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با توجه به اس��تقبال مردم از خدمات دفاتر 
پس��ت بانك در شهرها و روس��تاها؛ امكان 
افزاي��ش اين دفاتر به 900 دفتر مهيا ش��ده 
اس��ت و تمام��ي دفاتر پيش��خوان خدمات 
دولت مي توانند مجوز ارائه خدمات پس��ت 
بانك را در سريع ترين زمان ممكن دريافت 

نمايند.
 مدير ش��عب پس��ت بان��ك اس��تان ضمن
ابراز اين مطلب اف��زود: با توجه به احتمال 
ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در ديگ��ر وزارتخانه ه��ا بي��م آن م��ي رود 
 ICT خدم��ات بانكي قابل ارائ��ه در دفاتر
 روس��تايي و دفات��ر پيش��خوان خدم��ات
دول��ت كاهش يافته و س��بب تضعيف اين 
دفات��ر گردد و اين در ش��رايطي اس��ت كه 
يك��ي از دس��تاوردهاي دول��ت خدمتگزار 
طي چند س��ال گذشته تجهيز و آماده سازي 
اي��ن دفاتر بوده اس��ت و موجبات رضايت 
فراه��م را  روس��تائيان  باالخ��ص   م��ردم 

نموده است.
وي تأكي��د ك��رد: اي��ن در حالي اس��ت كه 
 اس��تان اصفه��ان هميش��ه در ارائه خدمات
دول��ت الكتروني��ك پيش��تاز ب��وده و طي 
چند س��ال گذشته هميش��ه موفق به كسب 
رتبه ه��اي برتر كش��ور ش��ده اس��ت و در 
 ارديبهشت ماه سال جاري نيز استان اصفهان
موفق به كس��ب رتبه دوم كشوري در اولين 
جش��نواره ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
 ش��د و يكي از علل اي��ن موفقيت فعاليت
در  خدم��ت  پيش��خوان  دفات��ر  گس��ترده 
 ش��هرها و دفاتر ICT در روستاهاي استان

مي باشد.
وي ب��ا تأكي��د بر اهمي��ت ارائ��ه خدمات 
بانك��ي در اين دفاتر اظهار داش��ت: حضور 
مخابرات، پست و س��اير ارگان ها و نهادها 
در اين دفاتر يك فرصت ارزش��مند اس��ت 
ليك��ن حضور پس��ت بانك ب��ه عنوان يك 
بانك كه حلقه تكميل كننده خدمات س��اير 
ادارات است نيز داراي اهميت و ضرورتي 
اجتناب ناپذير اس��ت به همين سبب پست 
 بان��ك ن��رم اف��زار بانكي يكپارچ��ه جديد
به نام س��يميا را تهيه و در تمام دفاتر نصب 
نم��ود و اين بدين معنا اس��ت ك��ه تمامي 
 اين دفاتر و ش��عب به ص��ورت آن الين و
 ش��بكه ب��ه هم متص��ل هس��تند و خدمات

را لحظه اي ارائه مي دهند.
صباغي با تأكيد بر اين كه از زمان تأس��يس 
اين دفاتر باالخص در روستاها در هر سال 
صدها هزار مس��افرت روستائيان به شهرها 
كاهش يافته خاطرنش��ان ك��رد: همه اين ها 
نش��ان از همت و تالش مس��ئوالن خدوم 
دولت و نمايندگان مجلس اس��ت و پست 
بانك توانس��ته اس��ت اهداف مه��م دولت 
الكترونيك را در روستاها و شهرها برآورده 

نمايد.
مدير ش��عب پست بانك اس��تان از تحويل 
دس��تگاه هاي خودپ��رداز به تمام��ي دفاتر 
 پيش��خوان دولت در روس��تاها و ش��هرها
ش��تاب  ش��بكه  درياف��ت  متقاض��ي  ك��ه 
 هس��تند خبر داد و افزود: در برنامه پس��ت
بانك تجهيز تمامي دفاتر پيش��خوان دولت 
به خودپرداز و ساير دستگاه هاي بانكداري 
الكترونيك��ي قرار گرفته و با اس��تقرار اين 
دس��تگاه ها در دفات��ر پيش��خوان دول��ت،  
خدم��ات تمام��ي بانك ها از طريق ش��بكه 
 ش��تاب قابل دسترس��ي و دريافت خواهد

بود.
ايش��ان ب��ا اش��اره به نخس��تين جش��نواره 
ارتباطات و فناوري اطالعات كه با حضور 
رياست محترم جمهوري برگزار شد گفت: 

يكي از مباحث مطرح شده در اين جشنواره 
اين بود كه بس��ياري از كش��ورها متقاضي 
انتق��ال تجربيات جمهوري اس��المي ايران 
در ايجاد دفاتر ICT روس��تايي و ش��هري 
بودن��د و اين بس��يار مهم اس��ت كه با يك 
جهش عظيم در عرض چند س��ال بيش از 
12 هزار دفتر در كش��ور تأس��يس و تجهيز 
سخت افزاري و نرم افزاري شده كه عالوه 
بر امكان دريافت خدمات پستي؛ مخابراتي 
و س��اير دس��تگاه هاي اداري يك بانك نيز 
در اي��ن دفاتر با تمام تجهي��زات بانكداري 
الكترونيك��ي وجود دارد و اين يك خدمت 
بس��يار بزرگ و انقالبي در عرضه خدمات 

بانكي است.
 وي در پاي��ان ضمن تقدي��ر از تالش هاي
 ق��وه مقنن��ه ب��ه س��بب پش��تيباني كامل از
ICT روس��تايي و دفات��ر  ايج��اد   ط��رح 

شهري خواس��تار توجه بيش��تر نمايندگان 
مجلس به تبعات ادغ��ام وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات در ديگر وزارتخانه ها 
داري��م امي��د  كردن��د  تأكي��د  و   ش��دند 
با پيش��گيري از اين ادغ��ام؛ بركات حاصله 
بانك��ي همچن��ان اي��ن دفات��ر  ايج��اد   از 
ادامه يافته و با شتاب و پايداري بيشتري به 

خدمت رساني به مردم ادامه دهند.

ادغام وزارت ارتباطات سبب تضعيف
دفاتر ICT روستايي خواهد شد

مدير شعب پست بانك استان اصفهان

رئي��س اتحادي��ه طال فروش��ان 
شهرس��تان خمينی ش��هرگفت: 
ماليات چهار درص��د بر ارزش 
اف��زوده فرياد طال فروش��ان را 
درآورده است.  عباسعلی كريمی 
اظهار داش��ت: ماليات بر ارزش 

افزوده به جنس��ی تعلق می گيرد كه از چرخه اقتصاد خارج ش��ود مثل 
لباس وكفش نه برای طال كه  هميشه ...

مديرعامل شركت آبفا چهارمحال 
و بختي��اري گفت: امس��ال براي 
اجراي طرح هاي آب و فاضالب 
در ش��هرهاي اي��ن اس��تان 150 
ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده 
است. حشمت  اله هاشمي اظهار 

داشت: اين ميزان اعتبار نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است. 
وي افزود: تكميل تصفيه  ...

رئیس اتحاديه طال فروشان خمینی شهر:
 مالیات چهار درصد برارزش افزوده

طال غیر متعارف است

با تخصیص 150 میلیارد ريال اعتبار؛
طرح هاي آبرساني چهارمحال و بختیاري 

تكمیل مي شود

 شهرستان    صفحه 4

مدير کل کار وامور اجتماعي اصفهان :

1200جوياي کار جايگزين اتباع خارجي شدند
صفحه4

درصورتی كه سازمان بهزيستی 
آمادگ��ی خ��ود را در خصوص 
ايجاد بازارچه هاي خوداشتغالي 
زنان سرپرس��ت خان��وار اعالم 
نمايد شهرداری حمايت خواهد 
كرد. معاون فرهنگی – اجتماعی 

 ش��هرداری اصفهان با بي��ان اين مطلب اف��زود: اگر سياس��تگذاری و
برنامه ريزی توانمندسازی زنان سرپرست  ...

با اعالم آمادگی سازمان بهزيستی؛
شهرداری حامی زنان خود اشتغال 

می شود

 شهرستان    صفحه 4

 شهرستان    صفحه 4

صفـحهصفـحه

يديعوت آحارونوت:
زيرسطحي هاي ايران در درياي سرخ، 
نيروي دريايي اسرائيل را مهار مي كند

وزير امور خارجه ايران تاكید كرد:
اجرايي شدن بند 6 معاهده 
عدم اشاعه تسليحات هسته اي

روابط عمومی بانك مهر اقتصاد چهارمحال و بختياری

رئیس اتحاديه تعاونی صنف 
حوله بافان خمینی شهرخبرداد :

خاموشي بيش از
  نيمی از دستگاه های
حوله بافی شهرستان

رئيس اتحاديه تعاونی صنف حوله بافان شهرستان 
خمينی شهر گفت: واردات بی رويه حوله ازچين، 
ح��ذف يارانه ه��ا و عدم تنظي��م وكنترل قيمت 
مواد اولي��ه در بازار كمر حوله بافان را شكس��ته 
 اس��ت. مصطفی رضاي��ی با بيان اين كه  ش��غل
حوله بافی در اس��تان اصفه��ان منحصر به محله 
»آدريان« خمينی شهر است، اظهار داشت: تا چند 
سال گذشته بيش از 50 درصد حوله كشور در اين 
 شهرستان توليد و بخشي از توليدات به كشور های
 آس��يای ميان��ه، روس��يه و حوزه خلي��ج فارس 

صادر مي شد.
وی ادامه داد: اما متاس��فانه واردات بی رويه حوله 
ازچين، حذف يارانه ها و عدم تنظيم وكنترل قيمت 
مواد اوليه  سبب شده تا حوله بافان خميني شهري  
ق��درت رقابت  خود با ديگر توليد كنندگان را از 
دست دهند. وی افزايش 120 درصدی قيمت نخ 
دركشور را به دليل سيل پاكستان بی اساس و غير 

منطقی دانست . 
رضايي با اشاره به  ورشكستگی كارگاه هاي حوله 
بافي خميني شهر  گفت : حدود 400 كارگاه  حوله 
بافي فعال در محله آدريان وجود داشت كه به دليل 
واردات بی رويه جنس ازچين و نيز عدم سياست 
تنظيم قيمت مواد اوليه و حذف يارانه ها بيش از 
نيمی از دستگاه های حوله بافی خاموش وحدود 
1500كارگر بيكار شده اند. رئيس اتحاديه تعاونی 
صنف حوله بافان شهرستان خمينی شهر با گاليه 
از اين كه اين حرفه به عنوان صنف ش��ناخته می 
ش��ود ونه صنعت بيان كرد: در صورتی كه حوله 
بافی به عنوان صنعت ش��ناخته شود می تواند از 
مزاي��ا وامكانات  صنايع ، مثل  وجود  ش��هرک 
صنعتی بهره مند شده و قادر به  ايجاد واحد مدرن  
 تكميل بعد از بافت  كه شامل رنگ رزی، چاپ  و

بسته بندی حوله است شويم.
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وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران با بيان كه خواهان جهاني عاري از 
تسليحات هسته اي هستيم،تاكيد كرد: بعد از گذشت 40 سال از امضاي معاهده 
عدم اشاعه تسليحات هس��ته اي زمان آن فرارسيده است تا اقدامي جدي براي 
اجرايي شدن بند 6 اين معاهده صورت گيرد. علي اكبر صالحي در حاشيه دومين 
كنفرانس خلع سالح و عدم اشاعه تسليحات هسته اي گفت: دليل اصلي برگزاري 
دومين كنفرانس خلع سالح و عدم اشاعه در تهران توجه دادن جامعه بين المللي 
به مسئوليت پذيري جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با تعهدات خويش به ان پي 

تي و خلع سالح جهاني است.
وي با اشاره به پيام سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمي به اولين كنفرانس خلع 
سالح و عدم اشاعه تصريح كرد: تسليحات هسته اي ضد بشري بوده و ما آن را 
حرام مي دانيم و رهبر معظم انقالب نيز در پيام سال گذشته خودشان به اين مساله 
تصريح داشتند. وزير امور خارجه ايران، حفظ و به روز كردن تسليحات هسته اي 
را تهديدي جدي براي جامعه بش��ري دانست و افزود: اگر يك بار ديگر از اين 

تسليحات استفاده شود فاجعه بشري رخ خواهد داد.
صالحي با اشاره به استفاده دولت آمريكا از سالح هسته اي در پايان جنگ جهاني 
دوم گفت: كشوري امروز داعيه دار عدم اشاعه تسليحات هسته اي است كه تنها 
استفاده كننده از آن عليه يك كشور ديگر است و اين موضوع از تناقضات بزرگ 
عصر ما است. وزير امور خارجه ايران خاطرنشان كرد: از تناقضات ديگر عصر ما 
اين است كه آمريكا تروريست پرورش مي دهد اما پرچمدار مبارزه با تروريسم 
خود را نش��ان مي دهد يا اين كه از ديكتاتورها حمايت كرده ولي مدعي دفاع از 

دموكراسي است.
وي در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با تحريم هاي اخير دولت آمريكا عليه 
س��پاه پاسداران انقالب اس��المي، با بيان اين كه اين تحريم ها سال هاست اجرا 
مي ش��ود و تاثيري نداشته است، اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي نيز متقابال تحريم هايي را عليه برخي مقامات 
آمريكايي كه تخلفاتي را در زمينه هاي تجارت مواد مخدر و تروريسم داشته اند، 
مصوب است. وزير امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در ارتباط با 
بحرين و گفتگو با مقامات اين كشور تاكيد كرد: در رايزني هاي مختلف اعالم 

كرده ايم كه هرگاه طرف مقابل آمادگي داشته باشد آماده گفتگو با آنها هستيم.
صالحي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در باره ادعاهاي مربوط به فعاليت هاي 

هس��ته اي سوريه و امكان ارجاع آن به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفت: 
اين مسأله از معيارهاي دوگانه غرب است. وي تصريح كرد: موضوع هسته اي 
مس��أله اي تكنيكي و حقوقي است ولي آمريكا و غرب سعي در سياسي كردن 
فعاليت هاي هسته اي كشورهاي مختلف دارند. وزير امور خارجه ايران در پاسخ 
به سئوالي در ارتباط با انتقال غني سازي 20 درصد از نطنز به فردو اظهار داشت: 
سايت نطنز تنها براي غني سازي اورانيوم تا سطح پنج درصد طراحي شده است و 

ما نيز قصد داريم غني سازي 20 درصد را به سايت فردو انتقال دهيم.
صالحي در باره تدوين اولين كنوانسيون امحاي تسليحات هسته اي در كنفرانس 
دو روزه تهران تاكيد كرد: اميدواريم كنوانس��يوني همانند كنوانسيون عدم توليد 
و امحاي تس��ليحات شيميايي در زمينه تسليحات هسته اي هم به وجود بيايد. 
وزير امور خارجه ايران تصريح كرد: ايران و جنبش عدم تعهد پيش��نهاد تدوين 
كنوانسيوني در ارتباط با امحاي تسليحات هسته اي را داده اند ولي متاسفانه تا 

امروز اين موضوع عملي نشده است. 

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

وزير امور خارجه ايران تاکید کرد:

اجرايي شدن بند 6 معاهده عدم اشاعه 
تسليحات هسته اي

يديعوت آحارونوت:
زيرسطحي هاي ايران در درياي سرخ، 
نیروي دريايي اسرائیل را مهار مي كند

تقوي��ت حضور نظامي ايران در درياي س��رخ و منطقه مديتران��ه در پي اعزام 
زيردريايي هاي اين كش��ور منجر به افزايش قدرت منطقه اي ايران و همچنين 
مهار فعاليت هاي عملياتي و جاسوسي نيروي دريايي اسرائيل مي شود.روزنامه 
صهيونيس��تي يديعوت آحارونوت در گزارشي با عنوان »جبهه جديد جنگي 
اسرائيل: زيردريايي هاي ايراني به قلم »رون ييشاي« به تاثير حضور فزاينده ايران 
در درياي سرخ و منطقه مديترانه بر فعاليت نيروي دريايي اسرائيل اشاره كرد. 
م��وج اخير قيام ها در جهان عرب فرصت هاي متع��دد راهبردي و تاكتيكي را 
براي بهبود وضعيت ايران به عنوان يك سلطه منطقه اي فراهم كرد. گزارشات 
مبني بر اين كه تهران زيردريايي هاي خود را به درياي سرخ اعزام كرده كه اولين 
اقدام در نوع خود از سوي نيروي دريايي ايران در آب هاي بين المللي محسوب 
مي شود، تازه ترين دور از اقداماتي است كه جمهوري اسالمي براي حفظ قدرت 
خود در منطقه انجام داده اس��ت.موج اخير قيام ها در جهان عرب فرصت هاي 
متعدد راهبردي و تاكتيكي را براي بهبود وضعيت ايران به عنوان يك س��لطه 
منطقه اي فراهم كرد. حضور دائمي كش��تي هاي جنگي و زيردريايي هاي ايران 
در خليج عدن و درياي س��رخ به تهران فرصت نظارت بر فعاليت هاي نيروي 
دريايي اسرائيل كه به گفته منابع خارجي در درياي سرخ و بخش شرقي درياي 
مديترانه در حال انجام اس��ت را مي دهد. حضور نيروي دريايي ايران در درياي 
س��رخ به سپاه پاسداران اين فرصت را مي دهد كه فعاليت هاي اسرائيل را دنبال 
كرده و انتقال تسليحات را با هشدار به كشتي هايي كه آن ها را حمل مي كنند و 
يا افرادي كه در ساحل در انتظار هستند و احتماال در آينده با درگيري مستقيم 
با نيروي دريايي اس��رائيل ممكن سازد. گزارشات خارجي همچنين مي گويند 
كه اسرائيل كشتي هاي مختلف از جمله زيردريايي هايي را براي گشت زني در 
اطراف س��احل ايران مس��تقر كرده تا اطالعاتي را درباره برنامه هاي هسته اي و 
موشك بالستيك ايران بدس��ت آورده و براي رويارويي هاي آينده آماده شوند. 
اين زيردريايي هاي اسرائيلي مجهز به مدرن ترين موشك هاي كروزي هستند كه 
مي توانند كالهك هاي هسته اي نيز حمل كنند. اگر اين گزارشات درست باشند، 
حضور ايران در درياي سرخ ممكن است منجر به رهگيري و خنثي كردن اين 
فعاليت ها نيز شود. اما ايران در اينجا متوقف نشده است. اين كشور مايل است 
حضور نظامي دريايي خود را در بخش شرقي درياي مديترانه با اعزام ناوگروه 
خود از طريق كانال س��وئز تثبيت كند. تهران به اين مسأله به عنوان گامي مهم 
مي نگرد كه به جهان عرب و مردم ايران نشان مي دهد كه ايران قدرتي منطقه اي 
اس��ت و مي تواند ارتش خود را در آب هاي دوردست نيز مستقر كند. حضور 
نظامي ايران همچنين توانايي اين كشور را به متحدانش مانند سوريه، حزب  اله 
و حماس نش��ان داده و به آن ها اطمين��ان مي دهد كه در مواقع لزوم كمك هاي 
الزم به آن ها انجام خواهد ش��د. حضور نيروي دريايي ايران در شرق مديترانه 
و تقويت روابط با مصر ممكن است تا حدي به دغدغه هاي تهران پاسخ دهد. 
ايراني ها اقدامات خود را بسيار مصمم اما محتاطانه و گام به گام انجام مي دهند. 
حضور دريايي آن ها در خليج عدن سال گذشته تحت لواي كمك به تالش هاي 
بين المللي عليه دزدهاي دريايي سومالي آغاز شد. اين گام بزرگ در ماه فوريه 
برداشته شد زماني كه تهران از مقامات مصري خواست مجوز عبور دو كشتي 
جنگي اين كشور را از كانال سوئز صادر كنند. بهانه اين اقدام اعزام »كشتي صلح و 
دوستي« به سوريه بود. شوراي عالي نظامي مصر كه هنوز درگير حوادث رخ داده 
در ميدان تحرير و سقوط رژيم مبارک است چنين مجوزي را صادر كرد تا نشان 
دهد سياست هايش نسبت به دوران رژيم سابق تغيير كرده است زيرا روابط ايران 
و مصر از سال 1979 پس از وقوع انقالب اسالمي در ايران به تيرگي گراييده بود. 
مي توان در آينده نزديك انتظار تالش هاي بيشتر ايران براي اعزام ناوگروه هايش 
از طريق كانال سوئز و احتماال حضور گسترده نيروهاي دريايي ايران در درياي 
س��رخ و س��احل مديترانه را داشت. اين روند در صورتي كه آمريكا تصميم به 

اعمال نفوذ خود بر شوراي عالي نظامي مصر بگيرد، ممكن است كندتر شود.

رئیس سابق اف بی آی افشا کرد:
مافیای سیا در اياالت متحده؛

دخالت  اف بی آی در حمله 11 سپتامبر 
رئيس سابق پليس فدرال آمريكا در يك ويدئو افشا كرد كه بسياری از حمالتی 
كه در اياالت متحده صورت گرفته از سوی نهادهای امنيتی و اطالعاتی داخلی 
بوده است. تد گوندرسون می گويد: سازمان سيا در آمريكا مافيايی درست كرده 
و بسياری از حمالتی كه به منافع آمريكا صورت گرفته دست سازمان اطالعاتی 
آمريكا در آن بوده است. وی می گويد: حادثه 11 سپتامبر در لندن برنامه ريزی 
شد و سازمان سيا، اف بی آی و ان. اس. ای. در تعدادی از حمالت تروريستی 
ساختگی كه در 20 سال گذشته در آمريكا صورت گرفت دست داشتند. هدف 
آنها از اين اقدام ايجاد يك محيط رعب و وحشت و تدوين قوانينی سختگيرانه 
مانند قانون ميهن پرستی بوده است. گوندرسون می افزايد: آنها با اين رويه بر آن 
بودند تا با تدوين قوانين سختگيرانه و ايجاد نهادهای امنيتی مانند وزارت امنيت 
داخل��ی و اداره امنيت حمل و نقل كه ما هم اكنون تحت نظارت و كنترل آنها 
زندگی می كنيم كنترل خود را افزايش دهند. وی حمالت تروريستی به سفارت 
آمريكا در كنيا، حمله به رزم ناو يو اس اس كول، حمله به هواپيمای 103 پان 
امريكن و رخداد تروريس��تی اوكالهما، حمله به برج های تجارت جهانی در 
سال 1993 را از اقدامات تروريستی بر شمرد كه مورد حمايت اف بی آی بوده 
اس��ت. وی می گويد: همان طور كه می دانيد »عماد س��الم« افسر سابق ارتش 
مص��ر مخبر اف بی آی بود و او درباره حمله به برج تجارت جهانی به اف بی 
 آی خب��ر داده بود. وی گفتگوهای خود را به طور مخفی ضبط كرده بوده و به

سرپرست اف بی آی داده بود.

اعتراض شديد روسیه به حضور ناو جنگي 
آمريكا در درياي سیاه

 وزارت امور خارجه روسيه در بيانيه اي نسبت به ورود يك فروند ناو جنگي 
آمريكايي مجهز به سيس��تم هاي هدايت موش��ك به درياي س��ياه به شدت 
اعتراض كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: روسيه بر اساس تصميمات 
نشست ليسبون عالقه مند است بداند در شرايطي كه طرح سپر دفاع موشكي 
اروپا هنوز به نتيجه نرسيده است، آمريكا با حركت دادن واحد نظامي موشكي 
منطقه اي در حال شكل گيري توسط ناتو از منطقه مديترانه به شرق مي خواهد 
كدام وضعيت وخيم را كنترل كند. رزمناو آمريكايي مانتري كه مجهز به موشك 
هاي سيستم دفاع هوايي »آ اي جي آي اس« است، قرار است در درياي سياه در 
 مانور درياي مشترک آمريكا و اوكراين با عنوان نسيم دريايي 2011 شركت كند. 
وزارت امور خارجه روس��يه در اين بيانيه نوش��ت: رزمن��او مانتري به عنوان 
بخش��ي از طرح چند مرحله اي آمريكا براي اس��تقرار بخش اروپايي سيستم 
دفاع موش��كي جهاني به آب هاي اروپا فرس��تاده شده است و بخش نخست 
اين طرح ش��امل بكارگيري گروه��ي از رزمناوهاي آمريكاي��ي در درياهاي 
 آدرياتي��ك، اژه و مديتران��ه ب��ه منظور محافظ��ت از جنوب اروپ��ا در برابر

حمالت موشكي است.
در بخشي از بيانيه آمده است: اگر حضور ناو جنگي مانتري در درياي سياه يك 
ديدار عادي است، پس چرا آمريكا ناوي با اين جنگ افزارها را به اين منطقه 
حس��اس از جهان اعزام كرده است. آمريكا مي گويد ناوهاي جنگي فقط در 
صورت تشديد وضعيت در منطقه مي توانند به درياي سياه حركت كنند. بيانيه 
وزارت امور خارجه روسيه حاكي است: فلسفه به كارگيري سيستم موشكي 
در ناو اعزامي آمريكا براي شركت در مانور »نسيم دريايي 2011« ويژه مبارزه 

با دزدان دريايي نامشخص است. 

اروپا به دنبال حفظ رياست بر پول دنیا
  زاینده رود

پ��س از رس��وايی پ��ر س��ر و صدای 
دومينيك اشتراوس كان رئيس صندوق 
بي��ن المللی پ��ول حاال اين كريس��تين 
الگارد وزي��ر داراي��ی فرانس��ه اس��ت 
كه به ش��دت ب��رای به دس��ت آوردن 
رای جانش��ينی وی ت��الش می كن��د. 
اگرچ��ه نامزده��ای ديگری ني��ز مانند 
كم��ال درويش از تركيه با يك س��ابقه 
24 س��اله فعاليت در بان��ك جهانی نيز 
برای اين پست مطرح اما تمايل شديد 
كش��ورهای حوزه يورو از انتخاب يك 
رئيس اروپايی برای اين سازمان شانس 
الگارد را در برابر ديگر رقبايش افزايش 
داده است. الگارد به تازگي موفق شده 
 اس��ت حمايت آنگال مركل، صدر اعظم 
آلمان؛ جورج آزبورن، وزير خزانه داری 
بريتانيا و بيش��تر نهاد های سياسی اروپا 
را به دس��ت آورد. همين حمايت های 
بين الملل��ی وزير دارايی فعلی فرانس��ه 
را به نامزد پيش��روی كس��ب رياس��ت 
صندوق بين المللی پ��ول و جايگزينی 
دوميني��ك اش��تراوس كان رقيب اصلی 
ساركوزی و رئيس پيشين اين صندوق 

تبديل كرده  است.
اگرچه اس��اس فعاليت های س��ازمانی 
همچ��ون صن��دوق بي��ن الملل��ی پول 
گسترده تر از آن است كه تحت نام يك 
فرد خالصه ش��ود، اما فردی ضعيف و 
يا وابسته به يك جناح سياسی می تواند 
صدمات س��نگينی را به اعتبار آن وارد 

كند.
اشتراوس كان اگرچه قربانی سياست و 
بازی با دم ش��ير ش��د اما اقدامات وی 
بر اهميت صندوق بي��ن المللی پول و 
جايگاه آن افزود. با توجه به انگيزه های 
سياس��ی، اش��تراوس كان تم��ام تالش 
خ��ود را ب��رای تبديل ك��ردن صندوق 
بي��ن المللی پول ب��ه يكی از قطب های 
مالی جهان و اصل��ی ترين مرجع حل 
مش��كالت اقتص��ادی انج��ام داده بود. 
برنامه ري��زی ها و سياس��ت كلی اين 
صندوق ني��ز در راس��تای كاهش و تا 
حد امكان جلوگيری از بروز مشكالت 
اقتصادی و مالی در جهان بوده اس��ت 
و به همي��ن دليل كش��ورهای اروپايی 
ك��ه در اين روزها به ش��دت با بحران 
يورو دس��ت به گريبان هس��تند انتظار 
دارن��د ب��ا انتخاب ي��ك اروپايی ديگر 
برای رياس��ت صن��دوق بي��ن المللی 
پ��ول باالخره راه ح��ل كارآمدی برای 
برون رف��ت از ركود و بح��ران بيابند. 
آنه��ا همچني��ن حاضر نيس��تند تا ابزار 
مؤثر اعمال نفوذش��ان يعن��ی صندوق 
بين الملل��ی پول را بر س��اير كش��ورها 
علی الخصوص كشورهای جهان سومی 

از دست بدهند. 
اين صندوق سال هاس��ت ك��ه به بهانه 
تضمي��ن بازپرداخ��ت وام هاي��ی كه به 
كش��ورها می دهد آنها را وادار به انجام 
موردنظر خ��ود می كند.اين  اصالحات 
صندوق كه به شدت به قواعد و قوانين 
نظام سرمايه داری اروپايی پايبند است 
با دادن وامهای مختلف به كشورهايی با 
اقتصاد ضعيف راه را برای توسعه نفوذ 
می كند.  هم��وار  قدرتمندش  اعض��ای 
بايد  كشورهای اروپايی معتقدند كسی 
رياس��ت صندوق بين المللی پول را در 
دس��ت داشته باشد كه به پايداری يورو 
اعتماد داش��ته و به روند تصميم گيری 

در اروپا آشنا باشد. 
اتحاديه اروپا با بحران اقتصادی مواجه 
اس��ت كه ب��ه نظر م��ی رس��د همانند 
ويروس در سراس��ر اي��ن قاره در حال 

گسترش است.
يورو به عنوان واحد پولی كش��ورهای 
قاره س��بز ب��دان خاطر مطرح ش��د كه 
بتواند ن��رخ تورم را در اين كش��ورها 
پايين نگاه دارد. بعضی از كارشناس��ان 
اقتص��ادی بر اين باورند كه گس��ترش 
بحران بدهی در سراس��ر قاره و كسری 

ش��ديد بودج��ه دولت ه��ای اروپايی، 
همچنين تضعيف ساختارهای اقتصادی 
منطق��ه يورو ب��ه زودی به فروپاش��ی 
اتحادي��ه اروپ��ا منجر خواهد ش��د. به 
گفته كارشناس��ان، اختالفات اقتصادی 
موج��ود بين كش��ورهای اتحاديه اروپا 
در حال��ی كه ع��زم جدی ب��رای حل 
آنها وجود ندارد، اين روند را تس��ريع 
خواهد نم��ود. اروپاييان ب��رای تداوم 
برنامه ه��ای اقتص��ادی و پولی خود به 
حمايت س��ازمان مهمی مانند صندوق 
بي��ن الملل��ی پ��ول نيازمند هس��تند و 
درس��ت به همين دليل الگارد به عنوان 
نامزد اصلی كش��ورهای اروپايی برای 
جلب نظر كش��ورهايی چ��ون چين و 

هند تالش می كند.
صن��دوق بي��ن الملل��ی پ��ول يكی از 
مهم ترين سازمان های بين المللی است 
ك��ه بر سياس��ت های اقتص��ادی 187 
كش��ور عضو نظارت دارد و با توجه به 
روند رو به رشد اقتصاد كشورهای غير 
اروپايی اين طبيعی است كشورهای در 
حال رشدی مانند هند و چين تقاضای 
س��هم خواهی بيش��تری از اين سازمان 

مهم اقتصادی داشته باشند.
چالش اصل��ی قدرت ه��ای اقتصادی 
بزرگ و كشورهای در حال توسعه برای 
تعيين جانش��ينی اس��تراوس كان از آن 
جايی نشأت می گيرد كه سهم تأثيرگذار 
كش��ورهای در حال توس��عه در رشد 
اقتصادی جهان زي��اد بوده و عضويت 
 در صن��دوق ه��م اين حق را ب��ه آنان
می دهد كه به طور دوره ای نماينده ای 
در سطح رياست صندوق داشته باشند.
رون��د مس��تبدانه انتخ��اب رئيس اين 
صندوق صدای ديگر كش��ورها را هم 

درآورده است.
بر اي��ن اس��اس چين خواس��تار نقش 
آفرينی بيشتر كشورهای در حال توسعه 
در انتخ��اب رئيس صندوق بين المللی 
پول و برگ��زاری انتخاباتی آزاد در اين 
زمينه شده است. در همين حال دولت 
برزيل نيز از چگونگی انتخاب جانشين 
اس��تراوس كان انتقاد و اعالم كرد اين 
انتخاب باي��د از طريق رقابتی آزاد و با 

حضور بيش از يك نامزد انجام شود.
برزي��ل به دنب��ال اصالح در س��اختار 
صندوق بين المللی پول و يافتن راهی 
برای مش��اركت فعال تر كشورهای در 
حال توس��عه در اين نه��اد بين المللی 
اس��ت. اما مهم ترين چالش پيش روی 
اين كش��ورها اين اس��ت ك��ه اجماعی 
بر س��ر انتخاب يك ف��رد واحد ندارند 
و اي��ن ام��كان مقابله را از آنها س��لب 

خواهد كرد.
در اين ميان آمريكا بيش��تر از هر كشور 
ديگری متنفع ش��د با بركنار شدن كان 
يكی از اساس��ی ترين اهرم های فشار 
اقتصادی بر آمريكا كنار گذاش��ته شد و 
خطر تقويت دوباره يورو در برابر دالر 
تا حدودی كمتر ش��د. اياالت متحده كه 
بيشترين سهم را در صندوق بين المللی 
پ��ول دارد، رای كاف��ی ب��رای انتخاب 
نامزد مورد نظ��رش را در اختيار دارد؛ 
ام��ا ترجيح می دهد كه حمايت بيش��تر 
كش��ورهای عض��و را از نام��زد مورد 
نظرش به دست آورد. شايد اگر الگارد 
نيز مانند س��اركوزی به سياس��ت های 
آمريكايی وفادار باش��د به راحتی رای 
موافق آمريكارا برای رياس��ت خود به 

دست آورد.
به نظر می رس��د در اين ب��ازی قدرت 
بازه��م ب��رد ب��ا كش��ورهای قدرتمند 
اقتصادی خواهد بود ش��رايط اقتصادي 
فعلي جهان، وزن اقتصادي كش��ورهاي 
درحال پيش��رفت را چنان باال برده كه 
آن ها تس��لط بر ابزارهای پولی و مالی 
دني��ا را ح��ق خ��ود می دانن��د اگر چه 
فشار كش��ورهاي درحال صنعتي شدن 
ممكن است بتواند سبب خروج كنترل 
اين نهاد از دس��ت اروپايي ها ش��ود اما 

احتمال آن كم خواهد بود.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بودجه 1200 میلیاردی استانداری تهران 
ابالغ شد

اس��تاندار تهران گف��ت: بودجه 1200 
ميلي��اردی اس��تانداری تهران توس��ط 
وزارت كش��ور ب��ه اس��تانداری ابالغ 
ش��د.مرتضی تم��دن ضمن بي��ان اين 
مطلب اظهارداش��ت: بودجه استانداری 
ته��ران در س��ال 90 هفته گذش��ته به 
اين دس��تگاه ابالغ ش��د كه بر اس��اس 
آنچ��ه مصوب ش��ده بود مبل��غ 1200 
 ميليارد تومان به اين دستگاه اختصاص

يافت.
اس��تاندار ته��ران در ادامه ب��ا بيان اين 
مطلب كه تاكن��ون جزييات هزينه كرد 
استانداری تهران به طور كامل مشخص 
نشده است، خاطر نشان كرد: امسال بر 

اس��اس آنچه مصوب ش��ده است 700 
ميلي��ارد تومان به بخ��ش های عمرانی 
اس��تان تعلق می گي��رد و 500 ميليارد 
توم��ان ني��ز در بخش ه��ای فرهنگی، 

اجتماعی و ... هزينه خواهد شد.
وی همچنين با اش��اره به رشد بودجه 
امس��ال نسبت به س��ال گذشته تصريح 
ك��رد: بودج��ه اس��تانداری ته��ران در 
هم��ه بخش ه��ا رش��د چش��مگيری 
داش��ته اس��ت به طور مث��ال در بخش 
عم��ران اس��تان رش��د 30 درصدی را 
ش��اهد هس��تيم، اي��ن درحالی اس��ت 
 ك��ه رش��د بودج��ه در بخ��ش ه��ای 

ديگر به 50 درصد نيز می رسد.

پایتخت

با توجه به مصوبه 28 فروردين امس��ال مجلس 
ش��وراي اسالمي مبني بر تغيير شرايط داوطلبان 
نمايندگي مجلس در دوره نهم از جمله ضرورت 
برخورداري از مدرک فوق ليسانس و يا داشتن 
س��ابقه يك دوره كامل نمايندگ��ي، از آنجا كه 
حدود يك س��وم نمايندگان مجلس كنوني يك 
دوره كام��ل نمايندگي را طي نك��رده اند، قادر 
ب��ه ثبت نام نخواهند ب��ود و اين روند عالوه بر 
محروميت بخش��ي ازنمايندگان ابهامات جدي 
ايجاد كرده و به نظر مي رسد تفسير اين مصوبه 

ضروري است.
رئي��س س��تاد انتخابات كش��ور و تع��دادي از 
نماين��دگان مجلس و كارشناس��ان معتقدند كه 
مشخص نيست حدود 103 نماينده داراي مدرک 
كارشناسي كه براي نخستين بار در مجلس هشتم 
حضور دارن��د، مي توانند در انتخابات دوره نهم 

نامزد شوند يا خير؟
مجلس شوراي اس��المي 28 فروردين امسال با 
حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس 
تصويب كرد كه با داش��تن مدرک كارشناس��ي 
تحت هيچ ش��رايطي نمي توان نام��زد انتخابات 

مجلس شوراي اسالمي شد.
براساس مصوبه نمايندگان مجلس، شرط ثبت نام 
براي كانديدات��وري مجلس نه��م برخورداري 
داوطلبان از مدرک كارشناس��ي ارش��د يا معادل 
آن اس��ت و برابر قان��ون فقط ب��راي جانبازان، 
آزادگان و كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي 
م��درک  از  برخ��ورداري  دارن��د،  را  مجل��س 
كارشناس��ي كفاي��ت خواهد ك��رد. اين مصوبه 
مجلس همچنين اعتراض بسياري را برانگيخت 
و معترضان معتقدند كه اين مصوبه كاهش رقبا 
را در پي داش��ته است. برمبناي اين مصوبه، يك 
دوره حضور در مجلس ني��ز به عنوان يك پايه 
تحصيلي محس��وب ش��ده و نمايندگان مجلس 
ك��ه داراي مدرک كارشناس��ي هس��تند، مدرک 
آنها كارشناس��ي ارشد محاسبه شده و مي توانند 
در انتخاب��ات مجلس نهم ثبت ن��ام كنند. اما در 
اي��ن ميان نكته اي مهم وج��ود دارد و آن اين كه 
 حدود 103 نماينده مجلس ش��وراي اس��المي

داراي م��درک كارشناس��ي، براي نخس��تين بار 
نماينده مجلس بوده ان��د و هنگام ثبت نام براي 
كانديداتوري مجلس نهم، دوره نمايندگي آنان به 
اتمام نرسيده است و بنا بر مصوبه 28 فروردين 
مجلس شوراي اسالمي آنان قادر به ثبت نام در 

انتخابات نخواهند بود.
بر اين اساس و طبق قانون، هفت ماه مانده به پايان 
دوره مجلس، نمايندگان مي بايست براي ثبت نام 
 اقدام كنند در حالي كه در اصل 63 قانون اساسي

تاكي��د ش��ده اس��ت، )دوره نمايندگي مجلس 
شوراي اسالمي چهار سال است...(

به بيان ديگر، قانونگذار تصريح كرده كه مدرک 
كارشناسي ارشد و يا كارشناسي به همراه يك دوره 
نمايندگي، شرط ثبت نام نمايندگان كنوني مجلس 
براي انتخابات مجلس نهم اس��ت اما اين مسأله 
 درتناقض با نص صريح اصل 63 قانون اساسي
اس��ت كه بر چهار س��ال كامل دوره نمايندگي 
تأكي��د دارد. البته يك نكته مهم ديگر نيز وجود 
دارد و آن اينك��ه برخ��ي از نماين��دگان كنوني 
مجلس كه تنه��ا دوره حضورش��ان در مجلس 
است، از طريق انتخابات مياندوره اي، به مجلس 
هش��تم راه يافته اند و ثبت نام اين افراد كه داراي 
مدرک كارشناس��ي و دوره نمايندگي دو س��اله 
هستند متناقض با اصل 63 قانون اساسي است. 

ــك دوره نمايندگي،  ــي از ي ــتنباط حقوق اس
مغايرتي با قانون اساسي ندارد

علي اصغر زارعي نماينده مردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي با تاكيد بر اين كه تفسير شوراي 
نگهبان براي ي��ك دوره كامل نمايندگي مبنايي 
اس��ت كه در دوره هاي گذش��ته نيز اعمال شده 
است، افزود: يك دوره نمايندگي مجلس تا زمان 
برگزاري انتخابات است و نه زمان ثبت نام. وي 
تصريح كرد: براين اس��اس وقتي كه راي گيري 
انتخاب��ات مجلس نه��م انجام  مي ش��ود، دوره 
چهارس��اله نمايندگي كامل شده و اين مساله با 
زمان ثبت نام متفاوت است. اين نماينده مجلس 
يادآورشد: در موضوع انتخابات همواره از زمان 
ثبت نام تا راي گيري فاصله زماني وجود دارد و 
اين، ناقض بر يك دوره كامل نمايندگي نيست. 
به گفته زارعي، مس��اله ثبت ن��ام نمايندگاني كه 
داراي مدرک كارشناسي هستند و تنهاحضورشان 
در مجلس هشتم است، مغايرتي با قانون اساسي 
ندارد و مي توانند براي نامزد ش��دن در انتخابات 

ثبت نام كنند.
اي��ن نماينده م��ردم تهران در مجلس ش��وراي 
اس��المي با تاكيد بر اين ك��ه در دوره هاي قبلي 
ني��ز همين گونه عمل ش��ده اس��ت، اف��زود: در 
 اي��ن زمينه بحث ي��ك دوره كام��ل و نيم دوره 
)از طريق انتخابات ميان دوره اي( مطرح نيست؛ 

در واقع اين مس��اله استثناء شده است و حضور 
در مجلس به هر طريقي يك دوره كامل محاسبه 
مي ش��ود. وي تاكيد كرد كه استنباط حقوقي از 
ي��ك دوره نمايندگي مغايرتي با اصل 63 قانون 

اساسي ندارد.
نماينده مردم تبريز به مصوبه اخير مجلس درباره 
اصالح ماده 28 قانون انتخابات 1378 اشاره كرد 
و گفت: براساس اين مصوبه، تصريح شده كه تا 
پيش از ثبت نام بايد شرايط مورد نظر)داشتن يك 
دوره كامل نمايندگي مجل��س براي نمايندگان 
داراي مدرک كارشناس��ي( فراهم ش��ده باش��د 
درحال��ي كه زمان ثبت نام نزديك به ش��ش ماه 
پيش از اتمام يك دوره چهار سالگي نمايندگي 

است.
فرهنگ��ي با تاكيد بر اين ك��ه اكثريت نمايندگان 
چنين نظري را ندارند، تصريح كرد: با اين حال 
در ماده 28 تاكيد شده پيش از ثبت نام نمايندگاني 
كه داراي مدرک كارشناسي هستند مي توانند از 
يك دوره كامل مجلس )چهارسال( به عنوان يك 
مقطع تحصيلي استفاده كنند. اين نماينده مجلس 
يادآور ش��د: در اين زمينه كه هر دوره نمايندگي 
مجلس چهار س��ال كامل و يا كمتر از اين ميزان 
اس��ت، بايد به ُع��رف مراجعه كرد چرا كه بيش 
از 100 نماينده مجلس اكنون داراي اين مشكل 

هستند.
فرهنگي در ادامه مشكل ديگري كه براي ثبت نام 
برخي از نمايندگان مجلس ايجاد شده را داشتن 
مدرک كارشناسي معادل بيان كرد و گفت: برخي 
نماين��دگان نيز معتقدند كه مدرک كارشناس��ي 
معادل بايد به تأييد وزارت علوم برسد اما برخي 
ديگر نيز تأكيد دارند كه مدرک معادل به معنايي 

مدركي است كه برخي دوره مديريت مي دانند.
وي به برداشت خود در اين زمينه اشاره و اضافه 
ك��رد: نمايندگاني كه داراي مدرک كارشناس��ي 
معادل هس��تند و مدارک آنه��ا در مراجع اداري 
و اس��تخدامي مورد تأييد قرار گرفته است ديگر 
نيازي ب��ه تاييد وزارت علوم ندارند. فرهنگي با 
بيان اينكه در موارد ذكر ش��ده دو تفسير وجود 
دارد، افزود: يك مورد آن تفسير مضيق و ديگري 

تفسير موسع است. 
تفسير مضيق )محدود(، تفس��يري است كه در 
آن از معناي مواد قانوني تجاوز ننموده و حدود 

اجراي آن را توسعه ندهند.
تفسير موسع نيز آن است كه معني مواد قانوني را 
تا آنجا كه قابليت كشش دارد، با رعايت انصاف 
و عدالت توس��عه دهند. در تفس��ير موسع تنها 
پايبندي به الفاظ و عبارات قانون كافي نيس��ت 
و بايد به مصالح مورد نظر قانونگذار نيز مراجعه 
كرد. براساس اين روش، حكمي كه قانون براي 
موضوع��ي معين در نظر گرفته به موضوعات و 
حاالت مشابه تسري داده مي شود زيرا قانونگذار 
به همه اين اعمال و رفتار انسانها احاطه و اشراف 
ن��دارد تا آنها را پيش بيني كن��د يا براي هر يك 
حكمي مس��تقل در قانون در نظر گيرد. بنابراين 
با اس��تناد به روح و هدف قانونگذار و عرف و 

عادت، تفسيري موسع از قانون ارايه مي شود.
به گفته اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي 
برداشت برخي از نمايندگان نيز بر اين مبناست 
ك��ه منظور از مدرک معادل فقط ش��امل افراد و 
نمايندگان��ي اس��ت كه داراي م��درک حوزوي 

هستند.

يك سوم نمايندگان فعلي، فاقد شرايط نامزدي در انتخابات 
مجلس نهم هستند
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امروزه كمتر روزنامه ای را می شود پيدا كرد كه 
در الب��ه الی صفحات آن آگهی های مختلفی 
از طرف مؤسسه های معتبر وغير معتبر درباره 
اعزام دانش��جو به خارج از كشور نباشد و اين 
شايد نش��ان از ضعف سيستم آموزشی كشور 
وعدم اعتماد قشر تحصيلكرده و جويای علم 
به پروسه آموزشی و پژوهشی و علمی كشور 
داشته باشد! به اين معنا كه افرادی كه به انحای 

مختلف به دنبال كسب علم و معرفت هستند، 
تصور می كنند كه در داخل كش��ور خودشان 
نمی توانند پتانسيل های علمی و ظرفيت های 
دانشی خود را به منصه ظهور برسانند و اين امر 
مستلزم آن است كه حتماً به كشور ديگری سفر 
 كرده و بس��اط علم آموزی را در جای ديگری

بگسترانند.
ح��ال اين كه اين طرز فكر و نگرش تا چه حد 

درست و منطقی است، نياز به بحث و گفتگو 
و تحقيق دارد.

مس��لماً هر جامعه ای در زمينه های گوناگون 
دارای جنبه هايی از ضعف و كاس��تی می باشد 
كه اگر تالشی در جهت رفع آنها نكند، مسائلی 
اينچنينی باعث می ش��ود كه كش��ور از نعمت 
وجود افراد با استعداد وتوانمند محروم شود و 
درواقع ضرر اصلی متوجه كل جامعه خواهد 

ش��د، چراكه اين افراد كه خود را در س��طحی 
باالتر از باقی اعضای جامعه می بينند و مطمئنًا 
انتظ��ار دارند امكانات و ش��رايط بهتری برای 
پيشرفت و ترقی شان از سوی نهادهای علمی 
و پژوهشی كشور مهيا شود، وقتی فضا را خالی 
از اي��ن امكانات می يابند، راه��ی جز اقدام به 
مهاجرت به كشور ديگری كه از ظرفيت های 

بيشتری برخوردار است نمی يابند.
البته اين موضوع كه كار آنها تاچه اندازه درست 
است محل بحث اين مقاله نيست، بلكه چرايی 

اين اقدام ضرورت گفتگو را ايجاب می كند. 
مطمئناً ش��ما هم خيلی اوقات ش��نيده ايد كه 
دانشگاه های كش��ورهای خارجی هم چندان 
چنگی به دل نمی زنند، ولی تبليغ وترغيب اين 
دانشگاه ها برای جلب وجذب دانشجويان نخبه 
از كشورهای گوناگون چنان فريبنده و وسوسه 
كننده است كه دل هر جويای علمی را می ربايد.
 به راستی چرا در كشور ما كه به لطف خدا در 
بسياری از زمينه ها در دنيا مطرح و صاحب نام

ش��ده اس��ت، نمی تواند نيازهای جوانانش را 
كه جويای گوهر دانش هس��تند، همانطور كه  

خواهان آن هستند برآورده نمايد؟
 برای مثال دعوت از اس��اتيد برتر دانشگاه های 
خارجی كه دارای مقبوليت و محبوبيت علمی 
بااليی هستند و درخواست تدريس از آنها برای 
مدت چند سال حتی به صورت آزمايشی، خالی 

از لطف نيست.
شايد اگر اين  اقدامات صورت گيرد و اساتيد 
مجرب دانش��گاه های معتبر جهان و همينطور 
امكانات پژوهش��ی و علمی و حتی سفرهای 
كوتاه برای كسب ش��ناخت و معرفت فراهم 
ش��ود، ديگ��ر ش��اهد مهاجرت ه��ای دائمی 
دانشجويان برای ادامه تحصيل نباشيم و جامعه 
هم ديگر برای هميشه از نعمت وجود اين افراد 
كه مسلماً روزی افتخارآفرينان و مايه مباهات 

كشورمان خواهند شد، محروم نمی شود.
همه م��ا می دانيم ك��ه اگر در كش��ور ما همه 
امكانات مورد نياز اين افراد تحصيلكرده فراهم 

ش��ود، هيچگاه مهاجرت دائمی به كشورهای 
دور و نزدي��ك را ب��ه بودن در وط��ن و زادگاه 
خود كه مس��لماً بيشتر از هر آب و خاكی مايه 
 آرامش و امنيت ش��ان را مهيا می كند، ترجيح

نمی دهند.
پس شايد بشود اينطور تصور كرد كه در بعضی 
موارد اين دولت است كه حمايت الزم و كافی 
از اين افراد را به عمل نمی آورد و فقط دس��ت 
كش��ورهای و دانش��گاه های خارجی را برای 
جلب و جذب مغزهای متفكر و توانمند ما باز 
می كند. البته مسأله - مهاجرت های تحصيلی - 

از ابعاد گوناگون قابل بررسی است.
برای مثال كسانی كه در كشورهای ديگر برای 
م��دت طوالنی دوره می بينند كم كم فرهنگ و 
من��ش مردمان آنج��ا را در وجود خود نهادينه 
می كنند و با خلقي��ات آنها خو می گيرند و آن 
خواس��ته معروف انديش��مندان دوران تحول 
فرهنگی كشورمان كه می گفتند بايد بومی سازی  
دان��ش وعل��وم  از بعد فرهنگ��ی  واجتماعی 
صورت گيرد، مجدد اهميت پيدا می كند، چراكه 
 هر فرهنگی زمانی كه متناس��ب با  هنجارها و
 ن��رم های جامعه مقصد باش��د، می توان از آن 
ب��ه عنوان ارزش ياد كرد و در غير اين صورت 
نوعی ضد ارزش محسوب می شود و به جای 
اين كه جامعه را پله پله به  جلو ببرد، قدم به قدم 

به عقب می راند.
پس می ش��ود اينطور نتيجه گرف��ت كه آنچه 
حائز اهميت  اس��ت اين اس��ت كه در جريان 
اي��ن مهاجرت های تحصيلی تنه��ا چيزی كه 
با خود به كش��ورمان می آوريم، علم و دانش 
 روز و فناوری ه��ای پيش��رفته دني��ا و به قول
شهيد مطهری فقط جنبه های مثبت و سازنده 
فرهنگ بيگانه باشد نه بعضاً فرهنگ ضد دينی 
غربی كه هدفش به خدمت گرفتن انس��ان ها 
برای پيشرفت علم  بدون در نظر گرفتن جنبه 
های انسانی است، نه به خدمت درآوردن علم 
در جهت سعادت و سالمت انسان های سراسر 

كره خاكی.

آژیر

جامعه

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری 
كل استان اصفهان سيدجمال حسينی، 
قائ��م مق��ام رئي��س كل دادگس��تری 
اس��تان ك��ه جه��ت تودي��ع و معارفه 
رئي��س كل دادگس��تری نايي��ن به اين 
شهرس��تان س��فر كرده بود، با بيان اين 
مطلب اظهار داش��ت: شهرستان نايين 
 با س��ابقه ارزش��مند تاريخ��ی و مردم
فهيم و متدين و سختكوش و باصفای 
آن به دليل قرار گرفتن در مس��ير چند 
اس��تان جنوبی كش��ور ب��ه گلوگاهی 
تبدي��ل موادمخ��در  قاچ��اق   ب��رای 
را  ش��ده و توج��ه وي��ژه مس��ئوالن 

می طلبد.
ايش��ان ب��ه كمب��ود كادر قضاي��ی و 
در  وي��ژه  ب��ه  اس��تان  كل  در  اداری 
شهرس��تان نايين اش��اره كرد و افزوده 
ش��دن حداقل ي��ك دادرس ب��ه كادر 
قضايی اين شهرستان جهت رسيدگی 
وي��ژه و ناامن س��اختن منطق��ه برای 
 مجرم��ان و قاچاقچي��ان را ض��روری

دانست.
حسينی در ادامه بيانات خود حاكميت 
وج��دان را باالترين و بهترين محكمه 
برای انس��ان ذك��ر كرد و گف��ت: اگر 

م��ردم در منازع��ات خ��ود ب��ر مبنای 
توصي��ه های قرآن و ائمه و براس��اس 
وج��دان عمل نماين��د، كمت��ر نياز به 
 مراجع��ه ب��ه دادگس��تری و محاك��م

خواهند داشت.

االس��الم  حج��ت  مراس��م  اي��ن  در 
نماين��ده ميرزابيگ��ی،   والمس��لمين 

محت��رم ول��ی فقي��ه و ام��ام جمع��ه 
شهرس��تان ني��ز از تكالي��ف مه��م كه 
برعه��ده انس��ان نهاده ش��ده را بحث 
قضا دانس��ت و خاطرنش��ان ساخت: 
در روايت اس��ت ك��ه تنها ي��ك قوم 
در اي��ن دنيا س��ود می برن��د و بقيه از 
زيانكارانند و آن كس��انی هستند كه به 
قول قرآن كريم، ايم��ان دارند و عمل 
صال��ح انجام می دهن��د و همديگر را 
به ح��ق و انصاف توصي��ه می كنند و 
به تكليف عمل م��ی نمايند و تكليف 
قض��اوت در هم��ه جوامع س��نگين و 
 در جمه��وری اس��المی س��نگين ت��ر

است.
زمانی كه مصيبت و گرفتاری می آيد، 
 انس��ان معنای واقعی امني��ت را درک
می نمايد و دو مسئوليت بسيار سنگين 
اس��تقرار امنيت و اج��رای عدالت بر 
دوش دادگس��تری و دادستان است و 
امنيت روحی جامعه با دستان قدرتمند 

قضا تضمين می شود.
از  مراس��م  اي��ن  در  اس��ت  گفتن��ی 
زحمات س��يدمحمد موس��وی، رئيس 

نايين  س��ابق دادگس��تری شهرس��تان 
تقدي��ر و ايمان غريب ن��واز به عنوان 
رئيس جديد اين دادگس��تری توس��ط 
 قائم مقام دادگس��تری اس��تان معرفی

گرديد. 

قائم مقام دادگستری کل استان اصفهان خواستار شد؛
توجه ويژه به شهرستان نايین به عنوان گلوگاه 

قاچاق موادمخدر

 آيا به راستي راهي جز مهاجرت
به کشورهاي ديگر نيست؟

نشس��ت بررس��ی نحوه پذي��رش و ترخي��ص و تعيين 
 تكليف برخی بيماران بی سرپرست و معتاد و افراد دارای
آسيب های اجتماعی در سالن شهيد تواليی دادگستری كل 

استان اصفهان تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری كل استان، در اين 
نشس��ت كه حبيبی دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان، 
ش��يرانی رئيس دانش��گاه علوم پزشكی اس��تان و برخی 
مسئوالن بهداشتی و درمانی استان و شهرداری اصفهان در 

آن حضور داشتند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با اشاره به اهميت مسأله 
بيماران بی سرپرس��ت و معتاد و افراد دارای آسيب های 
اجتماعی كه باعث بروز مش��كالت شده است، خواستار 
هماهنگی دس��تگاه های مختلف در اين خصوص شد تا 
مواردی از اين دست با اطالع رسانی نامناسب باعث ايجاد 

بحران در جامعه نگردد.
پس از آن شيرانی، رئيس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، 
ب��ا بيان اين كه امر ترخيص در مراكز بهداش��تی و درمانی 
جدی تر از امر پذيرش تلقی می شود، اهتمام به ساماندهی 

مس��ائل مربوط با بيماران بی سرپرست را باعث افزايش 
احساس امنيت كاری در ميان كاركنان اين مراكز دانست. 
همچنين رحيمی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی 
اس��تان، بيماران مورد بحث را به دو دس��ته بيماران واجد 
هويت و بيماران بی هويت تقس��يم كرد و بيماران واجد 
هويت را عبارت از بيماران روانی مزمن، برخی معتادان و 
بيماران دارای مشكالت اخالقی از قبيل دختران فراری و 
بيم��اران بی هويت را عبارت از برخی اتباع بيگانه و افراد 
موسوم به كارتن خواب دانست و خواستار تصميم گيری 

درخصوص نحوه ترخيص آنان شد. 
همچنين حبيبی، دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان، با 
بيان اين كه خوشبختانه مس��ئوالن استان با انجام كارهای 
فرامسئوليتی توانسته اند كاری كنند كه مشكل تكدی گری 

در استان نمود نداشته باشد، به مسئوليت خانواده ها در قانون 
اش��اره كرد و از مسئوالن درمانی خواست تا درخصوص 
بيماران واجد هويت كه خانواده توان تكفل آنان را دارد، از 
خانواده ها بخواهند تا بيمار را تحويل بگيرند و در صورت 
امتناع آنان موضوع را به معاونت پيش��گيری دادسرا اعالم 

كنند تا از طريق قانون و نيروی انتظامی عمل شود.
درخصوص بيماران اورژانسی نيز كه از رفتن به بيمارستان 
امتناع می كنند و خوف بروز مشكل هست، از طريق نيروی 
انتظامی وارد عمل شوند، بيماران روانی مزمن نيز به سازمان 
بهزيستی و س��اير بيماران روانی جهت درمان به يكی از 

مراكز درمانی معرفی شوند.
ساير بيماران و نيز بيمارانی كه غيرمعتاد اما بی هويتند، به 

مجتمع اردوگاهی مذكور در قانون بروند.

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:
بیماران معتاد و بی سرپرست ساماندهی می شوند

نخستين نشس��ت علمي- تخصصي شهر اسالمي با 
حضور مشاور مقام معظم رهبري و مسئوالن شهر و 
استان اصفهان در كتابخانه مركزي شهرداري اصفهان 

برگزار شد.
در اين نشست واليتي، مش��اور مقام معظم رهبري، 
درباره ش��هر اس��المي گفت: حضور ش��هر اسالمي 
مس��أله اي است كه بايد به نوعي تبيين شود و هدف 
را مشخص كند. در واقع شهري را اسالمي گويند كه 
از تركيب مكان ها و تأسيس��اتش آثار اسالمي هويدا 
باش��د، به طوري كه بدون نامگ��ذاري، هر بيننده اي 
در همان نظر اول به اين اعتقاد برس��د كه يك ش��هر 

اسالمي است.
وي با اشاره به اين كه شهر اسالمي شهري است كه از 
فرهنگ، اعتقاد و تمدن اسالمي برآمده است، تصريح 
كرد: برخي مي گويند تمدن اسالمي داريم، تعدادي از 
محققان غربي مي گويند تمدن اسالمي نداريم، برخي 
هم اين سئوال را مي پرسند كه آيا تمدن اسالمي داريم 
يا تمدن مسلمان ها. در واقع از همان ابتدا موضع گيري 

نسبت به اين اصطالح در اين سئوال مستتر است.
مشاور مقام معظم رهبري افزود: اين سئوال در ذهن ها 
نقش مي بندد كه آيا مدينه النبي همان خصوصيتي را 
داش��ت كه هم اكن��ون در اصفهان مي بينيم؟ بايد در 
پاسخ به يك نمونه بارز معماري اسالمي در اصفهان 
يعني ميدان نقش جهان اشاره كرد؛ در واقع تقارن و 
توازني كه در اين مجموعه به صورت حس��اب شده 

شكل گرفته بسيار آموزنده و اعجاب انگيز است.
واليتي خاطرنشان كرد: هدف ما از معماري اسالمي 
توس��عه تش��ريفاتي و شكل دهي تش��ريفات كار و 
اس��راف در هزينه ها براي تأس��يس يك ش��هر و بنا 

نيست.
وي گفت: اگر كاخي س��اخته مي شود نشان مي دهد 
كه مردمي در جهان بيني و ش��أن و در دستيابي ها به 
مراتب علمي و فناوري به جايي رسيدند كه تأسيساتي 
فراهم كنند كه مبتني بر علمي پيشرفته است و در اين 
دنيايي كه زندگي مي كنند به آخرت هم توجه دارند.

مشاور مقام معظم رهبري افزود: در همان معماري كه 
كاخ را مي سازد مسجد هم مي سازد و همان خطاطي 
كه شعري روي ديوار كاخ مي نويسد، با خط خوش 
آي��ه اي از قرآن بر روي مس��جد هم مي نويس��د. در 
واقع بنا را طوري ش��كل مي دهند كه آثار و نمادهاي 
اسالمي از ذره ذره و آجرهاي بناها خودش را نشان 

مي دهد.
واليتي خاطرنش��ان كرد: طبق فرمايشات مقام معظم 

رهبري هر كجا نش��انه اي از عل��م و هنر و فن آوري 
باش��د اس��تفاده مي كنيم و اين در واقع پاسخ افرادي 
اس��ت كه مي گويند وجود گلدس��ته در مسجد چه 
ضرورتي دارد، مگر در صدر اس��الم مسجد گلدسته 

داشت؟
وي تصريح كرد: در واقع در معماري اسالمي به اين 
مس��أله توجه ش��ده كه بدون تعصب از اصول مهم 
استفاده شود. شكل گنبدي مساجد ابداع ايراني است 
و اين نوع در واقع ارزان ترين و ماندگارترين ش��كل 

است.
واليتي افزود: ايراني ها براي پوشيدن سقف جايي كه 
در آن زندگي مي كردند از همين مدل گبندي ش��كل 
اس��تفاده مي نمودند و مسلمانان نيز از اين مدل براي 
س��اخت سقف مساجد استفاده مي كنند و اين كار را 

بدون تعصب انجام مي دهند.
وي درباره مناره هاي مساجد نيز خاطرنشان كرد: اين 
مناره ه��ا در ابتدا در كليس��ا ديده ش��د و از اين مدل 
براي مساجد هم استفاده شد. همچنين در نورپردازي 
مساجد در زماني كه دسترسي به برق نبود مثل مسجد 
مثل مس��جد ش��يخ لطف ا... و همچنين در فيزيك 
صوت از علم و فن آوري اس��تفاده ش��ده است تا به 

نحو احسن بتوان در اين مكان عبادت كرد.
مشاور مقام معظم رهبري با اشاره به اين كه مسلمانان 
در حوزه علم و فناوري ش��كل درس��ت را استفاده 
كرده اند، تصريح كرد: معماري اس��المي به صورت 
انفرادي مطرح نيس��ت، بلكه تركيب اين كه چگونه 
بس��ازند مهم اس��ت. فك��ر اين كه اصفه��ان طوري 
ساخته ش��ود كه در يك طرف مس��جد، يك طرف 
مركز حكومتي و يك طرف هم بازار و.. بنا شود، به 
طوري كه با هم تداخل نداشته باشند، نشان مي دهد 
كه طراحي اين ش��هر از يك فكر منجس��م نش��أت 
مي گيرد و در طراحي اين شهر كار اساسي انجام شده 
 است. واليتي درباره ساختار ميدان نقش جهان گفت:
 يك طرف اين ميدان بازار و در طرف ديگر مس��جد
بنا ش��ده، يعني يك طرف دني��ا و يك طرف آ خرت 
اس��ت و اين مجموعه تشكيل دهنده جامعه اسالمي 

در عهد صفوي را نشان مي دهد.
وي اف��زود: در اي��ن مجموع��ه يك مس��جد داراي 
مناره است و مس��جد ديگر مناره ندارد. ساخت اين 
مجموعه نشان دهنده آن است كه همه تأسيسات به 
طور مس��اوي تقسيم شده است. از سويي در مسجد 
ام��ام )ره( مقاومت مصالح به كار رفته و از س��ويي 

تركيبات شيميايي درست در آن رعايت شده است.

مش��اور مقام معظم رهبري اوج هنر را در س��ه قرن 
9، 10 و 11 عنوان و خاطرنش��ان كرد: اوج معماري 
 هم در اين س��ه قرن اس��ت، به ط��وري كه عالوه بر
نق��ش جهان،  مس��جد تاج محل در هند و مس��جد 
سلطان احمد در استانبول نشانه بهترين معماري در 

سه نقطه جهان است.
واليت��ي به يك ن��وع معماري غربي در مركز ش��هر 
واش��نگتن نيز اش��اره و تصريح كرد: مركز اين شهر 
ميدان��ي چند برابر نقش جهان دارد كه در يك طرف 
آن قبرس��تان و در ط��رف ديگر كنگره اي اس��ت كه 
رفيع ترين ساختمان است و موزه هايي را نيز در اين 
 مي��دان مي بينيم. اما كل مي��دان را كه بنگريم حتي از

5 درصد آن هم آخرت پيدا نيست.
وي افزود: نماد پاريس برج ايفل است كه متشكل از 
آهن و پيچ و مهره  مي باشد كه اين ديد دنياي صنعتي 
را مي رساند كه البته اين بنا را يك مهندس آمريكايي 
س��اخته است. از طرف ديگر يك فرانسوي مجسمه 
آزادي را ب��ه آمريكايي ها داد كه البت��ه اين مبادالت 
معنادار اس��ت. در واقع هر فردي س��ليقه اي كه دارد 
مي تواند در محدوده ش��خصي خود به كار برد و به 

محدوده همسايه خود تجاوز نكند.
مشاور مقام معظم رهبري گفت: معماري اسالمي بايد 
طوري باش��د كه جهان بيني اس��المي در آن مشهود 
باشد، البته نه آن طور كه مثل واتيكان كه همه فضا را 
صومعه و كليسا در بر مي گيرد، به طوري كه ارتباطي 
با مظاهر دنيايي ندارند، چرا كه اس��الم مي گويد دنيا 
مقدمه آخرت است. اگر شهر اسالمي اين موضوع را 

به بيننده خود القا نكند اسالمي نيست.
واليتي با اشاره به اين كه معماري اسالمي با شناسنامه 
خود از جايي آغاز ش��ده است، تصريح كرد: مسجد 
جامع كه از زمان آل بويه ساخته شده، هنوز هم از آن 
استفاده مي شود. در واقع ساختماني نساخته اند كه از 
آن استفاده نكنند، بلكه محل عبادتي را ساخته اند كه 

بشود از آن استفاده كنند.
وي با بيان اين كه ش��هر اسالمي بايد نماد جهان بيني 
اس��المي باش��د كه هم در آن دنيا مطرح است و هم 
آخرت، خاطرنشان كرد: براي اين كه از ديگران عقب 
نباش��يم، بايد از لحاظ زيبايي ش��ناختي همپاي بقيه 
باش��يم. مشاور مقام معظم رهبري گفت: برداشت ما 
از جهان بيني اين اس��ت كه معماري ما هم معماري 
عهد گذشته را دارد و هم به آينده مي نگرد و در واقع 

معماري اسالمي جهان بيني اسالمي را مي طلبد.
واليتي ادامه نشس��ت هاي شهر اس��المي و تشكيل 

كنگره و انعكاس نتايج از طريق رسانه ها را بسيار مؤثر 
دانست و درباره تشكيل دانشكده معماري اسالمي، 
افزود: بايد چنين دانش��كده اي در ايران داير شود يا 
به عبارتي وجود مدرس��ه معماري اسالمي كه مركز 
آن اصفهان باش��د ضروري اس��ت، چرا كه با توسعه 
اين دانشكده و آموزش افراد، كم كم زمينه براي داير 
شدن دانشكده معماري اسالمي در دانشگاه هاي هنر 
 فراهم مي ش��ود و اين رش��ته به صورت علمي پيش

مي رود.
وي در جلسه پرسش و پاسخ اين نشست تخصصي 
در پاس��خ به اين س��ئوال ك��ه آيا معم��اري بودايي، 
برهماي��ي و... نيز وجود دارد، گف��ت: در بين اديان 
تمدن اس��المي داريم اما تمدن بودايي، برهمايي و... 
نداريم. فرهنگ مس��يحي داريم، ولي تمدن مسيحي 
نداري��م، بلكه تم��دن اروپايي داريم پ��س در نتيجه 

معماري بودايي و يا برهمايي نداريم.
مش��اور مقام معظم رهبري همچنين در پاسخ به اين 
س��ئوال كه آيا قرار دادن قبرس��تان دور از شهر طبق 
معماري اس��المي اس��ت، افزود: يكي از اش��كاالتي 
كه وجود دارد اين اس��ت كه مردم از گورستان فرار 

مي كنن��د، اما در غرب در ش��هرهاي قديمي نقطه به 
نقطه گورس��تان حت��ي گورس��تان هاي قديمي ديده 
مي ش��ود. حال آن كه غربي ها از مرگ مي ترسند، اما 
ما مسلمانان كه مرگ را جزئي از زندگي مي دانيم كه 
به س��راغ همه مي آيد، گورستان را دور از شهر قرار 
مي دهيم و ب��راي آن بهانه هايي هم داريم مثل اين كه 
وجود قبرستان در شهر از نظر بهداشتي مشكالتي را 
ايجاد مي كند و...، در حالي كه اين موضوع درس��ت 

نيست.
واليتي تصريح كرد: البته گورستان ها در گذشته كمي 
خوفناک بود، اما حال كه از نظر فضاي طبيعي تغيير 
كرده و در آن مناظري مثل درخت و... ديده مي شود، 
ديگر ترس��ناک نيست، از س��ويي مردم پيش از اين 
معتقد بودند كه بايد با درگذشتگان خود زندگي كنند 

و حال هم بايد همين طور باشد. 
ش��ايان ذكر اس��ت در پايان نشست تخصصي شهر 
اسالمي، اعالم شد كه دبيرخانه دائمي همايش شهر 
اسالمي در حوزه معاونت فرهنگي شهرداري اصفهان 
داير ش��ده و همچنين سايت شهر اسالمي نيز افتتاح 

شد.

مشاور مقام معظم رهبري:

تقارن و توازن شكل گرفته در ميدان نقش جهان اعجاب انگيز است
   زاینده رود

بايد چنین دانشكده اي 
در ايران داير شود يا 
به عبارتي وجود مدرسه 
معماري اسالمي که 
مرکز آن اصفهان باشد 
ضروري است، چرا که 
با توسعه اين دانشكده 
و آموزش افراد، کم کم 
زمینه براي داير شدن 
دانشكده معماري اسالمي 
در دانشگاه هاي هنر 
فراهم مي شود و اين 
رشته به صورت علمي 
پیش مي رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مديرکل کار و امور اجتماعی اصفهان:

1200 جوياي کار جايگزين اتباع خارجي شدند
مدير كل كار وامور اجتماعي اس��تان گفت: از مهر ماه س��ال گذشته تاكنون، بالغ 
بر يك هزار و 253 نفر جوياي كار ايراني به جاي اتباع خارجي مش��غول به كار 
ش��دند. هوشنگ قادريان بيان داشت: 13 هزار و 966 مورد بازرسي و گزارش از 
 اش��تغال اتباع خارجي طي س��ال 89 انجام پذيرفته كه در نتيجه اين بازرس��ي ها،

113 پروان��ه كار اتب��اع خارج��ي تمديد و تجديد )تمديد 86 م��ورد، تجديد 31 
مورد( و 39 پروانه كار آنها باطل گرديده و تعداد 318 پروانه كار نيز صادر ش��ده 
است. وي در ادامه اضافه كرد: در سال 89 تعداد هشت هزار و 99 تبعه خارجي 
غير مجاز در اس��تان شناس��ايي ش��دند و دو هزار و 49 نفر نيروي كار داخلي به 
جاي اتباع خارج��ي، از طريق كاريابي ها جايگزين گرديدند. مديركل كار وامور 
اجتماعي استان افزود: طي اين مدت 365 كارفرماي متخلف نيز به مراجع قضايي 
معرفي ش��ده است. قادريان از كليه كارآفرينان استان خواستار شد، با به كارگيري 
ني��روي كار ايراني افزون بر رفع مش��كل بيكاري جوانان ، به كاهش مش��كالت 

حضور اتباع بيگانه در ايران ياري رسانند.
 ايج��اد 102 هيأت س��ازش گامي در جه��ت قطع يا كاه��ش ورود پرونده هاي 
شكايت به ادارات كار مديركل كار و امور اجتماعي استان همچنين با حضور در 
 جم��ع نمايندگان اتحاديه هاي صنوف ضم��ن قدرداني از زحمات و تالش هاي
صن��وف بيان داش��ت: اصناف به عنوان قش��ر تأثيرگ��ذار در تمام��ي زمينه هاي 

اقتصادي، صنعتي واجتماعي استان حضور وفعاليت دارند. 
وي ايجاد 18000 فرصت شغلي در بخش صنوف را در سال 89 ، نشان از پويايي 
و توانمندي اصناف دانس��ت و افزود : صيان��ت از نيروي كار از جمله مهم ترين 
 وظايف وزارت كار وامور اجتماعي است كه همواره سعي در تسهيل سرمايه گذاري
نموده اس��ت. قادريان همچنين تش��كيل هيأت هاي سازش صنفي و حل و فصل 

تعارضات بين كارگر و كارفرما را به طريق كدخدامنش��ي بس��يار مهم دانس��ت و 
افزود: حل تعارضات با اين ش��يوه فرصت بيش��تري در اختيار ادارات كار براي 
انجام س��اير وظايف محوله خواهد گذاشت و عالوه بر آن باعث مي شود كارگر 
و كارفرما در فضاي دوس��تانه و به دور از اس��ترس واتالف وقت به حقوق خود 

برسند. 
مدي��ر كل كار و ام��ور اجتماعي با اش��اره به وجود 102 واحد صنفي خواس��تار 
ايجاد 102 هيأت سازش شد كه با استقبال 100 درصدي نمايندگان اتحاديه هاي 

صنوف مواجهه شد.

با اعالم آمادگی سازمان بهزيستی؛
شهرداری حامی زنان خود 

اشتغال می شود
 درصورتی كه سازمان بهزيستی آمادگی خود را در خصوص ايجاد بازارچه هاي

خوداشتغالي زنان سرپرست خانوار اعالم نمايد شهرداری حمايت خواهد 
كرد. معاون فرهنگی – اجتماعی شهرداری اصفهان با بيان اين مطلب افزود: 
اگر سياستگذاری و برنامه ريزی توانمندسازی زنان سرپرست خانواراز سوی 
دس��تگاه های متولی به خصوص سازمان بهزيستی اعالم شود ،شهرداری 
اصفهان از اين طرح حمايت و پشتيبانی خواهد كرد.  حبيب اله تحويل پور  
با تأكيد بر اين كه رسيدگی ويژه به زنان سرپرست خانوار از وظايف اصلي 
سازمان بهزيستی است بنابراين مديريت شهری در نظردارد در اين خصوص 
نقش مشاركتی وحمايتی داشته باشد اذعان داشت: شهرداری جهت حمايت 
از برنامه های سازمان بهزيستی در زمينه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 
آمادگی دارد. وی اضافه كرد: درصورتی كه اين سازمان تصميم به راه اندازی 
بازارچه های خود اشتغالی برای زنان سرپرست خانوار گرفت شهرداری به 
طور حتم در اين زمينه فضاهای مورد نياز شهری را در اختيار اين سازمان قرار 
خواهد داد. معاون فرهنگی –اجتماعی شهرداری با بيان اين كه سياستگذاری 
اصلی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار دستگاه های ديگر به خصوص 
بهزيستی است ادامه داد: شهرداري بر اساس ضوابط و مقررات خاص از اين 
سازمان حمايت مي كند و اگرمقرر شده باشد زيرساختی در اين ارتباط ايجاد 

شود مشاركت های الزم را انجام می دهد.

معاون خدمات شهري شهرداري منطقه ۹ اصفهان:
كارگاه هاي صندوق سازي 

منطقه ۹ انتقال مي يابد

رسول رفيعي با اشاره به اين كه تاكنون 10 كارگاه صندوق سازي در اين منطقه 
جمع آوري شده است، گفت: در سال جاري نيز سه كارگاه صندوق سازي 
 در خيابان هاي قدس، بهش��ت و آتشگاه به خارج از شهر انتقال مي يابند.
وي با تأكيد بر اين كه 13 كارگاه صندوق سازي در اين منطقه فعاليت مي 
كرد، اظهار داشت: با توجه به خطر ساز بودن حرفه صندوق سازي و چوب 
بري در پي ش��كايات مردمي و پيگيري هاي متعدد سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري اصفهان و در راستاي اجراي قانون بند 14 ماده 55 
شهرداري ها 10 كارگاه جمع آوري و سه كارگاه ديگر نيز امسال به خارج از 

شهر انتقال مي يابد. 
وي اف��زود: ابت��دا فراخوان مال��كان اين كارگاه ها ط��ي چندين مرحله به 
صورت اخطار كتبي در ارتباط با جمع آوري و انتقال به خارج از محدوده 
 ش��هري انجام مي ش��ود و در صورت عدم همكاري مالكان اين كارگاه ها
پلمپ مي شوند. معاون خدمات شهري منطقه 9 اصفهان همچنين از جمع 
آوري گاوداري هاي سطح منطقه كه در بافت مسكوني قرار دارند خبر داد 
و بيان داش��ت: وجود اين مراكز دامداري موجب بروز مشكالت بهداشت 
و سازمان محيط زيست بهداشتي براي شهروندان مي شوند بنابراين انتقال 
آنها در دستور كار شهرداري قرار دارد. رفيعي با اشاره به برنامه هاي حوزه 
خدمات ش��هري اين منطقه در سال جاري اضافه كرد: توسعه فضاي سبز 
منطقه با احداث پارک بزرگ بهشت، توسعه پارک فرشتگان، تكميل و توسعه 
بوستان شفق در دستور كار اين منطقه قرار دارد. وي تصريح كرد: ساماندهي 
پارک هاي محلي آزادان، قميش، ناژوان و كارالدان نيز در سال جاري انجام 
مي شود. رفيعي اضافه كرد: احداث آبنماي موزيكال در پارک مهرگان، ايجاد 
آبنما در تقاطع نبوي منش، محله ناژوان و سه خيابان سه پله در راستاي زيبا 

سازي منطقه صورت مي گيرد. 
وي با بيان اين كه 60 كيلومتر از انهار اصفهان در اين منطقه قرار دارد، اظهار 
داشت: س��اماندهي و بدنه سازي مادي تيران، لنبان، صمع و كي رهنان در 
دستور كار قرار دارد. معاون خدمات شهري شهرداري منطقه 9 اصفهان با 
اشاره به س��اماندهي تابلوهاي نازيبا و غير مجاز ادامه داد: احداث ايستگاه 
بازيافت در خيابان ميرزا طاهر، ايجاد ايستگاه سيار در خيابان بهشت از ديگر 

برنامه هاي اين منطقه در سال جاري است.

در اليحه بودجه ۹0
اعتبار بودجه استاني و مناطق 
محروم،رشد 100 درصدي دارد

رئيس امور بودجه منطقه اي معاونت برنامه  ريزي و نظارت راهبردي رئيس 
جمهوري گفت:اعتبار بودجه استاني و مناطق محروم در اليحه بودجه 90 
رشد 100 درصدي دارد. محمدرضا كردستانچي در جلسه اي براي بررسي 
خسارت خشكسالي در فالورجان افزود: افزايش 100درصدي اعتبار استاني 
با توجه به ظرفيت پيمانكاري در اس��تان ها شكل گرفته و امكان جذب و 
تحرک عميق در فعاليت هاي عمراني استاني در سال 90 وجود دارد. وي از 
جهاد كشاورزي خواست از وضعيت خشكسالي در شهرستان فالورجان و 
ميزان خسارت وارده به كشاورزان گزارشي ارسال شود تا براي اين خسارات 

بودجه اي در نظر گرفته شود. 
رئيس جهاد كشاورزي فالورجان نيز در اين جلسه گفت:پنج هزار هكتار 
از زمين هاي كشاورزي اين شهرستان بر اثر كمبود آب خشك شده است 
و ش��واهد حاكي از آن اس��ت كه اين ميزان به 10هزار هكتار در سالجاري 
برسد. احمد رضا اسماعيلي افزود: خسارت خشكسالي كشاورزان فالورجان 
در سال گذشته 360 ميليارد ريال بوده است كه پيش بيني مي شود امسال 
به720 ميليارد ريال برسد. شهرستان فالورجان با 240هزار نفر جمعيت در 

10 كيلومتري غرب اصفهان قرار دارد.

آغاز عملیات مرمت و بازسازي 17 اثر تاريخي 
در آران و بیدگل 

 سرپرست اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري شهرستان آران و بيدگل
 از آغاز عمليات مرمت و بازسازي 17اثر تاريخي در اين شهرستان با اعتباري 
 افزون بر چهار ميليارد و 140ميليون ريال خبر داد. عباس متولي اظهار كرد: كار

مرمت و بازس��ازي شش خانه تاريخي از جمله خانه تاريخي اسماعيلي، 
بني طباء، ارباب هاشمي، اكرميان و افتخاراالسالم دربندي آغاز شده است. 
وي در ادامه از مرمت پنج مس��جد تاريخي در سطح شهرستان خبر داد و 
افزود: مجموعه تاريخي مسجد جامع قاضي آران يكي از بي نظيرترين آثار 
تاريخي در سطح استان است و مرمت و بازسازي اين اثر با اعتباري افزون بر 

950ميليون ريال درحال اجراست. 
 سرپرست اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري شهرستان آران و بيدگل
ساماندهي كاروانسراي مرنجاب و مرمت و بازسازي كاروانسراي ابوزيدآباد 
را از ديگر عمليات اجرايي برش��مرد و افزود: كاروانسراي تاريخي ابوزيد 
آباد با اعتب��اري معادل 400ميليون ريال درحال مرمت اس��ت و طي چند 
ماه آين��ده با تغيير كاربري ب��ه اقامتگاه گردش��گري به بخش خصوصي 
واگذار مي ش��ود. متولي خاطرنش��ان كرد: س��اماندهي ش��هر زيرزميني 
اوي��ي با اعتبار 330ميليون ريال در ش��هر نوش آب��اد، مرمت مقبره موالنا 
 س��ليمان صباحي بيدگلي و مرمت حمام تاريخي عنايتي ب��ه زودي آغاز 

مي شود. 

نشست فصلي مديران سازمان هاي 
مردم نهاد در شهركرد  

نشست فصلي مديرعامالن كانون هاي فرهنگي و اجتماعي و سازمان هاي 
مردم نهاد و مشاوران امور بانوان فرمانداري هاي استان چهارمحال و بختياري 
در بلداجي برگزار شد. خانم رمضاني مدير نهاد مهر كوثر بلداجي گفت: در 
اين مراس��م بيان عملكرد اين سازمان در سالن اجتماعات اداره آموزش و 
پرورش منطقه بلداجي ارائه گرديد. وي مهم ترين برنامه هاي اين همايش 
را بازديد از كارگاه هاي توليدي و كارآفريني و تابلوهاي فرش دس��تبافت 
و بازديد از ش��ركت توليد قند مايع در بلداجي عنوان نمود. وي همچنين 
گف��ت: برگزاري نماز جماعت ظهر و عصر همراه با زيارت بقعه امام زاده 
حمزه علي)ع( در اين امامزاده برگزار شد. خانم رمضاني در پايان خاطرنشان 
كرد: سازمان ملي مردم نهاد كوثر مفتخر به اخذ پنج امتياز پژوهشي از استان 
براي شهر بلداجي شده است كه دارندگان مدارک كارشناسي ارشد جهت 
عضويت در انجمن و شركت در كارگاه در اسرع وقت به اين سازمان خود 

را معرفي كنند.

همزمان با هفته جهاد کشاورزي؛
بهره برداری هشت پروژه كشاورزي 

در كوهرنگ 
مديرجهاد كشاورزي كوهرنگ گفت: همزمان با هفته جهاد كشاورزي هشت 
پروژه كشاورزي در اين شهرستان بهره برداري مي شود. مرتضي مرادي اظهار 
داشت: به منظور تكميل و بهره برداري پروژه هاي كشاورزي اين شهرستان 
افزون بر سه ميليارد و 219 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است. وي افزود: با 
بهره برداري از اين هشت طرح 309 خانوار كوهرنگي از خدمات پروژه هاي 
كشاورزي بهره مند خواهند شد. مرادي در ادامه با تأكيد بر اين كه توسعه پايدار 
كشاورزي كشور را از وابستگي اقتصادي باز مي دارد، گفت: توسعه پايدار، 
مديريت و نگهداري منابع طبيعي و جهت بخشي تحوالت و ساختار اداري 
است، به طوري كه تأمين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر 
و نسل هاي آينده را تضمين كند. مديرجهاد كشاورزي شهرستان كوهرنگ 
خاطرنشان كرد: چنين توسعه پايداري در بخش هاي كشاورزي، جنگل داري 
و شيالت با حفاظت زمين، آب و ذخائر ژنتيكي گياهي و جانوري همراه 
اس��ت، تخريب زيست محيطي به همراه ندارد، از فناوري مناسب استفاده 
مي كند، از نظر اقتصادي بالنده و پايدار و از نظر اجتماعي مورد قبول است. 
وي امنيت غذايي از طريق ايجاد توازن مناس��ب و پايدار بين خودكفايي و 
اتكاي به نفس را از اهداف اساسي توسعه پايدار كشاورزي برشمرد و گفت: 
ايجاد درآمد و اشتغال در نواحي روستايي، به ويژه به منظور ريشه كني فقر و 
حفظ منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيس��ت از ديگر اين اهداف است. 
مرادي با اش��اره به راهبردهاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي، گفت: 
افزاي��ش كارايي و بهره وري از طريق كاربرد پايدارتر منابع از جمله نيروي 
كار، دسترسي بهتر به تكنولوژي هاي جديد، ايجاد تنوع در نظام هاي توليدي 
و در فعاليت هاي اقتصادي از جمله اين راهبردها به شمار مي رود. وي افزايش 
برگش��ت پذيري و به حداقل رس��اندن مخاطرات را از ديگر اين راهبردها 
برشمرد و گفت: بيشتر روش هايي كه براي توليد، فرآوري، خريد و فروش 
و مصرف محصوالت زراعي، دامي و ماهي استفاده مي شوند موجب اتالف 
منابع و نهاده ها مي شود و خسارات قابل توجهي را قبل و بعد از برداشت 
دارند. مرادي ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه در خود مزرعه، ضايعات را 
مي توان به عنوان نهاده بازيافت كرد، برهمين اساس افزايش اتكا به فرآيندهاي 

زيست شناختي كه طبيعت ارائه مي دهد، مي تواند از هزينه نهاده ها بكاهد.

درآمد گمرک چهار محال و بختیاری
 15 میلیارد ريال است

استاندار چهار محال و بختياری گفت: پارسال ميزان در آمد گمرک استان 
15 ميليارد ريال بوده اس��ت. علی اصغر عنابس��تانی اظهار داشت: ميزان 
درآمدهای عمومی پارس��ال استان 730 ميليارد ريال بوده كه نسبت به دو 
ماهه نخست س��ال قبل از آن 110 درصد رشد اخذ ماليات داشته است. 
وی بيان داشت: ميزان ماليات جمع آوری شده در دو ماهه نخست امسال 
140 ميليارد ريال بوده است. استاندار چهار محال و بختياری از رشد 170 
درصدی ميزان درآمدهای گمرک چهارمحال و بختياری خبرداد و افزود: 
پارسال ميزان در آمدهای گمرک استان 15 ميليارد ريال بوده و در دو ماهه 

نخست امسال 45 ميليارد ريال بوده است. 

با تخصیص 150 میلیارد ريال اعتبار؛
طرح هاي آبرساني چهارمحال و بختیاري 

تكمیل مي شود
مديرعامل ش��ركت آبفا چهارمحال و بختياري گفت: امسال براي اجراي 
طرح هاي آب و فاضالب در ش��هرهاي اين استان 150 ميليارد ريال اعتبار 
پيش بيني ش��ده است. حشمت  اله هاشمي اظهار داش��ت: اين ميزان اعتبار 
نس��بت به سال گذش��ته 20 درصد افزايش يافته است. وي افزود: تكميل 
تصفيه خانه هاي فاضالب، اجراي 37 كيلومتر ش��بكه فاضالب، توس��عه 
طرح هاي آبرس��اني و حفر و تجهيز هش��ت حلقه چاه جديد از مهم ترين 
برنامه ها و پروژه هاي در دس��ت اقدام اين شركت است. هاشمي ادامه داد: 
بهسازي 10 حلقه چاه آب، تكميل 33 هزار مترمكعب مخزن آب، توسعه 
13 كيلومتر شبكه آبرساني جديد و نوسازي 13 كيلومتر شبكه هاي قديمي و 
فرسوده از ديگر برنامه هاي سال جاري اين شركت است. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب چهارمحال و بختياري در ادامه از آغاز عمليات اجراي شبكة 
فاضالب ناحيه غرب شهركرد شامل اشكفتك، مهديه و چالشتر خبر داد و 
گفت: براي پوشش فاضالب اين مناطق و اجراي شبكه فاضالب آن 100 
ميليارد ريال اعتبار هزينه خواهد شد. وي افزود: با برآورد اعتبار 30 ميليارد 
ريالي عمليات اجرايي خط انتقال فاضالب ناحيه غرب شهركرد از ابتداي 
سال جاري آغاز شده و تا تكميل طرح ادامه دارد. هاشمي با بيان اينكه براي 
انتقال فاضالب اين منطقه تا تصفيه خانه فاضالب شهركرد 18 كيلومتر شبكه 
اجرا خواهد ش��د، گفت: اجراي اين عمليات 50 ميليارد ريال هزينه در بر 
خواهد داشت. وي افزود: در حال حاضر نزديك به دو كيلومتر از اين طرح 

اجرا شده و ظرف مدت 12 ماه مابقي به پايان خواهد رسيد.

يك عض��و هيأت نمايندگان ات��اق بازرگانی اصفهان 
گفت: دفتر نمايندگی ثبت اختراعات و عالئم تجاری 
و مالكيت معنوی در اصفهان گش��ايش می يابد. زهرا 
اخوان نس��ب در نخس��تين جلسه كميس��يون بانوان 
افزود: با همكاری سازمان ثبت اسناد و اتاق بازرگانی 
اصفه��ان مقدم��ات راه اندازی دفت��ر نمايندگی ثبت 
اختراعات  فراهم ش��ده و اين دفت��ر در اصفهان آغاز 
ب��ه كار می كن��د. وی تصريح كرد: تولي��د كنندگان و 
بازرگانان استان اصفهان برای ثبت عالئم تجاری و ثبت 
اختراعات و مالكيت معنوی مجبورند به تهران مراجعه 
 كنن��د و در نوبت ثبت ق��رار گيرند كه ب��ا راه اندازی
اين دفتر تش��ريفات ثبت اختراعات كاس��ته می شود. 

رئيس كميسيون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان تشكيل 
مركز مشاوره حقوقی در اتاق برای اعضا را نياز امروز 
بازرگانان به ويژه بانوان بازرگان دانس��ت و گفت: در 
حال حاضر ات��اق بازرگانی در زمينه های بيمه، تأمين 
اجتماع��ی، گمرک و بانكی به ارايه مش��اوره به اعضا 
می پ��ردازد ولی در زمينه امور حقوقی نياز احس��اس 
می ش��ود. اخوان نس��ب از اعضای كميس��يون بانوان 
خواست كه پيشنهادات خود را در زمينه ساختار اجرايی 

كميسيون ارائه كنند.  
همچنين عضو ديگر كميسيون بانوان نيز در اين جلسه 
گفت: با توجه به لزوم پيوستن ايران به سازمان تجارت 
جهان��ی رعايت قانون مالكيت معن��وی بيش از پيش 

احساس نياز  می شود. شعله رياحی افتتاح دفتر مالكيت 
معنوی و ثبت اختراعات در اصفهان را گامی مؤثر در 
راستای حفظ توليدات و اختراعات افراد و شركت ها 
دانست و افزود: رعايت نكردن دستاوردهای تحقيقاتی 
و خالقي��ت توليدكنندگان و ن��وآوران در بخش های 
مختلف باعث متضرر ش��دن آنان می شود كه با ثبت 
اختراعات و عالئم تجاری می توانند از دستاورد خود 
محافظت قانون��ی انجام دهند.  وی بيان كرد: ثبت هر 
گونه اختراع، خالقيت، طرح و عالئم تجاری از طريق 
اين دفتر امكانپذير می شود و مراجعه كنندگان می توانند 
از دستاورد خود در برابر سوء استفاده احتمالی حفاظت 

قانونی داشته باشند.

دبير اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به  بند پنج ماده 
چهار اساسنامه موضوع وظايف و اختيارات اتاق تعاون 
گفت: با اس��تفاده از كارشناس��ان ارشد امور مالياتی در 
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9الی 13  خدمات 
مشاوره مالياتی به صورت رايگان به اعضا اتاق تعاون 
ارايه می گردد. حبيب اله بهرامی در جلس��ه ش��ورای 
توس��عه صادرات اظهار ك��رد: در صورتی كه  مديران 
اتحادي��ه ها و تعاون��ی ها نياز به اس��تفاده از خدمات 
مزبور و تهيه لوايح مورد نياز به منظور ارائه به كميسيون 
های حل اختالف مالياتی و ديگر پرسش های مالياتی 
را دارند می توانند به دفتر مش��اوره مالياتی اتاق تعاون 
استان اصفهان مراجعه كنند.  همچنين سرپرست معاونت 
نظارت و بهره برداری اداره كل تعاون اس��تان اصفهان 

از برگزاری دوره های آموزش��ی رايگان ويژه مديران و 
كارشناسان شركت ها و اتحاديه های تعاونی خبر داد.  
 محمد ش��ريفی گفت: با توجه به برگزاری دوره های
 آموزشی تخصصی ويژه مديران و كارشناسان بنگاه های
تولي��دی و بازرگانی و به منظور ارتقای س��طح دانش 
تخصصی و با توجه به اين كه بيس��ت درصد از سهم 
آموزش های قابل ارائه مطابق تقويم آموزشی به مديران 
و كارشناسان شركت ها و اتحاديه های تعاونی مرتبط 
و اتاق تعاون اختصاص داده شده است به تمام تعاونی 
های تحت پوشش و واجد شرايط توصيه می شود از 
فرصت به دس��ت آمده برای ارتقای سطح دانش خود 

استفاده كنند. 
وی تعداد مجاز افراد شركت كننده در هر دوره را متناسب با 

 دوره آموزشی يك نفر برشمرد و افزود: اعضای اتاق های
تع��اون، با ارايه كارت عضويت معتبر و معرفی نامه از 
سوی اين اتاق و اتحاديه ها و انجمن ها و تشكل ها و 
شركت های توليدی و صادراتی  با ارائه معرفی نامه از 
سوی انجمن مربوط می توانند در اين دوره ها شركت 
كنند.سرپرست معاونت نظارت و بهره برداری اداره كل 
تعاون اس��تان اصفهان گفت: با برنامه ريزی های انجام 
ش��ده در س��ال جديد درصدد برگزاری اين دوره های 
آموزش��ی دراس��تان به طور مداوم برای شركت های 
تعاونی و اتحاديه ها  هستيم و اميدواريم واجدين شرايط 
با اس��تفاده حداكثری از اين دوره های آموزشی بتوانند 

سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور را افزايش دهند.

رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي معدن استان اصفهان 
گف��ت: مطابق برنامه پنجم توس��عه،290 هزار ميليارد 
س��رمايه گذاري در بخش صنع��ت و معدن صورت 
خواه��د گرفت كه اين امر افزاي��ش كيفيت توليدات 
و مواد معدني را در پي خواهد داش��ت.محمد ابراهيم 
 توكل��ي در بازدي��د از دهمين نمايش��گاه بين المللي
 كاش��ي و س��راميك اصفهان با اش��اره به اين كه اين 

سرمايه گذاري، توليدات معدن كشور را تا 500 ميليون 
تن افزاي��ش خواهد داد، افزود: در صورت اجراي اين 
امر بخش معدن مي تواند رشد بيشتري داشته و بيشتر 
در خدمت بخش صنعت قرار گيرد. وي افزايش سطح 
تجهيزات را بيشتر در بخش استخراج و فرآوري الزم 
دانس��ت و ادام��ه داد: 80 درصد مواد اوليه كاش��ي و 
سراميك از اس��تان اصفهان و مابقي آن از استان هايي 

چون يزد، خراس��ان جنوبي و لرستان تأمين مي شود. 
توكلي در خصوص نمايشگاه اصفهان گفت: كيفيت و 
تنوع محصوالت و مشاركت كنندگان هر سال افزايش 
مي يابد اما حضور شركت كنندگان خارجي كم رنگ 
بوده و بايد جبران ش��ود ؛ چرا كه حضور آنان افزايش 
رقابت و كيفي��ت توليدات داخل��ي را در پي خواهد 

داشت.  

مديرجهاد كش��اورزی گلپايگان از بهره برداری ده طرح كش��اورزی با اعتباری بالغ 
بر شش هزارو 644 ميليون ريال در هفته جهاد كشاورزی خبر داد. حيدر علی گل 
محمدی اظهار داشت: اين طرح ها با اعتباری بالغ بر شش هزارو 644 ميليون ريال 
از محل اعتبارات استانی و آورده شخصی به بهره برداری می رسد. وی افزود: هشت 
پروژه قابل افتتاح در هفته جهاد كش��اورزی در بخش آب و خاک است، كه در اين 
ط��رح 14 كيلومتر لوله گذاری آب كش��اورزی با اعتباری بالغ ب��ر يك هزارو 394 
ميليون ريال انجام و به بهره برداری می رس��د. گل محمدی خاطر نش��ان كرد: يك 
پروژه آبياری تحت فشاردر 52 هكتار از زمين های روستای حسن آباد گلپايگان، با 
اعتباری بالغ بر دو هزارو 160 ميليون ريال در هفته جهاد كشاورزی به بهره برداری 
خواهد رس��يد.  وی افزود: تاكنون يك هزارو 776 هكتار از زمين های كش��اورزی 
گلپايگان تحت پوش��ش آبياری تحت فشار قرار گرفته است. مديرجهاد كشاورزی 

گلپايگان خاطرنشان كرد: در راس��تای زير پوشش قرار دادن زمين های كشاورزی 
با روش های نوين آبياری و آبياری تحت فش��ار تا كنون يك هزارو 316 هكتار از 
اراضی شهرستان برای دريافت تسهيالت بانكی به بانكهای  عامل معرفی شده اند. 
وی همچنين به يكی ديگر از پروژه های هفته جهاد كشاورزی اشاره كرد و افزود: در 
هفته جهاد كشاورزی احداث استخر ذخيره آب، با حجم 200 مترمكعب با اعتباری 
بالغ بر 210 ميليون ريال به منظور اس��تفاده بهينه از منابع آبی مورد نياز كش��اورزان 
به  بهره برداری خواهد رس��يد. گل محمدی اش��تغال زايی در بخش كشاورزی را 
با اهميت دانس��ت و گفت: با اجرای اين طرح ها برای 80 نفر اش��تغال زايی ايجاد 
می ش��ود.  مديرجهاد كش��اورزی گلپايگان ادامه داد: در هفته جهاد كشاورزی يك 
 كارخانه صنايع تبديلی لبنيات در شهرک صنعتی سعيد آباد گلپايگان به بهره برداری

می رسد.

رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:
دفتر نمايندگی ثبت اختراعات و مالكیت معنوی در اصفهان گشايش می يابد

دبیر اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:
راه اندازی دفتر مشاوره امور مالیاتی اتاق تعاون استان اصفهان

رئیس سازمان نظام مهندسي معدن استان:
80 درصد مواد اولیه كاشي و سرامیك از استان اصفهان تأمین مي شود 

همزمان با هفته جهاد کشاورزي؛
ده طرح كشاورزی در گلپايگان به بهره برداري مي رسد

رئيس اتحاديه طال فروش��ان شهرستان خمينی شهرگفت: ماليات چهار درصد بر 
ارزش افزوده فرياد طالفروش��ان را درآورده است. عباسعلی كريمی اظهار داشت: 
ماليات بر ارزش افزوده به جنسی تعلق می گيرد كه از چرخه اقتصاد خارج شود 
مثل لباس وكفش نه برای طال كه  هميشه حكم سرمايه را دارد. وی با اشاره به سود 
طالفروش��ان افزود: صنفی مانند لباس فروشان  25 درصد سود متعارف وقانونی 
دارد، اما اين سود برای صنف طال فروش تنها هفت درصد است. رئيس اتحاديه 
طال فروشان شهرستان خمينی شهر تصريح كرد: دريافت ماليات  چهار درصد از 
س��ود هفت درصد واقعا غير عادالنه اس��ت و اين مبلغ به جز ماليات 15درصدی 

است كه ساالنه  اداره دارايی وعوارض شهرداری ازطال فروشان دريافت می كند. 
وی همچنين در خصوص وضعيت واحدهای اين صنف در شهرستان خمينی شهر 
گفت: بيش از 110 مغازه طال فروشی در خمينی شهر وجود دارد كه از اين تعداد 
تنها پنج مغازه كارگاه طال س��ازی است وعمده كاال برای فروش از شهر اصفهان 
تأمين می ش��ود. رئيس اتحاديه طال فروشان شهرستان خمينی شهر در خصوص 
قيمت باالی طالی خارجی نس��بت به توليدات داخلی بيان كرد: كيفيت  طالی 
ساخت خارج بهتر از طالی داخل است به همين سبب كاالهای خارجی با قيمت 

باالتری در بازار به فروش می رسند.

رئیس اتحاديه طال فروشان خمینی شهر:
مالیات چهار درصد برارزش افزوده طال غیر متعارف است
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اطالع رساني
تحديد حدود اختصاصي

1/354 شماره: 619 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين معروف دوازده قفيزي شماره پالك 
1052 فرعي از 33 اصلي واقع در نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم اقدس 
خطيري و غيره در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد 
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 90/5/18 در محل شروع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل 
حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف/ 29 
تاريخ انتشار: 90/3/23                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
مزايده

2/580 پرونده اجرايی كالسه: 2/774-657-90/2/25-7680 
ششدانگ پالك شماره 2187/2544 واقع در بخش شش ثبت اصفهان به آدرس اصفهان بهارستان 
خيابان زمزم كوی زمزم 17 محله 4 كارون پالك 109 كدپس��تی 65438-81431 كه سند مالكيت 
آن در صفحه 199 دفتر 168 امالك ذيل شماره 44042 با شماره چاپی 113250 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شماالً به طول 8 متر پی است به خيابان احداثی شرقاً به طول 23/81 متر پی است 
به پی زمين 2545 فرعی جنوباً به طول 8 متر پی است به پاركينگ و ميدان غرباً به طول 23/81 متر 
پی اس��ت به پی زمين 2543 فرعی باقيمانده كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق به صورت 
يكباب منزل مسكونی يك طبقه شامل دو اتاق خواب و سالن و آشپزخانه همراه با زيرزمين می باشد 
زيرزمين پالك در ضلع ش��مالی و بر خيابان الفت می باشد و در حال حاضر به صورت آرايشگاه 
در حال بهره برداری است اعيانی پالك با ديوارهای آجری باربر- سقف تيرچه بلوك- پنجره های 
خارج آلومينيوم- درب های داخل چوب- كف سنگ- كابينت فلزی- سرمايش كولر و گرمايش 
بخاری گازی اس��ت پالك دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باشد و عرصه فعلی پالك دارای 
190 مترمربع مساحت می باشد كه پس از كسر بر اصالحی آن در بر خيابان الفت مساحت عرصه 
باقيمانده حدود 175 مترمربع و مساحت اعيانی پالك حدود 208 مترمربع می باشد. مورد وثيقه تا 
بهمن 1390 بيمه می باشد ملكی خانم مريم جمشيدی پور فرزند محمد كه طبق سند رهنی شماره 
4940-85/4/13 دفترخانه دو ش��هركرد در رهن بانك ملی ايران ش��عبه شهركرد واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 90/5/10 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان 
هشت بهشت شرقی- چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه يك 
ميليارد و يكصد ميليون ريال شروع و به هركس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان مورخ 90/3/23 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد 

موكول می گردد. م الف/2781 
اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
3/275 درخصوص پرونده كالس��ه 486/90 خواهان جمشيد عظيمی دادخواستی مبنی بر الزام به 
تنظيم سند رسمی يك دستگاه خودرو وانت پيكان به شماره انتظامی 933ن52 ايران13 به انضمام 
جبران خس��ارات دادرس��ی به طرفيت سلطان مراد خدادادي كريم وندي تقديم نموده است. وقت 
رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 90/5/4 ساعت 10/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 

تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/3523 
دفتر شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
3/322 شماره دادنامه: 9009970354200392 

شماره پرونده: 8809980359500611 
شماره بايگانی شعبه: 890042 

شاكی: آقای ولی اله هرمزی با وكالت آقای سيد فريدالدين تكاپو به نشانی تهران سعادت آباد- خ 
عالمه طباطبايی جنوبی نبش 34 مركزی پ3 واحد2 متهمين: آقای مصطفی آخوند مهدی به نشانی 
اصفهان خ ابن سينا دروازه نو پ14، 2- آقای علی اكبر مداحی به نشانی متواری اتهام ها: 1- خريد 
مال غير 2- فروش مال غير گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص شكايت آقای ولی ا... هرمزی فرزند رضا با وكالت آقای فريدالدين تكاپو عليه آقايان 
علی اكبر مداحی فرزند عبدا... كه به لحاظ عدم دسترسی اطالعات بيشتری در دست نيست و آقای 
مصطفی آخوند مهدی دائر بر فروش مال غير نس��بت به يك دس��تگاه پژو405 به شماره انتظامی 
226ل16- ايران24 دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، ش��رح ش��كايت شاكی، تحقيقات انجام 
گرفته و عدم حضور متهم در جلس��ات دادرس��ی بزه انتس��ابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً به 
ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده يك قانون تش��ديد مجازات مرتكبين 
اختالس، ارتش��ا و كالهب��رداری متهم موصوف را عالوه بر رد مال )پ��ژو405 موضوع پرونده( به 
تحمل 18 ماه حبس تعزيری و پرداخت يكصد و بيس��ت و ش��ش ميليون ريال جزای نقدی در 
حق صندوق دولت محكوم می نمايد. همچنين درخصوص اعتراض ش��اكی نس��بت به قرار منع 
تعقيب صادره از ش��عبه 16 بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان نسبت به آقای مصطفی 
آخوند مهدی دادگاه با عنايت به تحقيقات صورت گرفته، اظهارات مطلعين و نظريه كارشناس��ی 
صورت گرفته را مبين عدم سوء نيت متهم موصوف در خريد خودرو مزبور می داند. لهذا مستنداً 
به بند »ن« ماده 3 قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقالب ضمن رد اعتراض معترض، قرار منع 
تعقيب را تأييد و ابرام می نمايد. رای صادره نسبت به محكوميت غيابی و ظرف مدت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 
 محترم تجديدنظر اس��تان اصفهان می باشد و نسبت به قرار منع تعقيب قطعی و غيرقابل اعتراض

است.  م الف/ 3590
وطن خواهان اصفهانی- رئيس شعبه 116 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/324 شماره دادنامه: 9009970353300326 

شماره پرونده: 8909980358301493 
شماره بايگانی شعبه: 900021 

شاكی: خانم معصومه گرجی به نشانی اصفهان خ زينبيه كوچه شهرزاد بن بست بزرگمهر پالك 774 
متهمين: 1- آقای عباس دوامی 2- آقای مصطفی حكيم همگی به نشانی مجهول المكان اتهام ها: 
1- كالهبرداری 2- جعل گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقايان عباس دوامی فرزند كرمعلی و سيدمصطفی حكيم فرزند حسين مبنی بر جعل 
و كالهبرداری در نهايت تحصيل مال از طريق نامشروع موضوع شكايت خانم معصومه گرجی فرزند 
محمود از توجه به محتويات پرونده گزارش مامورين و تحقيقات به عمل آمده و مفاد كيفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و داليل مندرج در آن از جمله شكايت شاكيه بدين 
بيان پس از اينكه با نامبردگان به نحوی آشنا شديم گفتند ما می توانيم برای شما اتومبيل خريداری 
كنم كه كارتكس ايران خودرو و پارس خودرو نيز همراه خود داشتند پس از دريافت مبلغ بيست و 
سه ميليون تومان و تكميل نمودن كارتكس ايران خودرو و پارس خودرو و امضاء آن كه در نهايت 
بنا شد يك دستگاه اتومبيل زانتيا به ما بدهند پس از سپری شدن مدت تحويل آن موضوع را پيگيری 
كرديم متوجه شديم نامبردگان كالهبردار می باشند اصالً هيچ گونه سمتی در ايران خودرو نداشته و 
آقای سيد مصطفی حكيم خود را امامی كه آقای امامی نماينده ايران خودرو در مشهد می باشد معرفی 
كرده است كه موضوع پيگيری شده سرانجام معلوم گرديد آقای سيدمصطفی حكيم هويت خود را نيز 
جعل كرده است و در ادامه اظهارات خود بيان می دارد سرانجام يك فقره چك توسط رابطی از آنها 
گرفتيم به مبلغ شصت و هفت ميليون تومان كه پس از سررسيد آن موجودی نداشت و االن هر دو 
نفر متواری می باشند و ديگر اظهارات شاكيه به شرح اوراق پرونده در صورتجلسه مورخ 90/3/7 اين 
دادگاه و ديگر داليل از جمله مستندات ارائه شده گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهمين در 
جلسات دادرسی كه از طريق نشر آگهی احضار شده بودند و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده 
بزه انتسابی آنان را محرز و ثابت دانسته با استناد به مواد 42 و 47 و 533 از قانون مجازات اسالمی و 
ماده يك قانون تشديد مجازات و مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری هركدام از متهمين را بابت 
)جعل در كارتكس نمايندگی پارس خودرو و ايران خودرو( به پرداخت هيجده ميليون ريال جزای 
نقدی و جبران خسارت وارده در مورد جعل و نيز هركدام را به رد اصل مال كه بيست و سه ميليون 
تومان وجه نقد و به تحمل هيجده ماه حبس محكوم می نمايد. رای غيابی محسوب ظرف مدت ده 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه سپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر اصفهان می باشد. م الف/ 3592
نجفی- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
3/325 نظر به اينكه عليرضا قرباني فرزند شاميرزا بموجب دو برگ استشهاديه محلي كه هويت شهود 
رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 12157 مجزي شده از 5768 به 
مساحت يكصدوشصت وپنج متروهفتادوپنج صدم مترمربع واقع درفضل آباد دواصلي بخش يك 
ثبتي ش��هرضاگرديده كه ششدانگ پالك فوق صفحه 527 دفتر 465 ذيل ثبت شماره 79112 بنام 
شهرداري شهرضا ثبت وسندصادرگرديده كه شهرداري شهرضا مالكيت خودرابموجب سندرسمي 
88287 – 12 / 2 / 89 دفتر2شهرضا به عليرضا قرباني انتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا 
بموجب سندرس��مي 127983 – 19 / 5 / 89 دفتر4 ش��هرضا دررهن بانك مسكن شعبه مركزي 
شهرضاقرارداده كه اين رهن فك نشده است اينك عليرضا قرباني درخواست صدورسندالمثني نسبت 
به ششدانگ پالك فوق رانموده است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار 
اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض  خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 
نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

تغييرات
3/327 ش��ماره: 3377 آگهي تغييرات شركت كشت و صنعت پرستو مرغ اردستان به شماره ثبت 
155 و شماره ملي 10260040640 به استناد صورتجلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
و هيئت مديره مورخه 90/2/12 ش��ركت كشت و صنعت پرستو مرغ اردستان به شماره ثبت 155 
تغييرات به شرح زير بعمل آمد: 1. آقايان محسن همايونفر،  مهرداد همايونفر، مهران همايونفر، رضا 
همايونفر و مهدي همايونفر به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت باقي مانده انتخاب شدند. 2. 
آقاي محسن همايونفر به سمت مديرعامل و آقاي مهرداد همايونفر به سمت رئيس هيئت مديره و 
آقاي رضا همايونفر به سمت نائب رئيس براي مدت باقي مانده انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور شركت با امضاء مشترك مديرعامل و رئيس هيأت مديره و در صورت نبودن رئيس هيئت 
مديره با امضاء نائب رئيس همراه با مهر ش��ركت داراي اعتبار اس��ت. 3. آقاي حسين لقائي زاده به 
سمت بازرس اصلي و آقاي حجت اله لقايي زاده به سمت بازرس علي البدل براي يك سال مالي 

انتخاب شدند. م الف/ 88
فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ رای
3/331 شماره دادنامه: 8909970352901386 

شماره پرونده: 8909980358600818
 شماره بايگانی شعبه: 890988 

شاكی: پليس آگاهی استان اصفهان، متهم: آقای عباس عباسپور به نشانی مجهول المكان اتهام: خيانت 
در امانت گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای عباس عباسپور اهل و مقيم آباده فارس فعالً مجهول المكان دائر به خيانت در 
امانت نسبت به مبلغ پانزده ميليون ريال وجه نقد سپرده شده به وی به عنوان مخبر جهت همكاری 
در كش��ف باند س��ارقين خودرو با انجام معامله صوری با آنان با تصاحب آن به نفع خود موضوع 
گزارش مورخ 87/10/22 پليس آگاهی اصفهان، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره و محتويات 
پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارش مامورين انتظامی و مندرجات فيش شماره 93904700 
مورخ 86/10/3 و ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهم در هيچ يك 
از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی، ارتكاب بزه انتسابی از ناحيه مشاراليه 
محرز و مس��لم بوده دادگاه باس��تناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل يك سال 
حبس محكوم می نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد. م الف/ 3640
حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/332 شماره دادنامه: 8909970352901441 

شماره پرونده: 8909980363300187
شماره بايگانی شعبه: 891070 

شكات: 1- آقای مهدی فتحی به نشانی خ مشتاق كيلومتر 15 سروشبادران پ410، 2- آقای رضا 
حيدری به نشانی پل بزرگمهر روبروی انرژی اتمی روستای سروشبادران متهم: آقای نظير نادری به 
نشانی متواری اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات گردشكار: 
دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 

می نمايد.
رای دادگاه

درخص��وص اتهام آق��ای نظير نادری فرزند علی اهل و تبعه افغانس��تان مقيم اصفهان روس��تای 
سروش��بادران فعالً مجهول المكان دائر به تحصيل مال از طريق فاقد مش��روعيت قانونی مجموعًا 
به مبلغ چهارده ميليون و س��يصد هزار ريال موضوع شكايت مورخ 89/1/23 آقايان رضا حيدری 
سرشبادرانی فرزند حسين و مهدی فتحی سرشبادرانی فرزند حجت اله، از توجه به مفاد كيفرخواست 
صادره و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارشات مامورين انتظامی و اظهارات شهود 
و مطلعين و گزارش شماره 461 مورخ 89/1/18 شورای اسالمی روستای سروشبادران و ساير قرائن 
و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری ش��دن متهم از محل متعاقب شكايت شكات و عدم 
حضور وی در هيچ يك از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی و نشر آگهی، 
ارتكاب بزه انتسابی از ناحيه مشاراليه محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده 2 قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری مصوب 1367 نامبرده را به تحمل يك سال حبس و رد 
مبلغ دوازده ميليون ريال در حق شاكی آقای رضا حيدری و مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال در 
حق ش��اكی آقای مهدی فتحی محكوم می نمايد. رای صادره غيابی ب��وده و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 

تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/3641
حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/333 شماره دادنامه: 9009970353800367

شماره پرونده: 8909980362602227
شماره بايگانی شعبه: 891567 

شاكی: خانم خديجه زمان پور با وكالت آقای منصور صفری به نشانی اصفهان خ رباط اول كوچه 
صداقت نبش فضای سبز واحد 2 متهم: آقای سيدشجاع ميرمعصومی به نشانی مجهول المكان اتهام: 
ترك انفاق گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 

زير مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای سيدشجاع ميرمعصومی فرزند سيدهادی فعال متواری دائر بر ترك انفاق نسبت 
به همسر و فرزندان خود نظر به شكايت مطرحه و كيفرخواست صادره و اظهارات مطلعين و متواری 
بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 42 قانون مجازات اسالمی حكم بر 
محكوميت متهم به تحمل 5 ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 

10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. م الف/3639
توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/334 شماره دادنامه: 9009970354100119 

شماره پرونده: 8909980358100996 
شماره بايگانی شعبه: 891168 

شاكی: آقای مهدی سلطانی به نشانی خ بزرگمهر خ شيخ صفی كوی آراسته پ 16 متهم: آقای ناصر 
اميدزاده به نشانی مجهول المكان اتهام: خيانت در امانت گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و 

به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخص��وص ش��كايت آقای ناصر امي��دزاده فرزند علی داير بر خيانت در امانت نس��بت به مبلغ 
23/000/000 ريال وجه نقد شاكی موضوع شكايت مهدی سلمانی فرزند محمدعلی دادگاه با بررسی 
اوراق و محتويات پرونده و باتوجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان شكايت شاكی خصوصی اظهارات ماخوذه شهود در مرحله دادسرا عدم حضور متهم جهت 
دفاع از خويش در جلسه دادگاه علی رغم انتشار آگهی و باتوجه به ساير قرائن و شواهد موجود در 

پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمی رای بر 
محكوميت مشاراليه به تحمل يك سال حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين شعبه و سپس به مدت 20 روز 

قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/3638
نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/335 شماره دادنامه: 9009970354100116 

شماره پرونده: 8909980363200323 
شماره بايگانی شعبه: 890847 

ش��اكی: آقای شهاب صفوی با وكالت آقای نادعلی س��عادت به نشانی خ نيكبخت اول بن بست 
وح��دت- مجتمع وكالی نيكبخت- طبقه اول-واحد 2 و آقای محمدرضا رضايی به نش��انی خ 
نيكبخت اول بن بست وحدت- آقای نادعلی سعادت متهم: خانم افسانه مصدقی فرزند نظام مجهول 
المكان اتهام: تخريب گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 

می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام خانه افس��انه مصدق فرزند نظام دائر بر تخريب عمدی اتومبيل ش��اكی موضوع 
شكايت آقای شهاب صفوی فرزند همايون با وكالت آقايان نادعلی سعادت و محمدرضا رضايی 
دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده و باتوجه به كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان، شكايت شاكی خصوصی، اظهارات ماخوذه شهود در دادسرا، عدم حضور متهم در 
مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از خويش علی رغم انتشار آگهی در روزنامه و باتوجه 
به ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به ماده 
677 قانون مجازات اسالمی رای بر محكوميت متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس به 
مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 3637
نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/336 شماره دادنامه: 9009970352900292 

شماره پرونده: 8909980365801897 
شماره بايگانی شعبه: 891554 

شاكی: آقای ضياءالدين محمدی به نشانی خ كاوه خ غرضی ك بهاران 5 بلوك 7 شمالی واحد 13 
متهم: آقای قاسم محمدی به نشانی مجهول المكان اتهام ها: 1- خيانت در امانت 2- تحصيل مال از 
طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات گردشكار: دادگاه باتوجه به مراتب ختم رسيدگی 

را اعالم و بعون اهلل تعالی ذيال مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای قاسم محمدی فرزند اكبر فعال فاقد مشخصات بيشتر و مجهول المكان دائر 
بر خيانت در امانت نسبت به مبلغ هفتاد ميليون ريال وجه چهار فقره چك دريافتی از شركت توليدی 
صنعتی غزال سپاهان بابت حق الزحمه كارگران شاغل در شركت با وصول و تصاحب آن به نفع 
خود موضوع شكايت مورخ 89/4/28 آقای ضياءالدين محمدی خشوئی فرزند رحمان از توجه به 
مفاد كيفرخواست صادره و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده و گزارش مامورين انتظامی 
و اظهارات شهود و مطلعين و مندرجات رسيدهای دريافت چك ارائه شده از ناحيه شاكی منتسب 
به متهم و ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهم در هيچ يك از مراحل 
دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی و نشر آگهی ارتكاب بزه انتسابی از ناحيه مشار 
اليه محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل يك سال 
حبس محكوم می نمايد و وی را از اتهام تحصيل مال نامشروع با عنايت به عدم تحقق اركان بزه 
مزبور و حاكميت اصل برائت تبرئه می نمايد رای صادره غيابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواه در محاكم تجديدنظر 

استان اصفهان می باشد. م الف/3642
حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رای
3/337 شماره دادنامه: 9009970354100113 

شماره پرونده: 8909980362800187 
شماره بايگانی شعبه: 891199 

شاكی: خانم سيما عربی به نشانی خ 22 بهمن خ عالمه امينی خ فردوس مجتمع نقش جهان واحد 23 
متهم: خانم ديانا ذوالفقاری مجهول المكان اتهام: مزاحمت برای اشخاص به وسيله تلفن گردشكار: 

دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه 

درخصوص اتهام خانم ديانا ذوالفقاری )متهم فاقد مشخصات ديگری در پرونده و كيفرخواست می 
باشد( دائر بر ايجاد مزاحمت تلفنی موضوع شكايت خانم سيما عربی فرزند سيف اله دادگاه با بررسی 
اوراق و محتويات پرونده باتوجه به كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شكايت شاكی خصوصی اظهارات ماخوذه مطلعين در مرحله دادسرا استعالم از شركت ايرانسل و 
پرينت های دريافتی از اين شركت عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه علی رغم 
انتشار آگهی در روزنامه و باتوجه به ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز 
و مسلم تشخيص مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسالمی رای بر محكوميت متهم به تحمل شش 
ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شعبه و سپس به مدت 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان 

اصفهان می باشد. م الف/ 3643
نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
3/338 نظر به اينكه خانم زهره فرهمند حسن آبادي فرزند ابراهيم به اتهام دخالت در اموال توقيف 
ش��ده در پرونده كالس��ه 900261 ب 22 از طرف ش��عبه 22 بازپرسي تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراي ماده 115 
قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا حداكثر يكماه از تاريخ نشر آگهي در شعبه 22 
بازپرسي دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از 

مهلت فوق اقدام قانوني بعمل خواهد آمد. م الف/ 3636
پورعجم- بازپرس شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/339 شماره: 900423 د 37 نظر به اينكه خانم سيما آنايار به اتهام ضرب و جرح عمدي،  فحاشي، 
افترا از طرف اين شعبه 37 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه از تاريخ نش��ر آگهي در ش��عبه 37 دادس��راي اصفهان جهت 
 پاس��خگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حض��ور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل

خواهد آمد. م الف/ 3635
داديار شعبه 37 دادسراي عمومي وانقالب اصفهان
 

ابالغ
3/340 نظر به اينكه آقاي اكبر اميني به اتهام ترك انفاق حسب شكايت خانم مريم سليماني از طرف 
اين دادس��را در پرونده كالسه 900182 د/ 40 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي 
دادگاه  هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار 
آگهي در ش��عبه 40 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. 

م الف/ 3634
طباطبايي- داديار شعبه 40 مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/341 شماره: 900190 ب/ 22 نظر به اينكه آقاي كامران افراء فرزند اميرحسين به اتهام كالهبرداري 
از طرف شعبه 22 بازپرسي تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا حداكثر يكماه از تاريخ نش��ر  آگهي در ش��عبه 22 بازپرسي دادسراي اصفهان جهت 
 پاس��خگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حض��ور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل

خواهد آمد. م الف/ 3633
پورعجم- بازپرس شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/342 شماره: 890806 ب/ 22 نظر به اينكه آقايان حسين آقازماني و مظاهر حاتمي به اتهام ضرب 
و جرح از طرف شعبه 22 بازپرسي تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 

اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
به نامبرده ابالغ تا حداكثر يكماه از تاريخ نشر  آگهي در شعبه 22 بازپرسي دادسراي اصفهان جهت 
پاس��خگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حض��ور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل 

خواهد آمد. م الف/ 3632
پورعجم- بازپرس شعبه 22 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
3/343 شماره: 900426 د/ 37 نظر به اينكه آقاي حسين زارعي باكاني به اتهام تهديد، افترا، اعتياد، 
مزاحمت، فحاشي، ضرب و جرح عمدي از طرف اين شعبه 37 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراي ماده 115 قانون 
آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه از تاريخ نشر  آگهي در شعبه 37 
دادسراي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق 

اقدام قانوني بعمل خواهد آمد. م الف/ 3631
حيدري- داديار شعبه 37 دادسراي اصفهان
 

افزايش سرمايه
3/345 آگه��ي افزايش س��رمايه ش��ركت ياق��وت كوير مهاباد به ش��ماره ثبت 784 شناس��ه ملي 
10320273734، مقرر گرديد سرمايه شركت از مبلغ 10/000/000 ريال )ده ميليون ريال( به مبلغ 
7/500/000/000 ريال )هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال( افزايش يافته و ماده 5 اساسنامه به شرح 

مزبور اصالح گرديده است. م الف/ 89
فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ رای
3/346 كالسه پرونده: 1184/89ش ح/26 

شماره دادنامه: 146- 90/2/27 
مرجع رسيدگی: شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی امينی دهقی فرزند 
يداله به نشانی اصفهان خيابان وحيد كوچه اميركبير پالك 17  خوانده: حسين كسائيان فرزند ابراهيم 
مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نمايد.
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواست علی امينی عليه حسين كسائيان فرزند ابراهيم دائر بر مطالبه مبلغ نهصد و 
هفتاد هزار ريال با عنايت به فيش ارائه شده و ساير داليل و مدارك موجود در پرونده شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 198 آئين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
نهصد و هفتاد هزار ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه 
برابر تعرفه بانك مركزی در حق خواهان محكوم می نمايد دادنامه صادره غيابی و ظرف بيست روز 

قابل واخواهی در اين شورا می باشد. م الف/ 3679
شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
3/348 كالسه پرونده: 59/90 

شماره دادنامه: 420- 90/3/16 
مرجع رسيدگی: شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شهربانو ميرزايی به نشانی شاهين 
شهر- بلوار طالقانی- خ بعثت پ28 خوانده: عليرضا آگاهی مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 
هفت ميليون ريال بابت وجه دو فقره س��فته به شماره های 93345س��ری/غ و 210787سری/س 
گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم، شورا ضمن ختم 

رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی خانم شهربانو ميرزايی به طرفيت آقای عليرضا آگاهی به خواسته مطالبه مبلغ 
هفت ميليون ريال بابت وجه دو فقره س��فته به ش��ماره های 93345 )سری/غ( به مبلغ دو ميليون 
ريال و 210787 )سری/س( به مبلغ پنج ميليون ريال باتوجه به جميع اوراق و محتويات پرونده و 
بقای اصول مستندات )اصل سفته ها( در يد خواهان كه داللت بر بقای دين و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها را دارد و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در 
جلسه دادرسی شركت ننموده و هيچ گونه اليحه دفاعيه ای مبنی بر عدم دين و برائت ذمه خويش 
ابراز و اراه ننموده لذا دعوی مطروحه خواهان عليه خوانده وارده به نظر می رسد كه مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 قانون آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال به 
عنوان اصل خواسته، هشتاد و هشت هزار ريال به عنوان هزينه نشر آگهی و دادرسی و خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )90/1/16( لغايت تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غيابی و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 20 روز پس 

از آن قابل تجديدنظر در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
3/349 كالسه پرونده: 900090 

وقت رس��يدگی: 1390/5/11 س��اعت 11/30 صبح خواهان: آقای جهانگير صدرانی فرزند هاشم 
خوانده: آقای اميد محمدی كرد عبدالهی فرزند جمشيد خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی 
تسليم دادگاه عمومی باغبهادران نموده و جهت رسيدگی به شعبه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگی 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 آئين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در روزنامه های كثيراالنتشار ايران آگهی می شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی 
حضور بهم رساند ضمناً چنانچه بعداً ابالغی به وسيله آگهی الزم شود در يك نوبت منتشر و مدت 
آن ده روز خواهد بود. بديهی است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی دادگاه غياباً رسيدگی 

و تصميم مقتضی اتخاذ  می نمايد. م الف/ 3689
دفتر دادگاه عمومی بخش باغبهادران
 

حصر وراثت
3/350 خانم بی بی صديقه سيدحسين زاده گچ شور دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست 
به كالسه 1189/90ح/10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان محمود پژوهنده بشناس��نامه 75 در تاريخ 68/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و همسر و مادر به شرح ذيل می باشند: 
1- عليرضا پژوهنده به ش ش 4608 فرزند متوفی 2- ياسر پژوهنده به ش ش 2828 فرزند متوفی 
3- ايمان پژوهنده به ش ش 12286 فرزند متوفی 4- بی بی صديقه سيدحس��ين زاده گچ شور به 
ش ش 22 همسر متوفی 5- زهرا عبدالكريمی به ش ش 1503 مادر متوفی والغير. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/3700
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
3/351 نظربه اينكه ناصركريميان شاهزاده علي اكبري و نوازاله هوشيار مالكين سيزده سي ودوم 
سهم باسويه به استثناء بهاء ثمنيه اعياني هفت سي ودوم سهم آن ازپالك 44 اصلي واقع دراسفه 
ساالر بخش يك ثبتي شهرضا در اجراي تبصره يك ماده 105آيين نامه اصالحي قانون ثبت طي 
درخواست وارده به شماره 3607 – 28 / 2 / 90 خواستارپرداخت بهاء ثمنيه اعياني هفت سي ودوم 
سهم ازپالك فوق الذكرشده اند كه كه بهاء هفت سي ودوم سهم مذكورطبق ثبت دفترامالك بنام 
خانم كبري عسكري جالل آبادي مي باشد لذا در اجراي تبصره يك مادة 105آيين نامه اصالحي 
قانون ثبت موضوع جهت ارزيابي بهاء ثمنيه اعياني هفت س��ي ودوم س��هم پالك مذكورتوسط 
كارش��ناس رس��مي دادگس��تري طي ش��مارة 3696 – 29 / 2 / 90  به كانون كارشناس رسمي 
اس��تان اصفهان اعالم كه كانون كارشناس رسمي دادگستري مذكور طي نامةشمارة 01 / 2236 / 
112 – 9 / 3 / 90 باارس��ال گزارش ارزيابي كارشناس مربوطه بهاء ثمنيه اعياني هفت سي ودوم 
س��هم پالك مذكور به مبلغ 450 / 232 / 38  ريال ارزيابي ش��ده كه مبلغ مذكورتوسط متقاضيان 
بموجب فيش شماره  96772 – سري 83  به حساب شماره 2171320316006 سپرده اين اداره 
بنام كبري عس��كري جالل آبادي  واريزشده است كه در اجراي تبصره يك مادة 105مراتب يك 
نوبت آگهي مي ش��ود كه ذينفع جهت اخذسپرده مذكوربه اين اداره مراجعه نمايدودرصورتيكه 
مدعي تضييع حقي ازخودميباش��د ظرف  يك ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه 
مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه اين اداره ارائه نمايد هرگاه ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي 
ارائه نش��وداداره ثبت شهرضا نس��بت به حذف بهاء ثمنيه اعياني اقدام خواهدنمودودرصورتيكه 
 گواه��ي طرح دع��وي ارائ��ه نگرددحذف بهاء ثمني��ه اعيان��ي مذكورموكول به ص��دور حكم

نهايي دادگاه مي باشد.
ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست

موج��ودات زنده ب��رای ادامه زندگی به عناصر بيش��ماری 
نيازمندند. غذای مناسب، آب پاكيزه، روح آزاد، جان سالم 
و ... و از هم��ه مهم تر ه��وای پاك، برای فرو بردن و نفس 
كش��يدن؛ هوای پاكی كه به واسطه آن جان و جسم متبرك 

و تازه شوند. 
هوا نياز جانداران اس��ت، چه سبز باشند و پابند خاك، چه 
كوچك باش��ند و س��اكن خاك، چه چهارپا بر زمين بزيند، 
چه شناگر آسمان ها باشند و چه وفادار به دريا؛ همه و همه 
نيازمند هوا هستند تا آن را در تمام جان خويش بدوانند و 

جسم را با آن بپااليند و به بودن ادامه دهند. 
اگرچه هوای پاك از نيازهای اساس��ی و اوليه حيات است، 
اما مدت هاس��ت دست خيانت انسان ها اين عنصر شگرف  
را آلوده و شفافيت و زاللی آن را دستخوش نابخردی ها و 

نادانی ها و جاه طلبی خويش ساخته است.
 رشد جمعيت در برخی مناطق باعث قطع درختان و از بين
رفتن فضاهای س��بز ش��ده كه زمانی اساس��ی ترين متولی 

ايجاد اكس��يژن و پيدايش هوای پاك بودن��د. از معجزات 
بزرگی كه مردم كالنش��هرها و ب��ه خصوص تهرانی ها هر 
 روز و هر روز آن را تجربه می كنند و از اين اعجاز بی همتا
بی توجه و بی س��پاس م��ی گذرند، تنف��س و زندگی در 
هوايی بس آلوده است كه اگر از بام شهر به منظره دودی و 
خاكستری فضای شهر بنگريد، انگشت به دهان خواهيد ماند 
كه مگر می توان در اين هوای آلوده و سياه، زيست و نفس 
 كش��يد و زنده ماند! و انصاف كه در هوايی كه سياهی اش
  چشم را می آزارد، اعجاز آشكاری است كه ريه ها و قلب ها

و مغزها و ... هنوز كار می كنند.
 مس��أله آلودگی هوا موضوع تازه ای نيست و سال هاست 
ك��ه مردم كالنش��هرها به خصوص پايتخت با اين مس��أله 
دس��ت به گريبانند. سال هاست كه مردم تهران آسمان آبی 
 نديده اند، آنچه می بينند آسمانی خاكستری است كه گمان
می كنند آسمان همه جا يكرنگ و به همين بدرنگی است. 
 سال هاست ستاره ها نتوانسته اند در آسمان شب عرض اندام

كنند و سال هاس��ت كه درختان، دنيايی دی اكس��يد كربن 
روی دستش��ان باد كرده و نمی دانند چگونه همه آنها را به 

اكسيژن تبديل كنند.
اگر ب��رای كاهش ترافيك و كاهش آلودگ��ی هوا تدابيری 
انديش��يده ش��ود و مجاب ش��ويم به زور پليس و قانون و 
جريم��ه، طبق قواني��ن زوج و ف��رد از اتومبيل ش��خصی 
اس��تفاده كنيم، به همه چيز می انديش��يم و همه جوانب را 
ب��رای ف��رار از پليس و يافتن راه ها و مس��يرهای احتمالی 
ب��ی خطر می س��نجيم وتم��ام مس��يرهای مخف��ی  برای 
رس��يدن به مقصد را يك ش��به كش��ف می كني��م، ولی با 
 اي��ن وجود هيچ كس را يارای رفتن از اين ش��هر ش��لوغ

نيست.
هيچ كس را يارای آن نيس��ت كه اراده ای به خرج دهد و 
اتومبيل ش��خصی اش را اندكی كمتر در خيابان ها جوالن 

دهد و اندكی با آسمان اين شهر مهربان تر باشد.
هيچ كس را يارای آن نيس��ت تا قدمی برای زيبايی آسمان 

و ساكنان زمين بردارد. خود آسمان را سياه می كنيم، زمين 
را آلوده می س��ازيم و هر دم در انتظار معجزه ای هستيم تا 

تلخ كاميمان را اندكی شيرينی بخشد.
اگر بش��نويم كس��انی جان خويش را در اثر آلودگی هوا از 
دس��ت داده اند و يا سالمت آنها در خطر افتاده، ناراحت و 

متأسف می شويم. همين!
نكته اينجاس��ت كه فقط ناراحت و متأس��ف می ش��ويم، 
ولی هرگز خ��ود را برای خطری كه جان آن فرد را تهديد 
می كن��د، مقص��ر نمی دانيم و هرگز به ذهنم��ان هم خطور 
نمی كند كه می توانيم چند روزی كمتر از اتومبيل شخصی 

و بيشتر از وسايل نقليه عمومی استفاده كنيم.
از سوی ديگر ساختارهای اقتصادی و فرهنگ اجتماعی و 
باورهای عرفی، همه با هم درتضاد و س��تيزند و هيچكدام 
جاي��گاه خويش را نم��ی شناس��ند، از اي��ن رو هرپديده 
ي��ا راه حل جدي��دی كه می خواهد جايی ب��رای خود باز 
كن��د و چاره ای ب��رای رفع اين گره ه��ای دودی و آلوده 
ش��ود، دس��ت آخر وامانده و بالتكليف برج��ای می ماند 
 و ب��ا ص��رف هزينه های گزاف ، نتيجه خواس��تنی ميس��ر

نمی شود.
 به عنوان مثال، دوچرخه به عنوان يك پديده دوست داشتنی
كه س��ال ها دس��ت نيافتنی به نظ��ر می رس��يد، امروز به 
راحتی و با قيمت مناس��ب از س��وی ش��هرداری به مردم 
ارائه می ش��ود،  ولی در راس��تای ترويج و استفاده گسترده 
از آن ب��رای رف��ت و آمدهای ع��ادی روزم��ره، تبليغات 
و فرهنگس��ازی مؤث��ر و عم��ده ای ص��ورت نمی گيرد تا 
اين وس��يله در اجتم��اع چهره موجه ت��ر و عرفی تری به 
 خ��ود بگيرد و ب��ه نوعی جايگزين وس��ايل نقليه موتوری

شود. 
ه��م اكنون صرف اين همه هزينه برای فراهم نمودن تعداد 
زيادی دوچرخه، تنها به ارائه يك وسيله تفريحی- ورزشی 
ختم شده اس��ت. اگرچه گسترش اين فرهنگ نيز به جای 
خود بس��يار نيكو و قابل تحسين و ستايش است، اما نكته 
اينجاس��ت كه ف��ارغ از اين كه فرصت برای تفريح بس��يار 
كم اس��ت، فضای ش��هر برای اس��تفاده از دوچرخه هموار 
 نيس��ت و مسيرهای مناس��ب برای اس��تفاده از آنها وجود

ندارد.
متأس��فانه كشور ما به عنوان يكی از آلوده ترين كشورها از 
نظرآب و هوا شناخته شده و هر سال افراد بسياری قربانی 
تنفس در اين هوای آلوده می ش��وند، ول��ی تدابير مؤثر و 
كاربردی چندانی برای رفع آن انديشيده نشده و اين هوای 
آلوده همچنان درصدد گرفتن جان قربانيان بيشتری است؛ 
 قربانيانی كه بيش��تر آنها را كودكان و كهنس��االن تش��كيل

می دهند .
البته اين يكی از موارد بس��يار كوچ��ك ولی قابل تأمل در 
اين خصوص اس��ت. وظيفه مسئوالن اين است كه با توجه 
به رشد روزافزون تكنولوژی فكری به حال تجمع جمعيت 
در كالنش��هرها، تعداد عرضه اتومبيل ها با سوخت سالم و 
استاندارد و ايجاد فضاهای س��بز كافی بنمايند و الگوهای 
استاندارد مؤثر و كاربردی در زمينه پاكيزگی و سالمت هوا 
را به كارگيرند. جا دارد همشهريان و هموطنان عزيز بيشتر 
به س��المت خ��ود و فرزندانتان اهميت دهند و با آس��مان 

شهرشان مهربان تر رفتار كنند.  

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:
مجلس حادثه زيست محيطي 
بختيار دشت را پيگيري كند 

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: كميته حقيقت يابي از سوي 
مجلس ش��وراي اسالمي بايد موضوع خشك ش��دن 12 هزار اصله 
درخت در منطقه بختيار دش��ت اصفه��ان را پيگيري كند.به گزارش 
فارس از اصفهان، ابوالفضل قرباني در جلس��ه علني ش��وراي ش��هر 
 اصفهان با اشاره به خشك شدن 12 هزار اصله درخت در بختيار دشت
اظهار داشت: ضايعه زيست محيطي بزرگي اصفهان را تهديد مي كند 
و زندگي انسان ها مسأله اي نيست كه به راحتي از كنار آن بگذريم. وي 
تأكيد كرد: به دليل وجود صنايع آالينده در اطراف كالنشهر اصفهان، 
جمعيت يك ميليون و 800 هزار نفري اين شهر در معرض آسيب هاي 
جدي قرار گرفته است. رئيس كميسيون حمل و نقل و محيط زيست 
 شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: بزرگ ترين آسيب هاي تهديد كننده
سالمت شهروندان از سوي صنايع آالينده، ايجاد مشكالت روحي و 
رواني براي شهروندان است، از اين رو صنايع آالينده بايد از محدوده 
اصفهان جابه جا ش��وند. وي تصريح كرد: به دليل حساسيت موضوع 
بايد كميته اي حقيقت ياب از س��وي مجلس شوراي اسالمي موضوع 
خش��كيدن درختان در منطقه بختيار دش��ت را پيگيري كند. در ادامه 
جلسه نيز عليرضا نصر اصفهاني با بيان اين كه روزگاري آب سالم و 
پاك��ي هواي اصفهان زبانزد بود، اظهار داش��ت: در حال حاضر از آن 
آب و هواي پاك اثري باقي نمانده اس��ت و هواي ش��مال و جنوب 
اصفهان از لحاظ ميزان آلودگي اختالف فاحش��ي دارد. عضو شوراي 
شهر اصفهان ادامه داد: خشك شدن 12 هزار اصله درخت هشداري 
جدي براي آينده است و مشكالت خشك شدن زاينده رود، كاهش 
پوش��ش گياهي، اختالف حجم آلودگي در شمال و جنوب شهر بايد 
به طور جدي بررسي شود. وي تأكيد كرد: مديريت شهري به منظور 
دف��اع از حقوق ش��هروندان با تمام جديت اي��ن موضوع را پيگيري 
مي كند. غالمرضا شيران ديگر عضو شوراي شهر اصفهان نيز در ادامه 
با بيان اين كه هر خودرو و هر ليتر بنزين در شهر خود يك پااليشگاه 
است، بيان داشت: با توجه به حساسيت موجود، بايد تحقيق و بررسي 
بيشتري پيرامون خشك شدن درختان اطراف پااليشگاه با همكاري و 

تعامل كارشناسان صورت بگيرد.

كاهش جمعيت فک هاي درياي خزر
از يک ميليون به 100 هزار قالده 

معاون محيط دريايي سازمان محيط زيست گفت: جمعيت فك هاي 
درياي خزر از يك ميليون فك در گذشته، به يك دهم كاهش يافته و 
در حال حاضر به حدود يكصد هزار قالده رس��يده است. به گزارش 
مهر، محمد باقر نبوي روز شنبه در كارگاه آموزشي شبكه ملي امداد 
و نجات پس��تانداران دريايي، گفت: فك خزري تنها پستاندار درياي 
خزر محسوب مي شود كه به دليل صيد بي رويه و بهم خوردن شرايط 
زيستي و كاهش ش��ديد جمعيت، نيازمند حمايت بين المللي است. 
وي افزود: دراوايل قرن گذش��ته، وج��ود بيش ازيك ميليون فك در 
درياي خزر گزارش ش��ده كه س��اليانه 160هزار ق��الده ازاين فك ها 
توسط روس ها شكارمي شد، درحالي كه هم اكنون براساس آمارهاي 
موجود جمعيت اين جانور به حدود يكصد هزار قالده رسيده است. 
به گفته نبوي، فك ها ارزش تجاري دارند و گوشت و پوست آنها از 
ارزش صنعتي و تجاري برخوردار اس��ت. در اتحاد جماهير شوروي 
سابق عموماً فك هاي بالغ را براي استفاده ازپوست، گوشت و روغن 
آنه��ا ش��كار مي كردند. بعدها به س��بب برداش��ت بي رويه از جنس 
بالغ اين جانور و به هم خوردن س��اختار جمعيت��ي اين گونه، توجه 
روس ها به شكار كوتوله هاي دو هفته اي براي دوخت پالتوهاي زنانه 
معطوف شد.وي فعاليت هاي بيش ازاندازه صيد وصيادي چه قانوني 
و غيرقانوني و اس��تفاده از سموم خانواده ددت را از مهم ترين عوامل 
كاهش جمعيت اين جانور درياي خزر برشمرد. نبوي گفت: صيادان 
با صيد طعمه هاي اين جانور، رقيباني براي فك ها محسوب مي شوند 
و ماهيگيران با صيد انواع ماهيان موجب كم شدن مواد غذايي فك ها 
 در دري��اي خزر ش��ده اند.وي به نقش آلودگي هاي زيس��ت محيطي

دركاهش جمعيت  اين تنها پستاندار درياي خزر تأكيد كرد. فك خزر، 
كوچك ترين گونه فك هاي واقعي يعني بدون گوش است و تنها در 
اين درياچه يافت مي ش��ود. اين يگانه پس��تاندار خزر در اغلب نقاط 
دريا زندگي مي كند، محل زيس��ت آن بر حس��ب در دسترس بودن 
موادغذايي و به  صورت فصلي متغير است. در فصل تابستان و پاييز 
اكث��ر فك هاي خ��زر در آب هاي حوزه ايران به س��ر مي برند. قبل از 
فروپاشي شوروي، كشتار فك خزري حتي به 160 هزار فك بالغ در 
سال مي رسيد. مشاهده جسد اين جانور زيبا كه گاه همراه با موج هاي 
خزر به ساحل مي آيد، منظره بسيار دلخراشي را براي عالقه مندان به 

محيط زيست فراهم مي آورد.

دلفين ها حساس ترين پستانداران 
دريايي ايران هستند 

مديركل دفتر اكوبيولوژي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين كه 
در مجم��وع 130 گونه پس��تاندار دريايي در س��واحل درياي خزر و 
خليج فارس وجود دارد، گفت: در ميان اين گونه ها كه شامل دلفين، 
وال، پورپويز، گاوهاي دريايي و فك درياي خزر هس��تند، دلفين ها 
وضعيت حس��اس تري دارند. به گزارش مهر، اميد صديقي دركارگاه 
آموزشي ش��بكه ملي امداد و نجات پستانداران دريايي گفت: برنامه 
حفاظت، پايش و امداد و نجات گونه هاي ارزشمند دريايي در حال 
حاضر دو سال است كه آغاز شده و نتايج بسيار خوبي گرفته ايم.وي 
افزود: در مجموع 130 گونه پستاندار دريايي درسواحل درياي خزر 
و خلي��ج فارس وجود دارد كه ش��امل دلفين، وال، پورپويز، گاوهاي 
دريايي و فك درياي خزر هستند.صديقي با بيان اين كه از نظر اندازه 
نهنگ آبي بزرگ ترين موجود زنده كره زمين اس��ت و ابعاد آن تقريبًا 
به اندازه يك هواپيماس��ت، گفت: اما دلفين ه��ا به ويژه دلفين هاي 
نواري و چرخنده بس��يار حساس هستند و از آمار مرگ و مير بااليي 
برخوردارند. وي يادآور ش��د: در سال 1386 به فاصله 170 كيلومتر 
در منطقه جاس��ك 152 رأس دلفين به ساحل آمدند و از بين رفتند. 
صديق��ي مهم تري��ن عوامل مرگ و مير گروهي دلفين ها را ش��رايط 
توپوگرافي اقيانوس ها، آلودگي ها، شرايط آب و هوايي، سموم طبيعي، 
وابستگي هاي اجتماعي اين گونه، اختالالت صوتي و صيد و صيادي 
عن��وان ك��رد. وي هدف از برنامه امداد و نجات پس��تانداران دريايي 
سازمان محيط زيست را شناسايي اين عوامل و حفاظت و نجات اين 
گونه با ارزش عنوان كرد. مديركل دفتر اكو بيولوژي سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: جوامع محلي، بخش خصوصي و سازمان هاي 
غيردولتي زيس��ت محيطي نقش بس��يار مهمي در حفاظت و امداد و 
نجات پس��تانداران دريايي دارند. صديقي اظهار داشت: دلفين ها در 
رأس هرم غذايي قرار دارند و وجود آنها در اكوسيستم هاي آبي نشان 
 دهنده س��المت اين اكوسيستم هاست، بنابراين عالوه بر ارزش هاي
تجاري و اكو توريس��تي اين گونه در تحقيقات علمي بس��يار حائز 

اهميت است.

خبر

آسمان آبي؛ خاطره اي دور...

خراسان جنوبی؛

گنجينه ای ناشناخته از پناهگاه های حيات وحش
خراس��ان جنوبی گنجينه ای ناش��ناخته از ظرفيت ها در زمين��ه پناهگاه های 
حيات وحش و مناطق حفاظت ش��ده اس��ت كه نياز به توجه بيشتر مسئوالن 
دارد. ب��ه گ��زارش مهر، تنوع جانوری مناس��ب، وفور حي��ات وحش و تنوع 
زيس��تی خراس��ان جنوبی، اين منطقه را به مكانی پرجاذبه اما ناشناخته تبديل 
كرده است.در حال حاضر چهار منطقه حفاظت شده در مناطق آرك و گرنگ 
به وس��عت 30 هزار هكتار، منطقه شاسكوه به وسعت 70 هزار و 300 هكتار، 
 منطق��ه درميان به وس��عت 79 هزار 311 هكتار و منطقه مظفری به وس��عت
92 هزار و 808 هكتار در خراس��ان جنوبی شناسايی و ثبت شده اند. از ديگر 
ويژگی های حائز اهميت خراسان جنوبی می توان به وجود تاالب های منحصر 
 به فرد اش��اره كرد كه هم اكنون دو منطقه دش��ت اس��فدن به وسعت 41 هزار
و 242 هكتار و منطقه تاالب كجی نمكزار نهبندان به وسعت 22 هزار و 765 
هكتار برای حفظ گونه های جانوری به عنوان مناطق شكار ممنوع اين استان 
به ثبت رسيده اند. از ديگر سو، وجود اقليم های آب و هوايی متمايز در سطح 
خراسان جنوبی، اين منطقه را به استانی چهارفصل تبديل كرده است كه انواع 
 گونه های گياهی گرمس��يری و سردس��يری را در خود ج��ای داده و تاكنون

700 گونه گياهی در اين استان شناسايی شده است.
زیست تنها پرنده آندمیک کشور در خراسان جنوبی

مديركل حفاظت محيط زيس��ت خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، از زيست 
تنها پرنده آندميك كشور در اين استان خبر داد و گفت: اين پرنده كه زاغ بور 
نام دارد و زيس��تگاه آن در دنيا تنها منحصر به ايران اس��ت، در منطقه نهبندان 
خراس��ان جنوبی زيس��ت می كند. حميد صالحی به دريافت گزارش هايی از 
وجود يوزپلنگ در برخی نقاط استان اشاره كرد و بيان داشت: اطمينان قطعی 
 در مورد انقراض نسل اين حيوان وجود ندارد، چرا كه در اين راستا اكيپ هايی

برای اثبات حضور يوزپلنگ با همكاری بوميان محلی تجهيز شده است.
گونه جانوری خراسان جنوبی در معرض انقراض

 مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی با بيان اين كه از مجموع گونه های

جانوری شناسايی شده در تنوع زيستی استان، هفت گونه در معرض انقراض 
هستند، عنوان كرد: عقاب طاليی، هوبره، باالبان، شاهين، بحری، پلنگ و گور 
ايرانی از جمله اين گونه ها است.وی احداث سايت پرورش، تكثير و احيای 
اين جانوران نظير آهو، جبير و گور ايرانی و حفاظت از زيستگاه های آنها را 
از جمله اقدامات اين س��ازمان در جهت حفظ گونه های در معرض انقراض 
عنوان كرد.صالحی با بيان اين كه آهو از گونه های در حال انقراض بود كه در 
چند سال اخير، با اقدامات انجام شده به صورت آزاد در نوار مرزی كشور و 
در زيستگاه های آهو رهاسازی شده است، افزود: هنوز تعدادی آهو در منطقه 
ای از بش��رويه زندگ��ی می كنند كه جهت جلوگي��ری از انقراض اين حيوان 
 در منطقه حفاظت ش��ده شاس��كوه طرح پرورش و تكثير آهوی قاين احيا و

بهره برداری شده است.
16 گونه جانوری در استان تحت حفاظت محیط زیست

وی با بيان اين كه هم اكنون حدود 16 گونه جانوری اس��تان تحت حمايت و 
حفاظت محيط زيست خراس��ان جنوبی هستند، اظهار داشت: سارگپه پابلند، 
س��ارگپه معمولی، كركس، دليجه، شاه بوف، مرغ حق جنوبی، جغد كوچك، 
كاراكال، گربه وحشی، گربه پاالس، روباه شنی، آهو، جبير، قوچ و ميش، كل 
و بز از جمله اين گونه هاست.صالحی با اشاره به اين كه پستانداران ايران بالغ 
بر 194 گونه هستند كه در ده راسته جای دارند، تصريح كرد: در حال حاضر 
پس��تانداران خراس��ان جنوبی بالغ بر 40 گونه و در هفت راس��ته جای دارند.
ب��ه گفت��ه وی بالغ بر 517 گونه پرنده در ايران و بالغ بر 150 گونه به صورت 
مهاجر و س��اكن در خراس��ان جنوبی وجود دارند.وی همچنين از شناس��ايی 
تعداد 700 گونه گياهی شناس��ايی ش��ده در اين استان خبر داد و گفت: تعداد 
گونه های جانوری شناسايی شده در استان نامشخص است.صالحی مهم ترين 
راه های جلوگيری از نابودی حيات وحش را برخورد با شكارچيان متخلف، 
 كنترل و مديريت حيات وحش، جلوگيری از شكار بی رويه حيات وحش و ...
برشمرد. وی تعداد پاسگاه های محيط بانی سطح استان را 9 پايگاه اعالم كرد 

و افزود: عالوه بر افزايش تعداد پايگاه های محيط بانی از آنجا كه پاسگاه ها 
نياز به پس��ت سازمانی مصوب دارند، بايس��تی تسهيالت الزم برای استخدام 

نيرو و جذب محيط بان فراهم شود.
کمبود محیط بان برای حفاظت از مناطق حفاظت شده 

 مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی با بيان اين كه تعداد محيط بانان
 استان نسبت به وسعت حفاظتی فاصله زيادی با استاندارد دارد، يادآور شد: به
طور متوسط بايد به ازای هر سه هزار هكتار يك محيط بان وجود داشته باشد 
و اين درحالی اس��ت كه در اس��تان چندين برابر اين وسعت به هر محيط بان 

سپرده شده است.

پرندگان در معرض خطر ايران؛ 

ميش مرغ، هوبره، گيالنشاه خالدار و كبک دري
 ميش مرغ، هوبره، گيالنشاه خالدار، كبك دري و انواع پرنده هاي شكاري، پرنده هاي
در معرض خطر ايران به شمار مي آيند. مشاور محيط زيست شوراي شهر تهران با 
اعالم اين خبر افزود: ميش مرغ را مي توان در جنوب درياچه اروميه مشاهده كرد. 
هوبره در مناطق كويري نظير كوير مركزي و خارتوران قابل مشاهده است و محل 
زيس��ت كبك دري هم در شمال و غرب ايران است. اسماعيل كهرم در گفتگو با 
ايرن افزود: گيالنشاه خالدار نيز جزء پرندگان حفاظت شده ايران است كه در فصول 

سرد شايد بتوان آن را در منطقه خورخوران به تماشا نشست.
ميش مرغ پرنده اي از خانواده هوبرگان اس��ت كه در دشت هاي وسيع بي درخت، 
زمين هاي اس��تپي و كش��تزارهاي پهناور حبوبات و علفزارها زندگي مي كند. اين 
پرنده داراي گردن و پاهاي كشيده، بال ها و منقار پهن و پرهاي رنگارنگ است و 
روي زمين النه سازي مي كند. تغذيه اين پرنده بسيار متفاوت و شامل مواد گياهي 
و حيواني مختلف است، از جمله حشرات، قورباغه و سوسمار. در بهار كه زمان 
جوجه آوري است آشيانه خود را در قسمت هاي انبوه اين مزارع مي سازند، اما در 
پاييز و زمستان نيز مي توان آنها را در مزارع درو شده مشاهده كرد. ميش مرغ ها به 
 محض احساس خطر، به طرف نقاط مرتفع پرواز مي كنند و در آنجا به ديده باني
مي پردازند. ميش مرغ يك پرنده نادر در جهان به شمار مي رود كه در زمان حاضر 

در فهرس��ت س��رخ اتحاديه بين المللي حفاظت از جمعي��ت و منابع طبيعي قرار 
گرفته است.

هوبره نيز از پرندگان بسيار    زيبا و باشكوه كويرهاست   . نر و ماده    شبيه هم هستند، 
 ولي  هوبره نر داراي دمي نسبتاً بلند و بال هايي باريك در    هنگام پرواز است.   دو رشته

پرهاي زينتي    س��ياه و سفيد در حاشيه گردن دارند   كه    سياهي    آنها در پشت گردن 
به خوبي مش��خص اس��ت. هوبره عموماً پرنده اي مهاجر اس��ت كه در بيابان ها و 
دشت هاي نيمه بياباني و خشك زندگي و در دو فصل بهار و پاييز به سرزمين هايي 

بسيار دوردست مهاجرت مي كند.
گيالنشاه خالدار كمياب ترين پرنده در منطقه پاله آركتيك غربي و جنوب آسياست 
و بس��ياري از جوامع و تشكل هاي محيط زيستي در تالشند تا از انقراض محتمل 
آن جلوگيري كنند كه امري بسيار دشوار، ولي به گفته برخي از كارشناسان هنوز 

امكان پذير است.
اين پرنده از جنس Numenius است كه طول آن در حدود 41سانتي متر و فاصله 
بين دو سر بال هاي آن تا87 سانتي متر مي رسد و در بين گيالنشاه هاي ديگر ساختار 
ظريف تري دارد كه اين ظرافت در منقار آن وضوح بيشتري دارد كه كوتاه تر بوده 
و به سمت انتهاي آن باريك تر مي شود. روتنه آن خاكستري و نخودي با لكه هاي 

قهوه اي فراوان اس��ت. زيرتنه آن س��فيد با خال هاي قهوه اي تيره در قسمت شكم 
و سينه اس��ت و اين خال ها به تدريج به لكه هاي دايره اي مشخص و اشكي شكل 
تبديل مي ش��وند و به درستي به واسطه همين خال هاي مشخص، گيالنشاه خالدار 
نامگذاري ش��ده است.بيشترين شانس براي مش��اهده گيالنشاه خالدار در فصول 
زمس��تان،  گذراني آن در ماه هاي آبان تا اس��فند ماه است و همانگونه كه ذكر شد 
ايران داراي مناطق مناس��ب زيستگاهي پرندگان مهاجر و همچنين قرارداشتن در 
مس��يرهاي مهاجرتي شمالي به جنوبي و داراي عرض جغرافيايي مناسب و تنوع 
آب و هوايي باالس��ت، در نتيجه مناطق ذكرشده مي توانند ازجمله مناطق مشاهده 

گيالنشاه خالدار باشند
كب��ك دري جث��ه اي بزرگ تر از كب��ك دارد و در كوه هاي مرتفع زندگي مي كند. 
شكار اين پرنده به علت شمار كم آن ممنوع است. زيستگاه اين پرنده در ايران و 
به خصوص در مناطقي از استان چهارمحال و بختياري، در شهرستان هاي اردل و 
لردگان و در منطقه حفاظت ش��ده تنگ صياد در نزديكي شهركرد است. نوع ماده 
كبك معمولي ح��دوداً 400 گرم و نوع نر آن 500 گرم وزن دارد، ولي كبك دري 
با جثه اي تقريباً به اندازه يك مرغ ، داراي وزني در حدود 800 تا 900 گرم است.

 از طوق ه��اي زيباي قرمز و قهوه اي رنگ روي بال هاي كبك معمولي معموالً در 
اين پرنده خبري نيست و به جاي آن خال هاي زيباي روشن و تيره سراسر بدن اين 

پرنده زيبا را پوشانده است.
متأسفانه به علت شكار بيش از حد و تخريب زيستگاه هاي اين پرنده، امروزه تعداد 

معدودي از اين پرنده در طبيعت وجود دارد.
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عقيلي:
مذاكراتم با مسئوالن 
العربي قطر نهايي 
نشده است

اوشین، آرن و آفاق 
در اولین اردوی تیم 
ملی بسکتبال

هادي عقيلي مدافع تيم فوتبال س��پاهان اصفهان گفت: مسئوالن 
تي��م العربي قطر مذاكرات مقدماتي را با م��ن انجام دادند و براي 
نهايي ش��دن اين مذاكرات هفته آينده به دوحه سفر مي كنم. وی 
اظهارداشت: مذاكرات باشگاه العربي با من از مدت ها پيش آغاز 
شد و هنوز به پايان نرسيده اس��ت. وي افزود: هنوز قراردادي به 
صورت رس��مي با من امضاء نش��ده است و در صورتي كه همه 
درخواست هايم از سوي مسئوالن العربي پذيرفته شود ، اين قرارداد 
امضاء خواهد شد. عقيلي اضافه كرد: مسئوالن العربي قطر درحال 
اخذ ويزا براي سفر به دوحه هستند و درصورتي كه توافق نهايي با 
اين تيم انجام شود ، قراردادم به صورت رسمي هفته آينده امضاء 
مي شود. سايت العنابي قطر در ادامه نوشت: شواهد نشان مي دهد 
كه در صورت توافق نهايي طرفين ، عقيلي جايگزين سلمان عيسي 
مدافع بحريني تيم العربي خواهد شد كه براي تمديد قرارداد با اين 
تيم به توافق نرسيد. عقيلي در اين گفتگو از افشاي مبلغ پيشنهادي 
باشگاه العربي قطر خودداري كرد و افزود: در حال حاضر نمي توانم 
پيرامون مسائل مالي صحبت كنم زيرا مذاكرات در اين خصوص 

نهايي نشده است. 

بسكتباليست های ذوب آهن كه مهرام را در جام باشگاه های 
آس��يا همراهی كردند از امروز به جمع اردونش��ينان تيم ملی 

بسكتبال اضافه می شوند.
اوشين ساهاكيان، حامد آفاق و آرن داوودی بازيكنان كمكی 
مهرام در جام باش��گاه های آس��يا بودند كه پس از استراحتی 
يك هفته ای از امروز به اردونشينان تيم ملی بسكتبال اضافه 
می ش��وند. بازيكنان ملی پوش تيم بس��كتبال مه��رام نيز از 
فردا در اولين اردوی تيم ملی بس��كتبال در س��ال 90 شركت 
می كنن��د. صمد نيكخواه بهرامي، مهدي كامراني، حامد آفاق، 
اوش��ين س��اهاكيان، آرن داودي، جواد داوري، مهراد آتشي، 
جاب��ر روزبهان��ي و اصغر كاردوس��ت بازيكنان ملي پوش��ي 
بودند كه مهرام را در بيس��ت و دومين دوره جام باشگاه هاي 
 آس��يا كه با ناي��ب قهرماني اين تيم به پايان رس��يد، همراهي

 كردند. 
تيم ملي بسكتبال از روز دوشنبه هفته گذشته تمرينات آماده 
س��ازي خود را براي جام ملت هاي آسيا كه شهريور ماه سال 

جاري در چين برگزار خواهد شد، آغاز كرد.

سرمربي فصل گذشته تيم بسكتبال ذوب آهن اصفهان گفت: 
ادامه همكاري من با اين باشگاه تا پايان هفته جاري مشخص 

مي شود.
ف��رزاد كوهي��ان  اف��زود: ب��راي ادام��ه همكاريم با باش��گاه 
 ذوب آه��ن مذاك��رات مقدمات��ي انج��ام ش��د ام��ا قطعيت

نيافت.
 وي افزود:در جلس��ه اي كه پيش از اين با مس��ئوالن باشگاه 
ذوب آهن داش��تم، از من خواس��تند كه تا پايان هفته جاري 
نظر قطعي خود را براي هدايت تيم بس��كتبال اين باشگاه در 
فصل آينده اعالم كنم. س��رمربي فصل گذش��ته تيم بسكتبال 
ذوب آهن اصفهان اظهار داش��ت: برنامه ه��اي خود را براي 
فصل آينده ليگ برتر باش��گاه هاي كشور در جلسه اي كه طي 
 هفته جاري با مسئوالن باشگاه ذوب آهن خواهم داشت، ارائه

مي كنم.
وي افزود: يكي از برنامه هاي من اين است تا تركيب اصلي 
فصل گذش��ته تيم را حفظ كني��م و بتوانيم تيم قدرتمندي را 

براي فصل جديد ليگ برتر ببنديم.

سعیدآذري: يك منشي در ورزش 
حرفه اي اصفهان همه كاره شده است

خبر

قراردادچهار بازيكن ملي پوش واليبال 
باگيتي پسند هفته جاري منعقد مي شود

مدير عامل باشگاه گيتي پسند اصفهان گفت:با چهار بازيكن ملي پوش واليبال 
به توافق رسيديم و قرارداد اين بازيكنان با تيم واليبال گيتي پسند هفته جاري 
 منعقد مي ش��ود. علي طاهري افزود:رحم��ان داوري، جواد محمدي نژاد ،
علي س��جادي و حامد رضايي بازيكنان ملي پوش��ي هستند كه با آنها براي 
 قرارگرفتن در تركيب تيم واليبال گيتي پسند در فصل جديد ليگ برتر باشگاه هاي
كشور به توافق رسيديم. وي افزود: پيش از اين نيز سعيد معروف پاسور تيم 
مل��ي واليبال را جذب كرديم و قص��د داريم با جذب بازيكنان خوب ، تيم 

قدرتمندي را روانه مسابقات ليگ برتر كنيم.
مديرعامل باشگاه گيتي پسند اصفهان در باره محل برگزاري ديدارهاي خانگي 
تيم واليبال اين باش��گاه نيز گفت: سالن 17 شهريور اصفهان در مركز شهر 
اصفهان قراردارد و براي برگزاري ديدارهاي خانگي تيم واليبال اين باشگاه از 
موقعيت خوبي برخوردار مي باشد. وي افزود: بنابراين سالن ياد شده اولين 
گزينه ما براي برگزاري ديدارهاي خانگي مي باشد اما به دليل عمليات احداث 
مترو در اين محل با مشكالتي مواجه هستيم . طاهري تاكيد كرد: چنانچه تا 
زمان شروع ليگ برتر ، عمليات احداث مترو در اين محل پايان يابد،مسابقات 
خود را در سالن 17 شهريور برگزار مي كنيم در غير اين صورت گزينه هاي 

ديگر را بررسي خواهيم كرد.
 وي درباره انتخاب دستياران مصطفي كارخانه سرمربي تيم واليبال اين باشگاه 
نيز گفت :از ايشان خواستم در كادرفني تيم ، از نيروي بومي استفاده كند و يكي 
از تعهدات ايشان به باشگاه گيتي پسند ، برگزاري كالس هاي آموزشي براي 

مربيان والبيال اين باشگاه است.

عمادرضا به سپاهان بازگشت
مهاج��م ملی پ��وش تيم ملی ع��راق و بازيكن پيش��ين شاهين بوش��هر با 
عقدقراردادی دوس��اله به تيم فوتبال سپاهان اصفهان پيوست. عمادرضا 
مهاجم پيشين تيم فوتبال شاهين بوشهر و آقای گل نهمين دوره ليگ برتر، 
پس از يك فصل دوری از سپاهان دوباره به جمع طاليی پوشان اصفهانی 
بازگش��ت. مهاجم تيم ملی عراق كه با زردپوش��ان اصفهان توانس��ت به 
عنوان نايب قهرمانی آسيا دس��ت يابد، برای رسمی كردن اين قرارداد با 
تيم سپاهان بايد رضايت باش��گاه الزمالك مصر را جلب كند. عمادرضا 
نخس��تين بازيكنی است كه در فصل جديد به تيم سپاهان پيوسته است. 
شنبه شب محرم نويدكيا پس از توافق با مسئوالن اين باشگاه قراردادش 

را با تيم سپاهان تمديد كرد.

فرزاد كوهیان؛
بین ماندن و 
نماندن

مطالعات علمی نشان داده اند كه مهم ترين عامل افتراق دهنده ورزشكارانی 
كه به باالترين درجات موفقيت رس��يده اند، نس��بت ب��ه آنهايی كه كمتر 
موفق بوده اند، تعداد س��اعاتی اس��ت كه گ��روه اول به تمرين اختصاص 
داده ان��د تا به مهارت ه��ای تخصصی الزم در حد حرفه ای دس��ت يابند. 
البته منظ��ور از تمرين، مجموع تمرينات ذهنی و بدنی اس��ت. حال كليد 
افزايش س��اعات تمرين، همانا تعهد اس��ت: تعهد كامل به انجام وظايف 
در جهت اهداف فردی و تيمی طی دقايق، س��اعت ها، روزها و س��ال های 
متمادی زندگی حرفه ای. تعهد يعنی برعهده گرفتن و عهد و پيمان بستن. 
تعهد به خود يعنی پيمان بستن با خود برای انجام يك سری از رفتارها به 
صورت مداوم در طول زمانی معين در جهت دستيابی به اهدافی مشخص. 
تعهد در ورزش عبارت اس��ت از س��اختار ذهنی خاص��ی كه دربرگيرنده 
 تمايل ورزش��كار برای ش��ركت مس��تمر در تمرينات ورزش��ی می باشد.
پنج عامل مهم، تعيين كننده اين تعهد می باشند كه عبارتند از ميزان لذت 
ورزشكار از تمرينات و رقابت های ورزشی، ميزان سرمايه گذاری وی در 
تمرينات ورزشی از نظر زمان و انرژی، فرصت ها و منافعی كه ورزشكار 
به دنبال تداوم تمرينات به دست می آورد، عالقه ورزشكار به شركت در 
فعاليت های غير ورزشی همچون گردش و خوش گذرانی با دوستان و در 
نهايت احساس مس��ئوليت وی در برابر ديگرانی همچون والدين، مربيان، 

همسر، هم تيمی ها و... برای ادامه ورزش حرفه ای.
اي��ن پنج عامل گاهی با يكديگر ارتباط دو ي��ا چند جانبه دارند. به عنوان 
 مثال، عامل اصلی حمايت اجتماعی ورزش��كار، خانواده وی می باشند و

ب��از خورد آنها می تواند ميزان لذت ورزش��كار را ك��م و زياد كند. بدين 
ترتي��ب ميزان تعهد وی هم به موازات آن پايين و باال می رود. از بين اين 
پنج عامل، ميزان لذت ورزش��كار، قويتري��ن فاكتور پيش بينی كننده تعهد 
وی به ورزش اس��ت. بازيكنانی كه تعهد كمت��ری دارند، لذت كمتری از 
تمرينات ورزش��ی خود می برند، فرصت های كمتری به دست می آورند 

و س��رمايه گذاری كمتری از نظر وقت و انرژی در انجام تمرينات ورزشی 
م��ی نمايند و بدين ترتيب، احتمال بيش��تری دارد كه از ورزش حرفه ای 
حذف شوند يا كنار گذاشته شوند. تعهد ممكن است به علت لذت درونی 
ورزش��كار باشد و يا براس��اس قرارداد حرفه ای با باشگاه. مطالعات نشان 
داده اند كه تعهد نوع اول بيشتر باعث تقويت لذت و افزايش سرمايه گذاری 
ورزش��كار از نظر وقت و انرژی می ش��ود و منافع بيش��تری برای وی به 
دنب��ال می آورد. صرف نظر از خالقيت، ش��عور و هوش ورزش��كار، اگر 
وی هزاران س��اعت را صرف تمرين برای كسب مهارت های الزم ننمايد، 
ب��ه اوج نخواهد رس��يد. بنابراين در انتخاب ورزش��كار، ميزان تعهد وی 
ني��ز بايد اندازه گرفته ش��ود و تنها اندازه گيری ه��وش و خالقيت كافی 
نيست. ورزشكار حرفه ای به همه ابعاد زندگی اش بايد تعهد داشته باشد. 
بنابراين افراد زيادی همچون مربيان، والدين، همسر، دوستان، سرپرست و 
خواهران و برادران همگی می توانند در تقويت تعهد وی تأثيرگذار باشند 
و اين امر را در طی زمان های حساس��ی همچون زمان آسيب، بيماری و يا 
كارآيی پايين ورزش��كار پس از يك مسابقه می توانند اعمال كنند چرا كه 

در اين زمانها تعهد ورزشكار افت می كند و يا زير سوال می رود.
به عالوه ورزشكار ممكن است در موارد زير دچار افت تعهد گردد:

اگر حس كند كه در اثر تمرينات پيشرفتی نمی كند، چنانچه در شكل گيری 
و توس��عه برنامه های تمرين��ی به اندازه كافی دخيل نباش��د، در صورتی 
 ك��ه اه��داف برنامه های تمرينات را درك نكن��د، چنانچه از تمرين كردن
لذت نبرد، اگر نس��بت به كارآيی خود در مس��ابقه بعدی اضطراب داشته 
باش��د، در صورتی كه از تمرينات تكراری خسته شود، چنانچه تعهد ساير 
هم تيمی های خود را نبيند و يا عملكرد هماهنگ ورزش��كار و مربی را به 

صورت يك تيم واحد درك نكند.
ه��دف گذاری با تقويت احساس��ات مثبت و احس��اس ارزش��مند بودن، 
به ورزش��كار حس مالكيت م��ی دهد: مالكيت برخود، ب��ر زندگی خود، 

درآينده خود و سرنوشت خود. بنابراين برای رسيدن به اهدافش، متعهدتر 
می گردد و تالش بيش��تری می نمايد. در واقع برنده ها نسبت به اهداف و 
برنامه ري��زی خود تعهد دارند. در حاليكه بازنده ها می گويند: فردا اهدافم 
را می نويس��م، فردا برنامه ريزی می كنم، فردا ش��روع می كنم، هفته ديگر 
درس��ت تمرين می كنم و... برنده ها حتی در نوش��تن اهداف تعهد دارند 
و آن را ب��ه بعد واگ��ذار نمی كنند. اما بازنده ها می گويند: خيلی ها هدف 
ننوش��تند. بدون هدف نويسی هم می توان موفق شد. بگذار تعطيالت عيد 
بيايد آن موقع اهدافم را می نويس��م، اين جمعه می نويس��م. آنها هميشه 
ه��م به خود وعده ميدهند و هم به ديگ��ران. در حالی كه برنده امروز كه 
اين مطلب را ياد گرفت، همين امروز يا امش��ب اهدافش را می نويس��د، 
برنامه ري��زی می كند و به آن عمل می نمايد چرا كه می داند اين مطالب تا 
24 ساعت در ذهنش باقی می ماند و بايد استفاده كند. در غير اين صورت 
شروع می كند به فرار كردن از حافظه. 90 درصد اين مطالبی كه خوانديد 
تنها تا 24 ساعت آينده در ذهن شما باقی است. بعد از آن شروع می كند 
به فرار كردن از مغزتان. بعد از يك هفته تنها 30 درصد آن در حافظه باقی 
اس��ت و بعد از يك ماه فقط 10 درصد. بنابراين به خودتان وعده ندهيد. 
هيچكس بيش��تر از ش��ما نمی تواند به ش��ما در راه پيشرفت و رسيدن به 
روياهايتان كمك كن��د و مهم ترين كار بعد از هدفگذاری و برنامه ريزی، 
تعه��د به اجرای بند بند برنامه اس��ت. تعهد مهمترين خاصيتی كه تضمين 
كننده برنده ش��دن است. تفاوت عمده ای وجود دارد بين فقط انجام دادن 
ي��ك كار تا همراه كردن قلب، روح و احساس��ات خود با آن كار. اولی به 
منزله گذران روزمرگی زندگی اس��ت در حالی ك��ه دومی به مثابه تجربه 

كردن زندگی به شكلی عميق و رو به تكامل می باشد.
قس��مت دوم اي��ن مطلب را هفت��ه آين��ده بخوانيد. )عباس اس��ماعيلی- 
روانش��ناس ورزشی باشگاه س��پاهان و تيم های ملی ووشو و هندبال در 

گوانگجو(

برنده شدن، راه و رسم خاص خود را دارد 

چه شد که به یک باره سر از استیل آذین درآوردید؟
احس��اس من اين بود كه با توج��ه به اين كه در دوران 
مديريتي ام ه��م تجربه حضور در باش��گاه هاي دولتي 
و هم حضور در باش��گاه هاي خصوصي را داش��ته ام، 
اكن��ون مي توان��م به باش��گاهي همچون اس��تيل آذين 
بيايم و در اين باش��گاه فعاليت كن��م. به اعتقاد من در 
ح��ال حاضر هم��ه بايد از بخ��ش خصوصي حمايت 
كنند و براي اعتالي بخش خصوصي از هيچ تالش��ي 
فروگ��ذار نكنن��د زي��را توانمندي بخ��ش خصوصي 
بس��يار زياد اس��ت. با توجه به اين كه انديشه هاي من 
 و هدايتي نزديك بود، تصميم گرفتم كه به اين باشگاه

بپيوندم.
اما باشگاه هاي خصوصي در ایران نتوانسته اند موفق 

ظاهر شوند.
بل��ه؛ قب��ول دارم. ب��ه نظر من برداش��ت درس��تي از 
خصوصي س��ازي در ايران وجود ندارد و اين مس��أله 
هنوز در كش��ور ما جا نيافتاده اس��ت. مس��ئوالن بايد 
شرايط را به گونه اي پيش ببرند كه خصوصي سازي از 
درون فدراسيون فوتبال آغاز شود و به باشگاه ها منتقل 
ش��ود تا آثار و نتايج آن بر فوتبال كشور هويدا شود و 

تعريف درستي از آن در ايران به وجود بيايد.
 فك��ر مي کنید مي توانی��د در اس��تیل آذین هم مثل 

ذوب آهن موفق ظاهر شوید؟
موفقيت تابعي از مكان و زمان اس��ت و در دوراني كه 
من در ذوب آهن بودم، ش��رايط به گونه اي پيش رفت 
كه عملكرد موفقي در اين تيم داش��ته باشم؛ قبول كنيد 
كه ش��رايط كنوني ذوب آهن با گذش��ته بسيار تفاوت 
دارد و حضور برخي مديران ورزش��ي در هيأت مديره 
باشگاه ذوب آهن يكي از داليل موفقيت اين باشگاه به 
شمار مي رفت. ممكن اس��ت اگر در شرايط كنوني به 

ذوب آهن برگردم
ديگر آن آذري موفق نباش��م زيرا ش��رايط و موفقيت 
تنها به يك ش��خص ارتباط ندارد بنابراين مي توانم در 

استيل آذين همچون ذوب آهن موفق ظاهر شوم.
ام��ا صعود به لی��گ برتر براي یک تیم دس��ته اولي 

دشوار است.
كار كردن در ورزش هميش��ه دش��وار بوده و به همين 
دلي��ل از جذابيت بس��ياري برخوردار اس��ت؛ مطمئن 
هس��تم با تجربياتي كه با حضور در نس��اجي كس��ب 
ك��ردم، مي تواني��م صعود خود به ليگ برت��ر را دوباره 

امكان پذير كنيم.
حتما هنوز پیگیر اخبار اصفهان هستید و مي دانید که 

ذوب آهن شرایط خوبي ندارد؟
اجازه دهيد در مورد ذوب آهن و ش��رايط آن صحبت 

نكنم زيرا من مثل مديران استقالل و پرسپوليس نيستم 
كه وقتي از باش��گاه رفتم دس��ت ب��ه تخريب مديران 
قبل بزنم و قضاوت ناعادالنه داش��ته باشم. اگرچه در 
ماه هاي گذش��ته بسياري عليه من حرف ها زدند و جو 
بدي علي��ه من ايجاد كردند اما من هنوز خودم را يك 
ذوب آهني مي دانم و بايد بگويم هفت س��ال از بهترين 
دوران عمرم را در بخش مديريتي اين باش��گاه سپري 

كردم و هر چه دارم مديون ذوب آهن هستم.
باي��د بگويم حتي در دوراني ك��ه در مازندران بودم به 
طور ضمني حمايت هاي بس��ياري از ذوب آهن داشتم 
و به طور نامحسوس كمك هاي بسياري به اين باشگاه 
كردم اما هيچ گاه به كس��ي نگفت��م چون به ذوب آهن 

مديون هستم.
فكر مي کنید چرا وضعیت باشگاه هاي اصفهان اکنون 

در هاله اي از ابهام قرار گرفته است؟
در حال حاضر افراد غير مس��ئول كه در مورد ورزش 
اصفه��ان  ورزش  در  ندارن��د،  اطالعات��ي  اصفه��ان 
سمت هاي بس��ياري گرفته اند و در سمت هاي كالن و 
خرد جاي مديران اليق ورزشي را گرفته اند. بسياري از 
قديمي هاي ورزش اصفهان اكنون در ورزش اين استان 
جايي ندارند و كس��اني كه پيش��ينه ورزشي ندارند با 
استفاده از رانت و ارتباط ارگان هاي دولتي در ورزش 

اصفهان حضور پيدا كرده اند. اين افراد اكنون دست به 
هر ترفندي مي زنند تا به برنامه هاي خود دست يابند و 
همين مسأله نيروهاي ورزش اصفهان را از ورزش دور 
كرده و در آينده موجب افت آن مي شود. بايد بگويم از 
ذاكر اصفهاني، استاندار اصفهان انتظار نداشتم كه اجازه 
دهد اف��راد غير ورزش��ي در ورزش حضور پيدا كنند 
زيرا استاندار اصفهان بايد از مشاوراني استفاده كند كه 
اجازه ندهند هر كس از راه رسيد وارد ورزش اصفهان 
ش��وند؛ اكنون در اصفهان كساني بر مسند ورزش قرار 
گرفته اند كه روزي »منش��ي« بوده ان��د و اكنون ادعاي 

مديريت ورزش مي كنند.
در س��ايه ديوار قدرت ديگران ب��ه فعاليت خود ادامه 
دهن��د و اكنون زمان امتحان پس دادن آنهاس��ت و اگر 
در اين دوران موفق نباش��ند، نمي توانند در پست هاي 

خود باقي بمانند.
ب��ا این ش��رایط آین��ده ورزش اصفه��ان را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
بايد بگويم ورزش اصفهان در سال آينده دوران سختي 
در پيش دارد و با تكيه زدن افراد بي اطالع به پست هاي 
ورزش��ي، آينده تيره اي در انتظار ورزش اصفهان است 
ك��ه امي��دوارم با درايت مس��ئوالن اين مس��أله هرچه 

سريع تر برطرف شود.

بسياري با رانت و رابطه، ورزش اصفهان را به نابودي كشانده اند

پس از اس��تعفاي دو سال پيش س��عيد آذري، مديرعامل سابق ذوبي ها به يك باره سر از باشگاه متمول 
استيل آذين درآورد تا با حضور پررنگ تر در ورزش، دوباره به ياد دوران سابق خود در ذوب آهن بيفتد. 
آذري كه به دليل زبان سرخش با ذوب آهن كه در آستانه قهرماني ليگ برتر بود، وداع كرد هنوز هم مثل 

هميشه انتقادات خود را با صراحت بر زبان مي آورد.
سعيد آذري كه اين روزها با حضور در باشگاه متمول استيل آذين بار ديگر در صدر اخبار ورزشي كشور 
قرار گرفته، در گفتگو با ايمنا در مورد حضور در باش��گاه اس��تيل آذين، ش��رايط باش��گاه هاي خصوصي و 

اتفاقات پشت پرده ورزش اصفهان سخن گفت:

تنها اصفهانی پيروز در رقابت های انتخابی
تيم ملی ووشو:

در انتخابی ها كسی به فكر نمايش خوب 
نيست، فقط پيروزی

مسابقات ووشوی انتخابی تيم ملی برای حضور در رقابت های جهانی تركيه 
برگزار ش��د و حميدرضا الدور به عنوان تنها اصفهانی به مرحله بعدی اين 
رقابت ها راه يافت. هر چند گفته می شود سطح فنی اين مسابقات چنگی 
به دل نزده و »وی يای دونگ« سرمربی چينی تيم ملی نيز از نحوه برگزاری 
مسابقات و سطح فنی چندان راضی نبوده است، اما الدور ووشوكار اصفهانی 

اعتقاد ديگری دارد.
نفر اول رقابت های انتخابی وزن 85- كيلوگرم می گويد: شايد يانگ معتقد 
باشد سطح فنی اين رقابت ها چندان باال نبوده اما من فكر می كنم با حضور 
قهرمانان گوانگجو و ملی پوشان و قهرمانان كشوری اين رقابت ها در سطح 
فوق العاده ای برگزار ش��د. وی ادامه می دهد: البته ممكن است تك حذفی 
بودن مسابقات باعث شده باشد ووشوكاران نمايش خوب هميشگی را نداشته 
باشند. چون در مسابقات انتخابی كسی به فكر ارائه تكنيك نيست همه به دنبال 
امتياز و پيروزی هس��تند.الدور به مرحله بعد رقابت ها اشاره می كند و می 
گويد: بايد در مرحله بعد در يك وزن پايين تر شركت كنم. چون در وزن من 
 حميدرضا قلی پور قهرمان گوانگجو قرار دارد و فعالً مصدوم است، برای اين كه
ما در مرحله بعد به هم نخوريم مربيان تصميم گرفتند در دو وزن جداگانه 
شركت كنيم. وی كه به نظر می رسد از شرايط حال حاضر ووشوی اصفهان 
چندان راضی نيس��ت می گويد: مدتی اس��ت شاهد معرفی هيچ ووشوكار 
جديدی از اصفهان به تيم ملی نيستيم. به نظر من شايد مشكالت مديريتی 
س��ال های قبل باعث اين اتفاق شده باشد. البته يوسفی رئيس جديد هيات 

قصد پياده كردن برنامه هايی را دارد اما بايد به او فرصت داد.

با قهرمانان خود چه می كنند؟!
در فاصله 14 ماه تا المپيك لندن فدراسيون قايقرانی درگير 
اتفاقاتی ش��ده اس��ت كه ش��ايد هر اهل فن و كارشناس 
اميدواری را به كسب سهميه المپيك دچار ترديد كند. آذر 
89 بود كه قايقرانان ايران در بازی های آس��يايی گوانگجو 
نتايجی فراتر از حد انتظار رقم زدند. احمد رضا طالبيان و 
محس��ن شادی با قهرمانی در بزرگ ترين رويداد ورزشی 
ق��اره كهن به همه پيش بينی ها جامه عمل پوش��اندند تا 
فدراسيون نشين ها به طور رسمی از سرمايه گذاری روی 
اين دو قايقران برای كسب سهميه المپيك لندن خبر دهند. 
اما امروز كه فقط 14 ماه تا المپيك باقی است اتفاقاتی در 
فدراس��يون قايقرانی در حال رخ دادن اس��ت كه هر اهل 

فن و كارش��ناس اميدواری را به كسب سهميه لندن دچار 
ترديد می كند. احمدرضا طالبيان كه از او به عنوان قايقران 
المپيكی ايران ياد می شود در مسابقات كاپ يك، دو و سه 
جهانی كه چندی پيش در لهس��تان، چك و آلمان برگزار 
ش��د ش��ركت كرد. او در كاپ يك در نيمه نهايی از دور 
رقابت ها كنار رفت، در كاپ دو در مرحله مقدماتی حذف 
ش��د و در كاپ سه عنوان بيست و يكم را كسب كرد. هر 
چند طالبيان در رقابت با قهرمانان جهانی اين رشته توانست 
فقط ركوردهای قبل را تكرار كند اما ايرج اقليمی دس��تيار 
سابق لوتار شفر آلمانی كه امروز در كسوت سرمربيگری 
تيم ملی آب های آرام از نزديك ش��اهد اين رقابت ها بود 

نتايج او را عالی توصيف كرد. طالبيان بعد از سفر گوانگجو 
در اوج آمادگی بود و بارها از عزم جدی خود برای كسب 
س��هميه لندن و موفقيت در اين رقابت ها سخن گفت. او 
بارها گفت كه برای رشد در قايقرانی سال ها از جيب خود 
هزينه كرده است و حاضر است باز هم از جيب خود هزينه 
كند تا به هدفش يعنی المپيك برسد. طالبيان از سفر چند 
ماهه ب��ه آلمان پيش از المپيك خبر داد و اميدوار بود تا با 
حضور در كمپ تمرينی قايقرانی به بزرگ ترين هدفش 
يعنی المپيك نزديك شود. اما درست زمانی كه آماده سفر 
شد فدراسيون نشين ها تصميمات عجيبی گرفتند. شنيده 
می شود فدراسيون تمايلی به سفر طالبيان به آلمان كه البته 
قرار بود با هزينه شخصی هم صورت بگيرد نداشته است. 
فدراسيون مانع خروج اين ورزشكار از كشور می شود و 
قايقران طاليی گوانگ جو باالجبار تمرينات را مثل سابق 

در كشور پيگيری می كند. هر چند شرايط اردوهای داخل 
 كش��ور برای او چندان راضی كنن��ده نبود. طالبيان ترجيح
می دهد به طور شخصی در اين مورد اظهار نظری نكند و 
وقتی به دنبال علت اين اتفاق با مسئوالن فدراسيون تماس می 
گيريم جز پاس كاری از دفتر رئيس تا مشاور امور بين الملل 
و دبير فدراسيون پاسخ ديگری نمی يابيم. به هر حال مرداد 
و مسابقات قهرمانی جهان و شهريور و مسابقات آسيايی 
نزديك است. بايد منتظر ماند و ديد فدراسيون چه توجيهی 
برای اين اتفاق می آورد و با دلخوری قايقران طاليی ايران 
چه می كند؟ اگر طالبيان در رقابت های جهانی مجارستان 
موفق به كسب سهميه لندن نشود؛ رقابت های آسيايی تهران 
آخرين فرصت او برای رسيدن به لندن خواهد بود. اگر اين 
مسابقات مثل ميزبانی رقابت های آسيايی كانوپولو لغو نشود 

شايد قايقران طاليی اصفهان المپيكی شود.

اله
مق

فدراسيون مانع سفر طالبيان به آلمان شد نبود دو مهره اصلی كار ما را سخت كرده است
سرمربی تيم فوتبال گيتی پسند گفت: محروميت و مصدوميت دو بازيكن 
اصلی تيم، كار را برای ما در ديدار رفت سخت كرده است. غالمرضا جعفری 
در آستانه ديدار پلی آف ليگ دسته دوم فوتبال باشگاه های كشور اظهار داشت: 
با اين كه انتظار داشتيم در دو هفته پايانی ليگ دسته سوم نتايج طوری رقم 
بخورد كه جواز حضور مستقيم در ليگ دسته دوم را به دست آوريم اما اين 
چنين نشد و بايد دو بازی با تيم دوازدهم ليگ دسته دوم انجام دهيم كه اين 
كار را برای تيم گيتی پسند كمی دشوار كرده است. وی افزود: مهم ترين كاری 
كه در چند روز اخير انجام داده ايم، اين بوده است كه بازيكنان را از نظر روحی 
و روانی به شرايط اين مسابقه برسانيم، خوشبختانه اين چنين نيز شده است و 
بازيكنان از هر جهت آماده اين ديدار هستند. سرمربی تيم گيتی پسند با بيان 
 اين كه در بازی رفت و در زرين شهر بايد كار را تمام كنيم، افزود: بازی های

پلی آف شرايط خاصی خودشان را دارند و بايد با حرفه ای گری نتايجی به 
دست آوريم كه در نهايت تيم ما را به صعود به ليگ دسته دوم سوق دهد.
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جمع كلمستثنيات قانونيمنابع ملي بخشفرعياصلي 

قسمتي از مزرعه چال 1
لردگانده-121سوخته فالرد

شمال : فاقد حد شمالي است
مشرق : رودخانه فالرد )قره(

جنوب : پالك كتا حد مرز با استان كهكیلويه و بويراحمد
مغرب : پالك يونكي

32/361/0133/37471
89/7/10

لردگانده--تل اشكفتي فالرد2

شمال : پالك تل ارمني – دره قرق )دره موري كش(
مشرق : پالك تل ارمني )دره موري كش( 

جنوب : پالك سلمانك و پالك دره بید )گالل دره بید(
مغرب : پالك دره جوانك )گالل(

5/820240/679846/5453
90/2/31

باقیمانده مزرعه صالحات 3
لردگانده-100سفلي

شمال : به مراتع صالحات و دروغ زناب موضوع نظريه مورخ 47/6/23 و جاده 
مالرو لردگان خانمیرزا 

مشرق : پالك 99 اصلي و فروعات جانكي موسوم به صالحات علیا و برآفتاب دهنو 
بردبر

جنوب : به جوي و پالك بردري
مغرب : پالك دروغ زناب 101 اصلي و فروعات

12/836/66849/468
472

89/8/22

كوهرنگده--السیر دوآب صمصامي4

شمال : رودخانه كوهرنگ
مشرق : حد پالك خسروآباد

جنوب : حد پالك سیف آباد
مغرب : حد پالك باغ الگي صمصامي

332/31-332/31490
89/11/21

كیارده6361جعفرآباد5

شمال : حد پالك شلمزار
مشرق : حد پالك گهرو

جنوب : حد پالك شلمزار – حد پالك گهرو
مغرب : حد پالك شلمزار

95/6368508/3038603/9406494
89/12/5

شهركردده1156يانبالغي و خارج از پالك 6

شمال : حدي به مراتع پالك ورعبداله و ارجنك
مشرق : حدي به جاده آسفالته و پالكات ارجنك و كرسنك

جنوب : حدي به جوي آب و پالك كرسنك
مغرب : حدي به مراتع پالك ورعبداله 

94/503927/0672121/5711499
90/2/29

شهركردده143710شلك يان چشمه7

شمال : حدي به مراتع ملي پالك 143/702 يان چشمه و پالك 1437 اصلي 
موسوم به خارج از پالك قوچان

مشرق : حدي به مراتع خارج از پالك قوچان پالك 1437 اصلي
جنوب : حدي به جاده خاكي بین مزارع ومراتع ملي خارج از پالك قوچان پالك 

1437 ويان چشمه  پالك 143/702
مغرب : حدي به مراتع ملي يان چشمه پالك 143/702

143/8325-143/8325498
90/2/29

8

مراتع داخل و خارج از  
پالك كامال سفلي ، ايرگي 
، باش باغ ، جغا و مالء ، آق 
بالغ ، قاراتنگي و دره دراز

116-114
119-117
150-690

شهركرددهفروعات

شمال : حدي به مراتع قنبر قشالقي – كنده هاي قنبر قشالقي شین اباد –شتر 
گلو-قبر ستان دره

مشرق : حدي به مراتع قوئي باغ 
جنوب : حدي به مراتع مرادآباد – قاراتپه – واي واي – كامال علیا

مغرب : حدي به مراتع قريه بن و حسن آباد و قبرستان دره 

204/6308131/5546336/1854497
90/1/20

شهركردده-77مراتع و مزارع لره9

شمال : حدي به مزارع گزبالغي – علي آباد و بنكلوي سامان پالكات 93 و 94 
اصلي

مشرق : حدي به مزرعه حسن آباد علیا و مزرعه گزبالغي پالكات 92 اصلي و 790 
اصلي

جنوب : حدي به مزرعه حسین آباد علیا و جوي آب الغدنبه سامان 
مغرب : حدي به جوي آب مزرعه الغدنبه پالك 78 اصلي و مزرعه پنكلوي سامان

13/925475/554889/4802467
89/11/11

بروجنده-117قريه نقنه10

شمال : حد پالك اردوبار
مشرق : حد پالك چشمه سفید نقنه – تپه اردوبار و رودخانه چهارجوبي

جنوب : حد پالك مزرعه دبا و چشمه سفید
مغرب : حد پالك سیاسرد

39/15442/2733481/4233500
90/2/24

974/96961263/11152238/0811جمع كل:

آگهي تشخیص منابع ملي و مستثنیات قانوني
اداره كل منابع طبيعي اس��تان چهارمحال و بختياري در اجراي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و  ذخاير جنگلي كش��ور مصوب 71/7/12 و تبصره يك ماده 3 آئين نامه 
اجرائي مصوب 71/12/6 هيأت وزيران و بر اساس تفويض اختيار شماره 704/100/90 مورخ 72/4/27 سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور محدوده رقبات حوزه استحفاظي 

خود را به شرح ذيل اعالم مي دارد:

باستثناء مستثنيات قانوني تبصره 3 )هر پالك( موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور كه به وسيله جنگلداران و كارشناسان ذيصالح اين اداره كل بازديد و مشخصات 
هر رقبه در متن اين آگهي قيد و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبيعي شهرستانهاي ذيربط و اداره كل موجود است جزء منابع ملي شده موضوع ماده يك ملي شدن جنگل ها و مراتع 
كشور تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده مي شود تا چنانچه به تشخيص منابع ملي شده هر رقبه معترض مي باشند از تاريخ انتشار اين آگهي در روزنامه كثيراالنتشار حداكثر 
تا تاريخ 6/11/ 1390 اعتراض خود را كتبًا همراه با مدارك و مس��تندات قانوني به دبيرخانه هيأت مقرر در قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي مس��تقر در اداره منابع طبيعي شهرستان 

مربوطه ارسال دارند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. 
  عطاءاله ابراهيمي

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان چهارمحال و بختياري

شماره : 8249 / 1 / 14 / 90
تاريخ : 17 / 3 / 90

وزارت جهاد كشاورزی
سازمان جنگل ها ، مراتع و آ بخيزداری كشور
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