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م��ردم اصفه��ان ب��ه ی��اری 
آمدند.  آش��فته   آش��یان های 
آش��یان هایی ک��ه از غم یک 
زندان��ی در ک��وران حوادث، 
درهم پیچیده و خانواده هایی 
را در رن��ج و عذاب قرار داده 

اس��ت. خانواده هایی آبرومند که عضوی از آنها در زندان است، ولی 
تاب گفتن آن را ندارند. اشک هایی که در تنهایی ریخته می شود ... 
سراسري / صفحه2

 از سوي سردار كرمي صورت گرفت:
انتصاب فرماندهان انتظامي جديد
 4 شهرستان اصفهان

تعداد پزشكان در كاشان
 باالتر از استاندارد كشوري است

در ششمین روز از هفته دولت؛
مركز سنجش مهارت 

در چهارمحال و بختياري 
به بهره برداري رسيد

اصفهان در جشن گلريزان آزادي 
زندانيان مالي

همزمان ب��ا شش��مین روز از هفته دول��ت، مرکز 
سنجش مهارت در چهارمحال و بختیاري با حضور 
 معاون پش��تیباني و توسعه منابع انس��اني استاندار 
چهارمح��ال و بختیاري به بهره برداري رس��ید. به 
گزارش فارس از ش��هرکرد، مدیرکل آموزش فني 
و حرفه اي چهارمحال و بختیاري در مراسم افتتاح 
پروژه مرکز س��نجش مهارت در این استان، اظهار 
داش��ت: این ط��رح در زمیني به مس��احت 2 هزار 
مترمربع با ص��رف اعتباري افزون ب��ر 9 میلیارد و 
400 میلی��ون ریال از مح��ل اعتبارات طرح تملک 
دارایي هاي سرمایه اي استاني به بهره برداري رسیده 
است. »نوراله سعیدي« با بیان اینكه عملیات اجرایي 
این پروژه از س��ال 85 آغاز شده است، گفت: این 
س��اختمان در چهار طبقه و هشت کارگاه آموزشي 
 در هفته دولت به اتمام رس��ید. س��عیدي بر نقش 
فني و حرف��ه اي در ایجاد مه��ارت و فراهم کردن 
زمینه اشتغال براي افراد جویاي کار و ارتقاي مهارت 
اقش��ار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: برهمین 
اساس آموزش فني و حرفه اي براي تمامي متقاضیان 
مه��ارت، برنامه ری��زي جامعي انجام داده اس��ت. 
وي تصری��ح کرد: آم��وزش در قالب هاي آموزش 
مهارت هاي پیشرفته به دانشجویان و فارغ التحصیالن 
کارجو در مراکز مهارت هاي پیش��رفته، آموزش از 
طریق تیم هاي سیار در سه بخش شهري، روستایي 
و عش��ایري و آموزش در صنایع، زندان، پادگان از 
مهم ترین دوره ه��اي برگزاري مه��ارت آموزي از 
سوي این اداره کل است. سعیدي ادامه داد: برگزاري 
آموزش��گاه هاي آزاد فني و حرف��ه اي، آموزش در 
بخش صنعت س��اختمان به معم��اران و کارگران 
ساختماني، تربیت نیروي کار ماهر مورد نیاز بخش 
نفت، گاز، پتروشیمي، برگزاري دوره هاي کارآفریني 
KAB و آموزش E-LEARNING، نیز از دیگر 
اقدام هاي این اداره در راس��تاي ارتقاي مهارت در 

جامعه به شمار مي رود.

ب��زرگ  ش��رکت  چهارمی��ن 
داروس��ازی اصفهان با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی به بهره برداری رسید. 
ب��ه گزارش م��وج از اصفهان، 
شرکت داروس��ازی »رها« در 

زمینی به مساحت 16 هزار مترمربع و زیربنای 17 هزار مترمربع با 150 
میلیارد ریال هزینه ساخته شد که شامل بخش های ...

شهرستان / صفحه4

بهره برداري از چهارمين شركت 
بزرگ داروسازي اصفهان

خطر سرطان در ظرف هاي يكبار مصرف
صفحه 2

اداره کل کار و امور اجتماعی 
اس��تان اصفهان در یكس��ال 
گذش��ته با تبیین هدف های 
مش��خص و برنام��ه ری��زی 
صحی��ح و اصولی توانس��ته 
ب��ه عنوان ارگانی ک��ه با 2/9 

میلیون نفر از مردم استان اصفهان، یعنی: کارگران، کارفرمایان... 
صفحه آخر/ صفحه8 

تحقق هدف هاي اشتغال و توسعه 
اقتصادي همگام با سياست هاي 

برنامه پنجم توسعه

يك شركت تولید كننده در استان اصفهان جهت تكمیل كادر مديريتي خود 
مديرعامل با شرايط مندرج در جدول زير را دعوت به همكاري مي نمايد.

متقاضیان واجد شرايط حداكثر تا تاريخ 89/06/15 نسبت به ارسال كپي 
مدرك تحصیلي، شناسنامه، سابقه كار و يك قطعه عكس و با اعالم نشاني 

متقاضي و شماره تلفن دقیق به آدرس ذيل مكاتبه نمايند.
براي اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5642145-0312 )امور اداري( تماس 

حاصل نمايید.

عنوان رشته و رديف
طبقه شغلي

رشته و گرايش 
حداكثر سابقه كارتخصص مورد نیازمورد نیاز

جنسیتسن

حداقل لیسانسمديرعامل1
داراي سوابق مديرعاملي در 

شركتهاي تولیدي و آشنا به امور 
بازرگاني خارجي

حداقل 
مرد50 سال 15 سال

آگهي استخدام

آدرس:  اصفهان كدپستي 83315-365

نوبت دوم

صفحه 3

آگهي مزايده )نوبت اول(

روابط عمومي
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

منطقه چهارمحال و بختياري

نفتي منطقه  چهارمحال و  شركت ملي پخش فرآورده هاي 
بختیاري در نظر دارد اجناس عمومي از رده خارج شامل )لوازم 
نو  قطعات  و  و...(   يدكي  قطعات  فرسوده،  آالت  آهن  اداري، 
شامل لوازم )برقي، اتصاالت و...( را از طريق مزايده به فروش  

رساند.
لذا متقاضیان مي توانند به منظور بازديد  و كسب اطالعات 
بیشتر از تاريخ آگهي  به مدت 7 روز به خدمات بازرگاني اين 
شركت واقع در كیلومتر 5 جاده شهركرد فرخشهر مراجعه و 
جهت رويت متن آگهي به سايت شركت ملي پخش فرآورده 
مراجعه   http://chaharmahal.niopdc.ir نفتي  هاي 

فرمايند.

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
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سراسری
ايران

 مرضیه محب رسول
زمان��ی ک��ه ب��اراک اوباما 
س��وگند ریاست جمهوری 
خ��ود را یاد ک��رد هزاران 
نف��ر از امریكای��ی ه��ا در 
بیرون از محوطه کاخ سفید 
اش��ک ش��وق می ریختند. 
آنه��ا از ه��ر رن��گ و نژاد 
و مذهب��ی دلبس��ته به این 
بودن��د که پی��روزی اوباما 
س��رآغاز یک راه جدید در 
سیاست امریكا خواهد بود. 
خواسته های  که  سیاسیتی 
الیه ه��ای عق��ب مانده و 

جور کشیده امریكا را برآورده می کند 
و رنجی که س��الیان س��ال ب��ر اقلیت 
امریكا روا داش��ته ش��ده بود را التیام 
خواهد بخش��ید و امروز با گذش��ت 
بیش از 2 س��ال از تصدی این پس��ت 
توس��ط اوباما ده ها هزار نفر از مردم 
ای��ن کش��ور در تظاهراتی ب��ا عنوان 
احی��ای ع��زت امری��كا که ب��ه همت 
گلن بک مجری مش��هور فاکس نیوز 
ترتیب داده شده بود شرکت کردند و 
ی��ک صدا به سیاس��ت های اقتصادی 
جمهورش��ان  رئی��س  اجتماع��ی  و 
 اعتراض کردند. ای��ن راهپیمایی که با 
چهل و هفتمین س��الگرد س��خنرانی 
مش��هور مارتین لوترکینگ همراه بود 
نمادی از اعتراض اجتماعی امریكا را 

به رخ می کشد.
واقعی��ت این اس��ت که اس��تقالل و 
فكرهای نوی اوباما نتوانست در برابر 
مافیای قدرت و سیاس��ت امریكا دوام 
چندانی بی��اورد. اوباما ک��ه روزی به 
پش��توانه ایده ها و ش��عارهای مردمی 
با حداکثر آرا به کاخ س��فید راه یافت 
امروز بازی خورده دس��ت البی های 
صهیونیست در عرصه سیاست امریكا 

است.
 اوبام��ا در زم��ان ریاس��ت جمهوری 
روابط س��ردی ب��ا تالویو داش��ت و 
در این بی��ن البی های صهیونیس��تی 
قدرتمن��دی در جبه��ه مخالفش قرار 
گرفتند. به طوری که فاکس نیوز یكی 

از ب��زرگ ترین بنگاه های خبرپراکنی 
وابسته به صهیونیست ها توانست این 
تظاهرات ده ها هزار نفری را بر علیه 
اوباما ترتیب دهد. ضمن اینكه بحران 
اقتص��ادی عامل مهمی ب��ود که اوباما 
قول مهار آن را داد و نتوانس��ت کاری 
 برای��ش بكن��د و در امری��كا همچنان 
رکود و بی کاري گریبانگیر مردم است. 
فش��ار این بحران بر قشری از جامعه 
 امریكا اس��ت ک��ه جزو اصل��ی ترین 
رأی دهن��دگان اوبام��ا هس��تند و این 
عرصه را بر او تنگ تر  می کند. اگرچه 
در این مدت اوباما توانس��ت یكی از 
بزرگ ترین وعده های انتخاباتی خود 
یعنی الیح��ه بهداش��ت عمومی را به 
تصویب برساند اما ناکامی های دیگر 
وی دس��ت آویزی ب��رای مخالفانش 
 ش��د ت��ا بتوانن��د وی را به ب��اد انتقاد 

بگیرند.
ب��ه ه��ر ح��ال اوبام��ا وارث تفكر و 
استراتژی است که جمهوری خواهان 
 ب��ر فض��ای جامع��ه امری��كا حاک��م 
ک��رده ان��د. اوباما اگرچه به پش��توانه 
ب��ه  مردم��ی  خواس��ته  و  برنامه ه��ا 
حكومت رسید اما از الیه های زیرین 
ق��درت در جامعه امری��كا غافل ماند. 
وی نتوانس��ت به مقابله با صهیونیسم 
در بطن جامعه سیاسی امریكا بپردازد 
و وجه��ه محبوب خود را از دس��ت 
داد. برنامه ه��ای اوباما برای امریكا به 
منزل��ه رویاهایی بود ک��ه امروز بر باد 

رفته است.

اوباما، رويايي كه بر باد رفت

نصف النهار

 ب���رهانی کارش��ن���اس 
 بهداشت محیط استان در گفتگو با 
زاینده رود تصریح کرد: بسیاری 
از ظرف های موجود در بازار از 
جنس پلی استایرن است که برای 
ریخت��ن مواد غذایی داغ یا چرب 

مناسب نیستند. 
از  مق��داری  گف��ت:  وی 
ترکیب��ات ش��یمیایی )ک��ه عامل 
 ایج��اد بیماری ه��ای عصب��ی و 
س��رطان زا هس��تند( از دی��واره 
اینگونه ظ��روف هنگام��ی که با 
غذایی داغ یا چرب )مانند: چای 
و قهوه، ش��یر گرم، انواع برنج و 
خورش��ت و کباب، آش و حلیم 
و... (تماس پیدا می کنند به مواد 
در  و  می گردن��د  وارد  غذای��ی 
نتیجه مصرف این غذاها مخاطره 

آمیز است.
استان  محیط  بهداشت  کارشناس 
اف��زود: ب��ه دلی��ل قیم��ت پایین 
کشور  در  پتروشیمی  محصوالت 
و ب��دون توج��ه ب��ه مالحظات 

بهداش��تی و زیس��ت محیط��ی و ارزانی ظروف 
یكب��ار مص��رف، اس��تفاده از ای��ن ظرف ها در 
کشور بسیار زیاد اس��ت. این وضعیت افزون بر 
مشكل های زیست محیطی ناشی از عدم تجزیه 
این مواد در طبیعت از بعد بهداش��تی و سالمتی 

نیز صحیح نمی باشد.
برهان��ی درباره نوع و کارب��رد ظرف های یكبار 
مصرف خاطرنش��ان کرد: این ظرف ها با توجه 
به جنس، کاربردهای متفاوتی دارند و هر نوع از 

آنها مناسب هر مصرفی نیست.
وی گفت:  باید ضمن آگاهی از ظرف های یكبار 
مصرف و چگونگی شناس��ایی آنه��ا، کاربرد هر 
یک را بدانیم و با توجه به شرایط و ویژگی های 
م��اده غذایی و طرز مص��رف آن، ظرف هایی را 
انتخ��اب کنیم که مناس��ب با مصرفمان باش��د تا 
 این ام��ر منجر ب��ه بیماری و عوارض س��وء بر 

سالمتی مان نشود.

کارش��ناس بهداشت محیط اس��تان درباره روش 
شناسایی ظرف های یكبار مصرف تصریح کرد: 
روش شناس��ایی ای��ن ظرف ها براس��اس کد و 
عالمتی است که در ته آنها حک شده کدها از 1 
 PETE، HDPE، ت��ا 7 و عالمت ها به ترتیب

V، LDPE، PP، PS و OTHER  هستند.
برهان��ی اف��زود: از بین انواع ظرف ه��ا کد 3 با 
عالمت V که از جنس پی وی س��ی می باش��د 
 ب��ه طور کل برای هیچ نوع ماده غذایی مناس��ب 
نمی باش��د و کد 6 با عالمت PS نیز برای مواد 

غذایی داغ و چرب مناسب نیست.
وی هشدار داد: فروشندگان مواد غذایی نبایستی 
غذاهایی چون: آش، انواع حلیم، کله پاچه، چلو 
و خورش و کباب، ماس��ت، ش��یر و نظایر آن را 
که همگی دارای چربی بوده و یا داغ هس��تند در 
ظرف هایي با کد 6 عرضه کنند و خانواده ها نیز 
باید هنگام خرید دقت کنند که غذای موجود در 

اینگونه ظرف ها را خریداری ننمایند.

همچنی��ن  محی��ط  بهداش��ت   کارش��ناس 
اف��زود: مطمئن ترین و بهترین روش این اس��ت 
که برای خرید این غذاها از رس��توران ها، کبابی 
 و بریانی ه��ا و نظای��ر آن، ظرف هاي مناس��ب
)اس��تیل، تفلون، چینی، پیرکس و بلور( به همراه 
ببریم و بخواهیم که غذای خریداری ش��ده را در 

این ظرف ها بریزند.
برهانی در خاتمه درباره ظرف های یكبار مصرف 
گیاهی گفت: چندی است نوعی پلیمر گیاهی از 
نشاسته ذرت تهیه شده و از آن ظرف های یكبار 
مصرف درس��ت شبیه ظرف های پلیمر شیمیایی 
تهی��ه می ش��ود که ضم��ن آنكه ض��رر و زیانی 
برای س��المتی نداشته در طبیعت نیز قابل تجزیه 
اس��ت و به محیط زیس��ت آس��یبی نمی رساند. 
خوش��بختانه این نوع ظرف ه��ا در بازار موجود 
بوده و توصیه می ش��ود که از آنها استفاده شود. 
 اگر چه قیمت آن اندکی از سایر ظرف ها گرانتر 

است.

هشدار بهداشت محیط استان اصفهان:

 خطـر سـرطان در ظـرف هــاي 
يكبــار مصـرف

جهان نما

تالش چين برای گسترش مناسبات 
تجاری با ژاپن

 منافع مشترک گسترده دو کشور قدرتمند چین و ژاپن، این دو کشور را 
بیش از پیش ترغیب به همكاری با یكدیگر می کند.

»ون جیابائو« نخست وزیر چین در این زمینه گفت: چین و ژاپن باید در کنار 
یكدیگر با بحران مالی جهانی روبه رو شوند و دوره جدیدی در تجارت بین 
اقتصاد دوم و سوم جهان ایجاد کنند. نخست وزیر چین این اظهارات را در دیدار 
با »کاتسویا اوکادا« وزیر خارجه ژاپن گفت، اوکادا پیش از این در گفتگوهای 
راهبردی اقتصادی با معاون نخست وزیر چین، فهرستی از شكایت ها و موارد 
گله مندی ژاپن از چین را ارائه کرده بود. ون جیابائو افزود: مناسبات اقتصادی 
چین و ژاپن با بحران جهانی اقتصاد محكی جدی خوردند و این امر موجب 
 پدید آمدن روندی مثبت برای توس��عه اقتصادی دو کش��ور ش��ده است. وی 
گفت: دو طرف باید از این فرصت برای بهبود مناسبات دو جانبه خود استفاده 
کنند و فصل جدیدی در همكاری تجاری و اقتصادی خود رقم بزنند. این دو 
قدرت نو ظهور در زمینه های پیشبرد همكاری منطقه ای، پیشبرد اصالح اقتصاد 
جهان و نیز مبارزه با حمایت گرایی اشتراک منافع دارند. سایه حمایتی امریكا 
در ژاپن موجب جدایی این دو همس��ایه از هم ش��ده است اما کاهش قدرت 
اقتصادی امریكا در طی دو سال گذشته موجب شده تا امریكا آن جذابیت سابق 
را برای ژاپن نداشته و به همین منظور این کشور به دنبال جایگزین های دیگری 
باشد. دو کشور در حال حاضر پس از امریكا قدرت های دوم و سوم اقتصاد 
جهان هستند. هرچند ژاپن به عنوان یكی از شرکای تجاری چین انتقادهایی را 
به سیاست های اقتصادی این کشور گرفت. چین پیش از این نیز شكایت هایی 
مشابه از شرکت ها و مسئوالن اروپایی- امریكایی درباره آنچه سیاست های 

ناعادالنه و محدودیت های بازارهای این کشور توصیف شده، شنیده است.

رويكرد خطرناك پنتاگون؛ 
تهاجم سايبريک به ديگر كشورها 

به بهانه دفاع 
یک روزنامه غربی در گزارش��ی ضمن اشاره به ضعف سایبری وزارت دفاع 
امریكا و نفوذ هكرها به سیستم کامپیوتری این وزارتخانه، از رویكرد تهاجمی 
و خطرن��اک پنتاگون برای اختالل در دیگر سیس��تم های کامپیوتری در دنیا 
خبر داد. به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست، اسناد بودجه وزارت دفاع 
امریكا نش��ان می دهد که پنتاگون به اتخاذ رویكردی تهاجمی برای دفاع از 
سیستم های کامپیوتری خود می اندیش��د که این رویكرد شامل اقدام های 
پیشگیرانه از جمله از پای در آوردن بخشی از شبكه های کامپیوتری در دنیا 
است. بر اساس اس��ناد بودجه وزارت دفاع امریكا، پنتاگون در حال افزایش 
قابلیت های تسلیحات خود از جمله ابزارهایی است که به دیگر سیستم های 
اطالعاتی حمله کرده و می توانند سیستم اطالعات را گمراه، مختل و نابود 
کند. گس��ترش چنین نرم افزار و س��خت افزارهایی همچنان به عنوان اقدام 
 دیگر پنتاگون در مبارزه با حمله های س��ایبری است که هفته گذشته توسط 
»ویلی��ام جی لی��ن« معاون وزیر دفاع امریكا مطرح ش��د و او از این رویكرد 
جدید به عنوان تغییر اساس��ی در رویكرد ایاالت متحده به عنوان بخشی از 
تالش ها برای دفاع از سیستم های کامپیوتری خود خواند. معاون وزیر دفاع 
امریكا همچنین به تازگی از نفوذ هكرها به رایانه های پنتاگون و استفاده آنها 

از اطالعات محرمانه این وزارتخانه حساس خبر داد.

    مهدی رفائی
مردم اصفهان به یاری آشیان های آشفته آمدند. آشیان هایی که از غم یک زندانی در کوران 

حوادث، درهم پیچیده و خانواده هایی را در رنج و عذاب قرار داده است. 
خان��واده هایی آبرومند که عضوی از آنها در زندان اس��ت، ول��ی تاب گفتن آن را ندارند. 
اشک هایی که در تنهایی ریخته می شود و گریه های دیگری در پشت میله ها، مردم چه 
می گویند؟ آیا می دانند که یک زندانی به طور حتم خالفكار نیست و شاید یک تصادف 
و یا اشتباه کوچک، خنده ای را به گریه مبدل کرده؟ حاال چه خوش است شما گریه ای را 
به حیرت و لبخند بدل کنید تا فردا بلندگوی زندان پیام آزادی یک زندانی مالی را بخواند. 
بنابراین برای اینكه زندگی دیگری از هم نپاشد، چشمان گریان خانواده های زندانیان مالی 

و جرایم غیر عمد منتظر دست های امیدبخش شما  هستند.
امس��ال نیز بر طبق عادت هر س��اله خیرخواهان، مس��ئوالن و مردم اصفهان مشتاقانه گرد 
آمدند تا با محوریت س��تاد مردمی دیه اصفهان جش��ن گلریزان را ب��ه برکت فضیلت ماه 
رمضان و س��فره کرم امام مجتبی)ع( برگزار کنند. هنرمندان و ورزشكاران نیز به این جمع 

آمده بودند.
هتل آس��مان اصفهان، پذیرای صدها نفر از خیرخواه��ان، همچنین میزبان »جوالیی« دبیر 
ستاد دیه کش��ور بود، مسئوالن اداره ها و ش��رکت های صنعتی استان، خیران، نمایندگان 
مجلس و مس��ئوالن: دادگس��تری، اداره زندان ها و کمیته امداد نیز زینت بخش این محفل 

پر خیر و برکت بودند.
انصاری، رئیس كل دادگستری استان اصفهان:

نیازمند مالی با جرم غیر عمد نبايد در زندان باشد
انصاری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با بیان این مطلب که نیازمند مالی با جرایم 
غی��ر عم��د نباید در زندان ه��ا بماند، مردم را به حمایت و همكاری با س��تاد دیه اس��تان 
اصفه��ان، جهت آزادی زندانیان مالی دعوت کرد. وی در ادامه ابراز داش��ت: کس��انی در 

زندان ها هس��تند که ناخواس��ته به بند افتاده اند و اکنون 470 نفر از آنها نیازمند 8 میلیارد 
تومان مس��اعدت هس��تند تا ماه رمضان را در کنار س��فره با خانواده افطار کنند. انصاری 
افزود: این افراد جرایم غیرعمد نظیر: تصادف، دیه، نفقه یا بدهكاران مالی هستند که بر اثر 
لحظه ای غفلت یا یک اش��تباه در زندگی به زندان افتاده اند ولی جرمی که غیر انس��انی و 

بزهكارانه باشد مرتكب نشده اند.
 اس��تاندار اصفهان با ذکر س��خنانی در این مراس��م روش��ن کننده چراغ اول مجلس بود، 
علیرض��ا ذاکر اصفهانی مبلغی از جانب خ��ود و نیز مبالغ قابل توجهی از طرف خیران که 

نخواسته بودند نامشان فاش شود، به آزادی زندانیان کمک کرد.
دبیر س��تاد دیه کش��ور در سخنانی روش��ن کننده چراغ های فراوانی برای رهایی زندانیان 
دربند بود وی با اش��اره به تأس��یس س��تاد دیه در کشور در زمان ش��هید الجوردی اظهار 
داش��ت: در آن زمان ما با 250 هزار تومان یک دیه کامل پرداخت می کردیم ولی امس��ال 
رقم دیه بین 45 تا 60 میلیون اس��ت و اگر مس��أله قطع نخاع باش��د ممكن اس��ت تا 300 

میلیون افزایش یابد.
مهندس جوالیی اضافه کرد: ممكن اس��ت عبور از یک چراغ قرمز سبب تصادفی شود که 
فردی را به زندان بیندازد و به دنبال آن هزاران مشكل اجتماعی پدید آید. وی در طول40 
س��ال نبود قانون حمایت از زندانیان مالی و بیمه شخص ثالث در کشور را از مشكل های 

بزرگ دانست که امروزه با کمک ستاد دیه کشور مرتفع شده است.
مهن��دس جوالیی تع��داد کل زندانیان جرایم غیر مالی که فقط با پرداخت بدهی قضایی یا 
ش��خصی خود آزاد می شوند را 11267 نفر برش��مرد که از این تعداد، 2743 نفر زندانی 
دی��ه، 4590 نف��ر محكوم مالی، 3007 نفر محكوم به مهریه و 927 نفر محكوم به پرداخت 
نفقه در کش��ور وجود دارند. همچنین 25 هزار نفر بدهكار چک و س��فته در زندان های 

کشور تحمل کیفر می کنند.

جوالی��ی آزادی زندانی��ان مالی اصفهان را محتاج به 8 میلیارد و کل زندانیان مالی کش��ور 
را، وابس��ته به تحقق 128 میلیارد تومان برای آزادی دانس��ت و اعالم کرد: در حال حاضر 
15 میلیارد در کش��ور آورده خانواده ها است و 46 میلیارد از محل گذشت شاکیان فراهم 

شده است.
اگرچه در ش��ب همایش گلریزان، مس��ئوالن ادارات و به خصوص صنایع اصفهان و مردم 
خیرخواه، شورای اسالمی ش��هر، کمیته امداد، کانون حسنات، فوالد ماهان، صندوق های 
 ق��رض الحس��نه و ده ها منبع خیر دیگر ش��بی ب��ه یادماندنی را رقم زدن��د، بانک ها نیز 

مساعدت هایی را در جهت پرداخت وام به زندانیان اعالم کردند اما این کافی  نیست.
ستاد دیه استان اصفهان تنگناها و مشكل های فراوانی در راه این امر خیر دارد که باال بودن 
تعداد زندانیان، عدم تأمین وثیقه برای وام وابسته بودن تنها به کمک های مردمی از آن مهم 

است که با ایثار شما اهداف زیر محقق می شود.
 آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که فاقد توان مالی برای پرداخت هستند

 س��هیم کردن اف��راد خیر و خداج��و در جهت جذب کمک های اش��خاص حقیقی و 
حقوقی 

 تأمین آرامش نسبی برای خانواده زندانیان و آسیب دیدگان
 تغییر نگرش جامعه نسبت به زندانیان جرایم غیرعمد

ش��ماره حس��اب: س��یبا ملی 0105506370007، فراگیر تجارت 682074574، جام ملت 
484456216، سپهر صادرات 0102679366007، بانک انصار 14538362975626 به نام 
س��تاد مردمی دیه اس��تان اصفهان آماده دریافت کمک های خیرخواهانه شما برای آزادی 

زندانیان جرایم غیرعمدی می باشد.
آدرس ستاد: اصفهان – خیابان عبدالرزاق – ساختمان امین التجار 

تلفكس: 9-4653408 -0311 کدپستی: 8148618877

همزمان با برگزاري همايش ستاد مردمي ديه استان اصفهان

اصفهان در جشن گلريزان آزادي زندانيان مالي
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امروز نوزدهم رمضان مصادف با سالروز ضربت خوردن 
حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( است. شیعیان جهان از شب 
قبل به مدت چند روز در غم از دس��ت دادن بزرگترین 
پیش��وای خود، ابرم��رد تاریخ، س��مبل و اس��وه، یگانه 
پرس��تی، عدالت، آزادی، انس��انیت، صداقت، پاکدامنی، 
تقوا و اصول گرایی به س��وگ نشس��ته اند.علی)ع( تنها 
رهبری است که وقتی اسم او به زبان می آید، همه مردم 
جهان حتی غیرمس��لمانان جهان هم متأثر می شوند. به 
گفته یكی از محققان بزرگ نهج البالغه، هنوز هیچكس 
پیدا نشده است که حقیقت وجودی علی)ع( را آن طور 
که ب��وده، درک کند و به عظم��ت آن حضرت پی ببرد. 
مهمترین س��ئوالی ک��ه امروز در ذهن بس��یاری از مردم 
جامعه مطرح می باش��د این اس��ت که عل��ی)ع( با همه 
بزرگ��ی و عظمت و جایگاه مهمی که در دین اس��الم و 
بین مسلمانان دارد و نزدیكترین فرد به پیامبر اکرم)ص( 
بوده اس��ت، چه جایگاهی در زندگی امروز ما ش��یعیان 
دارد؟ آیا ب��ه واقع همان طور که در ایام ضربت خوردن 
و ش��هادت او، به سوگ می نشینیم و عزاداری می کنیم، 
در بقیه اوقات س��ال هم مراقب پاسداری از ارزش ها و 
آرمان های مقدس او در زندگی مان هستیم و به دستور 
آن پیشوای بزرگ شیعه توجه می کنیم به گونه ای که او 

را در کارهایمان فراموش نكنیم؟
در فرهنگ اس��المی، ش��هادت، هدف نیست، بلكه ابزار 
ایستادگی و پایداری در برابر تهاجم دشمنان دین است. 
هرگاه بستر ایثار و از خودگذشتگی فراهم شد، شهادت 
نیز پدیدار می ش��ود. ش��هادت، وس��یله ای است که در 
پیش��گاه حضرت دوس��ت، مقام و منزلت ویژه ای دارد 
و جایگاهی اس��ت برای ابراز تعبد و اخالص در بندگی، 
و برای ش��هید شدن، چه کس��ی واالتر از امام موحدان، 
حضرت علی )ع(. انس��ان کاملی که به ش��هادت عشق 
می ورزید و واژه ش��هادت برایش نشاط آفرین بود. در 
نامه 62 نهج البالغه از زبان امام علی علیه الس��الم آمده 
اس��ت:»من مش��تاق مالقات پ��روردگارم«. آن حضرت، 
بهترین مرگ ها را کش��ته ش��دن در راه خدا می دانست 
و س��وگند یاد کرده بود که هزار ضربه شمش��یر بر من، 
آس��ان تر از م��رگ در بس��تر در غیر بندگی خداس��ت. 
 نوزده رمضان، س��كوی پرواز ظاهری ام��ام علی )ع( تا 
بی کران ها، زمان جدایی از خلق و رس��یدن به محبوب 

واقعی بود.
خورش��ید ف��روزان حیات ام��ام عل��ی )ع(، در افق روز 
نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در آسمان شهر کوفه 
به خون نشس��ت و شمش��یر مس��موم نفاق و کین، فرق 
انسان عدالت گستری را شكافت که برترین خلق پس از 
رس��ول خدا )ص( بود. آنان که می خواستند نور خدا را 
خاموش کنند، نمی دانستند که اراده الهی، بر جاودانگي 
علی )ع( اس��توار است و می بینیم که همچنان، کردار و 
گفت��ار امام مؤمنان، چراغ راه مردان خدا و حق جویان و 

یكتاپرستان جهان است.
امام علی علیه السالم؛ تجسم عدالت

بررسی نهج البالغه نشان می دهد: از دیدگاه امام علی )ع(، 
عدالت در رأس ارزش های اس��المی قرار دارد و تمامی 
ارزش ها به عدالت باز می گردد. در ارزیابی، مدیریت و 
قضاوت، عدالت، شرط اصلی است. با این حال، تجّسم 
عدالت، وجود مبارک خ��ود امام علی )ع( بود. این معنا 
در س��خن معروف توماس کارالیل، فیلس��وف انگلیسی 
آمده است که گفت: امام علی؛ ما را جز این نرسد که او 
را دوس��ت بداریم و به او عشق ورزیم. در کوفه ناگهان 
به حیله کش��ته شد و شدت عدالتش موجب این جنایت 
گش��ت. به س��خن کارالیل می توان این جمله را افزود 
ک��ه در واقع، پافش��اری امام علی )ع( ب��ر اجرای احكام 
و پیروی از س��یره پیامبر اس��الم و پرهیز از انحراف در 
اداره حكومت، زمینه س��از توطئه ای بر ضد آن حضرت 

ش��د. حضرت علی )ع( بر آن بود تا آنجا که می ش��ود، در 
پاس��داری از اس��الم و ارزش های آن تالش کند و در این 
راه، افزون بر آیات قرآن، س��یره پیامب��ر اعظم )ص( نیز به 
عن��وان الگوی عملی مورد توجه آن حضرت قرار داش��ت. 
بنابراین، در مس��أله خالفت نیز همین معنا مورد توجه قرار 

گرفت و دوران کوتاه رهبری سیاس��ی جامعه اسالمی، نماد  
برجسته ای شد از شیوه حكومت علوی. مدت این خالفت 
و پایان آن را خوارزمی، از نویسندگان اهل سنت، در کتاب 
»مناق��ب« خود چنین آورده اس��ت: مدت خالفت علی )ع( 
چهار س��ال و ده ماه بود که به دس��ت ابن ملجم مرادی به 
شمشیر مضروب شد و این حادثه شوم، قبل از ورود به دهه 

سوم ماه رمضان روی داد.
 حادث��ه ای که به ش��هادت امام عل��ی )ع( انجامید، یكی از 
بزرگ ترین جنایت های بشری است؛ زیرا ابن ملجم مرادی، 
هیچ آزاری از امام ندیده بود. امیرمؤمنان علی )ع( برای او سرا 
پ��ا مهر و محبت و خیر و برکت بود، چنان که برای دیگران 
این چنین بود. این فاجع��ه، به بدنامی برنامه ریزان و عامل 

آن انجامید و برای امام علی )ع(، حیاتی بود باالتر از حیات 
دنیوی. حادثه مس��جد کوفه و واکنش امام، نمایش��گر اوج 
انسانیت و جلوه ای از نمایش عدل علوی، در تاریخ بشری 
 است. نوزدهم رمضان سال چهلم هجری، شاهد مظلومیت 
عل��ی )ع( و اوج بندگی برترین انس��ان عصر پس از پیامبر 

بود.

بسم ا... الرحمن الرحیمالهــي العفـو، العفـو، العفـو...
اللهّم وّفْر فیِه َحّظی من بََركاتِِه وَسّهْل َسبیلی الی َخیْراتِِه وال تَْحِرْمنی 

َقبوَل َحَسناتِِه يا هادياً الی الَحّق الُمبین.
خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش و آسان کن راه مرا به سوی 
خیرهای��ش و محروم نكن ما را از پذیرفتن نیكي هایش ای راهنمای به 

سوی حق آشكار.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)8 شهريور 1389(
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دعای روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

 دستگيري يک سارق داخل خودرو سرقت با غذاي نذري
در اصفهان با 140 شاكي

در پنج ماه نخست سال به وقوع پیوست: 
كشف بيش از يک ميليون و 500 هزار 

نخ سيگار قاچاق در شهرضا

 كشف كاالي قاچاق 
به ارزش 200 ميليون ريال

 از سوي سردار كرمي صورت گرفت:
انتصاب فرماندهان انتظامي جديد 4 شهرستان اصفهان

كالم موال ...
 سخنان شما سنگ های سخت را نرم می کند.

 دعوت کننده ای که فاقد عمل باش��د مانند تیر اندازی اس��ت که کمان 
او زه ندارد.

 ... و تاج های تفاخر را فرو نهید.
 کس��ی که بر مرکب ش��كیبایی س��وار ش��ود به پیروزی نهایی دست 

می یابد.
 چه زشت است کوچكی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی.

 حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا نمی دانی از اینكه فردا برای تو 
چه پیش خواهد آمد.

 دوس��ت مؤمن عقل اس��ت، ی��اورش علم ، پدرش م��دارا و برادرش  
نرمش.

 علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نكنید، آنگاه که به 

علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید.
 حق بگویید تا به حق معروف ش��وید،حق را به کار ببندید  تا از اهل 

حق باشید.
 آنچه را نمی دانی مگو، بلكه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مكن.

 پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن  و قبل از 
این که وارد عمل شوی، فكر کن.

 اطمینان را با امیدواری مبادله نكن.
 عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

 بزرگترین نادانی ها برای بشر عدم شناخت خود است.
 برای م��ردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری  

رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.
 گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.

 بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف 
سازد.

 بهترین شیوه صداقت وفای به عهد است.
 بهترین شیوه عدل، یاری مظلوم است.

 بوسیدن فرزند، رحمت و محبت است.
 اسرار خویش را به کسی مگو.

 سرلوحه کتاب سعادت بشر، رفتار پاک و سجایای اخالقی  اوست.
 ب��ی خردت��ر از همه کس��ی اس��ت ک��ه خ��ود را خردمندت��ر از همه  

پندارد.
 شكیبایی در مصیبت، از نشانه های مؤمن است.

 شرط خرد حفظ تجربه ها و به کار بستن آنهاست.
 آدمی به گفتارش س��نجیده می ش��ود و به رفتارش ارزیابی می گردد، 
چیزی بگو که کفه س��خنت سنگین ش��ود و کاری کن که قیمت رفتارت 

باال رود.
 هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.

 برای مش��اورت، خردمندان را برگزین ت��ا از مالمت و ندامت در امان 
باشی.

  صاحب یک لباس فروش��ی 
که مورد سوءاستفاده یكی از مشتریان 
خود ق��رار گرفته بود ب��ا مراجعه به 
مرکز مشاوره کالنتری 17 فرماندهی 
انتظامی شهرس��تان اصفهان از شیوه 
جدید سارقان برای رسیدن به اهداف 

شومشان پرده برداشت.
شرح ماجرا:

زن 50 ساله ای به نام »جمیله« که مالک 
یک مغازه است در خصوص جزئیات 
ماجرا می گوی��د: نزدیک افطار بود و 
من با پسر کوچكم مشغول کار بودم 
که متوجه حضور زنی متش��خص و 
خوش سیما در مغازه شدم. زن جوان 
عنوان ک��رد که به تازگی به این محل 
آمده اند و هر سال نذر دارند به تعدادی 
از همسایگان خود افطاری بدهند. بعد 
دو ظرف غذایی را که در دست داشت 
با لبخند به من تع��ارف کرد. من هم 
چون افطار نزدیک بود غذاها را گرفتم 
و از او تش��كر کردم. غاف��ل از اینكه 
این زن جوان چه نقش��ه شومی برای 
 ما کش��یده بود. زن مالباخت��ه در ادامه 
گفت: زن جوان مقداری خرید کرد و 
رفت، تا زمان افطار مشغول کار بودیم 
بعد از اذان در مغازه با همان غذا افطار 

کردیم و دیگر متوجه چیزی نشدم.
او عن��وان کرد که پس از مصرف غذا 
من و پسرم بیهوش شده بودیم و زن 
س��ارق وارد مغازه ش��ده و مبلغ یک 
میلیون تومان وجه نقد و مقداری طال 
را به سرقت برده است، بعد از آن نیز 

پسر بزرگم که برای دیدن ما آمده بود 
ما را به بیمارستان منتقل می کند.

او در رابطه با این س��رقت می گوید: 

فكر نمی کردم که سارقان برای رسیدن 
به اهدافشان چنین نقشه های شومی را 

طراحی کنند.
»س��رهنگ محس��ن عقیلی« فرمانده 
انتظامی شهرس��تان اصفه��ان در این 
ب��اره با بی��ان اینكه افراد ش��یاد از هر 
فرصتی برای رس��یدن به اهدافش��ان 
 استفاده می کنند به شهروندان هشدار 
داد: از پذیرفتن خوراکی یا نوشیدنی 
از دس��ت افراد ناش��ناس پرهیز کنند 
چرا که امروزه ش��یوه افراد سودجو و 
فرصت طلب تغییر ک��رده و با چهره 
هایی بس��یار موجه و متش��خص به 
طعمه های خود نزدیک می شوند به 
گونه ای که اف��راد به هیچوجه گمان 
نمی کنند که این فرد قصد سوء استفاده 
دارد، بنابراین باید هوش��یار بود و در 
برخورد با موارد مشكوک به سرعت 
 مراتب را با شماره تماس 110 به پلیس 

اطالع داد.

  یک سارق داخل خودرو که 
140 ش��كایت در پرون��ده وی بود با 
تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
»سرهنگ حسین حسین زاده« رئیس 
پلیس آگاهی اس��تان اصفهان با بیان 
این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع 
چندین فقره س��رقت داخل خودرو 
 در ش��هر اصفهان، موضوع در دستور 
کار مأم��وران پای��گاه جنوب پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی تصریح کرد: 
با تحقیق های فنی و پلیسی توسط کار 
آگاهان این پایگاه سرانجام یک سارق 
داخل خ��ودرو به نام »داریوش – ح« 
که فردی سابقه دار نیز می باشد حین 
 ارتكاب س��رقت شناسایی و دستگیر 

شد.
این مقام مس��ئول گفت: متهم پس از 
دس��تگیری به چندین فقره س��رقت 
اموال شهروندان از داخل خودروهای 

 پ��ارک ش��ده در حاش��یه خیابان ها 
اقرار کرد.

رئیس پلی��س آگاهی اصفه��ان بیان 
داش��ت: در بازرس��ی از من��زل متهم 
مقادیری وجوه نقد و تعدادی مدارک 
و لوازم داخل خودروی ش��هروندان 
کش��ف و ضبط شد و متهم به همراه 
پرونده جهت س��یر مراح��ل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ حسین زاده در  پایان  با بیان اینكه 
 تمامی مالباختگان خودروی خود را به 
تجهیزات ایمنی مجهز نكرده  بودند 
گفت: اس��تفاده از امكانات  حفاظتی 
و ایمنی از قبیل: دزدگیر، قفل فرمان،  
قفل پدال، پارک نكردن آنها در نقاط 
خلوت و تاریک، استفاده از پارکینگ  
و خ��ودداری از ق��رار دادن اس��ناد و 
مدارک در خودرو هنگام ترک آن  از 
جمله مواردی است که  می تواند از 

وقوع سرقت پیشگیری  کند.

 ط��ی پنج م��اه اول س��ال 89 
بیش از یک میلیون و 500 نخ سیگار 
خارج��ی قاچاق توس��ط مأم��وران 
فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا 

کشف و ضبط شد. 
»سرهنگ خس��رو احمدی« فرمانده 
انتظامی شهرستان شهرضا با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: مأموران مستقر 
در ایست بازرسی ش��هید امامی این 
فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز حی��ن کنت��رل خودروهای 
عبوری موفق به کش��ف یک میلیون 
و 550 هزار نخ انواع سیگار خارجی 
 قاچاق در پنج ماه نخست سال جاری 

شده اند.
وی افزود: ارزش ریالی س��یگارهای 
کش��ف ش��ده بی��ش از 500 میلیون 
ری��ال بوده اس��ت که در این راس��تا 
تع��داد هف��ت نف��ر نی��ز ب��ه اتهام 
 حم��ل س��یگار قاچ��اق دس��تگیر 
ش��دند.  سرهنگ احمدی در پایان با 
بیان اینكه قاچاق کاال اقتصاد داخلی 
را دچ��ار رکود و اخت��الل می کند و 
باید با آن مبارزه ش��ود خاطر نش��ان 
کرد: مبارزه بی امان با اخاللگران نظام 
اقتصادی و قاچاقچیان با تمام امكانات 
پلیس در این شهرستان همپای دیگر 

شهرستان های استان ادامه دارد.

 با تالش مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرس��تان اصفهان تعداد 
ی��ک هزار و 448 دس��ت ش��لوار 
ل��ی خارجی قاچاق به ارزش 200 
میلی��ون ریال در بازرس��ی از یک 
خودروی کامیون کش��ف و ضبط 

شد.
»سرهنگ محس��ن عقیلی« فرمانده 
انتظامی شهرس��تان اصفهان اظهار 
 18 کالنت��ری  مأم��وران  داش��ت: 
ای��ن فرماندهی حین گش��ت زنی 
در ح��وزه اس��تحفاظی خ��ود ب��ه 
ی��ک دس��تگاه خ��ودروی کامیون 
ک��ه حام��ل م��واد ش��یمیایی بود 
 مش��كوک ش��ده و آن را متوق��ف 

کردند.

وی اف��زود: در ب�����ازرس��ی از 
خودروی مذک��ور تعداد یک هزار 
و 448 دس��ت ش��لوار لی خارجی 
قاچاق که به ص��ورت ماهرانه ای 
 جاسازی ش��ده بود کشف و ضبط 

شد.
این مقام مس��ئول عنوان داشت: در 
این رابطه خودرو توقیف و راننده 
آن ب��ه ن��ام »مه��دی – ر« به جرم 
 وارد کردن کاالی قاچاق دس��تگیر 

شد.
س��رهنگ عقیلی در پای��ان خاطر 
نشان کرد: در این خصوص پرونده 
تشكیل و متهم جهت سیر مراحل 
 قانون��ی تحوی��ل مراج��ع قضایی 

شد.

 طی حكمی از س��وی فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان، فرماندهان 
انتظامی جدید چهار شهرس��تان این استان منصوب و از زحمات فرماندهان 

سابق تقدیر به عمل آمد.
 ب��ر این اس��اس، س��رهنگ بابایی به س��مت فرماندهی انتظامی شهرس��تان 
آران و بیدگل، سرهنگ حسین دشتی به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان 
فریدن، سرهنگ حسن نیكبخت به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز 
و س��رهنگ ناصر ش��یعه به س��مت فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان 

منصوب شدند.

فرمانده انتظامی استان همچنین از زحمات سرهنگ جلیل باقر زاده، سرهنگ 
ناصر ش��یعه، سرهنگ احسان اسماعیلی و سرهنگ رضا عباسی، فرماندهان 

سابق شهرستان های مذکور تقدیر و تشكر کرد.
گفتنی اس��ت، مراس��م تودیع و معارفه فرماندهان انتظامی شهرس��تان های 
مذک��ور با حض��ور س��رهنگ حبی��ب ا... مردانپور جانش��ین و س��رهنگ 
انتظام��ی اس��تان و  اکب��ر حمی��دی پ��ور رئی��س بازرس��ی فرمانده��ی 
 ش��رکت مس��ئوالن نهاده��ای دولت��ی شهرس��تان های مربوط��ه برگ��زار 

شد.

جامعه

ث
واد

ح

   دريا ساالري
بار دیگر آمد همان ش��بهایي که فرش��تگان باله��اي خود را زیر 
پاي بندگان خدا مي گش��ایند و منتظر مي مانند تا به حق نزدیک 

شویم... 
بار دیگر از راه رسید شبهاي پرعظمتي که لحظه به لحظه بیداري 
آن لقاي پروردگار است. همان شبهایي که دیر مي آیند، زود مي 

روند و تنها ردپایي بر گذر زمان بر جاي مي گذارد... 
امش��ب درهاي مهرباني خدا بر روي گناهكاران گش��وده است. 
 در دل تاریكي ش��ب برمي خیزی��م و همزمان با صداي ملكوتي 

»اهلل اکبر« دلهایمان را آماده رسیدن به عشق مي کنیم.

و خدا را مي خوانیم به حق اس��ماءش به حق عظمتش و به حق 
خودش...

درمانده و پریشان به سمت او مي رویم. اویي که آغوش رحمتش 
در این ش��ب بر ما گش��وده اس��ت. چه آرامش��ي اس��ت در دل 
غوغاي ش��ب هاي قدر. امید، طرح بازار دل شكس��تگان است و 
از فزوني نور، راههاي نهفته آس��مان هویداست. فقط کافي است 
اراده کنیم قلب لبریز از نیاز مي ش��ود، ش��وق بر چشمانمان مي 
دود و بغض در گلو مي ش��كند و این دس��تان گناهكاري ماست 
 که بر آس��مان مي رود و این صداي توس��ت که در میان اش��كها 

مي گوید: الهي العفو العفو العفو.
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شهرستان ها

نجف آباد

اصفهان

فوالدشهر

آران و بیدگل

شهركرد

  كريمی
»حجت االس��الم مصطفی حس��ناتی« امام جمعه نجف آباد، اعالم داشت: نماز 
جمعه هم برای دوستان و هم برای دشمنان به عنوان یک کار ارزشمند فرهنگی 
و شاخص در جهت ارزیابی مسائل دینی و اخالقی، اجتماعی و وحدت مردم 
به حس��اب می آید و اگر باش��كوه برگزار شود دوس��تان خوشحال و دشمنان 

ناراحت می شوند. 
ام��ام جمعه نجف آب��اد با اعالم این مطلب گفت: هر س��اله پنج��م مرداد ماه 
 س��الروز برپای��ی اولی��ن نم��از جمع��ه پ��س از پی��روزی انقالب ب��ه امامت 
آیت ا... طالقانی اس��ت. البته قبل از انقالب به صورت محدود در بعضی نقاط 
کش��ور از جمله ش��هر نجف آباد نماز جمعه تشكیل می شد اما پس از انقالب 
این نماز در تمامی کشور و با حضور گسترده و پرشكوه مردم خوانده می شود. 
ام��ام جمعه نجف آباد در ادامه گفت: یک س��تاد برگزار کننده فعال و قوی به 
همراه یک نماز جمعه خوب و مفید باعث حضور بیش��تر مردم در این اجتماع 
دینی می ش��ود. نماز جمعه چندین پیام دارد: پیام اول مذهبی و دینی است که 
نیاز معنوی انسان را برطرف می کند. پیام بعدی اجتماعی است که ایجاد الفت 
و همدلی می کند و همه اقشار جامعه را با شغل های مختلف در کنار یكدیگر 
قرار می دهد. در پیام فرهنگی، با بیان مطالب مختلف، موجب رش��د فرهنگی 
جامعه می ش��ود. در پیام سیاس��ی، امام جمعه با ارائه مطالب خود، مردم را با 
مس��ائل سیاس��ی ایران و جهان آش��نا می کند و پیام بعدی روحی روانی است 
 که باعث ایجاد آرامش در جامعه می ش��ود. حجت االس��الم حسناتی در ادامه 
گف��ت: نماز جمعه به صورت غیرمس��تقیم باعث حل بس��یاری از مش��كالت 

می شود و امام جمعه می تواند واسطه بین مردم و مسئوالن باشد.
امام جمعه نجف آباد اظهار داشت: نماز جمعه در نجف آباد با استقبال خوب 
 م��ردم برگزار ش��ده و یكی از مش��كالت، بحث مكان و مصلی می باش��د که 
به زودی مصلی بزرگ شهر در 20 هزار متر زمین در محل مسجد امام احداث 
می ش��ود و مقدمه های کار از جمله: نقشه س��اختمان و پروانه ساخت انجام 
ش��ده و به لطف خ��دا و به کمک مردم خیر یک مكان مجه��ز و کامل با تمام 
امكان��ات از جمل��ه پارکینگ با نقش��ه جدید احداث خواهد ش��د. امام جمعه 
نجف آباد در پایان گفت: س��تاد اقامه نماز، ش��ورای فرهنگی عمومی، س��تاد 
امر به معروف و نهی از منكر، ش��ورای مس��اجد، انجمن خادمان نماز، حوزه 
علمیه و بعضی از مجموعه ه��ای قرآنی و فرهنگی، از جمله نهادهای زیرنظر 
امام جمعه هس��تند و یك��ی از فعالیت های دیگر امام جمعه، پاس��خ گویی به 
 سئواالت دینی و اجتماعی مردم و در حد توان، رفع نیازهای مالی مردم نیازمند 

است.

دادستان عمومی و انقالب استان 
اصفهان گف��ت: روزه خواری در 
اصفهان انگش��ت  شمار است و 
مش��كلی در خصوص این نوع 
جرم وج��ود ندارد. ب��ه گزارش 
فارس از اصفه��ان، »محمدرضا 
حبیبی« در حاشیه برگزاری جشن 
گلریزان ویژه آزادسازی زندانیان 
جرایم غیرعمد، اظهار داش��ت: 

تجربه نشان داده که ماه رمضان اثرات زیادی در کاهش وقوع جرم و مراجعه مردم به 
دادسرا دارد. وی افزود: در ماه مبارک رمضان مردم بیشتر به سوی معنویات و مراسم  
مختلف مذهبی می روند که این عوامل تأثیر زیادی روی کاهش جرم دارد. دادس��تان 
عمومی و انقالب استان اصفهان تصریح کرد: ماه مبارک رمضان و به ویژه شب های 
قدر، عاملی برای امنیت بیشتر جامعه است. وی با اشاره به امنیت مطلوب استان اصفهان 
ادامه داد: این امنیت ناشی از فرهنگ باالی مردم و هماهنگی دستگاه های مربوطه است. 
حبیبی جرایم مربوط به روزه خواری در اصفهان را انگشت  شمار دانست و بیان داشت: 
هیچ مشكلی در خصوص روزه خواری در اصفهان وجود ندارد و دلیل آن هم فرهنگ 
و دینداری باالی مردم اصفهان است. وی در پاسخ به سئوالی پیرامون مشخص شدن 
تكلیف آیین نامه جدید کانون وکالً گفت: به دستور ریاست قوه قضائیه این آیین نامه 
همچنان متوقف و بدون اجرا مانده است. دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان به 
بحث های مطرح ش��ده درباره عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: عفاف و حجاب 
بحث گروهی و حزبی نیست، بلكه به طور کامل اعتقادی است. وی اضافه کرد: کنترل 
عفاف و حجاب در ماه مبارک رمضان متوقف نش��ده و همچون سایر روزهای سال 

پیگیری می شود.

  به منظور فعال کردن ستادهای امر به معروف و نهی، از منكر جلسه ای با حضور 
مسئوالن شهر و شهرستان در سالن اجتماعات شهرداری فوالدشهر برگزار شد و هر یک 
از مسئوالن مطالبی در این خصوص بیان داشتند. امام جمعه، پیرامون روزه خواری در مأل 
عام اشاره کرد و گفت: شهرداری و شرکت عمران ترتیبی اتخاذ کنند تا کارگران صبحانه و 
نهار را در مأل عام صرف نكنند و از کلیه آحاد مردم نیز خواست، تا به افرادی که رعایت 

مسائل شرعی را نمی کنند، تذکر لسانی بدهند.
»سرهنگ جعفر دهقانی« فرمانده مقاومت بسیج فوالدشهر، گفت: 24 هیأت مذهبی در 
این شهر وجود دارد که نباید فقط در ماه های رمضان ، محرم و صفر فعال باشند بلكه باید 
در طول سال به فعالیت های مذهبی ادامه دهند. وی پیشنهاد کرد: حداقل در هر هفته نماز 

مغرب و عشاء در محل ورودی شهر به جماعت اقامه شود.
دهقانی افزود: در ضمن همایش های حجاب و عفاف، ترک مواد مخدر و ازدواج، در 

شهر برگزار شود.

 »رنجكش«، رئیس اداره کتابخانه های عمومی آران و بیدگل از تشكیل کمیته 
فرهنگی به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این کمیته به منظور 
برنامه ریزی فعالیت های کتابخانه ها در ماه رمضان ایجاد شده است. رنجكش، برگزاری 
محافل انس با قرآن، تهیه بروش��ور تقویم اوقات ش��رعی،  اطالع رسانی به اعضاء در 
خص��وص دعاهای ماه مبارک رمضان، تغذیه روزه دار،  برگزاری مس��ابقه کتابخوانی 
از کتاب »بانوی چش��مه« ویژه شهادت حضرت خدیجه کبری، برگزاری جشن میالد 
 امام حس��ن مجتبی )ع(  و برگزاری ضیافت افطار ویژه کتابداران شهرس��تان در محل
امامزاده آقا علی عباس )با مشارکت کتابخانه مشارکتی مكتب الصادق )ع(( را  از برنامه های 

پیش بینی شده جهت اجرا در ماه رمضان اعالم نمود.

در یازدهمین جش��نواره ش��هید رجایی، مدیران، کارمندان و دس��تگاه های برتر 
چهارمحال و بختیاری معرفی شدند. 

به گزارش فارس از شهرکرد، در این جشنواره که با حضور استاندار و جمعی از 
مسئوالن چهارمحال و بختیاری برگزار شد؛ اداره کل راه و ترابری، سازمان بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران و مدیریت شعب بانک رفاه به عنوان دستگاه های برتر 
اس��تانی و مرکز بهداشت شهرستان ش��هرکرد به عنوان دستگاه برتر شهرستانی 

معرفی شدند. 
ابوالفتح ش��یرمردی مدیرکل بهریس��تی، حس��ین بامیری مدیرکل دفتر شهری 
اس��تانداری، بهنام خدابنده معاون آم��وزش و پرورش و ناد علی صفری رئیس 
اداره مطالعات امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان مدیر نمونه این 

استان معرفی و از آنان با اهدای لوح سپاس تجلیل شد. 
در ادامه این مراسم همچنین از 15 کارمند نمونه استانی و شهرستانی با اهدای 

لوح سپاس قدردانی شد. 
معاون س��رمایه انسانی و توسعه مدیریت اس��تاندار چهارمحال و بختیاری هم 
در این مراس��م با گرامیداش��ت هفته دولت و یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و 
باهنر اظهار داش��ت: جشنواره ش��هید رجایی هر ساله براساس فصل 11 قانون 
خدم��ات کش��وری در ارتباط با ارزیاب��ی عملكرد اداره ها برگزار می ش��ود و 
 براس��اس آن، دس��تگاه ها، مدیران و کارمندان نمونه اس��تان م��ورد تجلیل قرار 

می گیرند. 
حس��ن طاهری ادامه داد: بر همین اس��اس از میان 50 دستگاه اجرایی استان و 
براساس ش��اخص های مورد نظر، سه دستگاه استانی و یک دستگاه شهرستانی 
به عنوان دس��تگاه های نمونه انتخاب ش��دند. طاهری اثربخش��ی و کارآمدی را 
مهم تری��ن ش��اخص انتخاب دس��تگاه های نمونه عنوان ک��رد و افزود: اصالح 
ساختارهای س��ازمانی، توسعه دولت الكترونیک، س��اماندهی و توانمندسازی 
 مناب��ع انس��انی و ارتقای س��المت، از دیگر ش��اخص های ارزیابی دس��تگاه ها 

است.

 مدیرکل پیش بینی هواشناسی 
چهارمحال و بختی��اری گفت: باران 
هوای چهارمحال و بختیاری را بهاری 

کرد.
»ش��اهرخ پارسا« در گفتگو با فارس 
در شهرکرد، با بیان اینكه از روز شنبه 
هوای استان تحت تأثیر امواج ناپایدار 
ق��رار گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: 
سامانه بارش��ی از روز گذشته هوای 
منطقه های مختلف استان را تحت 
تأثیر ق��رار داده اس��ت، که برهمین 
اس��اس ش��اهد ب��ارش رگبارهای 

به��اری هم��راه با رع��د و ب��رق در اس��تان بودی��م. وی اف��زود: بیش��ترین بارش 
 ناش��ی از ای��ن س��امانه در شهرس��تان ل��ردگان ب��ه میزان ی��ک میلی مت��ر گزارش 

شده است. 
پارسا خاطرنشان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی و فراسنج های جوی، بیانگر فعال بودن این 
 سامانه تا اواخر روز سه شنبه در این استان است و پس از آن میزان ابرها هوا به تدریج کاسته 

می شود. 
مدیرکل پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این سامانه موجب 
افت دما در اس��تان ش��ده اس��ت، از این رو رانن��دگان باید با رعای��ت نكات ایمنی 
 نس��بت به تردد در محورهای برون شهری و درون ش��هری اقدام های الزم را انجام 

دهند.

 رئیس س��ازمان نظام پزش��كی کاشان گفت: تعداد پزش��كان در کاشان 
نس��بت به جمعیت زیرپوش��ش آن یک به 500 و باالتر از اس��تاندارد کشوری 

است. 
به گزارش فارس از کاش��ان، »محمدرضا ش��ریف« در مراسم بزرگداشت روز 
داروساز و تجلیل از پزشكان نمونه سازمان نظام پزشكی این شهرستان در هتل 
س��بز کهن باغ شهر نیاس��ر گفت: تعداد پزشكان نسبت به جمعیت زیر پوشش 
از لحاظ اس��تاندارد کش��وری یک به هزار بوده  که این رقم در کاش��ان یک به 

500 است. 
وی تعداد افراد جامعه پزش��كی زیر پوش��ش س��ازمان نظام پزشكی کاشان را 
یک هزار و 35 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 400 نفر پزشک عمومی،180 
نف��ر پزش��ک متخصص، یكصد نفر دندان پزش��ک، 65 نفر داروس��از، 20 نفر 
پزش��ک فوق تخصص، 25 نفر فیزیوتراپ، 180 نفر کارشناس مامایی، 15 نفر 
دکترای علوم آزمایشگاهی و 15نفر ش��امل: کارشناسان بینایی سنجی، شنوایی 

سنجی، کار درمانی و تغذیه هستند. 
شریف افزود: پوش��ش خدمات بهداش��تی درمانی باالتر از استاندارد کشوری 
در کاش��ان، به برکت وجود دانش��گاه علوم پزش��كی فع��ال و موفق در جذب 
نیروه��ای متخصص و فوق تخصص و همچنین پذیرش رزیدنت در 9 رش��ته 
 تخصصی اس��ت ک��ه در ص��ورت افزایش به 10 رش��ته، آن را ب��ه تیپ ارتقا 

می دهد. 
وی وجود بیمارس��تان خصوصی میالد در این شهرستان را نیز از دیگر عوامل 
این پوش��ش باالی درمانی دانس��ت و گفت: در سطح اس��تان بعد از شهرستان 
اصفهان، شهرس��تان کاشان تنها شهرستانی اس��ت که از مزایای یک بیمارستان 

خصوصی بهره مند است. 
وی تصری��ح کرد: پوش��ش درمانی باال در کاش��ان همچنین باعث اس��تقرار و 
فعالیت مدیریت درمان تأمین اجتماعی مس��تقل در این شهرستان که هم  ردیف 
با مراکز استان هاست و در مجموع، مردم این منطقه را از لحاظ دسترسی آسان 
و س��ریع به خدمات بهداشتی درمانی نسبت به سایر مناطق کشور در وضعیت 

مطلوب و ایده آل قرار داده است. 
رئیس نظام پزش��كی کاشان در ادامه پیرامون مس��ائل جامعه پزشكی خواستار 
رس��یدگی بیشتر مسئوالن کشور به مشكالت این قشر شد و گفت: محدودیت 
در قراردادهای بیمه با س��ازمان های بیمه گر، س��قف اعتباری محدود بیمه ها و 
تأخیر در پرداخت ها از جمله مش��كالت پزش��كان اس��ت که نی��از به توجه و 

رسیدگی بیشتر مسئوالن دارد. 
ش��ریف در پایان بر اتحاد، انس��جام و هماهنگی بیشتر پزش��كان تأکید کرد و 
گفت: این قشر می توانند با وحدت، حفظ حرمت و شأن جایگاه مقدسشان در 

رسیدگی به مشكالت مؤثر باشند. 
س��خنرانی رئیس دانش��گاه علوم پزش��كی، اهدای لوح تقدیر توس��ط شهردار 
کاش��ان ب��ه دکتر نیكبخت به پ��اس خدمات وی در این دانش��گاه و تجلیل از، 
س��ید محمد علیزاده مخملی و حس��ین بوجاری )چش��م پزشک(، احمد یگانه 
مق��دم )متخصص گ��وش و حلق و بینی( به عنوان نفرهای برتر س��ازمان نظام 
 پزش��كی کشور و سایر فعاالن عرصه پزش��كی، از جمله برنامه های این مراسم 

بود.

امام جمعه نجف آباد:
ارزش نماز جمعه  به عنوان يک كار فرهنگي 

 و شاخص،  براي ارزيابي مسائل 
ديني و اخالقي

دادستان عمومي و انقالب اصفهان:
روزه  خواري در اصفهان انگشت  شمار است

در فوالدشهر
فعاليت  ستادهاي

 امر به معروف و نهي از منكر

به منظور بهره گیري از فیوضات ماه مبارك رمضان:
تشكيل كميته فرهنگي در اداره 

كتابخانه هاي عمومي آران و بيدگل

در يازدهمین جشنواره شهید رجايي؛
معرفي مديران و دستگاه هاي برتر 

چهارمحال و بختياري

 هواي چهارمحال و بختياري 
بهاري مي شود

در  كاشان:
تعداد پزشكان در كاشان باالتر از 

استاندارد كشوري است

چهارمین ش��رکت بزرگ داروس��ازی 
اصفهان با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی به بهره برداری رسید. 
به گ��زارش موج از اصفهان، ش��رکت 
داروسازی »رها« در زمینی به مساحت 
16 هزار مترمرب��ع و زیربنای 17 هزار 
مترمربع با 150 میلیارد ریال هزینه ساخته 
شد که شامل بخش های مختلف از جمله 
آزمایشگاه های مختلف، انبار، تصفیه آب 
و فاضالب و تأسیسات هواسازی است. 
این طرح در مدت هفت سال اجرا شده 
و اکنون با تولید 48 نوع دارو، برای 320 
نفر به طور مستقیم اشتغال فراهم کرده 
اس��ت. وزیر بهداشت در مراسم افتتاح 
این ش��رکت داروسازی گفت: اصفهان 
بعد از تهران، دومین قطب داروس��ازی 
کشور و هم اکنون یكی از بهترین صنایع 

کشور به لحاظ کاهش آلودگی های 
زیست محیطی، توجه به سالمتی 
مردم و اشتغال صنعت داروسازی 
است. »مرضیه وحید دستجردی« 
با اش��اره به صادرات ساالنه 160 
 میلیون دالری دارو به دیگر کشورها 
افزود: پیش بینی می شود این رقم 
با برنامه ریزی های صورت گرفته 
به ه��زار و 600 میلی��ون دالر در 
سال برسد. وزیر بهداشت، تقویت 
پژوه��ش را از هدف ه��ای ای��ن 
وزارتخانه بیان ک��رد و گفت: اگر 
پژوهش در کش��ور بخواهد ارتقا 
یابد، باید با صنعت ارتباط مستمر 
داشته باشد که هم اکنون در صنعت 
داروس��ازی این ارتباط ایجاد شده 

است.

اضاف��ه ارتفاع و تغییر کاربری؛ بیش��ترین آمار 
تخلف ه��ای س��اختمانی را در اصفه��ان به 
خ��ود اختصاص داده، این درحالی اس��ت که 
30 درصد س��اخت و س��ازهای غی��ر مجاز و 
بدون پروانه نس��بت به یكس��ال و نیم گذشته 
کاه��ش یافته اس��ت. به گ��زارش ایمنا، مدیر 
کمیسیون های ماده 100 ش��هرداری اصفهان 
ب��ا بیان ای��ن مطلب گفت: در هس��ته مرکزی 
ش��هر و مناطق حاش��یه ای به ترتیب بیشترین 
تخلف های ساختمانی در زمینه اضافه ارتفاع 
و تغییر کاربری اس��ت. »غالمعلی فیض اللهی« 
از رون��د کاه��ش تخلف های س��اختمانی از 
دو سال گذش��ته خبر داد و افزود: جای بسی 

خوش��حالی اس��ت که هر س��اله ش��اهد کاهش 
پرونده های ماده 100 شهرداری اصفهان هستیم، 
در حالی که کالنش��هرهای دیگر کش��ور  روند 

 صع��ودی در این رابط��ه داش��ته اند. وی اضافه 
کرد: میزان تخلف های ساختمانی امسال نسبت 
به س��ال گذشته بین 5 تا 10 درصد کاهش یافته 
همچنین 30 درصد ساخت و سازهای غیرمجاز 

و بدون پروانه نس��بت به یكسال و نیم گذشته 
کاسته شده اس��ت. وی   اظهار داشت: حدود 
70 درصد حكم تخلف ها به صورت پرداخت 
جریمه صادر می شود و رأی تخریب، کمترین 
حكم کمیسیون ماده 100 شهرداری در صورت 
عدم رعایت اصول شهرسازی و داشتن شاکی 
می باش��د. فی��ض اللهی به اس��تفاده ابزاری از 
کمیس��یون های ماده 100 برای گرفتن جریمه 
اشاره و خاطرنش��ان کرد: میزان جریمه نقدی 
در کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها 
تعیی��ن می ش��ود و متخلفانی ک��ه از پرداخت 
جریمه خودداری کنند شهرداری مكلف است 
بار دیگر پرونده را به همان کمیسیون بازگرداند 
و تقاضای صدور رأی تخریب را بكند که بیشتر 
 این موارد تا زمان مهلت تخریب، جریمه خود را 

می پردازند.

قول مساعد واگذاری س��اختمان  کتابخانه ها در 
شهرهای جدید در دیدار مدیر کل کتابخانه های 
عمومی با رئیس س��ازمان مس��كن و شهرسازی 
اس��تان اصفه��ان داده ش��د. در این جلس��ه که 
با حض��ور مس��ئوالن ام��ور عمران��ی و روابط 
عمومی اداره کل برگزار ش��د، مسائل مربوط به 
واگذاری حق انتفاع کتابخانه های تازه س��اخت 
در ش��هرهای جدید اس��تان بررس��ی شد. مدیر 
کل کتابخانه های عمومی اس��تان با تشریح قصد 
و هدف ش��كل گیری نهاد کتابخانه های عمومی 
کش��ور، اداره های کل کتابخانه ها در هر اس��تان 
را به عنوان دس��تگاه بهره بردار از س��اختمان های 
مربوط ب��ه کتابخانه های عموم��ی معرفی نمود. 
یاوری با اش��اره به فراهم نمودن 600 هزار متر 
مربع فضاهای مطالعاتی تا پایان سند چشم انداز 

اف��ق 1404 نهاد در اس��تان اصفهان، خواس��تار 
واگذاری کتابخانه های تازه ساخت در شهرهای 

جدید استان شد. 
رئی��س س��ازمان مس��كن و شهرس��ازی نیز با 
اش��اره به این که ساختار س��ازمانی در نگهداری 
ساختمان های مربوط به کتابخانه های عمومی در 
شهرهای جدید موجود نیست، افزود: از واگذاری 
این ساختمان ها به اداره کل کتابخانه های عمومی 
به عنوان بهره بردار تخصصی اس��تقبال می کنیم. 
»محمودزاده« نهایی ش��دن این واگذاری ها را به 
تصویب در جلسه های هیأت مدیره در شرکت 

عمران شهرهای جدید منوط کرد. 
همچنی��ن گفتنی اس��ت؛ ب��ا حض��ور مدیرکل 
اصفه��ان،  اس��تان  عموم��ی  کتابخانه ه��ای 
ق����رارداد نه��ای��ی واگ����ذاری کت��ابخان��ه 

منعق��د  قهدریج��ان  محم��دی   آی��ت ا... 
شد. 

یاوری که در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
شهر قهدریجان حضور یافته بود با اعالم این که 
قرارداد نهایی واگذاری کتابخانه آیت ا... محمدی 
توس��ط امام جمعه و دبی��رکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کش��ور به امضا رس��یده، افزود: در سفر 
اس��تاندار به شهرس��تان فالورج��ان، مبلغ 200 
میلیون اعتبار جهت تعمیر و تجهیز این کتابخانه 
اختص��اص یافت که به دنب��ال جذب این اعتبار 

هستیم. 
در این جلس��ه که در محل ش��هرداری  برگزار 
شد، شهردار قهدریجان درخصوص  سامان دهی 
محوطه کتابخانه نس��یم  قهدریجان و واریز نیم 

درصد قول مساعد داد.

 »بهزاد کوهی« در گفتگو با زاینده رود تصریح 
کرد: 80 درصد فرهنگیان اس��تان اصفهان یا به بیان 
دیگر 45600 نفر از فرهنگیان، تحت پوش��ش بیمه 

طالیی هستند.
وی اف��زود: ط��رح بیمه طالیی فرهنگی��ان از یكم 
اردیبهش��ت سال جاری اجرا شده و مدت این دوره 

یكسال است.
رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش استان خاطرنشان 
کرد: به موجب این ط��رح، تاکنون 102 هزار نفر از 
فرهنگیان و خانواده های تحت سرپرستی آنها تحت 

پوشش بیمه طالیی قرار گرفته اند.

کوهی گفت: بابت پوشش بیمه طالیی توسط بخش 
فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش مبلغ 12 هزار 
تومان در ماه به شرکت بیمه ایران پرداخت می شود. 
که البته در مقابل این مبلغ کل هزینه های فرهنگیان 

توسط بیمه پایه و بیمه طالیی داده خواهد شد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که بیمه مذکور کلیه 
مراحل درمانی را شامل می شود افزود: برای مواردی 
چون دندانپزش��كی در هر دوره ب��رای هر نفر 200 
هزار تومان،  عینک 50 هزار تومان و... در نظر گرفته 
شده و الزم به یادآوری است که اعمال زیبایی مانند 
ارتودونسی، جراحی زیبایی بینی و... تحت پوشش 

این بیمه نیستند. کوهی ضمن بیان اینكه بیمه طالیی 
تاکنون فرهنگیان رسمی آموزش و پرورش را تحت 
پوشش قرار داده گفت: بیمه ایران موظف است که 
با مراجع درمانی قرارداد ببندد تا هنگام مراجعه، افراد 
تحت پوشش بدون پرداخت وجه خدمات الزم را 
دریافت کنند. البته چون این طرح برای اولین بار در 
کش��ور اجرا می شود هنوز نتیجه الزم از هماهنگی 
 بیم��ه پایه و طالیی گرفته نش��ده اما ش��رکت بیمه 
به دنبال آن است که بتواند با برقراری تعامل با بیمه 
 خدمات درمانی و تأمین اجتماعی مش��كل را حل 

نماید

  الدن سلطانی
 ب����ه هم����ت اداره ک�����ل 
و  آم��وزش  بدن��ی  تربی��ت 
پرورش استان اصفهان از 450 
پیشكسوت و باز نشسته تربیت 
بدنی آموزش و پرورش شهر 
اصفهان ش��امل نواحی 5 گانه 
در تاالر ادب اداره کل تجلیل 

شد.
در این مراس��م ک��ه از حدود 
دو ماه پیش طراحی ش��ده بود 
کلیه بازنشس��تگان از ش��روع 
آموزشگاهها  بدنی  تربیت  کار 
ت��ا س��ال 88 دعوت ش��دند 
از  تع��دادی  متأس��فانه  ک��ه 
دعوت ش��دگان مرحوم شده 
ای��ن مراس��م که  بودن��د. در 
جمع��ی از معاون��ان اداره کل 

آم��وزش و پرورش اس��تان نیز در آن ش��رکت 
داش��تند؛ »س��لمانی« معاون پرورش��ی و تربیت 
بدن��ی اداره کل آم��وزش و پ��رورش ضم��ن 
 ایراد س��خنانی پیرام��ون اهمی��ت تربیت بدنی 
گف��ت: معلمان ب��ه ویژه معلم��ان درس تربیت 

بدن��ی از ارزش ویژه ای در جامع��ه برخوردار 
هستند چرا که نقش مؤثری در تربیت و پرورش 

نونهاالن و نوجوانان دانش آموز دارند.
وی افزود: معلمان تربیت بدنی همواره زمینه ای 
را فراه��م می کنند تا دانش آموزان به ارزش هر 
چه بیشتر این درس در جامعه پی ببرند و روز به 

روز با شوق بیشتری به مطالب 
گوش فرا دهند. 

احم��د  مراس��م،  ادام��ه  در 
هنرمند بازنشس��ته سال 1363 
به بی��ان خاطرات ش��یرین و 
هنری  فعالیت ه��ای   اج��رای 

پرداخت. 
همچنی��ن دو ت��ن از بان��وان 
نیز در چند جمله  بازنشس��ته 
گذش��ته ها را زن��ده کردن��د. 
یادگاری جهت  گرفتن عكس 
آرش��یو تربی��ت بدن��ی و نیز 
تهی��ه و توزیع ف��رم اطالعات 
بازنشس��تگان ب��رای تكمی��ل 
دفترچ��ه خاط��رات از دیگ��ر 
برنامه ه��ای ای��ن مراس��م به 
یادماندن��ی بود.گفتنی اس��ت: 
در پای��ان مراس��م ب��ه هم��ه 
بازنشس��تگان یک جلد کالم ا... مجید به همراه 
ی��ک لوح تقدیر از س��وی مدی��رکل آموزش و 
پرورش اه��دا ش��د. همچنین دعوت ش��دگان 
 دور یک س��فره خاطره انگیز روزه خود را افطار 

کردند.

بهره برداري از چهارمين شرکت بزرگ داروسازي اصفهان
 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

مدير كمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

کاهش 30 درصدي ساخت وسازهای غير مجاز

در صورت تصويب در جلسه هاي هیأت مديره در شركت عمران شهرهاي جديد:

واگذاري ساختمان کتابخانه ها در شهرهاي جديد به نهاد کتابخانه هاي عمومي

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش استان اصفهان:

80 درصد فرهنگيان استان، تحت پوشش بيمه طاليي

تجليل از 450 بازنشسته تربيت بدني اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان

شهركرد

كاشان
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س��ازمان بهره وری انرژی ایران )سابا(، از تصویب پرداخت 400 میلیارد ریال کمک 
بالعوض به تولیدکنندگان لوازم خانگی کم مصرف خبر داد. به گزارش ایرنا: حدود 
400 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت کمک بالعوض به تولیدکنندگان یخچال، یخچال 
فریزر، کولر آبی و المپ فلورسنت t8 به ازای افزایش رتبه مصرف انرژی منظور شده 
اس��ت. همچنین با توجه به اهمیت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، 
اقدام های گس��ترده ای از سوی وزارت نیرو در این زمینه انجام شده که از آن جمله 
می توان به پرداخت 24 میلیارد ریال تسهیالت در قالب طرح یارانه سود تسهیالت به 
طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و صنایع اشاره کرد. براساس این گزارش، سود این 
تسهیالت، توسط وزارت نیرو پرداخت می شود. پرداخت 64 میلیارد ریال به صورت 
تسهیالت قرض الحسنه، به صنایع و طرح های مدیریت انرژی به عنوان وجوه اداره 
شده از دیگر اقدام های صورت گرفته توسط وزارت نیرو محسوب می شود. وزارت 
نیرو با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور از سال های قبل فعالیت های بسیاري در 

بخش های مختلف انرژی بر انجام داده، که توزیع بیش از 93 میلیون المپ کم مصرف 
یارانه ای در طی دو سال گذشته از آن جمله است. این اقدام موجب کاهش پیک بار 

شبانه به میزان یک هزار و 175 مگاوات شده است. در زمینه آموزش و آگاه سازی نیز 
تاکنون 2500 نفر، از مدیران صنایع و کارشناسان مراکز مختلف در دوره های مدیریت 
انرژی در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی ش��رکت کرده و آموزش دیده اند که به 
عنوان مدیر انرژی در شرکت خود فعالیت می کنند. در عین حال، بیش از 550 مدرسه 
در سراسر کشور نیز زیر پوشش طرح آموزش بهینه سازی مصرف انرژی قرار گرفته 
و دانش آموزان و کادر اجرایی مدرسه ها با طرز استفاده بهینه از انرژی آشنا شده اند. 
همچنین بیش از 4000 نفر از معلمان و مدیران مدرسه های کشور در دوره های مدیریت 
 انرژی ش��رکت کرده و با مباحث مدیریت و چگونگی اس��تفاده بهینه از انرژی آشنا

 شدند. 
اجرای پروژه های توسعه مولدهای مقیاس کوچک، سامانه اندازه گیری هوشمند، طرح 
کاهش تلفات و بررسی و کنترل میزان مصرف برق وسایل انرژی بر،  در آزمایشگاه 

صرفه جویی، از طرح های مهم در دست اجرای وزارت نیرو است.

کمك بالعوض 400 ميليارد ريالي؛ به توليدکنندگان لوازم خانگي کم مصرف

شرکت خودروسازی فورد، در نظر دارد: 
برای در دست گرفتن نبض بازار خودرو 
در هند، هشت مدل جدید را تا سال 2015 
در این کشور تولید کند. به گزارش ایرنا، 
شرکت فورد، علت این امر را روند فزاینده 
تقاضای خودرو در این کش��ور و بازار به 
سرعت در حال گسترش آن اعالم کرده 

است. فورد همچنین در نظر دارد از سال آینده میالدی، خودروی کوچک »فیگو« را که به 
تازگی معرفی و تولید کرده است از هند، به بیش از پنجاه بازار دیگر در آسیا، خاورمیانه، 
آفریقا و مكزیک صادر کند. این شرکت نفوذ مجدد به هند را به عنوان بخشی از راهبرد 
خود برای تثبیت حضورش در بازار های در حال ظهوری مانند چین و برزیل می داند تا 
خود را در برابر زیان های ناش��ی از رشد پایین تولید در بازار های امریكا و اروپا مصون 
دارد. ش��رکت فورد در کنار س��ایر خودروسازان از قبیل: فولكس واگن، تویوتا و نیسان 
ق��رار دارد، ک��ه تولید خودروی کوچک در هند را آغاز کرده یا تصمیم به این کار دارند. 
 گفتنی اس��ت، هم اکنون شرکت سوزوکی که هش��ت مدل خودرو کوچک را در هند 
به فروش می رساند، در بازار خودروی این کشور یكه تازی می کند. پیش بینی می شود 
که فروش خودرو در هند، تا سال 2016 به سه میلیون دستگاه در سال برسد. هم اکنون 
حدود یک میلیون و 53 هزار دس��تگاه خودرو در س��ال در بازار خودرو هند به فروش 
می رود. »جو هینریچز« مدیر ش��رکت فورد در مناطق آسیا، اقیانوسیه و آفریقا در مورد 
سرمایه گذاری این شرکت برای تولید هشت مدل جدید در هند اظهار داشت: فروش 
سالیانه خودرو در مناطق آسیا، اقیانوسیه و آفریقا با افزایش بیش از دو برابری از 16 میلیون 
دستگاه در سال 2009 به 35 میلیون دستگاه در سال 2018 خواهد رسید. وی ادامه داد: 
در 10 سال آینده بیش از 70 درصد از رشد تولید جهانی شرکت فورد در این منطقه ها 
خواهد بود. یادآوری می شود که شرکت فورد تولید خودرو در هند را از سال 1995 آغاز 

کرده است.

وزیران صنایع ایران و ونزوئال در بازدید از کارخانه سیمان در منطقه سروآسول ونزوئال 
تأکید کردند، با راه اندازی این کارخانه عظیم اقتصاد منطقه محروم سروآسول ونزوئال برای 
50 سال آینده متحول خواهد شد. به گزارش ایرنا، »علی اکبر محرابیان« و »خوزه خان« از 
بخش های مختلف کارخانه ایرانی در دست احداث سیمان در منطقه سروآسول ونزوئال 
بازدید کردند و با مهندسان و مدیران ایرانی و ونزوئالیی این کارخانه از نزدیک به گفتگو 
پرداختند. محرابیان در جمع مدیران این کارخانه گفت: در هشت ماه گذشته پیشرفت های 
 خوبی در پروژه س��یمان سروآسول ایجاد شده است و همه باید تالش کنند تا با افتتاح 
به موقع پروژه، اقتصاد منطقه سروآسول را متحول کنیم. خوزه خان وزیر صنایع ونزوئال نیز 
طی سخنانی از روند پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرد و از این که اجرای این پروژه باعث 
اشتغال شمار زیادی از مردم این منطقه شده است تشكر کرد. وی گفت: از این که مشاهده 
کردم برخی از بخش های پروژه بین 70 تا 90 درصد پیشرفت داشته است بسیار خوشحال 
 ش��دم و امیدوارم با تالش مهندسان ایرانی و کارکنان ونزوئالیی، این پروژه طبق برنامه 
زمان بندی شده به پایان برسد و زندگی مردم منطقه را متحول کند. وزیر صنایع ونزوئال 
ادامه داد: ایجاد صنایع پایین دستی فراوان از جمله ویژگی های مهم این پروژه است که 
مردم منطقه از آن بهره مند خواهند شد. در جریان این بازدید، »توکالنی« مدیرعامل شرکت 
ایرانی احداث صنعت و مدیران ایرانی و ونزوئالیی پروژه هر یک گزارش هایی از روند 

پیشرفت پروژه را به اطالع وزیران صنایع دو کشور رساندند. 

تالش شركت خودروسازي فورد 
براي تسخير بازار خودرو هند

  توسط كارخانه سیمان ايران در ونزوئال 
تحول اقتصاد منطقه سروآسول

علم و صنعت 

پس از آنكه در وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد اپراتور 
چهارمی وارد عرصه ارتباطات و فن آوری اطالعات ش��ود 
و برخ��الف س��ه اپراتور دیگ��ر که در زمین��ه تلفن همراه 
فعالیت می کنند؛ در حوزه فن آوری اطالعات، فعال باش��د، 
سئوال های زیادی از سوی کارشناسان امر، مطرح و باعث 
ش��د تا وزیر ارتباط��ات تأکید کند که بهتر اس��ت در حال 
حاضر نام این اپرات��ور را فن آوری اطالعات نگذاریم زیرا 
این اپراتور، شبكه ای است که خدمات دیتا را ارائه می دهد 
و پهنای باند مورد نیاز آن به کاربردها و سرویس های ارائه 
ش��ده از طریق این شبكه، بس��تگی دارد. به گزارش ایسنا، 
طرح موضوع تش��كیل اپراتور چهارم که ماهیت فن آوری 
اطالعات دارد، اولین بار توس��ط قائم مقام وزیر ارتباطات 
مطرح و پس از آن با واکنش هایی از سوی دیگر رسانه های 
حوزه ارتباطات و فن آوری اطالعات روبه رو شد، به طوری 
ک��ه کارشناس��ان و روزنامه نگاران با طرح س��ئوال هایی از 
این دس��ت که اپراتور فن آوری اطالعات یعنی چه؟ منظور 
اپراتور، دیتاست یا اپراتوری برای تمام فن آوری اطالعات؟ 
به دنبال شفاف سازی این موضوع، برآمده و خواستار توضیح 

بیش تر از سوی مسئوالن مربوطه شدند.
اپراتور فن آوری اطالعات يعنی چه؟

این موضوع نیز مطرح شد که اگر منظور اپراتور دیتاست که 
 )PAP( هم اکنون چند مورد از آن را داریم، شرکت های ندا
و ش��رکت های ISDP مگر اپراتور نیس��تند؟ و آیا تشكیل 
یک اپراتور در تضاد با سیاست های قبلی تقسیم یک پروانه 
به پروانه های کوچكتر نیست؟ آیا چنین اپراتوری انحصار 
ایجاد نمی کند؟ و این سئوال ها باعث شد تا وزیر ارتباطات 
و قائم مقام وی، نس��بت به توضیح��ات بیش تر درباره این 

اپراتور اقدام کنند.
مهدی اخوان بهابادی )قائم مقام وزیر ارتباطات در فن آوری( 
در گفتگو، با ایسنا درباره چهارمین اپراتور کشور گفته است: 

با تصمیم وزارت ارتباطات، قرار شد اپراتور چهارمی با نام 
اپراتور فن آوری اطالعات وارد بازار شود که حوزه فعالیت 

آن، الیه دسترسی و فیبر نوری خواهد بود.
اپراتور چهارم خصوصی است يا دولتی؟

وی، همچنی��ن درباره اینكه این اپراتور خصوصی یا دولتی 
خواهد بود، تأکید کرد: با توجه به اینكه دولتی بودن اپراتور 
فن آوری اطالعات، برخالف کوچک س��ازی دولت و اصل 
44 اس��ت، بنابراین، این اپراتور نمی تواند دولتی باش��د و 

خصوصی خواهد بود. به گفته وی، به طور طبیعی ش��بكه 
دسترسی، اینترنت پرسرعت و دایل آپ را نیز در بر می گیرد 
اما تدابیری اندیشیده خواهد شد که حوزه کاری این اپراتور 
با ش��رکت های ارائ��ه کننده خدمات اینترنت پرس��رعت، 

حداقل تداخل را داشته باشد. 
قرار است، س��رعت دسترسی این اپراتور به اندازه ای باشد 
که سرویس هایی نظیر IPTV بر روی این شبكه قابل ارائه 
باشد. بستر فعالیت این اپراتور فیبر نوری خواهد بود و در 

پروژه رساندن فیبر نوری، قرار است فیبر تا در منازل کشیده 
شود. بنابر اعالم، مقدمه های کار انجام شده و کارهای نهایی 
برای وارد شدن به مرحله اعطای پروانه در حال انجام است 
و با این کار یک جهش بزرگ در حوزه فن آوری اطالعات 
خواهیم داش��ت و طی چند س��ال دیگر به جای واردکننده، 

صادرکننده فن آوری اطالعات در جهان هستیم.
دکتر رضا تقی پور )وزی��ر ارتباطات و فن آوری اطالعات( 
ه��م در اظهارنظری با بیان اینكه حداکثر پهنای باند اپراتور 
ف��ن آوری اطالعات )اپرات��ور چهارم( متناس��ب با کاربرد 
متف��اوت خواه��د بود، ب��رای مث��ال در س��رویس ویدئو 
درخواس��تی، حداقل پهنای باند 8 مگابیت بر ثانیه به منزل 
کارب��ران ارائه خواهد ش��د تأکید کرد: بهتر اس��ت در حال 
حاضر نام این اپراتور را »اپراتور IT« نگذاریم؛ این اپراتور 
شبكه ای است که خدمات دیتا را ارائه می کند و پهنای باند 
مورد نیاز آن، بستگی به کاربردها و سرویس های ارائه شده 

از طریق این شبكه دارد. 
پ��س از این توضیحات همچنان جای س��ئوال وجود دارد 
ک��ه چه مطالعات��ی این موضوع را ب��ه محوری ترین پروژه 
وزارت از نظ��ر حجم، ابعاد و اهمیت تبدیل کرده اس��ت؟ 
این اپراتور، قرار اس��ت چه ن��وع خدماتی عرضه کند؟ آیا 
قرار اس��ت زیرساخت را آماده کند یا فقط سرویس بدهد؟ 
نس��بت آن با اپراتورهای موجود چیست؟ آیا قرار است از 
آن ها زیرس��اخت یا سرویس بگیرد یا بدهد؟ این ها سئوال 
هایی است که بسیاری از کارشناسان از جمله سعید سلیمانی 
مطرح کرده و تأکید دارند: باید به این ابهام ها و سئوال هایی 
از این دس��ت که آیا اپراتور چهارم، فقط مجری پروژه فیبر 
نوری خواهد بود، یا تنها یک ارائه دهنده خدمات فن آوری 
اطالعات بر روی این بستر است؟ و یا اینكه هزینه های چنین 
 پروژه عظیمی، چگونه تأمین خواهد ش��د؟ پاس��خ روشنی 

داده شود.

ابهام  هاي وارده،  به اپراتور چهارم كشور

قرار است اين اپراتور؛ چه نوع خدماتی عرضه كند؟
اشاره

تحديد حدود اختصاصی 
124/ 5 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی ش��ماره پالک 3120 فرعی از 
193 اصل��ی واقع در طرق ج��زء بخش یازده حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام آقای مرتضی 
توکلی پویا و غیره درجریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدید گردد اینكه به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید 
حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/6 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
ل��ذا بموجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
م الف/ 334                                           شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت دادرسي 
5/452 کالسه پرونده: 1145- 881199 ح/ 19، وقت رسیدگي: 89/7/25 ساعت 10/5 صبح، 
خواهان:  فرحناز ریحاني تبریزي، نام پدر: حس��ین آدرس: س��ه راه ملک شهر- خ ابونعیم- 
بلوار گلها- مجتمع مس��كوني مروارید ش��مالي- بلوک 37- همكف، خوانده:  اکبر هرندي 
نام پدر:  محمدباقر مجهول المكان، خواس��ته: درخواس��ت صدور حكم طالق بعلت مجهول 
المكان. خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
19 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب 
یک نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7468                     ادیبي- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
5/465 چون آقاي سید سجاد دادور شكایتي علیه آقاي علي ابراهیمي و مصطفي فرشیدزاده 
مبني بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
880514 ک 116 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 89/7/26 س��اعت 9/30 صبح 
تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي 
کیفري مراتب یک نوبت در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 7453                             مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
5/466 کالس��ه پرونده: 890361 ح/ 24، وقت رس��یدگي: 89/7/20- 8/30 صبح، خواهان: 
بنیاد مس��كن انقالب اس��المي، خوانده: محمد نوریان، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستي 
تس��لیم دادگاههاي عمومي نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 24 ارجاع گردیده و وقت 
رس��یدگي تعیین ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب ی��ک نوبت در یكي از جراید 
کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 

و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند.
م الف/ 7454                               مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
5/467 کالس��ه پرون��ده: 890359 ح/ 24، وق��ت رس��یدگي: 89/7/20- 9 صبح، خواهان: 
بنیاد مس��كن انقالب اس��المي، خوانده: حس��ن نوریان رامش��ه، خواس��ته: مطالبه. خواهان 
دادخواس��تي تس��لیم دادگاههاي عموم��ي نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 24 ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگي تعیین ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ي مدن��ي مراتب یک 
نوب��ت در یك��ي از جراید کثیراالنتش��ار محل��ي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر 
آگه��ي ظرف یک ماه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت رس��یدگي حضور 

بهمرساند.
م الف/ 7455                               مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 تحديد حدود اختصاصي
6/115 ش��ماره: 2577 چون تحدید حدود اختصاصي شش��دانگ قطعات زمین مزروعي سه 
جریب تقریبي به ش��ماره 14 فرعي واقع در مزرعه عمادالدین کامو پالک 25- اصلي بخش 
دوازده کاش��ان. ک��ه طبق پرونده ثبتي به ن��ام خانم پروین اعظمي فرزن��د جعفرقلي خان و 
غیره در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
89/6/30 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي 
به کلیه مجاورین و مالكین اخطار مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان امالک طب��ق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف 
پرون��ده ه��اي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعت��راض به این اداره 
بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نماید. 
نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

ابالغ رأي
6/116 کالس��ه پرونده: 315/89، شماره دادنامه:  462-89/4/27، مرجع رسیدگي: شعبه 20 
ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: ایران طاقوني قهفرخي نش��اني: دس��تگرد خ شهید 
مفتح- ابوذر 2 پالک 49، خوانده: بهرام عتیقه چیان نش��اني: خ مصال کوچه ارگ پالک 46، 
خواس��ته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال، گردش��كار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي خواهان ایران طاقوني قهفرخي بطرفیت بهرام عتیقه چیان به خواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 45/000/000 ریال بابت رس��یدهاي عادي تاریخ ه��اي 88/5/2 و 88/5/12 و 
88/6/8 ب��ه انضمام خس��ارت مطلق قانون��ي و صدور قرار تأمین با توج��ه به جمیع اوراق 
پرونده مفاد دادخواست خواهان و رسید عادي مورخه 88/5/2 و 88/5/12 و 88/6/8 و عدم 
حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي مورخه 89/4/14 علیرغم ابالغ شورا دعوي خواهان را 
مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198 ق.آ.م خوانده را به پرداخت 45/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر در حق خواهان 
محك��وم مي نماید. رأي صادره غیابي ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در همین شورا مي باشد.
م الف/ 7594                           قاضي شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسیس

6/117 ش��ماره: 2019/ ث 103/ 89 آگهي تأس��یس ش��رکت خدماتي لوله گس��تران آپادانا 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1389/05/26 تحت ش��ماره 41417 و شناسه ملي 
10260591330 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/05/26 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تكمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��مي و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهاي مجاز بازرگاني- خرید و فروش کاالهاي بازرگاني- ش��رکت در مناقصات و 
مزای��دات ارگان هاي دولتي و خصوص��ي- انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقي و حقوقي- 
اخذ وام و تس��هیالت و اعتبارات از بانكهاي خصوصي و دولتي در جهت پیش��برد اهداف 
شرکت- اخذ نمایندگي از شرکتهاي دولتي وخصوصي در داخل و خارج از کشور- اعطاي 
نمایندگي به شرکتهاي دولتي و خصوصي در داخل و خارج از کشور- شرکت در نمایشگاه 
هاي داخلي و خارجي- مشارکت در امر تولید کاالي مجاز بازرگاني- تأمین نیروي انساني 
موردنیاز به صورت موقت و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. مشارکت با شرکتهاي 
دولت��ي و خصوصي در داخل و خارج از کش��ور و اش��خاص حقیقي- روش��نایي معابر و 
خیابانها- س��اختمان سازي با شرکتهاي دولتي و خصوصي- جدول کشي معابر و خیابانها- 
آس��فالت کش��ي خیابانها و معابر- فضاي س��بز- آب و فاضالب- تأسیسات- جوشكاري و 
اس��كلت بندي ساختمانها- تأمین غذاي شرکتهاي خصوصي و دولتي- تأمین سرویس ایاب 

و ذهاب شرکتهاي دولتي و خصوصي. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان- شهر جدید بهارستان- خیابان 
اردیبهش��ت- خیابان ش��هید محمدي- محمدي 5- پالک 68. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
2/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 20/000 ریالي که تعداد یكصد سهم با نام مي باشد 
که مبلغ 750/000 ریال توسط مؤسسین طي گواهي بانكي شماره 186 مورخ 1389/05/16 

نزد بانک ملي شعبه بهارستان اصفهان 3137 پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم آمنه تقوي نژاد عروه به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خان فاطمه علوي راد به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 5-3- 
آقاي نصرت اله علوي راد به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي نصرت اله علوي راد به 
س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اس��ناد مالي و تعهدآور با امضاي مدیر عامل )نصرت اله علوي راد( منفرداً و با مهر ش��رکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل:  مجري مصوبات هیأت مدیره مي باش��د. 8- بازرس 
اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي حسن روشني دستگرد به عنوان بارزس اصلي. 2-8- آقاي 

یوسف نجفي عیسي آبادي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف/ 7697              آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

 
فقدان سند مالكیت

6/118 نظر به اینكه آقاي عبدالحس��ین ملكیان با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هویت و 
امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكیت شش سهم مشاع از سي 
ودو س��هم شش��دانگ یكدرب باغ ش��ماره هفده واقع درفودان 151 اصلي بخش یک ثبتي 
ش��هرضا ش��ده که سند مالكیت شش سهم مش��اع ازپالک فوق درصفحه 302 دفتر 45 ذیل 
ثبت شماره 6479 به نام نامبرده ثبت و سند صادر شده اینک عبدالحسین ملكیان درخواست 
صدور س��ند المثني نس��بت به شش سهم مش��اع مالكیت خود از پالک فوق را نموده است 
لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که 
هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده و یا مدعي 
وجود س��ند مالكیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكیت یا س��ند معامله 
تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند 
مالكیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم 
خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالكیت یا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
م الف/ 359                                 میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

6/120 نظر به اینكه خانم فهیمه یعقوبي فرزند اصغر با ارائه دو برگ استش��هادیه محلي که 
هویت ش��هود رس��مًا گواهي شده است مدعي مفقود شدن س��ند مالكیت دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یكباب خانه پالک  1/5950 واقع در بخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده که س��ند 
مالكی��ت مذکور ذیل ثب��ت 34251 صفحه 153 دفتر 239 بنام کری��م یعقوبي صادرگردیده 
وس��پس بموجب سندرس��مي 157035– 86/10/16 دفتر3 ش��هرضا به خانم فهیمه یعقوبي 
انتقال گردیده که نامبرده مدعي مفقودش��دن س��ند مالكیت و درخواست سندمالكیت المثني 
نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
و یا مدعي وجود س��ند مالكیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند 
معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
س��ند مالكیت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالكیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالكیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي شود. 
م الف/ 361                                   میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
تبصره 3

6/122 شماره: 7383 آگهي موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
آقاي ابراهیم ابراهیمي وکیل خانم صغري بیگم مصطفوي کهنگي و غیره اعالم نموده که سند 
مالكیت شش دانگ یكدرب باغ معروف به باغ حاجي سید علي اکبر پالک 104/3 واقع در 
دهس��تان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان متعلق به موروث او آقاي سید علي اکبر مصطفوي 
کهنگي فرزند ابراهیم نزد آقاي س��ید ارس��طو مصطفوي کهنگي فرزند سید علي اکبر میباشد 
چون با اخطار نامبرده تس��لیم ننموده مراتب بدس��تور تبصره 3 ذیل ماده 120 اصالحي آئین 
نامه قانون ثبت آگهي مي ش��ود که دارنده س��ند مالكیت مذکور از تاریخ انتشار آگهي ظرف 
مدت 10 روز س��ند مالكیت مذکور را تسلیم نماید و یا مجوز قانوني نگاهداشتن آنرا ضمن 
اعتراض خود باین اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه 

سند مالكیت ورثه طبق قانون صادر و مسترد خواهد شد.
م الف/ 176                                                     فدایي- رئیس اداره ثبت اردستان

 
تبصره 3

6/123 شماره: 7377 آگهي موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت
آقاي ابراهیم ابراهیمي وکیل خانم صغري بیگم مصطفوي کهنگي و غیره اعالم نموده که سند 
مالكیت س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یكدرب باغ پالک 104/26 واقع در دهستان برزاوند 
بخ��ش 17 ثبت اصفهان متعلق به موروث او آقاي س��ید عل��ي اکبر مصطفوي کهنگي فرزند 
ابراهیم نزد آقاي س��ید ارسطو مصطفوي کهنگي فرزند سید علي اکبر میباشد چون با اخطار 
نامبرده تس��لیم ننموده مراتب بدستور تبصره 3 ذیل ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت 
آگهي مي ش��ود که دارنده س��ند مالكیت مذکور از تاریخ انتش��ار آگهي ظرف مدت 10 روز 
س��ند مالكیت مذکور را تسلیم نماید و یا مجوز قانوني نگاهداشتن آنرا ضمن اعتراض خود 
باین اداره اعالم نماید در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه س��ند مالكیت 

ورثه طبق قانون صادر و مسترد خواهد شد.
م الف/ 177                                                      فدایي- رئیس اداره ثبت اردستان
 

تأسیس
6/124 شماره: 7350 آگهي تأسیس شرکت بارانداز و انبار آپادانا اردستان )سهامي خاص(

خالصه اساس��نامه و اظهارنامه ش��رکت بارانداز و انبار آپادانا اردس��تان سهامي خاص که در 
تاریخ 89/5/27 تحت شماره 766 با شناسه ملي 10862052531 در این اداره به ثبت رسیده و 
در تاریخ 89/5/27 از لحاظ امضاء ثبت تكمیل گردیده است و براي اطالع عموم در روزنامه 
رسمي کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: قبول 
و نگهداري و تحویل هرگونه مواد اولیه محصوالت صنعتي و کش��اورزي و ماش��ین آالت و 
سردخانه اي و غیره و هرگونه مال استیجاري در انبار با سقف و بي سقف و هرگونه عملیات 
انبارداري و صادراتي و وارداتي و تمام موارد قید ش��ده. 2- مرکز اصلي ش��رکت: اردس��تان 
کمربندي اردس��تان بعد از دانش��گاه پیام نور کدپس��تي: 8381894511، 3- سرمایه شرکت: 
یک میلیون ریال که 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقي در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 
4- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء:  آقاي 
س��یف اله رمضاني به سمت مدیرعامل و خانم مریم کرمي اردستاني به سمت نائب رئیس و 
آقاي سیف اله رمضاني به سمت رئیس هیئت مدیره براي مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 6- اختیارات مدیرعامل: آقاي سیف اله رمضاني نامبرده مجري مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. 7- بازرسان اصلي و علي البدل: آقاي رحمت اله کرمي اردستاني و شعبان 
کرمي اردس��تاني به ترتیب به سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت یک سال 

انتخاب شدند. 8- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گردید.
م الف/ 173                                  فدایي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تغییرات

6/125 شماره: 7308 آگهي تغییر مرکز شرکت آریا دشت پارسا )با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت 238322 و شناسه ملي 10862051526 به استناد نامه شماره 32/23059 الف 
مورخه 89/5/9 و آگهي ش��ماره ت/ 32 مورخه 87/4/23 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجاري تهران محل ش��رکت به مهاباد بعد از پارک جنگلي مزرعه مهابادي منتقل و ذیل 

شماره ثبت 765 در این اداره به ثبت رسیده است.
م الف/ 174                                                     فدائي- رئیس ثبت اسناد اردستان
 

فقدان سند مالكیت 
6/128 ش��ماره: 7592 آقاي حس��ن غالمي فرزند عباسقلي باستناد یک برگ استشهاد محلي 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي شده که سند مالكیت شش حبه مشاع از 
ش��ش دانگ یک باب خانه پالک 1/1598 واق��ع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 253 
دفتر 167 به نام آقاي حسن غالمي ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایي مفقود گردیده و 
معامالت متعددي انجام ش��ده چون درخواست صدور سند مالكیت المثني نموده طبق ماده 
120 اصالح��ي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالكیت نزد خود مي باش��د از تاریخ انتشار این آگهي 
لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید. در 
صورت انقضاء  مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه سند 

مالكیت یا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
م الف/ 179                                    فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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قمری پرنده ای بس��یار زیبا و حالل گوش��ت است 
که در مس��یر مهاجرت خود از وسط های شهریور 
ت��ا 15 مهرم��اه در مناط��ق بوت��ه زار، پردرخت و 
خوش آب و هوای کرمانش��اه ماندگار می ش��ود و 
با تأسف در همین مدت کم جمعیت بسیار زیادی 
از این پرنده توس��ط ش��كارچیان صید می شوند. 
به گزارش ایس��نا، منطقه کرمانش��اه، این پرنده که 
گونه های مختلفی را شامل می شود در طی یک ماه 
 یاد شده در مناطق خوش آب و هوا و به طور کلی 

پر درخت کرمانشاه سكنی می گزیند که در این فصل 
به دلیل خشک شدن گیاهان و بوته زارهای وحشی 
و کامل شدن دانه های آنها، منابع غذایی به وفور در 
اختیار این پرنده قرار می گیرد و آنان قادر هس��تند 
تمامی مواد مورد نیاز خود را از دانه های وحش��ی 
منطقه تأمین کنند. در این بین فعالیت ش��كارچیان 
محلی نیز به شدت افزایش می یابد. شكار بی رویه 
قمری در این فصل به حدی است که صدای شلیک 
تفنگ های ساچمه ای شكارچیان هر دقیقه به گوش 
بومیان محل رس��یده که در هر شلیک امكان کشته 
شدن بین 2 تا 10 قمری هم وجود دارد. شكارچیان 
با پنهان کردن خود در زیر درختان، قمری هایی را 
که از ت��رس به درختان دیگر پناه می برند ش��كار 
کرده و در این میان سراس��یمگی و احساس نا امنی 
ش��دیدی را در می��ان جمعیت قمری ه��ا به وجود 
می آورن��د. تفنگ های مورد اس��تفاده ش��كارچیان 
س��اچمه ای اس��ت، به گون��ه ای که در هر ش��لیک 
بیش از 100 ساچمه از لوله تفنگ خارج می شود. 
ساچمه هایی که سربی بوده و پرداختن به مشكالت 
زیست محیطی ناشی از پخش شدن آنها در طبیعت 
مشكل دیگری است. در این بین قمری های جوان 
و کم تجربه بیشتر از دیگران طعمه شكار می شوند. 
زیرا موس��م جفت  گیری و تخمگذاری از نوروز تا 
نیمه های تابستان ادامه دارد و پس از آن در اواسط 
ش��هریور ماه قمری های جوان که به شدت آسیب 
پذیرتر از قمری های یک یا دو س��اله هستند پرواز 
خود را آغ��از کرده و به راحتی صید ش��كارچیان 
می ش��وند. ش��كارچیانی که از صبح، قبل از طلوع 
آفتاب تا زمان تاریک ش��دن هوا به ش��كار قمری 

مشغول هستند.

مدیر اداره محیط زیس��ت شهرس��تان نائین گفت: 
در اج��رای قوانی��ن حفاظ��ت از تنوع زیس��تی دو 
گروه ش��كارچی متخلف که اقدام به ش��كار چهار 
 گونه جانوری حمایت ش��ده ک��رده بودند با تالش 
محی��ط بانان ای��ن اداره دس��تگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند. 
به گزارش )ایس��نا(، حس��ین اکبری اظهار داشت: 
در بازرس��ی از این دو گروه ش��كارچی غیرمجاز 
که در زیس��تگاه های بخش انارک و ارتفاعات الی 
س��یاه بخش مرکزی دستگیر شدند یک رأس میش 
وحش��ی، یک رأس بز وحش��ی و دو قطعه باقرقره 

کشف شد. 
وی اف��زود: همچنی��ن از این دو گروه ش��كارچی 
غیرمجاز که دارای سوابق شكار غیر مجاز متعددی 
هس��تند دو قبض��ه س��الح و مهم��ات مربوطه به 
همراه س��ایر وسایل شكار کش��ف و ضبط گردید 
 ک��ه به هم��راه متخلفان به مراج��ع قضایی تحویل 

شدند. 
مدیر اداره محیط زیس��ت شهرستان نائین ادامه داد: 
بر اس��اس قانون، این دو گ��روه متخلف افزون بر 
محكومیت کیفری، به پرداخت 12 میلیون و هشتصد 
هزار ریال به حساب خزانه محكوم می شوند. اکبری 
خاطر نش��ان ساخت: با تالش مأموران اجرایی این 
اداره، از ابتدای سال 89 تاکنون 12 گروه شكارچی 
متخلف دس��تگیر و تحویل مراجع قضایی ش��دند 
که در س��ریع ترین زمان ممكن به پرونده های آنان 

رسیدگی به عمل آمده است.

 شكار بي رويه قمري 
در كرمانشاه

ش��هردار منطق��ه 5 اصفه��ان، گفت: ب��ا اجرای 
طرح های متعدد، 6 درص��د زباله های روز این 
منطق��ه کاهش یافته اس��ت.  به گ��زارش ایمنا و 
به نق��ل از روابط عمومی ش��هرداری منطقه پنج 
اصفه��ان، »محمدرضا برزو اصفهانی« با بیان این 
مطلب افزود: معاونت خدمات شهری شهرداری، 
این منطقه درخصوص کاه��ش زباله نوبت روز 
و در راس��تای فرهن��گ س��ازی در زمین��ه امور 
شهروندی، کارهاي فرهنگی و بازدارنده مختلفی 
در ماهه��ای اخی��ر اجرا کرده اس��ت. وی جمع 
آوری مخزن های زباله، از سطح منطقه، برگشت 
زباله های خ��ارج از نوبت، به منازل و بارگیری 
آن در نوب��ت ش��ب، برگزار ک��ردن کالس های 
آموزش��ی متنوع، جهت اصناف مختلف،  نصب 
بن��ر و پالکارد جه��ت ی��ادآوری در محله ها و  
توزی��ع اعالمیه ه��ای آموزش��ی در محله های 
ش��لوغ، را از جمله اقدام های ش��هرداری منطقه 
پن��ج، در جهت کاهش زباله برش��مرد و تصریح 
کرد: رفع مش��كالت از طریق ارتب��اط چهره به 

چهره با ش��هروندان توس��ط مأم��وران آموزش 
پس��ماند و بازیافت و آموزش به ش��هروندان در 
مس��جدهای منطقه، از دیگر برنامه هایی بوده که  
 منجر به کاهش حجم زباله از 8 به 2 درصد شده 

است.

با ارتقاي فرهنگ شهروندی صورت گرفت
كاهش 6 درصدی حجم زباله های منطقه 5 آلودگی محیط زیس��ت از 

مناب��ع گوناگ��ون صورت 
پیش��رفت  ب��ا  می گی��رد. 
تمدن بش��ری و توس��عه 
ازدی��اد روز  ف��ن آوری و 
افزون جمعی��ت، در حال 
حاضر دنیا با مش��كلی به 
نام آلودگی در هوا و زمین 
روبرو شده است که زندگی 
ساکنان کره زمین را تهدید 
می کند. به ط��وری که در 
هر کشور حفاظت محیط 
زیست مورد توجه جدی 
امروزه  اس��ت.  دولتمردان 
وضعیت زیست محیطی به 
گونه ای شده که مردم یک 
ش��هر یا حتی یک کشور 
از آثار آلودگی در ش��هر یا 
کشور دیگر در امان نیستند.

برف��ی که در ن��روژ می بارد مواد آالین��ده ای به همراه 
دارد ک��ه منش��أ آن از انگلس��تان و آلمان اس��ت. یا 
باران اس��یدی در کانادا نتیجه مواد آالینده ای اس��ت 
ک��ه از ایاالت متحده سرچش��مه می گی��رد. در آتن 
 گاهی مجبور می ش��وند به علت آلودگی شدید هوا، 
کارخانه ه��ا را تعطی��ل و رفت و آم��د اتومبیل ها را 
محدود کنند. شهرهای دیگر دنیا مانند مكزیكوسیتی، 
رم و تهران نیز با مشكل آلودگی هوا دست به گریبانند. 
آلودگی دریاها، رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها و 

جنگل ها نیز، موضوع بحث جدی هستند.
آلودگی محیط زيست و اليه ازن 

یكی از مس��ائلی که در سال های اخیر باعث نگرانی 
دانش��مندان شده، مسأله تهی ش��دن الیه ازن و ایجاد 
حفره در این الیه در قطب جنوب اس��ت. الیه ازن در 
فاصله 16 تا 48 کیلومتری از سطح زمین قرار گرفته 
و کره زمین را در برابر تابش فرابنفش نور خورش��ید 
محافظت می کند. هر گاه از مقدار الیه ازن، 10 درصد 
کم ش��ود؛ مقدار تابشی که به سطح زمین می رسد تا 
20 درصد افزایش می یابد. تابش فرابنفش موجب بروز 
س��رطان پوست در انسان می شود و به گیاهان صدمه 
)CFC( می زند. مولكول ه��ای کلروفلوئورکربن ها
 در از بی��ن بردن الی��ه ازن مؤثرن��د. از این ترکیبات 
به طور گس��ترده در دس��تگاههای س��رد کننده و در 
افشانه ها )اسپری ها( استفاده می شود. این مولكول ها به 
علت پایداری آنها به استراتوسفر راه می یابند و در آنجا 
بر اثر تابش خورشید پیوند »C-Cl« شكسته می شود. 
اتم کلر حاصل به مولكول ازن حمله می کند و مولكول 
»CLO« را می دهد. این مولكول به نوبه خود با اکسیژن 
ترکیب شده، مولكول »O2« و اتم »Cl« آزاد می شود 
که دوباره در چرخه تخریب ازن ش��رکت می کند. از 
این روست، در عهدنامه سال 1978 مونترال قرار این 
ش��ده که؛ از مصرف کلروفلوئوروکربن ها به تدریج 
کاسته شده و مواد دیگری به عنوان جانشین برای آنها 
یافت شود و یافتن چنین ترکیباتی به طور مسلم، کار 

شیمیدانان است.
آلودگی هوا و مه دود فتوشیمیايی 

بسیاری از مناطق شهری با پدیده آلودگی هوا روبه رو 
هس��تند که در جریان آن، سطوح نسبتاً باالیی از ازن 
در سطح زمین که جزء نامطلوبی از هوا در ارتفاعات 
کم است؛ در نتجه واکنش نور القایی آالینده ها تولید 
می شود. این پدیده را مه دود نور شیمیایی می نامند و 
گاهی از آن به عنوان »الیه ازن در مكانی نادرست« از 
نظر تشابه آن با مسأله تهی شدن ازن استراتوسفر، یاد 
می کنند. فرآیند تشكیل مه دود در واقع شامل صدها 
واکنش مختلف است که دهها ماده شیمیایی را در بر 
می گیرد و به طور همزمان رخ می دهند. در واقع، هوای 

ش��هرها را به »واکنشگاههای شیمیایی عظیم« تشبیه 
کرده اند.

پدیده مه دود شیمیایی، نخستین بار در دهه 1940 در 
لس آنجلس مشاهده شد و از آن زمان، عموماً به این 
شهر وابسته است. اما در دهه های اخیر با کنترل آلودگی 
هوا مسأله مه دود در شهر لس آنجلس، به طور نسبی 
تخفیف پیدا کرده است. از نظر کمی، اکثر کشورها و 
همچنین سازمان جهانی بهداشت)WHO(، حدی را 
برای حداکثر غلظت مجاز ازن در هوا در نظر گرفته اند 
که در حدود ppb 100 )میانگین غلظت ها در طول 
زمان یک س��اعت( است. ازن در هوای پاکیزه تنها به 
چن��د درصد این مقدار می رس��د. واکنش دهنده های 
اصلی اولیه در یک پدیده مه دود نور شیمیایی، اسید 
نیتریک، NO  و هیدروکربن های سوخته نشده هستند 
که از موتورهای احتراقی درون سوز به عنوان آالینده 
در هوا منتشر می شوند. بخش مهم دیگر در تشكیل مه 

دود، نور خورشید است.
باران اسیدی 

یكی از جدی ترین مش��كالت زیس��ت محیطی که 
امروزه بس��یاری از مناطق دنیا با آن رو به  رو هستند، 
باران اسیدی اس��ت. این واژه انواع پدیده ها، از جمله 
مه اس��یدی و برف اس��یدی ک��ه تمام آنها ب��ا نزول 
 مقدار قابل مالحظه اس��ید از آسمان مطابقت دارد را 

می پوشاند. 
باران اسیدی دارای انواع نتایج مضر بوم شناختی است 
وجود اسید در هوا نیز احتماالً بر روی سالمتی انسان 
اثر دارد. پدیده باران اس��یدی در س��ال های آخر دهه 
1800 در بریتانیا کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 
از یاد رفت. بارش های جوی که قدرت اس��یدی آن 
به طور قابل توجهی بیش از باران طبیعی )که خود به 
علت حل شدن دی اکسید کربن هوا در آن و تشكیل 
اسید کربونیک به طور مالیم اسیدی است( باشد، باران 

اسیدی نام دارند.
»)aq(g( + H2O )aq( ↔ H2CO3( CO2«

 PH پروتون آزاد می ش��ود و  H2CO3 از تفكی��ک
سیس��تم را کم می کند. از اینرو PH باران طبیعی که 
آلوده نش��ده، از ای��ن منبع به خصوص ح��دود 5/6 
اس��ت. تنها بارانی که قدرت اسیدی آن به مقدار قابل 
مالحظه ای بیشتر از این باشد، یعنی PH آن کمتر از 
5 باشد، باران اسیدی تلقی می شود. دو اسید عمده در 
باران اس��یدی،HNO3  وH2SO4  اس��ت. به طور 
کلی، محل نزول باران اسیدی در مسیر باد دورتر از منبع 
آالینده های نوع اول، یعنیSO2  و نیتروژن اکسیدها 
اس��ت. باران اس��یدی به هنگام حمل توده هوایی که 
آالینده ه��ای نوع اول را در بر دارند، به وجود می آیند. 
از اینرو باران اسیدی یک مشكل آلودگی است که به 
عل��ت حمل دور برد آالینده های ه��وا، حدود و مرز 

جغرافیایی نمی شناسد.

مواد شیمیايی آلی سمی 
واژه مواد ش��یمیایی سنتزی 
از طرف رس��انه های گروهی 
ب��رای توصیف اجس��امی به 
کار می رود ک��ه به طور کلی 
در طبیعت یافت نمی شوند. 
ولی توس��ط ش��یمیدانان از 
اجسام ساده تر سنتز شده اند. 
اکثریت مواد شیمیایی سنتزی 
که مصرف تجارت��ی دارند، 
ترکیبات آلی هس��تند و برای 
بیش��تر آنها از نفت به عنوان 
منب��ع اولی��ه کرب��ن در این 
ترکیب ها استفاده شده است. 
کربن ب��ا کل��ر ترکیب های 
زیادی را تشكیل می دهد که 
به علت سمی بودن آنها برای 
بعضی گیاهان و حش��رات، 
بس��یاری از این قبیل ترکیب ها کاربرد گسترده ای به 
عنوان آفت کش یافته اند. ترکیبات آلی کلردار دیگر به 
طور گسترده ای در صنایع پالستیک و الكترونیک به 
کار برده شده اند. شكستن پیوند کربن به کلر به طور 
مشخص دشوار است و حضور کلر همچنین واکنش 
پذیری سایر پیوندها را در مولكول های آلی کم می کند. 
همین خاصیت به این معنی اس��ت که با وارد ش��دن 
ترکیب های آلی کلردار به محیط زیست، تخریب آنها 
به کندی صورت می گیرد و بیشتر تمایل به جمع شدن 
دارند و به این علت به معضل بزرگ محیط زیس��ت 
محیطی تبدیل ش��ده اند. اجسام آلی سمی که به طور 
عمده مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: انواع آفت 
کش ها، حشره کش های سنتی، حشره کش های آلی 
کلردار، ددت، توکسافن ها، کاربامات، حشره کش های 

آلی فسفات دار، علف کشها و....
آلودگی آب ها 

آب، تصفیه و جلوگیری از آلودگی و به هدر رفتن آن، 
از مسائل بسیار مهم زمان ما به حساب می آید. آلودگی 
آب ها، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب می شود 
که به علت پیشرفت صنایع و تكنولوژی، هر روزه با 

پیشرفت روزافزون آن مواجهیم.
فلزهای سنگین و شیمی خاك 

بسیاری از فلزهای سنگین برای انسان سمی هستند 
 )Cd( کادمیم ،)Pb( سرب ،)Hg( و چهار فلز جیوه
و آرسنیک  )As(، فلزهایی هستند که به علت کاربرد 
گسترده، سمیت و توزیع وسیع آنها؛ بیشترین خطر را از 
نظر زیست محیطی دارند. البته هیچ یک از این عنصرها 
هنوز به آن اندازه در محیط زیست پخش نشده که یک 
خطر گسترده به شمار آید. به هر حال، هر یک از آنها 
در بعضی از محالت در سال های اخیر در سطوحی 
سمی یافت می شود. این فلزها به طور عمده از مكانی 
به مكان دیگر از طریق هوا منتقل می شوند و این انتقال 
به طور معمول به صورت گونه هایی که روی ماده ذره 
 مانند معلق، جذب سطحی شده یا در آن جذب شده 

است، صورت می گیرد.
تولید انرژی و آثار محیطی آن 

بسیاری از مسائل زیست محیطی، نتیجه غیر مستقیم 
تولید و مصرف انرژی، به ویژه زغال س��نگ و بنزین 
است. ذخایر زغال سنگ در دنیا از مجموع نفت، گاز 
طبیعی و اورانیوم خیلی بیشتر است. از اینرو مصرف 
زغال س��نگ برای تولید ان��رژی صنعتی نه تنها ادامه 
خواهد یافت، بلكه احتماالً به مق��دار زیادی به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هندوستان 
که ذخایر زیادی از این ماده دارند، افزایش می یابد. از 
سوزاندن زغال سنگ مقدار زیادیSO2  وCO2  که 
آالینده هستند تولید می شود. بحث انرژی هسته ای و 

سایر منابع انرژی نیز جای خود دارد.

زمین منآلــودگــی محيــط زيســت

محیط زيست

 رئی��س س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت گفت:
 به دستور رئیس جمهوری طی 5 تا 10 سال، دو میلیارد 
متر مكعب آب که یک میلیارد آن از صرفه جویی در 
حوزه آبخیز منطقه و یک میلیارد از طریق انتقال آب از 
منابع آبی دیگر و بارور کردن ابرها تأمین می ش��ود به 
دریاچه ارومیه انتقال می یابد. به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطالع رسانی دولت، »محمد جواد محمدی زاده« یكی از 
توفیق های دولت را ایجاد دغدغه های مردمی در رابطه 
با موضوع محیط زیست و ارتقای خواست آنها دانست 

و افزود: اگر مردم و سازمان های غیر 
دولتی نس��بت به وضعیت دریاچه 
ارومیه بی تف��اوت باش��ند، ما باید 
نگران باشیم؛ ضمن اینكه خوشحالیم 
موض��وع دریاچه ارومی��ه به عنوان 
یک ذخیره گاه زیست کره زمین که 
متعلق به مردم جهان است به دغدغه 
عمومی تبدیل ش��ده اس��ت. معاون 
رئیس جمهوری ب��ا تأکید بر اینكه: 
دریاچه ارومیه دارای اولویت خاصی 
برای دولت است، اضافه کرد: ارومیه 
بعد از بحرالمیت، دومین تاالب آب 
شور و ششمین تاالب بزرگ جهان 
 به لحاظ وسعت است. محمدی زاده 
ادام��ه داد این دریاچ��ه پارک ملی و 
باالتری��ن رده حفاظت��ی درب��اره آن 
اعمال شده و از سال های قبل، توجه 

ویژه ای به این منطقه شده است. همچنین در بند الف 
ماده 67 برنامه چهارم در خصوص مدیریت زیس��ت 
بومی تصمیم گرفته شده که دریاچه ارومیه مصداق آن 
است. وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست 
در قالب طرح حفاظت از تاالب های ایران با همكاری 
دستگاه های مرتبط و استانداری ها و همكاری اجتماع 
محلی، توانسته برای اولین بار یک سند محیط زیستی 
زیست بومی را در کش��ور تدوین کند و به تصویب 
هیأت وزیران برساند که اجرای آن به عنوان یک برنامه 

فرابخشی در دستور کار دولت قرار گرفته است. رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: به دلیل 
ش��رایط بحرانی این حوزه آبخیز، یک کارگروه ویژه 
تشكیل ش��د که معاون اول رئیس جمهوری در رأس 
ای��ن کارگروه و دو معاون رئیس جمهوری و وزیران: 
نیرو، جهاد، مسكن و شهرسازی و کشور و سه استاندار 
اس��تان های همجوار عضو آن هستند. محمدی زاده 
گفت: 27 طرح اجرایی برای تمامی دستگاه ها تدوین 
ش��ده که وظیفه همه را مشخص می کند تا باالی دو 

میلیارد متر مكعب آب وارد دریاچه شود و این اتفاق 
پنج تا 10 سال طول خواهد کشید چرا که چیزی حدود 
50 س��ال به این اکوسیستم فشار وارد شده است. وی 
اضافه کرد: این فشار 50 ساله باید طی پنج تا 10 سال 
جبران ش��ود و به همین دلیل براس��اس مطالعه های 
انجام ش��ده 3/1 میلیارد متر مكعب، حداقل نیاز آبی 
 دریاچه اس��ت و ما تعهدهای مكتوب را از س��ازمان 
آب منطقه ای، وزارت نیرو و جهاد کش��اورزی گرفته 
ایم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: 

در آخرین جلسه ای که با حضور رئیس جمهور، 10 
روز پیش تشكیل شد طرح انتقال آب از منابع آبی دیگر 
در دس��تور کار قرار گرفت. محمدی زاده اضافه کرد: 
وزارت نیرو مكلف ش��ده است حداقل 700 میلیون 
متر مكعب از حوزه های آبخیز دیگر مانند مناطقی در: 
کردس��تان، شمال کشور، حوزه ارس و حتی از دریای 
خزر تأمین کند که این انتقال بین سه تا هفت سال طول 
می کش��د. وی افزود: در کنار این انتقال، طبق دستور 
رئیس جمهور قرار ش��ده از محل اصالح روش های 
آبیاری صرف��ه جویی در مصرف آب 
صورت بگیرد و یک میلیارد متر مكعب 
با اصالح روش هاي، آبیاری، به حوزه 
آبری��ز ارومیه وارد ش��ود که طی پنج 
سال این اتفاق می افتد. معاون رئیس 
جمهوری گفت: 30 سال قبل، مساحت 
اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، 320 
هزار هكتار بود ولی امروزه 680 هزار 
هكتار اراضی زیر کش��ت، در حاشیه 
این دریاچه است، یعنی افزایش بیش 
از دو برابر سطح زیر کشت، یعنی نیاز 
آبی در باال دست، از طریق انتقال آب 
به وس��یله پمپ افزایش یافته اس��ت. 
رئیس سازمان محیط زیست همچنین 
با اشاره به کاش��ت درختان سیب در 
باالدست دریاچه ارومیه اظهار داشت: 
ما نمی خواهیم و نمی توانیم مردمی را 
که در اطراف دریاچه کش��ت می کنند، منع کنیم چرا 
که در 30 س��ال قبل، تولید میوه در این حوزه آبریز دو 
میلیون تن بود ولی در حال حاضر به هشت میلیون تن 
رسیده است. وی اضافه کرد: بررسی ها نشان می دهد 
که می توان از محل مصرف های فعلی دو میلیارد متر 
مكعب آب صرفه جویی کرد. همچنین بنا به دستور 
رئیس جمهور قرار است یک میلیارد متر مكعب برای 
توسعه کشاورزی و یک میلیارد نیز برای حوزه آبریز 

دریاچه ارومیه صرف شود.

طي پنج تا ده سال
تزريق دو ميليارد مترمكعب آب، به درياچه اروميه

پلی��س تایلن��د زن 31 س��اله ای را در ف��رودگاه 
بانك��وک بازداش��ت کرد ک��ه قصد داش��ت یک 
 تول��ه ببر دو ماه��ه را به مقصد ای��ران قاچاق کند. 
به گزارش فارس، مقامات حفاظت از حیات وحش 

تایلند اعالم کردند: پلیس این کشور هنگام بازرسی 
از چمدان یک زن در فرودگاه بانكوک توله دو ماهه 
یک ببر را یافته است. براساس گزارش فرانس پرس 
ای��ن حیوان توس��ط یک زن 31 س��اله تایلندی در 
چمدانی حاوی اسباب بازی قرار داده شده و برای 
ورود به بخش بار هواپیما ارسال شده بود که مأموران 
فرودگاهی با عبور اشعه ایكس از این چمدان به آن 
مشكوک ش��دند. گزارش های منتش��ر شده نشان 
می دهد: این زن قصد س��وار ش��دن هواپیمایی به 
مقصد ایران را داشته است. مشخص نیست آیا این 
توله ببر وحشی بوده است یا به صورت دست آموز 
بزرگ شده است. زنی که در این رابطه دستگیر شده 
ب��ه دلیل تالش برای قاچاق یک حیوان در معرض 
خط��ر در تایلند، به طور معمول به 4 س��ال حبس 
و پرداخ��ت 1280 دالر به عن��وان جریمه محكوم 

خواهد شد.

معاون اداره کل محیط زیس��ت اس��تان ایالم با بیان 
اینكه: طرح توسعه گوزن زرد ایرانی اواسط شهریور 
در اس��تان ایالم اجرا می ش��ود، گفت: این طرح در 
سایتی به وسعت 75 هكتار است. غالمرضا ابدالی 
در گفتگو با »توانا« اظهار داش��ت: طرح گوزن زرد 
 ایران��ی، در س��ال 86 و در وس��عت 10 هكتار و با 
6 رأس گوزن، به صورت پایلوت افتتاح شد. وی در 
ادامه افزود: هم اکنون سایت جدیدی را، با وسعت 
75 هكتار ایجاد کرده  ایم و اواسط شهریور گوزن ها 
را از سایت قدیم به سایت جدید منقل خواهیم کرد. 
معاون اداره کل محیط زیس��ت اس��تان ایالم با بیان 
اینكه: در فاز دوم طرح وس��عت آن را از 75 هكتار 
ب��ه 175 هكتار افزایش خواهیم داد، بیان  کرد: برای 
جلوگیری از تداخل ژنتیكی گوزن ها با سایت های 
دیگر در س��ایر اس��تان ها ارتباط برقرار کرده ایم تا 
گوزن ها را با یكدیگر مبادله کنیم. گوزن زرد ایرانی 
که یك��ی از زیباترین و ب��ا ارزش ترین گونه های 
پستاندار است از حدود 50 سال پیش توجه خاص 

محافل ایرانی و بین المللی را به خود جلب کرد و 
در حالی که گمان می رفت، نسل گوزن زرد ایرانی 
به کلی منقرض شده است، در سال 1334)1950( 
معلوم ش��د تعدادی از آنه��ا در جنگل های اطراف 

رودخانه دز و کرخه باقی مانده اند.

سرو ابرقو با چهار، پنج هزار سال عمر، اهمیت خاصی 
دارد ولی متولی مسئول مشخصی ندارد. نام ابرقوی 
یزد با سروهای کهن سالش همواره در هم تنیده است. 
در این شهر پنج درخت کهن سال وجود دارد که در 
بین آنها، دو درخت سرو از بقیه عمر بیشتری دارند. 
یكی هزار ساله و دیگری چهارهزار و 500 ساله. سرو 
چهار هزار و 500 ساله همان درخت معروفی است 
که به عنوان میراث جهانی در یونسكو ثبت شده است.
اما سرو چهار هزار و 500 ساله ابرقو این روزها حال 
خوشی ندارد، بعضی می گویند بعد از 5-4 هزار سال، 
درخت عمرش را کرده ولی برخی دیگر می گویند: 
س��اخت و ساز در اطراف این درخت کهنسال، آن را 
به این حال و روز انداخته ولی به گفته محمدمهدی 
صادقی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ابرقو آنچه 
بیش از همه در مورد درخت کهن س��ال ابرقو تأمل 
برانگیز است این است: با وجود اهمیت جهانی این 
سرو کهنسال، وظیفه حفاظت و رسیدگی به آن متولی 
مشخصی ندارد. به گزارش ایلنا، محمدمهدی صادقی 
رئیس اداره منابع طبیعی ابرقو در مورد این سرو چهار 
هزار و 500 ساله می گوید: واقعیت این است که این 
درخت خارج از محدوده وظایف اداره منابع طبیعی و 

در حوزه شهری قرار دارد ولی به عنوان یک کارشناس 
که در زمینه درختان مطالعه و تحقیق هایی داشته ام 
می گویم: این درخت کهن سال شرایط مناسبی ندارد. 
صادقی ادامه داد: با تأسف با وجود اهمیت این سرو 
کهنس��ال، در کنار آن خیابان احداث شده که همین 
آسفالت خیابان هم موجب آسیب رساندن به خاک 
می شود و هم موجب بازتابش نور آفتاب به سمت 
س��رو شده اس��ت. همچنین احداث ساختمان های 
مس��كونی و دولتی در اطراف این سرو روی حیات 
سرو بی تاثیر نیست. او تأکید کرد: باید هر چه سریعتر 
نسبت به وضعیت این سرو اقدام های الزم صورت 
گیرد و گرنه س��رو به طور حتم دچار آسیب جدی 
می ش��ود. رئیس اداره منابع طبیعی ابرق��و در مورد 
متولیان رس��یدگی به امور این سرو کهنسال توضیح 
داد: اداره مناب��ع طبیعی تاکنون در رس��یدگی به امور 
این سرو کهنسال مسئولیتی نداشته است، اما متولی 
 نگه��داری و مراقب��ت از این درخ��ت تا یک مدت 
بر عهده شهرداری بود، سپس محیط زیست مسئولیت 
این درخت را پذیرفت. او ادامه داد: توسط اداره منابع 
طبیعی پیش��نهاد شد کمیته ای متش��كل از نهادهای 
مربوطه جهت نگه��داری و حفاظت بهتر از این اثر 
منحصر به فرد تشكیل شود و اداره منابع طبیعی هم 
همكاری کند. این کارشناس منابع طبیعی درمورد راه 
حل های نجات این سرو کهنسال از وضعیت فعلی 
نیز گفت: با توجه به اهمیت این درخت ش��اید هیچ 
کارشناس��ی جرأت نكند برای بهب��ود وضعیت این 
اثرارزش��مند اعمال نظر کند چون اگر مشكلی پیش 
بیاید، مس��ئولیتش بسیار سنگین اس��ت. او در پایان 
پیشنهاد داد: با توجه به اهمیت درخت بهتر است تیمی 
مرکب از کارشناسان مجرب و استادان دانشگاه تشكیل 
شود تا با بررسی وضعیت فعلی این درخت و مقایسه 
آن با وضعیت قبلی که باعث شده درخت با این مدت 
طوالنی به حیات خود ادامه دهد، به راهكاری دست 
یابند تا به واسطه آن بتوان این میراث جهانی را حفظ 

کرده و به وضعیت قبلی خود برگرداند.

كشف توله ببر؛ در چمدان زن تايلندی مسافر به ايران

معاون اداره كل محیط زيست استان ايالم :
 طرح توسعه گوزن زرد ايراني در استان ايالم

 اجرا مي شود

سرو ابرقو 
ميراث 4500 ساله ای كه متولی ندارد

مديراداره محیط زيست شهرستان نائین:
دستگيری دو گروه 

شكارچی سابقه دار در نائين
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آسمان خراش های بسکتبال ايران، غير قابل پيش بينی

سیف زاده: 

خدابخش به انتظار ده ساله ما پايان داد

ورزش

با تساوی تیم پرسپولیس مقابل فوالد خوزستان و پیروزی 
 ش��یرین دو بر ی��ک ذوب آهن برابر میهم��ان خود تیم 
صبای قم، ش��اگردان ابراهیم زاده پ��س از 5 روز دوباره 
به صدر جدول بازگش��تند. در این دی��دار که با حضور 
بیش از 3 هزار هوادار اصفهانی در ورزش��گاه فوالدشهر 
برگزار ش��د یک تغییر در ترکیب ذوب آهن دیده شد و 
آن هم بازی کردن سید احمد محمد پور مدافع کهنه کار 
ذوبی ها بود که انصافاً نیمه دوم خیلی خوب روی خط 
طولی حرکت و از جناح راست حریف توپ های رو به 
جلو و عرضی خوب��ي را برای مهاجمان ذوب آهن مهیا 
کرد که گل اولی که در دقیقه 67 توسط ایگورکاسترو به 
ثمر رسید روی حرکت این بازیكن بود، در نیمه نخست 
شاگردان ابراهیم زاده برتری نسبی به تیم صبا داشتند، اما 
موقعیت آنچنانی را روی دروازه ش��اگردان یاوری ایجاد 
نكردند، به دلیل اینكه صبای قم برای حداقل امتیاز پای به 
اصفهان گذاشته بود و بازی را تدافعی و بسته دنبال کرد. 
اما در نیمه دوم ذوبی ها بیشتر حمالت خود را به کناره ها 
کش��یدند و توسط کاسترو و سید محمد حسینی )دقیقه 
83( به گل رسیدند. پس از گل دوم، ذوبی ها به فكر پایان 
بازی بودند که فرزاد حاتمی بازیكن فصل پیش سپاهان، 
که به تیم صبا نقل مكان کرده در دقیقه 86 به جای محسن 
 بیات وارد زمین ش��د و سه دقیقه پس از ورودش دروازه 
شهاب گردان را گشود که در همین حین او می خواست 
توپ را بردارد تا از میانه میدان، س��بز جامگان اصفهانی 
بازی را شروع کنند که شهاب گردان مانع از آن شد و این 
عمل باعث درگیری فیزیكی بین حاتمی و دیگر بازیكنان 
ذوب آهن ش��د. داور او را با کارت قرمز از زمین مسابقه 
 اخراج کرد و بازی در نهایت با حساب 2 بر یک به سود 
ذوب آه��ن به پایان رس��ید و تیم پیروزی ه��م در اهواز 
مقابل فوالد به تس��اوی یک بر ی��ک و در دیگر دیدارها 
تراکتورس��ازی با یک گل از س��د میزبانش استیل آذین 
گذشت، شاهین 2 بر صفر راه آهن را شكست داد، ملوان 
انزلی با حساب 2 بر یک بر نفت آبادان غلبه کرد. پیكان با 
حساب 4 بر 2 شهرداری را در تبریز از پیش رو برداشت و 

دو تیم پاس و سایپا به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.
حواشی ديدار ذوب آهن و صبای قم

ابراهیم زاده به سمت نیمكت صبا رفت
قبل از آغاز مسابقه منصور ابراهیم زاده سر مربی تیم فوتبال 
ذوب آهن با دسته گل به طرف نیمكت صبای قم رفت و 

دسته گل را تقدیم استاد خود محمود یاوری کرد.
حضور هواداران قمی در فوالد شهر 

نزدیک به چهل نفر از هواداران تیم فوتبال صبای قم خود 
را به ورزش��گاه فوالدشهر رسانده بودند و به تشویق این 

تیم  پرداختند.
محسن بیات می توانست اخراج شود

محس��ن بیات بازیكن ش��ماره 8 تیم صب��ای قم دقیقه 
38 از قاض��ی می��دان کارت زرد دریافت ک��رد. هنوز 2 
 دقیقه از این اتفاق نگذش��ته بود ک��ه با تكلی خطرناک، 
محمدرضا خلعتبری را سرنگون کرد و البرز حاجی پور 

به راحتی از این خطا گذش��ت و به اوت کارت زرد دوم 
 را نش��ان نداد و موجب اعت��راض کادر فنی و بازیكنان 

ذوب آهن شد. 
ابراهیم زاده: بازی با صبا ديدار سختی بود

منص��ور ابراهی��م زاده س��رمربی تی��م ذوب آه��ن پس 
 از پی��روزی تیم��ش مقابل صب��ای قم گف��ت: یكی از 
س��خت ترین بازی های لیگ ما بود و مهمترین دلیلش 
وجود پیر دیر فوتبال کشورمان محمود یاوری است که از 
همه چم و خم های لیگ آگاهی دارد. من به عنوان شاگرد 
ایشان می دانس��تم که بازی مشكلی را پیش رو خواهیم 
داشت. وی ادامه داد: بازی قبلی صبا مقابل شهرداری تبریز 
را آنالیز کردیم. آنها در اهواز آن چنان بسته بازی کردند که 
اجازه هنر نمایی را به بازیكنان فوالد ندادند و طبیعی بود 
جلوی تیم ما نیز اینگونه ظاهر شوند، ابراهیم زاده افزود: 
تیم حریف بسته بازی کرد و به همین دلیل ما از کناره ها 
روی دروازه صبا حمله ترتیب دادیم و در نیمه دوم روی 
این حرکت ها به گل رسیدیم. وی در مورد اینكه مقابل 
تیم های یاوری به طور مطلوب نتیجه می گیرد توضیح 
داد: دلیل خاصی در مورد کس��ب برتری مقابل اس��تادم 
)یاوری( وجود ندارد و ما فقط با شناخت و برنامه ریزی 
پای به میدان می گذاریم. سرمربی ذوب آهن پیرامون اینكه 
چرا به صبا اجازه ندادند که در زمین فوالدشهر تمرین کند 
گفت: دو روز قبل از مسابقه هیچ تیمی حتی ذوب آهن 
هم نمی تواند در زمین فوالدشهر تمرین کند و مسئوالن 
فقط در بازی های آس��یایی و آن هم به اجبار زمین را در 
اختیار تیم ها قرار می دهند. یاوری از من درخواست کرد 
روز جمعه زمین را به تیم صبا بدهیم آن هم زیر نور که در 

جواب گفتم ما خودمان هم دو روز مانده به مسابقه زیر نور 
تمرین نمی کنیم. وی در پایان افزود: هر چیزی از فوتبال دارم 
از یاوری و کارهایی که انجام می دهم خوبی های او بوده و 

من کار نادرستی از او یاد نگرفتم که در زمین پیاده کنم.
ياوری: از ابراهیم زاده توقع بیشتری دارم

سرمربی صبای قم پس از مسابقه در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: من فقط به خاطر اصحاب جراید در این کنفرانس 
حاضر ش��دم. وی پیرامون ب��ازی ادامه داد: بازی از کیفیت 
خوب��ی برخوردار بود و یارگیری نفر به نفر را انجام دادیم. 
نیمه اول بازی از س��وی هر دو تیم به طور مطلوب دنبال 
ش��د اما در نیمه دوم به خاطر حاشیه هایی که داخل زمین 
بود؛ بچه های ما حرکت رو به جلو را از دست دادند. وی 
به منصور ابراهیم زاده اش��اره کرد و گفت: هر کس��ی که 
 ادعا می کند شاگرد من است باید مثل یاوری باشد من از 
ابراهیم زاده توقع بیشتری دارم دیدید که چند تا از بازیكنان 
ذوب آهن خودشان را برای اتالف وقت زمین می زدند اینها 

باید در مسابقات آسیایی حاضر باشند. 
وی اف��زود: بی��ش از ی��ک ربع ق��رن مرب��ی ذوب آهن 
بودم و دوس��ت ندارم خاری به چش��م این تی��م برود و 
ش��اگردان ابراهیم زاده باید مكتب اخالق و منش پهلوانی 
را رعای��ت کنن��د. ما ب��ازی را باختی��م ام��ا در 20 دقیقه 
 پایان��ی برتر بودیم. در حاش��یه ای��ن کنفرانس مطبوعاتی 
 محمود ی��اوری به پیشكس��وت تصویربردار ش��هرمان 
حمی��د وزیر زاده به خاطر تصاویر بس��ته ای که در طول 
بازی از او گرفته بود، توهین کرد که وزیر زاده در پاسخ به 
 یاوری گفت کارگردان از من خواست این تصاویر را شكار 

کنم.

قطبی و نكونام بروند اصفهان،
حجازی: سپاهان با اين 2 نفر می شود 

خود تيم   ملی!
 

 پیروزی استقالل مقابل سپاهان برای بسیاری از اهالی خانواده آبی و در 
رأس آنها ناصر حجازی با اهمیت بود. بعد از حصول این نتیجه با رئیس کمیته 

فنی استقالل گفتگویی انجام دادیم که می خوانید:
چرا ورزشگاه نرفتید، ناصرخان؟

به علت بیماري شرایطم برای رفتن به آزادی مساعد نبود.
ــما از شروع خوب استقالل و عدم میدان داری اين تیم در نیمه  ارزيابی ش

دوم كه منجر به دريافت 3 گل شد، چیست؟
از مدت ها قبل چه من و چه سایر اعضای کادر فنی استقالل می دانستیم این تیم 
دوره بدنس��ازی خوبی را پشت  سر نگذاشته و تعدادی از بازیكنان توان بازی 
90 دقیقه ای را ندارند. 2، 3 روز قبل از بازی اس��تقالل و سپاهان، همه اعضای 
تیم در کنار هم نشس��ته بودیم و یكی از بازی های ش��یلی را تماش��ا می کردیم 
فوتبال��ی ک��ه در آن ش��یلی به خوبی دفاع و س��پس حریف را پ��رس می کرد. 
استقالل نیمه اول بازی با سپاهان را از همین سبک پیروی کرد اما از دقیقه 60 
توان بچه ها تحلیل رفت وگرنه دیدیم در نیمه اول س��پاهان حرفی برای گفتن 
نداش��ت. اس��تقالل برای این مس��ابقه 2 مهره اش را یكی، دو روز قبل از بازی 
تحوی��ل گرفت. هم جباری و هم مجیدی به عنوان ارکان تیم مصدوم بودند و 
با تالش کادر پزش��كی آماده مس��ابقه شدند. خالصه اینكه اگر استقالل مشكل 

بدنی نداشت نیمه دوم را نیز به خوبی اداره می کرد.
بعد از بازی چه احساسی داشتید؟

خیلی خوشحال بودم چون استقالل تیم   ملی را شكست داد. شما اگر قطبی را 
روی نیمكت س��پاهان بنش��انید و نكونام را هم به این تیم اضافه کنید می بینید 

تفاوتی میان سپاهان و تیم  ملی نیست.
ــپاهان از دروازه بان گرفته تا مدافعان مقابل  اما همین نفرات ملی پوش س

استقالل پراشتباه بودند؟
اوالً قرار نیس��ت دروازه و خط دفاعی تیم ملی غیرقابل رس��وخ باش��د که اگر 
اینچنین بود، باید قهرمان جهان می شدیم. مجیدی و میداودی با شناخت قبلی 
و با برنامه تاکتیكی س��رمربی استقالل و با انگیزه ای که داشتند، توانستند مقابل 
بهترین و گرانقیمت ترین س��ازمان دفاعی فوتبال ایران به موفقیت برسند اما در 
عین حال معتقدم بازیكنان ملی پوش سپاهان در بازی با استقالل مشكل روحی 
و عصبی داش��تند که در حد و اندازه خودش��ان ظاهر نشدند. حال باید دید در 
اردوی س��پاهان چه اتفاقی افتاد که ملی پوشانش ش��ب بدی را مقابل استقالل 
س��پری کردند. شاید هم حساسیت مسابقه آنها را تحت تأثیر قرار داده بود، اما 
خوش��حالم، هر چه بود به نفع استقالل تمام شد وگرنه برخی آدم های پرمدعا 

از امروز حتی مربیان فوتبال اروپا را هم به سخره می گرفتند!
حاال استقالل را در حد قهرمانی می بینید؟

اس��تقالل مدعی است، پرس��پولیس و ذوب آهن هم مدعی هستند، اما همچنان 
مدعی اول قهرمانی س��پاهان است و اگر با این نفرات نایب قهرمان هم بشود، 

ناکامی بزرگی محسوب خواهد شد.
بهترين های میدان از نگاه شما كدام بازيكنان بودند؟

فرهاد مجیدی در این ش��رایط خوب فنی و روحي برای هر تیمی یک نعمت 
اس��ت و مانده ام چرا مربیان تیم ملی با عدم دعوت فرهاد، به تیم و به خودشان 
جف��ا می کنند. میالد میداودی هم نش��ان داده برای تیم ملی مؤثر اس��ت و البته 
اس��تقالل نفرات خوب دیگری هم دارد و آنها باید با ابراز شایستگی هایش��ان 

پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

 پيشرفت سواركاري اصفهان 
فداي مصلحت هاي سليقه اي شد

 اعضاي هیأت رئیس��ه سوارکاري اس��تان اصفهان به  دلیل عدم مدیریت 
رئیس هیأت از سمتشان استعفا دادند.

پس از اس��تعفاي دبیر، مس��ئول برگزاري مسابقه و مس��ئول کمیته فني هیأت 
 س��وارکاري اصفهان، 3 نف��ر از اعضاي هیأت رئیس��ه این اس��تان به  نام هاي: 
سعید محكم کار، محمد حسن مكاري نژاد و مسعود هماپور از سمتشان استعفا 

دادند.
در متن استعفاي این افراد به رکود و تنزل این رشته در زمان مدیریت هوشنگ 
رحمتي رئیس هیأت در این اس��تان اشاره شده است: »با روندي که در سیستم 
مدیریتي هیأت سوارکاري اصفهان در چند سال گذشته و اکنون به وجود آمده، 
سوارکاري اس��تان نه  تنها پیشرفتي نكرده؛ بلكه با وجود 6 باشگاه سوارکاري، 
وجود اس��تعدادهاي قابل توجه و فعالیت هاي چشمگیر بخش خصوصي، این 
رش��ته دچار تنزل و رکود نگران  کننده اي شده است که این وضعیت تأسف بار 

به دلیل نتیجه مدیریت نادرست است.«
در ادامه این اس��تعفانامه دس��ته جمعي، به اتمام دوره چهارساله رحمتي رئیس 
هیأت س��وارکاري اصفهان اشاره ش��ده و آمده است: »با توجه به اینكه 2 سال 
از اتمام دوره چهارس��اله ریاست شما گذشته و هیچ اقدامي در زمینه برگزاري 
انتخابات یا انتصاب سرپرس��ت صورت نگرفت��ه و از آنجایي که در چند دوره 
جلسه هاي مختلف نتوانستیم شما را نسبت به نواقص و کم و کاستي ها متقاعد 
کنی��م و حال که قصد دارید یک  تنه با مخالفت هاي جامعه س��وارکاري مقابله 
کنید و پیشرفت و ش��كوفایي آن را فداي مصلحت هاي سلیقه اي خود نمایید؛ 
اعضاي هیأت رئیس��ه و برخي کمیته هاي زیر مجموعه هیأت استعفاي خود را 

اعالم مي دارند.«
پیش از این رئیس هیأت س��وارکاري اصفهان اس��تعفاي اعضاي این هیأت را 

تكذیب کرده و فقط استعفاي مسئول برگزاري مسابقه ها را تأیید کرده بود.

  مردان ماتیچ در اولین بازی در چارچوب 
مس��ابقه هاي ج��ام جهانی بس��كتبال در ترکیه با 
درخش��ش خیره کنن��ده خود در دی��دار با برزیل 
تمامی نگاهها را به س��مت خود جلب کردند. تیم 
ای��ران که برای اولین بار حض��ور در جام جهانی 
را تجرب��ه می کند با تی��م های: امری��كا، برزیل، 
اس��لوونی، تون��س و کرواس��ی همگروه اس��ت 
 ک��ه در گام اول و در مص��اف ب��ا برزیل نمایش 
خی��ره کننده ای را از خود ب��ه نمایش گزارد و با 
اخت��الف نزدی��ک، نتیج��ه را به این تی��م واگذار 
کرد. تیم ایران که فقط به دنبال کس��ب تجربه در 
این تورنمنت اس��ت، می کوش��د تا در هر دیدار 
شایستگی و قدرت بس��كتبال ایران را به حریفان 

دیكته کند. هر چند احتم��ال می رود تیم ایران بتواند 
در ای��ن تورنمنت و در دی��دار برابر تونس به پیروزی 

دست یابد.
 رقاب��ت ه��ای داغ، نفس��گیر، ج��ذاب و تماش��ایی 
مس��ابقه ه��اي ج��ام جهان��ی بس��كتبال و همچنین 
 حض��ور تیم ایران در این تورنمنت بهانه ای ش��د تا با 
ف��رزاد کوهیان، س��رمربی جوان و س��خت کوش تیم 

بسكتبال ذوب آهن، گفتگوی کوتاهی داشته باشیم:
ــتین ديدار خود در  ــرد تیم ايران را در نخس عملك

برابر برزيل چطور ارزيابی می كنید؟
تیم ایران در این تورنمنت غیر قابل پیش بینی اس��ت. 
تیم های شرکت کننده در این مسابقه ها هیچ شناختی 
نس��بت به این تیم ندارند و برای تیم ایران نیز حضور 
در عرص��ه جهانی تجربه جدید و فوق العاده غیر قابل 
پیش بینی اس��ت. ای��ن تیم در رقابت های بس��كتبال 
ج��ام اس��تانكوویچ در چین مقابل اس��لوونی نمایش 
ضعیفی از خود نش��ان داد اما در همین مس��ابقه ها و 
در مقاب��ل اس��ترالیا فوق العاده ظاهر ش��د و این توقع 
از تیم ایران در مس��ابقه هاي جهان��ی نیز وجود دارد 
و هی��چ دلیلی برای بهتر یا بدتر بازی کردن تیم وجود 
ندارد. در دیدار برابر برزیل هر دو تیم خیلی قدرتمند 
کار کردن��د. ای��ران بازی خوب��ی را از خود به نمایش 

گزارد و در روز نخست ش��رایط خوبی را برای خود 
در ای��ن مس��ابقه ها به وج��ود آورد. از لحاظ فنی هم 
 تی��م ایران در دقیق��ه هایی از ب��ازی در حمله و دفاع 
 غفلت هایی را از خود نشان داد که تیم مقابل نیز از همین 
غفل��ت ها نهای��ت اس��تفاده را برد ول��ی در مجموع 
 خوب بازی کردند و کار گروهی بازیكنان نس��بت به 

بازی های قبل بهتر شده بود.
ــران در آن  ــوص گروهی كه اي ــما در خص نظر ش
قرار دارد چیست و چقدر برای موفقیت تیم ايران 

شانس قائل هستید؟
 م��ن فكر می کنم در هر گروه ش��رایط تف��اوت دارد. 
تی��م های قوی ب��رای پیدا ک��ردن جای��گاه باالتر در 
رنكین��گ جهانی بهتر کار می کنند و س��ایر تیم ها نیز 
ب��رای قرار گرفت��ن در جمع چهار تی��م باالی جدول 
 این رقابت ها ت��الش می کنند. به عنوان مثال: در این 
بازی ها ش��اهد برد لبنان برابر کانادا بودیم که غیرقابل 
پی��ش بینی بود. تیم ایران نیز اگ��ر با همین روند ادامه 
دهد بی شک جلوي اس��لوونی و کرواسی بازی های 
خوب��ی را انجام خواهد داد ضم��ن آنكه تیم تونس از 
لحاظ بازی به ما نزدیک تر است و شانس پیروزی در 

این دیدار وجود دارد.
تیم امريكا بدون ستاره های خود در اين رقابت ها 

حضور يافته است؟
عدم حضور فوق س��تاره ها در تیم ملی امریكا در 
این مس��ابقه ها جای تعجب دارد تا چند روز قبل 
همه این س��تاره ها با ای��ن تیم بازی می کردند اما 
همین تیم فعلي نیز بازیكن��ان قوی و قدرتمندی 

دارد.
ــد نیكخواه  ــاق و صم ــد آف ــور حام ــأ حض خ
ــاس  احس ــدر  چق ــی  مل ــم  تی در  ــی   بهرام

می شود؟
بازیكنان ارزش��مندی در تیم ملی بازی می کنند و 
شاخص های اصلی بسكتبال تكیه بر بازی گروهی 
 اس��ت و در مجموع تی��م قدرتمن��دی راهی این 
رقابت ها کردیم و این قدرت را بچه ها در بازی ثابت 
 کردند اما نمی شود از تأثیر حضور آفاق و صمد در این 
ب��ازی ها غافل بود به هر حال حضور این بازیكنان بر 

روند بازی و همین طور نتیجه تأثیر زیادی دارد.
از مسابقه هاي جام جهانی گذشته، از وضعیت تیم 
ــد و اينكه اين  ــكتبال ذوب آهن برای ما بگويی بس
ــتور  ــم در حال حاضر چه برنامه هايی را در دس تی

كار دارد؟
ب��ا توجه به در دس��ترس ب��ودن بازیكنان ج��وان این 
تی��م، فرصت را غنیمت ش��مرده و برنامه های فردی، 
گروه��ی و ذهن��ی را بر روی آن��ان کار می کنیم ولی 
 ت��ا پیوس��تن آرن داوودی و اوش��ین س��اهاکیان و 
علی باهران به تیم شاکله اصلی تیم را در اختیار ندارم 
و نمی توان تمرین ها را به صورت کامل پیگیری کرد 
اما همه بچه ها از ش��رایط بدنی خوبی برخوردارند و 
در تالش��یم که از این فرصت کس��ب آمادگی، نهایت 

استفاده را ببریم. 
بازيكن جديد به مجموعه تیم اضافه خواهد شد؟

 ب��ه ط��ور قط��ع بازیكن��ان جدی��دی به تی��م اضافه 
خواهیم کرد که البته نام آنها هنوز مش��خص نیس��ت 
 و در ح��ال حاضر چن��د بازیكن خارج��ی را مدنظر 
 قرار داریم و با توجه به شرایط تیم از بین آنها انتخاب 

خواهیم کرد.

 رئیس هیأت وزنه برداري اس��تان اصفهان )که 
فردي سختكوش و دوست داش��تني است(، در مورد 
وزنه برداري اس��تان گفت: هم اکنون رتبه ششم، هفتم 
کشور را در اختیار داریم اما با همكاري و تعامل خوب 
با تربیت بدني استان بدون تردید در تیم اعزامي المپیک 
لن��دن نماینده خواهیم داش��ت، مرتضي س��یف زاده، 
خاطرنشان کرد: دکتر رشید خدابخش مدیرکل تربیت 
 بدني اس��تان اصفه��ان با عنایت ویژه اي که به رش��ته 
وزن��ه ب��رداري دارند ب��ا اختص��اص 1200 متر زمین 
 در مكاني مناس��ب به انتظار 10 س��اله م��ا براي خانه 
وزنه برداري اس��تان اصفهان پایان دادند، وي ادامه داد: 

خوشبختانه با حمایت استاندار ورزش دوست از وزنه 
 ب��رداري در مراس��مي که با حضور حس��ین رضازاده
 رئیس فدراس��یون وزنه برداري کشورمان برگزار شد، 
ذاک��ر اصفهاني وع��ده داد که کار س��اخت بناي خانه 
وزنه برداري را عهده دار ش��ده و س��ال آینده ش��اهد 
به��ره برداري از این مكان خواهیم بود، س��یف زاده با 
بیان اینكه این هیأت، همچون رشته هایي مثل فوتبال، 
ورزش هاي توپي و ش��نا درآمد زایي ندارد تأکید کرد: 
فدراسیون این اجازه را به ما نمي دهد تا از نوآموزان و 
استعدادهایي که تقاضاي حضور در دوره هاي فصلي و 
تابستاني هیأت را دارند هزینه اي دریافت کنیم بنابراین 

موضوع اسپانسر مشكل اساس��ي هیأت است، وي از 
برگزاري منظ��م رقابت هاي رده هاي مختلف س��ني 
در اس��تان و میزباني مس��ابقه هاي کشوري این رده ها 
در اصفه��ان، به عنوان فعالیت هاي اس��تان یاد کرد و 
 گفت: اگر صنایع مهم اس��تان چتر حمایت خود را از 
رش��ته هایي همچون وزن��ه برداري بر نمي داش��تند، 
امروزه مي توانس��تیم امیدوار باش��یم که امثال رش��ید 
 شریفي در حاشیه قرار نگیرند. وي در پایان توضیح داد: 
 صحب��ت هاي زی��ادي درباره ش��ریفي با فدراس��یون 
داش��ته ایم تا این جوان خوشنام و محجوب بتواند بار 

دیگر در میدان ها حاضر شود.

تاخت و تاز معاونت ورزش بانوان 
اصفهان!

فقط براي اطالع!

 نجمه كرمی
ب��ا تغییر و تحوالت مدیریتي در ی��ک مجموعه باید منتظر تغییر 
و تح��والت بعدي در زی��ر مجموعه مدیریت نیز ب��ود. چرا که 
تجربه نشان داده مدیریت جدید به هیچ وجه با اعضاي کارمندان 
س��ابق چندان راحت نیست و براي یكدست شدن فضا، وحدت 
و ه��م پیمانگي میان کارمندان، بس��یاري یا برخ��ي از آنها را از 
 لیس��ت خود خ��ارج مي کند. ح��ال تصور کنید ک��ه یک مدیر، 
معاون��ت هاي خود را با تغییرهاي پایه اي نوس��از مي کند و به 
گم��ان خود به دنبال اندیش��ه و برنامه ه��اي جدید، این حرکت 
را ص��ورت داده اس��ت. در ادام��ه معاونت که قب��ل از روي کار 
 آمدن، زیر س��اخت هایي را براي خود فراهم نموده و به بسیاري 
وعده و وعیدهاي پر امید داده اس��ت؛ مي کوشد تا از فرصت به 
دست آمده براي قدرداني از زحمات دوستان که وي را تا رسیدن 
به لیست معاونت همراهي و یاري نموده اند قدرداني کند از این 
رو از هر گونه تغیر و تحوالت به هر ش��كل استقبال مي کند. به 
فرض کارمند اداره به جاي ساعت 7/5 صبح، یک ساعت دیرتر در 
محل کار حاضر شده و همین موضوع بهانه اي در دست رئیس مي 
 شود تا وي را برکنار و از سوگلي هاي خود در آن پست استفاده 

کند.
ی��ا کارمند فالن بخ��ش ب��دون هماهنگي قبل��ي وارد اتاق وي 
مي ش��ود که مدیر تازه به دوران رس��یده براي اینكه دیس��یپلین 
و مق��ررات کاري خ��ود را اجرا کرده و همچنین زهر چش��مي 
از س��ایر افراد گرفته باش��د با کارمندان مراجع��ه کننده به تندي 
 برخ��ورد مي کن��د و حتي تا مرحل��ه اخراج کارمن��د هم پیش 

مي رود!
حكایت یک چنی��ن برخوردهایي در حال حاض��ر در اداره کل 
 تربیت بدني اس��تان دیده مي شود: با رفتن غالم شیران، مدیرکل 
با اخالق قبلي، رش��ید خدابخش ب��ر صندلي مدیرکل اداره تكیه 
زد و در نخس��تین اقدام و بعد از س��ال ها آذر محبوبي، معاونت 
ورزش بانوان را از این پس��ت برکن��ار و صدیقه کعبي زاده را با 

تجربه اندک جانشین وي کرد.
اینكه تا چه حد برکنار ش��دن محبوبي درس��ت و یا اس��تفاده از 
کعبي زاده، )با این تجربه محدود براي یک چنین سمتي( صحیح 
و به جا بوده است، هدف این مطلب نیست؛ اما تغییر و تحوالت 
در ح��وزه معاون��ت بانوان از س��ال ها پیش به عن��وان یک نیاز 
احساس مي شد اما برخي مسائل مانع از ایجاد تغییرهاي اساسي 

در این بخش بوده است. 
ب��ا آمدن خدابخ��ش به اداره کل تربیت بدني تحول به س��رعت 
در این بخش ص��ورت گرفت و کعبي زاده که در حوزه ورزش 

بانوان چندان چهره نام آشنایي نبود بر مسند معاونت تكیه زد.
ب��ه نظر مي رس��د ه��م برکناري محبوب��ي از این پس��ت و هم 
اس��تفاده از کعب��ي زاده ب��ه ج��اي او ه��ر دو خیل��ي س��ریع و 
 ب��دون برنام��ه و براس��اس یكس��ري ضوابط خ��اص صورت 

گرفت. 
محبوب��ي اگر چه در طول دوران حضورش چندان پرفروغ ظاهر 
نش��د اما به ح��ق از تجربه مدیریت��ي زیادي بهره م��ي برد و به 
اصول اولی��ه برخورد با ورزش و ورزش��كاران به خوبي واقف 
بود و فقط براي تحول و زمینه س��ازي براي برداش��تن گام هاي 
 مؤثر براي پیش��رفت ورزش بانوان عالقه و انگیزه چنداني نشان 

نمي داد. 
ام��ا هم��واره در دفتر او، به س��وي همه ورزش��كاران باز بود و 
با سیاس��ت خاص خود با ه��ر یک از آنان برخورد داش��ت در 
حال��ي ک��ه معاون جدید ب��ا هیچ ی��ک از این روش ه��ا رابطه 
خوب��ي ندارد و کاغذ بازي و نگه داش��ته ورزش��كار و مس��ئول 
 پش��ت در اطاقش را به عن��وان تز مدیریتي خ��ود اجرایي کرده 

است.
البته مش��اهده یک چنین حرکاتي از سوي برخي مدیران جوان و 

کم تجربه چندان عجیب نیست. 
به هر حال هنوز در کوران تصمیم گیري هاي کالن قرار نگرفته 
ب��ه گمان خ��ود مي خواهند از پایه همه چی��ز را تغییر دهند، اما 
نكته این جاست که این افراد باید مراقب باشند که این تغییرهاي 
جزئي و بیشتر حاش��یه اي، آنان را از اجراي برنامه هاي اصولي 

غافل نكند.
رفتار غیر حرفه اي معاونت ورزش بانوان در این چند هفته اخیر 
زبانزد محافل ورزش��ي بانوان شده اس��ت و بعید نیست با ادامه 
یافتن این جریانات و اتفاقاتي که بیش��تر حاشیه ها در این حوزه 

دامن مي زند گریبان کعبي زاده را بگیرد. 
بازیكن��ي ک��ه بنا ب��ه دالیل معل��وم 5 س��ال از کوران مس��ابقه 
ه��ا کن��ار گذش��ته ش��ده و ط��ي ای��ن س��ال ه��ا راه��ي براي 
بازگش��ت دوباره ب��ه میادین پیدا نكرده اس��ت. آی��ا نباید براي 
 موافق��ت با بازگش��ت دوب��اره او ب��ه ورزش تحقیق بیش��تري 

کرد؟
آیا نباید شیرازه هیأت هاي ورزشي را که اغلب با مشكالت ریز 
و درشت خود سر و کله مي زنند با اعمال تغییر مهره اي آن هم 

از روي ناآگهي به یكباره از هم گسیخت؟
چن��د روز پی��ش هیأت دوومیداني بنابر همین مس��ائل حاش��یه 
اي یك��ي از بهترین نیروهاي خود را از دس��ت داد، تا به فرض 
نورچش��مي یک عده س��رکار آید اگر چ��ه برخالف تالش زیاد 
این پروسه ناکام ماند اما هیأت به جاي فرد مستعفي یک نیروي 
کم تجربه و خام را به خود دید که فرس��نگ ها با مس��ئول قبلي 
فاصله دارد و یا نگه داش��تن ورزش��كاران پش��ت در معاونت نه 
تنها کارس��از نیست و زیرس��اخت ها درس��ت نمي شود. بلكه 
 مي بایس��ت با همفكري و همدلي با همین افراد بدنه فرسوده و 

زخم دیده ورزش بانوان را ترمیم و بازسازي کرد.
ق��رار گرفت��ن در پس��ت معاون��ت و تكی��ه زدن ب��ر صندل��ي 
ریاس��ت اگر چه ل��ذت بخ��ش و غرورآفرین اس��ت اما همین 
 صندل��ي و میزه��ا اگ��ر خروج��ي خوب��ي از مدیر خ��ود نبیند 
 نامهرب��ان تر از رفتاري که وي با ورزش��كاران دارد، با وي عمل 

مي کند.

پرسپولیس فقط 5 روز صدرنشین بود

ياوري سنت شكني نمي كند
  ورزش ايراني تحلیل
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دوشنبه 8 شهريور1389 / 19رمضان1431/ شماره Monday 30 August 2010  334)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علي )ع(:
با مردم چنان معاشرت کنید 
که اگر فوت نمودید بر شما 
بگریند و اگر زنده ماندید به 
شما مهربان ورزند.

 اداره کل کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان در یكس��ال گذش��ته با تبیین هدف های 
مش��خص و برنامه ریزی صحیح و اصولی توانس��ته به عنوان ارگانی که با 2/9 میلیون نفر از 
مردم اس��تان اصفهان، یعنی: کارگران، کارفرمایان و خانواده های ایش��ان به طور مس��تقیم در 
ارتباط باش��د، خدمات قابل توجهی در راس��تای هدف هاي علمی و عدالت محور، به مردم 
ارائه نماید. فعالیت گس��ترده این اداره در استانی پهناور با شرایط ویژه اقتصادی که دارای 10 
هزار واحد کاری و صنعتی و بیش از هزار بنگاه اقتصادی است؛ نشان از توان باال در ظرفیت 
سازی برای نیروی کار دارد به طوری که فعالیت این اداره در راستای دیگر سازمان ها موجب 
چرخی��دن چرخ بزرگترین صنایع کش��ور )در اصفهان( ش��ده و عالوه ب��ر ایجاد جاذبه های 
توریستی و کسب رتبه اول سرمایه گذاری خارجی، توانسته اصفهان را به عنوان قطب صنایع 

بزرگ مادر از جمله فوالد، پتروشیمی، نساجی و... در کشور معرفی نماید.
»هوش��نگ قادریان« مدی��ر کل اداره کل کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان همزمان با هفته 
دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه به تبیین فعالیت های یكساله این اداره کل پرداخت 
و در تش��ریح دو هدف اساسی این اداره کل در اس��تان گفت: تنظیم نقشه راه اداره کل کار و 

امور اجتماعی استان اصفهان محور فعالیت در استان را مشخص می نماید که این 
امر هدف های فرا سازمانی و سیاست های فرا دست و نیز بهره گیری 

از ظرفیت ه��ای علمی قانون اساس��ی و قانون کار و پیروی از 
هدف های سند چشم انداز 30 ساله و سیاست های کلی 

برنامه پنجم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی، 
هممچنین ب��ا توجه به منش��ور کاری وزارتخانه 

و درایت وزیر کار در راس��تای اجرای ش��عار عدالت گس��تری، مهرورزی و خدمت رس��انی 
در تحقق هدف های رهبر فرزانه انقالب ش��كل گرفته اس��ت. مدیرکل کار و امور اجتماعی 
اس��تان اصفهان در خصوص هدف دوم این اداره کل، حفظ اشتغال موجود در استان اصفهان 
و تش��كیل کارگروه ویژه در این خصوص را از دس��تاوردهای ای��ن اداره کل توصیف کرد و 
افزود: ضرورت حفظ اش��تغال موجود در کنار ایجاد اش��تغال، یک ه��دف کاربردی و علمی 
اس��ت که در راستای توسعه اشتغال پویا و حفظ ظرفیت های اشتغال قبلی شكل گرفته است 
و در اس��تان اصفهان،  استاندار ریاس��ت آن را برعهده داشته و دبیری این کارگروه با اداره کل 
کار و امور اجتماعی اس��ت. وی تصریح کرد: در این راس��تا اداره های: صنایع و معادن، جهاد 
کشاورزی، تعاون، شهرک های صنعتی، آموزش فنی و حرفه ای، بانک ها و تأمین اجتماعی و 
امور اقتصادی و دارایی در جهت نیل به این هدف در این کارگروه فعالیت داش��ته و بر نحوه 
عملكرد بنگاه ها و نجات آنها از تنگناهای مالی و مشكالت کاری و مدیریتی نظارت کرده و 
با درخواس��ت و تشخیص سریع و تشكیل جلسه های منظم با محوریت اداره کل کار و امور 

اجتماعی استان به انجام این هدف مهم می پردازند.
هوش��نگ قادریان در تشریح عملكرد یكساله این سازمان به توضیح فعالیت های محوری این 
اداره کل از جمله: فعالیت های عمرانی، زیرس��اختی و خدماتی- نظارتی پرداخت و اش��اره 
کرد: تعدادی از طرح های عمرانی )فرهنگی- ورزش��ی( این اداره کل همزمان با هفته دولت 
به بهره برداری می رس��د. قادریان در ادامه فعالیت یكساله این اداره کل را به صورت خالصه 

در موردهای ذیل برشمرد:
 شناس��ایی مزیت ها و قابلیت های اس��تان با تش��كیل گروه های مش��ورتی با استانداری، 
مس��ئوالن اداره ه��ا و نمایندگان مجل��س. در این تعامل ها، مأموریت ایجاد تس��هیالت برای 
بنگاه های زود بازده با توجه به نیازهای اس��تانی در دستور کار اداره کل کار و امور اجتماعی 

قرار گرفت.
 تحقیق در خصوص س��رانه مصرف و میزان تولیدات اس��تان و برنامه ریزی برای ارتقای 
نیازها و تالش برای ایجاد تولیدات ضروري زندگی مردم در داخل اس��تان و رس��یدن به مرز 

هدف صادرات این محصوالت به خارج از استان.
 تش��كیل کارگروه ویژه برای تحقق بنگاههای زود بازده و بررس��ی طرح ها و ارائه آن به 
ش��وراها و کارگروه های تخصصی و معرفی به بانک ها و حمایت از این بنگاه ها در تحقق 

اهداف اقتصادی کشور.
 ایجاد کارگروه توس��عه اش��تغال در کنار کارگروه حفظ اش��تغال با همكاری استانداری و 
اداره های مرتبط با امور کار و نیز سرمایه گذاران و بانک ها و نظارت دقیق بر امور و تشكیل 

جلسه های در جهت تحقق اهداف اشتغال زایی وعده داده شده در استان اصفهان
 ایجاد کارگروه کارآفرینی، مراکز رش��د دانشگاهی، شهرک علمی تحقیقاتی و شهرک های 
صنعتی با حضور، مس��اعدت و همكاری نمایندگان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، نخبگان و 
اهالی علم و اندیش��ه و تشكیل جلسه های منظم در دوشنبه هر هفته در محل اداره کل کار و 

امور اجتماعی استان اصفهان.
 توسعه ادارات شهرستان ها و تشكیل کارگروه های کارآفرینی، توسعه و 
حفظ اشتغال در سطح استان به تعداد 21 شهرستان و 3 نمایندگی 
در سطح شهر اصفهان و در مجموع 24 مرکز کارگروهی و 

کارآفرینی در استان اصفهان.
 برگزاری جلسه های ساماندهی به امور کارگران 
س��اختمانی و نهایی ش��دن این طرح با تجمیع 
مراکز مرتبط و اس��تفاده از توان کاریابی ها و 
هم��كاری نهادهای مختلف جهت اس��تفاده 
از کارگران به ص��ورت پروژه ای و نیز در 
طرح های درازمدت با همراهی 20 درصد 

معافیت بیمه برای کارفرمایان.
 گسترش شرکت های کاریابی و نظارت 
ب��ر آنها ب��ه تع��داد 42 واحد و نی��ز ایجاد 
ش��رکت های خدماتی به تعداد 44 شرکت 
جه��ت جذب نی��روی کار و ایجاد اش��تغال 

برای بیكاران.
مدیرکل اداره کل و امور اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان، تكمی��ل اس��تخر چهارباغ در 
چارچ��وب اهداف عمرانی و پروژه های 
)فرهنگی- ورزش��ی( این اداره کل و نیز 
ایجاد ورزش��گاه فالورج��ان )90 درصد 
ورزشكاران  استراحتگاه  فیزیكی(،  پیشرفت 
تكمی��ل  س��اخت(،  پیش��رفت  درص��د   85(
ورزش��گاه نجف آباد ب��ا 80 درصد عملیاتی 
شدن و نیز ورزشگاه های گلپایگان 
و فریدن با 90 درصد 

پیش��رفت فیزیك��ی را به عنوان طرح های ش��اخص این اداره کل در زمین��ه عمرانی و ایجاد 
طرح های فرهنگی ورزش��ی برای کارگران و خانواده ه��ای آنها توصیف کرد و بهره برداری 
از ورزش��گاه لنجان، نطنز، مبارکه و بادرود را همراه با پش��رفت 55 درصدی همچنین ساخت 
ورزش��گاه نائین را از دستاوردهای این اداره کل توصیف کرد و شناسایی چهره های فرهنگی 
و ورزش��ی در میان نیروهای کار استان را برنامه مهم این اداره کل در جهت ایجاد زمینه های 

نشاط و سالمت ارزیابی کرد.
هوش��نگ قادریان، مدیر کل اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان ارائه آمار و عملكرد 
را از نیازمندی ه��ای مدیریت توصیف کرد و به ارائه ش��فاف آمار و فعالیت های عملكردی 

اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به شرح زیر پرداخت:
 رس��یدگی به مراسالت و تصویبات سفر س��وم ریاست جمهوری که در این خصوص 27 
هزار نامه به اداره کل کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان رس��یده که به 60 درصد آنها پاسخ 
داده شده و 531 مورد  آن مراجعه حضوری بوده است. همچنین موضوع این مراسالت حول 
محورهای وام و تسهیالت، بیمه بیكاری،  اخراج از کارگاه و تسهیالت زود بازده بوده است.

 ایجاد بنگاه های زود بازده که در این خصوص 995 طرح با حدود 480 میلیارد تومان هزینه و 
پیش بینی 18 هزار شغل به بانک ها معرفی شدند 190 طرح با سرمایه 91 میلیارد تومان و با ایجاد 
3328 نفر اشتغال مورد تأیید قرار گرفت که 170 طرح به بهره برداری کامل رسیده و درصد بهره 
بانكی این تس��هیالت 14 درصد بوده که براس��اس رسیدن به هدف های موردنظر قابل کاهش به 

پایین ترین سطح و حتی بازپرداخت نرخ بهره توسط بانک بوده است.
 انجام 14 هزار مورد بازدید از کارگاه های مش��كوک و شناس��ایی 8 هزار تبعه غیرمجاز و 
بیگانه با هماهنگی نیروی انتظامی و خروج این افراد از کشور به همراه ایجاد نرم افزار گمرکی 
کنترل ورود و خروج افراد غیرمجاز و نیز جایگزینی 2 هزار نیروی کار ایرانی و صدور 1000 

پروانه کار و تمدید موردی پروانه های کار قبلی اتباع خارجی.
 برگزاری جش��نواره کارآفرینی برتر و مراسم بزرگداش��ت روز کارگر که کلیه تشكل های 
کارفرمایی و کارگری در این مراس��م ها ش��رکت کرده و از افراد برگزیده در حوزه کار تقدیر 
به عمل آمد، که این امر برای اولین بار در کش��ور با انس��جام و همس��ویی بین همه نهادهای 

کارگری صورت گرفت.
 تجلی��ل از 11 کارگر نمونه و انتخاب ایش��ان از بی��ن 100 کارگر برتر و معرفی یک کارگر 
نمونه در مقطع کشوری و انتخاب 22 کارفرما از بین 400 کارفرما و تقدیر استانی از ایشان و 

معرفی دو نفر به عنوان کارفرمای نمونه درسطح کشوری.
 برگزاری دوره های مختلف آموزشی در خصوص آموزش قانون اداره کار در کالس های 
18 س��اعته و نیز برگزاری کالس های مربیگری، کارآموزی، حفاظت و ایمنی، بهداشت و نیز 
برگزاری اختصاصی دوره های 72 س��اعته، آموزش مهارت های کس��ب و کار وکالس های 
کارآفرینی 72 س��اعتی وی��ژه متقاضیان بنگاه های زودبازده، ک��ه در 9 مورد کالس مداوم در 
حدود 2 هزار کارآموز، آموزش یافته اند و اس��تان های: چهارمحال و بختیاری، خوزس��تان و 
اصفهان در زمینه آموزش های ضمن خدمت در مورد 4670 نفر تحت پوشش کامل آموزشی 

قرار گرفته اند.
 در خصوص حل دعاوی کار که از بزرگترین مشكالت اداری و ایجاد تجمع در اداره های 
کار اس��ت ای��ن اداره کل، سیاس��ت ح��ل دعاوی در مح��ل کار را انتخاب ک��رده و در مورد 

شكایت ها زمان بررسی آنها از 45 روز به 30 روز کاهش یافته است.
 تكری��م ارب��اب رجوع از اصول محوری و ارزش��ی اداره کل کار و امور اجتماعی اس��تان 
اصفهان بوده اس��ت که در این راس��تا شكایت ها به صورت پس��تی در همه منطقه ها حل و 
فصل و پاسخ داده می شود و فرم مربوطه در شعبه های اداره پست سراسر استان وجود دارد 
و نتیجه بررسی شكایت به سرعت به آدرس شاکی ارسال می شود که در کاهش مراجعات، 

عدم برخورد شاکی و متشاکی و تكریم آنها مؤثر بوده است.
 در مورد س��وانح حین کار، بررسی های به موقع و کارآمد از همه واحدهای صنعتی 
کارگاهی به عمل آمده و توضیحات،  آموزش ها و ابزار الزم برای ایش��ان مهیا ش��ده 
است تا از به وجود آمدن خطر جلوگیری شود، که در این راستا قطع عضو از 240 
مورد به 220 مورد، سوانح، سوختگی از 90 مورد به 80 مورد و نقص عضو )آسیب 

اندامی( از 112 مورد به 96 مورد کاهش یافته است.
 برگ��زاری 365 م��ورد انتخاب��ات به ع��دد روزهای س��ال در گروه های 
کارگ��ری و کارفرمایی جهت ایجاد مدیریت و فعالیت س��الم و نیز افزایش 
5/6 درصدی تعداد بیمه ش��دگان بیكاری که از 15600 نفر به 17 هزار نفر 
افزای��ش یافته و در این زمینه تعامل خوبی با اداره تأمین اجتماعی به وجود 
آمده اس��ت همچنین بیمه مشاغل دارای 20 درصد معافیت شده که هر چه 
تعداد استخدام بیشتر باش��د، معافیت بیمه ای بیشتری حاصل می شود و 
ب��ه طور مثال در صنایع دس��تی تا 20 درص��د معافیت بیمه ای صورت 

گرفته است.


