منظور ارتقاي کیف��ي تولیدات مصالح س��اختماني این 
اس��تان تاکنون کارگاه هاي آموزش��ي و کارآموزي متعددي براي این 
واحدها برگزار ش��ده است. وي با اش��اره به استاندارد بودن مصالح 
مصرفي و تأثیر آن در میزان استفاده از این مصالح، گفت: بدون شك 
آگاه��ي مردم و توس��عه و ترویج فرهنگ اس��تاندارد یکي از عوامل 
بس��یار موثر و تأثیرگذار در ارتقاي کیفي تولیدات صنعتي و رعایت 

استانداردهاست. 
نظري عدم خرید کاالهاي نامرغوب و غیر اس��تاندارد توسط مردم را 
در توس��عه اقتصادي و ارتقاي کیفي کاالهاي تولید داخل بسیار موثر 
دانس��ت و گفت: اجراي قانون هدفمندي یارانه ها موجب شده است 
ک��ه بحث انرژي و هزینه هاي آن براي مردم از اهمیت بس��یار باالیي 

برخوردار باشد. 
وي ادامه داد: برهمین اس��اس تجدید نظر در طراحي ساختمان ها و 
نحوه اجراي صحیح و اس��تفاده از مصالح مرغوب به لحاظ ش��رایط 
اقلیمي این اس��تان در کنار س��ایر م��وارد دیگر از جمله اس��تفاده از 
تجهیزات مناس��ب تأسیسات س��اختمان مي تواند در کاهش مصرف 

انرژي و هزینه ها موثر باشد. 
نظري با اش��اره به عوامل موثر در اس��تحکام و طول عمر ساختمان، 
گف��ت: طراحي مناس��ب باتوجه به ش��رایط اقلیمي منطق��ه، اجرا و 
نظارت صحیح بر احداث، استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت و 
نگهداري مناس��ب از مهم ترین این عوامل است که عدم توجه کافي 
به یکي از این عوامل مي تواند اس��تحکام و طول عمر س��اختمان را 

کاهش دهد.

معاون برنامه ریزي اش��تغال و توس��عه تش��کل هاي 
تخصص��ي س��ازمان نظ��ام مهندس��ي کش��اورزي و 
مناب��ع طبیع��ي اس��تان اصفهان گف��ت: اش��تغال در 
 تعاوني ه��اي کش��اورزي اس��تان اصفه��ان اس��تمرار

ندارد. 
معاون برنامه ریزي اش��تغال و توس��عه تش��کل هاي 
 تخصص��ي س��ازمان نظ��ام مهندس��ي کش��اورزي و
منابع طبیعي استان اصفهان با اشاره به فعالیت بیش از 
یك هزار نفر در 144 ش��رکت تعاوني کش��اورزي در 
سطح استان اصفهان گفت: متأسفانه در هیچ یك از این 

تعاوني ها اشتغال به صورت مستمر و مکفي نیست. 
حیدري با تأکید بر این که موضوع اشتغال دغدغه همه 
مسئوالن است تصریح کرد: طي هفتاد سال گذشته ما 
1600 مهندس داش��تیم که به کشاورزان خدمات ارائه 
مي کردند اما از سال 1385 تا کنون بالغ بر 22 هزار نفر 
مهندس کش��اورزي به صورت مستقیم با بهره برداران 

در ارتباط هستند. 
وي گف��ت: با توجه به این که 90 درصد کش��اورزي 
اصفهان س��نتي اس��ت و تنها 10درصد آن به صورت 

صنعتي انجام مي ش��ود، رس��الت نظام مهندس��ي در 
بخش کش��اورزي اگر بخواهد اش��تغال مستمر باشد 
ب��ا محدودیت ه��اي اعتب��اري و عدم هم��کار ي و 
 ه��م افزای��ي دس��تگاه هاي مرب��وط عمل��ي نخواهد 
ش��د. این مقام مس��ئول گفت: در حال حاضر هشت 
هزار و 831 نفر در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد 
و دکترا فارغ التحصیل ش��ده اند ک��ه 52 درصد از آنها 

جویاي کار هستند. 
ایرج حیدري پوراضافه کرد: از آمار مذکور چهار هزار 
و 481 نفر کارشناس مرد و سه هزار و 678 کارشناس 
کشاورزي زن، تعداد 411 کارشناس ارشد مرد و 213 
کارشناس ارش��د زن و همچنین 48 مرد و یك زن در 
مقطع دکترا در اس��تان اصفهان در 20 گرایش رش��ته 

کشاورزي فارغ التحصیل شده اند.
وي تأکید کرد:30درصد از مأموریت هاي سازمان نظام 
مهندس��ي کش��اورزي و منابع طبیعي استان در جهت 
بستر سازي اشتغال دانش آموختگان کشاورزي است و 
70 درصد وظایف آن نیز مهندسي کردن فرایند تولید، 

توزیع و خدمات برنامه ریزي شده است. 

حیدري با اش��اره به قوانین و سیاس��ت هاي مختلف 
و متنوع کش��ور در بخش کشاورزي ادامه داد: اهمیت 
صنعت کشاورزي به حدي اس��ت که قوانین اجرایي 
زیادي براي آن تهیه و تدوین ش��ده اما متأسفانه برخي 
از ای��ن قوانین ناقص و یا بس��یار مح��دود و عملیاتي 

نمي شوند. 
معاون برنامه ریزي اش��تغال و توس��عه تش��کل هاي 
تخصصي س��ازمان نظام مهندسي کش��اورزي و منابع 
طبیع��ي اس��تان اصفهان، پ��رورش و ارائه مهندس��ان 
مش��اور در قس��مت هاي مختلف کش��اورزي استان، 
خدم��ات فني و اجرایي، خدمات امور تولیدي مربوط 
به کش��اورزي، ایجاد تشکل هاي تخصصي و صنفي، 
حمایت از مخترعین و کارآفرینان بخش کش��اورزي، 
ارتقاء توانمندي هاي علمي و حرفه اي دانش آموختگان 
و کارشناس��ان و حمایت از صنایع کش��اورزي پسین 
و پیش��ین را از مهم تری��ن برنامه ه��اي اجرای��ي این 
س��ازمان در راس��تاي افزایش تولید محصوالت سالم 
 کش��اورزي در کش��ور به ویژه اس��تان اصفهان عنوان 

کرد.

اجرای طرح نقاشی همگانی با موضوع معلم و 
تحكيم خانواده 

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان همزمان با 
ایام بزرگداش��ت مقام معلم و سومین روز از هفته بزرگداشت )روز معلم و 
تحکیم خانواده( همایش دانش آموزان هنرمند ناحیه 3 آموزش و پرورش در 
 س��احل زاینده رود و پارك میرزا کوچك خان برگزار ش��د. در این همایش

320 نفر از دانش آموزان ابتدایی آموزشگاه های حافظ و ستارگان نقاشی های 
خ��ود را با موضوع معل��م و تحکیم خانواده همراه ب��ا آفرینش های هنری 
در زمین��ه اخالق، نماز، پاکیزگ��ی، صرفه جویی، رعایت حجاب و عفاف و 
علم آموزی به نمایش گذاشتند. شایان ذکر است هدف از برگزاری این برنامه 
نقش معلم در تربیت و اخالق و تعلیم و تربیت دانش آموزان ذکر شده است. 
در ضمن به 12 نفر از منتخبان این برنامه به مناس��بت سالروز شهادت استاد 

مرتضی مطهری جوایزی اهدا خواهد گردید.

مدير کل مسكن و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد: 
تصويب طرح های جامع و تفصيلی در 78 درصد شهرهای استان اصفهان

ابوالفضل قربانی خواستار شد:
ايجاد موزه های گل و گياه در كالنشهر اصفهان 
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برگزاری يادواره شهدای کارگر در کاشان ک
زاینده رود

همزمان با هفته کارگر و تجلیل از شهدای کارگر با حضور مهندس گرانمایه پور، 
نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی، مدیران، بسیجیان کارگر مراسمی 
در پایگاه شیرودی کاشان برگزار گردید. در این مراسم که از طرف بسیجیان پایگاه 
کارگری شیرودی انجام شد پس از مداحی یکی از مداحان، مهندس گرانمایه پور 
ضمن سخنانی در عظمت شهدا گفت: هر وقت در جمع بسیجیان حضور پیدا 
می کنم حال و هوای س��ال های اول انقالب در ذهنم تداعی می شود. روحیه ای 
سرش��ار از نشاط و شادی که از 15 خرداد42 پایه گذاری شد و 22 بهمن رسید. 
ایش��ان در سخنی دیگر گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
ایثارگری شهدای عزیز در بهترین موقعیت قرار داریم. شما بسیجیان عزیز نقطه امید 
امام و رهبری بوده و هستید. در تمام اقشار بسیج به عنوان حافظان و مدافعان والیت 

در شعار و عمل به صحنه آمده است و آزمون خود را با موفقیت سپری می کند.

طرح جامع و تفصیلی برای 99 ش��هر اس��تان اصفهان 
تصویب و یا دردس��ت تهیه است و از این تعداد برای 
78 درصد ش��هرهای اس��تان طرح جام��ع و تفصیلی 

مصوب شده است.  
محمود محمودزاده با بیان این که طرح جامع و تفصیلی 
18 شهر و طرح جامع 59 شهر تهیه و تصویب گردیده 
است گفت: طرح جامع 12 شهر دیگر استان با متوسط 

پیشرفت فیزیکی 89 درصد در دست تهیه است.
مدیر کل مسکن وشهرس��ازی استان افزود: هم اکنون 

طرح جامع 16 شهر دیگر استان در مرحله تهیه طرح 
و بازنگری توسط مشاورین می باشد که برای تهیه این 
طرح ها در س��ال گذشته اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 

827 میلیون ریال اختصاص یافته است.
مهندس محمودزاده خاطر نش��ان س��اخت: توس��عه 
فیزیکی بافت شهرها، تعیین کاربری ها )نحوه استفاده 
از اراض��ی(، تعیی��ن محدوده قانونی ش��هر، س��طوح 
خدمات عمومی ش��هر، تعیین میزان تراکم جمعیت، 
تراکم ساختمانی و تنظیم و کنترل شبکه معابری شهری 

از مه��م ترین اهداف تهیه طرح های جامع و تفصیلی 
بشمار می رود.

وی تصریح کرد: تا پایان سال 90 برای سایر شهرهای 
استان طرح جامع تهیه خواهد شد و متعاقب آن طرح 
تفصیلی ش��هرها نیز در صورت لزوم تهیه می ش��ود. 
 گفتنی اس��ت اس��تان اصفهان دارای23 شهرس��تان و
101 ش��هر می باشد که طبق سرش��ماری سال 1385 
جمعیت کل شهرهای استان سه میلیون و 860 هزار و 

995 نفر بوده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان ایجاده موزه های 
گل و گیاه در این شهر را خواستار شد و افزود: این امر 
می تواند در توسعه صنعت گردشگری در اصفهان نقش 
اساس��ی ایجاد کند. ابوالفضل قربانی در جریان بازدید 
اعضای این کمیسیون از سازمان پارك ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان گفت: رسالت و مأموریت اصلی این 
سازمان، حفظ و توسعه این فضاها است و مسئوالن آن 
نباید در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمایند.  ابوالفضل 
قربان��ی به افزایش جمعیت، منابع آالینده و بروز پدیده 
خشکسالی در کالنش��هر اصفهان اش��اره کرد و آن را 
تهدیدی جدی برای محیط زیست این کالنشهر دانست 
و لزوم توسعه فضاهای سبز را مورد تأکید قرار داد و افزود: 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان به عنوان پشتوانه ای قوی 
برای توسعه فضاهای سبز از اقدامات سازمان پارك ها 
و فضای سبز در این زمینه حمایت می کند. وی تشکیل 
کمیسیون ویژه برای محیط زیست در شورای اسالمی 
شهر اصفهان را نشان از اهمیت این موضوع بیان کرد و 
به کارگیری راهکارهای جدید استفاده از تجربیات دیگر 
کشورها برای توسعه فضاهای سبز مناسب با اقلیم این 
شهر را مورد تأکید قرار داد و گفت: حفظ کاربری های 

فضای س��بز، رعایت مس��ائل محیط زیستی در اجرای 
طرح های شهرسازی و حمل و نقل و ترافیك، رعایت 
استانداردهای فضای سبز، جلب مشارکت های مردمی 
در تحقق اهداف زیس��ت محیطی، اجرا و توسعه طرح 
بام س��بز، اجرای طرح های آبیاری هوشمند و استفاده 
بهینه از آب در توسعه فضاهای سبز در این کالنشهرها 
ضروری است. سرپرست سازمان پارك ها و فضای سبز 
ش��هرداری اصفهان نیز در این بازدید، حفظ و افزایش 
کیفی فضاهای سبز موجود استفاده مناسب از منابع در 
اختیار و افزایش راندمان را از اهداف این سازمان عنوان 
کرد و گفت: این سه محور به عنوان استراتژی در دستور 
کار مس��ئوالن س��ازمان قرار گرفته است و براساس آن 
سه هزار پروژه تعریف و تدوین شده است. وی هزینه 
حفظ، نگهداری و توسعه فضاهای سبز کالنشهر اصفهان 
را س��االنه 50 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: پروژه های 
زیست محیطی سازمان پارك ها و فضای سبز براساس 
برنامه های توسعه پایدار از جمله الگوی مصرف، ارتقای 
سالمت انسان، مبارزه با نابودی جنگل ها، کویرزدایی، 
حفاظ��ت از تنوع بیولوژیکی، حفاظت و مدیریت آب، 
مدیریت مواد شیمیایی و آموزش و آگاهی عمومی مردم 

اجرا می شود.
سرپرس��ت س��ازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان، سرانه فضای سبز هر شهروند اصفهانی را در 
حال حاضر 24 مترمربع بیان کرد و گفت: تا پایان برنامه 
اصفهان 95 این س��رانه به ح��دود 30 مترمربع خواهد 
رسید. وی به وضعیت بحرانی زیست محیطی و وجود 
منابع متعدد آالیندگ��ی و افزایش جمعیت در اصفهان 
اشاره و این کالنشهر را به عنوان دومین شهر آلوده کشور 
 بعد از تهران معرفی کرد و افزود: برای از بین بردن این 
آلودگ��ی ها، حفظ و توس��عه فضاهای س��بز ضروری 

است.
فتحی به پدیده خشکسالی و کمبود آب و خشك شدن 
رودخانه زاینده رود اش��اره ک��رد و از اجرای طرح ها و 
پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی ارقام مختلف چمن 
و گل و گیاه مقاوم در برابر خشکی در سازمان پارك ها و 
فضای سبز شهرداری خبر داد و گفت: حرکت به سمت 
توسعه پایدار با توجه به شرایط اقلیمی در شهر اصفهان 
برای بهبود شاخص های زیست محیطی در دستور کار 
این س��ازمان قرار گرفته اس��ت. وی از وجود تعداد 24 
پارك شهری در اصفهان خبر داد و استفاده بهینه از آب 
در پساب ها برای حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای 
سبز را ضروری بیان کرد و افزود: در سال گذشته حدود 
یك میلیون و چهارصد هزار مترمربع توسعه فضای سبز 

در این شهر صورت گرفته است.

دومين همايش بين المللی عمليات حرارتی در 
دانشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسی

دومین همایش بین المللی عملیات حرارتی در دانشگاه آزاد شهر مجلسی برگزار 
می شود. 

دانشگاه آزاد اسالمی شهر مجلسی به عنوان یکی از دانشگاه های پژوهش محور 
در س��طح کشور توانسته اس��ت در زمینه های پژوهشی فعالیت های در خور 
توجه و تحس��ین برانگیزی را  انجام دهد که از آن جمله می توان کسب مقام 
برتر مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته در جشنواره علمی پژوهشی  می باشد. در 
ادامه خبر آمده است دانشگاه آزاد شهر مجلسی  در تاریخ 10 الی 12 می  2011 
مصادف با 20 الی 22 اردیبهشت سال 90 میزبانی دومین همایش بین المللی را 
در شهر اصفهان است.  در این همایش میهمان برجسته ای از کشور هاي صنعتي 
جهان از جمله ژاپن، آمریکا، استرالیا، کانادا، سنگاپور، نیوزلند و ... از نقاط روشن 

این همایش بین المللي به شمار می رود.  

 960 هزار واحد مسكوني روستايي 
در کشور بازسازي شد

 معاون بازس��ازي مس��کن روس��تایي بنیاد مس��کن انقالب اس��المي گفت: از
سال 73 تاکنون بیش از 960 هزار واحد مسکوني روستایي در کشور بازسازي 
و مقاوم س��ازي شده اس��ت.  عزیزاله مهدیان افزود: چهار میلیون و 400 هزار 
واحد مس��کوني روس��تایي در 65 هزار روستاي سراسر کش��ور وجود دارد. 
وي با اش��اره به این که این خانه ها از مصالح محلي و کم دوام س��اخته شده، 
خاطرنش��ان کرد: اصول ایمني و فني در س��اخت بیش��تر این واحدها رعایت 

نشده است و در حوادث مختلف، آسیب پذیرند. 
مهدیان با بیان این که کش��ور ما کش��ور حادثه خیز اس��ت، گفت: هر سال با 
وقوع حوادث و بالیاي طبیعي در کش��ور، روس��تاییان با مش��کالت فراواني 
مواجه مي شوند به همین دلیل دولت تالش خود را براي مقاوم سازي مسکن 

روستاییان افزایش داده است. 
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اطالع رساني
تأسيس

2/327 شماره: 361/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت شاد سالمت ايرانيان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/07 تحت شماره 43724 و شناسه ملي 10260615941 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/07 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام خدمات تحقيق و پژوهش 
و ارزش��يابي در زمينه ه��اي علمي و بهداش��تي تجهيز نمودن مراكز بهداش��تي و درماني و 
بيمارس��تان به وسايل بهداشتي اداري پزشكي و آزمايش��گاهي طبق استانداردهاي وزارت 
بهداشت و درمان مشاوره در زمينه هاي موضوع شركت- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و تس��هيالت از 
بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي صرفاً در جهت اهداف شركت- در 
ه��ر مورد كس��ب مج��وز و پروانه هاي الزم از وزارت بهداش��ت و درمان و س��اير مراجع 
ذيصالح ضروري مي باش��د. 2- مدت ش��ركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان اصفهان خيابان 22 بهمن چهار راه عالمه 
اميني مجتمع ونوس طبقه اول پالك 2، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 500/000 ريال 
توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 23 مورخ 1390/01/15 نزد بانك ملي شعبه جي 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- خانم مينا موحدي به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي مرتضي مهري 
اردس��تاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي عباس موحدي به سمت عضو 
هيئ��ت مديره، 4-5- آقاي عباس موحدي به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي 
مديرعام��ل و نايب رئيس هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي  باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آق��اي ج��الل طبائيان به عنوان ب��ازرس اصلي، 2-8- خانم فاطم��ه امامي به عنوان 

بازرس علي البدل. 
م الف: 1816/3       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/328 ش��ماره: 420/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت هيراد رايان آيريك سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/08 تحت شماره 43738 و شناسه ملي 10260616484 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/08 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه امور سخت افزاري- 
خدمات اجرايي نصب- راه اندازي- تعميرات- امنيت شبكه- طراحي شبكه- برنامه نويسي 
صرفًا جهت سيس��تم هاي حسابداري و صنعتي- پياده سازي- پشتيباني- خدمات مشاوره- 
خدم��ات تحقيق- خدمات پژوهش- خريد و ف��روش و صادرات و واردات كليه كاالهاي 
مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع 
ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��ركت در مزايدات و مناقصات 
دولت��ي و خصوصي- اخ��ذ و اعطاي نمايندگ��ي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه 
با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د و همچني��ن مخابرات )غير از آنچه در انحصار ش��ركت 
 مخابرات است(. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان امام خميني- مقابل خيابان اميركبير- پاس��اژ 
بازار آهن- پالك 13، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين 
طي گواهي بانكي ش��ماره 1301 مورخ 1389/11/16 نزد بانك سپه شعبه ورزشگاه تختي 
اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران ش��ركت: 1-5- آقاي س��يد تقي محرري به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم 
مهس��ا ده بيديان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي سيد محمدرضا محرري 
به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي سيد تقي محرري به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت 
ب��ا امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختي��ارات مديرعامل: مديرعامل 
مجري مصوبات هيأت مديره مي  باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي خسرو 
ج��ان نثاري دهاقاني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خان��م بي بي طاهري به عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 1816/4       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/329 ش��ماره: 366/ث 90/103 آگهي تأس��يس ش��ركت پرديس شيشه خم نصف جهان 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/02/07 تحت ش��ماره 43741 و شناسه ملي 
10260615980 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/02/07 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: توليد 
و س��اخت انواع شيش��ه خم اتومبيل- س��كوريت و دو جداره اتومبيل- خريد و فروش و 
صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي 
و خارجي صرفًا جهت تحقق موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- 
ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخ��ذ و اعطاي نمايندگي در داخل 
و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 
امام خميني- مارچين- كوچه ش��هيد كريم مزروعي- پالك 28- كدپستي 8194656173، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد 
يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي 
ش��ماره 38 مورخ 1390/01/23 نزد بانك ملي شعبه امام خميني اصفهان پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي غالمرضا قانعيان سبداني به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي حسن مزروعي به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي حسين مزروعي سبداني به سمت عضو هيئت 
مديره، 4-5- آقاي حس��ين مزروعي سبداني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي ثابت 
مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي  باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي حس��ينعلي صالحي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي علي يزدي كوجاني به 

عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1816/5       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/330 ش��ماره: 351/ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت فوالدسازان سپانو سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/06 تحت شماره 43725 و شناسه ملي 10260615863 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/06 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: س��اخت كليه تجهيزات و 
قطع��ات صنايع نفت و گاز و پتروش��يمي و نيروگاهي و صنايع س��يمان و صنايع فوالدي 
ش��امل طراحي- مدل س��ازي- ريخته گري- تراش��كاري و عمليات حرارتي و س��ازه هاي 
فل��زي- خريد و ف��روش و ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني- تحصيل 
وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��ركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان خيابان دقيقي )خيابان محتشم كاشاني(- نبش كوچه گودرز- پالك 
42- طبقه سوم، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 1511761 مورخ 1389/12/21 نزد بانك كش��اورزي ش��عبه حكيم 
نظامي اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 
5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي رضا موحدي سيچاني به سمت رئيس هيئت مديره، 
2-5- خان��م محبوبه فرخي به س��مت نائب رئيس هيئت مدي��ره، 3-5- خانم بنت الهدي 
موحدي سيچاني به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي رضا موحدي سيچاني به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد 
مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي  باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 

 1-8- آق��اي رحيم كريمي��ان به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آق��اي هومن ارادتي به عنوان
بازرس علي البدل. 

م الف: 1816/6       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ اخطاريه
2/331 آگهي ابالغ اخطاريه ماده 101 پرونده كالس��ه: 2/842-362 بدينوس��يله به عليرضا 
مطيعي مهر ساكن اصفهان خيابان مشتاق دوم كوچه شهيد عليخاني پالك 2 طبقه 3 بدهكار 
پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه به نش��اني فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديده ابالغ 
مي گردد كه س��ند رهني ش��ماره 67865 تنظيمي در دفترخانه شماره 60 اصفهان به كالسه 
فوق كه طبق ارزيابي كارش��ناس رسمي دادگس��تري به مبلغ هشتصد و بيست ميليون ريال 
ارزيابي گرديده لذا برابر ماده 101 آئين نامه اجرائي بدينوس��يله به ش��ما اخطار مي شود كه 
پ��س از رؤيت اين اخطار بفاصل��ه 5 روز چنانچه اعتراض داريد اعتراض خود را بضميمه 
مبلغ هش��تصد هزار ريال هزينه جهت تجديد ارزيابي ارس��ال داري��د واال به همان قيمت 

آگهي خواهد شد.
م الف/ 1771                          اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
اخطار اجرايي

2/334 ش��ماره: 945 به موجب رأي ش��ماره 983 تاريخ 89/11/6 حوزه 25 ش��وراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه گودرن خدايار مجهول المكان 
 محك��وم اس��ت ب��ه: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��مي و انتقال س��ند خ��ودرو پرايد به
ش��ماره انتظامي 161 د 84 ايران 55- در حق خواهان حبيب اله فتحي هفش��جاني نام پدر: 
نعمت اله، نش��اني محل اقامت: اصفهان- س��ه راه س��يمين- بلوار جانبازان ابتداي ش��مس 
تبريزي پالك 600B. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخ��ت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محكوم 
علي��ه قادر به اجراي حك��م و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي ف��رار از آن اموال خود 
را معرف��ي نك��رده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از ش��صت و يك روز تا شش ماه 

محكوم خواهد شد.
م الف/ 1971                                شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

2/335 كالس��ه پرونده: 415/89، شماره دادنامه: 954-89/9/23 مرجع رسيدگي: شعبه 27 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: پيام جانقربان نش��اني: اصفهان، خ كاشاني، كوچه 
نعمتي، پالك 13، خواندگان: 1- مهرداد ش��رافت نش��اني: اصفهان- خ صارميه، 2- كريم 
باالخانه اي مجهول المكان، خواسته: صدور حكم الزام خواندگان به انتقال سند يك دستگاه 
موتورس��يكلت هوندا سي جي 125، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي آقاي پيام جانقربان )خواهان( بطرفيت 1- مهرداد ش��رافت 2- كريم 
باالخانه اي به خواس��ته الزام خواندگان به انتقال س��ند رس��مي يك دستگاه موتورسيكلت 
هوندا س��ي جي 125 به ش��ماره انتظامي 1482 كاش��ان مدل 1370، با عناي��ت به قولنامه 
مورخه 1388/12/14، س��ند موتورس��يكلت، و قولنامه مورخ��ه 1387/2/14 كه به موجب 
آن صاح��ب س��ند )مالكي��ت اصل��ي( خوانده ردي��ف دوم موتورس��يكلت م��ورد ادعا را 
فروخته اس��ت، و اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانوني در جلس��ه حاضر نشده و ادعاي 
خواه��ان را م��ورد تكذيب و انكار قرار نداده اس��ت لذا ش��ورا دعوي خواه��ان را وارد و 
ثابت تش��خيص و به اس��تناد م��واد 220، 221 و 225 قانون مدني و م��اده 198 قانون آيين 
دادرس��ي مدني حكم ب��ه الزام خوانده ردي��ف دوم به حضور در دفترخانه و انتقال س��ند 
رس��مي موتورس��يكلت مورد ادعا به خواهان و همچنين مبلغ س��ي هزار ريال بابت هزينه 
دادرس��ي در ح��ق خواهان صادر و اع��الم مي گردد رأي صادره غيابي محس��وب و ظرف 
20 روز از تاري��خ اب��الغ قاب��ل واخواهي در اين ش��عبه و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل 
اعت��راض و تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. و نس��بت به 
 خوان��ده رديف اول به دليل اينكه مالكيت رس��مي نداش��ته قرار رد دع��وي صادر و اعالم

مي گردد.
م الف/ 1972                                شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

2/336 ش��ماره دادنامه: 8909973640701839، ش��ماره پرونده: 8909983640700930، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890947، خواهان: آقاي حسن رفيعي با وكالت خانم زهرا رحماني 
ب��ه نش��اني اصفهان خ چهارب��اغ باال مجتمع ب��اران ط 3 واحد 15، خوان��ده: آقاي ابراهيم 
جعفري نس��ب به نش��اني مجهول المكان،  خواس��ته: مطالبه وجه چك، گردشكار: دادگاه 
 ب��ا توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زي��ر مبادرت به صدور

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي حسن رفيعي فرزند محمد اسماعيل با وكالت خانم رحماني 
به طرفيت آقاي ابراهيم جعفري نس��ب فرزند محمد به خواس��ته مطالبه مبلغ 47600000 
ريال بابت وجه چهار فقره چك به انضمام مطالبه خس��ارات دادرس��ي و خس��ارت تأخير 
تأدي��ه؛ دادگاه ب��ا امعان نظ��ر به مندرجات پرون��ده نظر به وجود اصل چك ها به ش��ماره 
219728 و 219730 و 208369 و 219729 همگ��ي عه��ده بانك صادرات فوالدش��هر و 
گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه در يد خواهان كه ظهور در اشتغال 
خوان��ده بعنوان صادر كنن��ده چك ها را دارد و نظر به اينكه خوانده در جلس��ه دادرس��ي 
حض��ور نيافته و دفاعي معمول نداش��ته اس��ت لذا حاص��ل اينكه از نظر دادگاه خواس��ته 
خواهان نافذ تش��خيص و دادگاه با اس��تناد ب��ه مواد 313 و 320 قان��ون تجارت و تبصره 
الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و 515 و 522 قانون آيين دادرس��ي مدني 
حك��م به محكوميت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 47600000 ريال بعنوان اصل خواس��ته و 
مبل��غ 957000 ريال بعن��وان هزينه دادرس��ي و مبلغ 1713600 ريال بعن��وان حق الوكاله 
وكيل و همچنين با پرداخت خس��ارت تأخير تأديه نس��بت به اصل خواس��ته از تاريخ سر 
رس��يد چك ها لغايت يوم االجراء كه در زمان اجراي حكم براس��اس ش��اخص تورم بانك 
مركزي محاس��به خواهد ش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نماي��د رأي صادره غيابي 
محس��وب و ظ��رف مهلت 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و ظرف 
 مهلت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان

است.
م الف/ 1956                       كياني- دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقي زرين شهر

 
تأسيس

2/338 ش��ماره: 453/ث 90/103 آگهي تأس��يس شركت يكتا بازرگان آسيا سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/10 تحت شماره 43766 و شناسه ملي 10260616748 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/10 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: حفظ و نگهداري تأسيسات 
و تجهي��زات كارخان��ه اي و صنعتي- خدم��ات توزيع تجهيزات صنعت��ي و قطعات يدكي 
ان��واع خودرو- خري��د و فروش و ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني و 
ارائ��ه خدمات پس از فروش- تحصي��ل وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان اتوبان شهيد چمران- كوي 
ميثم- كوچه ش��قايق4- پالك 138- كدپس��تي 8193718683، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 1038-94714 مورخ 
1390/01/30 نزد بانك ملت ش��عبه زرين ش��هر اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم اشرف 
س��ادات حس��يني به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم الهام دهقان ريزي به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي س��يد مسعود حس��يني به سمت عضو هيئت مديره، 

4-5- آقاي س��يد مس��عود حسيني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با 
مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي  باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آق��اي نصيرالدين ضوئي به عنوان بازرس 

اصلي، 2-8- آقاي حميد سليميان ريزي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1929         آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
احضار

2/339 چون آقاي ش��هرام دهقاني و خانم شهال شهرياري شكايتي عليه 1- آقاي هوشنگ 
حياتي فرزند علي و 2- علي خدايي فرزند محمد مبني بر تحصيل مال از طريق نامش��روع 
)23 ميليون تومان( مطرح نموده كه پرونده به كالس��ه 890930 ب/ 1 اين بازپرس��ي ثبت 
گرديده. لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت پاس��خگويي 
ب��ه اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1965                 دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

2/340 شماره: 900018 ب/ 21 نظر به اينكه آقاي مصطفي رضوي به اتهام ضرب و جرح 
عمدي- تخريب و توهين از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ي دادس��راي ناحيه 3 اصفهان تحت 
تعقيب است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المكان بودن نامبرده ميسر نشده بدين وسيله 
در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از 
تاريخ نشر آگهي در شعبه 21 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاري دادسراي 
ناحي��ه 3 بازپرس��ي 21 جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر گ��ردد در صورت عدم 

حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص بعمل خواهد آمد.
م الف/ 1963  غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي

2/343 ش��ماره دادنامه: 9009970353800124، ش��ماره پرونده: 8909980365700964، 
شماره بايگاني ش��عبه: 891391، شاكي: آقاي اسداله حسيني به نشاني خانه اصفهان خ ماه 
فرخي بن بس��ت مهر پ 9، متهم: آقاي فرزين جهانشاهي نس��ب به نشاني متواري، اتهام: 

مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن.
رأي دادگاه

در خصوص اتهامات آقاي فرزين جهانش��اهي نس��ب فعاًل مجهول المكان دائر بر توهين 
و مزاحم��ت از طريق تلفن نظر به ش��كايت مطروحه و كيفرخواس��ت ص��ادره و مالحظه 
پيامك هاي ارس��الي و متواري بودن متهم اتهامات انتس��ابي را محرز و مس��لم دانسته و در 
خصوص توهين مس��تنداً به ماده 609 قانون مجازات اس��المي حكم بر محكوميت متهم به 
تحمل پنجاه ضربه ش��الق تعزيري صادر و اعالم مي نمايد و در خصوص ايجاد مزاحمت 
از طريق تلفن نيز مس��تنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمي حكم بر محكوميت متهم به 
تحم��ل 91 روز حبس تعزيري صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 10 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 1966                     توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
تغييرات

2/344 ش��ماره: 1633 آگهي تغييرات ش��ركت خدماتي عقاب برزگس��تر سهامي خاص به 
ش��ماره ثبت 649 و شناس��ه ملي 10980012504 به اس��تناد صورت جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1390/02/01 تغييراتي به ش��رح ذيل در ش��ركت نامبرده به عمل آمده كه 
مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي كش��ور و روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود 
آگهي مي گردد: مركز اصلي ش��ركت از آدرس سابق )شهرس��تان نطنز- ميدان تختي- اول 
45 متري- طبقه فوقاني ابزار فروش��ي مرتضي( به آدرس جديد )شهرس��تان نطنز روستاي 
برز- جنب حسينيه امام خميني- كدپستي 4478117948 انتقال يافت كه به تبع آن ماده 4 
اساس��نامه شركت بدين ش��رح اصالح گرديد: ماده 4 مركز اصلي شركت: شهرستان نطنز- 

روستاي برز- جنب حسينيه امام خميني )ره(- كدپستي 04478117948.
م الف/ 78                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
آگهی ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث

2/350 بدينوسيله به آقای مجيد عليميرزائی فرزند رجب به شماره شناسنامه 5792 صادره 
از دس��تجرد اصفهان ساكن ش��هرضا مهيارمنزل ش��خصی كه برابرگزارش پاسگاه انتظامی 
مهي��ار در آدرس مذكور مورد شناس��ائی واق��ع نگرديده ابالغ ميگردد طب��ق مقررات ماده 
74 آئي��ن نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظربه اينك��ه به موجب پرونده اجرائی كالس��ه 
11/2266/ص/88 ش��ما مبل��غ يكص��د و نوزده ميليون و يكصد و س��ی و هش��ت هزار و 
شش��صد و س��ی و يك ريال 119,138,631 ريال بابت اصل بدهی و خس��ارت تاخير تا 
تاري��خ 88/4/20 ك��ه روزانه مبل��غ 37,237 ريال بابت تاخير روزانه ب��ه آن اضافه ميگردد 
ب��ه مديريت ش��عب بانك س��په منطقه اصفه��ان و مبلغ پن��ج ميليون و نهص��د و پنجاه و 
ش��ش هزار و نهصد و س��ی و دو ري��ال 5,956,932 ريال بانضم��ام 5% جريمه تاخير به 
صندوق دولت بدهكار ميباش��يد و امتناع از تاديه دين نموده اس��ت كه بنا به درخواس��ت 
و0101220518002   010249046005 ش��ماره  ه��ای  حس��اب  موج��ودی  بس��تانكار 
و0306207328001 متعل��ق به ش��ما بازداش��ت گرديده اس��ت. كه مرات��ب جهت اطالع 
 ش��ما وعدم برداش��ت ازحساب جهت ابالغ به ش��ما در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان

درج می گردد.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

آگهی ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
2/351 بدينوسيله به آقای رسول شيريان فرزند نصراله به شماره شناسنامه 5494 صادره از 
برخوار ساكن: شهرضا خيابان 28 متری كوچه خليفه سلطانی منزل شخصی كه برابرگزارش 
مام��ور ابالغ در آدرس مذكور مورد شناس��ائی واقع نگرديده اب��الغ ميگردد طبق مقررات 
ماده 74 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظربه اينكه به موجب پرونده اجرائی كالسه 
109/2272/ش/88 ش��ما مبلغ نود و دو ميليون و هش��تصد و شصت و يك هزار و هفتصد 
و بيس��ت ريال 92,861,720ريال بابت اصل بدهی وخس��ارت تاخيرتا تاريخ 88/4/20 كه 
روزانه مبلغ 31,031 ريال بابت تاخيرروزانه به آن اضافه ميگردد به مديريت ش��عب بانك 
س��په منطقه اصفهان و مبلغ چهارميليون و شش��صد و چهل و س��ه هزار و هش��تاد و شش 
ري��ال 4,643,086ري��ال بانضمام 5% جريم��ه تاخير به صندوق دولت بدهكار ميباش��يد و 
امتناع از تاديه دين نموده اس��ت كه بنا به درخواس��ت بس��تانكار موجودی حساب شماره 
0100419092001 متعلق به ش��ما بازداش��ت گرديده اس��ت. كه مراتب جهت اطالع شما 
و عدم برداش��ت از حساب جهت ابالغ به ش��ما درروزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 

می گردد.
ميرمحمدی - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهی ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
2/352 بدينوس��يله به آقای مرتضی زارع فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 6236 صادره از 
دستجرد اصفهان ساكن شهرضا مهيار منزل شخصی كه برابر گزارش پاسگاه انتظامی مهيار 
در آدرس مذكور مورد شناسائی واقع نگرديده ابالغ ميگردد طبق مقررات ماده 74 آئين نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی نظربه اينكه به موجب پرونده اجرائی كالسه 20/2276/ق/88 شما 
مبلغ نود و دو ميليون و هشتصد و سی هزار و ششصد و هشتاد و نه ريال 92,830,689ريال 
بابت اصل بدهی و خس��ارت تاخيرتا تاري��خ 88/4/20 كه روزانه مبلغ 31,031 ريال بابت 
تاخير روزانه به آن اضافه ميگردد به مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان و مبلغ چهار 
ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و پانصد و سی و پنج ريال 4,641,535ريال بانضمام 
5% جريمه تاخير به صندوق دولت بدهكار ميباشيد و امتناع از تاديه دين نموده است كه بنا 
به درخواست بستانكارموجودی حساب شماره 0100419092001 متعلق به شما بازداشت 
گرديده اس��ت. كه مراتب جهت اطالع شما و عدم برداشت از حساب جهت ابالغ به شما 

در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج می گردد.
ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهی مزايده مال غير منقول
2/353 ب��ر اس��اس پرونده اجرائی كالس��ه 22/686/ك/89 تمامت شش��دانگ قطعه زمين 
مزروعی به پالك ثبتی شماره 292/12 واقع در بخش دو ثبتی شهرضا به مساحت نود وسه 
هزاروبيس��ت وپنج متر مربع مورد ثبت صفحات 40 و43 و46 دفتر 7 با حدود اربعه ذيل: 

ش��ماالً در نه قس��مت به طور شكسته به طولهای هفده متر)17( و بيست و هفت )27( متر 
و هفده )17( متر و نوزده )19( متر و بيس��ت و پنج )25( متر و بيس��ت )20( متر و شصت 
و س��ه )63( متر و س��ی و چهار )34(متر و نود و دو )92(متر مرزيست به پالك يك باقی 
مانده ش��رقًا به طول چهارصد و بيست و هفت متر )427( متر مرزيست به پالك يك باقی 
مانده جنوبًا در چهار قسمت كه قسمت دوم غربی است به طولهای هشتاد و پنج متر )85( 
و ش��صت و يك متر)61( و صد و پنجاه و دو متر )152( و س��ی و دو )32( متر مرزيست 
به پالك يك باقيمانده غربًا درش��ش قس��مت كه قسمت س��وم مورب به قسمت شرق می 
باش��د و قس��مت پنجم مورب به قسمت غربی اس��ت به طولهای نود و پنج متر )95( متر 
و بيس��ت و دو متر )22( متر و س��ی متر)30 ( متر و يازده متر )11( متر و بيس��ت و پنج و 
ني��م متر )25/5 ( متر و نود و نه متر )99( متر مرزيس��ت به پ��الك يك باقی مانده حقوق 
ارتفاق��ی اي��ن پالك محاط درپالك يك باقی مانده از آن حق العبور و حق المجری دارد به 
نام ميثم كيوان پور ثبت و س��ند صادر ش��ده اس��ت و به موجب سند رهنی شماره 11499 
مورخ 88/12/20 دفتر217 اصفهان از طرف نامبرده در رهن بانك صادرات اس��تان اصفهان 
قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس 
از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت وحذف ماده 34 مكررآن و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار 
گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزيابی كارشناسان رسمی 
دادگس��تری بدين ش��رح توصيف و ارزيابی گرديد. مورد بازديد عبارتست از باغ و زمينی 
غيرمحصور. اشجار موجود در اراضی عبارتست از انگور، آلبالو، زرد آلو و گردو كه اشجار 
مزبور خش��ك گرديده است. قس��متی از اراضی مزبور دارای سيس��تم آبياری تحت فشار 
ميباشد. حدود اربعه ملك طبق ابعاد مندرج درسند مالكيت پياده وبا محل تطبيق داده شده 
كه حد جنوبی اراضی مشرف به جاده اسفالته شهرضا اسفرجان ميباشد. پالك مذكور دارای 
مساحت 93025 مترمربع ميباشد. زمين مزبور دارای يك ساعت و بيست و دو دقيقه سهميه 
آب از قنات معروف به چشمه بروی ميباشد. در اراضی يك حلقه چاه به عمق تقريبی 18 
مترموجود بود. در اراضی مزبور يك استخرذخيره آب وبا حجم تقريبی 800 متر مترمكعب 
و يك واحد س��اختمان به مساحت 58 مترمربع ويك واحد سفتكاری شده بدون سقف به 
مساحت تقريبی 55 مترمربع موجود بود. به مبلغ يك ميليارد و نهصد و بيست و پنج ميليون 
ريال )1,925,000,000( ريال ارزيابی گرديده است در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز س��ه شنبه مورخ 90/3/10 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد. 
از طريق مزايده به فروش ميرس��د. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلس��ه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی يك ميليارد و 
نهصد و بيست ميليون ريال )1,925,000,000( ريال شروع و به باالتربن قيمت پيشنهادی 
و هر كس كه خريدار باش��د فروخته ميش��ود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد 
مزايده به آدرس: جاده ش��هرضا اس��فرجان بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه 
هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمی و ماليات دارائی و 
عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان، آب و برق و گاز و 
ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در ورزنامه زاينده 

رود در تاريخ 90/2/19 چاپ و منتشر می شود. 
مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا 
 

فقدان سند مالكيت
2/354 نظ��ر ب��ه اينكه محمود ميرب��د فرزند ولي اله بوكالت صفرعلي ش��يرزادي بموجب 
وكالتنامه ش��ماره 191882 – 89/8/1 دفترسه ش��هرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه 
ودو برگ استش��هادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت 12 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين شماره 157/89 مجزي شده 
از 157 اصلي واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا ش��ده اند كه تمامت 12 حبه ازپالك فوق 
درصفحه 328 دفتر 141 ذيل ثبت 13466 به نام محمود ميربد ثبت وسندصادرش��ده است 
س��پس نامبرده بموجب سند ش��ماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت 
خود رابه مهندس عبدالحس��ين ملك التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به 
موجب سند شماره 24821- 57/12/1 دفتر2شهرضا به محمود ميربد اقاله كرده است اينك 
محمود ميربد درخواس��ت صدورس��ندمالكيت المثني نسبت به 12 حبه مشاع ازپالك فوق 
الذكررا شده اند لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي 
مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا س��ند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهی ابالغ بازداشتنامه اموال منقول نزد شخص ثالث
2/355 بدينوس��يله ب��ه آق��ای مس��عود ش��يريان فرزند نصراله به ش��ماره شناس��نامه 234 
صادره ازدس��تگرد برخوار س��اكن ش��هرضا مهيارش��ركت تعاونی كش��ت ودام ش��يريان 
ك��ه برابرگزارش پاس��گاه انتظامی مهي��اردرآدرس مذكورمورد شناس��ائی واق��ع نگرديده 
اب��الغ ميگردد طب��ق مقررات م��اده 74 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می نظربه اينكه 
 ب��ه موجب پرون��ده اجرائ��ی كالس��ه 105/2268/ش/88 ش��ما مبلغ نود وش��ش ميليون
وسيصدوش��صت وهش��ت هزارودويست وس��ه ريال 96,368,203 ريال بابت اصل بدهی 
وخس��ارت تاخيرت��ا تاريخ 88/4/20 ك��ه روزانه مبلغ 31/031 ريال باب��ت تاخيرروزانه به 
 آن اضاف��ه ميگردد به مديريت ش��عب بانك س��په منطق��ه اصفهان و مبل��غ چهارميليون و

هش��تصد و هجده ه��زار و چهارص��د و ده ري��ال 4,818,410ريال بانضم��ام 5% جريمه 
تاخيرب��ه صن��دوق دول��ت بده��كار ميباش��يد و امتن��اع از تادي��ه دي��ن نموده اس��ت كه 
بن��ا ب��ه درخواس��ت بس��تانكار موج��ودی حس��اب ش��ماره 0100419092001 متعل��ق 
 ب��ه ش��ما بازداش��ت گرديده اس��ت. ك��ه مراتب جه��ت اطالع ش��ما وعدم برداش��ت از

حساب جهت ابالغ به شما درروزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج می گردد.
ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكيت
2/356 نظر به اينكه محمود ميربد فرزند ولي اله بوكالت صفرعلي شيرزادي بموجب وكالتنامه 
ش��ماره 191882 – 89/8/1  دفترسه شهرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه ودو برگ 
استشهادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالكيت 12 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك قطعه زمين  شماره 157/90 مجزي شده از 157 اصلي 
واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا ش��ده اند كه تمامت 12 حبه ازپالك فوق درصفحه 226 
دفتر 141 ذيل ثبت 13433 به نام محمود ميربد ثبت وسندصادرش��ده اس��ت سپس نامبرده 
بموجب سند شماره 15575 – 55/2/30 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت خود رابه مهندس 
عبدالحسين ملك التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به موجب سند شماره 
24821- 57/12/1 دفتر2ش��هرضا ب��ه محمود ميربد اقاله كرده اس��ت اينك محمود ميربد 
درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به 12 حبه مشاع ازپالك فوق الذكررا شده اند 
لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي 
به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
 نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده

مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ وقت دادرسي
2/357 نظ��ر ب��ه اينك��ه آقاي جعف��ر زماني خواه��ان پرون��ده 90-64 به طرفي��ت نبي اله 
ميرش��كاري دادخواس��تي مبني ب��ر تقاضاي صدور حكم ب��ر الزام خوانده به انتقال س��ند 
رس��مي يك دستگاه موتورسيكلت به ش��ماره پالك 3829 اصفهان 29 به اين شورا تقديم 
داش��ته لذا جلسه رس��يدگي در تاريخ 90/3/25 ساعت 4:30 عصر در شوراي حل اختالف 
 ورنامخواس��ت جنب امامزاده برگ��زار مي گردد. حضور خوانده نبي اله ميرش��كاري الزامي

مي باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی اقتصاد

از در س��ال 1390 مقرر اس��ت تا هش��ت بانك جديد كه 
مجوز خ��ود را از بانك مركزی دريافت نم��وده اند، اقدام 

به فعاليت نمايند. 
از اي��ن رو توج��ه به ب��ازار پولی در جهت توس��عه آن و 
افزايش تعداد نهادهای متصدی ضروری می نمايد.از جمله 
 مهم ترين اتفاقات بخش پولی در س��ال های اخير تأسيس 
بانك های خصوصی بوده اس��ت كه اين امر برای اقتصادی 
مانند ايران كه به عقيده بس��ياری از مس��ئوالن بانك محور 
اس��ت، حائز توجه است. در سال های اخير شاهد تأسيس 
چندين بانك خصوصی با اس��امی، س��رمايه و مؤسس��ين 
متف��اوت بوده ايم عده ای بر اين نظر هس��تند كه تأس��يس 
بانك های فوق نش��ان از وجود ظرفيت جديدی در اقتصاد 
و بازار پولی اس��ت، اما برخی ديگر با توجه به س��وابق و 
ش��رايط تأس��يس بانك های فوق ، ق��درت گرفتن بخش 
ش��به دولتی را مطرح نم��وده و می گويند كه اين كار انجام 
اقدام��ات خصوصی س��ازی را كمرنگ می كند. براس��اس 
اعالم بانك مركزی جامعه پولی كشور 1475 عضو قانونی 

در 9 دسته دارد.
س��ه بانك تجاری دولتی، پنج بان��ك تخصصی دولتی، 17 
بان��ك غيردولتی، يك بانك قرض الحس��نه، يك مؤسس��ه 
اعتباری غيربانكی، 526 صرافی، 31 ش��ركت ليزينگ، 884 
تعاون��ی اعتبار و هفت صندوق قرض الحس��نه، اين 1475 
عضو قانونی را تش��كيل می دهد. با تأسيس نخستين بانك 
ايرانی در سال 1304 تا امروز 25 بانك تأسيس شده است 
و مقرر اس��ت تا در س��ال ج��اری نيز هش��ت بانك ديگر 
تأس��يس گردند. اگر داده های فوق را به صورت مقايسه ای 
استفاده نماييم در می يابيم كه در سال های 1304 الی 1389 
به فاصله هر  39 ماه يك بانك تأسيس گرديده، اما در سال 
 1390 و براس��اس برنامه های ارائه ش��ده قرار است تا هر
45 روز ي��ك بانك تأس��يس گردد، حال اين ك��ه آيا بازار 
پولی به اين حجم نهاد مالی اعتباری نيازمند اس��ت و يا آيا 
افزايش تعداد بانك ها، منجر به تس��هيل گردش نقدينگی و 

منابع اقتصادی خواهد گرديد؟ 
ح��ال می توان برخی جوانب تأس��يس بان��ك های فوق را 

مورد بازبينی قرار داد.
افزاي��ش رقابت: ه��م اكنون بانك ه��ای ايرانی در برخی 
بخش های اقتصادی و در مقابل برخی مشتريان به صورت 
انحصاری برخورد می كنن��د، بدين صورت كه مثاًل اعطای 

تس��هيالت به كشاورزان توسط يك بانك، به بخش مسكن 
توس��ط بانكی ديگر، بخش اعظم حس��اب های دولتی نزد 
يك بانك، بيشتر حس��اب های نهادها و مؤسساتی خاص 
نزد بانك ديگر. بنابراين در برخی ش��اخه ها نوعی انحصار 
ايجاد شده اس��ت. از جمله مهم ترين اتفاقات بخش پولی 
در س��ال های اخير تأس��يس بانك ه��ای خصوصی بوده 
اس��ت كه اين امر برای اقتصادی مانند اي��ران كه به عقيده 
 بس��ياری از مس��ئوالن بانك محور می باش��د، حائز توجه 

است.
منط��ق اصولی اين اس��ت كه افزايش در تأس��يس بانك ها 
ب��ه ترويج فضای رقابتی و كمرن��گ نمودن انحصار كمك 
نموده و همي��ن امر می تواند ارتق��ای فعاليت ها، خدمات 
و بازده��ی بانك ه��ا را افزاي��ش ده��د، اما هي��چ تضمينی 
وج��ود ندارد ك��ه افزايش تعداد بانك ها در كش��ور، بتواند 
ب��ه ترويج رقابت كم��ك نمايد، زيرا برخ��ی از بانك های 
مذك��ور، مناب��ع و جايگاه خاص��ی در اقتص��اد و در افكار 
 عمومی داشته كه رقابت بانك های تازه وارد با آنها مشكل 

است.
ارتق��ای خدمات: برخی معتقدند ك��ه بانك های تازه وارد 
ب��ا جديدترين خدمات و ايده ه��ای نوين وارد اين عرصه 
می ش��وند، زيرا اس��اس آنها با كارمندان��ی تحصيلكرده و 
تفك��ری هدفمند ب��وده، بنابراين به تعال��ی آن نهاد كمك 
می نماين��د و همين امر می تواند نوعی جهش در بازار پولی 
باش��د، اما نكته حائز توجه اين اس��ت كه بانك های فعلی 
نيز تالش بس��يار در جهت ارتقای س��طح دانش كارمندان 
 خود داش��ته ك��ه با تلفيق تجربه، نتايج درخش��انی داش��ته 

است.
رك��ود بخش توليد: در ش��رايط غالب، تأس��يس بانك ها 
می توان��د به رك��ود بخ��ش توليد منج��ر گ��ردد، زيرا در 
 ش��رايط فعل��ی و با توجه به موارد تعيين ش��ده در بس��ته
سياستی - نظارتی بانك مركزی كه مقرر است تا نرخ سود 
س��پرده های بانكی كاهش يابد و به صورت ش��فاف نوعی 
سياس��ت انقباض��ی را در نظر گيرد، همچنين در راس��تای 
طرح هدفمند نمودن يارانه ها و ش��فاف س��ازی قيمت ها، 
پي��ش بينی می گردد تا توجه مردم برای س��رمايه گذاری از 
بانك ها به س��مت ساير بازارها منعطف گردد كه اين امر با 
توجه به نوس��ان فزآينده قيمت طال و سكه، مبرهن است. 
همچني��ن از آنجا كه بانك ها برای تأس��يس بايد س��رمايه 

پايه ای داش��ته كه ب��ه عنوان پش��توانه اقدام تأس��يس آنها 
باش��د و بخشی از س��رمايه در قالب هايی خاص از جمله 
س��پرده قانونی بال استفاده باش��د، بنابراين اين اقدام منجر 
به كاهش س��رمايه موجود در جامعه می ش��ود؛ سرمايه ای 
ك��ه می تواند اگر به بخش توليد روانه ش��ود، در ش��رايط 
 فعلی به كمك بس��ياری از صنايع و سرمايه گذاران خواهد 

آمد.
ريسك باال: در شرايط فعلی بسياری از افرادی كه با هدف 
تأس��يس بانك جلو می آيند، س��وددهی و بازدهی باالتر از 
س��رمايه خود را در فعاليت های واسطه ای مانند خدمات 
بانك��ی ديده اند و ب��ه احتمال زياد اين تفك��ر از مدت ها 
قبل و براس��اس نرخ های س��اليان متمادی گرفته شده بود، 
اما شرايط فعلی و سياس��تگذاری های نوين بانك مركزی 
حركت اصلی را به س��مت سياست های انقباضی و كاهش 
سوددهی بانك ها سوق داده و به عبارتی ريسك بانكداران 
را بسيار افزايش داده است. بنابراين بانك های تازه تأسيس 
 ممكن است در مقابل شرايط فعلی متحمل ريسك فراوانی 

گردند.
 پيوس��تگی ش��بكه بانكی: سيس��تم بانكی در تم��ام دنيا 
ش��بكه ای به هم پيوسته از بانك های عضو می باشد، نظامی 
ك��ه در آن، خدمات به س��رعت مورد تقلي��د قرار گرفته و 
فرآيندها مشابه می گردد، بنابراين ريسك موجود در يك يا 

چند عضو، ساير بانكها را نيز درگير می نمايد. 
ب��ه همين عل��ت نمی ت��وان گفت ك��ه در ص��ورت بروز 
مش��كل ب��رای ي��ك بان��ك، در نهاي��ت بانك مذك��ور از 
چرخ��ه اقتص��ادی خ��ارج می ش��ود، بلك��ه برای س��اير 
 مؤسس��ات ك��ه مش��غول فعاليت هس��تند، مش��كل آفرين

می شود.
منطق اصولی اين اس��ت كه افزايش در تأسيس بانك ها به 

ترويج فضای رقابتی و كمرنگ نمودن انحصار كمك نموده 
و همين امر می تواند ارتقای فعاليت ها، خدمات و بازدهی 

بانك ها را افزايش دهد. 
در نهايت می توان اينگونه گفت كه مقرر اس��ت تا در سال 
1390 هش��ت بانك آرين، نخستين بانك تمام الكترونيك، 
 بانك آري��ا، بانك ايران زمي��ن از تبديل تعاون��ی اعتباری 
مولی الموحدين، بانك حكمت ايرانيان از تبديل مؤسس��ه 
مالی و اعتباری ايرانيان )بتاجا(، بانك مهر اقتصاد از تبديل 
مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر، بانك توس ف��ردا از تبديل 
تعاونی اعتباری عس��كريه، بانك قوامين از تبديل مؤسس��ه 
پس انداز قرض الحسنه قوامين و بانك توسعه فردا از تبديل 

مؤسسه اعتباری توسعه ايجاد شود.
 اما آي��ا ورود بانك های ف��وق ضروری ب��وده و می تواند 
گ��ره ای از اقتص��اد و به خص��وص بازار پولی ب��از نمايد. 
همچنين در عصر حاضر و در بسياری از كشورهای پيشرفته 
از تعداد فيزيكی بانك ها كاس��ته و بانك های الكترونيك و 

مجازی جايگزين شده است. 
بنابراين بهتر اس��ت تا در راس��تای تقويت سيس��تم بانكی، 
ش��رايط بانك های موجود كه تلفيقی از تجربه و تخصص 
هس��تند م��ورد بازبينی قرار گرفت��ه تا به بهتري��ن بازدهی 
بيانجامد. همچنين اگر تفكر به س��مت تأس��يس و افزايش 
تعداد بانك هاس��ت، زمانی را به اين ام��ر اختصاص دهند 
تا فعالي��ت بانك های خصوصی موج��ود در فضای جديد 
اقتصاد و با سياس��ت های تفويضی بررس��ی شده و اين امر 
مورد توجه قرار گرفته تا بررس��ی ش��ود ك��ه آيا حجم كار 
موجود تعداد بيشتر دستگاه های متصدی را طلب می نمايد 
و با پاس��خ به پرس��ش ف��وق، الزاماتی را ب��رای بانك های 
مذك��ور فراهم نمايد تا ب��ا انجام آنها به رون��ق بانكداری 

ايرانی بيانجامد.

زاینده رود

مدي��ركل جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان به مناس��بت 
هفت��ه هالل احم��ر در جمع خبرنگاران گف��ت: از 18 تا 24 
ارديبهشت ماه مانورهايي در 7 نقطه استان انجام مي شود كه 
مكتوب كردن، هماهنگي درون و برون سازماني هدف انجام 

اين مانورهاست. 
نواب خاطرنش��ان كرد: اين مانورها عبارتند از: مانور اسكان 
اضطراري )اصفهان(، مانور زلزله در مهدكودك هاي اس��تان، 
مان��ور واژگوني اتوب��وس )نجف آباد(،  مانور س��انحه ريلي 
)كاشان(، مانور سقوط هواپيما )شاهين شهر(، مانور برخورد 
تريلي و اتوبوس )نايين(، مان��ور تخليه اضطراري ادارات و 

مانور لحظه صفر )فريدن( و...
وي اف��زود: عقد تفاهم نامه با آم��وزش و پرورش، اعزام تيم 
كوهنوردي جهت صعود به قله الوند، افتتاح خانه پيشاهنگي 
ستاد اس��تان و ش��عب، همايش تجليل از دس��ت اندركاران 
طرح راهنمايي مس��افران ن��وروز، توزيع رايان��ه و دوربين 
كانون هاي دانش��جويي كه از تهران ارس��ال مي شود،  اجراي 
پروژه هاي داوطلبي، اهداي خون توس��ط داوطلبان، تأسيس 
پايگاه ه��اي جدي��د ادارات و كارخانج��ات، اج��راي طرح 
جمع��ه - ايمان- ايمني در نماز جمع��ه، همايش پياده روي 
خانوادگ��ي، دي��دار ب��ا امام جمع��ه و رئيس ح��وزه علميه 
اصفهان و ديدار مس��ئوالن با خانواده ش��هداي امدادگر و ... 
از برخ��ي برنامه هاي هفته هالل احمر در بخش امور جوانان 
 داوطلبان، امداد،   آموزش، روابط عمومي و درمان توانبخشي 

است.
مدير كل جمعيت هالل احمر اس��تان در ادامه به طرح امداد 
و نجات نوروز س��ال 90 اشاره و تصريح كرد: در اين طرح 
 28 پاي��گاه فعاليت داش��تند كه 13 پايگاه ب��ه صورت ثابت،

8 پايگاه موقت و 7 پايگاه سيار فعال بودند و استان اصفهان 
 با 141 مورد ارائه خدمات امداد و نجات رتبه اول را كس��ب 
كرد. ن��واب ضمن اش��اره به كاهش 14 درص��دي حوادث 
در س��طح جاده ها خاطرنش��ان كرد: اين رق��م در واقع آمار 
پايگاه هاي امداد و نجات اس��ت كه در مقايس��ه با سال قبل 
ارائه ش��ده و اين در حالي است كه 54 درصد عمليات امداد 

و نجات رشد داشته است.

وي با بيان اين كه در حوزه امداد و نجات دو رشته سوانح و 
خدمات اميني )گرايش نجات( راه اندازي شده و اكنون 106 
نفر در آن مشغول به تحصيلند گفت: اولين دوره بين المللي 
آموزش ه��اي تخصصي ام��داد و نجات از 21 ارديبهش��ت 

شروع و تا سه هفته ادامه دارد.
مدي��ركل جمعيت هالل احمر اس��تان در ادامه به راه اندازي 
مرك��ز مديريت س��وانح و ح��وادث در 7 منطقه اس��تان كه 
اصفه��ان در اولوي��ت قرار دارد و نيز تجهي��ز 5 پايگاه امداد 
و نجات جاده اي اش��اره و امور داوطلبان افزود: جمع آوري 
و هداي��ت و توزي��ع كمك ه��اي مردم��ي در هن��گام بروز 
ح��وادث در س��وانح و ارائه خدم��ات به آس��يب پذيرترين 
محس��وب  گ��روه  اي��ن  وظاي��ف  از  و...  جامع��ه   اف��راد 
مي ش��ود. نواب اع��زام 27 كاروان تس��كين آالم بش��ري به 
روس��تاي مناطق محروم را از خدمات ارائه ش��ده در حوزه 
معاون��ت امور داوطلبان عنوان و خاطرنش��ان كرد: در س��ال 
قبل در 206 پروژه فعاليت داش��تيم كه 3461 نفر در پروژه ها 
 ش��ركت كردن��د و 49496 نفر نيز از اي��ن پروژه ها بهره مند 
ش��دند.  گفتني اس��ت ك��ه بالغ بر چه��ار ميلي��ارد از طريق 

داوطلبان براي پروژه ها هزينه شده است.
وي اج��راي طرح ابتكاري التي��ام را از ديگر خدمات حوزه 
معاون��ت امور داوطلب��ان ذكر و تصريح ك��رد: اين طرح در 
راس��تاي كمك به درمان بيماران اجرا مي ش��ود كه ش��ماره 
حس��اب 15000000/42 بانك ملت نيز بدين منظور در نظر 

گرفته شده است.
مديركل جمعيت هالل احمر استان با بيان اين كه حوزه امور 
جوانان در 6 ش��اخه فعاليت مي كند گفت: كانون غنچه هاي 
هالل، كانون هاي دانش آموزي، كانون طالب، كانون ش��اخه 
دانش��جويي، كانون ش��اخه روس��تايي و كان��ون آزاد اين 6 
ش��اخه را شامل مي ش��وند. نواب ضمن اش��اره به 80 هزار 
كان��ون فعال اف��زود: 63 كانون دانش��جويي، 35 كانون آزاد، 
27 كانون روس��تايي و 10 كانون غنچه ه��اي هالل در حال 

حاضر فعالند. 
وي برخي برنامه هاي حوزه امور جوانان را بدين شرح عنوان 

كرد:
طرح راهنمايي مسافران نوروزي، انجام برنامه هاي مذهبي و 
ويژه، اردوهاي جهاد، برگزاري جلسات هم انديشي، اجراي 

ط��رح بس��يج جوان، اج��راي طرح وصال ي��ار در 14 و 15 
خردادماه، مسابقات امدادي و فرهنگي در طول سال،  اجراي 
طرح نخبگان هالل احمر،  اجراي طرح اهداء مستمر،  اجراي 

طرح علمي فرهنگي زمزم نور و مهدويت و...
مديركل جمعيت هالل احمر استان برنامه هاي حوزه آموزش 

و پژوهش را چنين تشريح كرد:
 برگزاري دوره هاي آموزش��ي ضمن خدمت براي پرسنل 

9600 نفر ساعت
 برگزاري دوره هاي آ موزش��ي امداد و كمك هاي اوليه در 

سطوح مختلف 1850 دوره براي حداقل 550/800 نفر
 راه اندازي مؤسس��ه آموزش عالي ه��الل احمر اصفهان و 
پذيرش 140 دانش��جو در دو رش��ته امداد و سوانح و ايمني 

و سوانح
 راه ان��دازي مركز آموزش هاي تخصص��ي امداد و نجات 
در اس��تان با ظرفيت 300 دانشجو در فضاي 3600 مترمربع 
شامل )استخر، سالن ورزشي، هشت كالس درسي، سه سالن 

كنفرانس، 36 خوابگاه و غذاخوري(
 اج��راي طرح امكان س��نجي منابع مادي و انس��اني براي 

پاسخگويي به سوانح در كل استان
 در اي��ن ط��رح تمام��ي نق��اط حادثه خي��ز اس��تان، ب��ه 
مناب��ع امكان��ات، ني��روي انس��اني و مناط��ق ام��ن، اماكن 
عموم��ي، اماك��ن خدمات��ي و... در طي 3 س��ال ب��ا حداقل 
 270/000 س��اعت نف��ر روز كار پيوس��ته و نقط��ه گذاري 

GPS زميني

گرانمايه پور خبر داد:
پيش بيني 517 هزار ميليارد تومان 

بودجه براي سال 90
پيش بين��ي از  مجل��س  بودج��ه  و  برنام��ه  كميس��يون   رئي��س 
517 ه��زار ميليارد تومان بودجه براي س��ال ج��اري خبر داد.علي 
اصغر گرانمايه پور در گفتگو با فارس در كاش��ان گفت: اين بودجه 
ك��ه اعم از بودج��ه عمومي دولت و بودجه شركت هاس��ت ظرف 
دو هفت��ه آينده به تصويب نهايي مجلس مي رس��د. وي با اش��اره 
به بررس��ي اليحه بودجه س��ال 90 كل كش��ور كمتر از يك ماه در 
صحن علني مجلس تصريح كرد: به اين ترتيب قانون بودجه س��ال 
جاري قبل از پايان ارديبهشت ماه به تصويب نهايي مجلس مي رسد 
ت��ا فرصتي نيز براي بررس��ي و اظهار نظر ش��وراي نگهبان فراهم 
ش��ود. نماينده مردم كاش��ان و آران و بيدگل در مجلس ش��وراي 
اس��المي اظهارداشت: تنخواه دولت محدود به ماه هاي فروردين و 
ارديبهش��ت است كه اميدواريم از اول خردادماه سال جاري دولت 
بتواند بودجه قانوني كل كش��ور را در اختيار داش��ته باش��د. وي با 
اش��اره به نامگذاري س��ال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي توسط 
مقام معظم رهبري، افزود: براي تحقق جهاد اقتصادي در كشور هر 
سه قوه، مسئوالن، مجريان، دس��ت اندركاران و تشكل هاي مردمي 
بايد همتي مضاعت و حركتي جهادگونه داشته باشند. گرانمايه پور 
واژه جهاد را داراي پيامي عميق خواند و ادامه داد: جهاد اقتصادي 
عموميت و گسترش به همه اقشار جامعه دارد تا با يك كار جهادي 
در عرصه اقتصادي، اقتصاد را از وابس��تگي به دولت و درآمدهاي 
نفتي نج��ات دهد و آن را تبديل به اقتصاد تعاوني و اقتصاد بخش 
خصوص��ي كنند تا دولت بتواند ب��ه فعاليت هاي حكومتي بپردازد. 
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: خروج اقتصاد 
متك��ي به دولت و درآمدهاي نفتي و تبديل آن به اقتصاد تعاوني و 
بخش خصوصي س��بب كوچك ش��دن بدنه دولت و كارآمد شدن 
آن مي ش��ود. گرانمايه پور افزود: اميدواريم در س��ال 90 با افزايش 
توليد در بخش هاي مختلف كشاورزي، معدني، صنعتي ، نرم افزار و 
صادرات، اقتصاد كشور شكوفا و توانمند شده و ضمن كاهش نرخ 
بيكاري در كش��ور، واردات كاالهاي خارجي نيز به كشور متوقف 
شود. وي با اشاره به اين كه تحقق جهاد اقتصادي با افزايش توليد 
در بخش های مختلف محقق مي شود، خاطرنشان كرد: در مجلس 
اعتبارات و تس��هيالت قابل توجهي براي بخش توليد و اشتغالزايي 
در نظرگرفته ش��ده  اس��ت. گرانمايه پور يادآور شد: براي حمايت 
از توليدكنندگان تس��هيالتي از طريق صندوق توس��عه ملي درنظر 
گرفته ش��ده و ردي��ف بودجه آن تصويب و بنده��اي ماده واحده 
آن درحال تصويب اس��ت تا با حمايت از توليدكننده، كشور را از 
 وابستگي به درآمدهاي نفتي و واردات محصوالت خارجي بي نياز 
كند.به گفته وي در بودجه سال 90 به صادرات، فناوري و پژوهش 
توجه ويژه اي شده تا از اين طريق استادان، پژوهشگران، محققان و 
دانشمندان كشور بتوانند در همه عرصه ها فعاليت كنند. وي يادآور 
ش��د: با ايجاد اقتصادي پويا، توليدي محور و وابسته به تشكل هاي 
مردم��ي، تعاون��ي و بخش خصوصي، عالوه ب��ر تأمين نياز داخل، 

صادارت را نيز تقويت كند. 

خبر

از تأسیس بانك
تا افزایش ریسك

اجراي مانور در 7 نقطه استان در هفته هالل احمر

مدیركل جمعیت هالل احمر استان اصفهان: 
در این 5 سال لذت خدمت كردن را لمس كردم

از امروز تا 24 
ارديبهشت ماه سال 
جاری مانورهايی  در 
هفت نقطه استان انجام 
می شود که مکتوب 
کردن، هماهنگی  درون 
و برون سازمانی هدف 
انجام اين مانورهاست
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ورزش

کريمیان:
استرس آقای گلی 
مانع گلزنی توره 
می شود

آنچلوتی، مربی 
برگزیده لیگ برتر 
در آوریل

بازیكنان لیگ 
برتر انگلیس حق 
تصویر مي گیرند 
 

مهاجم تيم سپاهان گفت: نمی دانم چرا ابراهيم توره در بازی 
سپاهان مقابل الهالل اين همه موقعيت از دست داد اما شايد 
ب��ه دليل اس��ترس آقای گلی نتوانس��ت از فرصت های خود 

استفاده كند. 
مه��دی كريمي��ان در مورد ب��ازی هفته آين��ده تيمش مقابل 
الجزي��ره امارات گفت: بازی كردن مقابل الجزيره در امارات 
دش��وار اس��ت و با توجه به اين كه اين تي��م نتايج خوبی در 
آسيا كسب نكرده، در بازی مقابل سپاهان برای اعاده حيثيت 
ب��ه ميدان می آيد اما تيم ما نيز برای كس��ب 3 امتياز بازی و 
قطعی كردن صدرنشينی خود به پيروزی احتياج دارد. وی در 
مورد موقعيت های بسيار توره و از بين رفتن فرصت های اين 
مهاجم س��نگالی اضافه كرد: قبول دارم كه در نيمه دوم توره 
موقعيت های بس��ياری را از دست داد اما اين مسأله به دليل 
استرس اين بازيكن است؛ با توجه به اين كه توره می خواهد 
آقای گل ش��ود، اكنون در شرايط حساسی است و اين مسأله 
باعث اس��ترس او می ش��ود اما اميدوارم در بازی با الجزيره 

توره ديگر گل نزن نباشد.

مربی ايتاليايی برای س��ومين بار در رقابت های اين فصل اين 
جايزه را مال خود كرد. كارلو آنچلوتی، مربی ايتاليايی چلسی 
 به عن��وان مربی برگزيده لي��گ برتر در م��اه آوريل انتخاب 

شد.
او در ماه گذش��ته ميالدی توانس��ت با كس��ب نتايج مطلوب 
با چلس��ی، تيمش را به فاصله س��ه امتيازی منچس��تريونايتد 

صدرنشين برساند. 
چلس��ی در ماه گذشته توانست از 18 امتياز ممكن، 16 امتياز 
كس��ب كند و مقابل تيم های ويگان، وس��ت بروم، بيرمنگام، 
وس��تهم و تاتنهام به پيروزی رس��يده و مقابل استوك سيتی 

مساوی كند. 
اين س��ومين بار در طول رقابت های اين فصل است كه مربی 
س��ابق ميالن اين جايزه را مال خود مي كند و چهارمين باری 
است كه او اززمان پيوستنش به چلسی در سال 2009 به اين 

جايزه دست مي يابد.
عملكرد آنچلوتي در ديدار ش��ب گذش��ته ني��ز مي تواند در 

كارنامه كاري اين مربي تأثيرگذار باشد.

باش��گاه چلس��ي مي خواهد از يك آژانس بازاريابي ورزشي 
براي گس��ترش فعاليت هاي تبليغاتي خود در چين و س��اير 

كشورها كمك بگيرد. 
بلومبرگ گزارش داد: يك ش��ركت بازاريابي ورزش��ي قرار 
اس��ت به اين باش��گاه غرب لندن كمك كند تا قراردادهايي 
 ب��راي ح��ق پخ��ش تصوي��ر 19 بازيكن��ان خ��ود امض��ا 

كند. 
فردريك بلك فورد مديرعامل شركت ECN مي گويد: فوتبال 
يك بازار رو به رش��د اس��ت، به ويژه در چين كه بازرگاني 
 ورزش��ي در آن طي سال هاي اخير رش��د چشمگيري داشته 

است. 
وي افزود: بازيكنان چلس��ي سفيران بزرگ فوتبال در دنيا به 
حساب مي آيند. اين شركت در ميان بازيكنان چلسي بيش از 
هرك��س به فرناندو تورس تازه وارد كه با قرارداد 50 ميليون 
پوندي ركورد گرانترين نقل وانتقال در باشگاه هاي انگليسي 
 را ثب��ت ك��رده و مدافع اين تي��م ديويد لوييس اميد بس��ته 

است.

يک ماه ديگر تحمل می کنمخبر

كاظمیان: در سپاهان با اعصابم بازي كردند
مهاجم تيم فوتبال س��پاهان گفت: يك ماه ديگر ش��رايط 
كنون��ی را تحمل می كنم و بعد از س��پاهان می روم، زيرا 
 امس��ال ب��ه دالي��ل فوتبال��ی از تركيب تيم دور نش��دم.
جواد كاظميان در فصل جاری يكی از بدترين دوران های 
فوتبالی خود را در تيم سپاهان تجربه كرد. اگرچه كاظميان 
در اين فصل توانس��ت قهرمان��ی را با تيم اصفهانی از آن 
خود كند، ام��ا بايد گفت كه اين مهاجم كمترين نقش را 
در قهرمانی تيمش ايفا كرد و فصل بدی را برای خود در 

سپاهان رقم زد.
امسال فصل موفقی را در سپاهان پشت سر نگذاشتی

بله. قبول دارم كه فصل موفقی در س��پاهان پش��ت س��ر 
نگذاشتم، اما اكنون ديگر چيزی به پايان فصل باقی نمانده 
و ديگر برای تأس��ف خوردن و بررسی اين مسأله اندكی 
دير اس��ت، اما بايد بگويم از ش��رايطم در س��پاهان اصاًل 

راضی نيستم.
فكر می كنی چرا امس��ال نتوانس��تی آنگونه كه انتظار 

می رفت، خود را نشان بدهی؟
خ��ودم هم از از ش��رايطم در س��پاهان راضی نيس��تم و 
نمی خواس��تم در دوران فوتبالی ام دورانی همچون امسال 
داشته باشم، اما به هر حال اين هم اتفاق افتاد. سپاهان تيم 
خوبی اس��ت و از بازيكنان و باشگاه بزرگی بهره می برد. 
من نه با بازيكنان اين تيم مشكلی دارم و نه با تماشاگران 
و نه هيأت مديره اين باشگاه. اما بايد بگويم كه مشكالت 
ديگری در سپاهان دارم و يك ماه ديگر هم اين مشكالت 

را تحمل می كنم و بعد از اين تيم می روم.
اين مشكالت آنچنان بزرگ بود كه حتی اجازه نداد 

در تركيب قرار بگيری؟
نمی دان��م واقعاً چ��را در تركيب تيم ق��رار نگرفتم! تنها 
می گويم ش��رمنده طرفداران سپاهان ش��دم كه نتوانستم 
آنگون��ه كه بايد ب��رای آنها بازی ك��رده و آمادگی خودم 
را ب��ه آنها نش��ان ده��م. البت��ه در فصل ج��اری به من 
مي��دان هم داده نش��د. نمی خواهم در اي��ن زمينه حرف 
بزن��م و هنوز ي��ك ماه ديگر از قراردادم با س��پاهان باقی 
 مان��ده و اكن��ون زم��ان خوبی ب��رای گفتن اين مس��ائل 

نيست. 
فوتب��ال باال و پايي��ن دارد و بزرگ ترين بازيكنان دنيا هم 
ممكن اس��ت گاهی دچار مشكل ش��وند. كاكا در رئال و 
زالتان در بارس��لون موفق نبودند. ما كه پيش آنها عددی 
نيستيم! نوس��انات در فوتبال زياد است و افت در فوتبال 

هميشه طبيعی است.
منظورت چيست كه امس��ال در سپاهان به تو ميدان 

داده نشد؟

من فكر می كنم سپاهان نهمين باشگاهی بود كه در دوران 
فوتبالی ام برايش به ميدان رفتم. در تمام باشگاه های قبلی ام 
موفق بودم به جز س��پاهان و نمی دانم دليل آن چيس��ت. 
فوتبال باال و پايين دارد، ولی بايد بگويم در فصل جاری 
من مش��كل فنی نداش��تم و هرچه بود ارتباطي به مسائل 

فنی نداشت.
شنيده می شد كه در برخی جمع های خصوصی گفته ای 

كه كادر فنی سپاهان و قلعه نويی تو را نابود كردند!
نگفتم قلعه نويی مرا نابود كرد، اما من امسال از نظر آمادگی 
فوتبالی مش��كلی نداشتم و باز هم می گويم كه مشكالت 
من فنی نبود. اين هم جزئی از فوتبال اس��ت و من امسال 
در حالی كه از نظر آمادگی مش��كلی نداشتم، نتوانستم در 

سپاهان موفق باشم.
چه كسی مقصر بود؟

نمی گويم همه تقصيرها متوجه كادر فنی تيم بود، تقصير 
خودم هم بود. من آدم منطقی ای هس��تم و به همين دليل 
قبول دارم كه مشكالتم در سپاهان تقصير خودم هم بود، 
اما داليل بسياری روی كار من تأثير گذاشت و عده ای با 
اعص��اب و روان من بازی كردند و اجازه ندادند آمادگی 

خود را نشان دهم.

نمی خواهی اين داليل را عنوان كنی؟
نمی خواه��م دالي��ل را بگوي��م و اج��ازه دهي��د كه اين 
مسائل باز نش��ود. يك ماه ديگر قراردادم با سپاهان تمام 
می ش��ود و ديگ��ر اين مش��كالت ادامه نخواه��د يافت. 
دنبال حاش��يه در تيم نيس��تم و با توجه به اين كه در حال 
حاضر س��پاهان شرايط حساس��ی در ليگ و جام حذفی 
و ج��ام باش��گاه های آس��يا دارد، نمی خواهم مس��ائل را 
 رس��انه ای كنم، ام��ا باز هم می گويم كه من مش��كل فنی 

نداشتم.
بگذري��م. ش��ايعات پيرامون پيوس��تنت به باش��گاه 

پرسپوليس چقدر صحت دارد؟
هنوز فصل تمام نش��ده و من همچنان با سپاهان قرارداد 
دارم. هميش��ه در پايان فص��ل در مورد فصل آينده و تيم 
مورد نظرم تصميم می گي��رم، بنابراين هنوز تصميمی در 

مورد فصل آينده نگرفته ام.
می گفتند اعالم كرده ای كه حضورت در پرس��پوليس 

مشروط به نبودن دايی است؟
م��ن هن��وز هي��چ صحبت��ی در اي��ن زمين��ه نك��رده ام 
 و در م��ورد فص��ل آين��ده ت��ا پاي��ان فص��ل صب��ر

مي كنم.

بازی هر ساله امیر: 
چون برنده ای ناز کن

تراكتورس��ازی تنه��ا تيم��ی نيس��ت ك��ه قلع��ه نويی 
 ه��دف گرفت��ه اس��ت. او ني��م نگاه��ی هم به س��ايپا 

دارد. 
حضور كوش��ا در اين باشگاه و گمانه های برای رسيدن 
اين مدير به ميز رياس��ت فدراسيون امير را مجاب كرده 
اس��ت تا نيم نگاهی به اين تيم داش��ته باشد، در حالی 
ك��ه هنوز دو هفت��ه تا اتمام ليگ باقی مانده اس��ت، اما 
بازی نقل و انتقاالت زودتر از فصل های گذش��ته آغاز 
 شده است و بازيگردان جدی اين بازی امير قلعه نويی 

است.
 او پس از برد در آبادان كه در عمل س��پاهان را قهرمان 
ليگ كرد، عنوان نمود كه ديگر در س��پاهان نمي ماند و 
مقصد بعدش هم اس��تقالل نيست. وقتی امير دو گزينه 
فصل آينده اش را حذف مي كند، تيم های كمی در ليگ 
مي مانند كه دلخواه قلعه نويی باشند و فاكتورهايی داشته 

باشند كه او را راضی كند.
 امير به تيمی مي رود كه از نظر مالی كاماًل تأمين باشد، 
مهره های تعيين كننده ای برای رفتن به كورس قهرمانی 
داشته و فاكتور تماشاگر هم برای اين مربی تعيين كننده 

است. 
اگر سپاهان و استقالل را كنار بگذاريم كه خود امير آنها 
را حذف كرده است، چند تيم بيشتر اين خصوصيات را 
ندارند؛ پرسپوليس كه قلعه نويی هيچ وقت نمی تواند به 

نيمكت اين تيم برسد.
م��س  آب��ادان،  نف��ت  صنع��ت  مانن��د  گزينه هاي��ی   
كرم��ان و فوالد خوزس��تان ه��م تيم هايی هس��تند كه 
فاكتور ه��ای خوبی برای كار در آنها ب��رای امير وجود 
 دارد، ام��ا هم��ه فاكتوره��ا را ب��رای رفت��ن در كورس 

ندارد.
 نفت آبادان تماش��اگر و پول دارد، اما مهره  های خوبی 
در اي��ن تي��م وجود ندارد تا به ك��ورس بيايد. مس هم 
مث��ل نف��ت ه��م تماش��اگر دارد و هم پول، ام��ا هنوز 
ش��خصيت قهرمانی در اين تيم ش��كل نگرفته اس��ت. 
فوالد خوزس��تان هم سبك و سياق باشگاه داری اش به 

قلعه نويی نمی خورد.
 اما ي��ك تيم در ليگ وجود دارد ك��ه همه فاكتور های 
دلخواه امير را با هم دارد. تراكتور س��ازی تبريز كه همه 
چيز را ب��رای رفتن در كورس دارد. پ��ول و مهره های 
مناسب كه مي ش��ود در كنارشان چند بازيكن را اضافه 
كرد تا تيمی مانند س��پاهان س��اخت. آنها  تماش��اگران 
صبوری دارند كه وقتی بازنده هم مي ش��وی، شعارشان 

ابی يوخ )اشكال نداره ( است.
اين باش��گاه هم فاكتورهايی برای اين كه قلعه نويی آن 
را بپذيرد دارد. قلعه نويی مربی باهوشی است و خوب 
مي دان��د كه تيمی مثل س��پاهان پ��س از دوبار قهرمانی 
كار س��ختی برای قهرمانی در س��ال آين��ده دارد و بايد 
به جای تازه ای كه پتانس��يل قهرمانی در ليگ را داش��ته 

باشد، برود. 
قلعه نوي��ی با مديران تراكتورس��ازی مذاكراتی داش��ته 
اس��ت و آنها بسيار مصمم هس��تند كه او را به تيمشان 
بياورن��د. اي��ن اطمينانی اس��ت كه بيش��تر مديران رده 
باالی تراكتورس��ازی دارند كه ب��ا حضور مربی موفقي 
چ��ون قلعه نويی، اين تيم به راحتی مي تواند در كورس 

قهرمانی قرار بگيرد.
اطرفي��ان نزدي��ك به قلعه نوي��ی هم از حض��ور او در 
تراكت��ور ح��رف مي زنند و حتی نزديك تري��ن افراد به 
اين مربی عنوان مي كنند كه او با مديران تراكتورس��ازی 
به توافق رس��يده اس��ت ت��ا فصل آين��ده روی نيمكت 
 اين تيم بنش��يند. تاري��خ دوباره در حال تكرار ش��دن 

است. 
فصل قبل صحب��ت از حضور قلعه نويی در تيم رويايی 
فص��ل قبل بود و جو رس��انه ای قلعه نويی را به نيمكت 
اس��تيل آذين نزديك كرده بود و اكنون يكی از مديرانی 
ك��ه فصل قبل در اس��تيل آذين حضور داش��ت، تالش 

زيادی دارد تا قلعه نويی را به تبريز بياورد. 
اما تراكتورس��ازی تنها تيمی نيست كه قلعه نويی هدف 
گرفته اس��ت. او نيم نگاهی هم به س��ايپا دارد. حضور 
كوشا در اين باشگاه و گمانه هايی در مورد رسيدن اين 
مدير به ميز رياس��ت فدراس��يون، امي��ر را مجاب كرده 
اس��ت تا نيم نگاهی به اين تيم داش��ته باش��د. بر هيچ 
كس پوش��يده نيس��ت ك��ه قلعه نويی به دنبال رس��يدن 
دوباره به نيمكت تيم ملی اس��ت؛ نيمكتی كه شايس��ته 

خود مي داند.
از كوش��ا به واس��طه ارتباط��ات خود به عن��وان يكی 
 از گزينه ه��ای رياس��ت آين��ده فدراس��يون ن��ام ب��رده 

مي شود.
اين بازی دنباله دار تا پايان فصل نقل و انتقاالت ادامه دار 
خواهد بود، مثل س��ال قبل و وقتی خريدار داشته باشی 
اي��ن هنر اس��ت كه چني��ن بازی هايي را ه��م در ادامه 

موفقيتت داشته باشی.
ب��ه هرحال امير قلعه نويی به واس��طه موفقيتش به طور 
حتم پرس��وژه ترين مربی فصل نقل و انتقاالت خواهد 
ب��ود و اين احتمال هم وج��ود دارد كه تيمی هم از راه 
برسد كه از بيرون از مرزها با بهترين مربی ايران مذاكره 

كند.

يادداشت

تمجید سايت فیفا از مهاجم سپاهان:
ابراهیم توره، اسطوره اي که براي 

سپاهان مي درخشد
س��ايت فيفا با تمجيد از عملكرد ابراهيم توره نوشت: او پس از گلزني 
در پيكان، پرسپوليس و سپاهان در حد يك چهره كليدي و اسطوره اي 

مطرح شده است.
س��ايت فيفا در گزارش��ي به وضعي��ت بازيكنان آفريقايي ش��اغل در 
ليگ هاي خارجي پرداخته اس��ت. در بخش��ي از اين گزارش بازيكنان 
مس��تعد قاره س��ياه به عنوان ي��ك مركز مهم تأمين كنن��ده بازيكن در 
ليگ هاي مختلف جهان ياد ش��ده است. در اين تحليل عنوان شده در 
ش��رايطي كه ليگ هاي معتبر انگليس، فرانس��ه، آلمان، ايتاليا، پرتغال و 
اسپانيا، همه ساله در تكاپوي شكار بهترين استعدادهاي آفريقا هستند، 
تيم هاي ديگر قاره هاي دنيا نيز بازيكنان با ارزش و به جاي مانده آفريقا 

را جذب مي كنند. 
اين س��ايت نوش��ت: به اين دليل اس��ت كه اكنون عالوه بر اروپا، در 
قاره اي همچون آس��يا، تيم هاي باش��گاهي بازيكنان��ي نخبه را جذب 
مي كنن��د. اكنون حتي در ليگ هاي مثل هندوس��تان، اندونزي، ميانمار، 
كره جنوبي و... بازيكن مهاجر آفريقايي وجود دارد. س��ايت فيفا سپس 
در بخش��ي كه به اس��امي بازيكنان آفريقايي موفق در ليگ هاي آسيايي 
اش��اره دارد، در مورد گلزن سنگالي س��پاهان عنوان كرد: ابراهيم توره 
كه در دوران جواني بازيكن تيم باش��گاه متز فرانس��ه بود، اكنون پس 
از گلزني و درخش��ش در تيم هاي ايراني پيكان، پرسپوليس و سپاهان 
در حد يك چهره كليدي و اس��طوره اي مطرح شده است. بازيكني كه 
مش��ابه او در ليگ هاي مثل اندونزي نيز يافت مي ش��ود. توره 25 ساله 
كه متولد شهر داكار است، در زمان جواني آموزش هاي اوليه فوتبال را 
در تيم متز ديد. وي در س��ال 2005 براي وداد كازبالنكا مراكش بازي 
ك��رد ك��ه 2 گل زد. در فصل 2008 -2007 در تي��م پيكان به صورت 
بازيكن قرضي حضور يافت و در 21 بازي، 13 گل زد. او س��پس در 
فصل 2009 -2008 براي پرسپوليس در 24 بازي 11 گلزني كرد. توره 
از س��ال 2009 تاكنون براي س��پاهان به ميدان رفته و در 49 بازي، 36 

گل زده است.

مسابقات قايقرانی کاپ يک آب های آرام جهان
قهرمان گوانگجو حذف شد

احمدرض��ا طالبيان در مرحله نيمه نهايی مس��ابقات كاپ يك آب های 
آرام جه��ان از دور رقابت ها كنار رفت. مرحله نيمه نهايی مس��ابقات 
كاپ يك آب های آرام جهان در حالی برگزار ش��د كه ش��اهو ناصری 
 به فين��ال B صعود كرد ام��ا احمدرضا طالبي��ان از دور رقابت ها كنار 

رفت. 
احمدرض��ا طالبيان در گروه 2 مرحله نيمه نهاي��ی ماده كاياك يكنفره 
مس��افت 1000 متر با الكس��اندر وچد از اتريش، جوست زاكراجسك 
از اس��لوونی، كريستو لوكزاك از لهستان، تيم برابانتس از انگلستان، آله 
يورني��ا از بالروس، امانوئل س��يلوا از پرتغال، پيتر گله از اس��لواكی و 

روبين كوئندرز از لهستان مسابقه داد. 
در نهاي��ت نيز آله يورنيا از بالروس با زمان 3:33,267 دقيقه، پيتر گله 
از اسلواكی با زمان 3:34,247 دقيقه و امانوئل سيلوا از پرتغال با زمان 
3:35,667 دقيقه اول تا س��وم شدند. طالبيان نيز در اين مسابقه با زمان 

3:39,619 دقيقه در رده هفتم ايستاد و از دور رقابت ها كنار رفت.

هفته بیست و ششم لیگ دسته يک فوتبال
فوالد نطنز برای بقا مي جنگد

تيم فوتبال فوالد نطنز در هفته بيس��ت و ششم و پايانی ليگ دسته يك 
فوتبال جام آزادگان ميهمان گل گهر س��يرجان است. رقابت های ليگ 
دسته يك فوتبال باشگاه های كشور جام آزادگان امروز با برگزاری 14 
ديدار از هفته بيس��ت و شش��م و پايانی پيگيری مي شود. در حالی اين 
رقابت ها امروز به پايان مي رس��د كه پيش از اين صعود داماش گيالن 
 از گروه الف به ليگ برتر و س��قوط س��پيد رود رشت به دسته دوم از
گروه ب قطعی ش��ده اس��ت. اما در اين بين تعدادی از تيم ها برای بقا 
در لي��گ مي جنگن��د. فوالد نطنز كه از 25 بازی انجام ش��ده 28 امتياز 
جمع كرده است امروز رقابتی حساس بر سر ماندن در ليگ با گل گهر 
س��يرجان دارد. در انتهای جدول گروه الف اوضاع كمی پيچيده است 
و تيم های فوالد نطنز، پيام مش��هد، كاوه تهران، همياری اراك، ماش��ين 
 س��ازی تبريز و گل گهر س��يرجان در خطر س��قوط ق��رار دارند. البته
گل گهر ش��رايط بهتری دارد و هم اكنون در رده نهم جدول رقابت ها 
ايس��تاده اس��ت اما فوالد نطنز برای ماندن در ليگ دس��ته يك نياز به 

شكست اين تيم دارد و بايد منتظر ساير ديدارها بماند.

سپاهانی ها امروز عازم امارات مي شوند
تيم فوتبال سپاهان برای برگزاری آخرين ديدار مرحله گروهی خود 
در لي��گ قهرمانان آس��يا امروز راهی امارات مي ش��ود.  كاروان 48 
نفره تيم فوتبال فوالد مباركه س��پاهان امروز س��اعت 19 از فرودگاه 
ش��هيد بهشتی اصفهان عازم دوبی مي ش��ود و از دوبی راهی ابوظبی 
مي گردند. زردپوشان اصفهان در هتل ملنيوم ابوظبی مستقر مي شوند 
تا خود را برای ديدار با الجزيره در چارچوب رقابت های هفته سوم 
از دور برگش��ت ليگ قهرمانان آسيا آماده كنند. ديدار تيم های فوتبال 
س��پاهان و الجزيره امارات چهارش��نبه 21 ارديبهش��ت ماه س��اعت 

20:30 در ورزش��گاه محمد بن زايد ابوظبی برگزار مي ش��ود.

سرپرس��ت هيأت كونگ فوي اصفه��ان از بهره مندي تخفي��ف 20 تا 50 درصدي 
كونگ فوكاران براي خريد در س��طح اس��تان اصفهان خبر داد. رمضانعلي احمدي 
اظهار داشت: آمار و ارقام رسيده در مورد تعداد سالن هاي كونگ فو و بيمه شدگان 
اين رش��ته ورزشي، نش��ان از عالقه وافر جوانان اصفهاني به اين ورزش دارد. وي 
اف��زود: مدت زمان زيادي از عمر فدراس��يون كونگ فو نمي گذرد و به همين دليل 
اين رش��ته قابل مقايسه با ديگر رشته هاي ورزشي مانند كاراته كه از سال 1354 به 
صورت رس��مي داراي فدراسيون بوده نيس��ت، اما فعاليت فدراسيون كونگ فو در 

همين مدت كوتاه نيز بسيار خوب است. 
سرپرس��ت هيأت كونگ فوي اصفهان خاطرنش��ان كرد: حكم بنده در اين س��مت 
در تاريخ 20 اس��فند ماه س��ال گذشته زده شده است و در 22 اسفند ماه 1389 سه 

قهرماني در قسمت بانوان و دو قهرماني در قسمت آقايان به دست آورديم. 
وي در مورد ديگر فعاليت هاي اين هيأت در س��ال گذش��ته بيان داشت: برگزاري 
جلس��ات متعدد با مس��ئوالن س��بك ها، ايجاد س��الن مخصوص بانوان در رش��ته 
كونگ فو، قراردادن وس��ايل و امكانات مجزا براي بانوان كونگ فوكار، از جمله اين 
فعاليت ها بوده است. احمدي ادامه داد: قراردادي با يكي از شركت هاي صادركننده 
كارت هاي هوش��مند و همچنين با همكاري بانك كشاورزي امضا شد، كه در اين 
راس��تا دارنده اين كارت ها مي تواند از تخفي��ف 20 تا 50 درصدي براي خريد در 

سطح استان اصفهان بهره مند شود. 
وي افزود: عالوه بر حمايت باشگاه ذوب آهن، قراردادي را نيز با باشگاه فوالدمباركه 
براي حمايت اين باش��گاه از تيم كونگ فو اصفهان تنظيم كرديم. سرپرس��ت هيأت 

كونگ فوي اصفهان در مورد سبك هاي مختلف در اين رشته ورزشي اظهار داشت: 
در آينده بس��ياري از س��بك هاي وابس��ته به كونگ فو كنار گذاشته مي شود و فقط 
س��بك هايي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه در ورزش كونگ فو فايده هاي 
 جدي��د تكنيك��ي و تاكتيكي به وجود آورند. وي با اش��اره دوب��اره به تالش هاي
تي��م ذوب آهن براي ش��كوفايي اين ورزش افزود: 15 نف��ر از 24 كونگ فوكار تيم 

ملي، ورزشكاران تيم ذوب آهن اصفهان هستند. 
احمدي كه خود از پيشكس��وتان ورزش هاي رزمي است، اضافه كرد: در سال هاي 
گذش��ته غير از س��بك توآ، هيأت كونگ فو اصفهان مقام قهرماني نداش��ته اس��ت. 
وي ب��ا بي��ان اين كه عالوه ب��ر برگ��زاري دوره مربيگري براي كس��اني كه از نظر 
رتب��ه اي عقب افتاده اند و باش��گاه ذوب آهن نيز مجمع س��االنه فدراس��يون را در 
 24 ارديبهش��ت 1390 برگزار مي كند، اظهار داش��ت: اين مجمع مشتمل بر نماينده
 س��ازمان تربي��ت بدن��ي و ش��وراي فني اس��ت ك��ه وظيفه اي��ن مجم��ع، تعيين

رئيس فدراسيون براي مدت يك سال است. 
سرپرست هيأت كونگ فوي اصفهان در مورد پيشرفت كونگ فو تصريح كرد: يكي 
از علت هايي كه استادان كشورمان سبك هاي مختلفي را بنيان گذاري كرده و از آن 
نيز حمايت مي كنند، كس��ب قهرماني با استفاده از اين سبك ها و شركت در سطح 

جهاني مسابقات است. 
وي اضافه كرد: انتظار داريم با اجازه مقامات مس��ئول و برنامه ريزي دقيق، ش��اهد 
مبارزات كونگ فوكاران كش��ورمان ب��ه خصوص ورزش��كاران اصفهاني كه جزو 

جوانان مستعد و پركار كشورمان هستند، در آن سوي مرزها باشيم.

سرپرست هیأت کونگ فوي اصفهان:

کونگ فوکاران از تخفیف 50 درصدي خرید برخوردار مي شوند

آمن��ه مينائيان با بيان اين كه اهداف بلن��د مدتي را در اين 
هي��أت دنبال مي كنيم و براي اي��ن كار نياز به بودجه هاي 
كافي داريم، اظهارداشت: اين در حالي است كه با وجود 
مبل��غ ناچيز بودجه دريافتي، توانايي دس��تيابي به اهداف 
را نداري��م. وي با تأكي��د بر اين كه در رش��ته پينگ پنگ 
خواهران به مقام چهارم دس��ت يافتي��م، تصريح كرد: به 
دليل مشكالت مالي توانايي برگزاري مسابقات قهرماني 
واليبال خواهران و ديگر رشته  ها در سال جديد را نداريم. 
نايب رئيس هيأت ناشنوايان اصفهان با اشاره به بودجه اي 
ك��ه در اختي��ار اداره كل تربيت بدني اس��ت، ادامه داد: با 

وجود انعقاد تفاهمنامه اي ب��ا اين اداره كل مبالغ ناچيزي 
از بودج��ه در اختيار هيأت ناش��نوايان قرار مي گيرد. وي 
گفت: مقرر ش��د اداره تربيت بدني س��الن اختصاصي در 
اختي��ار اين هيأت ق��رار دهد و در همين راس��تا از نهاد 
رياس��ت جمهوري نيز درخواست سالن تخصصي براي 
ناش��نوايان داش��تيم كه از تمام اين درخواست ها در سال 
گذشته، تنها زمين چمن يك هزار و 400 متري در اختيار 
هي��أت ناش��نوايان قرار گرف��ت. مينائيان اضاف��ه كرد: تا 
 زماني كه حمايت ه��اي الزم از جمله كمك هاي مالي از
هيأت ناشنوايان اصفهان نشود، پيشرفتمان براي رسيدن به 

موفقيت بسيار كند خواهد بود. 
وي نقش رس��انه ها را در پيشبرد اهداف هيأت ناشنوايان 
بسيار مؤثر دانست و تأكيد كرد: در هيأت ناشنوايان همه 
خدم��ات به صورت رايگان در اختي��ار عالقه مندان قرار 
مي گيرد كه دلي��ل اين امر ايجاد انگيزه ب��راي خانواده ها 
و ورزشكاران اس��ت. مينائيان اضافه كرد: در صورتي كه 
رس��انه ها به تبليغات مؤثري در ارتباط با هيأت ناشنوايان 
و رش��ته هاي موجود در اين هيأت بپردازند، به طور حتم 
ايجاد انگيزه در دوستداران ورزش بيشترخواهد شد و اين 

خود، بهترين مشوق است.

ناشنوايان اصفهان صاحب زمین چمن اختصاصي شدند
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مرکزی، طبقه اول
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390/ 5 جمادی الثانی 1432/ شماره Monday 9 May 2011          515  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

پیامبر اکرم )ص(:
به فرزندانتان اکرام کنید و 
آداب تربیت ايشان را نیکو 
گردانید تا مورد آمرزش 
خداوند واقع شويد . 

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری اصفهان از مكان يابی ش��هرك آم��وزش ترافيك در محدوده 
 بزرگراه ش��هيد كش��وری اين كالنش��هر خب��ر داد و گف��ت: اين ط��رح در حال مطالع��ه و جانمايی 

می باشد همچنين طراحی فاز يك آن نيز انجام شده است.  
مصطف��ی نوريان  با تأكي��د بر اين كه ارتقای س��طح فرهنگ ترافيك ش��هروندان از وظايف مديريت 
ش��هری اس��ت، افزود: به منظور آش��نايی ش��هروندان به خصوص ك��ودكان و نوجوانان ب��ا اصول و 
مق��ررات راهنماي��ی، ش��هرك آم��وزش ترافيك در مح��دوده بزرگراه ش��هيد كش��وری جانمايی می 
ش��ود. وی افزود: اين ش��هرك به لحاظ س��اختاری، نمونه كوچكتری از خيابان های يك شهر خواهد 
 ب��ود و در آن س��الن آمفی تئاتر جه��ت برگزاری كالس های آموزش��ی فرهنگ ترافي��ك، پل هوايی 
عابر پياده، سر پناه ايستگاه اتوبوس، تابلوهای هدايت مسير، چراغ های راهنمايی و رانندگی، تعدادی خودرو 
كوچك برقی، سيستم های هوشمند كنترل ترافيك و ساير تجهيزات آموزشی بر اساس استانداردهای روز 
دنيا در نظر گرفته خواهد شد. وی خاطرنشان كرد:  مسير دوچرخه، خط كشی های محوری و عابر پياده 
، معابر و شبكه خيابانی با تقاطع ها و ميادين الزم در اين شهرك، تعبيه می شود و كودكان ضمن بازديد، 
آموزش و استفاده از وسايل آموزشی اين شهرك، خودشان هم به عنوان يك پليس راهنمايی عمل می 
كنند. نوريان با اشاره به اين كه پيست ماشين سواری و قايقرانی در شهرك آموزش ترافيك اصفهان پيش 
بينی می شود تصريح كرد: پارك آموزشی ترافيكی يكی از اجزای اين شهرك خواهد بود و كودكان و 

نوجوانان می توانند به غير از مباحث آموزشی اوقات خوشی را در اين شهرك بگذرانند.

ش��هردار منطقه پنج اصفهان با اش��اره به برنامه های اين شهرداری در راستای ساماندهی كوه صفه، گفت: 
اجرای فاز دوم تله كابين اين كوه با سه ميليارد تومان اعتبار به صورت مشاركتی در حال انجام است و تا 
 كنون تجهيزات خارجی مورد نياز اجرای فاز دوم اين پروژه خريداری شده است.  محمدرضا برزو اصفهانی 
كوه صفه را قطب گردشگری كشور خواند و اظهار داشت: برای دستيابی بهتر شهروندان و گردشگران به بام 
اصفهان اجرای فاز دوم تله كابين در دستور كار قرار گرفت و در حال حاضر خريدهای خارجی اين پروژه 
انجام شده است و به زودی به بهره برداری خواهد رسيد. وی ادامه داد با بهره برداری از فاز دوم تله كابين، 
شهروندان و گردشگران می توانند در بام اصفهان، نصف جهان را با ديد 270 درجه به تماشا بنشينند. برزو از 
ديگر برنامه های اين شهرداری در راستای توسعه فضای سبز و امكانات رفاهی اين كوه سخن به ميان آورد 
و تصريح كرد: ساماندهی قلعه تاريخی شاه دژ نيز كه يكی از آثار تاريخی باز مانده از دوران سلجوقی است 
در دستور كار اين شهرداری قرار دارد. شهردار منطقه پنج اصفهان اضافه كرد: اين شهرداری در سال گذشته 
برای ساماندهی و مرمت قلعه تاريخی شاه دژ 100ميليون تومان هزينه كرد و در سال جاری نيز اعتبار 100 

ميليون تومانی در نظر گرفته است.
وی به برخی از فعاليت های انجام شده توسط شهرداری منطقه پنج در سال گذشته برای ساماندهی كوه صفه 
اشاره كرد و بيان داشت: بهره برداری از فاز نخست پارك وحش صفه، آماده سازي تله كابين، احداث ميدان 
گردهمايي، ساماندهي قلعه شاه دژ، نورپردازي كامل ضلع شمالي و جنوب شرقي كوه از جمله اقداماتی بود 
كه در سال گذشته برای ساماندهی و ارتقای جايگاه صفه توسط اين شهرداری انجام شده است.برزو اصفهانی 
اظهار داش��ت: فاز اول پارك وحش صفه ويژه حيوانات علف خوار در ايام نوروز در اختيار ش��هروندان و 

بازديد كنندگان قرار گرفته كه در فاز دوم ارتقا كيفيت حيوانات علفخوار در دستور كار است.
 وي به ديگر اقدامات انجام شده در تله كابين اشاره و اضافه كرد: نورپردازي داخل كابين ها و نورپردازي 
دكل هاي تله كابين از جمله اقدامات انجام شده در اين ارتباط بوده است. شهردار منطقه پنج اصفهان با اشاره 
به توسعه 15 هكتاري فضاي سبز اين پارك خاطرنشان كرد: از 40 هكتار توسعه فضای سبز شهرداری منطقه 

پنج در سال گذشته 15 هكتار آن در كوه صفه با بهره گيری از آبياری قطره ای انجام شده است.
برزو اصفهاني با تأكيد بر اين كه ضلع شمالي و جنوب شرقي صفه به طور كامل نورپردازي شده است، 
تصريح كرد: احداث آبنما موزيكال حروف يكي ديگر از اقدامات منحصر به فرد در اين منطقه است كه در 
ورودي پارك ايجاد شده است. وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های شاخص اين 
شهرداری در راستای اجرای برنامه اصفهان 95، خاطر نشان ساخت: آزادسازی و احداث خيابان های كمكی 
ارتش و شهيد قاسمی، احداث ادامه خيابان توحيد، احداث پارك سوار ميدان آزادی، احداث پارك جنگلی 
وليعصر)عج(، احداث خيابان حضرت يحيی)ع( از پروژه های برنامه اصفهان 95 در منطقه پنج است كه در 

حال حاضر در دستور كار قرار گرفته است. 

 ش��هردار منطقه 14 اصفهان از س��اخت يك هزار و 400 واحد مس��كوني در اي��ن منطقه خبر داد و 
گفت: ساخت اين مسكن ها با مشاركت شهرداري منطقه و خيرين مسكن ساز در حال انجام است.  
فرهاد جليل فر با بيان اين كه فاز اول اين پروژه با سيصد و 75 واحد مسكوني در 22 هزار متر مربع 
در حال حاضر در حال تكميل است، تصريح كرد: زمين و پروانه ساخت اين پروژه از سوي شهرداري 
تامين شده  و ساخت و ساز آن توسط خيرين مسكن ساز در حال انجام است. وی ادامه داد: تعدادی 
از پالك های اين مس��كن ها تا مرحله نصب سقف سوم پيش رفته است. شهردار منطقه 14 اصفهان 
با اشاره به اين كه  استان اصفهان از استانهای برتركشور در زمينه ساخت واحدهای خيرساز است كه 
خانوارهای كم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهند اذعان داشت: خيرين در منطقه 14 اصفهان 
برنامه احداث يك هزار و چهارصد واحد مسكونی را در دست اقدام دارند كه با همكاري شهرداري 

اين منطقه اين پروژه به صورت مشاركتي در حال انجام است.

نايب رييس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با تاكيد بر اين كه جلوگيري از گسترش و توسعه شهر 
اصفهان از موضوعات مهم در طرح بازنگری طرح تفصيلی است گفت:مساحت اصفهان در غرب 
و ش��مال به طور محدود و بر اس��اس نظرات كارشناسان و مهندسان مشاور و مصوبات كميسيون 

ماده پنج افزوده می شود.  
س��يد كريم داودی  با  اش��اره به اين كه در طرح بازنگری طرح تفصيلی اصفهان بسيار بزرگ تر از 
آنچه كه هم اكنون هس��ت، نخواهد شد،اذعان داشت: در اين طرح  تاكيد جدي بر اين نكته است 
كه از گس��ترش ش��هر جلوگيري شود و قرار نيست اصفهان از مس��احت فعلي بسيار بيشتر شود. 
وی افزود:با اين وجود حتي در طرح بازنگری تفصيلی  توس��عه اصفهان محدود است و گسترش 
شهرك های اقماری در نظر گرفته شده به  همين دليل موضوع گسترش شهر و جلوگيري ازتوسعه 

آن از موضوعاتي است كه با جديت در اين طرح ديده شده است. 
نايب رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان تصريح كرد: مناطق حاشيه شهر به خصوص غرب و 
ش��مال از جمله مناطق 7،8،9،12و 2 به طور محدود و با توجه به نظرات كارشناس��ان و مهندسان 
مش��اور و مصوبات كميسيون ماده پنج  توسعه می يابد اين در حالی است كه حفظ فضای سبز به 
ويژه پارك طبيعی ناژوان اصفهان از اهميت خاصی برخوردار است . وی تاكيد كرد: براساس طرح 
بازنگری طرح تفصيلی توس��عه فراگير برای ش��هر اصفهان ديده نشده و اميد است شهر اصفهان با 

همين مساحت حفظ شود. 
داودی احيای بافت فرس��وده ش��هر اصفهان با توس��عه  ساخت وس��ازو هدايت سرريز جمعيت 
اين ش��هر به ش��هرك های اقماری را از سياس��ت های مهم مديريت ش��هری اصفهان دانس��ت و 
اظهاراميدواری كرد:طرح بازنگری طرح تفصيلی در ش��ورای عالی  معماری و شهرس��ازی كشور 
تاييد نهايی شود و توسعه شهر بر اين اساس صورت گيرد. وی در ادامه با بيان اين كه تعداد طبقات 
در طرح بازنگری طرح  تفصيلي و در هر پهنه مشخص است، خاطر نشان كرد: يكي ديگر از نكته 
هاييي كه در اين طرح براي جلوگيري ازبروز ناهنجاري در گس��ترش ش��هر تاكيد شده، اين است 
 كه با توجه به هر پهنه تعداد طبقات نيز مش��خص است و مديريت سليقه اي در آن اعمال نخواهد 

شد.

مديرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان گفت: در نخستين خط اتوبوس های تندرو BRT اصفهان 
28 ايستگاه جانمايی شده است. احمد رضايی با اشاره به شاخصه های كلی نخستين خط اتوبوس های 
تندرو BRT شهر اصفهان اظهار داشت: خط شماره يك BRT اصفهان در دو مرحله و با مجموع 28 
 BRT ايس��تگاه توسط اين س��ازمان  طراحی شده است. وی افزود: نخستين خط اتوبوس های تندرو
ش��هر اصفهان از خيابان ش��فق ش��روع و تا ميدان قدس ادامه دارد كه قطعه يك آن از خيابان قائمه تا 
گلس��تان ش��هدا و به طول 9 و نيم كيلومتر و دارای 14 ايس��تگاه می باشد. مديرعامل سازمان طراحی 
شهرداری اصفهان با اشاره به مشخصات مرحله دوم اين خط تصريح كرد: اين مرحله از گلستان شهدا 

تا ميدان قدس به طول هفت و نيم كيلومتر و 14 ايستگاه طراحی شده است.
وی در ادامه بر ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی تأكيد كرد و اظهار داشت: با راه اندازی نخستين 
خط BRT اصفهان ش��اهد تحولی بزرگ در حمل و نقل عمومی شهر اصفهان خواهيم بود. رضايی 
افزود: خطوط اتوبوس های تندرو BRT موجب كاهش تردد وس��ايل نقليه ش��خصی، بهبود ناوگان 
اتوبوس��رانی، افزايش تردد مس��افران و كاهش ترافيك در مسير ها شده كه هر يك از اين عوامل تأثير 

بسزايی در كاهش آلودگی هوا دارد.

به منظور آشنايی شهروندان و ارتقای سطح فرهنگ ترافیک؛

اصفهان صاحب شهرک آموزش ترافیک می شود
شهردار منطقه پنج اصفهان:

تجهیزات مورد نیاز فاز دوم تله کابین
 خریداری شده است

شهردار منطقه چهارده اصفهان اعالم کرد:

ساخت یک هزار و 400 واحد مسكوني 
در منطقه 14

براساس طرح بازنگری طرح تفصیلی صورت می گیرد؛

توسعه اصفهان تنها در غرب و شمال

مديرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان؛

جانمایی 28 ایستگاه در نخستین خط 
اتوبوس های تندرو BRT اصفهان

صنع��ت س��ينماي اي��ران اي��ن روزه��ا ش��رايط 
س��ابقه،  ب��ي  ميلي��اردي  ف��روش  دارد.  خوب��ي 
 افزاي��ش مي��زان توليدات س��ينمايي و موفقيت در 
 جشنواره هاي جهاني همه در كارنامه سينماي ايران طي 
ش��ش ماه گذشته به ثبت رسيده است، اما اين همه 
براي س��ينماي كشور الزم اس��ت و كافي نيست. 
س��ينماي ايران اين روزها با دو مش��كل دست به 
گريبان است و اين دو در دراز مدت بيش از امروز 
براي اين صنعت مسأله آفرين خواهند بود. كمبود 
فيلمنامه خوب و بازيگر حرفه اي، خطري اس��ت 
كه اين روزها به صورت تلويحي از س��وي دست 

اندركاران حوزه سينما مطرح مي شود .
كمبود فيلمنامه خوب، پاشنه آشيل توليد موفق

 قري��ب به س��ه ده��ه از تول��د دوب��اره س��ينما يا 
 س��وق ده��ي س��ينما به س��مت ارزش��ي ش��دن 
مي گ��ذرد و اگر همچنان تا رس��يدن به س��ينمای 
 ارزشي راهي طوالني در پيش است، اما نمي شود از 
موفقيت هاي بي ش��ماري كه سينما در اين مسيربه 
آن رسيده چشم پوش��ي كرد. با اين وجود مشكلي 
ك��ه از ابتدا وجود داش��ته كماكان ب��ه قدرت خود 
باقي اس��ت.كمبود فيلمنامه خ��وب يا همان روايت 
قصه مناسب به زبان تصوير ،قصه گويي براي همه 
 مردم ب��ا ايجاد جاذبه، امري كه از نگاه عامه آس��ان 
مي نمايد، در حالي كه دشواري هاي خاص خودش 
را دارد. چراي��ي كمب��ود فيلمنامه خ��وب و يافتن 
پاس��خي براي اين موضوع مش��كل نيست، جواب 
واضح است؛ فيلمنامه نويس��ي برپايه هنرخالقيت، 
ن��وآوري و مطالعه در كنار دانس��تن دانش نگارش 
استوار است و اگر چه به لطف كالس هاي فيلمنامه 
نويسي بسياري كه داير شده فيلمنامه نويس هم زياد 
شده، اما فيلمنامه خوب همچنان كم است، چرا كه 
افرادي كه تمام فاكتورهاي ذكر شده را داشته باشند 
اندك است. آنچه يك قصه خوب را مي سازد و در 
نهايت به فيلم خوب مبدل مي شود، قلم نويسنده و 
زاويه ديدش است و درست به همين دليل است كه 
قلم هر نويسنده حال و هواي منحصر به فرد خودش 
را دارد و همين تفاوت در نگارش است كه مي شود 

تفاوت ميان ساخته كيميايي و فرهادي.
اما همه تقصير روايت ناپخته يك داستان را هم نبايد 
بر گردن فيلمنامه نويس انداخت، چراكه بس��يارند 
قصه هايي كه با نوع ويژه نگاه كارگردان تركيب مي 
شود و كارگرداني كه مي تواند مكمل قلم نويسنده 
باش��د، با ترس��يم بازي نادرس��ت براي بازيگر و يا 

انتخاب بازيگر نادرست به هر دليل، به توليدي مي 
رسد كه اقبالي ندارد و به اين ترتيب نمي تواند گامي 
در جت بهبود اقتصاد س��ينما بردارد. به اين ترتيب 
به نظر مي رس��د به جاي هزينه براي س��اخت فيلم 
هايي كه سه ضلع مثلت بازيگر، كارگردان و فيلمنامه 
آنها كامل نيست، بهتر باشد كمي آهسته تر حركت 
كرد و س��مت تربيت و يا بهتر است بگوييم كشف 
و پرورش اس��تعدادها فيلمنام��ه نويس رفت و پس 
از آن فيلمنامه هارا براي س��اخت به دست نيروهاي 
كار بلد س��پرد. تجربه نشان داده در طول سال هاي 
گذش��ته فيلمنامه خوب در كنار كارگردان مناس��ب 
و ي��ا حتي يكي بودن كارگردان و نويس��نده نه تنها 
براي سينماي داخل، بلكه در سطح جهاني نيز به نفع 
سينماي كشور تمام شده است.حاال با همه آنچه در 
باال گفته شد شايد اين روند ديگر دليلي براي سوژه 
ش��دن داس��تان هاي يك خطي باقي نگذارد كه اگر 
قصه مناسب و قصه گوي كارداني باشد، ديگر جايي 
براي قصه هاي يك خطي اي كه پتاسيل تبديل شدن 

به فيلم را ندارد باقي نمي ماند.
نابازيگران، بازيگران و مسأله دستمزدها

از اولين روزهای كاري س��ال 1390، حوزه سينما 
دوباره روي مس��أله دس��تمزدها تأكيد كرده است 
و دلي��ل اين بحث اگر چه بيش��تر ب��ه خاطر يك 
قرارداد ميلياردي بوده، اما بيش از گذشته بر حرفه 
اي بودن تأكيد داش��ته اس��ت، به طوري كه رسانه 
هاي فعال درحوزه س��ينما وبه ويژه برنامه »هفت« 
در طول س��ه برنامه گذشته خود اين موضوع را با 
 جديت و با حضور كارشناسان بررسي كرد. به نظر 
مي رسد ماحصل اظهارنظرهاي كارشناسان سينما، 
كارگردانان و منتقدان تنها يك خروجي دارد و آن 
تأكيد بر لزوم تربيت نيروي انس��اني ماهري كه بر 
اس��اس تجربه كاري اش و همچنين موفقيت وي 
در گيش��ه مي شود، براي وي دستمزدي را تعريف 
كرد. اگر چه سايه اساتيدي چون عزت اله انتظامي، 
جمش��يد مشايخي، محمد علي كشاورز و ... برسر 
س��ينماي كشور است و نيز ميانس��االني چون ليال 
حاتمي و ش��هاب حس��يني و خيلي هاي ديگر در 
ح��وزه بازيگري حرف��ه اي فعاليت م��ي كنند، اما 
واقعيت اين اس��ت كه صنعت س��ينما ب��ه منظور 
ارتق��اي كمي و كيفي توليدات خود به ش��دت به 
تربيت نيروي انساني نياز دارد. اما سئوال اينجاست 
كه نيروي انساني موردنياز سينما اين تجربه الزم را 
بايد ازكجا بياورد؟ تجربه نيازمند تحصيل و كسب 

آن در طول زمان است به اين ترتيب يا بايد سال ها 
براي نابازيگران مس��تعد وقت و هزينه صرف كرد 
و يا براي دانش��جويان مستعد و عالقه مند پروسه 
مناس��ب تحصيلي تعريف كرد و اين همان چيزي 
اس��ت كه در چرخه تربيت نيروي انس��اني خيلي 
مورد توجه نيس��ت.به اين ترتيب بازيگر تئاتر اگر 
 چه ايس��ت بازيگري و حس گرفت��ن را به خوبي 
م��ي داند و اگر چ��ه تئاتر خود دانش��كده تربيت 
بازيگر اس��ت، اما بازيگ��ران تئاتري ني��ز به گفته 
خودشان در طي زمان، بازيگر سينما مي شوند.اين 
التهاب دستمزدها گذشته از مسأله حرفه اي بودن، 

خود براي سينما معضلي است.
مراقب زير ميزي در سينما باشيم

سه سال پيش اختالف نظرهايي بر سر دستمزدهاي 
سرسام آور برخي زحمتكشان جامعه جراحي باال 
گرفت و چ��ون روايت آن ماج��را از حوصله اين 
گزارش خارج اس��ت، نتيجه اين شد كه امروز هر 
جراحي اعم از جراح زيبايي گرفته تا پزشك زنان 
و زايمان يا جراح مغز اعصاب ابتدا دستمزد واقعي 
جراحي را بدون دادن هيچگونه رس��يد و يا قبض 
در مطب��ش و چن��د روز مانده به عم��ل از مريض 
دريافت مي كند و س��پس در روز جراحي حاضر 

مي ش��ود و در انته��ا در صورتحس��اب پرداختي 
توس��ط مريض به بيمارستان هم دستمزدی 100يا 
 200ه��زار توماني بدون آوردن اس��مي از آن ثبت 

مي شود. 
حال به نظر مي رس��د قرار اس��ت اي��ن اتفاق البته 
نه براي هم��ه بازيگران ولي براي برخي از آنها كه 
حداقل اقبال گيش��ه را دارند، بيفت��د! خطر همين 
جاس��ت كه هنرمند بازيگر ابتدا چند صد ميليوني 
در منزل��ش از تهيه كننده بگيرد و بعد هم يك قرار 
داد 100 ميليون��ي ب��ا تهيه كننده به امضا برس��اند. 
به اين ترتيب دس��تمزدها كاهش نمي يابد يا بهتر 
 اس��ت بگوييم جريان يكي است، اما ديگر صورت 
مسأله اي وجود ندارد! به اين ترتيب سينماي ايران 
اكنون جواني است كه دوره كودكي و نوجواني را 
پشت سر گذاشته و الزم است حلقه گمشده خود 
كه همان نيروي انس��اني كار بلد اس��ت را بيابد و 
سپس ارزش كاري نيروهاي خود را قيمت گذاري 
كند. اگر بخواهيم مشكالت س��ينما اعم از كمبود 
بازيگر خوب ،فيلم نامه مناسب، كارگردان كار بلد 
همه و هم��ه را در يك جمله خالص��ه كنيم، بايد 
بگوييم سينما بايد پروسه تربيت و جذب نيروهاي 

خود در رشته مورد نظر را تغيير دهد. 

اميرحس��ين ش��ريفي، تهيه كننده تله فيلم خواب 
آرام، در گفتگو با ايسنا، با اعالم اين خبر عنوان 
كرد: همه  بازيگران اين فيلم از ش��هر اصفهان و 
از بازيگران تئاتر اين شهر انتخاب مي شوند تا با 

لهجه  درست اصفهاني صحبت كنند.
ب��ه س��فارش  ك��ه  كار  اي��ن  داد:  ادام��ه  وي 
صداوس��يماي مركز اصفهان تهيه مي شود، قرار 

است پخش سراسري شود.
ش��ريفي خاطرنش��ان كرد: خود م��ن اصفهاني 
هس��تم و انگيزه  من از توليد اين فيلم، س��اخته 
ش��دن يك فيلم با لهجه  درست اصفهاني است، 
نه لهجه اي كه باعث رنجيده شدن مردم اين شهر 
ش��ود.به گزارش ايسنا، تله فيلم »خواب آرام« به 
كارگردان��ي كاظ��م معصوم��ي و تهيه كنندگ��ي 

اميرحسين ش��ريفي، قرار است طي 20 روز در 
ش��هر اصفهان تصويربرداري ش��ود. عوامل اين 
تله فيلم هم اكنون براي انجام مراحل پيش توليد 
در اين شهر به سر مي برند. ساير عوامل تله فيلم 

»خواب آرام« عبارتند از:
طرح اوليه: حس��ين عطااللهي، نويس��نده: مهيار 
طهماسبي، مدير توليد: عليرضا شريفي، مشاور 

لهجه: امير حسين شريفي.
داس��تان »خ��واب آرام« درب��اره راغب اس��ت 
ك��ه در اصفه��ان اق��دام ب��ه خري��د و تخريب 
س��اختمان هاي قديمي و ساخت بناهاي جديد 
مي كن��د. زندگ��ي خانوادگ��ي و كاري اين فرد 
 ب��ا ورود يك حس��ابدار به ش��ركتش دگرگون 

مي شود... .

خواب آرام در اصفهان کلید مي خورد سرمایه انساني؛ الزمه امروز سینماي كشور
خبر

رئيس حوزه هنري اس��تان اصفه��ان گفت: عدم 
اس��تقبال مردم از نمايش هاي تئاتر، دليل فقدان و 
بي انديش��گي آنها در درك هنر نيست، بلكه غلبه 

تكنيك بر محتوا منجر به اين امر شده است.
س��يد مهدي س��يدين نيا در گفتگو ب��ا فارس در 
اصفه��ان، اظهار داش��ت: تئاتر از لح��اظ اجرايي 
مردمي نيس��ت، چرا كه تكنيك ها بر محتوا غالب 
گش��ته و از اهداف اصلي خود خارج شده است. 
وي با اش��اره به اين كه هر هن��ري به دو صورت 
فرم و محتواس��ت، تصريح كرد: در محتوا بايد از 
اعتقادات ملي و مذهبي استفاده كنيم و در فرم نيز 
بايد از تكنيك هاي غربي به دليل به روز بودن آن 
با تئاترهاي دنيا به��ره گرفت. رئيس حوزه هنري 
استان اصفهان با اشاره به علت عدم استقبال مردم 
از تئاتر و راهكارهاي رفع اين مشكل بيان داشت: 
با توجه به ناآشنايي افراد عادي با تكنيك در تئاتر 
و جذاب ب��ودن محتواي خوب ب��راي مخاطب، 
ضروري اس��ت كارگردانان تئاتر به س��مت ذائقه 
مردم پيش روند. وي با بيان اين كه تئاتر از مشاغل 
سخت محسوب مي شود، ادامه داد: در حال حاضر 

امكانات كمي براي هنرمندان نمايش وجود دارد، 
ولي از امكانات موجود هم مي توان براي رش��د، 
توسعه و فرهنگسازي تئاتر ميان مردم استفاده كرد 
و اقدامات مؤثري انجام داد. س��يدين نيا با اش��اره 
به اين ك��ه نگاه غرب گرايانه در تئاتر بايد حذف 
ش��ود، تأكيد كرد: اگر در نمايش��نامه ها از ادبيات 
كهن، نويسندگان معاصر و مضامين قومي و ملي 
استفاده شود، ديگر نمي توانيم مردم را به عنوان يك 
مخاطب بي انديشه و فاقد درك هنري محكوم كنيم. 
وي با بيان اين كه هنرمندان بايد اهل مطالعه باشند، 
گف��ت: در صورتي كه هنرمندان فعاليت هايش��ان 
را بر مبن��اي پژوهش قرار دهند، هميش��ه حرف 
جديدي براي گفتن دارند و مي توانند با دست پر 
به ميدان آيند و اين امر مخاطب را به س��وي تئاتر 
س��وق مي دهد. رئيس حوزه هنري استان اصفهان 
مسئوالن، هنرمندان و مردم را زنجيره هاي متصل 
به هم دانس��ت و اضافه كرد: هنرمندان تئاتر افراد 
كم توقعي اند كه با حداقل امكانات زحمات زيادي 
را براي توليد آثار خود كشيده و تنها انتظار آنها اين 

است كه مردم به تماشاي آن بروند.

رئيس حوزه هنري اصفهان:

عدم استقبال تئاتر از سوي مردم دلیل فقدان درک 
هنري آنها نیست
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