
كش��اورزي  جه��اد  مدي��ركل 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: 
همزمان با هفته جهاد كشاورزي 
54 طرح كشاورزي در اين استان 
بهره برداري مي شود. صفدر نيازي 
اظهار داش��ت: از مجم��وع اين 

طرح ها، 24 طرح دولتي و مابقي بانكي هستند. وي اعتبار هزينه شده براي 
اجراي اين تعداد طرح را بيش از ...

نماين��ده م��ردم كاش��ان، آران و 
بيدگل در مجلس با بيان اين كه 
تا سال پيش گمرک شهر كاشان 
تنه��ا به بخش ص��ادرات مجهز 
ب��ود، گف��ت: در آين��ده نزديک 
بخ��ش واردات اين گمرک هم 

راه اندازي مي ش��ود.  اصغر گرانمايه پور با بيان اين كه ش��مار واحدهاي 
صنعتي و توليدي ...

همزمان با هفته جهاد كشاورزي ؛
 بهره برداري از 54 طرح كشاورزي

در چهارمحال و بختياري

راه اندازي بخش واردات گمرک
شهر كاشان در آينده نزديک

صفـحهصفـحه
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جانشین فرماندهي ناجا خبر داد:
تشدید برخورد با بد پوششی از 25 خرداد؛ 

بدحجاب ها سابقه دار می شوند
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 شهرستان    صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختياري تأكيد كرد:

برخوردقانونيبامديرانمداخلهگر
درامورانتخاباتي

صفحه4

قرعه كش��ی مرحله يک چهارم 
نهايی مس��ابقات فوتب��ال ليگ 
قهرمان��ان آس��يا برگزار ش��د و 
تيم های حاض��ر در اين مرحله 
حريف��ان خود را ش��ناختند كه 
براين اس��اس تيم های س��پاهان 

 و ذوب آهن به ترتيب مقابل الس��د قطر و سوون سامسونگ بلووينگز
كره جنوبی صف آرايی خواهند كرد ...

سپاهان و ذوب آهن حريفان خود را 
شناختند؛ ايرانی ها بهم می خورند!

شهرستان    صفحه 4

انتصاب اعضاي شورایعالي انقالب فرهنگي از 

سوي مقام معظم رهبري 

ورزش   صفحه 7

اعتبارات  محل  از  را  ذیل  مشروحه  عملیات  اجرای  دارد  درنظر  مبارکه  شهرداری 
رتبه  و  کاری  مجاز  ظرفیت  رعایت  )با  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  شهری  عمران 
بندی مرتبط( واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
اخذ اوراق مناقصه تا تاریخ 90/4/4 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نموده 
به  اداری روز دوشنبه مورخ 90/4/6  پایان وقت  تا  و پیشنهادات خود را حداکثر 

دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

مدت اجراشرایط پیشنهاد قیمتاعتبار)ریال(موضوع پروژهردیف

شش ماهفهرست بهای ابنیه 2/000/000/00088عملیات بهسازی پیاده روهای سطح شهر1

عملیات احداث فونداسیون های سقف 2
مقطوع از قرار هر 200/000/000پارک سوار شهروند

سه ماهفونداسیون

عملیات احداث فونداسیون، ساخت و 3
200/000/000نصب تابلوی خوش آمدگوئی ورودی شهر

مقطوع از قرار هر 
فونداسیون و هر کیلوگرم 

دو ماهساخت و نصب تابلو

عملیات مسقف نمودن ایستگاه پارک 4
فهرست بهای ابنیه سال 700/000/000سوار شهروند

سه ماه88

عملیات سنگفرش پیاده روهای ورودی 5
از قرار هر مترمربع به 400/000/000پارک ساحلی سرارود

چهار ماهصورت دستمزدی

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
ضمنًا هزینه درج آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

جمالی شهردار مبارکه

آگهیمناقصهعمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد پروژه های ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

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

لوله گذاری فاضالب حد فاصل 90-1-136
10/000/0001/042/778/454عمرانیخیابان های حافظ تا ابوذر مبارکه

8/500/000750/588/405عمرانیاصالح مسیر کلکتور فاضالب ورزنه90-1-137

شبکه جمع آوری فاضالب شهر 90-1-138
11/100/0001/500/618/226عمرانینطنز)سری هفتم(

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه:
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/3/28

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
از ساعت 8:30 صبح روز یک شنبه 1390/3/29

دریافت اسناد:
سایت اینترنتی

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصهلولهگذاریفاضالب

برای نخستين بار در كشور 
ايجاد  بورس بزرگ 
 ايده های شهروندی
در استان اصفهان 

 
دبير كميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
گفت: ب��ورس بزرگ ايده های ش��هروندی برای 
نخس��تين بار در كشور در اس��تان اصفهان ايجاد 

می شود. 
مهدی بقايی با اش��اره به اعطای تنديس ايده برتر 
به خالق ترين ش��هروند اصفهانی اظهار داشت: 
در بورس بزرگ ايده كه به ابتكار ش��هر اصفهان 
برای نخستين بار در كشور راه اندازی شده است، 
ش��هروندان خالق و صاحبان ايده های نو، با ارائه 
طرح ه��ای مبتكرانه خوي��ش در حيطه فرهنگ 
ش��هروندی، زمينه اجرای آنها را فراهم كنند. وی 
افزود: ورود به بورس بزرگ ايده، ثبت مشخصات 
ف��رد و ارائه ايده های جدي��د، همگی به صورت 
اينترنتی امكان پذير اس��ت. دبي��ر كميته فرهنگ 
ش��هروندی اضافه كرد: ايده های مطرح ش��ده از 
س��وی ش��هروندان خالق و نوانديش، با رعايت 
كامل حقوق ايده پرداز و بدون آگاهی يافتن سايرين 
از آن، هر س��ه ماه يک بار، مورد بررس��ی هيأت 
داوران بورس قرار گرفته و بر اس��اس مالک های 
مشخصی چون كم سابقه بودن ايده، قابليت اجرا، 
پختگی، جامعيت امتيازبندی می شود.  وی گفت: 
پس از پايان هر دوره داوری، به ايده های برتر ارائه 
ش��ده در هر بخش، هدايايی ارزنده و به برترين 
ايده، تنديس ايده برتر و جايزه ويژه اهدا خواهد 
شد.  بقايی در خصوص موضوعات در نظر گرفته 
ش��ده جهت ه��ر دوره از فعاليت بورس تصريح 
كرد: اين موضوعات در هر دوره، متفاوت از ساير 
دوره هاس��ت و داوطلبان شركت در بورس بايد، 
ايده های موردنظر خود در خصوص موضوعات 
مش��خص ش��ده، را ارائه كنند. وی تاكيد كرد: به 
ايده های مغاي��ر با موضوعات و س��رفصل های 
شهروندی تعيين شده، حتی در صورت كم نظير 

بودن، ترتيب اثر داده نمی شود. 

نوبت اول
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 8 JUNE 2011 

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور از اجراي طرح برخورد با بدپوششي 
و مزاحمان نواميس در تهران و استان هاي گيالن و مازندران خبر داد. سرتيب 
احمدرضا رادان در حاش��يه نشس��ت خبري خود گفت: يك��ي از دغدغه ها 
و نگراني به حق مردم موضوع بدپوشش��ي اس��ت كه با فرارس��يدن تابستان 
نيروي انتظامي براس��اس وظيفه و مطالبات مردمي طرح تش��ديد برخورد با 
مزاحم��ان نواميس، بدپوشش��ان و آلودگي صوتي را آغ��از مي كند و در اين 
طرح ش��اخصه هاي برخورد با بدپوششي مانند گذشته براي خانم ها استفاده 
از مانتوهاي كوتاه و چسبان، روسري هايي كه مو از دو طرف مشخص شده 
باشد و براي آقايان لباس هاي زننده كه نمادهاي گروه هاي انحرافي را داشته 

باشند برخورد مي شود. 
وي ادامه داد: همچنين در اين طرح پليس تمام واحدهاي توليدي و توزيعي 
را شناسايي كرده و در حال حاضر تمام اين واحدها شناسايي و برگه اخطاريه 
به آنها داده ش��ده است. سردار رادان گفت: در اين طرح تيم هاي موتورسوار 
راهنمايي و رانندگي و انتظامي تشكيل شده است كه در اتوبان ها و معابر اقدام 
به گشت زني مي كنند و افرادي كه چه سرنشين و چه راننده وضعيت پوشش 
نامناسب داشته باشند برخورد مي كنند و خودروي اين افراد به پاركينگ منتقل 

خواهد شد و خود افراد بد پوشش به واحدهاي انتظامي منتقل مي شوند. 
جانش��ين فرمانده نيروي انتظام��ي در ارتباط با نوع بررخ��ود پليس با افراد 
بدپوش��ش گفت: در مرحله اول براي افراد س��ابقه انتظامي ايجاد مي شود و 
اين سابقه به منزله سوء سابقه افراد نخواهد بود و پس از انتقال به واحدهاي 
انتظامي اين افراد بايد تغيير وضعي��ت ظاهري بدهند. اما اگر اين افراد براي 
بار دوم دس��تگير ش��وند پس از تش��كيل پرونده به مقامات قضايي معرفي 
خواهند شد كه خوشبختانه تجربه نشان داده است مردم ما به ارزش ها احترام 
مي گذارند و افرادي كه براي بار دوم دستگير مي شوند تعدادشان بسيار اندک 

است. 
وي با اش��اره به اين كه افرادي بدپوش��ش چهار برابر افراد ديگر در معرض 
مزاحمت قرار مي گيرند گفت: براساس اين طرح پليس از 25 خرداد در تهران 
و دو استان هاي گيالن و مازندران اين طرح را به اجرا مي گذارد و يكي ديگر 
از مفاد اجراي اين طرح برخورد با حادثه صوتي براساس دستور مقام قضايي 
اس��ت و خودروي اين افراد توقيف و لوازم جانبي غيرمعمول مانند س��اب  
تحويل مقام قضايي مي ش��ود. همچنين پلي��س در اين طرح با افرادي كه در 

خودرو و معابر اقدام به سگ گرداني مي كنند برخورد خواهد كرد. 
جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به آغاز تعطيالت تابستاني و 
افزايش استفاده مردم از تفرجگاه ها و پارک ها پليس به صورت 24 ساعته اين 
اماكن را كنترل خواهد كرد و قرار نيست استان هاي شمالي به حيات خلوتي 

براي هنجارشكنان تبديل شود. 
س��ردار رادان يكي از مواردي كه پليس به ش��دت با آنها برخورد مي كند را 
موضوع مزاحمت نواميس ذكر كرد و گفت: برخي از مزاحمت هاي نواميس 
با اصالح نوع پوش��ش برطرف خواهد ش��د اما افرادي هستند كه اين اقدام 
را تفريح مي دانند و پليس به ش��دت با اين اف��راد برخورد كرده و بالفاصله 
 حتي براي يک بار اگر اين افراد دس��تگير ش��وند به مقامات قضايي معرفي

خواهند شد. 

وي در خصوص جوس��ازيي رسانه هاي بيگانه گفت: ما مطمئن هستيم پس 
از درج اين اخبار تا روز بيس��ت و پنجم رسانه هاي بيگانه در اين خصوص 
جوس��ازي كنند ولي ما لحظه اي از وظيفه و مطالبات مردمي عقب نخواهيم 

نشست. 
وي در خص��وص انتخ��اب نوع ماموراني كه در اين طرح ش��ركت خواهند 
كرد گفت: به تمام اين مأموران آموزش هاي الزم داده ش��ده است و در اين 
موضوع دو نكته را مد نظر قرار خواهيم داد: 1 - حقوق شهروندي كه احترام 
به مردم خواهد بود 2- تكليف ش��هروندي اس��ت كه مردم موجبات اجراي 

ماموريت ماموران را فراهم مي كنند. 
س��ردار رادان درباره نقش ديگر دستگاه ها در اين موضوع گفت: مدتي است 
رسانه ها نيروي انتظامي را در اين ارتباط مورد سوال قرار داده اند و با اجراي 
اين طرح به حمايت خوب دس��تگاه قضايي و رسانه ها مي خواهيم رسانه ها 
مس��ئوليت ديگر دس��تگاه ها را مورد س��وال قرار بدهيم و با اين اجراي اين 
طرح ما فضايي فراهم مي كنيم كه ديگر دس��تگاه ها در اجراي اقدامات خود 
در اين ارتباط تسهيل باشند. س��ردار رادان در باره اجراي اين طرح در نقاط 
ديگر كش��ور گف��ت: اين طرح در 25 خرداد در ته��ران و گيالن و مازندران 
اجرا مي شود و از 10 روز بعد از آن در ديگر استان هاي هدف اجرا خواهد 
شد. سردار رادان در ارتباط با موضوع زنان خياباني گفت: بدپوششي و زنان 
خياباني دو موضوع و مقوله جدا است و بدپوششي به مسأله ضد ارزشي براي 
تخريب ارزش هاي جامعه است اما زنان خياباني موضوع جدا از بدپوششي 
است كه جمع كردن اين افراد كار ساده  اي است اما مكاني بايد باشد كه اين 
افراد را تحويل بگيرند تا اصالح ش��وند و براي آنها اشتغالزايي كنند و براي 
كشور ما نبايد كار سختي باشد كه براي اين افراد كار ايجاد كنند. وي همچنين 
در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه يكي از مقامات انتظامي عنوان 
كرده بود كمتر از 100 زن خياباني در تهران هستند اين موضوع را از اساس 

كذب اعالم كرد و گفت: البته تعداد اين افراد مشخص است. 

اپرات��ور تامين تله كام كه قرار بود از اول خرداد س��يم كارت های خود را با 
پشتيبانی از نسل سوم موبايل عرضه كند به دليل عدم موفقيت در اين پروژه 
ملی، نسبت به تغيير در هيأت مديره اقدام كرد و به اين ترتيب زمان عرضه 

سيم كارت های اين اپراتور بار ديگر در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
ارديبهشت ماه سال 89 شركت تامين تله كام وابسته به شركت سرمايه گذاری 
تامين اجتماعی - شستا - پس از كش و قوس های فراوان موفق شد پروانه 
فعاليت اپراتور سوم موبايل ايران را از آن خود كند كه زمان الزم االجرا شدن 
پروانه اين اپراتور پس از دريافت گواهی عدم تداخل فركانس از رگوالتوری 
و پرداخت مبلغ حق االمتياز اوليه 31 مردادماه س��ال 89 بود و براس��اس آن 
 اين اپراتور 9 ماه فرصت داشت كه بهره برداری تجاری از اين شبكه را آغاز

كند.
اما با وجودی كه اپراتور س��وم بايد س��يم كارت های خود را حداكثر تا اول 

خردادماه 90 عرضه می كرد و نيز با وجودی كه رئيس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويی اول خردادماه در جمع خبرنگاران از آغاز واگذاری اين 
سيم كارت ها به صورت تجاری و در تهران خبر داد اما تاكنون سيم كارتی از 

سوی تأمين تله كام واگذار نشده است. 
در همي��ن حال وزير ارتباط��ات و فناوری اطالعات ني��ز از آغاز واگذاری 
آزمايش��ی و محدود سيم كارت های اپراتور س��وم خبر داد و اعالم كرد كه 
 عرض��ه عمومی اين س��يم كارت ها پس از طی مراح��ل تأييد كيفيت آغاز

خواهد شد. 
درحاليكه مسئوالن وزارت ارتباطات به جای مسئوالن تامين تله كام نسبت به 
اعالم خبر عرضه سيم كارت های نسل سوم در كشور اقدام كردند اما شواهد 
نشان می دهد كه مشكالت مديريتی در اين اپراتور سبب شده تا عرضه اين 

سيم كارت ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار گيرد.

پروازهاي هواپيمايي قطر به فرودگاه شيراز به شكل دو بار در هفته آغاز شد. 
به گزارش گلف تايمز، پروازهاي دوحه به فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب 
شيراز كه سومين مقصد شركت هواپيمايي قطر )قطر ايرويز( در ايران محسوب 
مي شود به صورت دو بار در هفته آغاز شد. اين شركت هواپيمايي دو پرواز 
روزانه از دوحه به تهران و پنج پرواز هفتگي از دوحه به مقصد مش��هد نيز 
برقرار مي كند. اين مسير جديد تعهدات شركت هواپيمايي قطر را بيش از پيش 
نسبت به ايران افزايش مي دهد. ارائه خدمات اين شركت هواپيمايي در سال 
2004 با راه اندازي مسير دوحه- تهران و به دنبال آن مسير دوحه- مشهد آغاز 
شد. شايان ذكر است كه پروازهاي مسيرجديد هواپيمايي قطر در ايران توسط 
هواپيماي A320 ايرباس كه داراي 12 صندلي در كالس پروازي بيزنس و 132 
صندلي كالس اكونوميک است، انجام مي شود. اكبر الباكر، مدير اجرايي شركت 
 هواپيمايي قطر، راه اندازي پروازهاي شيراز را در راستاي تحقق برنامه هاي
اين ش��ركت براي برقراري پرواز به شهرهاي كليدي جهان دانست و گفت: 
هواپيمايي قطر از راه اندازي سومين مسير خود در ايران بسيار خرسند مي باشد 
چون دراي قابليت هاي منحصر بفرد است و ما به دنبال دستيابي به بازارهاي 
جديد هستيم. وي افزود: با وجود چهار تا پنج ميليون مهاجر ايراني كه در اروپا 
يا آمريكاي شمالي اقامت دارند، ما از طريق خط هوايي جديد ارتباط خوبي 
بين اين قاره ها و شيراز ايجاد كرده ايم و اميدواريم تسهيل سفر براي اين دسته 

از مهاجرين به زودي محقق شود.  وي افزود: به محض اين كه مسير شيراز 
ايجاد گردد، ما در پي افزايش تعداد پرواز و ظرفيت خواهيم رفت. شيراز بالغ 
بر 1/5 ميليون جمعيت داشته و يكي از شهرهاي بزرگ ايران است. از آنجا كه 
شيراز مركز استان فارس مي باشد، مركز تجاري جنوب ايران نيز به حساب 
مي آيد. تردد به اين شهر به طور چشمگيري در پروازهاي جديد قطر ايرويز 

دخيل خواهد شد.

جانشين فرماندهي ناجا خبر داد:

تشديدبرخوردبابدپوششیاز25خرداد؛
بدحجابهاسابقهدارمیشوند

نسل 3موبایل نيامده رفت؛
احتمال دخالت جريان انحرافی و واكنش اپراتورسوم 

هواپيمايي قطر سومين مسير پروازي خود به ايران را راه اندازي كرد

زيرسطحي هاي ارتش به آب هاي 
دوردست بين المللي اعزام شدند

زيرسطحي هاي نيروي دريايي ارتش با هدف جمع آوري اطالعات و شناسايي 
شناورهاي رزمي كشورهاي مختلف دنيا، وارد درياي سرخ شدند. پس از اعالم 
مقامات عالي رتبه ارتش جمهوري اسالمي ايران مبني بر آمادگي زيرسطحي هاي 
نيروي دريايي براي حضور در ماموريت هاي طوالني مدت در آب هاي بين المللي، 
زيرسطحي هاي نيروي دريايي ارتش به منظور دستيابي به اهداف از پيش تعيين 
ش��ده، همراه با چهاردهمين ناوگروه اعزامي نداجا به آب هاي دوردست اعزام 
ش��دند. يک مقام آگاه با اع��الم اين خبر به فارس گفت: اي��ن ناوگروه كه در 
ارديبهشت ماه به منطقه خليج عدن اعزام شده بود، در ادامه ماموريت خود وارد 
آب هاي درياي سرخ شده است. بنا بر اين گزارش، شناسايي شناورهاي رزمي 
كش��ورهاي مختلف دنيا و جمع آوري اطالعات مربوط به بس��تر آبهاي آزاد و 

بين المللي از جمله وظايف زيرسطحي هاي اعزامي است. 

در كمين گروه هاي مسلح تروریست؛
استمرار كشتار در سوريه؛ 80 نيروي 

امنيتي و 40 شهروند
گروهک هاي مسلح تروريستي در سوريه با نصب كمين و استقرار تک تيراندازهايي 
120 نيروي امنيتي و شهروند سوري را قتل عام كردند.خبرگزاري رسمي سوريه 
)سانا( اعالم كرد كه 120 نفر از نيروهاي امنيتي، پليس و شهروندان سوريه در 
حمله و كمين گروهک هاي مسلح در منطقه »جسر الشغور« به شهادت رسيدند. 
سانا با بيان اين كه گروهک هاي مسلح به مراكز متعلق به نيروهاي امنيتي و پليس 
و نهادهاي دولتي و خصوصي يورش بردند، تصريح كرد كه اين گروهک ها با 
نصب كمين ها و استقرار تک تيراندازهايي در پشت بام برخي ساختمان ها 120 نفر 
را به ش��هادت رساندند. سانا افزود: در يک كمين در نزديكي جسر الشغور 20 
نفر از نيروهاي پليس و امنيتي شهيد شدند و در كميني ديگر حداقل 37 نفر از 

نيروهاي امنيتي در همين منطقه قرباني كشتار واقعي افراد مسلح شدند. 
يک پايگاه خبري ديگر در سوريه نوشت، خبرگزاري سانا اعالم كرده است كه 
ش��مار شهداي نيروهاي امنيتي در اواخر وقت روز دوشنبه به 82 نفر رسيده و 
آمار كلي كشته ش��دگان در درگيري هاي ديروز به 120 نفر رسيده است و ده ها 

نفر نيز مجروح شده اند. 
خبرگزاري سانا با بيان اين كه افراد مسلح در اين منطقه با كشتار وسيع اقدام به 
ارعاب ش��هروندان، مسدود كردن راه ها و تهديد مردم كرده اند، تصريح كرد كه 
افراد مسلح در حمله خود از سالح هايي مانند آر پي جي، مسلسل و نارنجک هاي 
دس��تي استفاده كردند. روزنامه الوطن سوريه با بيان اين كه گروه هاي مسلح از 
مردم به عنوان س��پر دفاعي اس��تفاده مي كردند، تصريح كرد كه ارتش در پاسخ 
به خواست مردم در خصوص ناامني ايجاد شده در اين منطقه عازم شد ولي از 
جسر الشغور عقب نشيني كرد و افراد زيادي در جبل  الزاويه مسلح شده و آماده 
درگيري با ارتش هستند. روزنامه الوطن عربستان سعودي نيز اعالم كرد كه در 
اين درگيري ها 40 نفر نيز از ش��هروندان سوري در جسر الشغور و روستاهاي 

مجاور آن كشته شده اند. 
»محمد ابراهيم« وزير كشور سوريه نيز اعالم كرد كه مقامات با قاطعيت با هرگونه 
حمله مسلحانه برخورد مي كنند و در مقابل اين اقدامات سكوت نخواهند كرد. 
الوطن س��عودي افرود كه در دير الزور )مركز سوريه( نيز نيروهاي امنيتي براي 
پراكنده كردن جمع تظاهرات كنندگان اقدام به تيراندازي كردند كه سه شهروند 
سوري كشته شدند. اين كشتار وسيع در زماني روي داد كه عادل سفر نخست 
وزير سوريه در ادامه اصالحات در اين كشور دستور تشكيل كميته اي براي تهيه 

پيش نويس قانون جديد احزاب سياسي ملي را صادر كرد. 

بحرين به پادگان نظامي عربستان و اردن 
تبديل شده است

تشكل طرفداران انقالب 14 فوريه بحرين با صدور بيانيه اي تاكيد كرد، بحرين 
بعد از لغو حالت فوق العاده به پادگان نظامي عربستان و اردن تبديل شده است 
به گونه اي كه ما شاهد استقرار امنيتي و نظامي گسترده در سراسر بحرين از حمله 
در شهر »منامه« پايتخت اين كشور هستيم. تشكل طرفداران انقالب 14 فوريه 
بحرين در آخرين بيانيه خود كه يک نسخه آن در اختيار قرار گرفت، اعالم كرد: 
عربستان سعودي با اعزام نيروهاي تقويتي؛ اشغالگري خود در بحرين را شدت 
بخشيده است به گونه اي كه به اعتقاد ناظران و مردم بحرين، شمار اين نيروها از 
10 هزار نفر همراه با تجهيزات زرهي و تانک هاي آنها فراتر مي رود. اين بيانيه 
افزود: بحرين بعد از لغو حالت فوق العاده به پادگان نظامي عربس��تان و اردن 
تبديل شده است به گونه اي و همزمان با انتشار اين بيانيه ما شاهد استقرار امنيتي 
و نظامي گسترده و زيادي در سراسر بحرين از حمله در شهر »منامه« پايتخت 

اين كشور هستيم. 
تشكل طرفداران 14 فوريه در بيانيه خود آورده است: تقويت نيروهاي اشغالگر 
نظامي و امنيتي عربستان سعودي بعد از چراغ سبز آمريكا صورت گرفته است 
و هدف از باقي ماندن اشغالگران سعودي و نيروهاي موسوم به »سپر جزيره« و 
افزايش سركوبگري و تروريسم آل سعود و آل خليفه، خاموش كردن و ريشه 
كني انقالب مردمي جوانان دالور و انقالبي است تا از اين طريق ادامه حضور 
نظام��ي و امنيتي پايگاه ه��اي آمريكا در بحرين به منظور تضمين جريان نفت 
ارزان س��عودي به آمريكا تضمين شود؛ آمريكايي كه همچنان خون ملت ها و 
ثروت هاي آنها را مي مكند و به رژيم هاي ديكتاتور قبيله اي و عشيره اي در منطقه 
كمک مي كند. اين بيانيه درعين حال تاكيد كرد: با وجود تقويت نيروهاي نظامي 
و تروريسم و سركوبگري نظامي مداوم در بحرين، تظاهرات مردمي همچنان تا 
امروز ادامه دارد به گونه اي كه در همه روستاهاي بحرين، مردم براي بيان مخالفت 
خود با حضور نظامي و امنيتي نيروهاي اشغالگر و متجاوز به خيابانها آمدند و اين 
راهپيمايي هاي مسالمت آميز و مقاومت ملي و مردمي تا اخراج آخرين نظامي 
اشغالگر و متجاوز در بحرين و سرنگون كردن رژيم آل خليفه ادامه خواهد يافت. 
تشكل طرفداران انقالب 14 فوريه همچنين به استقرار افسران اردني در مراكز 
پليس بحرين اش��اره كرده است به گونه اي كه در هر مركز پليس هشت افسر 

اردني استقرار يافته اند. 

روابط نظامي چين و آمريكا تيره تر مي شود 
 روابط نظامي چين و آمريكا در صورتي كه واشنگتن اقدام به فروش جنگنده هاي

پيش��رفته به تايوان كند ، تيره خواهد شد.  روزنامه تايواني چاينا پست نوشت: 
آمريكا احتماال اجازه فروش اين جنگنده ها را به شركت هاي خود خواهد داد. 
در گزارش پايگاه اينترنتي تايوان سكيوريتي آمده است : جنگنده هاي مدل اف 16 
سي دي اس احتماال در آينده اي نه چندان دور يا در سال 2012 ميالدي به تايوان 
فروخته خواهد شد. واشنگتن همچنين در حال بررسي راهي است كه بر اساس آن 
شركت هاي اين كشور قادر به تقويت ناوگان اف 16 آ / بي تايوان باشند. اگر اين 
 كار با موفقيت صورت گيرد كنگره آمريكا راه آسانتري براي فروش جنگنده هاي
پيش��رفته به تايوان خواهد داش��ت. تقويت ناوگان تاي��وان نيز موجب خواهد 
 ش��د ت��ا جنگنده هاي آ / بي ب��ه حد و توان جنگنده ه��اي اف 16 آ ام / بي ام

اروپا برسد. تايوان سال هاست كه براي خريد جنگنده هاي پيشرفته از آمريكا 
تالش مي كند. اين جزيره اميدوار است آمريكا با فروش 66 فروند جنگنده اب 

16 سي / دي اس به اين جزيره موافقت كند. 
چين سال گذشته ميالدي روابط نظامي با آمريكا را به دليل فروش شش ميليارد و 
400ميليون دالر سالح به تايوان قطع كرد. پكن هشدار داده است كه در صورت 
فروش اين جنگنده ها به تايوان به شدت روابطش در عرصه نظامي با واشنگتن 

تيره خواهد شد.  

ایران، عربستان و نشست اوپك 
فصل تازه فعاليت اوپک در بازار جهاني نفت؛ 

زمينه ها و چالش ها 
نشس��ت روز چهارش��نبه اوپک در وين 
تح��ت تاثير دو مولفه رياس��ت ايران پس 
از 36 س��ال انتظ��ار و گذش��ت بي��ش از 
ني��م قرن از تاس��يس اين س��ازمان بزرگ 
 نفتي يكي از مهم ترين و حس��اس ترين
 نشس��ت ه��اي اوپ��ک در س��ال ه��اي
اخير به شمار مي رود كه مي تواند سرآغاز 
فصلي تازه در ادامه فعاليت آن باشد. اعضاي 
اوپک در اين نشس��ت، پرونده پنجاه سال 
فعاليت در بازار نف��ت را بايگاني و فصل 
جديدي را مي گشايند. از اين رو نشست 
آتي در تاريخ اوپک س��رآغاز فصلي نو به 
شمار مي آيد؛ نشستي كه مسئوليت ايران را 

به عنوان رئيس اوپک دو چندان مي كند. 
 نيم قرن فعاليت اوپك از نمايي نزديك 

سازمان كشورهاي صادر كننده نفت يا ›اوپک‹ 
 )OPEC(، يک كارتل بزرگ بين المللي
نفتي اس��ت كه متش��كل از كش��ورهاي 
الجزاير، ايران، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، 
قطر، عربس��تان س��عودي، امارات متحده 
عربي? اكوادور، آنگوال و ونزوئال اس��ت. 
 اوپک در مسير دفاع در مقابل سياست هاي
استثماري شركت هاي بزرگ نفتي مشهور 
ب��ه هفت خواهران - كه به دليل در اختيار 
داش��تن فن آوري توليد نفت و تسلط بر 
ش��بكه حمل و نقل نفت خام، از افزايش 
قيمت نفت جلوگيري مي كردند و ارزش 
آن را ب��ه صورت مصنوعي در بازار پايين 
نگه مي داشتند - به پيشنهاد ونزوئال در سال 
1339 و در جلس��ه اي در بغداد با حضور 
نمايندگان كش��ورهاي ايران، عربس��تان، 

ونزوئال، كويت و عراق تأسيس شد. 
مقر بين المللي اوپک از بدو تأسيس در سال 
1339 در ژنو بود و در سال 1344 به شهر 
وين در كشور اتريش انتقال يافت. بر پايه 
آنچه در اساسنامه سازمان اوپک آمده، هدف 
اصلي اين سازمان، هماهنگي و يكپارچه 
سازي سياست  هاي نفتي كشورهاي عضو 
و تعيين بهترين راه براي تأمين منافع جمعي 
يا ف��ردي آنها، طراحي ش��يوه  هايي براي 
تضمين ثبات قيمت نف��ت در بازار نفت 
بين المللي به منظور از بين بردن نوسانات 
مضر و غير ضروري؛ عنايت و توجه ويژه 
به كش��ورهاي توليد كنن��ده نفت و توجه 
خاص به ضرورت فراهم كردن درآمد ثابت 
براي كش��ورهاي توليد كننده نفت؛ تامين 
نفت كشورهاي مصرف كننده به صورت 
كارآمد، مقرون به صرفه و هميش��گي؛ و 
بازدهي مناس��ب و منصفانه براي سرمايه 
گذاران نفتي است. اوپک در دهه نخست 
عمر خويش به دنب��ال تداوم بقا و در دهه 
دوم س��عي در تأثيرگذاري بر بازار نفت و 
اعاده حقوق كشورهاي توليد كننده بود و 
از دهه سوم به بعد با افزايش نسبي وحدت 
نظر اعضا، تالش كرده است تاثيرات مثبتي 
در جهت جلوگيري از س��قوط ناگهاني و 
ني��ز افزايش انفجاري قيمت نفت داش��ته 
باش��د. از آنجا كه نزديک به نيمي از توليد 
جهاني نفت و 65 درصد از ذخاير اين ماده 
استراتژيک به كشورهاي عضو اوپک تعلق 
دارد، در عم��ل عرصه نقش آفريني زيادي 
براي اين سازمان در اقتصاد بين الملل و نيز 
روند هاي جهاني وجود دارد؛ براي نمونه در 
زمان بحران انرژي در سال 1352، اكثريت 
اعضاي اوپک از ارسال نفت به كشورهاي 
غربي كه در جنگ چهارم اعراب و اسرئييل 
يا يوم كيپور از رژيم صهيونيستي حمايت 
كردند، خودداري نمودند. اين امر موجب 

افزايش چهار برابري قيمت نفت شد. 
اما اين نمونه از مع��دود موارد هماهنگي 
از  اس��تفاده  ب��راي  عض��و  كش��ورهاي 
اي مؤلف��ه  عن��وان  ب��ه  ان��رژي   اب��زار 
اساسي در معادالت بين المللي بوده است. 
در اين زمينه نفوذ س��عودي ها در اوپک از 
مهم ترين عوام��ل نگاه تک بعدي و فقط 
اقتصادي به مؤلفه انرژي بوده است. در سال 
هاي پس از تاسيس اوپک يكي از مسائل مهم 
 مربوط به اين سازمان، موضوع سهميه هاي
 توليد بوده است. اوپک بسياري از فعاليت هاي

خ��ود را به تعيين س��هميه ملي هر يک از 
كشورهاي عضو معطوف داشته است. دليل 
اصلي س��ازمان براي اين سهميه بندي ها 
تأمين نظر مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
و به وجود آمدن ثبات، هماهنگي و رضايت 
در بين اعضا بوده است. همچنين افزايش يا 
كاهش توليد نفت براي تاثير گذاري مثبت 
بر بازار انرژي طبق س��ازوكارهاي سازمان 
و منوط ب��ه تامين نظر اكثريت اعضا و در 
هماهنگي با سازمان مجاز شمرده شده است. 
در اين ميان، دخالت هاي متعدد سعودي ها 
در افزايش توليد نفت كه در بيش��تر موارد 
خودس��رانه صورت گرفته از يک س��و به 
اعتبار س��ازمان لطمه زده و از سوي ديگر 
منافع كشورهاي عضو را به خطر انداخته 
اس��ت. در واقع منافع فردي سعودي ها و 
مطلوبيت هاي انرژي ارزان قيمت در نزد 
متحدان غربي رياض به خصوص واشنگتن 
مطمح نظر تصميم گيرندگان سعودي در 

مسائل مربوط به انرژي بوده است. 
 عربستان و ايجاد چالش هاي پي در پي 

براي نقش آفريني اثرگذار اوپك 
عربستان سعودي هم از نظر ميزان ذخاير 
و توليد نفت و هم از لحاظ گس��تردگي و 
عم��ق روابط راهبردي ب��ا آمريكا و غرب 
از جايگاهي برجس��ته در س��ازمان اوپک 
برخ��وردار بوده و ب��ه نوعي تصميم هاي 
مهم اين سازمان در مقاطع زماني گذشته به 
طور نسبي تحت تأثير سياست هاي نفتي 
رياض قرار داشته اس��ت. با توجه به نوع 
نقش آفريني رياض در فرايندهاي همكاري 
در چارچوب اوپک و بعضاً نواختن سازي 
 ناهماهنگ با ساير اعضا، متأسفانه چشم انداز
هم��كاري ه��ا و اس��تفاده از ظرفي��ت 
ف��راوان كش��ورهاي عضو اوپ��ک براي 
 همكاري اميدوار كننده به نظر نمي رسد؛
 در اي��ن زمين��ه ن��ه تنه��ا هم��كاري ها
از حيطه نفت فراتر نرفته است بلكه در اين 
 آغاز دوران نوين حيات اوپک، عمده ترين
كش��ورهاي عضو در سياست هاي نفتي 
يكجانب��ه گراي��ي را در پي��ش گرفته اند. 
عربستان در سال هاي اخير سياست نفتي 
خود را بطور فزاينده اي بر مبناي تفاهم با 
 كشورهاي مصرف كننده نفت تنظيم مي كند
و تالش آن عمدتا بر توسعه نقش و جايگاه 
 مجم��ع جهاني انرژي - ك��ه عمده ترين
كش��ورهاي توليد كننده و مصرف كننده 
نف��ت در آن عضويت دارن��د و مقر آن در 
جده است - متمركز شده است. به اعتقاد 
كارشناسان حوزه نفت و انرژي، با نگاهي 
به سياس��ت هاي نفتي عربس��تان در سال 
2011 و در ش��رايطي ك��ه ايران رياس��ت 
اوپک را بر عهده مي گيرد، مي توان به اين 
ديدگاه واقع گرايانه رسيد كه دولت رياض 
در فصل جديد فعاليت اوپک همچنان به 
خرد جمعي اين سازمان بي توجهي نشان 
مي دهد و سياست هاي يكجانبه گرايانه را 
در بستر اوپک به پيش خواهد راند. آنچه 
مي تواند در ش��رايط ويژه كنوني حاكم بر 
منطقه خاورميانه عربي بر نشست چهارشنبه 
اوپک در وين س��ايه افكند، كشيده شدن 
رقابت ميان ايران و عربستان از عرصه هاي 
سياسي و امنيتي به حوزه انرژي و صحنه 
اوپک است كه اين مهم مي تواند چالشي 
اصلي در دوران رياس��ت ايران بر سازمان 
نفتي اوپک باش��د. افزون بر اين موضوع، 
با آغاز ناآرامي در كشورهاي شمال آفريقا 
و خاورميانه، ناهماهنگي در سياست هاي 
نفتي كشورهاي عضو اوپک تا آنجا پيش 
رفت كه سبب شد ميزان پايبندي اعضاي 
اوپک به س��هميه هاي تولي��د – با وجود 
خروج حدود نيمي از نفت ليبي از بازار - 
در ماه فوريه به 30درصد كاهش يابد. همين 
سطح نازل همكاري ها چه در چارچوب 
نفت و چ��ه در چارچوب همكاري هاي 
گس��ترده تر اقتصادي و سياسي است كه 
نشست پيش روي اوپک را در آغاز فصلي 
 نو از حيات اين سازمان از اهميت برخوردار

 مي سازد. 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بيشترين تعداد اتباع غيرمجاز افغانی 
در پايتخت سكونت دارند

مدي��ر كل اتب��اع خارجی اس��تانداری 
تهران گفت: بيشترين آمار حضور اتباع 
غي��ر مجاز افغانی در كش��ور، متعلق به 
پايتخت اس��ت. عيس��ی موسوی نسب  
ضمن بي��ان اين مطلب اظهار داش��ت:  
در ح��ال حاضر تس��هيالتی كه به اتباع 
مج��از خارجی حاض��ر در اي��ران كه 
پرون��ده،  رس��می،  پناهندگ��ی  دارای 
كارت و هوي��ت قانونی هس��تند، ارايه 
می ش��ود بسيار مطلوب بوده از اين رو 
مورد تش��ويق سازمان حقوق بشر قرار 
گرفته اس��ت. مدي��ر كل اتباع خارجی 
اس��تانداری ته��ران ب��ا اش��اره به عدم 
اختصاص يارانه نقدی به اتباع خارجی 
اعالم كرد: به هيچ عنوان اتباع خارجی 
مستقر در كش��ورمان مشمول دريافت 

ياران��ه نقدی نخواهند بود چرا كه هيچ 
 ارتباطی با قانون هدفمند كردن يارانه ها
كه قانونی داخلی و برای افراد كش��ور 
اس��ت، ندارند. وی در ادامه خاطرنشان 
كرد: ش��غل، آموزش، تحصيل، درمان، 
بهداش��ت و ... از جمل��ه تس��هيالتی 
اس��ت كه به اتباع خارجی در كش��ور 
 ايران همس��نگ ب��ا اتباع داخل��ی ارايه

می شود.
موسوی نسب با بيان حضور يک ميليون 
و 500 ه��زار نفر تبعه غير مجاز افغانی 
در كل كشور خاطر نشان كرد: با توجه 
به شناس��ايی اين تعداد تبعه غير مجاز 
دركشور آنچه مسلم است بيشترين آمار 
حض��ور غير مجازين متعلق به پايتخت 

است. 

پایتخت

حض��رت آيت اله خامن��ه اي رهبر معظم انقالب 
اس��المي در حكمي، اعضاي ش��ورايعالي انقالب 
فرهنگي را ب��راي دوره  جديد منصوب كردند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 

متن حكم به اين شرح است: 
بسم اله الرحمن الرحيم

با توجه به پايان يافتن دوره  مسئوليت اعضاي كنوني 
شورايعالي انقالب فرهنگي، شخصيت  هاي حقوقي 
و حقيقي زير به عنوان اعض��اي اصلي براي دوره  
جديد آن ش��ورا و آي��ت اله احمد جنتي و جناب 
آقاي دكتر حسن حبيبي به عنوان اعضاي افتخاري 

شورايعالي انقالب فرهنگي منصوب مي گردند: 

ش��خصيت هاي حقوقي: رؤساي محترم سه قوه، 
وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي، علوم تحقيقات و 
فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش 
و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمي و 
فناوري رئيس جمهور، رؤساي سازمان صدا و سيما، 
سازمان تبليغات اسالمي، سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المي، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، 
جهاد دانشگاهي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 
دانش��گاه آزاد اسالمي و رؤس��اي كميسيون هاي 
فرهنگي، آموزش و تحقيقات، بهداش��ت و درمان 
مجلس ش��وراي اسالمي. شخصيت هاي حقيقي: 
حضرات حجج اسالم و آقايان دكتر احمد احمدي، 

عليرضا اعرافي، حميد پارسانيا، دكتر غالمعلي حداد 
عادل، دكتر رضا داوري، حسن رحيم پور، دكتر علي 
شريعتمداري، علي اكبر صادقي رشاد، سيّدعليرضا 
صدر حسيني، دكتر محّمدرضا عارف، محسن قمي، 
دكتر محّمدعلي كي نژاد، دكتر منصور كبكانيان، دكتر 
حس��ين كچوئيان، دكتر مهدي گلشني، دكتر علي 
الريجاني، محمود محّمدي عراقي، دكتر محمدرضا 
مخبر، دكت��ر صادق واع��ظ  زاده و دكتر علي اكبر 
واليتي.  توصيه هاي مربوط به اين دوره با تأكيد بر 
توجه جدي به آنها در پيوست اين حكم ابالغ شده 
اس��ت. دوام توفيقات اعضاي محترم را از خداوند 

متعال مسألت مي نمايم.   سيّدعلي خامنه اي

انتصاب اعضاي شورايعالي انقالب فرهنگي از سوي مقام معظم رهبري 
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ب��رای آگاهی از ن��رخ بي��كاری همين بس 
ك��ه در ابتدايی تري��ن س��اعات روز اندكی 
از خ��واب خوش صبح گاهی گذش��ته و به 
يكی از شعبات اداره كار و امور و اجتماعی 
سری بزنيد تا به محض رسيدن به خيابان يا 
كوچه مربوطه، فراموش كنيد س��اعت هنوز 
به هفت هم نرسيده است.همان ساعاتی كه 
بس��ياری از مس��ئوالن محترم هنوز از خانه 
خارج نشده اند، تعداد كثيری كارگر، كارمند، 
كارش��ناس از زن و مرد در برابر اين ادارات 
صف بس��ته اند و با پوشه هايی در دست، در 
انتظار گشوده شدن درهای اداره هستند.اين 
روزها تعداد افرادی كه برای استفاده از بيمه 
بيكاری يا شكايت از كارفرما به اين ادارات 
مراجعه می كنند افزوده شده، تازه اين بخشی 
از افرادی اس��ت كه س��ال ها بر س��ر شغلی 
بوده اند و از امكانات بيمه اس��تفاده كرده اند، 
نه آنهايی كه بيمه و قرارداد نداشته اند يا اصاًل 
موفق نشده اند ش��غلی بيابند و امرار معاش 
كنند.هميشه پاک كردن صورت مسأله سهل 
تر از حل مسأله است؛ كاری كه وزير محترم 
كار و ام��ور اجتماعی در پاس��خ به افزايش 
 بي��كاری انج��ام داده اس��ت: جوان ها حال

 كار ك��ردن ندارند! به راس��تی جوان ها حال
كار ك��ردن ندارن��د يا از بي��كاری و تالش 
بی حاصل برای يافتن شغلی مناسب، بی رمق 
و خس��ته ش��ده اند؟جوان ها حال كار كردن 
ندارن��د، پيرمردی كه سال هاس��ت با وجود 
بيماری و درد مفاص��ل همچنان برای امرار 
مع��اش خانواده اش مجبور اس��ت از صبح 
تا ش��ب ب��دون وقفه كار كن��د چطور؟زنی 
ميانه س��ال كه برای پرداخت هزينه تحصيل 
فرزندانش مجبور اس��ت ب��ا وجود ناراحتی 
قلبی بر س��ر كارش حاضر شود نيز حاال از 
بی حالی بيكار شده يا با بسته شدن كارگاهی 
كه به دليل افزايش واردات كاال، صاحبانش 
ورشكسته ش��ده اند؟ او اكنون به اداره كار و 
ام��ور اجتماعی برای درياف��ت مقرری بيمه 

بيكاری مراجعه كرده است.
گويی اين روزها جان��ب انصاف را رعايت 
كردن سخت ترين كار دنياست؛ هميشه اين 
مردم هس��تند كه مقصر هستند و مسئوالن با 
چشم های بسته به روی مشكالت، با وجدانی 
آسوده به برگزاری همايش های رنگارنگ و 
مصاحبه های پی در پی با رسانه ها می انديشند. 
هم اكنون با وج��ود جمعيت باالی جوان و 

تحصيلكرده دانشگاهی در كشور، شايد مهم 
تري��ن موضوع م��ورد توج��ه در زمينه نرخ 
بي��كاری، بايد تالش در ثابت نگاه داش��تن 
آن باش��د و اين مس��أله از كاهش آن مهم تر 
اس��ت، چرا كه ثابت ماندن نرخ بيكاری نيز 
در ش��رايط فعلی، خود يک موفقيت است.
نياز كشور به ايجاد ساالنه 1/1 ميليون شغل 
جديد، نيازمند اتخاذ سياس��ت های درست 
در اي��ن زمينه اس��ت، ضمن اين ك��ه ادامه 
سياس��ت بانک ها در پرداخت تسهيالت نيز 
نتوانس��ته به ايجاد مش��اغل جديد و كاهش 
نرخ بيكاری منجر ش��ود.بر اس��اس آمارها 
ساليانه حداقل 900 هزار نفر آماده به كار در 
كشور وجود دارد كه ايجاد اشتغال برای اين 
ميزان ورودی به بازاركار، نيازمند هماهنگی 
بي��ن همه وزارتخانه ها از جمله وزارت كار، 
صنايع، تعاون، بازرگانی، علوم و دستگاه های 

ديگر دولتی است.
واردات ب��ی رويه و افزاي��ش بيکاری: از 
س��ال 1384 با هدف كنترل قيمت ها درهای 
ايران به روی واردات گش��وده ش��د. در اين 
ميان چش��م بادامی های چينی موفق ش��دند 
بازارهای ايران را به تس��خير خود درآورند. 

ورود كااله��ای بی كيفيت، ام��ا ارزان چينی، 
كمر رقبای داخلی را شكست.

كاالهای مصرفی ايرانی كه به جرأت می توان 
گف��ت از كيفيتی چند براب��ر كاالهای چينی 
برخوردار بودند، كم كم به فراموش��ی سپرده 
ش��دند و در نهايت توليدی های وطنی يكی 
يكی كركره ه��ا را پايين كش��يده و تعطيلی 
رس��می خود را اعالم كردند.بسياری از اين 
توليدی ها نيز به بن��گاه  های داللی كاالهای 
چينی بدل شدند. در اين ميان كسی سراغی 
از نيروهای كارگری، كارشناس��ی، فنی و ... 
نگرفت؛ نيروهايی كه با داشتن تخصص های 
مختلف، يكی يكی به فراموشی سپرده شدند. 
برخی توانس��تند راه داللی را پيش��ه كرده و 
واس��طه فروش كاالهای وارداتی باش��ند اما 
تكليف آنهايی كه در رشته ايی خاص توانمند 
بودند و عالقه ای هم به مشاغل كاذبی چون 
داللی نداشتند يا حتی اگر مجبور هم بودند 

سرمايه اش را نداشتند، چه شد؟
بيم��ه بيکاری ُمس��کن اس��ت ن��ه درمان:

 

ب��ه ح��ق نمی ت��وان از وجود مزاي��ای بيمه 
بيكاری گذش��ت، اما آيا ادام��ه روند رو به 
رشد درخواست كنندگان برای دولت مشكل 
س��از نخواهد بود؟ بعد از طی ش��دن مدت 
دريافت اين تس��هيالت تكليف افراد بيكار 
چيس��ت؟ آيا معجزه ای در راه است؟ اخيراً 
وزي��ر كار از افزايش تع��داد مقرری بگيران 
بيمه بيكاری نس��بت به سال گذشته خبر داد 
 و با اش��اره به افزايش 20 هزار نفری آنها در
خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل گفت: در خرداد ماه سال گذشته 
تعداد مقرری بگيران بيمه بيكاری 160هزار 
نفر بود كه اين تعداد به 180هزار نفر افزايش 
يافت. اين افزايش ميزان مقرری بگيران بيمه 
بيكاری دو تفس��ير را در پی داشت؛ عده ای 
معتقدند اين امر نش��ان دهنده افزايش صف 
بيكاران اس��ت، بيكارانی كه با ورشكستگی 

واحدهای صنعتی دست از كار می كشند.
عده ای ديگر نيز اين را نش��انه پيش��رفت در 
عرصه خدمات به كارگران می دانند. ولی اله 
صالحی، عضو ش��ورای عالی كار، باال رفتن 
تعداد مقرری بگيران بيمه بيكاری را نش��انه 
 ت��الش در س��اماندهی افرادی دانس��ت كه
 به صورت غيرارادی از كار جدا می ش��وند،
به نحوی كه در گذش��ته افراد بسيار زيادی 
بودند كه پس از قطع همكاری با كارفرما در 
مسير دريافت مقرری بيكاری قرار می گرفتند، 
ولی نمی توانستند مسير اصلی آن را طی كنند.

اين در حالی اس��ت كه يک كارشناس ديگر 
معتقد است كاهش توليد وتعديل نيروی كار 
عامل افزايش مقرری بگيران بيمه است.عضو 
هيأت مديره كانون ش��وراهای اسالمی كار 

استان تهران در اين باره اظهار داشت: كاهش 
توليد در كارخانجات و همچنين س��خت تر 
ش��دن دسترس��ی به مواد اوليه، از مشكالتی 
است كه همواره واحدهای توليدی را با خطر 
تعطيل��ی و تعديل نيروی كار مواجه می كند. 
وی خاطرنش��ان كرد: اخيراً نيز مش��كالتی 
 ب��رای تأمين ب��رق صناي��ع و كارخانجات
ب��ه وجود آمده اس��ت ك��ه اين مس��أله نيز 
می تواند مزيد بر علت كاهش امنيت ش��غلی 
و توليد در كارخانجات باش��د، به نحوی كه 
برخی واحدها مجبور شده اند تا يک شيفت 
از كار خود را به دليل مشكالت تأمين انرژی 

تعطيل كنند.
بي��کاری در نيروه��ای متخص��ص رو به 
افزايش است: هرچند آموزش فنی و حرفه ای 
می تواند در ورود افراد به بازار كار مؤثر باشد 
و آمار بي��كاری را كاهش دهد، اما وضعيت 
نيروی كار و بيكار در كشور، نشان می دهد كه 
بي��كاران دانش آموخته و دارای مدارک عالی 
تحصيلي پنج برابر بيش��تر از بيكارانی است 
كه از س��واد كمتری برخوردارند. براس��اس 
آخرين آمارها، متوسط رشد ذخيره بيكاران 
كش��ور 14 درصد و متوس��ط رش��د ذخيره 
بيكاران دارای مدرک دانش��گاهی 70 درصد 
اس��ت. بنابراين بخش عمده ای از بيكارانی 
كه به ق��ول وزير كار، ح��ال و حوصله كار 
ندارند، داراي مدارک تحصيلی دانش��گاهی 
هستند.بر خالف پيش بينی های برنامه چهارم 
توس��عه، هنوز ايران برای ايجاد فرصت های 
شغلی با موانع جدی روبه روست. با توجه به 
اين كه در سال هاي اخير بيش از 60 درصد 
از ورودی های دانش��گاه ها را زنان تش��كيل 
داده اند، آمار اشتغال زنان تحصيلكرده چندان 
مثبت نيست.گفته می ش��ود كه نرخ بيكاری 
در بين اين زنان 40 درصد اس��ت. هر چند 
كه معموالً ازدواج،  بچه داری، مرخصی های 
طوالن��ی زايمان و ش��ير دادن ب��ه  فرزندان 
خود و نبود فرصت ه��ای برابر برای ارتقای 
ش��غلی ازجمله عوام��ل كناره گي��ری زنان 
از اش��تغال اس��ت،  ام��ا عده ای ه��م از نبود 
فرصت های ش��غلی گله می كنند. اين روزها 
مدرک تحصيلی براي اش��تغال كافی نيست، 
چون به گفته بسياری از كارفرمايان، جوانان 
درس خوانده مهارتی نمی دانند. اش��كال كار 
به جوانان مربوط نيس��ت، ب��ه نظام آموزش 
عمومی و عالی مربوط است كه دانشجويان 
را ب��رای ب��ازار كار تربي��ت نمی كن��د. ب��ه 
گزارش  برنا، نتايج تحقيقات نش��ان می دهد 
كه اش��تغال دانش آموختگان دانش��گاه ها در 
حرفه ای نامتناس��ب با م��درک تحصيلی هر 
 قدر هم كه درآمدزا باشد، بيكاری محسوب 

می شود. 

آژیر

به م��ردان قدرت دهيد ت��ا صميميت 
ف��وران كند. م��رد موجودي عاش��ق 
قدرت اس��ت. مرد از اين كه قدرتمند 
باش��د ل��ذت می برد. در آس��مان اوج 
مي  گيرد و ش��ما را نيز همراه خود باال 
مي برد. تا وقتي كه مشغول كشتن اين 
احس��اس در مردان هستيد، بدانيد كه 
تنه��ا مي توانيد خواب خوش��بختي را 

ببينيد.
اگ��ر قدرت مرد را ناديده بگيريد يا از 
آن انتق��اد كنيد، بداني��د كه ديگر پري 
روياهاي��ش نخواهي��د ب��ود. او دنبال 
كسي اس��ت كه به قدرت هايش ايمان 
داش��ته باش��د و حتي ضعف هايش را 
در جهت تقويت توانايي هايش مثبت 

جلوه دهد.پس بدانيد كه:
1- اگر خودتان داراي درآمد هس��تيد، 
هرگ��ز درآم��د و پولت��ان را ب��ه رخ 
همس��رتان نكش��يد.حتي اگ��ر درآمد 
بيش��تري داريد هرگز به روي خودتان 
ه��م نياوريد.بگذاريد همس��رتان فكر 
كند كه همه چيز در دس��ت اوست و 
اداره امور خانه به دس��ت قدرتمند او 

اداره مي شود.
2- مطلقًا او را با كسي مقايسه نكنيد.

شوهر خواهرم دو تا خانه دارد، فالني 
اينق��در درآمد دارد و ت��و مثل گداها 
هستي! اگر واقعًا به بهبود اوضاع مالي 
فكر مي كنيد، او را براي تالش بيش��تر 
تش��ويق كنيد، انتقاد، دشمن صميميت 

است.
فاتح��ه   ، اي  عرض��ه  ب��ي  ت��و   -3
 خوان��دن ب��ر صميمي��ت اس��ت. تو
بي عرضه اي يعن��ي فرو ريختن مرد، 
يعني به دس��ت خود خان��ه را خراب 
 كردن. هر مفهوم مشابه تو بي عرضه اي
 فاتحه اي بر صميميت و عشق متقابل مرد

است.
4- ش��وهر خود را حالل مش��كالت 
بدانيد. مش��كل را ب��ه او بگوييد و از 
او بخواهي��د آن را ح��ل كن��د و تأييد 
كنيد كه تنها او قادر به حل اين مسأله 

است.
5- ب��ه م��ردان ان��درز ندهيد.م��ردان 
دوس��ت دارند ك��ه مش��كالت را به 
تنهايي حل كنند و اگر به ش��ما چيزي 
نمي گويند يعني به تنهايي قادر اس��ت 
موضوع را حل كند و در صورت لزوم 
با شما در ميان مي  گذارند. با نصيحت 

نكردن زندگي خود را عاشقانه كنيد.

6- سكوت مردان را نشكنيد. اين اشتباه 
خانم هاست كه وقتي مرد ساكت است 
مدام به س��مت آنها مي روند و با آنها 
حرف مي  زنند. اگر او س��اكت است 
به س��كوت نيازمند است و احترام به 
اين س��كوت يعني صميميت بيش��تر. 
س��كوت طوالني در زنان ممكن است 
به معني آزرده خاطر بودن باش��د، اما 

در مردها اين طور نيست.
7- ب��ه م��ردان فضا بدهي��د. گاهي او 
را رها كنيد ت��ا با خود خلوت كند، با 
دوس��تان به ورزش برود و به خانواده 
خود تنها س��ر بزن��د. م��دام دنبال او 
نباش��يد. فضاي رها شدن! اين چيزي 
است كه مردان گاهي به آن نياز دارند. 
اگر به  آنها اي��ن فضا را هديه بدهيد، 

آنها نيز به شما عشق مي ورزند.
8- مرد دوست دارد كه از او قدرداني 
ش��ود. تش��كر، به مرد ق��درت پرواز 
مي دهد. از ه��ر كار كوچكي كه براي 
ش��ما انجام مي دهد تشكر و قدرداني 
كنيد تا او نيز بي حساب به شما عشق 

بورزد.
9- مرد بايد تأييد ش��ود. توانايي هاي 
م��رد را تأيي��د كني��د و تأكي��د كنيد 
و توانايي ه��ا  بهتري��ن  صاح��ب   او 

شايسته ترين همسر) شوهر( است.
10- باي��د مورد اطمينان باش��د. به او 
اعتماد كنيد، با اطمينان خاطر از اين كه 
او مي تواند، ش��ما مي توانيد به راحتي 

بسياري از كارها را به او بسپاريد.
11- مردها را تشويق كنيد. مرد عاشق 
تشويق است. كف زدن ها را فراموش 
نمي كن��د. مرد، آفرين ش��ما را تا عمر 

دارد به خاطر مي سپارد.
نكاتي كه در باال ذكر شد شايد در نگاه 
اول بسيار ساده و سطحي و بي اهميت 
جلوه كند، ولي باور كنيد كه با رعايت 
همين نكات ساده ) و البته بي هزينه(، 
بسياري از مش��كالت مربوط به نبود 
صميميت بين همسران حل مي شود. 
آري صميميت��ي كه اگر در خانه حاكم 
باشد، همه مشكالت كمرنگ مي شوند 
و حاض��ر نخواهيد بود كه آن را با دنيا 
ع��وض كنيد. مگر ما از زندگي چيزي 
ج��ز صميميت و يكدل��ي و فضايي با 
عش��ق و محب��ت مي خواهيم؟ مگر نه 
اين اس��ت ك��ه حتي آن كس��ي كه به 
دنب��ال كس��ب ثروت اس��ت، هدفش 

رسيدن به آرامش است؟

جامعه

رازهاي صميميت بين همسران

پنجره

هر شهروندی ناگزير از ارتباط با ساير شهروندان است. در حقيقت ارتباطات 
شهروندی كه طيف وسيعی از حوزه های مختلف حيات اجتماعی را در بر 
می گيرد، جزء ذات زندگی شهرنشينی است. بالطبع بخشی از دشواری های 
اين نوع زندگی نيز به نحوه، چگونگی و كارايی روابط اجتماعی شهرنشينان 
با يكديگر برمی گردد. اين روابط از تربيت درونی افراد ناش��ی می شود، از 
محيط بيرونی و فيزيكی شهر و امكاناتش تأثير می پذيرد و در ساختاری از 
تعامل اجتماعی و نگرش های ش��هروندی ش��كل می گيرد.  از اين ديدگاه 
روابط اجتماعی سالم و كارآمد ميان افراد افزون بر ادب اجتماعی به ساختار و 
اصولی نياز دارد تا حداقل تعارض را سبب شود و جريان امور را تسهيل كند. 
در حالی كه در جامعه شهری، بسياری از روابط اجتماعی به داليل مختلف با 
 آسيب های جدی مواجه است و زندگی روزمره شهروندان را با تنش هايی
مواجه می كند كه آثار منفی آن به س��اير ش��ئون زندگی فردی و جمعی نيز 
تس��ری می يابد. بنا به عقيده صاحب نظران، تنش اجتماعی در جامعه تب 
بااليی دارد و به اتفاقی روزمره تبديل ش��ده اس��ت. اين كه هنگام رانندگی 
ناسزايی رها شده در هوای پردود و دم خيابان گوشمان را نيازارد و اعصابمان 
را نفرسايد، استثنايی بر اصل محسوب می شود و هنگام مراجعت به منزل اگر 
داستانی از بی مالحظه گی ها و خودخواهی های ديگران در فالن جا نداشته 
باشيم، شبمان صبح نمی شود. حاال چرا چنين است؟ آيا از ميراث گرانبهای 
ادب كه گنج گذش��تگانمان بود، محروم مانده ايم يا س��بک و سياق زندگی 

پرمشغله امروزی ما را به اين های و هوی غريب و آزاردهنده وا داشته؟ 
وسايل نقليه عمومی 

در س��ال های اخير حمل و نقل و معضالت ج��ور واجور آن به مهم ترين 
مشكل در كالنشهرهای ايرانی تبديل شده است. اغلب شهروندان حتی آنان 
كه خودروی ش��خصی دارند، از اين معضل دامن��ه دار، آلبومی از خاطرات 
ناخوشايند در ذهن رديف كرده اند و هر روز نيز برصفحات آن می افزايند. 
كرايه تاكسی ها به صورت دربستی و با استفاده از تاكسيمتر از اصول اوليه 
اين نوع حمل و نقل نيمه خصوصی است كه در شهر های ما رعايت نمی 
شود و تاكسی را به صورت يک وسيله نقليه كاماًل عمومی در آورده است. 
معطل ش��دن حين انجام امور اداری، رفتار نادرست يا كم كاری متصديان، 
ناآگاهی مراجعه كنندگان نسبت به روال اداری و قانونی انجام كارها از جمله 
 درباره اسناد و مدارک مورد نياز و ... بخشی از معضالت رفتاری در اداره ها
را رق��م می زنن��د. در اين باره فس��اد اداری نظير رواج پارت��ی بازی كار را 
س��خت تر و وضعيت را حادتر می كند. افزوده ش��دن بر جمعيت شهرها و 
تعداد خودروها، كمبود پاركينگ، كشش نداشتن معابر، ضعف های فرهنگ 
رانندگی و... ترافيک شهری را به دردسری مضاعف تبديل كرده كه تا اطالع 

ثانوی رهايی از آن ممكن نيست. مسافران مجبورند عالوه بر راننده ها كه هيچ 
آموزش��ی درباره شغلشان نديده اند و با بسياری چيزها از رفتار فالن مسافر 
گرفته تا نحوه رانندگی س��ايرين و وضعيت اجتماعی و خيلی مسائل ديگر 
مشكل دارند و ناخرسندند، حضور ديگر مسافران را هم تحمل كنند. نشستن 
سه مسافر روی صندلی عقب كه اصوالً دونفره اند، عدم رعايت سكوت از 
جمله هنگام صحبت با تلفن همراه، رواج بحث و اظهارنظر در تاكسی ها، 
مرافعه و تكه پرانی درباره ميزان كرايه و...، تاكس��ی ها را اگر نه همواره، اما 
اغلب به موقعيتی تنش زا تبديل می كند. بد نيست بدانيد در برخی كشورهای 
توسعه يافته، رانندگی تاكسی شغلی با شأن اجتماعی باال محسوب می شود، 
ب��ه تحصيالت عاليه نياز دارد و بدون گذراندن دوره های آموزش��ی مفصل 
ازجمله درباره نقش��ه شهر و نحوه رفتار با مسافران، نمی توان پشت فرمان 

تاكسی نشست و كسب روزی كرد. 
 انتظار در صف 

فرهنگ ايستادن در صف در جامعه ايرانی خود به آسيب شناسی جداگانه ای 
نياز دارد. برای اغلب صف ها مكان مشخصی تدارک ديده نشده و برای اين 
كار از حاشيه پياده رو استفاده می شود، منتظران در صف از جلو زدن ابايی 
ندارند، حريم ش��خصی يكديگر را از جمله در فاصله های فيزيكی رعايت 
نمی كنند، از سكوت خبری نيست، معطلی به داليل مختلف بيش از اندازه 
است و الی آخر. بالطبع مرافعه در صف ها به ويژه هنگامی كه طوالنی باشند، 

دور از ذهن نيست. 
 مشکالت اداری 

نظام نوبت دهی ماش��ينی كه در بانک ها اعمال می ش��ود، راهكاری آزموده 
ش��ده و مفيد است كه متأس��فانه در اغلب اداره ها به كار گرفته نشده است. 

عالوه بر آن معطل شدن حين انجام امور اداری، رفتار نادرست يا كم كاری 
متصديان، ناآگاهی مراجعه كنندگان نسبت به روال اداری و قانونی انجام كارها 
 از جمله درباره اسناد و مدارک مورد نياز و ...، بخشی از معضالت رفتاری در
 اداره ها را رقم می زنند. در اين باره فساد اداری نظير رواج پارتی بازی، كار را

سخت تر و وضعيت را حادتر می كند. آرمان جامعه امروزی ما در حوزه امور 
 اداری و شهروندی، تحقق پروژه شهر الكترونيک است كه به دليل محدوديت های
فنی و قانونی پيش روی زيرساخت ها و سرعت ارتباطات الكترونيكی هنوز 

راه نيفتاده ترمز آن كشيده شده و به تدريج به رويا تبديل می شود. 
 ترافيك 

در اين باره مش��كالت به قدری عيان و دامنه دار و پيچيده اس��ت كه حتی 
خوشبين ترين مسئوالن نيز به بهبود وضعيت با گذشت زمان اميدوار نيستند 
و از آن دم نمی زنند. افزوده ش��دن بر جمعيت ش��هرها و تعداد خودروها، 
كمبود پاركينگ، كش��ش نداش��تن معابر، ضعف های فرهنگ رانندگی و...، 
ترافيک شهری را به دردسری مضاعف تبديل كرده كه تا اطالع ثانوی رهايی 
از آن ممكن نيست. برای اغلب صف ها مكان مشخصی تدارک ديده نشده 
 و برای اين كار از حاش��يه پياده رو اس��تفاده می ش��ود، منتظران در صف از
جلو زدن ابايی ندارند، حريم ش��خصی يكديگر را از جمله در فاصله های 
فيزيكی رعايت نمی كنند، از سكوت خبری نيست، معطلی به داليل مختلف 
بيش از اندازه است و الی آخر. بالطبع مرافعه در صف ها به ويژه هنگامی كه 

طوالنی باشند، دور از ذهن نيست. 
 محل کار 

كمتر محل كاری را می توان سراغ گرفت كه در آن از دلخوری ميان كارمندان 
 و كارگران با يكديگر يا با رؤس��ا خبری نباش��د. احساس وجود تبعيض و

ب��ی عدالتی در حقوق و مزاي��ا يا نحوه برخوردها، س��ودجويی، رفتارهای 
 غيراخالقی، بی احترامی ها، خستگی مفرط كاركنان و... می تواند شرايط را بدتر

كند. 
 آپارتمان ها 

ضعف فرهنگی آپارتمان نشينی، حضور خرده فرهنگ ها در محيط شهری 
به ويژه در حاش��يه ها، نارسايی های فنی در طراحی و ساخت آپارتمان ها 
از جمله اس��تفاده كامل و جامع از عايق های صوتی، عدم رعايت شئونات 
اخالقی و فرهنگی در مش��اعات و...، آپارتمان ها را به جای محل آس��ايش 
به موقعيتی تنش زا تبديل می كند. بالطبع بخش��ی از نارس��ايی های روابط 
اجتماعی در اين نوع زندگی جمعی آشكار می شود. ضعف فرهنگ مشاركت 
برای نوسازی و بازس��ازی ساختمان، تعميرات اساسی و پرداخت به موقع 

هزينه های شارژ و خدمات را هم به اين فهرست اضافه كنيد.

دث
حوا

روابط اجتماعي در موقعيت هاي مختلف

فرمان��ده انتظام��ي فريدن گفت: مأموران فرماندهي انتظامي اين شهرس��تان در اصفهان، در بازرس��ي از يک 
دس��تگاه كاميون مقدار ده تن برنج خارجي قاچاق را كش��ف و ضبط كردند.به گزارش فارس از اصفهان به 
نقل از پايگاه اطالع رس��اني پليس، س��رهنگ حسين دشتي اظهار داش��ت: مأموران انتظامي مستقر در ايست 
و بازرس��ي شهيد س��االري  اين فرماندهي، حين كنترل خودروهاي عبوري، به يک دستگاه كاميون مشكوک 
ش��دند و آن  را متوقف كردند. وي افزود: در بازرس��ي از اين كاميون يک هزار كيس��ه ده كيلويي برنج كه در 
مجموع ده تن برنج خارجي قاچاق و فاقد مجوز گمركي بوده، كشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
فريدن تصريح كرد: طبق نظر كارشناسان گمرک ارزش ريالي كاالهاي كشف شده بالغ بر 200 ميليون ريال 
برآورد ش��ده است. وي بيان داش��ت: در اين رابطه راننده كاميون به نام »ملک محمد.ا« به اتهام حمل كاالي 
قاچاق دس��تگير و خودروي وي نيز توقيف و به پاركينگ منتقل ش��د. دشتي در پايان با بيان اين كه كاالهاي 
كشف شده تحويل اداره گمرک استان شده است، اضافه كرد: متهم به همراه پرونده براي سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شد. 

در شهرستان فریدن؛ 
محموله 10 تني برنج قاچاق متوقف شد

رئيس مركز سالمت خانواده و جمعيت 
وزارت بهداش��ت گف��ت:  بي��ن اف��راد 
تحصيلكرده، جدايی بيشتر از طالق ديده 
می شود.در اين نوع زندگی هركس زندگی 
خود را دارد و فقط ظاهر را حفظ می كند.
نسرين تهرانی در گفتگو با فارس، با بيان 
اين كه اگر هركدام از حيطه های مشكالت 
و آسيب های اجتماعی را بررسی كنيم به 
موضوع خانواده می رسيم، اظهار داشت: 
متأسفانه در حال حاضر در افراد تحصيلكرده 
جدايی بيش��تر از طالق ديده می ش��ود و 
اين اف��راد زندگی خود را به اينگونه اداره 
می كنند ك��ه فقط ظاهر را حفظ می كنند، 
ولی هركس برای خ��ود زندگی می كند.
وی افزود: هزينه های جدايی و آسيب هايی 
كه اين خان��واده به خود و فرزندانش��ان 
می زنند بسيار بيشتر از طالق است و اين 
افراد به خاطر اين كه مردم از دور زندگی 
آنه��ا را خيلی خوب و موف��ق می بينند، 
 نمی خواهند پاس��خگوی نگاه های مردم

باشند.بنابراين زندگی را به هر نحوی كه 
ممكن است نگه می دارند.تهرانی تصريح 
كرد: در اين زندگی هر دو فرد افراد خوبی 
محس��وب می ش��وند، اما عل��م كنار هم 
زندگی كردن را ندارن��د و در واقع مانند 
شطرنجی اس��ت كه نتوانند مهره های آن 
 را به درستی حركت دهند و بازی به هم
می خورد.رئيس مركز س��المت خانواده 
و جمعيت وزارت بهداش��ت در ادامه با 
بيان اين كه طالق نيز در جامعه آسيب های 
 زيادی را به بار خواهد آورد، يادآور ش��د:
به عنوان مثال اين س��ئوال وجود دارد كه 
زن ها بعد از اين كه از شوهرش��ان طالق 
گرفتند چه نهادی در س��طح جامعه برای 
حمايت از آنها وج��ود دارد يا چه جايی 
 اس��ت كه اش��تغال آنها را تأمي��ن كند و
همين طور مردها پس از اين كه از همسرشان 
جدا ش��دند چه می كنند؛ اينها هزينه های 
 پنهانی است كه در جامعه وجود دارد و ديده

نمی شود. 

 زوج های تحصيلكرده به جای طالق
زندگی جداگانه را انتخاب می كنند

جوانانايرانیازبیکاریبیحالشدند
ياازبیحالیبیکار؟

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران پليس اصفهان موفق شدند زنی را كه در اصفهان اقدام به سرقت طال از 
كودكان می كرد، دستگير كنند.به گزارش ايمنا، سرهنگ محمد علی بختياری با بيان اين كه در پی وقوع چند فقره سرقت 
طالجات اطفال در پارک های سطح شهر موضوع در دستور كار مأموران كالنتری 19 اين فرماندهی قرار گرفت، اظهار 
داشت: با تشكيل تيم های گشتی نامحسوس، در نهايت سارق كه »سليمه _ ج« نام دارد، در حين ارتكاب به سرقت، 
شناسايی و دستگير شد . وی تصريح كرد : با انتقال متهمه به كالنتری مربوطه وی به صراحت به بزه انتسابی اقرار كرد. 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اين كه متهمه به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع 
قضايی شده است، به خانواده ها هشدار داد: افراد فرصت طلب و شياد از هر فرصتی برای تحقق نيات شوم خود استفاده 
می كنند، به طوری كه يک لحظه غفلت از كودكان در پارک، ممكن است غير از ضرر و زيان مالی، آسيب های روحی و 
روانی جبران ناپذيری را برای فرزندان به دنبال داشته باشد.وی ادامه داد: جهت پيشگيری از وقوع چنين حوادثی، الزم 
است والدين از آويختن طالجات و زيورآالت به كودكان و اطفال كم سن و سال هنگام بازی و تفريح جداً خودداری 

كنند تا شاهد چنين وقايعی نباشيم. 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد؛
دستگيری سارق طالهای كودكان در حين سرقت

سيد  جواد آرامی در گفتگو با فارس توانا 
در خصوص اس��تفاده افراط��ی از لوازم 
آرايش اظهار داش��ت: اس��تفاده از لوازم 
آرايشی در خانواده هايی كه به تجملگرايی،  
اسراف گرايی و چشم و همچشمی توجه 
دارند، بيش��تر از س��اير قشرهاست. اين 
روانشناس به نوع استفاده از لوازم آرايشی 
در كشورهای غربی اش��اره كرد و افزود: 
اس��تفاده از لوازم آرايش��ی در كشورهای 
اروپايی كه پوشش مناسبی ندارند، خيلی 
 كمتر از كشور ماست.آرامی با بيان اين كه
ن��وع رفتار مادران در تثبيت ش��خصيت 
دختران بس��يار مؤثر است، افزود: استفاده 
بی رويه از لوازم آرايشی در خانواده هايی 
كه م��ادر خانواده مقيد ب��ه ضوابط دينی 
نيس��ت و خود از لوازم آرايش��ی استفاده 

می كند،  بيشتر ديده می شود.
وی با اش��اره به اينكه گرايش به استفاده 
از لوازم آرايش معموالً در دوره نوجوانی 
بيش از ساير س��نين است ، اظهار داشت: 
تغيي��رات جس��مانی دوره نوجوان��ی و 
همچنين حضور در جمع دوس��تان برای 

نس��ل جوان از اهميت بااليی برخوردار 
است، بر همين اساس فرد برای حضور در 
اجتماع به دنبال راهی است كه خود را به 
بهترين شكل در جمع نشان دهد. به همين 
دليل برخی از دختران نوجوان استفاده از 
ل��وازم آرايش را ب��رای پذيرش در جمع 

دوستان انتخاب می كنند.
آرامی با بيان اين كه استفاده از لوازم آرايش 
تا حدودی به ش��خصيت فرد هم مربوط 
است،  خاطرنشان كرد: افرادی كه اعتماد 
به  نفس پايينی دارند برای حفظ ارزشمندی 
خود، گاهی به اس��تفاده بی رويه از لوازم 
آراي��ش رو می آورن��د.وی مهم ترين راه 
 جلوگي��ری از آس��يب های اجتماعی كه
به واسطه استفاده بی رويه از لوازم آرايشی 
ايجاد می شود را ارائه آموزش های صحيح 
در اي��ن زمينه بي��ان كرد و گف��ت:  ارائه 
آموزش های رسمی و غيررسمی به منظور 
بيان آسيب های اجتماعی ناشی از مصرف 
بی رويه از لوازم آرايشی در كاهش گرايش 
 دخت��ران به لوازم آرايش��ی بس��يار مؤثر

 است.

اعتماد به نفس پايين موجب استفاده بي رويه 
از لوازم آرايش مي شود
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

تاپايانسال94؛
بهرهبردارياز20كیلومترنخستمتروياصفهان

رئيس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: تا پايان س��ال 1394، 20 كيلومتر 
نخس��ت متروي اصفهان به بهره برداري مي رس��د. عباس حاج رسوليها با اشاره به 
اين كه همه برنامه ريزي هاي پنج ساله مديريت شهري اصفهان در راستاي مباحث 
زيست  محيطي است، بيان داشت: توجه ويژه به سرانه فضاي سبز هدف مديريت 
در سال جاري محسوب مي شود.  وي ادامه داد: سرانه فضاي سبز در سال 1389 
براي هر نفر 24 مترمربع بود كه در برنامه پنج س��اله، شهرداري اصفهان پيش بيني 
افزايش اين س��رانه به 29 متر مربع را در دس��تور كار قرار داده شده است. رئيس 
ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان با بيان اين كه در حال حاضر سرانه پارک شهري 
در اصفهان، 2/25 مترمربع است، گفت: اين سرانه به 2/75 مترمربع در چشم انداز 
اصفهان مي رس��د. وي افزود: س��رانه پارک محلي و انهار حاشيه شهر اصفهان در 
حال حاضر 6/5 مربع اس��ت كه به هشت مترمربع افزايش مي يابد.  حاج رسوليها 
تصريح كرد: س��رانه فضاي سبز ميادين را از 3/25 مترمربع بايد به 3/75 مترمربع 
افزاي��ش دهيم. وي با بيان اينكه ميزان عرصه ه��اي آبياري را در برنامه ريزي هاي 
خ��ود از 45 درصد به 80 درصد خواهيم رس��اند، تاكيد كرد: در راس��تاي همين 
اقدامات ميزان بازيافت پس��ماند خش��ک به كل پس��ماند را به 20 درصد افزايش 
مي دهيم. رئيس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان تصريح كرد: رفت و روب مكانيزه 
در شهر اصفهان هم اكنون 23 درصد است كه به 48 درصد افزايش خواهد يافت 
و در نظر داريم تعداد ايستگاه هاي مكانيزه از 15 درصد به 40 درصد افزايش يابد. 
وي بيان داش��ت: شهر اصفهان داراي 13 دستگاه س��نجش آلودگي هوا است كه 
طي برنامه ريزي هاي به عمل آمده اين تعداد به 18 دستگاه افزايش خواهد يافت. 
حاج رس��وليها با بيان اينكه تامين مكان هاي احداث جايگاه CNG از 13 مورد به 
38 مورد افزايش مي يابد، اظهار داش��ت: 20 كيلومتر نخس��ت طول مسير متروي 

اصفهان تا پايان سال 1394 به بهره برداري خواهد رسيد. 

وي با اشاره به اين كه ايجاد مسيرهاي جديد دوچرخه سواري و افزايش آن از 40 
كيلومتر به 90 كيلومتر افزايش مي يابد، گفت: ارتقاي مراكز آموزش��ي و ورزش��ي 
در ش��هر اصفهان از ديگر برنامه هاي مديريت ش��هري طي سال هاي آينده است.  
رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: با وضعيتي كه در حال حاضر در مورد 
زاينده رود به وجود آمده اس��ت اگر برنامه ريزي  براي رفع آن وجود داشت، جاي 
نگران��ي نبود. وي با بيان اين كه دو ميليارد و 200 ميليون مترمكعب از منابع آبي 
زاينده رود با اس��تفاده بيش از حد از آن طي اين س��ال ها به مصرف رسيده است، 
گفت: ش��وراي اسالمي شهر اصفهان پروژه هايي كه در اين همايش ارائه مي شود 

را بررسي و اجرا كند. 

افزايش 50 درصدي حضور واحدهاي 
توليدي در نمايشگاه كاشي و سراميک 

دهمين نمايش��گاه بين المللي كاش��ي، س��راميک و س��رويس هاي 
بهداش��تي اصفهان با حضور بيش از 85 شركت. در دهمين نمايشگاه 
بين المللي كاشي، س��راميک و سرويس هاي بهداشتي اصفهان، بيش 
از 85 ش��ركت از اس��تان هاي اصفهان، تهران، خراسان رضوي، يزد، 
مازندران و كرمان در متراژي بالغ بر هش��ت ه��زار مترمربع به ارائه 
محصوالت خود مي پردازند. در اين نمايش��گاه از 16 تا 20 خردادماه 
در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برپا است، حضور واحدهاي توليدي صنعت كاشي و سراميک تا 50 
درصد افزايش يافته كه تنوع محصوالت به نمايش درآمده را موجب 
شده است.  همچنين عرضه انواع شيرآالت در نمايشگاه افزايش داشته 
و نمايندگان هشت ش��ركت خارجي از كشورهاي ايتاليا، چين، كره 
جنوبي، تايوان، آلمان، انگليس، ژاپن و تركيه نيز محصوالت خود را 
در معرض نمايش گذاش��ته اند. برگزاري نشست هاي كارشناسي در 
خصوص صنعت كاش��ي و سراميک و تبادل نظر ميان توليدكنندگان 
داخلي و خارجي  از ديگر ويژگي هاي اين نمايش��گاه است. شركت 
هاي حاضر در دو بخش توليد و بازرگاني و همچنين در زمينه توليد 
انواع كاش��ي، سراميک و گرانيت، ش��ير آالت بهداشتي، ساختماني، 
صنعتي و خانگي، س��رويس هاي بهداشتي و تجهيزات مرتبط، مواد 
اوليه، خدمات و صنايع وابس��ته آخرين نمون��ه محصوالت خود را 
عرضه مي كنند. گفتني اس��ت نمايشگاه بين المللي كاشي و سراميک 
اصفهان پس از تهران، دومين نمايش��گاه معتبر اين صنعت در كشور 
 بوده و برگزاري تخصصي آن، مهم ترين عامل اس��تقبال ش��ركت ها
و واحده��اي توليدي اين صنع��ت براي حضور در اين نمايش��گاه 

محسوب مي شود.

راه اندازي بخش واردات گمرک
 شهر كاشان در آينده نزديک

نماين��ده مردم كاش��ان، آران و بي��دگل در مجلس با بي��ان اين كه تا 
س��ال پيش گمرک ش��هر كاش��ان تنها به بخش صادرات مجهز بود، 
گف��ت: در آينده نزديک بخ��ش واردات اين گمرک ه��م راه اندازي 
مي ش��ود. اصغر گرانمايه پور با بيان اين كه ش��مار واحدهاي صنعتي 
و توليدي منطقه كاش��ان به بيش از يک هزار و 700 واحد مي رس��د، 
افزود: كاش��ان هم اكنون داراي واحد گمرک صادرات بوده و ميزان 
ص��ادرات محصوالت توليدي كارخانجات و صنايع اين شهرس��تان 
حتي از چند استان كشور نيز بيشتر است. نماينده مردم كاشان، آران 
و بيدگل در مجلس ش��وراي اسالمي، در باره ساختمان گمرک شهر 
كاشان، توضيح داد: تا چند سال پيش كاالهاي شهر كاشان براي انجام 
تش��ريفات صادراتي بايد به مناطق ديگر مانند س��لفچگان، اصفهان 
و يا تهران انتقال داده مي ش��د، اما خوش��بختانه با افتتاح س��اختمان 
گمرک شهر كاشان تمام اين مشكالت برطرف شده و تمام تشريفات 
صادرات در ش��هر كاشان انجام مي شود.وي با بيان اين كه ساختمان 
بخش واردات شهر كاشان در آينده نزديک احداث مي شود، تصريح 
كرد: فراهم كردن بس��تر مناسب براي آس��ان شدن مسير صادرات و 
همچنين  واردات ماش��ين آالت و مواد اوليه براي توسعه فعاليت هاي 
كارخانه ها اين منطقه ضرورت بس��ياري دارد.عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس، تاكيد كرد: با راه اندازي بخش واردات 
گمرک كاش��ان زمينه رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي هر چه بيشتر 
منطقه و ش��هرهاي هم جوار آن فراهم مي شود. در سه ماهه اول سال 
جاري، ميزان صادرات كاش��ان به 45 ميليون دالر رس��يده است كه 
در صورت ادامه اين روند، پيش بيني مي ش��ود تا پايان س��ال جاري 
صادرات كاش��ان به 180 ميليون دالر برس��د.اگر اس��تان ها بر اساس 
ميزان صادرات رده بندي ش��وند، شهرستان كاشان در رتبه شانزدهم 

استان های كشور جاي دارد.

محمودزاده: 
اجرا ی 106 طرح عمرانی و شهرسازی 

در اصفهان 
مديركل مسكن و شهرسازی استان اصفهان گفت: 106 طرح عمرانی 
و عمران ش��هری حوزه مس��كن و شهرس��ازی در اين استان مراحل 
اجرايی را می گذراند. محمود محمودزاده با اش��اره به اقدامات انجام 
گرفته در حوزه مسكن و شهرسازی استان اصفهان طی سال های اخير، 
افزود: هم اكنون 106 طرح عمرانی و عمران ش��هری در سطح استان 
اصفه��ان مراحل اجرايی خود را می گذراند و عمليات بهره برداری از 
آنها در آينده ای نزديک آغاز خواهد ش��د. وی با بيان اين كه بسياری 
از اين پروژه ها تقريبًا به انتهای فعاليت اجرايی خود رسيده اند، اظهار 
داشت: طرح های عمرانی و عمران شهری مسكن و شهرسازی استان 
اصفهان تاكنون بيش از 85 درصد پيش��رفت فيزيكی را نشان می دهد 
كه در نوع خود قابل توجه اس��ت.  مديركل مس��كن و شهرس��ازی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به تفكيک پذيری طرح های حوزه مسكن و 
شهرس��ازی اين اس��تان كه در مرحله اجرا قرار دارند، تصريح كرد: 
هم اكنون 57 طرح عمران شهری و 49 طرح عمرانی در سطح استان 
اصفهان در مرحله اجرا قرار دارند كه بر اس��اس گزارش های رسيده، 
85 درصد پيش��رفت فيزيكی داش��ته اند. وی با بي��ان اين كه اجرای 
اين تعداد طرح در حوزه مس��كن و شهرس��ازی استان اصفهان طی 
سال های گذشته بی نظير تلقی می شود، اضافه كرد: تكميل اين تعداد 
پروژه در حوزه مس��كن و شهرسازی، موجبات ايجاد تحول عظيمی 
در زيرس��اخت های استان اصفهان را فراهم خواهد كرد.  محمودزاده 
با بيان اين كه زمان بهره برداری از برخی پروژه های در حال احداث 
مشخص ش��ده است، بيان داش��ت: برخی از اين پروژه های اجرايی 
از اواخر فصل تابس��تان و اوايل فصل پاييز م��ورد بهره برداری قرار 
می گيرن��د و در اختيار متقاضيان قرار خواهند گرفت. وی با اش��اره 
به لزوم در نظرگيری مقررات ملی س��اختمان در س��اخت و ساز اين 
تعداد پروژه های حوزه مس��كن و شهرسازی در استان اصفهان، ادامه 
داد: تمامی ضوابط و مقررات مش��خص ش��ده در حوزه ساختمان به 
منظور احداث اين پروژه های عمرانی مد نظر قرار گرفته و اجرا شده 
است. مديركل مسكن و شهرسازی استان اصفهان تاكيد كرد: اجرای 
مقاوم س��ازی، توجه وي��ژه به موضوعات فن��ی و تخصصی، اصالح 
الگ��وی مصرف و بهينه س��ازی مصرف انرژی باي��د به صورت ويژه 
در چني��ن پروژه هايی مد نظر قرار گيرد كه با توجه به اقدامات انجام 
ش��ده، هيچ گونه نگرانی در اين ارتباط وجود ن��دارد. وی در بخش 
ديگری از صحبت های خود به ماده 56 قانون پنجم توسعه اشاره كرد 
و گفت: بر اس��اس اين ماده كه س��اخت و ساز ساختمان های دولتی 
را مد نظر قرار داده اس��ت، به منظور حذف تشكيالت موازی، دولت 
موظف شده تا امور برنامه ريزی، مطالعه، طراحی و اجرای آنها را بر 
عهده بگيرد. محمودزاده اظهار داش��ت: دولت همچنين موظف شده 
تا تمركز س��اخت و ساز ساختمان های دولتی و عمومی قوه مجريه، 
ارتقای كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و 

استانداردها را بر اساس اين ماده سامان دهی و اجرا كند.

استاندار چهارمحال و بختياري تأكيد كرد:
برخورد قانوني با مديران مداخله گر 

در امور انتخاباتي 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري از برخورد جدي و قانوني با مديران 

مداخله گر در امور انتخاباتي در اين استان خبر داد.
علي اصغر عنابستاني سياسي و انتخاباتي كردن فضاي اين استان را از 
هم اكنون ظلم به مردم بيان و تأكيد كرد: براي ما فرقي ندارد كه چه 
فردي به مجلس ش��وراي اسالمي راه يابد، بلكه امانت داري، صيانت 
از آرا و برگزاري انتخابات سالم در اولويت كاري مسئوالن قرار دارد. 
عنابس��تاني استفاده از بيت المال در دفاع يا عدم دفاع از كانديداها را 
ممنوع دانست و افزود: در صورت مشاهده چنين اقدامي، فرد خاطي 
به ش��دت مجازات مي ش��ود. وي آغاز فعاليت زود هنگام انتخاباتي 
كانديداهاي مجلس ش��وراي اس��المي را باعث ضربه زدن به فضاي 
توليد، كار و اش��تغال كش��ور بيان و تصريح كرد: برگزاري انتخابات 
منسجم، بي تنش و س��الم مهم ترين هدف و اولويت مسئوالن استان 

محسوب مي شود.
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره به وج��ود فرصت هاي مطل��وب در برنامه 
پنجم توس��عه و بودجه س��ال 90 در كش��ور، گفت: برش اس��تاني 
برنام��ه پنجم توس��عه در چهارمحال و بختي��اري در حال تدوين و 
پ��س از تش��كيل و برگ��زاري جلس��ات كارشناس��ي كارگروه هاي 
زيرمجموعه در حوزه هاي تخصصي از س��وي دس��تگاه هاي اجرايي 
مربوط، حداكثر دو تا س��ه ماه آينده قابل ارائه اس��ت. عنابس��تاني به 
 وج��ود يک هزار و 914 پروژه نيمه تم��ام در چهارمحال و بختياري

اش��اره و خاطرنش��ان ك��رد: وج��ود اين تع��داد پروژه نيم��ه تمام، 
 نش��انه هدايت نادرس��ت اعتبارات اس��تاني در س��ال هاي گذش��ته

است. 
وي رتبه اعتباري چهارمحال و بختياري در كش��ور طي سال گذشته 
را 27 و رتب��ه تع��داد پروژه ها را 16 برش��مرد و افزود: داش��تن اين 
رتبه ها منطقي و علمي نيس��ت. استاندار چهارمحال و بختياري تأكيد 
ك��رد: برنامه ريزي براي تكميل و بهره برداري س��ريع تر از پروژه هاي 
ياد ش��ده ضرورت دارد. وي آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي جديد 
در س��ال جاري را ممنوع دانست و گفت: تمام اعتبارات سال جاري 
با رعايت س��هم شهرستاني براساس شاخص ها تكميل و بهره برداري 
به طرح ه��اي باالي 70 درصد پيش��رفت فيزيك��ي اختصاص دارد. 
عنابس��تاني در بخ��ش ديگري از س��خنان خود مجموع��ه مديريت 
چهارمحال و بختياري در س��ال 1389 نس��بت به س��ال قبل از آن را 
داراي 15 تا 20 درصد رش��د در حوزه ه��اي مختلف بيان و تصريح 
كرد: در مجموع عملكرد مديريت اس��تان قابل دفاع بوده اما سرعت 
 در حرك��ت ب��ه س��مت توس��عه و پيش��رفت همه جانب��ه ضروري

است.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري در ادامه س��خنانش با اش��اره به 
ضرورت حضور مديران اس��تاني در دستگاه هاي اجرايي شهرستاني 
خ��ود گفت: تمام مديران بايد گزارش ماهانه سركش��ي هاي خود از 
ادارات شهرس��تاني را ارائ��ه دهد. وي اين اق��دام را منجر به تقويت 
مديريت در اين اس��تان دانست و افزود: عدم ارائه گزارش به عنوان 

سركشي نكردن و كوتاهي مديران در امور محوله قلمداد مي شود. 
عنابس��تاني همچنين با اش��اره به ماندن حداقل 210 ميليارد ريال از 
اعتبارات سال گذش��ته در حساب دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و 
بختياري، خاطرنش��ان كرد: دستگاه هايي كه نسبت به هزينه اعتبارات 
خود اقدام نكنند، اعتبارات آنها كس��ر ش��ده و از بودجه سال 90 هم 
ريالي به اين دس��تگاه ها اختص��اص نخواهد يافت. وي رونق نماز و 
دعا در دستگاه هاي اجرايي را ضروري برشمرد و گفت: در اين راستا 
مديران اجرايي دس��تگاه ها به همراه كارمندان ش��ان هر ش��ب به يک 

مسجد بروند و گزارش عملكرد خود را براي مردم ارائه دهند. 
استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به نزديكي روز صنايع دستي 
گفت: تمامي مديران اس��تان موظفند تا هداي��ا، جوايز و پاداش هاي 
م��ورد نظر خ��ود را از صنايع دس��تي توليدي در اس��تان تهيه كنند. 
وي با تبريک هفته محيط زيس��ت و جهاد كش��اورزي تصريح كرد: 
براي ترويج حوزه محيط زيس��ت و ارتقاي آموزش بايد به صورت 

برنامه اي اولويت دار اقدام شود. 

همزمان با هفته جهاد كشاورزي؛
بهره برداري از 54 طرح كشاورزي

در چهارمحال و بختياري
مديركل جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختي��اري گفت: همزمان با 
هفته جهاد كش��اورزي 54 طرح كشاورزي در اين استان بهره برداري 
مي شود. صفدر نيازي اظهار داشت: از مجموع اين طرح ها، 24 طرح 

دولتي و مابقي بانكي هستند.
وي اعتب��ار هزينه ش��ده براي اجراي اين تع��داد طرح را بيش از 27 
ميلي��ارد و 268 ميلي��ون ريال اعالم و تأكيد كرد: از اين مبلغ، ش��ش 
ميلي��ارد و 616 ميليون ري��ال از محل اعتبارات دولت��ي، 13 ميليارد 
و 515 ميلي��ون ري��ال از محل تس��هيالت بانكي و مابق��ي از محل 
آورده متقاضيان تأمين ش��ده اس��ت. نيازي از اش��تغال مستقيم 150 
نفر با راه اندازي طرح هاي ياد ش��ده خبر داد و افزود: با بهره برداري 
 از اي��ن طرح ها، زمين��ه بهره مندي دو ه��زار و 713 خان��وار فراهم

مي شود.
مديركل جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختي��اري افزود: اين تعداد 
ط��رح قابل بهره ب��رداري در هفته جهاد كش��اورزي 48 طرح مربوط 
به بخش آب و خاک و امور فني و مهندس��ي، س��ه طرح مربوط به 
بخش بهبود توليدات دامي، يک طرح مربوط به بخش بهبود توليدات 

گياهي و دو طرح مربوط به بخش امور آبزيان است. 
نيازي خاطرنش��ان كرد: از مجموع طرح هاي ياد ش��ده، هفت طرح 
در شهرس��تان شهركرد، هفت طرح در شهرستان بروجن، شش طرح 
در شهرس��تان فارسان، شش طرح در شهرستان لردگان، 12 طرح در 
شهرس��تان اردل، هش��ت طرح در شهرستان كوهرنگ و هشت طرح 

در شهرستان كيار به بهره برداري مي رسد.
وي در ادامه با اش��اره به طرح هاي در دس��ت اج��راي اين اداره كل، 
گفت: در سال گذشته 962 طرح كشاورزي آماده دريافت تسهيالت 

بود كه به داليلي به مرحله اجرايي نرسيد.
مديركل جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختي��اري با بيان اين كه در 
بخش كشاورزي به  ازاي پرداخت هر 6شش ميليون تومان تسهيالت 
يک فرصت ش��غلي ايجاد مي ش��ود، گفت: در سال گذشته برخي از 
طرح هاي در دست اقدام به صورت نيمه كاره رها شده اند كه با توجه 
ب��ه برنامه هاي تدوين ش��ده اين اداره  كل در س��ال  ج��اري، با اتمام 
طرح هاي نيمه تمام زمينه اش��تغال تعداد بيشتري از كارجويان فراهم 
خواهد ش��د. وي با اش��اره به ميزان توليدات بخش كش��اورزي اين 
اس��تان، گف��ت: در حال حاضر بيش از يک ميلي��ون و 150 هزار تن 
توليدات دامي و كشاورزي در اين استان توليد و روانه بازار مصرف 

مي شود.
ني��ازي از فعاليت بيش از 66 هزار بهره بردار در بخش كش��اورزي و 
دامي اين استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از 95 درصد از 
عمليات كشاورزي در مناطق روستايي اين استان به صورت مكانيزه 

انجام مي شود.

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان اظهار داشت: 
كميته حقيقت ياب متش��كل از دستگاههاي دولتي به 
جاي تالش براي دس��ت يابي به حقيقت در راستاي 
توجيه عملكرد يک واحد صنعتي كه وظايف اجتماعي 
خود را به فراموشي سپرده اقدام نمود. آب دراين منطقه 
مش��هود است، گفت: مس��تندات كميته حقيقت ياب 
علمي نيست و اين كميته براي دست يابي به حقيقت 
تالش نكرد. وي با انتقاد از سازمان حفاظت از محيط 
زيست، س��ازماني كه همواره بايد در راستاي ارتقاي 
محيط زيست تالش كند به دليل همراهي با اين كميته 
تصريح كرد: صالحيت علمي كميته حقيقت ياب زير 
سوال است و اين كميته صالحيت اظهار نظر ندارد. وي 
با اظهار تاسف از عملكرد سازمان محيط زيست كه به 
عنوان متولي مباحث زيست محيطي شناخته مي شود 
در توجيه عملكرد پااليشگاه اصفهان افزود: از كميته اي 
كه به جاي اين كه به دنبال حقيقت باشد دنبال سياسي 

كاري اس��ت جز اعالم چنين نتايجي انتظاري نيست. 
معاون خدمات ش��هري شهرداري اصفهان با بيان اين 
كه نظرات كميته حقيقت ياب بر خالف موارد مشهود 
است، خاطرنشان كرد: آلودگي نفتي خاک اين منطقه 
مشهود است و از آب چاه هاي منطقه نيز كه در ظرف 
ريخته مي شود بوي نفت به مشام مي رسد، همچنين 
آلودگي هوا نيز بر كس��ي پو ش��يده نيس��ت؛ بنابراين 
مشخص است س��ه عنصري كه براي رشد گياهان و 
درختان ضروري است در اين منطقه آلوده است. رنجبر 
اظهار داشت: اقدامات شهرداري اصفهان براي حل اين 
معضل ادامه خواهد داشت و از كليه صنايع باالدست 
به مراجع حقوقي ش��كايت كرده ايم و قطعا از كساني 
كه نس��بت به فروش علم اقدام كرده اند نيز ش��كايت 

خواهيم كرد. 
وي از عملكرد اين كميته جه��ت كتمان كردن موارد 
قابل مش��اهده انتقاد ك��رد و ادامه داد: از مس��ايلي كه 

اين كميته در اعالم نتايج به آن اش��اره كرده است مي 
توان از تعويض خاک منطقه و تامين آب مناس��ب نام 
برد. س��وال اين اس��ت در حالي كه بر اساس نظر اين 
كميته آلودگي آب و خاک اين منطقه صحت ندارد به 
چه دليل تعويض خاک و تامين آب ضروري اس��ت. 
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با بيان اين كه 
 براي حل ريشه اي اين معضل تالش مي كنيم، اضافه 
كرد: اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي اصفهان، شيراز 
و تهران دعوت شده اند تا اين موضوع را بررسي كنند. 
 رنجبر بيان داشت: آلودگي نفت چاه هاي آب مدت ها
اس��ت مردم محم��ود آباد را با معضل درگير س��اخته 
است و اين بار شهرداري اصفهان نيز در كنار اين مردم 
معتقد اس��ت آب ، خاک و هواي منطقه آلوده اس��ت. 
وي گفت: عالقه مندان به محيط زيس��ت مي توانند با 
 همكاري شهرداري اصفهان از چاه هاي آلوده و درختان 

خشک شده بازديد كنند.

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان:
صالحيت علمي كميته حقيقت ياب زير سوال است 

رئيس پلي��س راهنمايي و رانندگ��ي نيروي انتظامي 
گفت: با وجود دس��تور ادغام برخي وزارتخانه ها در 
كشور، كنترل كيفيت خودروها بايد توسط يک دستگاه 
مستقل انجام شود. سردار اسكندر مومني در حاشيه 
برگزاري همايش كالنتري و پاسگاه پليس در نشست 
خبري خود در جمع خبرنگاران اصفهاني با بيان اين 
كه رسانه ها قانون هاي جديد نيروي انتظامي را خوب 
اطالع رساني مي كنند، اظهار داشت: يكي از داليل آغاز 
خوب اجراي قانون جديد همين واقعيت اطالع رساني 
صحيح رسانه هاي مكتوب، خبرگزاري ها و سايت هاي 
خبري بوده است. وي به حضور در همايش كالنتري، 
پاسگاه و لزوم آشنايي با اجراي قانون جديد راهنمايي 
و رانندگي در اصفهان اشاره كرده و افزود: اين قانون 
جديد بعد از 40 س��ال بازنگري ش��ده كه مهم ترين 
نكته آن خارج شدن قانون گذشته از حالت گزارش 
پليس و جريمه راننده است . رئيس پليس راهنمايي و 
رانندگي نيروي انتظامي با تاكيد به اين كه در اين قانون 
جديد همه عوامل از جمله راننده، سرنشين، خودرو 
ساز، راه س��از، پليس و همه مولفه هاي دخيل در امر 
رانندگي در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: قانون 
جديد جريمه محور نيست و همه مولفه هاي دخيل را 
مدنظر قرارداده كه شامل انواع جريمه به صورت برگ 
جريمه، درج نمره منفي براي راننده، ابطال گواهينامه و 

مجازات تكميلي در نظر گرفته شده است . 
ــي از واژگوني خودرو در اصفهان رتبه  تصادفات ناش

باالیي دارد 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به 
كاهش تصادفات اصفهان در سال 1389 اشاره كرد و 
افزود: استان اصفهان رتبه نخست كاهش تصادفات در 
كشور را داشته كه در سال گذشته اين آمار دو درصد 
گزارش شده، كه در دو ماه ابتداي سال جاري با قانون 
جديد اين رقم به 10 درصد رسيده است. وي با تاكيد 
به اين كه اس��تان اصفهان توانسته تصادفات جاده اي 
خود را كاهش دهد، اضافه كرد: هنوز آمار تصادفات بر 

اثر واژگوني خودرو در اصفهان به واسطه وجود معبر 
جاده ه��ا و يكنواخت و كويري بودن تصادفات رتبه 
نخست را دارد. مومني همچنين وجود موتورسواران 
و تخلفات ناشي از آنها را از ديگر مشكالت اصفهان 
دانست و گفت: 80 درصد موتورسواران در اصفهان 
كاله ايمني استفاده نمي كنند كه با برنامه ويژه در اين 

خصوص قانون جديد اعمال مي شود. 
اجباري  شدن  بستن کمربند  ایمني سرنشینان  عقب 

وي از قانون جديد بس��تن كمربند ايمني سر نشينان 
عق��ب خ��ودرو از 10 ارديبهش��ت س��ال جاري در 
جاده هاي كشور خبر داد و گفت: برخي خودروها دو 
كمربند و برخي سه كمربند و برخي كمربند ندارند كه 
براي خودروهاي بدون كمربند ايمني سرنشين عقب 
مدت شش ماه وقت داده شده است كه خودورهاي 
خ��ود را مجهز به كمربن��د ايمني كنند. رئيس پليس 
راهنمايي و رانندگ��ي نيروي انتظامي با تاكيد به اين 
كه بستن كمربند ايمني سرنشينان خودرو فقط براي 
جاده هاي بيرون از ش��هر اجباري شده است، اضافه 
كرد: در سطح ش��هر بستن كمربند ايمني سرنشينان 
عقب الزامي نيست. وي درخصوص جريمه نبستن 

كمربند سرنشينان عقب خودرو گفت: هنوز جريمه 
جديدي براي نبستن كمربند ايمني سر نشين عقب در 
نظر گرفته نش��ده و در صورت تخلف، جريمه طبق 

دستورات قبلي اخذ مي شود. 
ــتگاه  ــط  دس پرداخت  دیه 90 میلیون  توماني توس

قضایي  قطعي  مي شود 
س��ردار مومني در ادامه نشس��ت خود در پاس��خ به 
پرسش��ي مبني بر افزايش ديه ب��ه 90 ميليون تومان 
و نيز تاثير در كاهش تصادفات بيان داش��ت: ما نظر 
كارشناسانه خود را اعالم كرديم و تاييد ديه توسط قوه 
قضايه قطعي مي شود و اين مبلغ ديه 90 ميلون تومان 
مبلغ مشورتي و كارشناسي با توجه به در نظر گرفتن 
ارزش جان انسان ها است. وي به هدفمندي يارانه ها 
و افزايش درآمد ش��ركت هاي بيمه اشاره كرد و ديه 
90 ميليون تومان��ي را حق مردم و تكليف محوله از 
سوي مسئوالن دانست و افزود: افزايش ديه عالوه بر 
اين كه حق بازماندگان ناشي از فوت است در كاهش 

تصادفات تاثيرگذار است. 
ـ  اصفهان  ـ  قم  نصب سیستم هوشمند در جاده تهران 
سردار مومني از نصب سسيتم هوشمند در جاده هاي 
تهران و اصفهان خبرداد و گفت: از اولويت هاي برنامه 
پنجم توسعه نصب سيستم هوشمند در جاده هاي تهران 
و اصفهان اس��ت .  وي به نصب سيستم هوشمند در 
جاده هاي كشور پرداخت و گفت: اكنون در جاده تهران 
� مشهد و اصفهان � شيراز مجهز به اين سيستم شده 
است كه تمام موارد رانندگي اعم از سرعت، تخلفات و 
تصادفات، محاسبه سرعت غيرمجاز را از طريق سيستم 
هوشمند به صورت شبانه روزي مطابق با پيشرفته ترين 
دستگاه هاي روز دنيا در طول شبانه روز انجام مي دهد. 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اثرات 
نصب اين سيستم در جاده ها را قابل توجه دانست و 
 گفت: به زودي در مس��ير ته��ران و اصفهان در نقاط 
قم � كاشان � سلفچگان مجهز به دور سيستم كنترل 

كننده هوشمند مي شوند . 

رئيس پليس راهنمایي و رانندگي نيروي انتظامي:
با وجود ادغام برخي وزارتخانه  ها؛ دستگاه مستقل بايد كيفيت خودروها را كنترل كند

ش��هردار اصفهان گفت: با اجراي 33 پروژه در بافت 
فرسوده شهر، اس��كان 900 هزار نفر با احياي بافت 

فرسوده افزايش مي يابد.
به گزارش روابط عمومي ش��هرداري اصفهان، س��يد 
مرتضي س��قائيان نژاد با اشاره به اجراي 33 پروژه در 
بافت فرس��وده ش��هر اصفهان اظهار داشت: در حال 
حاضر 350 هزار نفر در بافت فرسوده شهر اصفهان 
زندگي مي كنند كه با ايجاد زيرس��اخت هاي الزم در 
اين بافت اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود به بيش از 

900 هزار نفر افزايش مي يابد. 
وي با اشاره به وجود چهار هزار و 100 هكتار بافت 
فرس��وده در ش��هر اصفهان گفت: در شرايط كنوني 

350 ه��زار نفر در اين مقدار زمين فرس��وده زندگي 
مي كنند، از اين رو س��اماندهي بافت فرس��وده باعث 

افزايش ظرفيت سكونت شهروندان مي شود. 
شهردار اصفهان با اش��اره به زيرساخت هاي شهري 
نظير آب، برق و تلفن افزود: در صورت س��اماندهي 
اي��ن بافت ه��ا 900 هزار نفر در اين بافت ها س��اكن 
خواهند شد و ش��رايط فرهنگي و اجتماعي آنها نيز 

ارتقا مي يابد. 
وي بيان داش��ت: به منظور ساماندهي بافت فرسوده 
ش��هري و ارتقاي كيفيت زيس��ت محيطي 33 پروژه 
در بافت فرس��وده شهر اصفهان اجرا مي شود كه اين 

پروژه ها از اهميت بسيار برخوردار است. 

س��قائيان نژاد با بيان اين كه نخستين گام دستيابي به 
استانداردهاي شهري توجه به فرهنگ توسعه است، 
تصريح كرد: به منظور تحقق شهري با استانداردهاي 
مناس��ب بايد جامعه را براي پذيرش اصول توس��عه 

فراهم كرد. 
وي اضاف��ه ك��رد: فرهن��گ توس��عه باي��د در همه 
عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيس��ت 

محيطي شهرها حاكم شود. 
شهردار اصفهان با اشاره به اين كه در الگوي اسالمي 
و ايراني پيش��رفت، ارتقاي محيط زيست يک اصل 
مهم اس��ت، ادامه داد: توس��عه ش��هري با پيروي از 

الگوي اسالمي و ايراني ضروري است

در اصفهان؛
900 هزار نفر با احياي بافت فرسوده اسكان مي يابند
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اطالع رساني

ابالغ مفاد آراء
3/232 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از س��وی هیأت موضوع بند 2 ماده 
133 قانون برنامه چهارم توس��عه مس��تقر در ثبت س��میرم نظر به اینکه 
طبق آراء صادره و به اس��تناد اس��ناد عادی تس��لیمی تصرف��ات مالکانه 
مفروضی افراد متقاضی زیر در روس��تای تنگ خش��ک پالک 308 اصلی 
و روس��تای ش��یبانی پالک 331- اصلی و روستای ش��هید پالک 348- 
اصلی و روستای کره دان پالک 348/1 و روستای پیرداود پالک 373- 
اصلی و روس��تای کهنگان پالک 374- اصلی و روستای قلعه قدم پالک 
178- اصل��ی بخ��ش ثبتی س��میرم افراز گردیده اس��ت ل��ذا طبق بند ز 
م��اده 9 آئین نامه اجرایی ماده 133 ف��وق الذکر مراتب برای یک نوبت 
 آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی نس��بت به آنها اعتراضی داش��ته باش��د 
از تاری��خ انتش��ار این آگه��ی ظرف مدت 20 روز اعت��راض خود را به 
دبیرخانه هیأت مس��تقر در ثبت س��میرم تسلیم نماید تا به دادگاه صالحه 
 ارس��ال گ��ردد بدیهی اس��ت در صورت ع��دم وصول اعت��راض ظرف 
م��دت مقرر در اج��رای رای صادره مب��ادرت به صدور س��ند مالکیت 

خواهد ش��د.
الف- روستای تنگ خشک پالک 308- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای ش��ماره 3580- 90/3/9- هیأت آقای عل��ی جان امیری فرزند 
میرزا شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 10 فرعی به مس��احت 

433 مترمرب��ع
2- رای ش��ماره 3581- 90/3/9- هی��أت آقای زلفعلی رئس��یان فرزند 
باق��ر شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 11 فرعی به مس��احت 

430 مترمرب��ع
3- رای ش��ماره 3582- 90/3/9- هیأت آقای حبی��ب اله امیری فرزند 
خیراله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 12 فرعی به مساحت 

426 مترمرب��ع
4- رای ش��ماره 3583- 90/3/9- هی��أت آق��ای محمد امی��ری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 13 فرعی به مساحت 

139 مترمرب��ع
5- رای ش��ماره 3584- 90/3/9- هی��أت خان��م روباب��ه امیری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 14 فرعی به مساحت 

120 مترمرب��ع
6- رای ش��ماره 3585- 90/3/9- هیأت آقای علی امیری فرزند صیدی 
شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 15 فرعی به مس��احت 387 

مترمرب��ع
7- رای ش��ماره 3586- 90/3/9- هیأت آقای عل��ی جان امیری فرزند 
میرزا شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 18 فرعی به مس��احت 

394 مترمرب��ع
8- رای ش��ماره 3587- 90/3/9- هیأت آقای محسن امیری فرزند علی 
جان شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 19 فرعی به مس��احت 

262 مترمرب��ع
9- رای ش��ماره 3588- 90/3/9- هی��أت آق��ای مه��دی ظریفی فرزند 
نادعلی شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 21 فرعی به مساحت 

218 مترمرب��ع
10- رای ش��ماره 3589- 90/3/9- هیأت آقای فره��اد امیری و خانم 
عطریج��ان ظریفی فرزندان ش��هرام و نوروز شش��دانگ ی��ک باب خانه 

بالس��ویه به ش��ماره پالک 22 فرعی به مس��احت 571 مترمربع
11- رای ش��ماره 3590- 90/3/9- هیأت آقای عبدالرس��ول رئیس��یان 
فرزن��د قدراله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 24 فرعی به 

مس��احت 931 مترمربع
12- رای ش��ماره 3591- 90/3/9- هیأت آقای سیدحس��ین رئیس��یان 
فرزند س��یدمحمد شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 25 فرعی 

به مس��احت 126 مترمربع
13- رای ش��ماره 3592- 90/3/9- هی��أت آقای تیم��ور امیری فرزند 
حس��ین ششدانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 27 فرعی به مساحت 

507 مترمرب��ع
14- رای ش��ماره 3593- 90/3/9- هی��أت آق��ای ولی محم��د امیری 
فرزند اس��داله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 28 فرعی به 

مس��احت 513 مترمربع
15- رای ش��ماره 3594-90/3/9- هی��أت آقای ام��ان اهلل امیری فرزند 
اس��داهلل ششدانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 29 فرعی به مساحت 

591 مترمرب��ع
16- رای ش��ماره 3595- 90/3/9- هیأت آقای حسینعلی جمالی فرزند 
قدمعلی شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 30 فرعی به مساحت 

638 مترمرب��ع
17- رای ش��ماره 3596-90/3/9- هیأت آقای اردش��یر رئیسیان فرزند 
گودرز شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 31 فرعی به مساحت 

585 مترمرب��ع
18- رای ش��ماره 3597- 90/3/9- هی��أت آقای محمدرضا رئیس��یان 
فرزن��د کوچکعلی شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 33 فرعی 

به مس��احت 736 مترمربع
19- رای ش��ماره 3598-90/3/9- هیأت آقای حمزه علی رئیس��یان و 
خانم ش��بنم امیری فرزندان گودرز شش��دانگ یک باب خانه بالسویه به 

ش��ماره پالک 32 فرعی به مس��احت 313 مترمربع
20- رای ش��ماره 3599-90/3/9- هی��أت آقای رض��ا محمدی فرزند 
س��یف اله شش��دانگ ی��ک باب خان��ه به ش��ماره پ��الک 34 فرعی به 

مس��احت 505 مترمربع
21- رای ش��ماره 3600- 90/3/9- هیأت آقای ج��واد محمدی فرزند 
س��یف اله ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 35 فرعی به مساحت 

342 مترمرب��ع
22- رای ش��ماره 3601- 90/3/9- هیأت آقای جمش��ید امیری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 36 فرعی به مساحت 

435 مترمرب��ع
23- رای ش��ماره 3602- 90/3/9- هیأت آق��ای مصطفی امیری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 37 فرعی به مساحت 

443 مترمرب��ع
24- رای ش��ماره 3603- 90/3/9- هیأت آق��ای عبداله محمدی فرزند 
عباس شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 38 فرعی به مس��احت 

362/5 مترمرب��ع
25- رای ش��ماره 3604- 90/3/9- هی��أت آقای جاب��ر محمدی فرزند 
عبداله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 39 فرعی به مساحت 

531 مترمرب��ع
26- رای ش��ماره 3605- 90/3/9- هی��أت آقای جم��ال امیری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 40 فرعی به مساحت 

425 مترمرب��ع
27- رای ش��ماره 3606- 90/3/9- هیأت آق��ای فضل اله امیری فرزند 
حس��ین ششدانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 41 فرعی به مساحت 

495 مترمرب��ع
28- رای ش��ماره 3607- 90/3/9- هی��أت آقای ایرج رئیس��یان فرزند 
باق��ر شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 42 فرعی به مس��احت 

703/5 مترمرب��ع
29- رای ش��ماره 3608- 90/3/9- هیأت آقای کرمعلی رئیسیان فرزند 
باق��ر شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 43 فرعی به مس��احت 

332/5 مترمرب��ع
30- رای ش��ماره 3609- 90/3/9- هیأت آقایان اکبر و اصغر رئیس��یان 
فرزندان کرمعلی شش��دانگ یک باب خانه بالس��ویه به شماره پالک 44 

فرعی به مس��احت 340 مترمربع

31- رای ش��ماره 3610- 90/3/9- هیأت آقای حمدال��ه امیری فرزند 
س��هراب شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 46 فرعی به مساحت 

183/6 مترمرب��ع
32- رای ش��ماره 3611- 90/3/9- هی��أت آقای اب��وذر امیری و خانم 
جواه��ر رئیس��یان فرزندان فرج اله و احمد شش��دانگ ی��ک باب خانه 

بالس��ویه به ش��ماره پالک 47 فرعی به مس��احت 624 مترمربع
33- رای ش��ماره 3612- 90/3/9- هیأت آق��ای قربانعلی امیری فرزند 
س��هراب شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 48 فرعی به مساحت 

270 مترمرب��ع
34- رای ش��ماره 3613- 90/3/9- هی��أت آقای جان محمد رئیس��یان 
فرزن��د محمد شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 49 فرعی به 

مس��احت 1062 مترمربع
35- رای ش��ماره 3614- 89/8/6- هی��أت دول��ت جمهوری اس��المی 
ای��ران ب��ه نمایندگ��ی وزارت آم��وزش و پرورش شش��دانگ یک باب 

مدرس��ه به ش��ماره پالک 50 فرعی به مس��احت 1223/5 مترمربع
36- رای ش��ماره 3615- 90/3/9- هیأت آق��ای زادعلی ظریفی فرزند 
امامقلی شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 51 فرعی به مساحت 

661 مترمرب��ع
37- رای ش��ماره 3616- 90/3/9- هی��أت آقای علی حس��ین جمالی 
فرزند حس��ینعلی شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 53 فرعی به 

مس��احت 124/2 مترمربع
38- رای ش��ماره 3617- 90/3/9- هیأت آقای ف��رج اله امیری فرزند 
س��هراب شش��دانگ ی��ک باب آس��یاب به ش��ماره پ��الک 54 فرعی به 

مس��احت 82/4 مترمربع
39- رای ش��ماره 3618- 90/3/9- هیأت آقایان یاس��ر و عیسی امیری 
فرزندان ولی محمد شش��دانگ یک باب خانه بالس��ویه به ش��ماره پالک 

55 فرعی به مس��احت 441 مترمربع
40- رای ش��ماره 3619- 90/3/9- هی��أت آق��ای علی امی��ری فرزند 
گودرز شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 56 فرعی به مساحت 

257 مترمرب��ع
41- رای ش��ماره 3620- 90/3/10- هی��أت آقای��ان به��ادر و محم��د 
ظریف��ی فرزن��دان ن��وروز و بهادر به نس��بت های 4 دان��گ و 2 دانگ 
مش��اع از ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 59 فرعی به مساحت 

490 مترمرب��ع
42- رای ش��ماره 3621- 90/3/10- هی��أت خان��م حکیمه محمدی و 
آقای س��ردیار حاتم��ی فرزندان عبدال��ه و نگهدار شش��دانگ یک باب 

خانه بالس��ویه به ش��ماره پالک 61 فرعی به مس��احت 937 مترمربع
43- رای ش��ماره 3622- 90/3/10- هی��أت آق��ای ق��درت اله امیری 
فرزند س��هراب شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 62 فرعی به 

مس��احت 488 مترمربع
44- رای ش��ماره 3623- 90/3/10- هی��أت آق��ای صفی اله رئیس��یان 
فرزند اس��داله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 64 فرعی به 

مس��احت 410 مترمربع
45- رای ش��ماره 3624- 90/3/10- هی��أت آق��ای شمس��علی ظریفی 
فرزن��د نوروز شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 65 فرعی به 

مس��احت 532 مترمربع
46- رای ش��ماره 3625- 90/3/10- هیأت آقای فیض اله امیری فرزند 
اس��داله ششدانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 66 فرعی به مساحت 

828 مترمرب��ع
47- رای ش��ماره 3626- 90/3/10- هیأت آقای صادق رئیسیان فرزند 
قدراله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 67 فرعی به مساحت 

897 مترمرب��ع
48- رای ش��ماره 3627- 90/3/10- هی��أت آق��ای هیبت اله رئس��یان 
فرزن��د قدراله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 69 فرعی به 

مس��احت 252/5 مترمربع
49- رای شماره 3628- 90/3/10- هیأت آقای علی مراد عبائی فرزند 
وفادار شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 70 فرعی به مساحت 

106 مترمرب��ع
50- رای ش��ماره 3629- 90/3/10- هیأت آقای قرانعلی عبائی فرزند 
عل��ی م��راد شش��دانگ یک باب خان��ه به ش��ماره پ��الک 72 فرعی به 

مس��احت 437 مترمربع
51- رای ش��ماره 3630- 90/3/10- هیأت آقای منوچهر امیری فرزند 
غری��ب خان شش��دانگ ی��ک باب خانه به ش��ماره پ��الک 73 فرعی به 

مس��احت 380 مترمربع
52- رای ش��ماره 3631- 90/3/10- هیأت آقای وحی��د امیری فرزند 
غری��ب خان شش��دانگ ی��ک باب خانه به ش��ماره پ��الک 75 فرعی به 

مس��احت 328 مترمربع
53- رای ش��ماره 3632- 90/3/10- هی��أت آقای ادن��ام امیری فرزند 
غری��ب خان شش��دانگ ی��ک باب خانه به ش��ماره پ��الک 76 فرعی به 

مس��احت 350 مترمربع
54- رای ش��ماره 3633- 90/3/10- هیأت آقای فتح اله امیری سیوری 
فرزند اس��داله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 77 فرعی به 

مس��احت 352 مترمربع
55- رای ش��ماره 3634- 90/3/10- هی��أت آقای��ان مجی��د امی��ری و 
خیرال��ه امی��ری فرزندان خیراله و چراغعلی شش��دانگ ی��ک باب خانه 

بالس��ویه به ش��ماره پالک 78 فرعی به مس��احت 420/3 مترمربع
56- رای ش��ماره 3635- 90/3/10- هی��أت آقای س��بزعلی رئیس��یان 
فرزن��د گودرز شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 79 فرعی به 

مس��احت 527 مترمربع
57- رای ش��ماره 3636- 90/3/10- هیأت آق��ای صیدی امیری فرزند 
عی��دی محمد شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 82 فرعی به 

مس��احت 352/5 مترمربع
58- رای ش��ماره 3637- 90/3/10- هیأت آقای س��یدمحمد رئس��یان 
فرزند سیدهاش��م شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 84 فرعی به 

مس��احت 453 مترمربع
59- رای شماره 3638- 90/3/10- هیأت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرس��تان س��میرم ششدانگ یک باب مس��جد به شماره 

پالک 86 فرعی به مس��احت 472 مترمربع
60- رای ش��ماره 3639- 90/3/10- هی��أت آقای جلی��ل امیری فرزند 
ش��یرزاد ششدانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 87 فرعی به مساحت 

778 مترمرب��ع
61- رای ش��ماره 3640- 90/3/10- هیأت خانم کش��ور رئسان فرزند 
خداقلی شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 89 فرعی به مساحت 

456 مترمرب��ع
62- رای ش��ماره 3641- 90/3/10- هیأت آقای نادعلی ظریفی فرزند 
امامقلی شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 90 فرعی به مساحت 

585 مترمرب��ع
63- رای ش��ماره 3642- 90/3/10- هی��أت آقای هم��ت علی جمالی 
فرزند حس��ینعلی شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 91 فرعی به 

مس��احت 336 مترمربع
64- رای ش��ماره 3643- 90/3/10- هیأت آقایان قاسم و میثم رئیسیان 
فرزند گودرز و قاسم شش��دانگ یک باب خانه بالسویه به شماره پالک 

93 فرعی به مس��احت 515 مترمربع
65- رای ش��ماره 3644- 90/3/10- هی��أت آقای حج��ت اله محمدی 
فرزن��د عبداله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 94 فرعی به 

مس��احت 398 مترمربع
66- رای ش��ماره 3645- 90/3/10- هیأت آقای جالل محمدی فرزند 

س��یف اله ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 95 فرعی به مساحت 
500 مترمرب��ع

67- رای ش��ماره 3646- 90/3/10- هی��أت آق��ای جعفرقلی محمدی 
فرزند س��یف اهلل شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 96 فرعی به 

مس��احت 375 مترمربع
68- رای ش��ماره 3647- 89/8/9- هیأت آقایان حمید و اصغر رئیسیان 
فرزندان عبدالمحمد شش��دانگ یک باب خانه بالس��ویه به شماره پالک 

97 فرعی به مس��احت 580/5 مترمربع
69- رای ش��ماره 3648- 90/3/10- هی��أت خانم ش��اه صنم اس��دی 
فرزند آقاجان شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 99 فرعی به 

مس��احت 127 مترمربع
70- رای ش��ماره 3649- 90/3/10- هیأت آقای ولی اله ش��یدا فرزند 
اس��ماعیل شش��دانگ ی��ک ب��اب خانه به ش��ماره پ��الک 100 فرعی به 

مس��احت 223 مترمربع
71- رای ش��ماره 3650- 90/3/10- هیأت آقای حس��ین امیری فرزند 
عل��ی محمد شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 101 فرعی به 

مس��احت 404/7 مترمربع
72- رای ش��ماره 3651- 90/3/10- هیأت آقای وفادار حاتمی دخت 
فرزند نگهدار شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 102 فرعی به 

مس��احت 228 مترمربع
73- رای ش��ماره 3652- 90/3/10- هیأت خانم پری گل امیری فرزند 
شمس��علی شش��دانگ یک ب��اب خانه به ش��ماره پ��الک 104 فرعی به 

مس��احت 637 مترمربع
74- رای ش��ماره 3653- 90/3/10- هیأت آق��ای ابراهیم امیری فرزند 
حس��ین ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 105 فرعی به مساحت 

528 مترمرب��ع
75- رای ش��ماره 3654- 90/3/10- هی��أت آقای ف��رزاد امیری فرزند 
حس��ین ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 106 فرعی به مساحت 

560 مترمرب��ع
76- رای ش��ماره 3655- 90/3/10- هیأت آقای فرش��ید امیری فرزند 
حس��ین ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 107 فرعی به مساحت 

426 مترمرب��ع
77- رای شماره 3656- 90/3/10- هیأت وقف به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرس��تان س��میرم ششدانگ یک باب حس��ینیه به شماره 

پالک 108 فرعی به مس��احت 500/5 مترمربع
78- رای ش��ماره 3657- 90/3/10- هی��أت آقای عل��ی امیری فرزند 
حس��ن شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 109 فرعی به مساحت 

653 مترمرب��ع
79- رای ش��ماره 3658- 90/3/10- هیأت آقای قدراله رئیسیان فرزند 
عزیزمحم��د شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 110 فرعی به 

مس��احت 506 مترمربع
80- رای ش��ماره 3659- 90/3/10- هی��أت آق��ای براتعل��ی محمدی 
فرزند س��یف اله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 112 فرعی 

به مس��احت 489 مترمربع
81- رای ش��ماره 3660- 90/3/10- هیأت آق��ای اصغر رضایی فرزند 
عل��ی مراد شش��دانگ یک ب��اب خانه به ش��ماره پ��الک 113 فرعی به 

مس��احت 537/5 مترمربع
ب- روستای شیبانی پالک 331- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای ش��ماره 3661- 90/3/10- هی��أت آق��ای عل��ی م��راد کرمی 
کهنگانی فرزند هیبت اله شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 83 

فرعی به مس��احت 528 مترمربع
2- رای ش��ماره 3662- 90/3/10- هی��أت آقای محم��د جباری بدری 
فرزن��د کری��م شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پ��الک 93 فرعی به 

مس��احت 1280 مترمربع
پ- روستای شهید پالک 348- اصلی و فروعات ذیل:

1-  رای ش��ماره 3664- 90/3/10- هیأت آقای مختار س��المی ش��هید 
فرزن��د خانعلی شش��دانگ یک باب طویله به ش��ماره پالک 280 فرعی 

به مس��احت 90 مترمربع
ت- روستای کره دان پالک 348/1- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای شماره 3665- 90/3/10- هیأت آقای س��ید هیبت اله موسوی 
فرزند سیدمحمدش��فیع شش��دانگ یک باب خانه به ش��ماره پالک 143 

فرعی به مس��احت 631 مترمربع
2- رای ش��ماره 3666- 90/3/10- هیأت آقای سیدتقی موسوی فرزند 
س��ید هیبت اله شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 146 فرعی به 

مس��احت 162 مترمربع
ث- روستای کهنگان )پیرداود( پالک 373- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای ش��ماره 3663- 90/3/10- هیأت آقای محم��د بهرامیان فرزند 
عل��ی مدد شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن محصور به ش��ماره پالک 322 

فرعی به مس��احت 417 مترمربع
2- رای ش��ماره 3667- 90/3/10- هی��أت آقای کرامت اله موس��وی 
کهنگان��ی فرزند س��یدخالق شش��دانگ یک باب مغازه به ش��ماره پالک 

318 فرعی به مس��احت 14/7 مترمربع
3- رای ش��ماره 3668- 90/3/10- هی��أت آقای��ان محم��د و احمد و 
رحمت بهرامیان فرزندان علی مدد بالس��ویه شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور به ش��ماره پالک 323 فرعی به مس��احت 340 مترمربع
4- رای ش��ماره 3669- 90/3/10- هی��أت خان��م س��تایش موس��وی 
کهنگانی فرزند امراله شش��دانگ یک ب��اب مغازه تحتانی و خانه فوقانی 

به ش��ماره پالک 324 فرعی به مس��احت 158 مترمربع
ج- روستای کهنگان پالک 374- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای ش��ماره 3670- 90/3/10- هیأت آقای سیدحس��ین موس��وی 
فرزند سیدمرش��د شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 163 فرعی 

به مس��احت 400 مترمربع
چ- روستای قلعه قدم )روچه( پالک 178- اصلی و فروعات ذیل:

1- رای ش��ماره 3351- 90/3/10- هیأت آق��ای علی اکبری فرزند غالمعلی 
شش��دانگ یک باب خانه به شماره پالک 51 فرعی به مساحت 140 مترمربع 

که در آگهی قبلی اشتباهًا پالک 50 منتشر گردیده است.م الف/ 2162 
تاریخ انتش��ار: 1390/3/18 

موس��وی- رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان س��میرم

ابالغ رای
پرون��ده:  ش��ماره   9009970354200446 دادنام��ه:  ش��ماره   3/243
8809980358501077 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 881058 ش��کات: 1- 
خان��م خاطره ملکوتی خواه به نش��انی خ پروین ش��یخ طوس��ی ش��رقی 
جنب آتش نش��انی ک صنع��ت پ78 طبقه دوم 2- خان��م مینا امینی به 
نش��انی خ زینبیه ک هشت متری الله فرعی بالل سمت چپ درب قهوه 
ای پ363، 3- خان��م فریده بش��یر اعظمی به نش��انی خ آپادانا اول ک 
ش��هرز ک ش��یرین پ19، 4- خانم مهری س��لفیان به نشانی خ عسگریه 
بع��د از چه��ارراه دشتس��تان خ صدر هاش��می بن بس��ت صنوبر پ58 
واحد4، 5- خانم منصوره توکلی به نش��انی خ کاش��انی ک قزوینیها بن 
بس��ت بامداد پ95، 6- خانم محبوبه رضایی به نش��انی خ بزرگمهر خ 
مفت��ح ک اقبال بن بس��ت روزب��ه نیا پ44، 7- خانم مائ��ده قوام نیا به 
نش��انی خ بزرگمه��ر ک قرارگاه ک حاج س��لطانی پ2، 8- خانم مهناز 
عنایتی به نش��انی خ مهدیه کردآباد ک ش��هید عباس کردآبادی ک عادل 
فرعی اول س��مت راس��ت 9- خانم ش��کوه عقیلی به نشانی مشتاق دوم 
پ��ل غدی��ر ک هوایی مجتم��ع آری��ن پA4، 10- خانم ناهید عش��قی 
نژاد به نش��انی خ مش��تاق دوم خ جی ش��یر مجتمع فرهنگیان بلوک آذر 
طبقه اول واحد A1، 11- خانم اعظم خدام به نش��انی خ ش��یخ صدوق 

ش��مالی ک نسترن پ24 طبقه سوم 12- خانم شایسته صالحی به نشانی 
خ ابوذر ک ش��هید نیل ف��روش زاده پ15/1، 13- خان��م ژاله کاظمی 
 ب��ه نش��انی خ دقیقی ک ش��هید رحیمی بن بس��ت ش��قایق مجتمع بهار 
پروی��ن  خ  نش��انی  ب��ه  معتم��دی  محم��د  آق��ای   -14  واح��د2، 
خ آذر به��رام ک شمش��اد پ321، 15- خان��م آمن��ه آذرپی به نش��انی 
 خ همدانی��ان ک درقائ��دی ک ش��هید ناص��ر عبداللهی بن بس��ت میثاق 
پ90، 16- خانم مینا زندی آتش��بار به نش��انی خانه اصفهان خ گلخانه 
 مجتم��ع یاس��ین واح��د 303، 17- خان��م س��میه طهمورثی به نش��انی 
خ الله مجتمع الله ک فرهنگ پ12، 18- خانم زهرا فروغی به نش��انی 
 خ فروغ��ی ک ش��هید هواکش��ان روب��روی ماهی خ��زر ک 27 پ283، 
19- خانم مهناز رازی به نش��انی خ پروین خ آذر بیگدلی ک شمشاد بن 
بس��ت ابوذر پ321، 20- خانم زهرا نیک نش��ان به نشانی خ بزرگمهر 
خ فرهنگیان ک انوش��ا ک شیخ حس��ینی پ33، 21- خانم هاجر مساح 
به نش��انی خ جابرانصاری ک الله بن بس��ت شقایق پ108، 22- خانم 
 نجمه نجفی قدس��ی به نش��انی خ س��روش خ آل خجند فرس��ان جنوبی 
امیرحم��زه  23- خان��م مین��ا جعف��ری ب��ه نش��انی   ک مهدی��ه پ61، 
 ک پردی��س 10 پ41 متهمی��ن: 1- آق��ای حس��ن ع��رب بادی��ه ن��ژاد 
 ناج��ی پور )حس��ن ناجی پور( به نش��انی ش��اهین ش��هر خان��ه کارگر 
حاج��ی آب��اد ک کوش��ش پ3 فعاًل زن��دان مرکزی اصفه��ان 2- آقای 
 محم��د سیدحس��ینی ب��ه نش��انی مجه��ول الم��کان اتهام: کی��ف زنی و 
جی��ب بری گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر 

مب��ادرت ب��ه ص��دور رای م��ی نمای��د.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقایان حس��ن ناجی پور فرزن��د محمد متولد 1362- 
اهل و س��اکن اصفهان دارای س��ابقه کیفری و محمد سیدحس��ینی فعاًل 
متواری هر دو دائر بر مش��ارکت در 23 فقره سرقت کیف قاپی موضوع 
ش��کایت ش��کات پرونده دادگاه از توجه به محتویات پرونده، شکایت 
ش��کات و مالباختگان و باتوجه به تحقیقات صورت گرفته شده و اقرار 
صری��ح و مقرون ب��ه واقع متهم ردی��ف اول در کلیه مراحل رس��یدگی 
و ب��ا در نظ��ر گرفتن ع��دم حضور و متواری ب��ودن متهم ردیف دوم و 
ب��ی نتیجه بودن تالش و اقدامات مأمورین جهت دس��تگیری ایش��ان و 
باتوج��ه به اعالم نظر خانم ها فریده بش��یر اعظم��ی وزندی که صراحتًا 
بی��ان م��ی دارند که متهم حس��ن ناج��ی را به عنوان س��ارق کیف خود 
مش��اهده نموده و این امر وقوع بزه کیف قاپی را توس��ط ایش��ان مسلم 
نم��وده و ب��ا رد دفاعی��ات بالوجه مته��م ردیف اول مبنی ب��ر ارتکاب 
یک فقره س��رقت کی��ف قاپی باتوجه ب��ه اظهارات مارالذک��ر مجرمیت 
انتس��ابی هریک را محرز و مس��لم دانس��ته و مستنداً به مواد 47 و 657 
قانون مجازات اس��المی متهم حس��ن ناجی را به تحمل س��ه سال حبس 
تعزیری و 50 ضربه ش��الق و متهم محمد سیدحس��ینی را به تحمل پنج 
س��ال حبس و 74 ضربه ش��الق تعزیری بابت جنبه عمومی بزه س��رقت 
محک��وم می نماید و در خصوص جنبه خصوصی بزه س��رقت »رد مال« 
متهمین را مش��ترکًا به رد مدارک ش��خصی، م��دارک خودرو، یک عدد 
انگش��تر طال، 20 ه��زار تومان وجه نقد در حق خانم زهرا نیک نش��ان، 
رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو، 400 هزار تومان وجه نقد در حق 
خان��م ناهید عش��قی نژاد، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو در حق 
نجمه نجفی قدس��ی، رد مدارک خودرو، مدارک ش��خصی، یک دستگاه 
تلفن همراه مدل س��ونی اریکس��ون مس��تعمل، 40 هزار تومان وجه نقد 
در ح��ق خان��م منصوره توکل��ی، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو، 
یک دس��تگاه تلفن همراه، 40 هزار تومان وج��ه نقد در حق خانم زهرا 
فروغی، رد 180 هزار تومان وجه نقد، مدارک خودرو، مدارک شخصی 
در ح��ق خانم ژال��ه کاظمی، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو، 45 
ه��زار توم��ان وجه نقد در ح��ق خانم اعظم خ��دام، رد 60 هزار تومان 
وج��ه نقد در حق خانم مهن��از عنایتی، رد 700 ه��زار تومان وجه نقد، 
مدارک خودرو، مدارک ش��خصی، کوپن ارزاق، ی��ک قولنامه مغازه در 
حق خانم محبوبه رضایی، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو در حق 
خانم مائده قوام نیا، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو، کوپن ارزاق، 
یک دس��تگاه تلفن همراه، 80 هزار تومان وجه نقد در حق خانم ش��کوه 
عقیلی، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو مبلغ 225 هزار تومان وجه 
نق��د، کارت عابربانک و رد 60 هزار تومان وج��ه نقد در حق خانم مینا 
زندی آتش��بار، رد مدارک خ��ودرو، مدارک ش��خصی، 38 هزار تومان 
وج��ه نق��د در حق خانم مهری س��لفیان، رد م��دارک خودرو و مدارک 
 ش��خصی، دو دستگاه گوش��ی تلفن همراه با مدل نوکیا و آلکاتل هر دو 
 مس��تعمل در ح��ق خان��م آمن��ه آذریس��ی، رد ی��ک دس��تگاه گوش��ی 
 تلف��ن هم��راه، 140 ه��زار تومان وج��ه نقد در ح��ق خانم مین��ا امینی، 
رد 150 ه��زار تومان وجه نقد، گوش��ی تلفن همراه، مدارک شناس��ایی، 
 دو دس��ته چ��ک در ح��ق خان��م فری��ده بش��یر اعظم��ی، رد م��دارک 
 ش��خصی، م��دارک خ��ودرو، 100 ه��زار توم��ان وج��ه نق��د در ح��ق 
خانم هاجر مس��اح، رد مدارک ش��خصی، مدارک خودرو، یک دس��تبند 
ط��ال در حق خان��م خاطره ملکوتی خواه، رد مدارک ش��خصی، مدارک 
خ��ودرو، 140 هزار توم��ان وجه نقد در ح��ق خانم شایس��ته صالحی، 
رد 110 ه��زار تومان وجه نقد، وس��ایل ش��خصی در ح��ق خانم مهناز 
 رازی، رد 160 ه��زار توم��ان وجه نق��د در حق آقای محم��د معتمدی، 
رد 50 ه��زار توم��ان وج��ه نقد، م��دارک خودرو، مدارک ش��خصی در 
ح��ق خان��م س��میه طهمورثی، رد یک ع��دد کیف دس��تی در حق خانم 
مین��ا جعفری باب��ت جنبه خصوصی بزه محک��وم می نماید. رای صادره 
نس��بت به متهم ردیف اول حضوری و ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظر 
 در محاک��م محت��رم تجدیدنظ��ر اس��تان اصفه��ان و نس��بت ب��ه مته��م 
ردی��ف دوم غیابی و ظ��رف 10 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و 
س��پس ظرف 20 روز قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان می باش��د. م الف/ 3489
وطن خواهان اصفهانی رئیس ش��عبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
430/90ش7 خواه��ان احمدرضا  3/244 درخص��وص پرونده کالس��ه 
رمضان دادخواس��تی مبنی بر اثبات مالکیت یک دس��تگاه خودرو پیکان 
م��دل 64 به طرفیت منصور حاجی هاش��می تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 90/5/13 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می ش��ود.  م الف/3471 
مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

احضار
3/248 چون خانم مهین خداپرس��ت فرزند حسین ش��کایتی علیه آقایان 
1- وه��اب احمدی 2- وه��اب نادری مبن��ی بر تحصیل مال مس��روقه 
و س��رقت مط��رح نموده اند که پرونده آن کالس��ه 891645ک105 این 
دادگاه وق��ت رس��یدگی برای روز 90/5/1 س��اعت 10/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 115 
قان��ون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ 

خواه��د نم��ود. م ال��ف/3470 
مدیر دفتر ش��عبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 8 JUNE 2011 سالمت

  زاینده رود

محققان معتقدند که پوش��یدن لباس های خیلی تنگ 
در بلند مدت، احتمال گسترش تومورهای سرطانی را 
در بافت سینه افزایش خواهد داد. چند سالی است که 
پوش��یدن لباس های تنگ در افراد به ویژه خانم های 
جوان بس��یار مد شده است و این مد در جوامع غربی 
بیشتر نمایان است، البته در کشورمان نیز خانم ها از این 
لباس ها در مجالس زنانه و یا در خانه استفاده می کنند 
و حتی در خیابان هم می بینیم که مانتوهای بسیار تنگ 
می پوش��ند. به نظر این افراد لب��اس تنگ به ظاهر فرد 
زیبایی می بخشد. حال بهتر است بدانیم که این زیبایی 
حتی ممکن است سبب به خطر افتادن سالمتی شود و 
بیماری های ش��ایع زنان را گسترش دهد. یکی از این 
بیماری ها که می تواند با پوشیدن لباس تنگ بروز کند، 

سرطان سینه است. 
امروزه بس��یاری از دانشمندان در تالشند تا به عوامل 
تأثیرگذار در افزایش احتمال ابتال به س��رطان سینه در 
بین زنان دس��ت یابند. این درحالی است که تعدادی 
 از کارشناس��ان س��بک خ��اص طراحی لب��اس های
زنان��ه را ب��ه عنوان یک��ی از عوامل مه��م در ابتال به 
س��رطان س��ینه معرفی کرده اند. تحقیقات نشان داده 
لباس های تنگ مانع از خروج ترش��حات لنف ش��ده 
و افزایش مواد س��می در بافت سینه، زمینه مناسبی را 
برای ابتال به سرطان س��ینه به وجود خواهد آورد. به 
نقل از س��ایت تبیان اما چون ش��واهد کافی در تأیید 
این نظریه ارائه نش��ده اس��ت، نمی توان به این نتیجه 
 رس��ید که ارتباط مس��تقیمی بین پوشیدن لباس های
تنگ و ابتال به س��رطان س��ینه وجود داشته باشد و به 
همین دلیل نباید آن را به عنوان عامل مهمی در افزایش 
احتمال ابتال به این بیماری در نظر گرفت. شایان ذکر 
است مخالفان این نظریه بر این باور هستند که عوامل 
تأثیرگذار بر افزایش خطر ابتال به این بیماری، معموالً 
عواملی هستند که میزان ترشح هورمون های داخلی 

بدن را تحت تأثیر خود قرار می دهند.
باتوجه به نظر برخی مخالفان، گروهی از دانشمندان دوباره 
به تحقیقات خود ادامه دادند، حتی آنها دریافتند شلوار جین 
 تنگ می تواند باعث عفونت مثانه در خانم ها شود. آنها
می گویند همیشه در اطراف مقعد باکتری هایی وجود 
دارد که این باکتری ها می توانند در اثر اصطکاک لباس 
حرکت کنند و باعث عفونت ادراری شوند که نشانه 
آن خ��ارش و تکرر ادرار اس��ت. از س��ویی محققان 
خاطرنش��ان می کنند چون در لباس های تنگ امکان 
تبادل هوا وجود ندارد، ش��انس رشد قارچ ها افزایش 
می یابد و آنجا محیطی تاریک و مرطوب برای رش��د 
س��ریع قارچ ها در کش��اله ران است که خودشان را با 

خارش و سرخی نشان می دهند. 
همچنین یک فوق تخصص گوارش و دانشیار دانشگاه 

علوم پزش��کی اصفهان تصریح می کند: تنگی لباس، 
مشکل برگشت غذا از معده به مری را تشدید می 

کند، یعنی باعث ترش کردن غذا و برگش��ت 
اس��ید به ویژه بعد از غذا خوردن می شود. 

دکتر ادیبی خاطرنش��ان می کند: یکی از 
توصیه های��ی که به بیم��اران مبتال به 
ریفالکس به ویژه کسانی که اختالالت 
ساختمانی در دس��تگاه گوارش دارند 
می شود، این است که لباس های تنگ 
نپوشند و کمربندشان را سفت نبندند تا 

فشار داخل شکمی شان زیاد نشود. 
نکته جالب اینجاس��ت که پوش��یدن 
لباس های تنگ حتی روی پوست و 

موی افراد هم تأثیرگذار است. این مطلبی 
است که یک متخصص پوست و مو و استاد 

دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز می کند. دکتر 
حسین طباطبایی می گوید: پوشیدن لباس 

تنگ معموالً برای افرادی مشکل ایجاد 
می کند که زمینه آلرژی و حساسیت 

دارند و مهم ترین لباسی که ایجاد 
مشکل می کند، شلوارهای جین 
تنگ اس��ت نه بلوزهای تنگ. 
وی معتقد است: لباس تنگ 
در افرادی که سابقه آلرژی 

دارند، سبب ایجاد اگزمای 
تماسی می شود، به ویژه 
این که لباس های زیر 
و بلوزها معم��والً از 
جنس نخ نیستند و 
حتماً در آنها از مواد 
نایلونی و پالستیکی 

استفاده شده است. 
ای��ن متخصص پوس��ت 

در  اخت��الل  ایج��اد  م��و  و 
جری��ان گردش خ��ون را از دیگر مش��کالت افرادی 
 دانس��ت که به ص��ورت دائم از لباس تنگ اس��تفاده
می کنند. دکتر طباطبایی می گوید: عروق پوست، عروق 
بس��یار نازک و ظریفی هس��تند که کار تغذیه و خون 
رسانی به پوست را برعهده دارند و هنگامی که به این 
عروق فش��ار وارد می شود ، به تدریج بسته می شوند. 
بنابراین جریان خون بافتی که مورد فشار واقع شده به 
هم می خورد و رشد پوست مختل می شود و این سبب 
می ش��ود که پوست به آسانی زخم ش��ود و از سویی 

نقص تغذیه ای پیدا کند.
وی معتقد است: حتی برخی مواقع بیمار خودش نمی داند 
زخم و بریدگی ایجاد شده روی پوستش به دلیل استفاده 
از لباس تنگ اس��ت. این متخصص پوست و مو می 

افزای��د: این 
مش��کالت در ابتدا خود را با سوزش و خارش نشان 
می دهند، در این صورت فرد باید بالفاصله لباسش را 

عوض کند تا اختالل جریان خون برطرف گردد. 
دکتر طباطبایی کهیر فش��اری را نیز یکی از عوارض 
لباس های تنگ عنوان و خاطرنشان می کند: این نوع 
کهیر در اثر فش��ار موضعی بر بدن ایجاد می شود که 
معموالً چند ساعت پس از پوشیدن لباس تنگ، یک 
تورم عمقی همراه با خارش و سوزش و درد ایجاد می 
ش��ود و پس از 8 تا 72 ساعت از بین می رود. گاهی 
تب، لرز، ضعف، خس��تگی و سردرد هم در کنار این 

عارضه وجود دارد. 
حال با وجود این همه بیماری، می ارزد که لباس تنگ 

بپوشیم؟!

مبتالیان به اگزما در ابتال به تب خال 
مستعدترند

 
  زاینده رود

بیماران مبتال به اگزما )بیماری پوستی( استعداد بیشتری برای ابتال به تب 
خال دارند و تب خال در این افراد می تواند منجر به درگیری سیس��تم 
عصبی مرکزی شود، بنابراین باید از تماس با بیمار مبتال به تب خال پرهیز 
شود. تحقیقات نشان داده است که عامل تب خال یک ویروس است و 
تب خال بیشتر در جوانان و نوجوانان بروز می کند و معموالً میزان بروز 
بیماری با افزایش سن کاهش می یابد، در ضمن میزان بروز آن در زنان 
کمی بیشتر از مردان است. درباره طول مدت بیماری باید گفت: ضایعات 
معموالً طی مدت یک تا دو هفته مرتفع می شوند. نکته مهم اینجاست 
که در ضایعه ای که طوالنی تر باقی بماند، ارجاع به پزش��ک ضروری 
است. قبل از ظهور تب خال عالئم خارش و سوزن سوزن شدن ممکن 
است برای دو تا سه روز اتفاق بیفتد. تب خال با ظهور تاول های ریز بر 
روی پوست قرمز و ملتهب شروع می شود، به طوری که تاول ها ممکن 
 است پر از ماده سفید شوند، تا روز چهارم که تاول ها باز شده و ناحیه
ترشح دار شده همراه پوسته پوسته شدن می شود سطح پوست تا حدود 
یک هفته بعد از آن نیز بیشتر ضایعات بهبود خواهند یافت. نکته اینجاست 
که ضایعات سرطانی می توانند ظاهری شبیه به تب خال داشته باشند. 
فاکتور اصلی در تشخیص این دوازدهم این است که ضایعات تب خال 
دردناک و کوتاه مدت یک تا دو هفته هس��تند، در صورتی که ضایعات 
سرطانی بدون درد و ماندگارند. همچنین زرد زخم نیز می تواند ظاهری 
شبیه تب خال داشته باشد، با این تفاوت که میل به گسترده شدن دارد و 
بیشتر در کودکان دیده می شود از آنجایی که درمان زرد زخم نیاز به آنتی 
بیوتیک دارد، ارجاع به پزشک ضروری است. گفتنی است محل تب خال 
بیشتر روی لب و صورت ظاهر می شود و ضایعات داخل دهان و چشم 

نیاز به مراجعه به پزشک دارد. از سویی نور خورشید، قاعدگی، استرس و 
تب از عوامل تشدیدکننده تب خال به شمار می روند. در واقع تب خال یک 
 ضایعه عودکننده است. بیشتر بیماران یک تا سه بار عود تب خال را تجربه
می کنند. پزشکان می گویند استفاده از کرم اسیکلویر بهبود این بیماری را 
تسریع می بخشد. به محض ظهور عالئم )سوزش، خارش در محل و 
قبل از ظهور تاول ها(، درمان باید شروع شود. بعد از ظاهر شدن تاول ها 
 دارو تأثیر کمتری دارد. شایان ذکر است کرم مذکور باید پنج بار و به مدت
پنج روز اس��تفاده شود. در صورت عدم بهبودی بعد از پنج روز باید به 
پزشک مراجعه کرد. ازجمله نکاتی که همه افراد باید بدان توجه داشته 
 باشند، آن است که از استفاده مشترک دستمال، حوله و ملحفه باید خودداری
 شود. استفاده از کرم های ضدآفتاب برای افرادی که در معرض خورشید 

هستند نیز در اطراف لب ها به عنوان عامل بازدارنده محسوب می شود.

ضربان پوشیدن لباس تنگ به چه قیمت؟

پوشیدن لباس تنگ سبب بروز سرطان سینه می شود صبر زرد
صب��ر زرد یکي از گیاهاني اس��ت که قبل 
از میالد مورد مصرف مردم بوده اس��ت . 
کلئوپاترا ملکه مصر پوست خود را هر روزه 
با آن ماساژ مي داد که از شر آتاب مصر در 
امان باشد وحتي مصریان آ نرا براي مومیایي 
مردگان خود به کار م��ي بردند. در کتاب 
مقدس نیز نام این گیاه بکرات آمده است. 
صبر زرد فاقد س��اقه بوده، ولي برگ هاي 
آن دراز و تا ارتفاع 30 سانتي متر مي رسد. 
گل هاي این گیاه به رنگ زرد مي باشد که 
در انتهاي ساقه اي که از وسط برگ ها خارج 

مي شود مي روید .
تركيبات شيميايي: صبر زرد موادي نظیر 
آلوئین  فامودین، آنترا کیون،  ایزوباربالوئین 
 و مق��داري در ح��دود 12 درص��د صمغ

مي باشد .
خ��واص دارويي: صب��ر زرد از نظر طب 
قدیم ایران گرم و خش��ک اس��ت. شیرابه 

آن به مصرف طبي مي رسد. تقویت کننده 
بدن است، یبوست را برطرف و روده ها را 
تمیز مي کند. براي معالجه آسم مفید است، 
سوء هاضمه را برطرف مي کند، در معالجه 
صرع مفید است، اثر ضد کرم درد، خون را 
تصفیه مي کند، براي برطرف کردن خارش 
ناشي از گزیدگي حش��رات شیرابه آن را 
روي پوس��ت بمالید، اگزم��ا را درمان مي 
کند، براي معالجه اسهال خوني مفید است، 
براي رفع ریزش مو ، ش��یرابه آن را به سر 
مالیده و موها را با آن ماساژ دهید، گرفتگي 
کبدي را برطرف مي کند، براي التیام زخم 
ها شیرابه آن را روي زخم بمالید، صبر زرد 
بهترین کرم مرطوب کننده است؛ برگ های 
آن را بشکنید و ژله آن را به پوست بمالید، 
مبتالیان به بیماري قند مي توانند با مصرف 
این گیاه قند خون خود را کنترل کنند، براي 
شستن چشم و زخم ها شیرابه صبر زرد را 

با آب مخلوط کرده و استفاده کنید.
مضرات: صب��ر زرد اگر به اندازه مصرف 
ش��ود خطري ندارد، ولي مق��دار زیاد آن 
باعث اس��هال خوني مي شود، ضمناً زنان 
ش��یرده نباید از آن استفاده کنند، زیرا صبر 
زرد از طریق شیر وارد بدن طفل مي شود 
و ایجاد اس��هال مي کند. این گیاه نیز براي 
زنان حامله خوب نیست، زیرا ممکن است 

باعث سقط جنین شود.

نسخه گیاهینصف النهارنصف النهارنصف النهار

در اصفهان صورت می  گیرد؛
برگزاری اولین همایش اهدای عضو

تاریخ برگ��زاری اولین همای��ش اهدای 
عضو همایش ایثار ماندگار با حضور بیش 
از 300 نفر از خان��واده های اهداکننده و 
گیرنده عضو از روز پنج شنبه 19 خردادماه 
به روز یک ش��نبه 29 خردادماه، س��اعت 
17 در مح��ل مرک��ز همایش های علمی 
دانشگاه، تاالر ابن سینا، تغییر یافت. در این 
همایش که با حضور تعدادی از مسئوالن 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی، روحانی��ون معظم، مس��ئوالن 
 استانی و دانشگاهی، گروه جراحی پیوند
 س��ه استان ش��یراز، مش��هد و اصفهان و 
خان��واده های اهداکنن��دگان و گیرندگان 
عض��و برگزار می گ��ردد، از خانواده های 
ایثارکنندگان تجلیل به عمل خواهد آمد. 
گفتنی است از سال گذشته تاکنون در استان 

 اصفهان چهل و یک مورد مرگ مغزی و
133 عم��ل موفقیت آمی��ز پیوند عضو از 
بیم��اران مرگ مغزی به بیم��اران نیازمند 
عضو انجام گرفته که گیرندگان با دریافت 
قس��مت های مختلف بدن اهداکنندگان 
ازجمله قلب، کلیه، ریه، کبد، پانکراس و 
... احیای دوباره یافته اند. شایان ذکر است 
اس��تانداری اصفهان، صدا و سیمای مرکز 
اصفهان، مجمع خیریه های درمانی استان 
 اصفهان، خیریه حض��رت ابوالفضل )ع(
و س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
 نی��ز در برگزاری ای��ن همایش همکاری

 می نمایند. 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با دکتر 
س��وداوی، دبی��ر علم��ی ای��ن همایش 

)09131250388( تماس حاصل نمایید.

ابالغ
3/226 نظرب��ه اینک��ه آق��اي کیوان همای��ي فرزند آقاکمال مالک دوس��هم 
مش��اع به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازپالک 19 فرعي واقع درس��ودآباد23 
اصل��ي بخش یک ثبتي ش��هرضا دراجراي تبصره ی��ک ماده 105 آئین نامه 
اصالح��ي قانون ثبت طي درخواس��ت وارده بش��ماره 6509 – 8/ 4 / 89 
خواس��تار پرداخت بهاء ثمنیه اعیاني دوسهم مشاع ازپالک فوق شده است 
ک��ه به��اء ثمنیه اعیان��ي طبق ثبت دفترامالک بنام طاهره عش��ورمي باش��د 
لذادراج��راي تبصره یک ماده 105 آئی��ن نامه اصالحي قانون ثبت موضوع 
جهت ارزیابي ثمنیه اعیاني دوس��هم پالک مذکورتوس��ط کارشناس رسمي 
دادگس��تري طي نامه ش��مارة 20270 - 6 / 89/10  به کانون کارشناس��ان  
رس��مي اس��تان اصفهان اعالم که کانون مذکور طي نامةشمارة 89 / 3288 
– 89/10/9 باارس��ال گزارش ارزیابي  کارشناس��ي مربوطه اعالم نموده که 
یک قطعه زمین بایربوده وهیچ گونه اعیاني درآن مش��اهده نگردیده اس��ت 
 ک��ه دراجراي ماده 105 ف��وق الذکر مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ودکه 
 ذینف��ع یاورث��ه وي درصورتي ک��ه مدع��ي تضییع حقي ازخودمي باش��د

 ظ��رف مدت یک م��اه پس از انتش��ارآگهي م��ي تواند ب��ه دادگاه صالحه 
 مراجع��ه وگواهي ط��رح دعوي رابه ای��ن اداره ارائه نمای��د هرگاه ظرف 
م��دت مق��رر گواهي ط��رح دع��وي ارائ��ه نگردی��د اداره ثبت ش��هرضا 
 نس��بت به طرف به��اء ثمنیه اعیاني دوس��هم اق��دام خواهدکرد درصورت 
وصول گواهي دعوي ح��ذف بهاء ثمنیه اعیاني منوط به صدورحکم نهایي 

دادگاه مي باش��د
میرمحمدي رئیس ثبت اس��نادوامالک ش��هرضا

ابالغ دادخواس��ت وضمائم
3/227 بدینوس��یله به آقاي س��یف ال��ه قبادیان فعاًل مجه��ول المکان ابالغ 
م��ي گرددکه خانم زینب عس��گریان فرد به نش��اني ش��هرضا – ترک آباد 
کوچه شهیدبهرام نره اي دادخواس��تي بخواستة طالق به این دادگاه تسلیم 
که به کالس��ه900490 ثبت و وقت رس��یدگي براي روزس��ه ش��نبه مورخ 
1390/10/13 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اینک حس��ب درخواس��ت 
خواه��ان و به تجویز ماده73 ق.آ.د.م مراتب ی��ک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتش��ار آگه��ي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک م��اه بامراجعه 
ب��ه دفترش��عبه اول دادگاه عموم��ي حقوق��ي ش��هرضاواخذ نس��خه ثاني 
دادخواس��ت و ضمائ��م ،آدرس کام��ل خودرااعالم وهردفاع��ي داریدبیان 
نماییدوبراي جلس��ه رسیدگي فوق نیزدرش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي 
شهرضاحاضرش��ویدواگربعداً احتی��اج ب��ه نش��رآگهي باش��د ی��ک نوبت 

منتشرخواهدش��دومدت آن ده روزخواهدبود
مدیردفترش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي ش��هرضا  

ابالغ دادخواس��ت وضمائم
3/228 بدینوس��یله به آقاي س��یداصغر محبي نیا فرزند س��یدغالمرضا فعاًل 
مجه��ول المکان ابالغ مي گرددکه آقاي محس��ن کوپائ��ي فرزند ابراهیم به 
نش��اني ش��هرضا – میدان میوه وتره بار دادخواستي بخواس��تةمطالبه چک 
به این دادگاه تس��لیم که به بکالس��ه 890428 ثبت و وقت رسیدگي براي 
روزش��نبه م��ورخ 8 / 5 / 1390 س��اعت 5 / 9 صبح تعیی��ن گردیده اینک 
حسب درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
دریکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتشارظرف یک 
ماه بامراجعه به دفترش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضاواخذ نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم،آدرس کامل خودرااعالم وهردفاعي داریدبیان 
نماییدوبراي جلس��ه رسیدگي فوق نیزدرش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي 
شهرضاحاضرش��ویدواگربعداً احتی��اج ب��ه نش��رآگهي باش��د ی��ک نوبت 

منتشرخواهدش��دومدت آن ده روزخواهدبود
مدیردفترش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي ش��هرضا 

تحدید حدود اختصاصي
3/230 ش��ماره: 2083 چون تحدید حدود شش��دانگ ی��ک باب خانه در 
کوي باغ بش��ماره پالک 3294 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء 

بخ��ش 9 حوزه ثبتي بادرود که طبق پرونده ثبتي به نام بانو بتول س��عیدي 
مدني و غیره در جریان ثبت اس��ت بعلت اش��تباه در ش��ماره فرعي و نام 
مالک در آگهي تحدیدي، تحدید حدود بعمل نیامده بنا به دس��تور قسمت 
اخی��ر ماده 15 قان��ون ثبت بر طب��ق تقاضاي نامبرده تحدی��د حدود ملک 
مرق��وم در تاریخ 1390/4/11 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام 
خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیل��ي عملیات تحدید حدود 
به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا بموجب ای��ن آگهي به کلیه مجاورین 
و مالکین اخطار مي ش��ود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان ام��الک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 31   
تاریخ انتش��ار: 1390/3/18  

طویلي- رئیس ثبت اس��ناد و امالک بادرود 

تغییرات
2/234 ش��ماره: 419/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت آرشام شبنم شرق 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 43329 و شناس��ه مل��ی 10260611777 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1390/3/3 
 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبت��ی اصفهان 
به آدرس ش��هر اصفهان- ش��هرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان )سگزی(- 
 خیاب��ان ش��یخ بهای��ی غرب��ی- بل��وار حاف��ظ غربی س��وم- نب��ش فرعی 
س��وم- کدپس��تی 8139173781 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
 بش��رح ف��وق اص��الح گردی��د. در تاری��خ 1390/3/8 ذی��ل دفت��ر ثب��ت 
 ش��رکت ها و موسس��ات غیرتج��اری ثبت و م��ورد تأیی��د و امضاء قرار 

گرف��ت. م ال��ف/ 3391/1
آذری رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
2/236 ش��ماره: 417/ت90/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت صنعت کاران 
متح��د مهدی با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 40538 و شناس��ه ملی 
10260582199 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ش��رکا مورخ 
1390/3/3 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- موضوع ش��رکت به ش��رح ذیل 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردی��د: تولید و فروش 
دس��تگاه های قند خردکن و هرآنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. در 
تاریخ 1390/3/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

م��ورد تایی��د و امض��اء ق��رار گرف��ت. م ال��ف/ 3391/3
آذری رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/238 ش��ماره: 892/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت دائم تدبیر اصفهان 
ب��ا مس��ئولیت محدود ش��رکت فوق در تاری��خ 1390/3/8 تحت ش��ماره 
44142 و شناس��ه ملی 10260620289 در این اداره به ثبت رس��یده و در 
 تاری��خ 1390/3/8 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عمومی در روزنامه رسمی آگهی 

می ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: رشته س��اختمان دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط 
به طراحی- نظارت و س��اخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی- آجری- 
س��نگی- بتنی و فل��زی و نظایر آن و انجام فعالیت های اجرایی- س��قف 
ه��ای کاذب انواع س��اختمان ه��ا و ص��ادرات و واردات کلی��ه کاالهای 
 مج��از بازرگان��ی و اخ��ذ تس��هیالت از بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی 
 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفه��ان- ش��هر اصفه��ان خیابان ام��ام خمینی- ایس��تگاه 
جب��اری- کوچ��ه نامجو- هش��ت مت��ری نامج��و- پالک 11- کدپس��تی 
 8189989878، 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د

5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای فرج اهلل نوبهاری به س��مت رئیس 
 هیئت مدیره 2-5- آقای س��هراب نوبهاری به س��مت عض��و هیئت مدیره 
 3-5- آقای سهراب نوبهاری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 

گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
 ش��رکت ب��ا امض��ای مدیرعام��ل منف��ردا و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 

7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف/ 3391/5  
آذری رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
3/239 ش��ماره: 900/ث90/103 آگهي تاس��یس موسس��ه مشاوره حقوقي 
و وکالت الهام قیصري. موسس��ه فوق در تاریخ 1390/3/8 تحت ش��ماره 
 2959 و شناس��ه مل��ي 10260620333 در ای��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��یده 
 و در تاری��خ 1390/3/8 از لح��اظ امض��اء ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیده 
و خالص��ه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��مي آگهي 

مي ش��ود. 
1- موض��وع موسس��ه: ایجاد دفت��ر خدمات حقوقي توس��ط خان��م الهام 
قیص��ري داراي پروانه مش��اوره حقوقي بش��ماره 14763/م/پ صادره از 
ط��رف معاون محترم قضایي قوه قضائیه و رئیس هیات اجرایي مش��اوران 
حقوقي جهت ارائه خدمات حقوقي به عنوان مش��اوره حقوقي در دعاوي 
کیف��ري و حقوق��ي- انج��ام وکالت در مراج��ع قضای��ي اداري مالي ثبتي 
دادگاه ه��اي خانواده، ش��هرداري ها وکمیس��ونهاي آن به وی  ژه کمیس��یون 
م��اده 5، دادگاه هاي انقالب و مراجع مرب��وط به تعزیرات حکومتي مراجع 
مالیاتي و کمیس��یون هاي آن، هیات هاي رسیدگي تحت پوشش وزارت کار 
و ام��ور اجتماعي، دیوان عدال��ت اداري، همچنین ارائ��ه خدمات حقوقي 
ش��امل مش��اوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلي 
 و از ط��رف ایرانی��ان در مراجع بی��ن المللي و دادگاه ه��ا و مراجع قضائي 
 کش��ورهاي خ��ارج مطاب��ق ب��ا ضواب��ط و قوانی��ن موضوع��ه و موازین 
 حقوق��ي بین المللي و انجام امور دادرس��ي اعم از داخل��ي و بین المللي. 
 2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به مدت 2 سال. 3- مرکز اصلي موسسه: 
1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفه��ان چهار راه نورب��اران، ابتداي خیابان 
ش��ریف واقفي، جنب بانک تجارت، س��اختمان بهمن، طبق��ه پایین. تلفن 
 03112653192 . 4- سرمایه موسسه: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین 
 مدیران موسسه: 1-5- خانم الهام قیصري هسنیجه به سمت عضو هیات مدیره. 
ب��ه  ب��ه س��مت مدی��ر عام��ل  اله��ام قیص��ري هس��نیجه   2-5- خان��م 
 مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امض��اء: کلیه اوراق 
 و اس��ناد مال��ي و تعه��دات موسس��ه ب��ا امض��اي مدی��ر عامل و ب��ا مهر
  موسس��ه معتب��ر اس��ت. 7- اختی��ارات مدی��ر عام��ل: طب��ق اساس��نامه. 

م ال��ف/ 3391/6 
آذري رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات 
3/240 ش��ماره:423/ت90/103 آگهي تغییرات موسسه مشاوره حقوقي و 
وکالت فروغ مهدیان به شماره ثبت 2506 و شناسه ملي 10260559816 به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/3/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل موسس��ه در واحد ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر 
ش��اهین شهر- خیابان عطار، نبش فرعي 4 شرقي، کدپستي 8313600000 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح ف��وق اصالح گردید. در 
تاریخ 1390/3/8 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاري ثبت و 

م��ورد تایی��د و امض��اء ق��رار گرف��ت. م ال��ف/  3391/7  
آذري رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رس��یدگی
3/241 درخص��وص پرونده کالس��ه 192/90ش31 خواه��ان مظفر وهمن 
ط��ادی دادخواس��تی مبن��ی ب��ر اس��ترداد 3 فقره چ��ک هرکدام ب��ه مبلغ 
1/375/000 ریال جمع کل 4/125/000 ریال به طرفیت آموزش��گاه علمی 
هامون تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 90/5/1 س��اعت 
4 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع 

ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/3447 
دفتر ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان

مزایده
3/242 دای��ره اجرای اح��کام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده 
کالس��ه )880718 اجرا( له آقای عبدالحسین رضایی با وکالت خانم مریم 
قربان��ی علیه آقای علی تقیان به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 30/084/000 ریال 
در نظ��ر دارد اقالم ذیل را که توس��ط خبره محلی ارزیابی ش��ده از طریق 
مزایده به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزایده روز سه ش��نبه مورخ 90/4/7 
س��اعت 10 صبح در محل اجرای اح��کام مدنی برگزار می گردد و طالبین 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی درچه خ دینان بعد از س��ه 
راه طالقانی کوچه س��مت چپ منزل آقای عل��ی تقیان مراجعه و از اموال 
بازدید نمایند. خریدار کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. 
خری��دار می بایس��تی ĕ10 قیمت پیش��نهادی را فی المجل��س و مابقی را 
ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگستری واریز نماید در 
غیر این صورت ĕ10 اولیه پس از کس��ر هزین��ه های مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد ش��د. 
1- س��ه تخته فرش ماش��ینی 12 متری نگین جمعا معادل 900/000 ریال 
2- یک تخته فرش ماسینی 6 متری معادل 700/000 ریال 3- یک دستگاه 
رایان��ه pc با کلیه تجهیزات معادل 1/000/000 ریال 4- یک دس��تگاه اتو 
بخ��ار پارس مع��ادل 150/000 ریال 5- یک دس��تگاه تلویزیون صنام 21 
این��چ مع��ادل 700/000 ریال 6- یک دس��تگاه رادیو ضب��ط صنام معادل 
1/000/000 ری��ال 7- میز تلویزیون چوبی معادل 600/000 ریال 8- یک 
ع��دد بخاری لورچ معادل 500/000 ریال 9- یک دس��تگاه یخچال فریزر 
معادل 5/000/000 ریال 10- یک دستگاه فر گاز معادل 2/000/000 ریال 
11- یک دس��تگاه ماش��ین لباسش��ویی اتوماتیک بهی معادل 3/000/000 

ری��ال. م ال��ف/ 11080
س��ورانی مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر

اب��الغ رای
پرون��ده:  ش��ماره   9009970352700281 دادنام��ه:  ش��ماره   3/262
8909980358000104 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890181 مته��م: آق��ای 
محمدیاس��ر رحم به نش��انی نجف اته��ام: ورود و اقام��ت غیرمجاز اتباع 
بیگانه گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت 

به انش��اء رای می نماید.
رای دادگاه:

علی��ه  اصفه��ان  شهرس��تان  انتظام��ی  مرج��ع  گ��زارش   درخص��وص 
 آق��ای محمدیاس��ر رح��م فرزن��د یاس رح��م- تبع��ه ع��راق- و دائر بر 
 اقام��ت غیرمج��از در خاک ای��ران دادگاه باتوج��ه به جام��ع محتویات و 
اوراق پرون��ده تحقیقات انجام ش��ده گزارش مرج��ع انتظامی اقرار صریح 
 و مق��رون ب��ه واق��ع متهم در صفح��ه دوم پرون��ده و در دادس��را و عدم 
 حض��ور وی در جلس��ه دادگاه با اب��الغ قانونی ب��ه وی و در نهایت عدم 
 دف��اع موث��ر از خوی��ش و س��ایر قرائ��ن و ام��ارات منعک��س در پرونده 
در مجم��وع اته��ام انتس��ابی را ثاب��ت و محرز دانس��ته مس��تنداً ب��ه مواد 

 

 2-16 قان��ون مج��ازات اس��المی و م��واد 1-11-16 از قان��ون راجع به 
ورود و اقام��ت اتباع خارجه در ای��ران متهم موصوف الذکر را به پرداخت 
 ده ه��زار ریال ب��ه عنوان جزای نق��دی در حق صن��دوق دولت و خروج 
 از کش��ور جمه��وری اس��المی ای��ران به کش��ور متب��وع مته��م- عراق- 
 محک��وم م��ی نمای��د رای ص��ادره غیابی و ظ��رف ده روز پ��س از ابالغ 
 قاب��ل واخواه��ی در همی��ن دادگاه و س��پس ظ��رف بیس��ت روز پس از 
اب��الغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان 

می باش��د. م الف/ 3493
ذبیحی رئیس ش��عبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



Wednesday 8 JUNE 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7       چهارشنبه 18 خرداد1390/ 5 رجب 1432/ شماره 539 Wednesday 8 JUNE 2011 

ورزش

شمس: 
نميتوانم
دوشغلهباشم

سفرساكتبه
مالزيبرايحضور
AFCدرنشست

سرمربي سابق تیم ملي فوتسال بعد از نهایي شدن مذاکراتش 
با فوالدماهان براي پذیرفتن س��مت مدیر فني این تیم گفت: 

حضورم در تیم ملي منتفي است. 
حس��ین ش��مس اظهار داش��ت: با توجه به این که نمي شود 
دو ش��غل را با هم داش��ت، فکر مي کنم بازگشتم به تیم ملي 
فوتسال منتفي اس��ت. مذاکراتم با فوالدماهان نیز نهایي شد 
و از روز ش��نبه آینده براي هم��کاري با این تیم، در اصفهان 
مس��تقر خواهم ش��د. مدیرفني باش��گاه ماهان تاکید کرد: به 
دنبال کس��ب قهرماني در لیگ 90 هستیم و با کمک حسین 

افضلي مي خواهیم این کار را انجام دهیم.
 این باش��گاه به اندازه کافي بازیک��ن در اختیار دارد و فقط 
شاید یک تا دو بازیکن برزیلي به جمع نفرات اضافه شوند. 
س��رمربي س��ابق تیم ملي که در اولین دوره جام باشگاه هاي 
آس��یا نیز تیم ماهان را همراهي مي کرد، با اشاره به وضعیت 
وحید شمس��ایي گف��ت: وحید به ماه��ان برنمي گردد چون 
برنام��ه دیگري براي ادامه فوتس��الش دارد و فکر مي کنم به 

پرسپولیس برود.

مدیر عامل باش��گاه سپاهان براي ش��رکت در نشست کمیته هاي 
AFC هفته آینده عازم مالزي مي شود. نشست کمیته هاي تخصصي 
کنفدراسیون فوتبال آسیا طي روزهاي 26 تا 28 خرداد ماه جاري در 
کواالالمپور مالزي برگزار مي شود و محمدرضا ساکت مدیرعامل 

باشگاه سپاهان در این نشست حضور خواهد داشت. 
بر این اساس علي کفاشیان در جلسه فدراسیون هاي فوتبال آسیا، 
عزیز محمدي لیگ حرفه اي فوتبال آسیا، کاشاني فتح اله زاده و ساکت 

در نشست کمیته لیگ حرفه  اي فوتبال آسیا شرکت خواهند کرد. 
در نشس��ت کمیته لیگ حرفه اي فوتبال آس��یا گزارشي از بازدید 
بازرس��ان AFC از هشت کشور آسیایي براي تعیین سهمیه بندي 
 جدید کش��ورهاي این ق��اره در لیگ قهرمانان آس��یا ارائه خواهد 

شد. 
قراراس��ت این کمیت��ه پ��س از جمع بندي و مقایس��ه وضعیت 
و امتیازبن��دي لیگ ه��اي حرفه اي آس��یا در نشس��ت دوم آذرماه 
امس��ال در خصوص تعیین نهایي سهمیه بندي جدید کشورهاي 
 حاض��ر در لی��گ قهرمانان آس��یا ت��ا س��ال 2014 تصمیم گیري 

کند.

در ش��رایطی که ذوب آهن هنوز برای فصل جدید رقابتهای 
لیگ برتر کارش را شروع نکرده است گفته می شود، مهاجم 
ارزش��مند این تیم ایگور کاس��ترو در آس��تانه پیوستن به تیم 

سایپای کرج قرار دارد.
ایگور کاسترو مهاجم برزیلی ذوب آهن اولین بازیکنی است 
که مجید صالح پس از حضورش در س��ایپا روی او دس��ت 
گذاشته است و این نشان می دهد که صالح نگاه ویژه ای به 

شاگردان قدیمی خود دارد.
گفته می ش��ود سایپا با کاس��ترو به توافقات اولیه هم دست 
یافت��ه اس��ت. کاس��ترو س��ه فص��ل در ذوب آه��ن حضور 
 داش��ت و یک��ی از بازیکن��ان کلی��دی این تیم به حس��اب

می آید. 
از رفتن خلعتبری و کاس��ترو برای فص��ل آینده خلع بزرگی 
در خط حمله این تیم دیده خواهد ش��د. این در حالی است 
که باشگاه ذوب آهن همچنان در بالتکلیفی به سر می برد و 
حتی از ماندن منصور ابراهیم زاده به عنوان س��رمربی مطمئن 

نیست.

اعتیاد ، بالی خانمان سوزاست

اعتیاد مربیان ، طرحی جدیدبرای فوتبال ایرانی !!!
خبر

دست و پا زدن هاي بانوان در گرداب 
مشكالت مالي

مشکالت مالي و عدم دریافت دستمزد، از مسائل اصلي بانوان هندبالیست 
از نخستین دوره برگزاري این مسابقات تاکنون بوده است. به نظر مي رسد 
بي پول��ي و عدم حمایت مالي از بانوان همچن��ان ادامه دارد و هنوز از بار 
این مشکل در رقابت هاي لیگ کاسته نشده است. بسیاري از مربیان بارها 
از عدم حضورشان در لیگ برتر گالیه داشته اند و این که هیچ اسپانسري 
حاضر نیست از آنها حمایت کند؛ بنابراین صحبت از قرارداد نیز در بعضي 
از تیم ها بي معني است. به نظر مي رسد تنها تیم هاي مطرحي که در بخش 
مردان نیز سرآمد هستند مي توانند تا حدودي بانوان را حمایت کنند و در 
س��ایر تیم ها تنها به پرداخت هزینه رفت وآمد بازیکنان بس��نده مي شود و 

صحبتي از دستمزد و قرارداد مطرح نیست. 
گاهي حتي براي قهرمان لیگ هندبال بانوان هم دستمزدي در نظر گرفته 
نمي ش��ود و حضور آنها در این رقابت ها، بیش از یک س��ال دوام ندارد. 
در واق��ع بانوان بدون این که خبري از قراردادهاي چش��مگیر و یا حتي 
حقوق هاي مناس��ب در لیگ هندبال باشد، جذب این رشته مي شوند. در 
همین راس��تا، لیگ برتر سال 89 هندبال بانوان با قهرماني فارس به پایان 
رس��ید و جش��ن قهرماني در حالي برگزار شد که بازیکنان این تیم در آن 
حضور نداشتند چرا که نه از آنها به عنوان تیم اول دعوت شده بود و حتي 
اگر چنین کاري هم صورت مي گرفت باشگاه هزینه اي براي اعزام بانوان 

به اصفهان نداشت.
تیم هندبال ذوب آهن به عنوان نایب قهرماني این مس��ابقات دست یافت. 
ذوب آهن یکي از باشگاه هایي است که با بازیکنانش قرارداد بسته اما هنوز 

تسویه حساب نکرده است. 
زهرا علوي، س��رمربي تیم هندبال بانوان ذوب آهن در خصوص س��قف 
قرارداد بازیکنان تیمش، اظهار داشت: هر وقت پول دست باشگاه برسد، 
پول بازیکنان پرداخت مي ش��ود. در مورد س��قف ق��رارداد نیز نمي توانم 
صحبت زیادي داشته باشم چون ممکن است براي قراردادهاي سال آینده 

مشکل پیش بیاید.
س��پاهان که رقابت نزدیکي با ذوب آهن داش��ت، در پای��ان رقابت ها در 
جایگاهي پایین تر از همشهري اش، در مکان سوم ایستاد. هدایت این تیم بر 
عهده کوهیان بود که سال گذشته هدایت ذوب آهن را بر عهده داشت. این 
باشگاه با بازیکنانش یک ساله قرارداد مي بندد و یکي از معدود باشگاه هایي 
است که از نظر مالي مشکلي در بخش بانوان نداشته است. سپاهان تقریبًا 
ماهان��ه حقوق بازیکنان را پرداخت مي کند و باش��گاه در زمینه پرداخت 
حقوق به بازیکنان و مربیان متعهد است. پروانه کوهیان با اعالم این خبر 
گفت: س��قف قرارداد بازیکنان نس��بت به تیم هاي دیگر پایین است. پنج 

میلیون بیشترین دستمزدي است که بانوان در سپاهان دریافت مي کنند.
به نظر مي رسد برگزاري لیگ با پوشش اسالمي و پخش زنده مسابقات از 
رادیو، مرهمي بر این زخم کهنه باش��د و رفته رفته بحران مالي و نداشتن 

اسپانسر از لیگ هندبال فاصله بگیرد.

سپاهان و ذوب آهن حریفان خود را 
شناختند؛ ایرانی ها بهم می خورند! 

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برگزار 
شد و تیم های حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند که براین اساس 
تیم های سپاهان و ذوب آهن به ترتیب مقابل السد قطر و سوون سامسونگ 

بلووینگز کره جنوبی صف آرایی خواهند کرد. 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از 
س��اعت 12:30 دیروز در کواالالمپور مالزی و با حضور نمایندگان تیم های 
حاضر در این مرحله از رقابت ها برگزار شد. براین اساس تیم های حاضر در 
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه زیر 

به مصاف هم می روند:
بازی شماره یک: سرزو اوزاکای ژاپن - جئونبوک موتورز کره جنوبی

بازی شماره 2: االتحاد عربستان - اف سی سئول کره جنوبی
بازی شماره 3: سپاهان ایران - السد قطر

بازی شماره 4: سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - ذوب آهن ایران 
- برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

 برنده دیدار شماره 4 - برنده دیدار شماره 3
 برنده دیدار شماره 2  - برنده دیدار شماره یک

 با این شرایط در صورت صعود تیم های ذوب آهن و سپاهان به مرحله نیمه نهایی
مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، این دو تیم برای راهیابی به دیدار نهایی با 

هم روبه رو خواهند شد. 
دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا به صورت رفت و 
برگشت برگزار خواهد شد. هر چهار بازی رفت روز 14 سپتامبر)23 شهریور( 
برگزار می ش��ود و تاریخ برگزاری دیدارهای برگش��ت یک چهارم نهایی 

روزهای27 و 28 سپتامبر ) 5 و 6 مهر(خواهد بود.
دیدارهای نیمه نهایی در روزهای 19 و 26 اکتبر )27 مهر و 4 آبان( خواهد 
ب��ود و بازی فینال در یکی از دو روز چهارم یا پنجم نوامبر )13 یا 14 آبان( 

خواهد بود.

ساکت یك فصل دیگر ماندنی شد 
جلسه هیأت مدیره باشگاه سپاهان در حالی به اتمام رسید که در این جلسه، 
خبری از استعفای محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان نبود. گفته می 
شود  در این جلسه باشگاه سپاهان با برنامه های ساکت مبنی بر بستن یک 
تیم قدرتمند برای فصل آینده موافقت شد و رسیدن به این اتفاق نظر مانع 
از استعفای ساکت از مدیرعاملی باشگاه سپاهان شده است. همچنین در این 
جلسه مقرر شد ساکت برای بازگرداندن قلعه نوعی به سپاهان وارد عمل شد 
و در صورت عدم توافق سپاهانی ها با امیر گزینه های دیگر طالیی پوشان 

مورد بررسی قرار گیرد.

ایگور
خریداولصالح
برایسایپا

مداف��ع ذوب آهن گف��ت: مذاکراتم با اس��تقالل قطعي 
نش��ده و باید دید لیاقت پوش��یدن پیراه��ن این تیم را 
دارم یا خیر. فرش��ید طالبي درباره پیش��نهاد استقالل به 
وي تصریح کرد: هنوز چیزي مشخص نیست. اولویت 
براي من حضور در لیگ کره جنوبي اس��ت اما در ایران 
 س��عي مي کنم ب��ه تیمي بروم که ش��رایطش برایم بهتر

باشد.
 این طور نیس��ت که بعد از س��ال ها بازي در اصفهان 
بخواهم از ذوب آهن بروم به خصوص که تیم از سوي 
AFC لقب تیم برتر آس��یا را گرفته اس��ت. این بازیکن 
تاکی��د کرد: باید ببینم لیاقت پوش��یدن پیراهن کدام تیم 
 را دارم. پوش��یدن پیراهن اس��تقالل و پرسپولیس لیاقت

مي خواهد. هر جا برایم بهتر باشد مي روم. 
طالبي در ادامه در پاس��خ به این سوال که با استقالل به 
عنوان مدافع مذاکره کرده یا مهاجم )پس��ت قبلي اش( 
اظه��ار داش��ت: من فقط به عنوان ی��ک مدافع با تیم ها 

مذاکره مي کنم. چهار سال است در این پست بازي مي کنم. شاید در حمله به بازیکنان کمک کنم اما پستم دفاع 
 اس��ت. بازیکن فصل گذشته ذوب آهن با اشاره به شرایط اس��تقالل خاطرنشان کرد: استقالل یکي از تیم هایي

ب��ود که فصل گذش��ته عملکرد خیلي خوبي داش��ت و جا دارد ب��ه آنها تبریک بگویم. م��ن از تیم ذوب آهن 
 عن��وان بازیکن دوم آس��یا را به دس��ت آوردم هر چند که ب��راي تمدید قرارداد هنوز از باش��گاه با من تماس

نگرفته اند.
 طالب��ي در خص��وص رعایت س��قف ق��رارداد در باش��گاه ها گف��ت: براي من هم��ه چیز پول نیس��ت و به 
دنب��ال آرامش در یک تیم هس��تم. روزي من هر چه باش��د کس��ي نم��ي تواند جلوي آن را بگی��رد. امیدوارم 
 ارزش عرق��ي ک��ه بازیکن��ان در گرما و س��رما م��ي ریزند و س��ختي که مي کش��ند و تعطیالتي ک��ه ندارند،

دانسته شود.

ذوقزدگيطالبيازمذاكره
بااستقالل

ابتدای رقابت های لیگ برترنهم بود که ازس��وی سازمان لیگ برترفوتبال 
کش��ورمان فرمی مبنی برتست اعتیاد مربیان فوتبال هرباشگاه لیگ برتری 
به سایرباش��گاه های سراسرکشورارس��ال گردیدودرآن ریاس��ت سازمان 
 لیگ برترمتذکرگردیده بودکه این فرم پس ازانجام تس��ت وآزمایش های
اعتیاد ومهرش��دن آن بایستی به همراه س��ایرمدارک مربیان هرتیم فوتبال 
به س��ازمان لیگ ارس��ال گردیده درغیراین صورت ازکارمربیانی که این 
تس��ت راانجام نداده باش��ند وازس��وی باش��گاه های لیگ برتری بعنوان 
سرمربی تیم شان معرفی شده باشند ، جلوگیری به عمل خواهد آمد البته 
سردارمرتضی عزیزمحمدی که ازسرداران نظامی فعال درفوتبال کشورمان 
اس��ت ، پس ازارس��ال این فرم ها به ش��رح کامل چگونگی آن پرداخته 
بودودراین مصاحبه اعالم نمودکه یک ماه ونیم قبل ازشروع لیگ برترنهم 
این فرم هابه باش��گاه ها ارس��ال شده است اما سردارعزیزمحمدی به این 
نکت��ه ک��ه آیا مربی ای این فرم راتکمیل کرده وآن رابه س��ازمان ارس��ال 
 داشته است یانه؟ هیچگونه اشاره ای نکرد! امادرهمان زمان واکنش هایی
نس��بت به این طرح ازسوی مربیان طراز اول وکارکشته فوتبال کشورمان 
صورت گرفت که به دلیل بازش��دن بحث فوق در اوایل هفته گذش��ته و 
درخواس��ت س��ازمان لیگ برتر از سایر باش��گاه ها، ضمن بررسی طرح 
 فوق ونظرکارشناس��ان واهمی��ت موضوع ،درذیل به برخی ازآنها اش��اره

می نمائیم.
همه مربيان مخالف!

امادرس��ال 1388 وهم��ان زمان که بحث تس��ت اعتیاد مربیان ازس��وی 
س��ردارمرتضی عزیز محمدی اعالم گردید، بیش��تر مربی��ان طراز اول با 
مخالفت بااین طرح که آن را آبروریزی در فوتبال ایرانی می دانستند، نظرات 
گوناگونی را بی��ان نمودند. مطابق انتظارمرحوم ش��ادروان ناصرحجازی 
 منتق��د ذاتی هر برنام��ه ای که درفدراس��یون فوتبال ش��کل می گرفت،
گفت: هرروزیک قانون من درآوردی رابرای خودش��ان تصویب می کنند 
 اگراز من می خواستند که تست اعتیاد بدهم، به هیجوجه زیر بار نمی رفتم!
این نوعی توهین به مربی محس��وب می شود! من برای سازمان لیگ برتر 
یک پیشنهاد دارم، چطور است خود این آقایان هم تست اعتیاد بدهند! به 
 هرحال کار کردن در فدراسیون فوتبال هم باید قواعد و محدودیت هایی
داش��ته باشد. سرهنگ محمود یاوری مسن ترین مربی فعال در لیگ برتر 
فوتبال کشورمان نیز در همان زمان گفت: من 38 سال درجهت مبارزه با 
مواد مخدر فعالیت کردم! و رئیس کالنتری بوده ام! وتا به حال هم از من 
نخواسته اند که تست اعتیاد بدهم! شاید به برخی شک داشته باشند و به 
هرحال سازمان لیگ چنین تصمیمی را گرفته که از مربیان شاغل در لیگ 
برترتس��ت اعتیاد بگیرد. البته معتقدم چون مربیان عضو مجموعه ورزش 
محسوب می شوند، شاید بعضی ها بادید منفی به این موضوع نگاه نمایند 

و این موضوع را یک نوع بی احترامی تلقی نمایند.
فره��اد کاظمی نیز که در همان زمان ها اختالفی کهنه با س��ردار مرتضی 
 عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر داشته است، با لحنی اعتراض آمیز
ش��کوه کرده و گفت: پس از22 س��ال مربیگری، می خواهن از من تست 
اعتیاد بگیرند. امیرحاج رضایی کارشناس موی سفید کرده فوتبال کشورمان 
که هم اکنون آنالیزوتیم فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان اصفهان است نیز در 
همان زمان گفت: گرفتن تس��ت اعتیاد جزء وظایف سازمان لیگ نیست! 
و این موضوع برای فوتبال کش��ورمان هیچ توجیهی ندارد! به عنوان مثال 
 خیلی زش��ت است که از س��رهنگ محمود یاوری به عنوان پیش کسوت
و یک مربی با سابقه که سال ها یک آدم نظامی بوده، تست اعتیاد بگیرند! 

امیرح��اج رضایی در مصاحبه با جراید ورزش��ی که هفته نامه امید جوان 
در ش��ماره 653 مورخ ش��نبه 30 آبان ماه سال 1388 به چاپ رسانید، در 
ادامه گفت: نمی دانم این موضوع چطور به ذهن مس��ئوالن سازمان لیگ 
برتررس��یده اس��ت!!! ازقدیم گفته اند که برای یک بی نماز در مسجد را 
نمی بندند واگرهم موردی دراین زمینه آن هم درفوتبال وجود دارد، بهتر 
اس��ت که مراجع دیگر و ذیصالح به آن رس��یدگی کنند نه س��ازمان لیگ 
برت��ر !!! من به آقای مرتضی عزیزمحمدی م��ی گویم به جای فکرکردن 
به تس��ت اعتیاد، به مس��ابقات لیگ رس��یدگی نمایند! وظایف س��ازمان 
 لی��گ طور دیگری تعریف ش��ده اس��ت و با مطرح ک��ردن این حرف ها
 فوتبال ایران کوچکترخواهد ش��د و افرادی که درآن فعالیت دارند، حقیر 

می شوند.
طرحی باطل كه اجرا نشد!

اما طرح ارائه ش��ده ازس��وی رئیس س��ازمان لیگ برتر کشورمان، منتفی 
ش��د چراکه در همان زمان افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند که خود را 
ورزش��کار و ورزشکارساز می دانستند و طرحی چون انجام تست اعتیاد 
از س��وی این افراد، واکنش های منفی و بازتاب ناگواری را در جراید و 
حتی آنسوی آب ها به همراه داشت! در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که 
یکی از مدارکی که مربیان می بایستی برای دریافت کارت های مربیگری 

ش��ان از فدراس��یون های فوتبال، ارائه دهند، برگه تس��ت عدم اعتیاد از 
س��وی این قش��رخواهد بود. به هرحال امروزه باز هم شنیده می شود که 
فدراسیونی ها قصد دارند تا این طرح باطل شده در سال 1388 و قبل از 
شروع لیگ برتر نهم را دوباره پیش کشیده تا به قول خودشان از فعالیت 
برخی از مربیانی که چش��م دیدن فدراسیون فوتبال را ندارند، جلوگیری 

نموده وآنها را ازصحنه ورزش کشور دور نمایند !!!
همه مخالف اند . . . !

اما امروز وپس از گذشت حدود دو سال از طرح پیشنهادی جناب رئیس 
س��ازمان لیگ برتر که درخفا از بین رفت! بازهم زمزمه های این طرح و 
توزیع این فرم ها در میان س��ایر مربیان لیگ های برتر، دسته اول و دسته 
دوم کش��ور به گوش می رس��د که در همین میان شنیده های ما حکایت 
از آن دارد ک��ه حتی خود فدراس��یون فوتبالی ها نیز نس��بت به این مهم 
اعت��راض ک��رده و به دنبال آن هس��تند تا بحث آن را الپوش��انی کرده و 
نگذارن��د صدای آن به بیرون از فدراس��یون فوتبال درز کند. اما گفته می 
ش��ود که در این میان به زودی علی کفاش��یان با س��ردار عزیز محمدی 
جلسه ای را برگزارخواهد نمود و در این ارتباط با وی به بحث وگفتگو 
خواهد نشس��ت تا این طرح که مخالفان زیادی در جامعه ورزش و علی 

الخصوص فوتبال کشورمان دارد، به بایگانی سپرده شود!

  زاینده رود

مدیرعامل باش��گاه ذوب  آه��ن گفت: من ب��ه قائم مقام 
باشگاه گفته بودم که زیاد مصاحبه نکند.

اصغ��ر دلیل��ي درباره اظهار نظر فرش��ته س��موعي قائم 
مق��ام باش��گاه ذوب آه��ن مبني ب��ر این که س��پاهان با 
ابراهیم زاده مذاکراتي داش��ته اس��ت، اظهار داشت: من 
به سموعي گفته بودم زیاد مصاحبه نکند و حرف هایي 
م��ي زند که به واقعیت نزدیک نیس��ت. امروز هم به او 
 تذک��ر دادم، حتي المقدور کمتر ح��رف بزند و مصاحبه

کند.
وي در ادامه در مورد مذاکره اس��تقالل با فرش��ید طالبي 
عنوان کرد: او بازیکن آزاد است و حق دارد با هر تیمي 

مذاکره کند و به نتیجه برسد.
دلیل��ي در خصوص این که ب��ا خلعتبري مذاکره کرد یا 
خیر گفت: خلعتبري همچنان درگیر مذاکره با تیم هاي 
خارج��ي اس��ت و هنوز با او مذاکره نک��ردم و اگر نیاز 
بود ب��ا او مذاکره مي کنم. هن��وز کار مذاکره با بازیکن 

را شروع نکردیم.
مدیرعامل ذوب آهن ادامه داد: اس��کلت تیم را در این دو س��ال حفظ کرده ایم. نگراني که بیش��تر تیم ها دارند 

ما نداریم.
وي در مورد مذاکره پرسپولیس با شهاب گردان تاکید کرد: شاید مذاکره گردان با پرسپولیس براي یکي دو سال 

آینده باشد چون ما با او قرارداد داریم.
مدیرعامل باشگاه ذوب    آهن در مورد این که آیا سقف قرارداد را رعایت مي کنند یا خیر به فارس گفت: همان 
طور که س��ال گذش��ته قانون رعایت کردیم امسال هم مصر هستیم رعایت ش��ود. بعضي ها رعایت نکردند و 
ضربه را کس��اني خوردند که متعهد بودند. س��عي مي کنیم رعایت کنیم و توان مالي ما هم بیش��تر از این رقمي 

که سازمان لیگ در نظر گرفته نیست. 

بهقائممقامباشگاهذوبآهنتذكردادم
كمترمصاحبهكند

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: بعد از اعالم مذاکره فرشید طالبی با استقالل؛
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امام علی)ع(:
کسی که از دیدگاه ها و آرای 
گوناگون بهره ببرد، موارد خطا 
و اشتباه را می شناسد.

  زاینده رود

 س��یدعلیرضا امی��ن در جمع خبرن��گاران درباره 
پرداخ���ت ع��وارض آالین�دگ��ی گف��ت: طب���ق 
استانداردهای تعریف ش��ده بین المللی پاالیشگاه 
آالینده نیس��ت، پس ما ملزم نیستیم که پولی بابت 
عوارض آالیندگ��ی پرداخت کنیم، بنابراین در این 

مورد بدهکار هم نیستیم.
وی درباره خش��ک شدن درختان کاج و اتهامی که 
به ش��رکت پاالیش نفت مبنی بر این که عامل بروز 
این مشکل نشت مواد نفتی بوده است، خاطرنشان 
کرد: خشک شدن درختان کاج در اطراف استان و 
 شهر اصفهان یکی از مسائل مطرح روز است که اگر
 به طور دقیق به اطراف اتوبان جاده اصفهان- تهران
و همچنین اطراف زرین ش��هر و ... بنگریم، متوجه 
خش��ک ش��دن این درختان می ش��ویم که به نظر 
برخ��ی ارگان ها مواد نفتی پاالیش��گاه نفت، عامل 
این معضل اس��ت. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفه��ان افزود: چ��را باید یک حقیق��ت بزرگ به 
س��مت ناصحیح س��وق یابد؟ در واقع باید اذهان 
عمومی به سمت درست سوق داده شود و در این 
مورد به خصوص باید ارگان هایی مانند س��ازمان 
حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی اظهارنظر 
کنند. سیدعلیرضا امین گفت: طبق گفته شهرداری 
مواد نفتی س��رریز شده و به س��مت پایین رفته و 

س��بب آلودگی شده اس��ت که باید در جواب این 
ارگان گفت از 60 چاه حفر شده نمونه برداری هایی 
صورت گرفته و مرتب این امر تکرار می ش��ود و 
آنچه اعالم شده، آن است که آب چاه ها کاماًل حتی 

برای شرب مجاز است و جای نگرانی نیست. 
وی تصریح کرد: چاه ها بیش از 60 متر عمق دارد 
و پاالیش��گاه حداقل پنج کیلومت��ر از جاده فاصله 
دارد. این ک��ه م��واد نفتی آلودگی ایج��اد کرده، در 
صورتی ممکن اس��ت که آنقدر باال بیاید تا با مواد 
نفتی آلوده شود که این غیرممکن است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: نباید روی آب 
چاه مانور بدهند، چرا که قابل اندازه گیری است و 
کارشناس��ان معتقدند که این آب حتی برای شرب، 

غیراستاندارد نیست. 
امی��ن گف��ت: وقتی ک��ه در معرض ای��ن اتهام که 
مواد نفتی پاالیش��گاه سبب خش��ک شدن درختان 
کاج ش��ده قرار گرفتیم، خواس��تیم دف��اع کنیم، اما 
استانداری و سازمان حفاظت محیط زیست گفتند 
منتظ��ر اعالم نظر کمیته حقیق��ت یاب بمانیم. وی 
خاطرنش��ان کرد: کمیته حقیقت یاب که متشکل از 
جهاد کشاورزی، س��ازمان حفاظت محیط زیست، 
استانداری، ش��هرداری و دانش��گاه صنعتی است، 
در چند روز گذش��ته باالخره نظ��ر قطعی را اعالم 
ک��رد. ب��ه گفته مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 

اصفه��ان این کمیته صراحتًا اع��الم کرده که علت 
خش��ک ش��دن درختان م��واد نفتی نیس��ت، بلکه 
 شرایط اقلیمی سبب این موضوع شده که عمده آن

کم آبی است. 
امی��ن گفت: قبول داریم که م��واد قیر مانند از پنج 
س��ال قبل حتی قبل از کاش��تن این درختان توسط 
تانکرهایی که مواد سنگین می بردند ریخته شد، اما 
این موارد آنقدر سفت است که نمی تواند در آوند 

درختان رخنه کند.
 وی تصری��ح ک��رد: ما اکن��ون در مقام دف��اع این
حرف ها را می زنیم ما در واقع کمک به شهرداری 
را در دس��تور کار داریم، اما نه به عنوان یک متهم، 
بلک��ه به عنوان تش��کیالتی که وظیف��ه ای در قبال 
 محی��ط زیس��ت دارد. البت��ه به ش��هرداری احترام
م��ی گذاریم، اما این که آبروی یک ش��رکت بزرگ 
مثل پاالیشگاه با گفتن مواردی که طبق نظریه کمیته 
حقیقت یاب درست نبوده برده شود، موضوع قابل 
تحملی نیس��ت. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان در ادامه افزود: 22 درصد فرآورده های کل 
کشور را پاالیش��گاه اصفهان تولید می کند که این 
موضوع با مسائل مالی و سهامداران رابطه مستقیم 
دارد و امید است محصوالت پاالیشگاه اصفهان را 
به استاندارد 2005 اروپا برسانیم. امین تصریح کرد: 
ف��رآورده هایی که به بازار می آید در کل کش��ور 
یک اس��تاندارد اس��ت و پاالیش��گاه موظف است 
طبق اس��تاندارد این فرآورده ها را توزیع کند، یعنی 
م��وادی که در اصفهان تولید می ش��ود، طبق همان 

استانداردی است که در تهران تولید می شود. 
وی افزود: بهبود کیفی��ت 22 درصد فرآورده های 
نفتی از برنامه های مهم پاالیشگاه به شمار می رود 
و این ک��ه از این طریق کاری می کنیم که آالینده از 
اگزوز خودروها بی��رون نیاید بزرگ ترین کمک به 
شهرداری است. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان گفت: این ش��رکت به عن��وان مهم ترین 
تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور چه در گذشته 
پرفراز و نش��یب انقالب اس��المی به ویژه در زمان 
دفاع مقدس و چه در زمان کنونی، نقش بس��زایی 
در پویای��ی و حرکت بدون توقف صنعت کش��ور 
برعهده داشته است. امین افزود: طرح بهبود فرآیند 
بهینه سازی پاالیشگاه از مدت ها پیش شروع شده، 
ولی به دلیل مسائل مالی کمی معوق مانده که امید 

اس��ت با تأمین هزینه ها از طریق س��رمایه گذاری 
خارجی و وام بتوانیم بهبود بخشیم.

وی خاطرنش��ان ک��رد: قراردادهای بی��ن المللی و 
داخل��ی در زمینه فرآورده های نفت��ی روز به روز 
س��خت تر می ش��ود و پاالیش��گاه های کشور هم 
از ای��ن موضوع مس��تثنی نیس��تند. البته طرح های 
پاالیش��گاه هایی که دیرت��ر از اصفهان خصوصی 
ش��دند از طریق دول��ت و وزارت نفت پیش رفته، 
اما در طرح های پاالیشگاه اصفهان که باید از یک 
مقطع از طریق بخش خصوصی و سهامداران تأمین 
 می شد، کمی تأخیر افتاده اما سعی داریم بودجه های
این طرح ها را تأمین کنیم. مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان تصریح کرد: به روز کردن مشخصات 

فرآورده های نفتی از اهداف ماس��ت که امید است 
 پاالیش��گاه اصفه��ان مانند س��ایر پاالیش��گاه های
کش��ور بتواند گام ب��ردارد و ما س��عی داریم طبق 
اس��تاندارد، فرآورده ها را عرضه کنیم. امین گفت: 
هر قانون زیس��ت محیطی که گذاش��ته می ش��ود 
براس��اس بهبود فرآورده های موجود برنامه ریزی 
می ش��ود و ارتقا می یابد و این مس��تلزم آن است 
که واحد جدید تش��کیل و پروژه ای احیا شود که 
باید برای این موضوع س��رمایه گذاری شود تا بعد 
از اجرا میزان هزینه شده با سود، به صاحب سرمایه 

برگردانده شود. 
در این راه باید اس��تان با ما همگام باش��د و اذهان 
باید ب��ه س��مت حقیق��ت و واقعیت برده ش��ود. 
وی خاطرنش��ان کرد: طرح های بهینه س��ازی سه 
قس��مت است که پیش��رفت کلی طرح ها بوده، اما 
طرح مربوط به بنزین س��ازی پیش��رفت بیش��تری 
 داش��ته و امید اس��ت تا اوایل س��ال آین��ده واحد
 بنزین سازی پاالیشگاه، به بهره برداری برسد که تاکنون

70 درصد پیشرفت داشته است. 
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان گفت: 
تولیدات از س��وی پاالیش و پخش اعالم می شود. 
در تولی��د محصوالت نفتی کش��ور باالتر از برنامه 
پیش رفتی��م و از این نظر بزرگ ترین پاالیش��گاه 
هستیم. امین س��هامداران عمده را این گونه اعالم 

 ک��رد: س��هام عدالت 30 درص��د، پاالیش و پخش
23 درص��د، تعاونی مس��کن و وزارت بهداش��ت 
 و درم��ان 14 ت��ا 15 درص��د و تأمی��ن اجتماعی

 11/5 درصد و ... .
وی درخص��وص این ک��ه چرا س��هامداران تاکنون 
جهت س��رمایه گذاری متقاعد نش��ده ان��د، گفت: 
س��هامداران طرحی را انتخاب می کنند که س��ودده 
باشد و این که طرح در دراز مدت سودده هست یا 
نه، برای آنها جای س��ئوال اس��ت، چرا که اگر این 
ام��ر اتفاق نیفتد طرح ضررده می ش��ود و محکوم 
به شکس��ت می گردد و در واقع سهامداران متقاعد 
ش��ده اند که باید بهینه سازی و ارتقا صورت گیرد 
و این که طرح در درازمدت سودده هست، تضمین 

می خواهند که اکنون در حال برنامه ریزی روی این 
موضوع هستیم. 

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان تصریح 
کرد: موافقتنامه بودجه از طرف س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی است. زمانی که طرح توسعه شروع 
ش��د، هنوز پاالیش��گاه کاماًل دولتی بود و طرح در 
ح��ال انجام بود که پدیده خصوصی س��ازی انجام 
ش��د و با این وج��ود بودجه از طری��ق وزارتخانه 
تأمین شد، اما وقتی کاماًل پاالیشگاه خصوصی شد، 
وزارت نفت اعالم کرد ک��ه بخش خصوصی باید 
ادام��ه دهد و از همانجا دچار چالش ش��دیم. امین 
خاطرنش��ان کرد: سهامداران حتی اگر تمام سود را 
هزینه کنند، باز در طرح کم می آورند و جز قسمتی 
از طرح سودده را نمی توان به طرح اختصاص داد. 
باید در مورد پذیرش، تضامینی به س��هامداران داد 

تا طرح را بپذیرند.
وی گفت: همان 16 درصد پیش��رفت هم از طریق 
تأمین بودجه از س��وی وزارت نفت انجام ش��ده و 
طرح به دلیل هزینه ه��ای بعدی کمی عقب مانده 
اس��ت. مدیرعامل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان 
افزود: به طور میانگین سودی که در سال 88 داشتیم 
395 میلیارد است و با وجود تمام تالشی که شده، 
پولی برای طرح توسعه نمی ماند و سهامداران تمام 

سود خود را می خواهند.

طبق استانداردهای بین المللی، پاالیشگاه آالینده نیست

مدیرعاملشركتپاالیشنفتاصفهان:

ما اکنون در مقام دفاع این حرف ها را می زنیم ما در واقع کمك به شهرداری را در 
دستور کار داریم، اما نه به عنوان یك متهم، بلكه به عنوان تشكیالتی که وظیفه ای در 
قبال محیط زیست دارد. البته به شهرداری احترام می گذاریم، اما این که آبروی یك 

شرکت بزرگ مثل پاالیشگاه با گفتن مواردی که طبق نظریه کمیته حقیقت یاب درست 
نبوده برده شود، موضوع قابل تحملی نیست. 
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