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سبحان نظری- شهردار نیاسر

آگهی مزایده عمومی
مرحله اول_ نوبت اول

با توجه به اینکه شــهرداری نیاسر در نظر دارد به 

استناد مصوبه شــماره 4/420 مورخه 96/3/27 

شورای اسالمی شهر، نسبت به فروش قطعه زمینی 

به شــماره 3431 فرعی، مجزا شده از پالک 2952 

فرعی از 35 اصلی به متــراژ358/1 متر مربع  در 

منطقه تاالر نیاسر بر اساس قیمت پایه کارشناسی 

شــده از طریق مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان 

می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز 

جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری ) امور 

پیمان ها( مراجعه نمایند.

 ضمنا هزینــه آگهی بر عهــده برنــده مزایده 

خواهد بود.  
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تکذیب قتل های دسته جمعی توسط داعش در کرمان
جانشین انتظامی کرمان در مورد  اخبار  وقوع قتل های دسته جمعی توسط اتباع بیگانه و یا 
گروهک های تروریستی داعش که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: این اخبار کذب 

است و به هیچ عنوان از سوی فرماندهی انتظامی استان کرمان تایید نمی شود.

اخبار کوتاه

يادداشت

سی بی اس طی گزارشی مدعی رویارویی کشــتی های ایرانی و 
امریکایی در تنگه  هرمز شــد.مقامات آمریکایی به ســی بی اس 
گفتند که یک کشتی جنگی ایرانی بر روی یک هلی کوپتر همراه 
دو ناوچه آمریکا نور و لیزر انداخته است. این منابع نظامی گفتند 
که این حادثه از نــگاه نیروی دریایی آمریــکا »ناایمن« توصیف 
شده اســت. این کشــتی ها در حال عبور از تنگه هرمز بودند.به 
نوشته ســی بی اس، آخرین حادثه بین نیروهای ایرانی و آمریکا 
در تنگه هرمز در ماه مارس ســال جاری اتفاق افتــاد، زمانی که 
 کشــتی های ایرانی و امریکایــی رویارویی نزدیکــی بایکدیگر 

داشتند.

جوآنا پالنی دانشجوی علوم سیاســی در دانمارک یک ُکرد ایرانی است 
که در سال ۲۰۱۴ در کنار ُکردهای ســوریه جنگید و به گفته داعش، او 
۱۰۰ داعشی را کشته اســت. داعش یک میلیون دالر برای سر او تعیین 

کرده است!

جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا، که نقش فعالی در به نتیجه 
رساندن توافق هسته ای ایران ایفا کرد،هفته گذشته در نشست اوسلو 

حاضر شد و بار دیگر به حمایت از این توافق پرداخت.
 به گزارش انتخاب به نقل از باشــگاه خبرنــگاران، »دونالد ترامپ 
جونیور«، پســر رییس جمهور آمریکا، در واکنش بــه دیدار جان 
کری با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در اجالس اســلو، 
یک پیام توییتری منتشر کرد و اظهار داشت: تصور می کنم او هنوز 
دارد برای ایــران می جنگد. جعبه های پول دفعه پیش )اشــاره به 
 پرداخت بدهی معوقه آمریکا به ایران پس از توافق هسته ای( کافی

 نبود؟

حســینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور از طرح مطالب 
بی اساس در مورد ســوال نمایندگان از رییس جمهور ابراز تاسف 
کرد و گفت: طرح ادعاهایی نظیر اینکه ۸۸ نماینده مجلس سوال 
از رییس جمهور را امضاء کرده اند، خالف واقع اســت و هیچ گونه 

پایه و اساسی ندارد.
 به گزارش انتخاب به نقل از ایلنا، او اظهار داشت: این گونه ادعاها 
آن هم در ماه مبارک رمضــان واقعا جای تاســف و تعجب دارد. 
خوشبختانه امروز با گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی دیگر 
نمی توان با جریان سازی و جوسازی رسانه ای، مطالب نادرست را 
به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خالف واقع بودن این مطالب 

نیز هرگز روشن نشود.

عکس روز

هدیه داعش برای سر این دختر 
ایرانی االصل!

اوباما هنوز برای ایران می جنگد!

واکنش امیری به ادعای امضای ۸۰ 
نماینده پای طرح سوال ازروحانی

ادعای سی بی اس:

رویارویی دوباره ایرانی-آمریکایی 

بین الملل

ســپهبد انور عشــقی ژنــرال با نفــوذ عربســتانی و 
 از افراد نزدیک به ســلمان شاه عربســتان سعودی از 
پیش شــرط های ریاض برای عادی ســازی روابط با 
قطر و حل و فصل بحران خلیج فارس پرده برداشــت. 
عشــقی در گفتگویی مطبوعاتی با اشــاره به سیاست 
های رژیم سعودی برای اعمال فشــار بر دوحه گفت: 
یکی از بزرگترین مســائلی که عربستان سعودی با آن 
مشکل داشته و دارد، فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره 
اســت که قطر باید آن را به صورت کامل متوقف کند 
تا روابط دو کشــور به حالت قبلی بازگردد. عشــقی با 
متهم کردن شبکه الجزیره به درپیش گرفتن سیاستی 
خصمانه گفت: شبکه الجزیره امروزه رویکرد تبلیغاتی 
منفی را علیه کشــورهای عربی حــوزه خلیج فارس 
درپیش گرفته اســت و دولت قطر نیز از این اقدامات 
حمایت می کنــد.وی افزود: دولت قطر از این شــبکه 
خبری به صورت گســترده حمایت مالی به عمل می 
آورد و تمامی این اقدامات بایدبه صورت کامل متوقف 
 شود.عشقی همچنین شــرط دیگر عربســتان برای 
عادی ســازی روابط با قطر را اخراج تمام افراد وابسته 
به گــروه های اخوان المســلمین و حمــاس از دوحه 

عنوان کرد.

یک نماینده پارلمان عراق مدعی شــد حزب ا... عراق 
7 هزار نفر را بدون دادگاه زندانی کرده است.نیروهای 
بســیج مردمی عراق معروف به نیروهای حشد شعبی 
ادعاهای این نماینده پارلمان عراقی را تکذیب کردند.
به گزارش عصرایران به نقل از وب ســایت شبکه آر تی 
روسیه، »کریم النوری« از رهبران سپاه بدر که بخشی 
از تشکل بزرگتر حشد شعبی به شمار می آید، ادعاهای 
»بدر الفحل« نماینده پارلمان عراق را عاری از صحت 
اعالم کرد و از وی خواست تا برای اثبات ادعاهای خود 
دلیل ارائه دهد.وی افزود: اظهارات الفحل تاســف بار، 
به دور از واقعیت و نادرســت اســت. این اتهامات فقط 
برای جعل حقایق و ایجاد تصور منفی از حشد شعبی و 
گروه های وابسته به آن است.حشد شعبی پس از تسلط 
داعش بر شــهرهای عراقی با فتوای آیت ا... سیستانی 
مبنی بر اعالم جهاد علیه داعــش با عضویت نیروهای 

داوطلب تشکیل شد. 

عربستان برای قطر شرط 
گذاشت

حشد شعبی  در واکنش به ادعای نماينده 
پارلمان عراق: 

تکذیب می کنیم

همه چیز از ماجــرای یک خبر آغاز شــد . خبری که روایت 
می کرد ناطق نوری دلگیر شــده ؛از سمت خود استعفا داده 
 و تصمیم به خروج از تهران دارد. خبرها که جدی تر شــد، 
رســانه ها به نقل از منابع آگاه نوشــتند:» حجت االسالم و 
المســلمین ناطق نوری با توجه به احساس وظیفه ای که در 
خصوص دفاع از حمایت از دولت تدبیر و امید داشته اند از یک 
طرف و از طرف دیگر با عنایت به اصل مبرا بودن جایگاه رفیع 
رهبری از جناح بندی های سیاسی رایج و جلوگیری از سوء 
برداشت های عمومی در این خصوص، چندی پیش تصمیم 
به کناره گیری از مسئولیت ریاست دفتر بازرسی مقام معظم 

رهبری را گرفته اند«.
خبرهای تکمیلی که در کانال هــای تلگرامی و حتی برخی 
سایت ها منتشر شــد حکایت از تصمیم جدی او برای عدم 
تداوم سیاست ورزی حتی در همان سطح محدود را داشت . 

در این خبرها آمده بــود که ناطق نوری پس ازاین اســتعفا 
درخواســت کرده که دیگر در مجمع تشــخیص مصلحت 
منصوب نشود و حتی تولیت حوزه علمیه امام حسن مجتبی 
)ع( لواسان را نیز که بر عهده داشت ، واگذار کرده و به انزوای 
خودخواسته با سفر به زادگاهش در شهرستان نور روی آورده 
است.  همزمان با انتشــار این اخبار، یک منبع آگاه که گویا 

همان فرد منتشــر کننده خبر قبلی بود، به رســانه ها خبر 
جدیدی داد .این منبع گفت که »ناطق نوری هرساله در هفته 
دوم ماه مبارک رمضان به زادگاهشــان در روستای اوزکال، 
شهرســتان نور می روند و تا اواخر ماه مبارک در این روستا 
اقامت می کنند. بااین حال ایشــان به دلیل اینکه از ریاست 
دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری فراغت پیداکرده اند و 
مشغله کمتری نسبت به گذشته دارند و همچنین با گرمای 
هوا ترجیح داده اند که امسال کمی زودتر به روستای اوزکال 
بروند.«به گفته این منبع نزدیک به شیخ نور، این اقامت ایشان 
در روستای اوزکال موقتی و تا اواخر ماه مبارک رمضان است 
و ایشان پس ازآن به تهران بازمی گردند.و همچنین این منبع 
آگاه درباره ادعای واگذاری سایر مناســب و مسئولیت ها از 
طرف حجت االســالم ناطق نوری هم گفت: »ایشان پس از 
استعفا از ریاست دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری هیچ 
درخواستی برای واگذاری سایر مســئولیت ها نداشته اند.« 
چند روز بعد اما یک خبر دیگر در این مورد منتشر شد . این 
بار خود ناطق نوری بود که ماجرای استعفا را تایید می کرد . 
او در اظهار نظری در خصوص کناره گیری خود از مسئولیت 
دفتر بازرســی مقام معظم رهبری معظم رهبری گفت:»...  
به هر صورت بنده شــخصا خواه ناخواه وجهه سیاسی دارم 

و نمی توانم در برابر وقایع و حوادث سیاســی کشور، چه به 
 لحاظ تکلیف شــرعی و چه از نظر وظیفه ملــی و انقالبی، 
بی تفاوت باشــم. از طرف دیگر به هر حال این یک واقعیت 
اســت که تعارض حقیقی بیــن فعالیت سیاســی افراد در 
موقعیت های انتسابی به رهبری و حفظ جایگاه دفتر ایشان 
وجود دارد که علی القاعده می بایســت مبرای از گرایشات 
متداول سیاسی باشــد، فلذا این طبیعی بود که این تصمیم 
را بگیرم که هم نســبت به تحوالت جامعه بی تفاوت نباشم 
 و با دســت باز تر بتوانم حرکت کنم و هم اینطور نباشد که 
رفتار های سیاســی فردی چون بنده، موجبات القاء شبهه 
جانبداری دفتر مقام معظم رهبــری از گروهی خاص را در 
اذهان فراهم کند. به هر تقدیر بنده کما فی الســابق سرباز 
انقالب و در خدمت رهبری معظم خواهم بود.« خبر استعفای 
ناطق نوری اما با واکنش برخی چهره های سیاسی هم مواجه 
شد. در نظری مرتبط با این موضوع محمدرضا باهنر با اشاره 
به استعفای علی اکبر ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی مقام 
معظم رهبری، گفت که تا جایی که من اطالع دارم ایشان خود 
را سرباز نظام و انقالب می داند و بارها شنیده ام که تبعیتشان 
از رهبری تاحدی اســت که اگر امر کنند آقای ناطق رییس 
عقیدتی و سیاسی میرجاوه شود ایشان بدون درنگ این کار 
خواهد کرد و فکر می کنم ایشان خواســته زمینه کار برای 

جوانان فراهم شود.
ناطق معاون اول می شود ؟

ناطق نوری البتــه در همیــن فاصله در افطاری با حســن 
روحانی بــا حضور رییــس دولت اصالحات حضــور یافت . 
 این حضور کافی بود تا یک شــایعه جدید ایجاد شود . حاال 
خبرگزاری های اصولگرا شایع کردند که ناطق نوری به عنوان 
یک گزینه جدی برای معاون اولی مطرح است . در این خبر 
آمده بود که :» با تقویت احتمال رفتن اســحاق جهانگیری 
به شــهرداری تهران در دوره جدید، احتمــال معاونت اولی 
حجت االسالم ناطق نوری در دولت دوازدهم نیز قوت گرفته 
اســت اما علی رغم حمایت جدی آقای ناطق نوری از حسن 
روحانی در انتخابات ریاســت  جمهــوری و نزدیکی بیش از 
پیش وی به رییس جمهور منتخب، تاکنون حســن روحانی 
برای حضور وی در معاون اولی موافقت قطعی نداشته است.« 
این خبر البته با هیچ واکنشــی از سمت دولت یا ناطق نوری 

مواجه نشد .
ظهور متفاوت

در چند روز اخیر اما دو اتفاق قابل توجه رخ داده اســت . اول 
اینکه ناطق نوری در مراسم تشیع شهدای حوادث تروریستی 
تهران ، در جایگاه ویژه مسئولین و سران قوا ایستاد .بعد از آن 
در مراسم افطاری رهبر انقالب پشت سر ایشان نمازخواند و 
سایت رهبری نیز تصویری جالب از او و رهبر انقالب در کنار 
یکدیگر منتشر کرد . این نشــانه ها گویا حکایت از بازگشت 
ناطق نوری به عرصه سیاســت دارد . تازه ترین خبر در مورد 
ناطق نوری این است : او دبیر شــورای عالی امنیت ملی می 

شود . آیا این شایعه رنگ واقعیت به خود می گیرد؟

درست در شرايطی که گمان می رفت علی اکبر ناطق نوری برای همیشه از سیاست خداحافظی کرده 
و ديگر بنايی برای بازگشت ندارد ؛ او به يکباره حضوری متفاوت در قاب عکس دوربین های رسانه ها 
پیدا کرد.حاال باز نام او بر سر زبان افتاده است. شايعات زياد شده و هر روز خبر می رسد که احتمال حضور او در 

سمت های جديد وجود دارد.

اخبار

ناطق نوری جايگزين شمخانی در شورای عالی امنیت ملی می شود؟

بازگشت »شیخ«

برجام

وزیر خارجه آمریکا اظهار داشــت پس از مطالعه برجام، 
توافق هسته ای با ایران را »توافقی ضعیف« یافته است

رکس تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا، می گوید سیاست 
ایاالت متحده پشتیبانی از عناصری در داخل ایران است که 

به تغییر مسالمت آمیز این حکومت منجر شود.
به گزارش »انتخاب«؛ وزیر خارجــه آمریکا که در کمیته 
روابــط خارجی مجلــس نماینــدگان دربــاره بودجه و 
سیاست های وزارتخانه اش سخن می گفت، اظهار داشت 
پس از مطالعه برجام، توافق هســته ای با ایران را »توافقی 
ضعیف« یافته است. رکس تیلرسون در جواب تد پو، سناتور 
جمهوریخواه، که درباره تغییر حکومت ایران و قرار دادن 
سپاه در فهرست گروه های تروریستی سوال کرده بود، گفت: 
»سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران در حال شکل گیری 
است و هنوز به رییس جمهوری ارائه نشده است«. وی در 
عین حال ایران را عامل »بی ثباتی« در منطقه دانســت و 

گفت که »آمریکا علیه هژمونی ایران اقدام کرده است«.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آمریکایی ها 
با اعمال فشار به دنبال زمینه سازی برای ورود به جنگ با 

جمهوری اسالمی ایران هستند.
 سردار یدا... جوانی مشاور عالی نماینده ولی  فقیه در سپاه با 
اشاره به اینکه آمریکایی ها در تالش هستند تا با فضاسازی، 
اعمال فشارها و تهدیدها، سیاست دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران را تحت تاثیر قرار دهند، افزود: آنها خواهان تضعیف 
ایران هستند تا بتوانند در صورت موفق شدن در تضعیف 
ایران، جنگی را علیه ما آغاز کنند. این در صورتی  است که 
مقامات جمهوری اسالمی و مقامات عالی رتبه نظامی ما 
بارها اعالم کردند سیاست های دفاعی و برنامه های نظامی ما 
در مسیر خودش حرکت خواهد داشت و ما تحت تاثیر هیچ 
موضوعی به دنبال محدود سازی توان دفاعی خود نیستیم. 
چون این جزو حقوق طبیعی کشورمان است که حق دفاع 
از خودش را همواره محفوظ بدارد و در راستای این حق، 

تقویت بنیه دفاعی خود را دنبال کند.

وزير خارجه آمريکا:

برجام را مطالعه کردم؛ توافق 
ضعیفی است 

سردار جوانی: 

آمریکایی ها به دنبال 
زمینه سازی جنگ هستند

تحلیل گر سعودی:

معده قطری ها، توان تحمل 
غذاهای ایرانی را ندارد!

خط و نشان تند و تیز رضايی برای آل سعود 

اگر غلطی بکنید، پشیمان 
خواهید شد

یک روزنامه نگار سعودی گفت که معده  قطری ها، قطر 
را به عقب نشینی در برابر عربستان سعودی وادار خواهد 
کرد.به گزارش عصرایران، »جمیل الذبیانی« ســردبیر 
روزنامه »عکاظ« چاپ عربستان سعودی پس از رسیدن 
چندین محموله مواد غذایی از مبدا ایران و ترکیه به قطر 
گفت که عادت کردن معده های مردم قطر به محصوالت 
ایرانی و ترکیه غیرممکن است. به دنبال قطع صادرات 
مواد غذایی از سوی عربستان سعودی و امارات به قطر، 
این کشــور تصمیم گرفت واردات مواد غذایی از ایران 
و ترکیه را جایگزین کند.الذبیانی تصریح کرد: ســبک 
]غذایی[ عثمانی ها و همچنین ایرانی ها متفاوت است و 
به همین خاطر قطر مجبور به عقب نشینی است.پس از 
این اظهارات الذبیانی هشتگ »معده قطری« در توئیتر 
تشکیل شد و کاربران بسیاری اظهارات وی را به چالش 
کشیدند. در روزهای اخیر،  تنش میان عربستان و قطر 

رو به وخامت گذاشته است . 

محســن رضایی دبیرمجمع تشــخیص مصلحت نظام 
کشورمان  با انتشــار مطلبی در فضای مجازی گفت: به 
تازگی آقای کری وزیر خارجه اوباما فاش کرد که رهبران 
برخی کشورهای منطقه به من و اوباما پیشنهاد می کردند 
ایران را بمباران کنید؛ چرا که تنها راه حل مساله هسته 
ای ایران، بمباران است. اولین بار نیست که سعودی ها 

دیگران را علیه ایران تحریک کرده اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کینه توزی 
آل سعود خاطر نشان کرد: آل سعود چهل سال است بغض 
وکینه خود را علیه ملت ما نشان داده وهربار هم سرش به 
سنگ خورده است. وی در پایان اظهار داشت: اگر از این 
سر به سنگ خوردن ها عبرت نگرفته، بار دیگر بخواهند 

نسبت به ایران غلطی بکنند، با سر خواهند رفت.
رضایی پیش از این نیز با انتشــار پست هایی در فضای 
مجازی،  نسبت به عواقب دردسرآفرینی  سعودی ها برای 

ایران، به حکام عربستان  هشدار داده بود. 

دیدگاهسپاهسیاست خارجی

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

770/21/29236- 96/3/16 شرکت مخابرات ايران )مديريت منطقه اصفهان( در نظر دارد نگهداری سالن توزيع شبکه )MDF( مراکز شهرستانهای 
اردستان، بادرود، برخوار، نائین )شامل کلیه مراکز به همراه ريموت ها، DLC ها و GPON ها( با برآورد 2/204/000/000 ريال )دو میلیارد و دويست 

و چهار میلیون ريال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 88/000/000 ريال را از طريق مناقصه يک مرحله ای به پیمانکار واگذار نمايد.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط که دارای گواهینامه صالحیت ايمنی کار و تايیديه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آيد.
از تاريخ 96/3/20 لغايت 96/3/30 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واريزی به مبلغ 300/000 ريال به حساب 
جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی 13000801127192( به مخابرات منطقه اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 

اطاق 216 مديريت تدارکات و يا جهت خريد اينترنتی اسناد فوق الذکر به آدرس سايت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمايند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس سايت اينترنتی شرکت  WWW.TCE.ir  و WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره 

تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند. 
متقاضیان بايستی در زمان مقرر پاکتهای تکمیل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع 

در خیابان چهارباغ باال تحويل و رسید دريافت نمايند.
توضیح اينکه: 

1- آخرين مهلت تحويل پاکتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضمینی باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهای ايرانی و يا مشارکت شرکتهای ايرانی- خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف ايرانی 
میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی میشود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.

آگهی مناقصه

اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد يک دستگاه راديوگرافی/ فلورسکوپی موجود در بیمارستان اصفهان را با مشخصات زير 
از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند در تاريخ های سی و سی و يک خرداد ماه سال جاری با مراجعه به 
آدرس: اصفهان، خیابان شیخ بهايی، تقاطع ارديبهشت، در ساعت اداری از دستگاه فوق بازديد نموده و ضمن دريافت اسناد مزايده، پیشنهاد 

قیمت خود را تا آخر وقت اداری 96/4/17 به دبیرخانه کمیسیون معامالت تحويل نمايند.
1.SHIMADZU  RS_50A)remote_controlled X_Ray Diagnostic Tabale(
2.SHIMADZU X_ray hight Voltage  Generator For Diagnosis)XUD150L-30F(
3.SHIMADZU Digital radiography system )IDR_ 700( 
4.Film Processor يک دستگاه 

شرایط به شرح ذیل می باشد
1.سپرده شرکت در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال)ده میلیون ريال( می باشد که می بايست به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد 

بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مزايده ارائه گردد.
2.هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

3.دانشگاه در رد يا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.
4.بابت خريد اسناد مبلغ 250/000 ريال) دويست و پنجاه هزار ريال( به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه 

آزاد اسالمی نجف آباد واريز و اصل فیش را موقع بازديد و دريافت اسناد، تحويل نمايند.
آدرس نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد – دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه 

تلفن دبیرخانه کمیسیون معامالت : 031-42292020
دورنگار: 42291107-031 و 031-42291016

تلفن بیمارستان اصفهان: 32360539 و 031-32345387
monaghese@iaun.ac.ir ايمیل

نوبت دومتجدید آگهی مزایده

97 سناتور آمریکایی با این الحاقیه موافقت کردند و ۲ سناتور رای 
مخالف به آن دادند.  طرح تحریم های غیرهســته ای جدید ایران 
بزودی در سنای آمریکا به رای گذاشته خواهد شد. این طرح برای 
اجرایی شدن باید مورد تصویب اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم 
قرار بگیرد و در پایان به امضای رییس جمهوری برسد که به احتمال 

زیاد تصویب می شود. 

سنای آمریکا تحریم های روسیه را به 
طرح تحریمی ایران الحاق کرد
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برای نخستین بار در کشور، سامانه توزین متحرک در خط شست و 
شوی الکترولیتی ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه، به دست متخصصان 

داخلی طراحی و نصب شد.
 کارشناس اتوماسیون خطوط آنیلینگ و  شست و شوی الکترولیتی 
نوردســرد فوالد مبارکه گفت: این ســامانه با بهــره گیری از یک 
سازوکار حرکتی، هنگام برگشــت کالف به سمت خروجی خط، 
چهار سانتی متر روی فک خارجی تیلتر حرکت کرده و کالف را از 
فک داخلی تجهیز جدا می کند و به این ترتیب امکان اندازه گیری 

وزن میسر می شود.
ابراهیم نجفی با بیان اینکه فناوری به کار رفته در ساخت این سامانه، 
امکان قرار گرفتن کل ســاختار باســکول در حالت عمودی برای 
برگردان کالف بعدی را به وجود آورده است، افزود: دقت توزین این 
تجهیز 0/5درصد است و معادل 400 درصد از ظرفیت آن، تحمل 

ضربه را دارد.
وی با اشــاره به اینکه در گذشــته با توجه به نبود ســامانه توزین 
مناسب در خط شست و شــوی الکترولیتی، محاسبه دقیق بازده 
وزنی این خط امکان پذیر نبود و محاســبات خطوط پایین دست 
نیز با مشکالتی همراه بوده است گفت : به دلیل محدود بودن زمان 
کارکرد جرثقیل های ســقفی، عملیات اندازه گیری وزن باید در 

هنگام فرآیند و از طریق یکی از تجهیزات انجام شود.

ویژه

کافه اقتصاد

رییس شورای رقابت گفت: امسال نرخ تورم پایینی داشتیم و نرخ بخشی 
هم پایین خواهد بود؛ به همین دلیل اگر افزایشــی هــم صورت بگیرد، 
در قیمت خودروها افزایش آنچنانی نخواهیم داشــت. رضا شیوا درباره 
قیمت گذاری خودروها افزود: هر ساله تا پایان  اردیبهشت این کار انجام 
می شد که امسال به خاطر انتخابات آن را عقب انداختیم. وی ادامه داد: 
وزارت صنعت درخصوص کیفیت خودروها اطالعــات الزم را به ما ارائه 
داده و تا دو هفته دیگر تکلیف این مسئله را هم مشخص می کنیم. رییس 
شــورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای جدید ساخت ایران افزود: 
کارخانه باید قیمت پیشنهادی و مشخص این خودروی جدید را ارائه دهد 
تا شورای رقابت با بررسی همه جوانب، قیمت آن را ارائه دهد. شیوا ادامه 
داد: اگر خودروی مذکور در رده قیمتی که شــورای رقابت دستورالعمل 

تنظیم قیمت را صادر کرده قرار نگیرد، آزاد است و می تواند رقابت کند.

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات با اعالم اینکه مشــکل آنتن دهی 
مشترکان همراه اول تا دو ماه آینده رفع می شود، گفت: اگر شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت می خواهند از فیبر نوری استفاده کنند باید بخشی 

از درآمد خود را به مخابرات اختصاص دهند.
محمود واعظی درباره آنتن دهی خطوط تلفن همراه گفت: با بررسی های 
صورت گرفته خطوط ایرانســل در آنتن دهی هیچ مشکلی ندارد، اما 
اپراتور همراه اول در آنتن دهی خطوط اندکی دچار اشــکال است که 
به دلیل تغییر BTS  در حال توسعه آنتن دهی بوده و قول مساعد داده 

که هرچه سریع تر و ظرف دو ماه آینده مشکالت آنتن دهی رفع شود.
وی گفت: هفته گذشته نشستی بین شــرکت مخابرات و شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت برگزار شــد، لذا وزارت ارتباطــات به دنبال ایجاد 

توافقی در این زمینه است تا مشکالت مشترکان رفع شود.

 تعیین قیمت خودرو 
در انتظار پیشنهاد خودروسازان

رفع مشکل آنتن دهی 
همراه اول تا ۲ ماه آینده

اســتاندار اصفهــان گفت: با توجــه به وجود مشــکالتی 
در افزایش بهــره وری آب بخــش کشــاورزی به ویژه در 
 شــرق اصفهان، ایــن مشــکالت باید به ســرعت برطرف 

شود.
رسول زرگرپور  با اشــاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای 
عالی آب، مطالعات مرحله شناخت طرح ارتقای بهره وری 
آب در شــرق اصفهان از دی ماه گذشته آغاز شد، افزود: در 
این طرح بر ضرورت بهره وری از آب کشــاورزی به ویژه در 
شرق استان در شورای عالی آب و شورای هماهنگی تاکید 

شده است.
وی با بیان اینکه در طرح ۹ مــاده ای احیای حوضه آبریز 
زاینده رود به تعیین الگوی کشــت اشاره شده است، تاکید 
کرد: در بهره وری آب بخش کشــاورزی باید از روش های 
علمی و پایــان نامه هــای مرتبط دوره هــای تحصیالت 
 تکمیلی اســتفاده کرد تا راهبردها و اهداف کار مشــخص

 شود.
اســتاندار اصفهان با تاکید براینکه باید نســبت به تثبیت 
اشــتغال موجود و جلوگیری از مهاجرت در شرق اصفهان 
اقدام شود، گفت: بر اساس گزارش سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان، تاکنون طرح های مرتبط با افزایــش بهره وری، 
تســطیح اراضی، آبیاری کم فشــار و عملیات لوله گذاری 

صورت گرفته است.

زرگرپور افزود: برای توسعه اشتغال در این منطقه طرح هایی 
از جمله تولید قارچ خوراکی، توســعه کشــت گلخانه ای، 
توسعه باغات پسته، توسعه کشت گیاهان دارویی و زعفران، 
ایجاد توتستان و پرورش کرم ابریشم و پرورش دام و طیور 
و ماهی های زینتی و ســرد آبی در حال اجراست که باید 

گسترش یابد.
وی همچنین با بیان اینکه هدف از تشکیل کارگروه استانی 
آب و کشاورزی، افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و 
ساماندهی بهره برداران است، تصریح کرد: نماینده منتخب 
تشــکل های آب بران نیز باید در این کمیســیون حضور 

داشته باشد.

دبیر انجمــن شــرکت های هواپیمایی با بیــان اینکه 
ایرالین های ایرانی با برگشتن اوضاع به حالت عادی خود 
هیچ مشکلی برای تداوم پروازها به نجف ندارند، اعالم کرد: 
در صورتی که مشکالت این فرودگاه در سه حوزه برطرف 

شود، می توان این پروازها را از سر گرفت.
مقصود اسعدی سامانی با اشاره به وضع حقوق و عوارض 
فرودگاهی جدید در فرودگاه نجف  اظهار داشت: یکی از 
مسائلی که باید در این فرودگاه حل شود، مسائل مربوط 
به عوارض است که از ایرالین ها و مسافران گرفته شده و 
شرایط را برای تداوم برنامه های پروازی دشوار کرده است.

وی ادامه داد: در کنار بحث نــرخ هندلینگ فرودگاهی 
نیز در نجف نیاز به تغییر و تحــول دارد که امیدواریم در 
جریان مذاکرات سازمان هواپیمایی ایران با مسئوالن این 

فرودگاه، شرایط بار دیگر تغییر کند.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با اشــاره به لزوم 
تغییر رفتارهای تبعیض آمیز موجــود در فرودگاه نجف 
برای هواپیماهای ایرانی تصریح کــرد: در طول روزهای 
گذشته مذاکراتی برای تغییر در این شرایط مطرح شده و 
امیدواری هایی نیز وجود دارد؛ هر چند تا زمانی که اظهار 

نظر قطعی صورت نگیرد، برنامه ما تغییری نخواهد کرد.
اسعدی سامانی گفت: طبق موافقت نامه دوجانبه میان 
ایران و عراق، امکان انجام ۹۱ برنامه پروازی در طول هفته 

را داریم که در کنار فــرودگاه نجف به دیگر فرودگاه های 
عراق صورت مــی گیرد. در حال حاضــر پروازهای ما به 
شهرهایی مانند بغداد، ســلیمانیه و اربیل در دستور کار 
اســت و هیچ مشــکل و محدودیتی نیز پیش روی آنها 

قرار ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با مذاکرات انجام شده 
مشــکالت مربوط به فرودگاه نجف در کوتاه ترین زمان 
برطرف شــود اما در غیر این صورت نیز فرودگاه بغداد با 
توجه به مسافت نسبتا نزدیکی که به عتبات عالیات دارد 
امکان مدیریت پروازها را خواهد داشت و برنامه ما در این 

فرودگاه طبق روال گذشته ادامه پیدا می کند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی مطرح کرد:

شرایط۳گانه ایران برای ازسرگیری پروازهای نجف

با مسئوالن
استاندار اصفهان خواستار شد:

ضرورت حل مشکالت افزایش بهره وری آب بخش کشاورزی

زاینده رود نحوه محاســبه و اعمال فرمول جدید 
مالیات بر ساخت و فروش مسکن، پس از 
تصویب آیین نامه مربوط به آن در هیئت دولت، با انتشار متن کامل 
مصوبه مشخص شد. جزئیات کامل آنچه در قالب آیین نامه اجرایی 
ماده ۷۷ قانون جدید مالیات های مستقیم به تصویب هیئت دولت 
رسیده، حاکی از این است که در کلیه مناطق شهری کشور، همه 
سازنده های مســکن از طیف های مختلف شامل »سازنده های 
حقیقی یا همان شخصی سازها، بساز و بفروش ها و تعاونی های 
مسکن« و همچنین »سازنده های حقوقی یا همان شرکت های 
ساختمانی و انبوه سازان« مکلف اند برای فروش آپارتمان هایی که 
پروانه ســاخت آنها از ابتدای ســال ۹5 به بعد صادر شده، مبلغ 
»مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷« را بر اساس فرمول 
جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.این نوع مالیات تا پیش از 
مصوبه هیئت دولت، از عوامل »ساخت و فروش مسکن« دریافت 
می شد؛ با این تفاوت که در »فرمول قدیم«، پایه محاسبه مالیات، 
»ارزش منطقه ای امالک« بود و مطابق آن، ســازنده ها در زمان 
اولین فروش آپارتمان ، مبلغی در حدود 0/۱ درصد کل قیمت روز 

یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت  می کردند.
 اما در »فرمول جدید«، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش 
مسکن، از »ارزش منطقه ای امالک« به »میزان درآمد یا همان 
سود ســازنده « تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخ های 
در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت 
مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ســاز، مبلغ مالیات جدید، 
رقمی در حدود 44/2 درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که 
سازنده ها باید در سال جاری و سال های آینده هنگام اولین فروش 
نوســازها )آپارتمان های دارای پروانه به تاریخ بعد از 28 اسفند 
ســال ۹4(، با عنوان »مالیات بر درآمد خود« به دولت بپردازند.

به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شــده 
در قانون اصالح مالیات های مستقیم، فعالیت های ساختمانی  و 
سرمایه گذاری در ساخت و ســازهای مسکونی را همچون سایر 
فعالیت های درآمدزای اشــخاص حقیقی و حقوقی، مشــمول 
پرداخت »مالیات بر اساس نسبتی از درآمد« کرده و حتی نرخ 
مالیات تعیین شــده برای فعالیت های ساختمانی را هم سطح 
با سایر شــغل های دارای درآمد، تعیین کرده است، اما همین 
دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات 
برای سمت عرضه )سازنده ها(، نسبت به قبل حدودا 40 برابر شود. 
در این میان گروهی از سازنده ها از 50 برابر شدن مبلغ این مالیات 
خبر می دهند. ساختار فرمول جدید »مالیات بر ساخت و فروش 
مسکن« نشان می دهد که این نوع مالیات بر حسب نوع سازنده 
و میزان درآمد حاصل از اولین فروش، با 4 نرخ متفاوت محاسبه 
خواهد شد. بر اســاس طبقه بندی تعرفه های جدید مالیات بر 
ساخت و فروش مسکن، نرخ این مالیات برای اشخاص حقوقی 
سازنده مسکن، معادل 25 درصد درآمد سازنده تعیین شده است. 

شوک قیمتی مسکن با مالیات جدید در راه است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور می گوید: شوک قیمتی 
مسکن در ســال ۹۱ بین قدرت خرید مردم و قیمت بازار فاصله 
بزرگی ایجاد کرد و اعمال قانون جدید مالیاتی به این شکاف دامن 
می زند. فرشــید پورحاجت درباره روش جدید محاسبه مالیات 
ساخت وســاز مســکن گفت: در این روش پایه ارزش معامالت 
امالک جابه جا شده است و نحوه محاسبه سود و زیان بر اساس 
ارزش معامالتی امالک نیســت؛ بنابراین زود است که بخواهیم 
قضاوت کنیم آیا قانون مالیاتی جدید به نفع سازندگان مسکن 

تعیین شده یا خیر. 
وی افزود: بر اساس آنچه کارشناسان مسکن بررسی کرده اند به نظر 

می رسد در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگینی در حوزه ساخت وساز 
مسکن اعمال خواهد شد.پورحاجت اضافه کرد: صنعت مسکن 
اکنون در شرایط مناسبی نیست زیرا 44 ســال در رکود بوده و 
به همین علت باید بسترهای تشــویقی و انگیزشی برای آن در 

نظر گرفته شود. 
وی با اشاره به اینکه برداشت ها از قانون متفاوت است، گفت: بر 
اساس قانون، مالیات بر ساخت وساز است؛ یعنی به روی سرمایه 
گذاری بر مسکن مالیات تعیین شده و این یک نوع انحراف است 
که مالیات ســنگینی را بر دوش تولید مسکن تحمیل می کند.

پورحاجت افزود: مخالف اعمال مالیات در حوزه مسکن هستیم 
زیرا بار مالی آن در نهایت به مردم منتقل می شــود. وی با ابراز 
اینکه بخش خصوصی در پی عدالت محور بودن مالیات اســت، 
ادامه داد: مقطع کنونی زمان مناسبی برای فرمول جدید مالیاتی 
برای ساخت وساز مسکن نیست. پورحاجت افزود: در شرایط فعلی 
اجرای قانون جدید مالیاتی موجب می شود صنعت مسکن دچار 
رکود شود و این به نفع مردم نیست.وی اضافه کرد: انتظار داریم 
آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در فضای 
تعامل و تدبیر، در مجلس شورای اسالمی، بررسی و دغدغه های 
بخش خصوصی لحاظ شــود.دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
کشور با تاکید بر اینکه ۹۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 
می کنیم و شــهرداری ها هم برای صدور پروانه مسکن، عوارض 
می گیرند، گفت: با اجرای قانون جدید امور مالیاتی فرار سرمایه 
از مسکن صورت خواهد گرفت و با شرایطی که به وجود می آید 
بار مالی این مالیات ها بر دوش مردم افتاده و روی قیمت مسکن 

تاثیر خواهد گذاشت.
مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اخذ مالیات بر 
درآمد ساخت و ساز بر مبنای ســود و زیان و متناسب با وضعیت 
و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی می 
گوید: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. سید 
کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه بخش مســکن  به عنوان یکی از 
بخش های مولد در کشور، باوجود اینکه اخذ مالیات بر درآمد از 
این حوزه در قانون وجود داشته و مطالبه نیز می شده، اما در قانون 
جدید مالیات های مستقیم مصوب 3۱ تیرماه ۱3۹4، سازندگان 
ساختمان ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی امالک به 
نرخ 5 درصد و نیز مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون به 
نرخ ۱0 درصد بودند، اما با تصویب قانون جدید و براساس آیین 
نامه موضوع ماده ۷۷، صرفا سازندگانی که پروانه ساخت آنها بعد 
از سال ۱3۹5 است، ملزم به پرداخت مالیات 5 درصد و ۱0 درصد 
مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از 
سال ۱3۹5 است، فقط مشــمول پرداخت مالیات نقل و انتقال 

قطعی امالک به نرخ 5 درصد هستند.

اصالحیه

ایران در سال 20۱4 بالغ بر 2 میلیارد و ۱05 میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 20۱5 به 2 میلیارد و 50 میلیون دالر 

کاهش یافت.
گزارش ساالنه کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل، حکایت از رشد چشمگیر 
سرمایه گذاری خارجی در ایران دارد. سرمایه گذاری خارجی در ایران در اولین سال 

اجرای برجام )20۱6( روند صعودی به خود گرفت و به باالی 33 میلیارد دالر در سال 
رسید. این در حالی است که برآوردها حکایت از آن داشتند که در حالت خوشبینانه 
ایران بتواند رقم نزدیک به 2 میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی در سال 20۱5 را 

برای سال 20۱6 نیز حفظ کند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار »آنکتاد« نامیده می شود در 
سال ۱۹64 میالدی با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی 
تاسیس شد. این کنفرانس به طور معمول در نیمه هر سال میالدی گزارشی درباره 

میزان سرمایه گذاری در کشورها منتشر می کند.
در سال 20۱5 حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، متاثر از تحریم ها به 

2 میلیارد و 50 میلیون دالر رسیده بود.ایران در سال 20۱4 بالغ بر 2 میلیارد و ۱05 
میلیون دالر سرمایه گذاری مســتقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 

20۱5 به 2 میلیارد و 50 میلیون دالر کاهش یافت.
همچنین میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال 20۱3 نیز 3 میلیارد 
و 50 میلیون دالر بوده که این رقم در سال 20۱2 برابر با 4 میلیارد و 662 میلیون 
دالر برآورد شده است.مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران 
از ابتدای تهیه گزارش های آنکتاد تا پایان سال 20۱6، بالغ بر 48 میلیارد دالر و 46۹ 
میلیون دالر بوده است. همچنین مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در 

کشورهای دیگر در این دوره نیز 3 میلیارد و ۷44 میلیون دالر برآورد شده است.

طبق گزارش ساالنه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل :

رشد 61 درصد سرمایه گذاری خارجی در ایران

VGA - قیمت انواع کارت گرافیک

بازار

 Gigabyte GT گیگابایت
740 OC 2GB GDDR5

 3,900,000
ریال

 4,300,000
ریال

نصب و راه اندازی سیستم توزین 
متحرک در فوالد مبارکه

Asus GT730-SL 2GD3 BRK ایسوس

 2,440,000
ریال

 3,380,000
ریال

Gigabyte GV-N730D3-2GI گیگابایت

 2,650,000
ریال

 2,820,000
ریال

افتتاح زنجیره تولید شیر تا دو ماه دیگر در اصفهان 
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: 
 تا دو ماه آینده شــاهد افتتاح زنجیره تولید شــیر در اســتان اصفهــان خواهیم

 بود.

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان به عنوان کمکی برای 

۹0 درصد فرودگاه های کشور محسوب می شود.
حســن امجدی در کارگروه تخصصی حمــل ونقل و 
شــریان های حیاتی، بالیای جوی و طوفان در اصفهان، 
اظهار داشت: موقعیت خاص اصفهان به لحاظ قرارگیری 
در مرکز کشور و معین بودن آن برای بیشتر فرودگاه ها، 
سبب  شده تا غالب پروازها در شــرایط خاص به عنوان 

کمکی از فرودگاه اصفهان استفاده کنند.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از پروازها به هر دلیل ممکن 
به اصفهان پرواز می کنند که بیشتر آنها باالی 50 درصد 

احتمال سقوط دارند و در شرایط بحرانی به سر می برند.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان به انجام بیش از 
هزار پرواز در روز از آسمان کشــور، اشاره و خاطرنشان 
کرد: بیش از 60 درصد این پروازها از مسیرهای منتهی به 
اصفهان عبور می کند که الزم بوده در همه حال فرودگاه 
در موقعیت اضطراری باشد و به همین دلیل وجود یک برج 

مراقبت سیار در استان بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: 
مهم ترین مسائل پیش رو در زمان وقوع حادثه در حمل 
ونقل ریلی، نبود راه دسترســی به ایستگاه های راه آهن 
است.وی افزود: با وجود احتمال بروز مشکالت زیاد در 
این زمینه، هیچ اعتباری اختصاص نیافته و پیگیری اداره 

کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان را می طلبد.

تکذیب افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت بلیت هواپیما

سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب اخباری مبنی بر 
افزایش 20 درصدی نرخ بلیت هواپیما بدون نظارت این 
سازمان، اعالم کرد: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بر اساس 
تصمیمات شورای عالی هواپیمایی و قانون برنامه پنجم 

توسعه بوده است.
رضا جعفرزاده افزود: بر اســاس اعالم این سازمان، نرخ 
بلیت هواپیما بر اســاس عرضه و تقاضا تعیین می شود 
و آزادســازی نرخ بلیت هواپیما الزاما به معنای افزایش 
قیمت ها نیست؛ همان طور که در بسیاری از مواقع شاهد 
ارائه نرخ بلیــت هواپیما پایین تر از نــرخ های متعارف 

هستیم.
به گفته وی، همچنین نرخ بلیت هواپیما بر مبنای کالس 
نرخی است که شرکت های هواپیمایی اعالم کرده اند و از 

طریق سایت آنها منتشر می شود.

فرودگاه اصفهان؛ معین 
۹۰درصد فرودگاه های کشور

زاینده رود بررسی می کند؛

رمزگشایی مصوبه جدید مالیات بر ساخت و ساز مسکن

خبر

در مطلب منتشرشده در روزنامه زاینده رود 

مورخ 96/03/25درهمین صفحه تحت عنوان 

»گران فروشی به اسم مالیات بر ارزش 

افزوده«، در قسمتی از مطلب، نرخ مالیات بر 

ارزش افزوده به اشتباه 4 درصد ذکر شده که 

رقم صحیح آن 9 درصد است و بدین ترتیب 

اصالح می گردد. 
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مسابقه عکس »روح ا...« برگزار می شود
مسابقه عکس »روح ا...« ازسوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اصفهان با همکاری 
کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می شــود. عالقه مندان برای شرکت در 

مسابقه عکس روح ا... می توانند به سایت imam-khomeini-isf.ir  مراجعه کنند. 

در حاشیه

نشســت عوامل ســریال »زیر پای مادر« که عصر ۲۴ 
خرداد با حضور جمعی از عوامل برگزار شد حاشیه هایی 
از جمله توهیــن بهناز جعفــری، بازیگر ســریال به 
خبرنگاران را در پی داشــت. جعفری که بعد از حدود 
۵۵ دقیقه که ســواالت خبرنگاران به پایان رسید وارد 
نشست شد، در پاسخ خبرنگاری که از کارگردان درباره 
شباهت دیالوگ های ســعید نعمت ا... با دیالوگ های 
فیلم های کیمیایی ســوال کرده بود،گفت : این قبیل 
صحبت ها کمی تقصیر جامعه منتقدان و مردم ماست 
که به دلیل عدم آگاهی و شناخت و تنبل بودنشان همه 
چیز را گردن دیگری می اندازند. این در حالی است که 
حتی آقای کیمیایی را هم نمی شناسیم و می گوییم که 
این چنین اســت. وی ادامه داد: متاسفانه مثل همین 
نشستی که من در آن هستم و هیچ بار شناخت و تحلیلی 
در شماها وجود ندارد. یعنی شــما افرادی هستید که 
پیش پا افتاده ترین سوال ها را برای به چالش کشاندن 
ما بازیگرهایی که یک ســال زحمت کشــیدیم و این 
سریال را ســاختیم ندارید و یکسری سوال کسالت آور 
می پرســید.این صحبت های جعفری در حالی پشت 
سر هم انجام شــد که خبرنگاران چرایی آن را متوجه 
نبودند و در لحظات اول سکوت کرده بودند.وی در ادامه 
اظهار کرد: من فکر می کنــم این موضوع به دلیل عدم 
سواد و عدم شناخت منتقدین ماست. یعنی منتقدین 
ما در جایگاهی ننشسته اند که واقعا منتقد باشند و نقد 
کنند. چون الگویشان یک سری آدم مثل آقای فراستی 
است.وی در ادامه بحث نقد و بررسی سریال خطاب به 
یکی از خبرنگاران بیان کرد: از شما باید پرسید، نقد و 
بررسی یعنی چی؟ آقای خمار! می گویم نقد و بررسی 
یعنی چه؟ مثل اینکه یک چیزی انداختی باال!خبرنگار 
مربوطه گفت: من خمار نیستم و جعفری باز هم ادامه 

داد: نه! یک چیزی ننداختی باال؟
وی در ادامــه یک معــذرت خواهی کــرد و در جواب 
خبرنگاری که به او توهین کرده بود، گفت: فقط بلدید 
بگویید به ما بی احترامی می کنید! این از بی ســوادی 
شماست. فقط بلد هستید بگویید ما هستیم. شما حتی 
برای خودتان هم سوال ندارید و به عنوان یک کارمند در 

حال گذراندن تایم خود هستید.
خبرنگار دیگری نیز گفت: اگر همین بچه های رســانه 
نبودند، شــما االن بهناز جعفری نبودید! که جعفری 
خطاب به خبرنگاران گفت: می خواهم نباشم صدسال! 
حتما من به واسطه شماها شده ام بهناز جعفری! شما 
روزنامه نگاران فقط بلدید اعتراض های بی اساس کنید!

نشستی که با توهین بهناز جعفری به حاشیه 
کشیده شد؛

با تو هستم آقای خمار!

درشهر

رییس کمیته داوران کودک و نوجوانان جشنواره فیلم  
کودک خبرداد:

رقابت ۳۵۰ کودک و نوجوان 
طی چند روزی که از شــروع ماه رمضان می گذرد، اتفاقات اصفهانی در بخش داوران

عجیبی در تلویزیــون رخ داده؛ از ســوتی هــا و گاف های 
میهمان ها در برنامه های زنده گرفته تا ارتباط مســتقیم با 
کارشناس بی بی سی در شــبکه افق، نمایش تار، افشاگری 

مجریان از زندگی شخصی شان و فواید خنده دار نخود!
از اول ماه رمضان یک ســری اتفاقات عجیب در تلویزیون رخ 
داده  و یک سری خط شکنی هایی انجام شده که برای همه 
عجیب اســت. از آن اتفاق هایی که معموال در روزهای عادی 
سال سر تا سر تلویزیون را بگردیم، نمونه اش را پیدا نمی کنیم. 
یک سری از این اتفاق ها سوتی و گاف مخصوص برنامه های 
زنده اســت که خب از توجیه نبودن همان برنامه سرچشمه 

گرفته و زیاد نمی شود جدی اش گرفت.
یک ســری دیگر امــا کامال 
آگاهانه و برنامه ریزی شده 
رخ داده و معلوم اســت که 
زیاد هم دور از چشم مدیران 
و خــارج از کنتــرل نبــوده. 
مجموعه این دو ســری عوامل 

باعث شــده که تلویزیون در ماه 
رمضان هیجــان انگیزتر به نظر 
برسد و همه برای پیدا کردن این 
جنس سوتی ها و اتفاق های جدید 
و جذاب ارتباطشان را همین طور 

محکم با تلویزیون حفظ کنند.
سوتی های برنامه زنده

این خصلت برنامه های زنده است 
که گاهی اوقــات از کنترل، خارج 
می شود و اتفاقاتی خارج از برنامه 
در آنها مــی افتــد؛ بنابراین زیاد 
عجیب نیســت که میهمان ها در 
برنامه های زنده ســوتی بدهند و 
حرف هایی بزنند که اصال مناسب 
برنامه تلویزیونی نیســت. خب در  
ماه رمضان امسال هم از این دست 
اتفاقات زیاد در تلویزیون افتاد که 
هیچ جوری نمی شــد کنترلش 

کرد.
مثال رضا رویگری یک مرتبه با عالمت 

الیک اینستاگرام شــوخی کرد و گفت که این 
عالمت قبال معنی بد داشت و االن هرچه بیشتر 

داشته باشی خوشحال تری و نیما کرمی هم هر 
کاری کرد نتوانســت جلوی او را بگیرد. یا مثال حاج موسای 
برنامه ماه عســل خیلی جدی اصطالح جنوبی مربوط به باد 
معده را مطرح کرد و علیخانی مجبور شــد ماجرا را با خنده 
و خجالت جمع و جور کند. یا مثال خواستگاری شوخی علی 
صالحی از پرستو صالحی که شنبه شب در برنامه دعوت افتاد 

و باز هم نیما کرمی را دستپاچه کرد و...

جوگیری آقا و خانم مجری
جدای از بحث ســوتی میهمان ها در برنامه های زنده، خود 
مجری ها هم این روزها وسط جوگیری، حرف هایی زده اند 
که برایمان عجیب است. مثل احســان علیخانی که در یکی 
از برنامه ها وقتی دید میهمان برنامه از مشــکل جدایی پدر و 
مادرش به عنوان یک معضل بزرگ اســم می برد یادش رفت 
مجری اســت. یک مرتبه با موضوع، احساس نزدیکی کرد و 
گفت که خودش هم با همین مشکل بزرگ شده و چرا همه او 

را یک جور دیگر قضاوت می کنند.
شاید اگر برنامه زنده نبود، پشیمان 

می شــد و چنین چیزی را پخش نمی کرد. شــاید هم 
با برنامــه ریزی کامل چنیــن حرفی را زد که خــب در این 
صورت واقعا دلیل این کارش معلوم نیست؛ البته از این جور 
جوگیری ها باز هم اتفاق افتاد. نجمه جودکی در برنامه »مردم 
گرام« یک مرتبه جوگیر شــد و راجع به طالق پدر و مادرش 
حرف زد و گریه کرد. جالب اینجاســت کــه مردم گرام اصال 
برنامه زنده نبود و می شــود خیلی راحت این بخش را قبل از 
 پخش بیرون کشید، اما روی آنتن رفت و آن هم جنجال زیادی

 به پا کرد.

کارشناس بی بی سی روی آنتن
مهم ترین خط شکنی هدفمند و برنامه ریزی شده، در شبکه 
افق اتفاق افتاد؛ اتفاقی که هنوز نتوانســته ایــم آن را هضم 
کنیم. تا همین هفته گذشــته هیچ کس خوابش را هم نمی 
 دید که یک روز علی علیزاده، یکی از تئوریسین های جنجالی

 بی بی سی فارسی، یک مرتبه سر از شبکه افق تهران دربیاورد 
و آن قدر راحت مجال صحبت پیدا کند.

این اتفاق چند روز گذشته مثل بمب در شبکه های اجتماعی 
صدا کرد و برق از ســر خیلی هــا پراند. 
مگــر چنین امکانــی وجــود دارد؟ در 
تلویزیونی که برای پخش خیلی چیزها 
با محدودیــت مواجه اســت، چطور 
ممکن است محلی برای شنیده شدن 
صحبت های یک تئوریســین شبکه 

بیگانه باشد؟
ردشدن از خط قرمزها

سریال نفس هم در قسمت اول با 
نمایش زنان بی حجاب، حسابی 
ســر و صدا کرد. خیلی ها بدون 
اینکه اصل ماجرا را بدانند، معترض 
شــدند که تلویزیون چنین حقی 
نداشته و نباید از کاله گیس برای 
زنان اســتفاده می کــرده. بعد از 
مشخص شدن این ماجرا که جلیل 
سامان این بخش ها را در ارمنستان 
و جلوی پرده سبز ضبط کرده و زنان 
بی حجاب ســریال، ایرانی نیســتند 
جنجال ها خوابید، اما باز هم اولین بار 
بود که ساختارشکنی و گذشتن از خط 
قرمز درباره چنین موضوعی در تلویزیون 

اتفاق می افتاد.
خط شکنی تا کجا؟

خب در این شــرایط و با این همه اتفاق 
عجیب و غریب، هم تعجب آور نیســت 
که رشید برنامه ببین و بپز، راجع به اثرات 
خوردن نخود صحبت کند و بگوید که نخود 
آرامش آدم را به هم می زند! در برنامه ببین 
و بپز یکشنبه شب، رشــید تعریف کرد که بچه 

بودیم نخود می خوردیم و می خندیدیم.
سرآشپز به او گفت چرا آنقدر به نخود عالقه داری؟ 
گفت می خوای بخورم ببینی چی میشه؟ این برنامه 
زنده نبود و معلوم اســت این حرف ها قبال چک شده و هیچ 
ایرادی هم برای پخش نداشته. هنوز نمی دانیم در تلویزیون 
چه اتفاقی افتاده و این جریان خط شکنی تا کجا پیش می رود. 
چقدرش اتفاقی بوده و چقدرش طبق برنامه ریزی پیش رفته، 
اما تا همین جا هم مجموعه سوتی ها و خط شکنی ها ،کمی 

توانسته حال و هوای مخاطبان را بهتر کند.

ساختارشکنی به سبک رسانه ملی!عبور از خط قرمزها در ماه رمضان؛
رضا صادقی دوباره پدر شد

»رضا صادقی« خواننده مشکی پوش، در صفحه شخصی اینستاگرام 
خود، با انتشار عکس و پست تازه ای، خبر از متولد شدن عضو جدید 
خانواده خود داد.»رضا صادقی« که نگاهی خاص به کودکان دارد 
و چندی پیش کودکی را نیز به فرزنــد خواندگی پذیرفته بود، در 
صفحه اینستاگرامش، با انتشار عکسی از فرزندان خود نوشته است: 
»همیشه شب هـــای قدر پر از اتفاقات تازه است، خدا را شاکرم به 
خاطر لبخند دوباره اش در زندگیم و چه زیباست نزول فرشته ما از 
نگاه رحیم آسمان.دختر رفیق مادر و بال پدره و خدارو شکر برای 
پرواز روحم، حاال دوبال دارم. »تیارا« و »ویانا«. دستانت را می بوسم 
بانوی من که مهرت و صبوریت دوبــاره جهانمان را زیباتر کرد.کم 
آورده بودم به دادم رســید. خدا درد عشق و زیادش کنه. دخترانم، 

تیارا، ایران و ویانا«

اینستاگردی

رییس کمیتــه داوران کودک و نوجوانان ســی امین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: برای انتخاب داوران 
کودک و نوجوان این دوره از جشنواره کودک، ۳۵۰ کودک و نوجوان 

۹ تا ۱۵ ساله اصفهانی با یکدیگر به رقابت می پردازند.
فرزان معظم با اشــاره به اینکه فراخوان ثبت نــام داوران کودک و 
نوجوان سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
۱۰ خرداد ســال جاری اعالم شده است، ابراز داشــت: ثبت نام از 

متقاضیان این بخش تا ۱۸ خرداد ماه ادامه داشت.
وی با اشاره به اینکه سنین ۹ تا ۱۵ ســال امکان ثبت نام در بخش 
داوران کودک و نوجوانان سی امین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان را داشتند، ابراز کرد: در مدت زمان مقرر حدود 
۳۵۰ نفر برای حضور در این بخش جشــنواره ثبت نام کردند. وی 
با بیان اینکه در هــر یک از دو بخش داوران کــودک و نوجوان در 
مجموع۶۰ نفر در این آزمون انتخاب می شوند، تصریح کرد: برای 

بخش بین الملل نیز شش نفر داور انتخاب خواهد شد.

مزایده
پرونــده:  شــماره   139603902004000022 آگهــی:  شــماره    3 /504
139404002125000174 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9500134 
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پالک شماره 2257/6 در طبقه زیرزمین با قدرالحصه 
از عرصه مشاعی و مشاعات به مساحت 72/95 مترمربع که مشاعات عبارتند از راه پله 
مشاعی هفت فرعی و پارکینگ هشت فرعی و حیاط نه فرعی و عرصه مشاعی 2257/4 
واقع در بخش یک ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان مطهری خیابان ابوذر )آذر( 
کوچه دکتر شــیرزادی مقابل مجتمع پردیس کوچه کاج نبش بن بست گل آرا پالک 26 
کدپســتی 8134883711 که ســند مالکیت آن در صفحه 140 دفتر 239 امالک ذیل ثبت 
شماره 68277 و با شماره چاپی 549833 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال بطول 
13/75 متر بدیوار اشتراکی با خانه 2257/1 شــرقا بطول 6/10 متر بدیوار اشتراکی با 
خانه 2257/3 باقیمانده جنوبا یک بطول 3/80 متر پنجره و دیواریست به حیاط مشاعی 
نه فرعی دو بطول 6/10 متر درب اختصاصی و دیوار و پنجره ایست به پارکینگ مشاعی 
هشت فرعی سه در دو قسمت که قسمت اول غربی است بطول های دو متر و نیم و 4 متر 
بدیوار اشتراکی با راه پله مشاعی هفت فرعی غربا بطول 3/40 متر پنجره و دیواریست 
به تحتانی شــارع حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست که طبق نظر 
کارشناس رســمی پالک فوق آپارتمان در یک مجموعه سه واحدی با قدمت حدود سی 
ســال و با نمای آجر و درب و پنجره های آلومینیومی و درب هــای داخلی چوبی و در 
کد 110- واقع اســت راه ورودی آن از داخل پارکینگ بوده ولی فاقد پارکینگ می باشد 
این واحد دارای دو اتاق خواب با کف موزائیک و دیوارهای گچ و رنگ و همچنین سالن 
پذیرائی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی با کف و دیوارهای سرامیک شده و به مساحت 
72/95 متر مربع می باشــد ملکی آقای محمدپویا خلجی فرزند حسین با قیومیت مهری 
حسین پناه که طبق ســند رنی شــماره 4933  93/01/26 دفترخانه 278 فریدن در قبال 
بدهی خانم سمیرا هارونی در رهن بانک کشــاورزی واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 96/04/17 در اداره اجرای اسناد رسنی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه 
میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال )3/550/000/000 ریال( شروع و به هرکس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا ایــن آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 96/03/27 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 7777 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان )572 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/611 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3545 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سیدعلی حسینی دستجردی فرزند 
سید ابراهیم در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139560302027014300 مورخه 
1395/11/03 از طرف هیــات حل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/05/02 
روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
م الف:8640 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/614 شــماره صادره : 1396/42/377046 - 1396/03/21 نظر به اینکه تحدید حدود 

ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3771/4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام اسماعیل حقیقی باالشادهی و شریک فرزند ابراهیم در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 96/04/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 8652 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/662 شماره: 950725 به موجب رای شماره 9509976793801829 تاریخ 95/10/27 
حوزه 8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رسول شریفی به نشانی مجهول المکان محکوم است به قســمتی از یک فقره چک مبلغ 
14/000/000 ریال اصل خواســته و 485/000 ریال و هزینه دادرســی و نشــرآگهی 
120/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک به شماره 548217- 
92/08/29 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: سعید مهری به نشانی اصفهان 
خ آتشگاه نبش بن بست)6( سعادت ساختمان محک طبقه اول موسسه حقوقی مدافعین 
عدالت ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:8488 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()183 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/663 شماره: 286/95 به موجب رای شماره 324 تاریخ 95/12/25 حوزه 47 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علیرضا چنگیزی 
فرزند حسن و حسین شاه سیاه فرزند اسماعیل هردو به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت بطور تضامنی به مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
5/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/09/10 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مهدی واثق نیا فرزند عبدالرســول به نشانی 
اصفهان خ طیب ک 22 پ 6 طبقه اول. و پرداخت نیم عشــر حق االجــرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8473 شعبه 47 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه)188 کلمه، دو کادر(

اخطار اجرایی
3/664 شماره: 950724 به موجب رای شماره 9509976793801830 تاریخ 95/10/27 
حوزه 8 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بتول حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت قسمتی از چک به شماره 
851652 مورخ 92/05/22 و مبلغ 822/500 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه 
آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک فوق 92/05/22 و نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: سعید مهری به نشانی اصفهان خ آتشگاه نبش بن بست 6 
سعادت ساختمان محک ط اول موسسه حقوقی مدافعین عدالت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8487 شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()182 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/690 کالسه پرونده: 951460 شــماره دادنامه: 9609976796200629 - 96/02/24 
مرجع رسیدگی : شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : موسسه مالی اعتباری 
عسگریه با وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی: اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی سه راه 
مفید ، موسسه اعتباری عسگریه خوانده: 1- کرمعلی انصاری 2- محمد حسن سلطانی 
3- محبوبه غروی مجهول المکان گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواســت موسسه مالی و اعتباری عســگریه به مدیریت عاملی سید امین 

جوادی با وکالت آقای یاســر شــیروانی زاده بطرفیت آقایان 1- کرمعلی انصاری 2- 
محمد حسن سلطانی 3- خانم محبوبه غروی بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 75.000.000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده و با مالحظه قرارداد 
مشارکت مدنی ســرمایه ثابت و ســرمایه گردش که ضمن آن آقای کرمعلی انصاری 
متعهد به پرداخت مبلغ 156.795.852 ریال درحق موسســه نموده و خواندگان ردیف 
دوم و سوم بعنوان ضامن اقدام به امضاء ذیل قرارداد نموده است که در صورت تاخیر 
در پرداخت اقســاط طبق قرارداد فی مابین طرفین ملزم به پرداخت خســارت خواهند 
بود. با عنایت به ایــن که اصل بر عدم پرداخت دین می باشــد و خواندگان علیرغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و اقدامی به ارائه دالیل محکمه پسندی مبنی 
بر پرداخت دیون خویش ننموده اند و با توجه به دادخواســت تقدیمی خواهان و پرینت 
اعالمی از سوی موسسه شــرایط بند الف ماده 12فراهم شده است فلذا دعوی خواهان 
مقرون به صحت تشخیص داده شده و مستندا به مواد 10،219،230،237  قانون مدنی 
و قانون الحاق 2تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تسری امتیازات خاص 
بانکها و موسسات مالی اعتباری و مواد  11،12،13 آیین نامه وصول مطالبات سررسید 
گذشته و معوق و مشکوک الوصول موسســات اعتباری و مواد515،519،198  قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 70.349.906 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/4/26 لغایت زمان وصول 
روزشمار به مبلغ 73.918ریال و مبلغ 2.225.000 ریال بابت هزینه دادرسی بطور 1/3 
دینی هر خوانده در حــق خواهان صادر و اعالم می گردد ولیکــن در خصوص مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طبق قرارداد فی مابین تاخیر اقساط بموجب ماده 
20 آن مشخص گردیده است فلذا مطالبه مجدد خسارت تاخیر تادیه مستقال به بندهای 
قرارداد مصداق بارز جبران خسارت متدارک می باشد که وجه قانونی ندارد فلذا مستندا 
به مواد 230قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرســی مدنی دعوی خواهان مقرون 
به صحت تشخیص داده شــده و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره در قسمت اول غیابی ظرف بیســت روز قابل واخواهی و پس ازآن ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 8453  

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 1 ()500 کلمه، 5 کادر(
مزایده

3/692 شعبه 3 اجرای احکام  حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
960008 ج/3 له خانم رضوان ســلیمیان ریزی و علیه خانم فاطمه شــمس اشترجانی 
فرزند جعفرقلی به خواسته مطالبه مبلغ 411/284/376 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
20/564/218 ریال حق االجرا دولت جلسه مزایده ای در روز پنجشنبه 96/4/22 ساعت 
9/30 صبح در محــل این اجرا واقع در اصفهان خ نیکبخت ســاختمان کل دادگســتری 
اصفهان طبقه زیرزمیــن واحد اجرای احکام شــعبه 3 اجــرای احکام برگــزار نماید. 
مشخصات مورد مزایده: میزان 5/25 حبه از شش دانگ پالک ثبتی 15201/237 بخش 5 
اصفهان واقع در اصفهان خ رکن الدوله ک شیرین )19( انتهای بن بست فرهاد سمت چپ 
به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 191/5 متر و دارای یک زیرزمین 12 متری و 
دو طبقه ساختمان در همکف و اول هر کدام به مساحت 115 متر میباشد و این ساختمان 
دارای اســکلت نیمه فلزی و طاق ضربی است و عمر ســاختمان حدود 35 سال میباشد 
که ارزش ششــدانگ آن توسط کارشــناس 5/550/000/000 ریال ارزیابی و ارزش 5 
دانگ سهم متوفی )پدر محکوم علیه( 4/625/000/000 ریال ارزیابی و نظریه مصون از 
اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه در جلسه 
مزایده شرکت نمایند باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود. م الف: 6276 شعبه 

سوم اجرای احکام حقوقی اصفهان)236 کلمه، سه کادر(
اخطار اجرایی

3/693 شماره: 285/95 به موجب رای شماره 325 تاریخ 95/12/25 حوزه 47 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم حسن صفابخش 
جورکویر فرزند محرم علی و حســین شــاه ســیاه فرزند اســماعیل هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت بطور تضامنی به مبلــغ 122/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 3/150/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک 95/09/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی واثق نیا فرزند 
عبدالرسول به نشــانی اصفهان خ طیب کوچه 22 پالک 6 طبقه اول. و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:8474 شــعبه 47 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره سه(

اخطار اجرایی
3/694 شماره: 1327/91 به موجب رای شماره 2103 تاریخ 91/11/11 حوزه شعبه اول 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید عماد 
اصغری کرهرودی فرزند هادی شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت نفقه محکوم له پریا حسینی فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان شهرک منتظری 
منازل کارمندی خط لوله بلوک 7 آپارتمان 3. از 91/1/1 لغایت 91/11/15 ماهانه به مبلغ 
یک میلیون و هشتصد هزار ریال به انضمام هزینه دادرســی چهل هزار ریال پرداخت 
نیم عشــر اجرایی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:8506 شــعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()176 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/695 شــماره: 739/95  به موجــب رای شــماره 991 تاریــخ 95/10/07 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  که قطعیت یافته اســت محکوم علیه صدیقه 
سعادتیان فرزند خیرا... شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 55/400/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 37/400/000 ریال بابت 
خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 95/05/24 و مبلغ 18/000/000 ریــال جریمه تاخیر از 
تاریخ 95/02/25 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 2/310/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له علی اکبر شهبازی فرزند 
تراب شغل آزاد به نشانی اصفهان خ چمران خ محمدطاهر کوچه آزادی کوچه گل بهار. و 
پرداخت نیم عشر اجرایی در پرونده در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8481 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()209 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/696 شماره: 1142/94 به موجب رای شــماره 557 تاریخ 95/05/30 حوزه قضائی 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان  که قطعیت یافته اســت محکــوم علیه تقی 
هنوباصری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و هشتاد هزار ریال بابت خسارت 
دادرســی و پرداخت هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید 94/02/10 در حق خواهان ســعید قادری فرزند حسینعلی 
به نشانی اصفهان مشــتاق 3 جی شیر ســنجوانمره روبروی مســجد به وکالت الهام 
ابوالحسنی به آدرس اصفهان خوراســگان خ اباذر- اباذر 18 جنب موبایل یاران پالک 
364. محکوم و اعالم می گردد و نیم عشــر حق االجرا اجرائیــه در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:8475 شعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()213 کلمه، دو کادر(
احضار متهم

3/697 سیما رستمی فرزند وحید در پرونده شــماره 951088 ب 16 این شعبه به اتهام 
توهین تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شعبه حاضر 
شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهارنظر 
می شود.م الف: 8432 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(

)75 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/699 سعید ترابی فرزند مرتضی در پرونده شماره 942279 ب 16 این شعبه به اتهام 
خیانت در امانت و فروش مال غیر تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگی و اظهارنظر می شــود.م الف: 8433 شــعبه 16 دادســرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو( )75 کلمه، یک کادر(
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در آپدیت جدید اینستاگرام  
عکس های زشت خود را مخفی کنید 
اینستاگرام طی چند وقت گذشــته میزبان تغییرات بسیاری بوده و 
در هر به روزرسانی ویژگی های جدیدی به اپلیکیشن محبوب خود 
اضافه کرده است. ویژگی جدید اینستاگرام در به روزرسانی جدید به 
افراد، این اجازه را می دهد تا عکس ها و ویدئوهایی که قبال به اشتراک 
گذاشته اند را بدون نیاز به پاک کردن، از دید سایر کاربران پنهان کنند.

این بخش جدید آرشیو نام دارد و بیشتر برای افرادی که پس از گذشت 
چند وقت از عکسی که به اشتراک گذاشــته اند رضایت ندارند ولی 

دوست ندارند عکس هایشان را  پاک کنند، بسیار مفید است.
 Archive برای اســتفاده از این بخش جدید پس از انتخاب بخش
عکس و یا ویدئوی دلخواه به این قســمت منتقل شده و از دید سایر 

کاربران پنهان می شود.
این ویژگــی جالب که حتــی می توان بــه کاربــران در نگهداری 
عکس هایشان در فضای اینســتاگرام کمک کند، پیش ازاین برای 
برخی از کاربران ارائه شــده بود، اما اکنــون در آپدیت جدید برای 
سیستم عامل اندروید و iOS عرضه شده و از گوگل پلی و اپ استور 

قابل دریافت است.

فناورانه

یک مخترع اســترالیایی یک پمپ تنفسی ســاخته که به کمک آن کاربر 
می تواند ۱۰ دقیقه زیر آب بماند.

در فصل تابستان بازار شــنا و  لوله های تنفسی برای مشاهده دنیای زیر آب 
داغ می شود. این دستگاه های ساده به صاحب خود اجازه می دهند 2 دقیقه 
زیر آب بمانند، اما به تازگی یک مخترع استرالیایی گجت تازه ای ساخته که 

به شناگران اجازه می دهد ۱۰ دقیقه زیر آب بمانند.
 این گجت که Scorkl نام دارد، می تواند به اندازه کافی هوا نگه دارد. عالوه 
برآن، چند بار مصرف است. برای استفاده از دستگاه فقط باید آن را پر از هوا 
کرد.  Scorkl را می توان به وسیله دست یا یک پمپ و از طریق تانک اسکوبا 
 از اکســیژن پر کرد. پس از آن کاربر می تواند آن را در دهان خود قرار داده و

 ۱۰ دقیقه دنیای زیر آب را جست وجو کند.
همچنین دستگاه دارای بخش تنظیم فشار است و به فرد نشان می دهد چه 
میزان هوا در اختیار دارد. این دستگاه در حال حاضر به قیمت ۱۹۹ دالر در 

کیک استارتر فروخته می شود.  

 با این دستگاه ۱۰ دقیقه 
زیر آب بمانید

یک اتفاق شگفت انگیز علمی؛

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

قدرت بازتولید بافت در کرم های مسطح )flatworms( پس از آنکه چند 
تکه شوند برای دانشمندان آشکار شده است، اما در تازه ترین تحقیقاتی که 
روی این جانوران در فضا انجام شد، دانشمندان با یک اتفاق عجیب روبه رو 
شــدند. آنها کرم ها را با این هدف به ایستگاه فضایی بین المللی فرستادند تا 

تاثیر حضور در فضا بر فعالیت سلولی را بررسی کنند.
دانشمندان رفتار این کرم ها را پس از بازگشت به زمین با رفتار گروهی دیگر 

که زمین را ترک نکرده بودند مورد بررسی قرار دادند.
بخشی از این مقایسه نشان داد کرم های بازگشته از سفر فضایی پس از آنکه 
در آب تازه رها شدند دچار نوعی شوک رفتاری شدند که این نشان از تغییر 
متابولیسم بدنشان در مدت حضور در ایستگاه فضایی بین المللی دارد. حتی 

برخی از این کرم های مسافر پس از رها شدن در آب فلج شدند.
اما جالب ترین بخش این مطالعه مربوط به یکی از این ۱۵ کرم است که با دو 
سر به زمین بازگشت. دانشمندان پس از بررسی دقیق جانور در این وضعیت، 
دو سر آن را از بدنش جدا کرده و در کمال شگفتی رویش دوباره دو سر در دو 

انتهای بدنش را شاهد بودند.

کارشناسان فرمول یک، تصمیم دارند سریع ترین خودروی جهان را آزمایش 
کنند. این خودرو می تواند در ۵۵ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۶۱۰ کیلومتر 
 SSC یا Bloodhound Supersonic Car بر ساعت برساند. این خودرو که
نام گرفته ۱۰ سال تحت تولید بوده و باالخره اکتبر امسال آزمایش خواهد شد. 
البته این آزمایش در سرعت پایین و برای بررسی طراحی خودرو انجام می شود.

این خودرو قبل از رسیدن به پایان مسیر 2۷۴۴ متری به حداکثر سرعت ۳۵۴ 
کیلومتر برساعت خواهد رســید؛ البته به تدریج ودر آزمایش بعدی سرعت 
خودرو به ۱۶۰۰ کیلومتر برساعت خواهد رسید. SSC  به وسیله جت، حرکت 
می کند و هدف از ساخت آن شکستن رکورد سرعت خودروها روی زمین است.  
نیروی محرکه  خودرو از تک موتور جت Eurofighter-Typhoon تامین 
می شود.با توجه به طول ۱۹ و عرض ۳ کیلومتری خودرو، گروه سازنده برای 
انجام آزمایش سرعت باال،  صحرای هاکلسون پن در آفریقا  را انتخاب کردند. این 
خودرو با حداکثر سرعت خود می تواند ۱/۶  کیلومتر را در ۳/۶ ثانیه طی کند.  

جالب آنکه چرخ های آن نیز در ثانیه ۱۷۰ مرتبه می چرخند.

علم پژوهی

دانشــمندان از چند قرن پیش می دانســتند که نور، 
رفتاری مــوج ماننــد دارد و از منبع خــود پراکنده و 
منبسط می شــود تا زمانی که توســط جسمی جذب 
شده یا بازتابانده شود، اما در سال های اخیر مطالعات 
نشــان داده اند که نور می تواند رفتاری مایع مانند نیز 
داشته باشد و در اطراف جسمی جاری شده و از سمت 

دیگر آن به یکدیگر بپیوندد.
تا پیــش از این، چنین پدیده ای تنها تحت شــرایطی 
خاص،  مثال اتاقک آزمایشگاهی با دمای نزدیک به صفر 

مطلق قابل مشاهده بود. 
اکنون محققــان نشــان داده انــد که نــور از حالت 
عجیب تری به نــام حالــت ابرمایعی نیــز برخوردار 
اســت  کــه در آن ذرات نــور بــدون کوچک تریــن 
 اصطکاک یا چســبندگی در اطراف جســمی جاری 

می شوند.
در این حالت نور وضعیت مایعــات بدون اصطکاک را 
دارد و در اطراف موانعی که در مسیرش قرار دارد بدون 
کوچک ترین ریزموج یــا الگوی گرداب مانندی جریان 
پیدا می کند و جالب تر اینکه می توان این پدیده را در 
شرایط عادی یک اتاق با فشاری معمولی نیز مشاهده 

کرد. 
محققان مرکــز CNR ایتالیا، پلی تکنیــک مونترال، 
امپریال کالج لندن، دانشــگاه دل ســالنتوی ایتالیا و 
دانشگاه آلتوی فنالند این پدیده را با قرار دادن الیه ای 
بسیار باریک از مولکول هایی ارگانیک در میان دو آینه 
بسیار شــفاف بازســازی کرده و نور را در حالت مایع 

هیبریدی به جریان درآوردند.
به گفته محققان به این شــیوه می تــوان ویژگی های 
فوتون هــا،  مانند جرم موثــر نوری و شــتاب آنها را با 
تعامالت قوی الکترون هــای درون مولکول ها ترکیب 

کرد. 
در شرایط عادی، مایع در اطراف جسمی که در مسیر 
جریانش قرار بگیرد درگیر شده و ریز موج ها و گرداب ها 
را تشکیل می دهد. در یک ابرمایع این آشفتگی ها وجود 
ندارد و مایع بدون کوچک ترین آشفتگی به مسیر خود 
ادامه می دهد. این حالت ابرمایعی را گاه با عنوان حالت 
پنجم یا چگالش بوز- اینشتین می شناسند. ذرات نور 
در این حالت مانند یک تک موج میکروســکوپی رفتار 
می کنند و در فرکانسی مشابه نوسان دارند و به شکلی 
متناقض رفتار مایعات، جامــدات و گازها را با یکدیگر 
ترکیب می کنند. جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریه 

nature منتشر شده است.

 کشف ویژگی های عجیب 
در »نور مایع«

وزیر ارتباطات با دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات دیدار کرد
وزیر ارتباطات در دیدار با دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات با اشاره به وجود دانشکده مخابرات 
ایران، برای اجرای دوره های آموزش  ICT برای کشورهای آسیا اعالم آمادگی کرد. دبیر کل 

اتحادیه جهانی ارتباطات نیز، از حضور موثر  ایران در اجالس های  مختلف اتحادیه، تشکر کرد.

 سریع ترین خودروی جهان 
آزمایش می شود

 آیفون بعدی شارژر وایرلس
 خواهد داشت

گوگل بیش از یک میلیون گوشی  
پیکسل فروخته است   

شارژ موبایل و گجت هایی که هر روز از آنها استفاده می کنیم اصال 
موضوع جذابی نیست؛ خصوصا اگر شــرکت صاحب محصول، از 
استانداردهای موجود پیروی نکند )بله اپل را می گوییم(؛ اما گویا 

شارژ وایرلس راه چاره است.
بسیاری از توسعه دهندگان اندرویدی به این قابلیت روی آورده اند 
و گویا اپل هم این بار می خواهد به سراغ شارژ وایرلس برای آیفون 

جدید خود برود.
ویســترون، یک تامین کننده قطعات در کشــور هند اســت که 
به افزایش ســهم بازار اپل )به زبانی دیگر کاهش هزینه ســاخت 
محصوالت( در این کشــور کمک بســیاری کرده.  رابرت هوانگ 
مدیرعامل این شــرکت در گفت وگو با خبرنگاران گفت که نسل 
بعدی آیفون از »ویژگی های جدیدی مثل ضد آب بودن و شــارژ 

وایرلس« بهره مند است.
هوانگ با خبرنگاران در مورد پیچیدگی های تولید آیفون نســل 
 SE پیش صحبت می کند و از آنجایی که ویســترون فقط آیفون
تولید کرده؛ بنابراین ضد آب بودن، ویژگی جدیدی برای شرکت او 

محسوب می شده است.
اما اشاره به شارژ وایرلس این دستگاه موضوعی است که تنها به بازار 
هند اختصاص ندارد و اگر آیفون بعــدی چنین قابلیتی را در خود 

گنجانده باشد، اولین نمونه تولیدی اپل است.
مینگ چی کو، تحلیلگر شناخته شده KGI Securities نیز چند 

ماه پیش به این موضوع اشاره کرده بود.

گوگل، برخالف سایر شرکت های تولیدکننده تلفن همراه، همواره 
از اعالم رقم فروش سری گوشی هایش از نکسوس گرفته تا پیکسل 

طفره رفته است.
این شرکت طی سال های گذشــته گوشی های هوشمند بسیاری 
را تولید کرده که پرطرفدار بوده و یا مورد اقبــال قرار نگرفته اند. 
بااین حال هیــچ گاه آمار رســمی از فروش و یا عــدم فروش این 
گوشــی ها به بیرون درز نکرده اســت، اما این بــار گزارش هایی 
منتشرشــده که میزان فروش ســری گوشــی های جدید گوگل 

پیکسل را نشان می دهد.
در گــزارش Ars Technica بــا توجه به تعداد دفعــات دانلود  
اپلیکیشــن پیکســل النچر )که انحصارا برای گوشــی پیکسل  
منتشرشده( از گوگل پلی استور، فروش این گوشی بین یک تا پنج 

میلیون تخمین زده شده است.
هرچند دانلود این اپلیکیشن از پلی استور نمی تواند آمار دقیقی در 
اختیار ما قرار دهد، اما با توجه به اینکه تعداد دانلود این اپلیکیشن از 
گوگل پلی بیش از یک میلیون بار بوده است، می توان به این نتیجه 
رسید که به احتمال زیاد گوشی هوشــمند پیکسل گوگل بیش از 

یک میلیون خریدار داشته است.

 ساخت روبات نرم
 با استفاده از نی نوشیدنی

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد با الهام از حشرات و با استفاده 
از نی های پالستیکی مخصوص نوشیدنی، موفق به ساخت یک ربات 
نرم شدند. آنها برای انجام این کار شکاف های منظمی را در نی های 
نوشــیدنی ایجاد کردند تا بتوان به راحتی آنها را خم کرد؛ سپس با 
استفاده از نخ در این شکاف ها لوله هایی را قرار دادند تا مانند تاندون 

عمل کرده و روبات را به حرکت در بیاورد.
این محققان موفق شــدند تا از یک طرح ساده، روباتی را بسازند که 
چندین پا دارد. آنها این پاها را به تدریج به روبات اضافه کرده و در هر 

مرحله شاهد تنوع در نحوه حرکت و توانایی آن بودند.
این روبات در مقایســه با روبات های بزرگ و ســنگین از سرعت و 
انعطاف پذیری باالیی برخوردار بوده و به راحتی از سطوح مختلف 
باال می رود. برای مثال در زمانی که این روبات دارای ۳ پا بود، مانند 
یک سه پایه عمل کرده و توانایی نگهداری و کشیدن خود را داشت و 
زمانی که به شش پا مجهز شد، توسط یک کنترلگر کوچک هدایت 

شده و همانند یک عنکبوت حرکت می کرد.
وقتی که این روبات به هشت پا مجهز شد به راحتی توانست  روی آب 

بماند و خود را بر سطح آب حرکت دهد.
این روبات درحال حاضر در مراحل اولیه قرار داشته و به صورت یک 
نمونه کوچک است. سازندگان این روبات اظهار کردند که ساخت این 
روبات در ابعاد بزرگ تر و با استفاده از نی ممکن نبوده و در صورت 
تایید این نمونه کوچک، ساخت آن در مقیاس بزرگ تر با استفاده از 

پلیمرهای سبک انجام خواهد شد.

همه کامپیوتر ها چه »PC « چه لپ تاپ، دارای فن های خنک 
کننده ای برای پردازنده ها هســتند. پردازنده های کامپیوتر 
میلیون ها محاسبات را در هر ثانیه انجام می دهند که هر کدام 
از این محاسبات توســط قدرت الکترونیکی هندل می شود. 
پس از یک مدت زمان مشخصی پردازنده ها به شدت گرم و در 
نهایت داغ می شوند که در این حالت، فن های خنک کننده 
وارد عمل می شــوند. تولید کنندگان پردازنده ها معموال از 
هیت سینک ها و فن های خنک کننده مخصوص پردازنده در 
جهت کاهش دمای پردازنده استفاده می کنند. با این حال اگر 
هیت سینک ها و فن های خنک کننده آغشته به گرد و غبار و 
خاک شوند، عملکرد خوبی در زمینه خنک کردن پردازنده ها 

نخواهند داشت. برای یک کسب و کار کوچک با منابع محدود 
و کمبود زمان، خرابی کامپیوتر می تواند فاجعه آمیز باشد. یک 
راه آســان برای تمیز کردن فن لپ تاپ این است که درپوش 
لپ تاپ را دربیاوید سپس گرد و غبار موجود را فوت کرده و در 

نهایت با یک پارچه نرم پره های فن را تمیز کنید.
چیزهایی که به آن نیاز دارید:

یک سطح صاف و ترجیحا حصیر مانند و ضد استاتیک
پیچ گوشتی مناسب برای باز کردن پیچ های درپوش لپ تاپ

پارچه نرم و سبک و عاری از هرگونه پرز
مراحل:

کابل برق لپ تاپ را از پریز بیرون بکشید و ارتباط لپ تاپ با هر 

گونه منبع برق را قطع کنید. لپ تاپ را وارونه کرده و روی یک 
حصیر ضد استاتیک قرار دهید.

درپوش یا کاور لپ تــاپ را با پیچ گوشــتی های مخصوص 
پیچ های تعبیه شده در لپ تاپ مورد نظرتان باز کنید. معموال 
کمپانی هــای تولید کننده لپ تاپ ها از یــک مکانیزم برای 
طراحی کاور پشت و پیچ های کاور استفاده می کنند؛ بنابراین 
نباید در این مورد نگرانی داشته باشید. پس از جدا کردن کاور 
و درپوش از لپ تاپ، فن های خنک کننده پردازنده باید قابل 

رؤیت باشد.
فن خنک کننده را با انگشت خود نگه دارید تا هنگام تمیز کردن 
حرکت نکند. هرگز فن خنک کننده را از لپ تاپ جدا نکنید 
چرا که این کار ممکن است به قطعه پردازنده آسیب برساند. 
 به دلیل فقدان دانش شــما در زمینه قطعات سخت افزاری
 لپ تاپ ها، پیشنهاد می شود از بازکردن هرگونه پیچ در این 

مرحله خودداری کنید.
در حالتی که فن را با انگشت خود نگه داشته اید، با استفاده از 
یک پارچه نرم و سبک به آرامی و با دقت کامل پره های فن و 
خود فن را تمیز کنید تا گرد و غبار و خاک نشسته شده روی 

فن پاک شود.
به آرامی به فن تق و توق هایی بزنیــد تا گرد و غبار داخل فن 
خارج شــود این عمل را تا زمانی که مطمئن شدید داخل فن 
نیز پاک شده انجام دهید و پس از اتمام کار، درپوش لپ تاپ را 
گذاشته و پیچ های آن را با پیچ گوشتی محکم، اما نه به صورتی 

که پیچ هرز شود، ببندید. بسیاری از مواقع کاربران در جهت پاک سازی لپ تاپ و سیستم کامپیوتر شخصی خود از سشوارهای 
هوای فشرده استفاده می کنند که این روش معایبی را به همراه دارد.

مدیر عامل یک شرکت فناور گفت: لیزرهای دیودی با هدف 
صرفه جویی ارزی طراحی شده است.

امین گل محمدی، مدیر عامل یک شرکت فناور اظهار کرد: 
لیزر، نقشی اساسی و مهمی در زندگی های امروزه دارد وتجهیز 
لیزر دیودی ۱۰ وات با استفاده از یک باندل فیبر نوری ۱۹ تایی 

و به روش کوپل مستقیم انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: دیود لیزر با اســتفاده از TEC و فن مناسب 
دارای سنسور و ســامانه کنترلی دما، خنک سازی می شود. 
همچنین این محصول با استفاده از یک منبع تغذیه جریان، 

توان خروجی پایداری را ایجاد می کند.
گل محمدی عنوان کرد: لیزرهای دیودی به توانایی خروجی 
باالتر، ابعاد کوچک تر، کارایی باالتر، اعتماد پذیری بیشتر و از 

همه اینها مهم تر به پوشش طول موجی پهن تر از میانه تا طول 
موج های کوچک تر در ناحیه رنگ آبی طیف الکترومغناطیس، 
دست یافته اند. وی تاکید کرد: خروجی لیزر دیودی به دلیل 
ساختار چند الیه ای و فشــرده آن، در یک جهت واگرا شده و 

مقطع آن روی پرده، نقش یک بیضی را نمایان می سازد.
گل محمدی یاد آور شــد: برای دیودی های تــا توان ۵ وات 
می توان از روشی ســاده تر در تزویج بهره برد. به این صورت 
که از دو لنز اســتوانه ای جهت حذف واگــرای نور دیود لیزر 

استفاده کرد.

طراحی لیزر های دیودی با حمایت ستاد لیزر

چگونه فن یک لپ تاپ را بدون استفاده 
از هوای فشرده پاک سازی کنیم؟

هوش سنج

برای نوشــتن اعداد از 28 تا 8۰ چند بار رقم ۷ به کار 
می رود ؟

هر مسیری باید متشــکل از 8 حرکت باشد که از این 
تعداد، ۵ حرکت به سمت راســت بوده و ۳ حرکت به 
سمت باالست؛ بنابراین تعداد مسیرهای ممکن برابر 

است با:۵۶

کسانی که پاسخ درست 
را ارسال کرده اند

  معمای شماره 2۱63

  جواب معمای شماره 2۱62
اگر به دنبال راهی آســان برای دسترســی به برنامه های 
 خود هســتید پیشــنهاد می کنیم با ما و معرفی برنامه 
Smart Drawer همراه باشید. Smart Drawer روی 
تمام النچرها اجرا می شود.بعد از نصب اپ و رفتن به منوی 
آن، شاهد چندین دســته بندی پیش فرض هستید که 
بی شباهت به رابط کاربری Smart Launcher نیست. 
 Communication این دسته ها هم شامل شش بخش
)برنامه های ارتباطی(، اینترنت، بازی ها، مدیا، Utility و 
 Smart می شــوند.با وجود اینکــه خود Preference
Drawer با توجه به کارایی برنامه هایتان اقدام به گذاشتن 
آنها در قسمت های مختلف می کند، اما ممکن است بعضی 
از اپلیکیشن ها به درستی تشخیص داده نشده و به بخش 
Utility )اپ های سودمند( بروند. شما اینجا می توانید با 
کلیک روی آیکون برنامه ای که مــی خواهید، آن را به هر 
بخشی که خواستید بفرستید.در حالت کلی شاید مهم ترین 

المان Smart Drawer همین دسته بندی دقیق اپ ها و 
دسترسی ساده به آنها باشد، اما اینجا شاهد امکانات بیشتری 
هم هستیم که توانسته اند ارزش این برنامه را افزایش دهند. 
با رفتن به بخش Preference )آیکون سه نقطه در گوشه 
سمت راست( می توانید ویژگی هایی که گفتیم را ببینید. 
توانایی عوض کردن تم موبایل، تغییر فونت، پنهان کردن 
برنامه هایی که می خواهید یا ویرایش آیکون ها همگی از 
جمله قابلیت هایی هســتند که این قسمت برای کاربران 
فراهم می ســازد؛ بنابراین اگر خواهان شــخصی سازی 
 دسته بندی ها و زیباتر کردن آنها به دلخواه خود هستید،

 Preference می تواند بــه خوبی نیازهایتان را بر طرف 
کند.فقط این نکته را اضافه کنیم که بعضی از قابلیت های 
Smart Drawer  رایگان نبوده و باید به خرید نســخه 
 کامل روی بیاورید.شما می توانید با استفاده از این لینک

  goo.gl/CmYiQl   این اپلیکیشن را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی اپلیکیشن Smart Drawer؛ 

راهی آسان برای دسترسی به برنامه ها

محمد جواد طهرانی از اصفهان
محسن موذن از اصفهان

محمدجالل رضازاده از اصفهان

هشدار!
همان طور که گفته شــد هرگز قطعه ای را از 
برد لپ تاپ خارج نکنید، با باز کردن پیچ های 
قطعه مورد نظر و بیــرون در آوردن آن قطعه 
این احتمال وجود دارد که به دســتگاه آسیب 
برسانید؛ همچنین از دستگاه های هوای فشرده 
وکیوم برای پاک سازی اســتفاده نکنید! این 
دســتگاه ها به دلیل اینکه با فشار قوی هوا را 
 به بیرون انتقال می دهند می توانند به قطعات
  لپ تاپ ها آســیب جدی وارد کنند حتی اگر

 لپ تاپ به برق متصل نباشد.
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يادداشت
 برگزاری 45 کالس قرآنی در شهرستان چادگان 

رییس اداره تبلیغات اســالمی چادگان  با اشــاره به برگزاری 45 کالس قرآنی در این 
شهرستان  گفت: کالس های قرآن با محوریت روحانیت اعزامی به شهرها و روستاهای 
منطقه در رشته های روخوانی، روان خوانی، جزء خوانی و تجوید مقدماتی برپا می شود.

چهره

نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل:

رادیوکاشان،راهاندازیمیشود
نماینده مردم 
کاشان و آران 
و بیــدگل در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه رادیو کاشان 
راه اندازی می شــود، اظهار کرد: 
با لطف خداونــد و مطالبه مردم، 
رادیو کاشان مورد توافق رییس 

صدا و سیما قرار گرفت.
سید جواد ساداتی نژاد افزود: بر 
اساس آخرین مذاکرات صورت گرفته، ایجاد رادیو کاشان به صدا 
و سیمای اصفهان ابالغ شــده و مقرر شد پس از ماه رمضان جلسه 
هماهنگی برای راه اندازی و عملیاتی کردن این پروژه در کاشــان 

با حضور رییس مرکز صدا و سیمای استان اصفهان منعقد شود.

ريیس اداره میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری نطنز :

مرمتبافتقدیمیقصبهنطنز
بایکمیلیاردریالاعتبارآغازشد

رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری نطنز گفت : یکــی از محورهای 
تاریخی شهر نطنز که روزانه مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران 

داخلی و خارجی قرار می گیرد، بافت تاریخی قصبه است.
حسین یزدانمهر افزود: قرارگیری آثار تاریخی همچون مجموعه 
تاریخی مسجد جامع و آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی، 
آتشکده ساسانی، حمام ها وآب انبارهای تاریخی، مساجد تاریخی 
محالت، بازار قدیمی شهر، حســینیه ها و تکایای قدیمی و وجود 
کارگاه های صنایع  دســتی، اهمیت و ارزش ایــن بافت و محله را 

دوچندان کرده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
نطنز تصریح کرد: در این راستا مدتی قبل با هماهنگی با اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصمیم 
بر مرمت و بازســازی بافت این محله گرفته شد و با پیگیری های 
مستمر، مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی جهت این امر 

در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: بــا انجام مراحل اداری و قانونــی، پیمانکار مربوطه 
مشــخص و پس از عقد قرارداد، عملیات مرمتی به طور رســمی  

آغاز شد.
یزدانمهر برداشتن آسفالت کف معبر، زیرسازی، کف فرش با سنگ 
این محور، بدنه سازی با ســیم گل و شمشه گیری با گچ را از جمله 

اقدامات مرمتی در این محدوده نام برد که در حال انجام است.
وی گفت: در حــال حاضر و در مرحلــه اول و با توجــه به میزان 
تخصیص اعتبار کوچه شــیخ عبدالصمد، حدفاصل خیابان مالک 
 اشــتر تا میدان جنب آب انبار کهنو، مورد مرمت و بازســازی قرار

 می گیرد.

با مسئوالن

طغیــان آفت زنجیــره ای در 
باغ های بادام شهرستان تیران 
و کرون در روزهای اخیر مهار شد.مدیرجهاد کشاورزی 
شهرستان تیران و کرون گفت: با شیوع آفت کرم ساقه 
خوار در باغ های موسی آباد شهرستان تیران و کرون ، 

آفت درخت بادام این منطقه را فرا گرفت.
محسن حاج عابدی افزود: سموم الزم برای مبارزه با این 
آفات با اعتبارات دولتی در اختیار کشاورزان قرارگرفت 
و همراه با کارشناسان جهاد کشاورزی کار سم پاشی و 
مبارزه در حال انجام اســت که تا 10 روز آینده این کار 

ادامه دارد.
مدیرجهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون ادامه 
داد: طرح مبارزه با این آفــت در 300 هکتار از باغ های 
شهرســتان تیران و کرون در حال انجام بوده و تاکنون 

خسارتی به باغ ها وارد نشده است.
وی همچنین از مبارزه با سن در مزارع غالت شهرستان 
شامل گندم و جو خبرداد و گفت: شیوع آفت در غالت 
شهرستان نیز در 30 سال گذشته بی سابقه بود که اقدام 

به موقع مانع از خسارت غیرقابل جبران به مزارع شد.
حاج عابدی اضافه کرد: 2 هزار هکتــار از مزارع غالت 
شهرستان دچار این آفت شدند که این آفت مهار شده 

است.

مديرجهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون:

آفتزنجیرهایباغهایبادام
درتیرانوکرونمهارشد

حســن خواجه ســعیدی از ابطال صندوق رای شــوراهای 
سرداب، بنه کمر و حاجی آباد)گوراب( از توابع فریدونشهر 
خبر داد و اظهار کرد: علت ابطال این صندوق ها، رای دادن 
تعداد زیادی از افراد غیربومی در انتخابات شوراهای این سه 

روستا بود.
رییس هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستای فریدونشهر با بیان اینکه تعداد آرای صندوق شورای 

روستای حاجی آباد 243 نفر بوده است، افزود: این  در حالی  
است که کل جمعیت این روستا شامل واجدین شرایط و غیره 

۸1 نفر بوده است.
خواجه سعیدی افزود: کل جمعیت روستای سرداب، 1۷۶ 
نفر بوده است که تنها حدود 50 نفر واجد شرایط رای گیری 
بوده اند، اما داخل صندوق رای شورای این روستا، 500 رای 

انداخته شده بود.

وی در خصوص ابطال رای روستای بنه کمر نیز عنوان کرد: 
در حالی در صندوق رای شورای این روستا 350 رای انداخته 
شده بود که کل جمعیت این روستا شامل افراد واجد شرایط 

و غیره 105 نفر است.
پیش از این نیز به دنبال برخی اعتراض ها و بازشماری آرای 
انتخابات شورای اسالمی شــهر چادگان، از شهرستان های 
همجوار فریدونشهر، نتیجه شمارش آرای انتخابات در این 
حوزه نیز تغییر کرده بود و با بازشماری آرای انتخابات شورای 
اسالمی شهر چادگان مشخص شد که تعداد آرای نفر ششم 
بیشتر بوده و به این ترتیب وی به جایگاه پنجم ارتقا پیدا کرد.

به گفته مهدی اســدپور فرماندار چادگان، بعد از بازشماری 
آرای شورای اسالمی شــهر چادگان و تغییر در نفر پنجم و 
ششم، مرتضی میالئی نژاد، هدایت نظری، غالمرضا لطفی، 
محمد عرب و ایرج نجاری به عنــوان اعضای اصلی و روح ا... 
شاهمرادی و جهانبخش قاسمی به عنوان اعضای علی البدل 

انتخاب شدند.
اکبر ترکی، نماینده مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و 
بویین و میاندشت در مجلس شورای اسالمی و عضو هیئت 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان 
اصفهان  نیز چندی پیش از ارســال شــکوائیه های ارسالی 
 از ســوی برخی روســتاها به هیئت های اجرایی خبر داده

 بود.
وی با تاکید بر اجرای روند بررسی این شکوائیه ها  اعالم کرده 
بود که تعدادی از این شــکوائیه ها در دست بررسی است و 
تعدادی از آن باقی مانده است.ترکی  هشدار داده بود که اگر 
بررسی ها نشان دهد که تخلفات بیشــتر بوده امکان ابطال 

نیز وجود دارد.

ريیس هیئت نظارت بر انتخابات شهر و روستای فريدونشهر خبر داد:

ابطال نتیجه انتخابات شوراهای سه روستا در فریدونشهر

 فريدونشهر

خبر

در ادامه بررسی شکوائیه های ارسالی به هیئت نظارت انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستاهای 
اصفهان؛ صندوق آرای شوراهای سه روستا در فريدونشهر باطل اعالم شد.

مدیر کل آبفای استان 
گفــت: در ادامه پروژه 
شــبکه جمع آوری فاضالب نجــف آباد که 
طی دو سال اخیر با مشارکت مستقیم مردم 
پس از حدود 1۷سال مجددا احیا شده، فاز 
اول شــبکه در بخش شرقی شــهر به طول 
150کیلومتر با استفاده از لوله هایی با قطر 
دویســت تا هزار میلی متر و بــرآورد هزینه 

55میلیارد تومان اخیرا شروع شده است.
هاشم امینی اظهار داشت: »مجموع شبکه 
فاضالب نجف آباد حدود 523 کیلومتر است 
که از این میزان طی هفده ســال از شــروع 
کلنگ زنی، تنها 23کیلومتر عملیاتی شده 
بود ولی در طرح جدید که بخشی از هزینه را 
خود مردم پرداخت می کنند، کار در مناطق 
مختلف شهر پیشــرفت چشمگیری داشته 

است.« وی اضافه کرد: » از دیگر فعالیت های 
صورت گرفته طی روزهای اخیر می توان به 
اتصال سرای سالمندان شهر دهق به شبکه 
آب شــرب اشــاره کرد که با اجرای بیش از 
سیصد متر لوله 110 میلی متری پلی اتیلن با 
هزینه ای بالغ بر بیست و هشت میلیون تومان 

عملیاتی شده است.«
امینی با اشــاره به اهمیت اصالح و نوسازی 
شبکه انتقال و توزیع آب شرب بیان داشت: 
»در همین راســتا اخیرا کار نوسازی حدود 
دویســت متر از خط لوله خیابان قدس واقع 
در محدوده محله نوید بــا تخصیص اعتبار 

20میلیون تومانی از محل بودجه های جاری 
مجموعه انجام شده که این کار عالوه بر تامین 
فشار کافی آب، از هزینه نگهداری خط انتقال 

نیز به میزان قابل توجهی می کاهد.«
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: »در 
راســتای تکریم ارباب رجــوع و تامین آب 
شــرب بیش از 35واحد مســکونی واقع در 
کوچه فرهنگ خیابان منتظری، نزدیک به 
2۸5متر لوله پلی اتیلن بــا قطر 110 میلی 
متر با مجموع هزینه بیست و شش میلیون 
 تومان اجرا و مورد بهره بــرداری قرار گرفته 

است.«

مدير کل آبفای استان:

شبکهفاضالببهشرقنجفآبادرسید

نجف آباد

تیران و کرون

رییس اداره جهاد کشاورزی فریدن از 
آغاز کشت سبزیجات وصیفی جات، 
حبوبات و ســیب زمینی در مزارع و اراضی کشاورزی این 
شهرستان خبر داد.رامین رستمی بیان کرد:  کشت کاهو، 
انواع کلم، شوید، جعفری و... در سطح 220  هکتار از اراضی 
زراعی شهرستان آغاز شده اســت که باتوجه به متوسط 
عملکرد 50 تــن در هکتار پیش بینی می شــود بیش از 
11 هزار تن محصول سبزی و صیفی از مزارع شهرستان 
برداشت شــود.رییس جهاد کشــاورزی فریدن در ادامه 
از کشت حبوبات در ســطح 340 هکتار از اراضی زراعی 
شهرستان از ابتدای خرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: 
کشت حبوبات در سال جاری، از رشد 40 درصدی  نسبت 

به سال گذشته برخوردار بوده است.

ريیس جهاد کشاورزی شهرستان فريدن خبر داد:

رشد۴۰درصدیکشت
حبوباتدرفریدن

فريدن

کاشان

نطنز

ابالغ ماده 101 
3/57 شــماره پرونده: 9100400212200015/1 شــماره بایگانی پرونده: 9100015 شــماره 
ابالغیه: 139605102122000004 در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک ملی شعبه 
سعدی تهران علیه شرکت نای زرین )سهامی خاص( طبق گزارش مورخ 1395/4/31 و 1395/4/3 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی 15/2163 بخش 6 و 15/2171 
با جمیع متعلقات مورد وثیقه سند رهنی شماره 9483 و 24494 و 8720 و 7306 و 6501 و 5351 
تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 586 شهر تهران اســتان تهران به مبلغ 25957045000 
ریال و دستگاه های موجود به مبلغ 23315500000 ریال به شرح پیوست ارزیابی گردیده. لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ 
50000000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شد.محمدزاده مسئول واحد 
اجرای اسناد رسمی خوانسار تاسیسات، انشعابات، اشتراکات و منصوبات مرتبط با ماشین آالت 
خطوط تولید و مســتحدثات: 1- کمپرســور مدل 150A -tornado با ظرفیــت هوادهی 18/5 
مترمکعب بر ساعت و توان110KW ساخت شــرکت هواساز تبریز )دو دستگاه( 2- کمپرسور 
باد کوچک مدل TC و با ظرفیت 500 لیتر و فشار باد  bar 8 و توان موتور 8/5 اسب ساخت شرکت 
تهران کمپرسور ) یک دســتگاه( 3- کمپرسور مدل pc220 سال ســاخت 1380 شرکت پارس 
کمپرسور با هوادهی 28m/min با فشار bar 7/5 به همراه تابلو برق، سیستم مراقبت هوا خشک 
کن، واحد فیلترینگ و مخزن ذخیره هوای فشرده با ظرفیت 8 متر مکعب و تله آبگیر و درایر مدل 
Delairdda270  و میکروفیلتروداست فیلتر )یک مجموعه( 4- منبع ذخیره آب گالوانیزه هوایی 
به حجم تقریبی 20 متر مکعب در ارتفاع حدود 12 متری با لوله کشــی و شیرآالت مرتبط جهت 
توزیع آب به سالنهای تولید و محوطه )یک مجموعه( 5- دیگ بخار ساخت شرکت ماشین سازی 
اراک سال ساخت 1383 با ظرفیت 3 تن با فشــار کار150psi و با کلیه لوازم و ملحقات جانبی و 
مشعل های ساخت پارس مشعل به انضمام لوله کشی و شیرآالت بخار )دو دستگاه( 6- دیگ گرم 
کن روغن از نوع افقی ساخت شرکت صنایع حرارتی ایران همراه با مشعل ساخت شرکت پارس 
بدون پالک فنی به شماره ســریال 88385030 و همراه متعلقات از جمله منبع انسباط روغن داغ 
حدود 500 لیتری، تابلو برق جهت تغذیه و کنترل فرمان و افزایش ایمنی)یک دستگاه( 7- پمپ خانه 
مخصوص اتصال آب و مایعات با کلیه لوازم، اتصاالت، فیتینگ، ضربه گیرها، والو ها به تعداد 8 
پمپ هر کدام با توان 5/5 کیلو وات و سپورت ها و منصوبات جانبی )یک مجموعه( 8- آب شیرین 
کن، تصفیه آب )RO( با ظرفیت 5m/24H با کلیه لوازم و تجهیزات جانبی به انضمام دو دستگاه 
تانکر و منبع سختی گیر رزینی با ظرفیت 3 متر مکعب و برای تامین آب دیگ های بخار و مخزن 
نمک برای شستشــو و مخزن ذخیره آب حدود 10 متر مکعب به انضمام پمپ های مربوطه )یک 
مجموعه( 9- مخزن ذخیــره گازوئیل به ظرفیت 40000 لیتر و یک عــدد مخزن ذخیره روغن به 
ظرفیت 1/5 متر مکعب )سه عدد( 10- مجموعه سیستم تامین آب گرم سالن ها با دو منبع کویلی 
عایق شــده با ظرفیت 3 متر مکعب و یک عدد منبع دی اریتور و یک عدد منبع کندانس با ظرفیت 3 
متر مکعب لیتر منصوبــه در زیرزمین موتورخانه با پمپ ها و لوازم جانبی شــبکه توزیع آب با 
ذخیره هوایی موتورخانه در مکانهای مورد نیاز با اتصاالت و شیرآالت )یک مجموعه( 11- شبکه 
هوای لوله کشی از محل کمپرسور ها و پمپ ها به داخل سالن ها با سپورت ها تا محل مصرف از 
لوله، گالوانیزه قطر 3 تا 6 اینچ به طول حدود 1000 متر )یک مجموعه( 12- شبکه ی اطفاء حریق 
همراه با لوله کشی های فلزی مانسمان مربوطه، پمپ ها، جعبه های F به تعداد 15 عدد منصوبه 
در سالن های رنگرزی و بافندگی با تجهیزات و لوازم کامل )یک مجموعه( 13- سیستم تهویه هوا 
زیرزمینی با کانال های انتقال و توزیع ها نصب شد. در سقف و کف و دریچه های مربوط با الکترو 
موتورهای 25 اسب با ظرفیت m/h 100/000 با فیلترها، دمپرها و فن ها تابلو برق مربوطه )یک 
مجموعه( 14- مخزن ذخیره گاز  LPG مستقر در محوطه جایگاه مسقف از پوشش ورق ایرانیت 
به ظرفیت حدود 24 مترمکعب متصل به شــبکه توزیع و انتقال داخلی شرکت توسط لوله کشی، 
اتصاالت و ســایر متعلقات جانبــی )یک مجموعه( 15- اشــتراک برق با شــماره شناســایی 
1/64101/63/01/400 و رمز شــماره 8648840 بــه میزان 1050 کیلو وات بــا ولتاژ 20/000 
ولت.- پســت تبدیل با ترانس 400v/ KV20 با کوبیکل و تجهیزات فشــار قوی 3 ســوله، کابل 
کراسلینک اتصال از شبکه هوایی به داخل پست و ترانس ها.- شبکه کابل قدرت انتقال برق 400 
 A unelec ولت به پست داخلی 12 رشته- پست توزیع داخلی 4 سلوله ایستاده با کلید اتوماتیک
A 1000 2000 با 13 کلید فیوز و 5 کلید گــردان و لوازم و تجهیزات انــدازه گیری تابلو اصالح 
ضریب قدرت، کنترل اتوماتیک در 8 پله با تجهیزات کامل، خازن هــا و غیره.- تابلوهای توزیع 
 1*A300 2و *A400 اصلی داخل سالن رنگرزی در حدود 3 سلوله ایستاده با کلیدهای اتوماتیک
و A500*3 و A800*2 با کلیدهای کاردی و لوازم اندازه گیری و در ســالن بافندگی 4 ســلوله 
ایستاده، با 2 کلید اتوماتیک A 1250 و کلیه لوازم و تجهیزات الکتریکی.- تابلوهای توزیع فرعی 
منصوبه در داخل سالن های رنگرزی و بافندگی به تعداد 9 عدد با لوازم مربوطه- سپورت ها و 
سینی گذاری مخصوص انتقال و نصب کابل ها در داخل سالن ها تونلهای زیرزمینی- کابل کشی 
های قدرت منصوبه فی مابین تابلوهای اصلی توزیع بین تابلوهای فرعی در مقاطع مختلف- شبکه 
ی روشنایی وسیع داخل سالن ها از نور صنعتی و محوطه شــامل: سالن رنگرزی به تعداد 64 
عدد- ســالن بافندگی 170 عدد- موتورخانه 6 عدد و داخل محوطه از نــوع خیابانی به تعداد 4 
دستگاه، پروژکتور قلمی 5 دستگاه شبکه های کلید و پریز صنعتی محلی منصوبه در داخل سالن 
ها با لوله کشــی مربوطه- شــبکه پیچینگ با بلندگوهای شــیپوری تقویت کننده و سیم کشی ) 
مجموعه کامل شبکه انتقال و توزیع برق( ماشین آالت بافندگی،رنگرزی و تکمیل مستقر در داخل 
سالن تولید 1 و 2 – 16- دستگاه چله پیچی بخشی ساخت شرکتTEXTIMA از کشور آلمان 
شرقی همراه با قفسه ی بوبین 490 دوک و شماره سریال 1274 و سایر متعلقات مدل 1985 در 
 Kabool صورت سالم و آماده بکار )یک دستگاه( 17- دستگاه چله پیچی مستقیم ساخت شرکت
machine از کشــور کره جنوبی با قفسه بوین شــامل 600 دوک به عرض 190 سانتی متر با 

شماره ســریال 51275 مدل 2004 در صورت ســالم و آماده بکار )یک دســتگاه( 18- ماشین 
بافندگی از کشور فرانســه picanol و مدل2003 دارای سیستم کنترل Stabli و تیپ 2861 در 
صورت سالم و آماده بکار )سه دستگاه( 19- ماشین بافندگی از کشور سوئیس شرکت سازنده 
Ruti Testrakeو تیپ LH190-x با تکنولوژی پروجکتال در صورت سالم و آماده بکار و در 
 Ruti فاز تولید قرار بگیرند. ) 15 دستگاه( 20- ماشین بافندگی از کشور سوئیس شرکت سازنده
Testrake تیــپ LH190-x بدون تکنولــوژی پروجکتال در وضعیت ســرویس و نگهداری 
نامناسب، جدا )دمونتاژ( شدن بعضی از قطعات دســتگاه ها به صورت پراکنده در اطراف )13 
دستگاه( 21- دستگاه بافندگی ماکویی ساخت شرکتhanjin machi کره جنوبی با سیستم 
دابی مدل 1998 با سیستم تغذیه نخ با عرض 190 سانتی متر که از نظر سرویس و نگهداری در 
وضعیت نامناسب بود به 14 دستگاه آن به صورت اسقاطی و ناقص در فضای باز کارخانه دپو 
شده )46 دستگاه- 30 سالم 14 خراب( 22- میز کنترل متراژ پارچه خام بدون مشخصات فنی ) 
یک دستگاه( 23- غلطک بیم چله دو متری و سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )پانزده 
عدد(24- دستگاه کنترل متراژ نهایی همراه با رول پیچ و طاقه کنی به عرض 2 متر ساخت ایران 
کارگاه یا شرکت project- service مدل 1383 همراه با تابلو برق تغذیه جهت کنترل نهایی و 
بسته بندی دیجیتالی و سایر متعلقات در صورت ســالم و آماده بکار)دو دستگاه( 25- دستگاه 
پارچه رول کنی ساخت ایران شــرکت project- service مدل 1383 همراه با سایر متعلقات 
درصورت آماده بکار )یک دستگاه( 26- یک دستگاه طاقه پیچی ساخت ایران جهت کنترل نهایی 
مدل 1382 با عرض 2/2 متر ساخت کارگاه projectal همراه با سایر متعلقات در صورت سالم 
و آماده بکار )یک دستگاه( 27- دستگاه میز کنترل متراژ و کله گیر ساده با میز شیشه ای ساخت 
ایران همراه با سایر متعلقات درصورت سالم و آماده بکار )دو دستگاه( 28- باسکول دیجیتال 
ساخت ایران همراه با ســایر متعلقات در صورت ســالم و آماده بکار )دو دستگاه( 29- همزن 
ساخت ایران با حجم 500 لیتر، مخزن استیل همراه با سایر متعلقات درصورت سالم و آماده بکار 
)یک دستگاه( 30- بسته بندی ) وکیوم( شیرینگ ساخت شرکت ماشین های بسته بندی ایران مدل 
1383 درصورت ســالم و آماده بکار )یک دســتگاه( 31- خرک حمل پارچه شامل دو عدد چرخ 
متحرک )پانزده عدد( 32- کاری )پالت( حمل پارچه )چهارده عدد( 33- دستگاه ماسوره پیچی که 
هریک دارای 20 چشم )کله( ساخت کشور کره جنوبی شرکت Hwa Swwng Machine در 
شرایط سرویس و نگهداری نامناسب )گوشه سالن در وضعیت نامناسب مستقر( همراه با سایر 
متعلقات در صورت امکان بازسازی و تعمیر و راه اندازی )10 ده دستگاه( 34- دستگاه شستشو 
 Rotary Wachingتحت نام Kabool machine ساخت کشور کره جنوبی ساخت شرکت
machine فاقد پالک و مشخصات فنی، فشار از دو دهانه ورودی تامین از جنس  استنلس استیل 
در شرایط سرویس و نگهداری نامناسب همراه با سایر متعلقات در صورت امکان بازسازی و 
تعمیر و راه اندازی )یک دستگاه( 35- دســتگاه رنگرزی jet Dying دوقلو افقی ساخت کشور 
کره جنوبی شــرکت Kabool machine مدل 2004 و شماره ســریال 51273 ) یک دستگاه( 
 Kaboolساخت کشــور کره جنوبی ســاخت شرکت HT 36- دســتگاه رنگرزی تحت فشار
machine مدل 2004 و شماره سریال 54731 با دو دهنه ورودی و ماکزیم دما 150Cهمراه 
با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده به بکار )یک دســتگاه( 37- دستگاه ماشین شستشو 
ساخت کشور کره جنوبی سال ساخت 2004 با نام IL-HANG MACHINE CO فاقد پالک و 
مشخصات فنی برای شستشو و آهارگیری پارچه همراه با ســایر متعلقات در صورت سالم و 
 Kabool آماده بکار ) یک دستگاه( 38- دســتگاه کاهش دهنده وزن ساخت کره جنوبی شرکت
machine مدل 2004 با چهار دهنه ورودی با حجم 400 متر مکعب و ظرفیت 160 کیلوگرم بر 
ساعت در شرایط سرویس و نگهداری نامناسب همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده 
بکار )یک دستگاه(39- دستگاه ژیگر درب دار ســاخت ایران کارگاه طاهر زادگان مدل 1386 با 
ظرفیت 400 کیلوگرم جهت پخت، سفیدگری، رنگرزی همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و 
آماده بکار )یک دستگاه( 40- دستگاه کالندر با 5 سیلندر و غلطک فیبری و فلزی ساخت کارگاه 
عتیقه چی با عرض 2/2 متر همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک دستگاه( 
41- دستگاه ماشین پرز ســوزی ساخت کشور سوئیس شــرکت willen- weider همراه با 
شاسی مواد رول پیچ و جک بدون پالک فنی همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار 
)یک دستگاه( 42- دستگاه آبگیر تحت عنوان سانترفیوژیا ساخت ایران مدل 1385 با قطر 1/5 متر 
و ارتفاع حدود نیم متر همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک دستگاه( 43- 
دستگاه تاب گیر طنابی ساخت ایران با فوالرد همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده 
بکار )یک دستگاه( 44- دستگاه استنتر ســاخت کره جنوبی شرکت JUNG KORCAگاز سوز 
شامل 8 سکشن با لبه گیر کلیپس و سوزنی مدل 2004 و عرض 2/1 متر با حداکثر سرعت 100 
متر بر ساعت و شماره سریال 4796 همراه با سایر متعلقات در صورت سالم و آماده بکار )یک 
دستگاه( 45-  تعداد دستگاه بافندگی ماکویی به شرح بند 6 بصورت اسقاط وازرده خارج شده در 
فضایی باز محوطه بر روی هم انباشته شده که در قالب فروش ضایعات فلزی به ازای هر کیلوگرم 
7000 ریال تعیین و اعالم می گردد. )14 دستگاه حدود 10 تن( ارزش کل ردیف 1 الی 45 گزارش 
برابر دو میلیارد و سیصد و ســی و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان)23315500000 
ریال(. واحــد اجرای اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خوانســار عطف به شــماره نامه 
139504902122000031 مورخ 1395/3/10 در مورد پرونده شماره 9100400212200015/1 
به شماره بایگانی 9100015 سازمان ثبت اسناد و امالک خوانسار در خصوص ارزیابی اموال 
مورد وثیقه مربوط به شرکت نای زرین الزم شد در مورخ 95/2/29 در معیت نماینده بانک ملی 
آقای اکبری و نماینده اداره متبوع جناب ناصر هدایتی و آقای عصار عضو هیئت مدیره شرکت 
طبق آدرس به محل واقع در منطقه صنعتی خوانســار مراجعه و نسبت به مالحظه و مشاهده و 
معاینه اقالم و ماشــین آالت تجهیزات و متعلقات و منصوبات موجود اقدام گردید علیهذا ضمن 
صورت برداری، بررسی و ارزیابی با عنایت به شرایط فنی و اقتصادی و به لحاظ کیفیت و کمی 
و با در نظر گرفتن ســایر عوامل تاثیرگذار )نوع، میزان، اســتهالک، عمر کارکرد، برند کشور یا 
شــرکت ســازنده، میزان بهره وری خط تولید، دانش و تکنولــوژی بکار رفته، ســالم و آماده 

بکاربودن( بر قیمت پایه با عنایت به شرایط ســرویس و نگهداری نامناسب ماشین آالت مراتب 
گزارش کارشناسی به شرح 8 برگ) جدول( پیوســت ایفاد می گردد. ارزش کل ردیف 1 الی 45 
گزارش برابر 23/315/500/000 ریال دو میلیارد و سیصد و سی و یک میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار تومان.اجرای ثبت اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان خوانســار احترامًا عطف به قرار 
کارشناسی صادره از کالسه پرونده به شماره بایگانی 9100019 بانک ملی ایران شعبه سعدی 
تهران علیه شرکت نای زرین پس از حضور در محل وقوع ملک واقع در خوانسار شهرک صنعتی 
فاز 2 کارخانه نساجی نای زرین در معیت طرفین و انجام تحقیقات و بررسیهای الزم موارد را به 
شرح ذیل باستحضار میرساند.1- شش دانگ پالک ثبتی شماره 2163 فرعی از 15 اصلی واقع 
در بخش 6 حوزه ثبتی خوانسار بمساحت 33377/9 مترمربع به اضافه دو دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب کنده گوسفندی به مساحت کل ششدانگ 1651 مترمربع به شماره پالک ثبتی 2171 
فرعی از 15 اصلی واقع در قریه ی تیدجان بخش شــش حوزه ثبتی خوانســار خارج از محوطه 
کارخانه جهت تصفیه فاضالب و احداث سپتینگ تانک می باشد. 2- دو عدد سوله هر کدام به متراژ 
2100 مترمربع و ارتفاع 6 متر با پوشش سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه با توری سیمی می 
باشد از تیرآهن 14 در سقف سوله استفاده شده ضخامت دیوارهای پیرامونی سوله 35 سانتی 
متر از جنس آجرنما و دو طرف نما می باشد سوله ســالن تکمیل کف سنگ و دیوارها تا یک متر 
سنگ که قسمتی از سوله به ابعاد 24*18 به وسیله درب و دیوار از قسمت پشتی مجزا شده است 
ســاختمان اداری این سوله شــامل انباری، آزمایشگاه، اتاق مدیریت ســرویس بهداشتی اتاق 
کارگری با قدمت حدود 15 سال در دو طبقه به زیربنای 360 متر مربع می باشد. ورودی سوله ها 
به وسیله درب های بزرگ ریلی تعبیه شده درضلع های شمالی و جنوبی و شرقی می باشد سالن 
پارچه بافی در کنار ســالن تکمیل می باشد که ســکویی به عرض حدود 1/5 متر و ارتفاع 1 متر 
پیرامون آن قرار دارد کف سالن و بدنه تا ارتفاع یک متر سنگ بوده و ساختمان اداری بمساحت 
زیربنای کل 1344 مترمربع در دو طبقه در یک ســالن قرار دارد. 3- ساختمان نگهبانی واقع در 
ورودی کارخانه به مساحت 60 مترمربع ، سقف تیرآهن، نمای دو طرف آجر و کف سنگ و حدود 
13 سال ساخت می باشد. 4- پست برق به مساحت 40 متر مربع نمای آجر و سقف طاق ضربی 
با تیرآهن و حدود 13 سال ساخت می باشد 5- دیوار آجری با مالت ماسه سیمان دارای شناژ 
افقی کف به ضخامت 35 سانتی متربه ارتفاع حدود 3 متر و به طول 924 متر جهت محصور نمودن 
محوطه کارخانه با قدمت 13 سال ساخت 6- منبع ذخیره آب، زمینی به ابعاد 11*9/1*4 در ضلع 
جنوب غربی کارخانه 7- فضای سبز با سیستم آبیاری قطره ای به مساحت حدود 15 هزار متر 
مربع در محوطه کارخانه 8- مرغداری با دیوارهای باربر آجری و نمای سیمانی و سقف گنبدی 
و کف سیمان که قسمتی از آن دو طبقه می باشد به مســاحت حدود 924 متر مربع می باشد که 
حدود 25 سال ساخت می باشد. با عنایت به موارد فوق و عوامل موثر در ارزیابی ارزش عادله 
روز سند شش دانگ پالک فوق )عرصه و اعیانی( به شرح ذیل می باشد.ارزش عرصه کارخانه 
به مساحت 33377/9 متر مربع ) ریال 8/344/475/000= 250/000*33377/9 ( ارزش 2 دانگ 
عرصه پالک 2171 فرعی از 15 اصلی ) ریال 115/570/000=210/000*2/6*1651( 2 ســوله 
زیربنــای کل 4200 متر مربع )ریــال 13/940/000/000=3/400/000*2100*2( ســاختمان 
نگهبانی)ریــال 150/000/000=2/500/000*60( پســت بــرق )ریــال 80/000/000 = 
)ریــال  کارخانــه  محوطــه  پیرامــون  آجــری  دیــوار   )40*2 /000 /000
1/247/400/000=450/000*3*924( منبــع ذخیره آب زمینی )بتنــی( )ریال 300/000/000( 
فضای سبز با سیستم آبیاری قطره ای )ریال255/000/000=17/000*15/000( مرغداری به 
مساحت 924 متر مربع )ریال 1/524/600/000=1/650/000*924(با عنایت به موارد فوق ارزش 
عادله روزکل ملک مذکور بر اســاس موارد فوق به میــزان 25/957/045/000 ریال معادل دو 
میلیارد و پانصد و نود و پنج میلیون و هفتصد و چهار هزار و پانصد تومان برآورد و اعالم می 

گردد. م الف: 46 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)2782 کلمه، 28 کادر(
احضار متهم

3/700  لیال اســماعیلی فرزند غالمحســن 2- علیرضا دهقانــی محمدآبادی فرزند 
نصرت اله در پرونده شــماره 941917 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در 
کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 
اظهارنظر می شود.م الف: 8434 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع 

شماره دو()86 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/701 سید مهران شــجاعی فرزند حسین در پرونده شــماره 951810 ب 16 این 
شعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع 
رسیدگی و اظهارنظر می شود.م الف: 8435 شــعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو( )76 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/702 در خصوص پرونده کالســه 951562 خواهان صنــدوق کارآفرینی امید با 
وکالت بهنوش باریک رو دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت لیالحســینی 
رامشه مدیا صداقت کیش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
96/05/29 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 

چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:8424 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()117 کلمه، یک کادر
ابالغ وقت رسیدگی

3/703 در خصوص پرونده کالســه 951561 خواهان صنــدوق کارآفرینی امید با 
وکالت بهنوش باریک رو دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت زهره بابک نژاد 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/05/29 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8422 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )115 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/704 در خصوص پرونده کالسه 1030/95 خواهان محمدرضا عقیق دادخواستی 
مبنی بر جلب ثالث به طرفیت حاج کاظم کریمی- علیرضا دهقانی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/05/31 ســاعت 5/5 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی 
مدرســه نیلی  پور جنب ســاختمان صبا پالک57 کدپســتی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 8480 شعبه 22 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/705 در خصوص پرونده کالسه 960221 خواهان عبدالحمید کالنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا هاشم پور بختیاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/05/28 ساعت 5 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8449 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک( )114 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

3/480  مهدی اســفندیاری دارای شناســنامه شماره 2310 به شــرح دادخواست 
به کالســه  750/96 ح 10  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی اســفندیاری به شناسنامه 355 در تاریخ 
95/12/9 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به همســر و 2 دختر و 4 پسر 1- محمدرضا اســفندیاری ش  1104 
)فرزند( 2- محسن اسفندیاری  ش 57 )فرزند( 3- مجید اسفندیاری  ش 524 )فرزند( 
4- مریم اســفندیاری  ش 462 )فرزند( 5- مهــدی اســفندیاری  ش 2310 )فرزند( 
6- مینا اســفندیاری  ش 1193 )فرزند( 7- بتول گل کار ش 185 )همســر متوفی( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 6595 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )161 کلمه، دو کادر(
اخطار

3/706 شماره نامه: 9610113638200139 شماره پرونده: 9509983638200664 
شماره بایگانی شعبه: 950698 نظر به اینکه شــکایت آقای عبدالرحمن امینی فرزند 
محمد علیه خانــم فاطمه میرحاجی فرزند حســین دائر بر توهین از طریق ارســال 
پیامک و با توجه به مجهول المکان بودن متهمه به نامبرده اخطار می گردد تا ظرف 
مهلت یک ماه پس از تاریخ نشــر آگهی جهــت تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتســابی 
در شعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب خوانســار به نشانی خوانسار 
خ 15 خرداد ســاختمان دادگستری حاضر شــوند. بدیهی اســت در صورت عدم 
حضور در مهلت مقرر وفــق مقررات قانونــی اتخاذ تصمیم قضایی خواهد شــد. 
 م الف: 70 شــعبه اول دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خوانسار

 )112 کلمه، یک کادر(
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7 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری از آغاز اســکان فرهنگیان و میهمانان 
تابستانی در بیش از 122مدرسه در استان از روز پنجشنبه 25 خردادماه خبر داد. بهروز 

امیدی افزود: اسکان فرهنگیان و مسافران تابستانی در استان تا 15 شهریورماه ادامه دارد.

آغاز اسکان مسافران تابستانی در 122مدرسه در چهارمحال و بختیاری
اخبار

مسئول جمعیت هالل احمر شهرســتان اردل گفت: جسد جوان 
25ساله روستای»سرچاه« این شهرستان درحد فاصل »پل ملک« 
در کنار سرشاخه رودخانه کارون، که شامگاه سه شنبه غرق شده 
بود با تالش غواصان پیدا و از آب بیرون کشیده شد. برجعلی ظفری 
افزود: پس از اعالم غرق شدن جوان 25 ساله در حد فاصل پل ملک 
در سرشاخه رودخانه کارون، مسئوالن ستاد بحران شهرستان اردل 
در نخستین ساعات پس از این اتفاق به همراه تعدادی از غواصان به 
محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستجو آغاز شد.مسئول جمعیت 
هالل احمر شهرستان اردل گفت:5 گروه غواصی استان بیش از 4 
کیلومتر را از پایین دســت رودخانه طی کردند و با گذشت حدود 

24ساعت جستجو جسد فرد غرق شده از آب بیرون کشیده شد.

آب مایه حیات بشر است و زماني که آب نباشد زندگي جریاني 
نخواهد داشت ، این در حالي است که مردم شهرستان سامان 
در این مدت عالوه بر دســت و پنجه نرم کردن با کمبود آب 
شرب، در بخش کشاورزي نیز با توجه به اطالعات واصله دچار 
مشکالتي در آینده نزدیک خواهند شد و در نتیجه کشاورزان 
در راســتاي احقاق حق خــود درمقابل جهاد کشــاورزي 

شهرستان سامان تجمع داشته اند.
دلیل تجمع کشــاورزان طرح عمان ســاماني انتقال آب این 
طرح به مرغداري صنعتي اســت که چندین ســال اســت 
فعالیت آنچناني نداشته است و اکنون توسط فردی غیر بومي 
خریداري شده و این در حالي است که مرغداري صنعتي خود 

چندین چاه را براي تامین آب شرب در اختیار دارد.
عمده ناراحتي کشاورزان طرح عمان ســاماني از این بود که 
درطی مدت تجمع، فرماندار شهرســتان ســامان به عنوان 

نماینده دولت در بین تجمع کنندگان حاضر نشد.
یکي از کشاورزان طرح عمان ســاماني در گفتگو با خبرنگار 
ســامان ما با بیان اینکه مســئولین دیواري کوتاه تر از دیوار 
کشاورزان را پیدا نکرده اند و همیشه به دنبال این هستند که 
حق قشــر تولید کننده جامعه را پایمال کنند، اظهار داشت: 

پس از ده سال که درختان طرح عمان ساماني به بار نشسته و 
داراي ثمره براي کشاورزان هستند، مي خواهند آب مصرفي 
این منطقه را بــه نصف کاهش داده و بــه مرغداري صنعتي 

انتقال دهند.
صدیقي با بیان اینکه کشــاورزان این طرح به دلیل حمایت 
نکردن دولت در راســتاي لوله کشــي و آبیاري تحت فشار 
خودشان دراین زمینه اقدام کردند ، بیان داشت: مردم خود با 
هزینه خود و با دریافت وام به صورت شخصي موجبات توسعه 
این طرح و تولید را براي خود رقم زدند و این در حالي است که 
دولت تنها شعار حمایت از قشر کشاورز را مي دهد و در راستای 

رفع مشکالت این قشر هیچ گونه قدمي بر نمي دارد.
وي با گالیه از انتقال آب به مرغداري صنعتي که خود داراي 
بیشترین چاه آب در این شهرســتان است، گفت: معضالت 

اجتماعي در راستاي انتقال آب در این شهرزیاد خواهد بود.
صدیقي اذعان داشت: مســئوالن بدانند برای انتقال آب تنها 
با یک نفر درگیر نیستند بلکه با جمعیت شهر سامان مواجه 

هستند.
یکي دیگر از کشاورزان که از کشاورزان استان اصفهان است 
که داراي زمین کشاورزي در این طرح می باشد،  در گفتگو با 

خبرنگار »ســامان ما« با بیان اینکه با کم شدن آب در استان 
اصفهان و از بین رفتن کشاورزي استان همجوار تصمیم به ادامه 
شغل کشاورزي در جاي دیگر گرفتم و این منطقه را براي ادامه 
شغل انتخاب کردم، بیان داشت: در طرح عمان ساماني آبیاري 
به صورت قطره اي و با تکنولوژي روز در حال انجام است و هیچ 
گونه هدر رفت آبي ندارد و مسئولین به این بهانه که هدر رفت 
در این طرح وجود دارد، می خواهند آب مصرفي این طرح را به 

جا هاي دیگر انتقال دهند.
وي با اشاره به اینکه من حدود 4 هکتار زمین دارم که به صورت 
مستقیم سه نفر کارگر و چندین نفر هم به صورت غیر مستقیم 
روی آن کار می کنند ، بیان داشــت: در طرح عمان ســامان 
محصول گران بهاي بادام تولید مي شــود کــه ارز آوري این 
محصول براي استان و کشور زیاد است و جز محصوالت گران 

بها محسوب می شود. 
براتي در ادامه گفت: کشــاورز در کجاي ایــن مملکت، باید 
مشغول به کار تولید باشد، در استان همجوار به دلیل نبود آب 
به این شهرســتان مهاجرت کرده و مشغول شده و اینجا هم 

این اتفاق اگر رخ بدهد، زندگي قشر کشاورز فلج خواهد شد.
یکي دیگر از کشاورزان طرح عمان سامان در گفتگو با خبرنگار 
سامان ما با اشــاره بر اینکه کاشــت درخت ، عملی است که 
پیامبراکرم)ص( نیز بر آن تاکید کرده اند، بیان داشــت: اگر 

درختي خشک شود گناه آن بر گردن چه کسي است.
 ســلیماني عنوان کرد: ما افراد سیاسي نیســتیم اما افراد و 
گروه هایی در جامعه وجود دارند که سعي دارند راه تولید در 

این مملکت را ببندند و به فکر منافع خود هستند.
وي بیان داشــت: مصرف آب در این طرح با تکنولوژي روز و 
با آبیاري تحت فشار اســت و هیچ گونه هدر رفت آب در این 
طرح وجود ندارد. تمامي مشــکالت طرح عمان به مسئولین 
استاني و شهرستاني اطالع رساني شده اما هیچ کس جوابگوی 

کشاورز نیست. 
امیري یکي دیگر از کشــاورزان در گفتگو با خبرنگار سامان 
ما با بیان اینکه تمامي مســائل طرح عمان ساماني از جمله 
زمین خواري ، انتقال آب و .. به دادستان، بازرسي و استانداري 
استان، رییس جهاد کشاورزي استان ، فرمانداري شهرستان 
سامان و ... اطالع داده شــده و آن ها در جریان هستند ، بیان 
داشت: نماینده دولت در این شهرستان هیچ گونه قدمي در 
این زمینه بر نداشته است و دکتر قریب رییس جهاد کشاورزي 
چهار محال و بختیاري هیچ گونــه جوابي در این زمینه براي 
کشاورزان طرح عمان سامان نداشته است.با حضورکارشناس 
سیاسي و انتظامي فرماندار شهرستان سامان به نمایندگي از 
فرماندار، رییس شوراي شهرسامان و فرمانده نیروي انتظامي 
شهرستان سامان مقرر شد در طي یک هفته آینده، جلسه اي با 
حضور یکي از معاونین استاندار، رییس جهاد کشاورزي استان، 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اي ، مدیر عامل طرح عمان 
سامان، نمایندگان مردمي طرح، فرماندار، شوراي شهر و دیگر 
مسئولین شهرستان در فرمانداري برگزار و هرچه سریعتر به 

مشکالت کشاورزان طرح عمان ساماني رسیدگي شود .

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشست با جمعی از 
فعاالن سیاسی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در 
مسیر توسعه و پیشــرفت قرار گرفته است، اظهار داشت: 
بهره گیری از ظرفیت ها  و توانمندی ها در این استان مورد 
توجه قرار گرفته است. قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: 
توسعه زیرساخت ها از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در 
این استان بوده است. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
آبرسانی به روستاها، توسعه شبکه های گازرسانی، توسعه 
بزرگراه ها، توسعه بخش صنعت و... از مهمترین اقدامات 
دولت در این استان به شــمار می رود.وی در ادامه عنوان 
کرد: راه اندازی خانه احزاب در این استان ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی فعالیت 
دولت یازدهم بسیاری از پست های مدیریت به بانوان در این 
استان اختصاص یافته است.وی تاکید کرد: باید زمینه برای 
بهره گیری از نیروهای بومی در ســطوح مدیریتی کشور 

فراهم شود و فعاالن سیاسی در این مسیر حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

حرکت چهارمحال و بختیاری 
در مسیر توسعه و پیشرفت 

جسد جوان غرق شده در سرچشمه 
کارون پیدا شد

سامان ما : کشاورزان طرح عمان ســامان با تجمع در مقابل جهاد کشاورزي اين شهرستان، اعتراض 
 خود را نسبت به انتقال آب بیان کردند. گاليه کشاورزان اين بود که دولت به فکر حل مشکل کشاورز 

نیست. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: راه اندازی طرح های صنعتی باپیشرفت 
 فیزیکی ۶۰ درصدی در این اســتان مــورد توجه قرار 
می گیرد. نعیم امامی با اشاره به پیش بینی تسهیالت 
مورد نیاز بخش صنعت، اظهار داشت: در بخش صنعت 
سه هدف بازسازی ماشین آالت صنایع، راه اندازی مجدد 
و افزایش تولید و همچنین راه اندازی طرح های صنعتی 
باالی ۶۰ درصد مورد توجه جدی قرار گرفته است. وی 
در ادامه گفت: اعتبار مورد نیاز برای تحقق اهداف مورد 
نظر مبلغی بالغ بر دو هزار و 12۰ میلیارد ریال نیاز است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
افزود: بازسازی و نوسازی ماشین آالت معادن و صنایع 
معدنی، راه اندازی معادن جدید و همچنین طرح های 
عمرانی قابل اجرا از دیگر اهداف مهم بخش معدن این 
سازمان به شــمار می روند. امامی در ادامه عنوان کرد: 
برای تحقق اهداف بخش معــدن اعتباری بالغ بر 412 
میلیارد ریال ســرمایه ثابت و 12 میلیارد ریال سرمایه 
در گردش پیش بینی شده است. وی بیان کرد: در حوزه 
تجارت اهداف بخش اصناف و فرش به ترتیب با اعتباری 
بالغ بر یک هزار و ۸۷ میلیارد ریال و 1۰1 میلیارد ریال 

تحقق پیدا خواهد کرد.

توجه به طرح های صنعتی 
باپیشرفت ۶۰ درصد

عملیات اجرایی ۸۰ طرح مرمتی و گردشــگری در چهارمحال و 
بختیاری آغاز شد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث  فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: حدود 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حوزه میراث  فرهنگی و 5۶۰ 

میلیون ریال در بخش گردشگری هزینه می شود.
مصطفی هادی پور افزود: تهیه پرونده برای ثبت  ملی آثاری همچون 
مافه  گه، کلگ بلوط و پشم  ریســی در دستور کار اداره کل میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری قرار 
دارد. در استان چهارمحال و بختیاری دو هزار اثر تاریخی، طبیعی و 
معنوی شناسایی شده که از این تعداد ۷۰۰ اثر ثبت ملی شده است.

آغاز عملیات اجرایی 8۰ طرح مرمتی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سال گذشته جهاد 
کشاورزی استان رتبه دوم کشور را در زمینه کیفیت و میزان تولید محصوالت 
کشاورزی و دامپروری در کشور کســب کرد که  این موفقیت به دلیل تغییر 
کاربری و اصالح سیاست های روش کشت حاصل شده است به گونه ای که 
سال گذشته  5 هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان به سامانه های نوین 

آبیاری مجهز شد.
ذبیح ا... غریب با بیان اینکه هدف مجموعه جهاد کشاورزی تولید ثروت و بهبود 
معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش کشاورزی 29 درصد 
ثروت استان را تولید می کند.مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه بحث آب و صرفه جویی آن یکی از اولویت های کاری مجموعه 
جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: برای تحقق این امر نیاز است تا به کشت 

محصوالت با نیاز آبی کم یا کشت نشاء توجه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: روستاهای چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد.سیامک 
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه روستاهای چهارمحال و بختیاری توسعه 
می یابد، اظهار داشت: توسعه روستاها از مهمترین اهداف مسئوالن ارشد 
 استان در سال جاری است. وی عنوان کرد: توسعه روستاها با بهره گیری از 
ظرفیت های روستاها از مهمترین اهداف است که نقش مهمی در ایجاد 
اشتغال در روستاها دارد. سلیمانی دشتکی اظهار داشت: کاهش مهاجرت 
از روستاها از مهمترین اهداف در این استان است. وی گفت: توسعه خدمات 
و ایجاد شغل در روستاها باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم 
اکنون اعتبار قابل توجهی برای توسعه روســتاهای این استان اختصاص 

یافته است.

تجهیز ۵۷۰۰  هکتار 
از اراضی استان به 

سامانه های نوین آبیاری

 روستاهای 
 چهارمحال و بختیاری 

توسعه می یابد

۲۷۰ پروژه اقتصاد 
مقاومتی در 

 شهرکرد 
اجرا شد 

فرماندار شهرکرد گفت: 2۷۰ پروژه مرتبط با اقتصاد مقاومتی توسط بسیجیان در شــهرکرد اجرا شده است.حمید ملکپور در جلسه اردوهای هجرت و اقتصاد مقاومتی 
شهرستان شهرکرد با تقدیر از اجرای 2۷۰ پروژه مرتبط با اقتصاد مقاومتی توسط بسیجیان اظهار داشت: به پروژه هایی که منجر به تولید و اشتغال می شوند تسهیالت از 
طریق سیستم بانکی، اقتصاد مقاومتی و بسیج سازندگی اعطا می شود.وی افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به دستگاه های اجرایی و انجام مراحل مورد نظر معرفی نامه 
دریافت و از تسهیالت بهره مند شوند.فرماندار شهرکرد بیان کرد: عالوه بر این امسال اعتبارات توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده که با تمهیدات مدیران و اهتمام استاندار 
از طریق کمک های فنی و اعتباری بخشی از سودهای بانکی به شبکه های بانکی پرداخت می شود تا درصد سود تسهیالت کاهش یابد.سرهنگ اسماعیل مولوی، فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد نیز با اشاره به اهمیت اردوهای جهادی اظهار داشت: در قالب اردوهای جهادی جوانان در زمان اوقات فراغتشان در مناطق محروم 
به کار گرفته می شوند. وی افزود: اردوهای جهادی در مدت زمان 3، ۷ و 1۰ روزه برگزار که شامل انجام پروژه های عمرانی، مرمت، بهسازی و زیباسازی مدارس، خانه های 
علما، مساجد و بقاع متبرکه است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد با بیان اینکه اجرای این پروژه ها در راستای محرومیت زدایی در شهرستان است، بیان 

کرد: در طول اردوهای سال های گذشته قدم های خوبی در راستای ساخت خانه در مناطق محروم برداشته شده است.

نماینده مردم شهرسـتان اردل ، فارسـان ، کوهرنگ و کیار 
در چهارمحـال و بختیـاری از پیگیـری بـرای تغییـر اقلیم 

گازی برخی از شـهرهای این حـوزه انتخابیـه خبر داد.
علی کاظمی باباحیـدری در خصوص دیدار خـود با معاون 
وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران در گفت 
وگو بـا ایرنا افـزود: در این نشسـت معـاون وزیر نفـت برای 
تغییر اقلیـم گازی برخی از شـهرهای اسـتان موافقت کرد 

و بـرای اجرای ایـن طرح در اسـتان قول مسـاعد داد.
وی افـزود: براسـاس ایـن توافـق، تعـدادی از شـهرهای 
اسـتان در حوزه انتخابیه اردل، فارسـان ،کوهرنـگ و کیار 

از اقلیـم گازی دو بـه اقلیـم گازی یـک ارتقـا مـی یابد.
بـه گفتـه وی، بر ایـن اسـاس بـا توجه بـه سردسـیر بودن 
برخی از مناطق چهارمحـال و بختیاری اقلیـم گازی باعث 

کاهش هزینـه هـای مصرف می شـود.
وی افزود:تقسـیم بندی کشـور در پنج اقلیم برای محاسبه 
نـرخ گاز انجـام می شـود کـه بـا توجه بـه سردسـیر بودن 
این اسـتان ، نرخ گاز آن براسـاس اقلیم یک و دو محاسـبه 

می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، براسـاس همیـن تقسـیم بنـدی از 15 
فروردین تا 15 آبان هر سـال بـه عنوان فصل گـرم و از 15 

نماينده مردم شهرستان اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار در چهارمحال و بختیاری خبر داد 

تغییر اقلیم گازی برخی از شهرهای چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: به طــرح های مشــاغل 
خانگی این استان تا سقف ۷5۰ 
میلیون ریال تسهیالت پرداخت 

می شود.
سید عباس جزایری در نهمین نشست ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتــی چهارمحــال و بختیــاری تاکید کرد: 
تسهیالت مشــاغل خانگی در قالب طرح های پشتیبان تا 
سقف 15 نفر و به ازای هر نفر 5۰ میلیون ریال و در مجموع 

۷5۰ میلیارد ریال پرداخت خواهد شد.
وی افزود: امســال 3۰ میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد 
اشتغال خانگی ۶۶۰ نفر در چهارمحال و بختیاری پرداخت 
می شــود.جزایری تصریح کرد: ایجاد اشتغال، کاهش نرخ 
بیکاری و رونق اقتصادی از مهمترین برنامه های مسئوالن 
در ســال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
است.وی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری 2 هزار و 4۰۰ 
تعاونی فعال در بخش های کشــاورزی، صنعت و خدمات 
دارد.معاون استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اجرای 
تمامی مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی 

مسئوالن استان ضروری است.

پرداخت تسهیالت به طرح های 
مشاغل خانگی چهارمحال

مدیرعامل شــرکت فرآورده های 
غذایی و قند چهارمحال وبختیاری 
گفت: با هــدف خودکفایــی و در 
راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
استحصال شــکر طی سالجاری در 

این استان 2 مرحله ای شد.
علیرضا جانقربان افزود: بــا تولید و وارد شــدن 5۰ هزار تن 
چغندرقند در مزارع استیجاری شهرستانهای دزفول و بهبهان 
در استان خوزستان در بهار امسال، بیش از ۶ هزار تن شکر سفید 

استحصال خواهد شد. 
وی زمان کشــت چغندرقند در چهارمحال و بختیاری را در 
فصل بهار عنوان کرد و توضیح داد: 2 هزار هکتار از مزارع استان 
 نیز به کشــت محصول چغندرقند اختصاص یافته که طبق 
پیش بینی ها در فصل پاییز امسال و در مرحله دوم نیز ۷۰ هزار 
تن شکر مرغوب در این خطه تولید و روانه بازار مصرف می شود.

جانقربان تصریح کرد: پیش از این میزان تولید شکر در شرکت 
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال وبختیاری 15 هزار تن 

ثبت شده بود. 
شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در زمستان 94 
از مالکیت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خارج و به بخش 

خصوصی واگذار شد. 

استحصال شکر در چهارمحال و 
بختیاری ۲ مرحله ای شد

آبـان تـا 15 فروردین هر سـال به عنوان فصل سـرد سـال 
در محاسـبه نـرخ گاز مصرفی محاسـبه می شـود.

بر اين اساس با توجه به سردسیر بودن 
برخی از مناطق چهارمحال و بختیاری 

اقلیم گازی باعث کاهش هزينه های 
مصرف می شود

رییس هیئــت کوهنــوردی چهارمحال و بختیــاری از برگزاری 
نخستین دوره کارآموزی دره نوردی در این استان خبر داد.

به نقل از روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و 
بختیاری، فرهاد بهمنی گفت: دوره کارآموزی دره نوردی مقدماتی 

ویژه بانوان از 14 تا 1۶ تیر امسال در شهرکرد برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه حسین جانبازی و عاطفه سلیمیان مدرسین 
این دوره آموزشی هســتند، افزود: در دوره کارآموزی دره نوردی 
فنونی چون ابزارشناســی، طنــاب ریزی، گره هــای اصطکاکی، 
انواع پشتیبانی از فرود، عبور از مسیرهای تنوره ای و مهار سایش 

به صورت عملی به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

ريیس هیئت کوهنوردی چهارمحال و بختیاری:

 نخستین دوره کارآموزی 
دره نوردی دراستان برگزار می شود

دو پرتابگر چهارمحال و بختیاری بــه اردوی تیم ملی دو و میدانی 
دعوت شدند. رییس هیات دومیدانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
کمیته فنی فدراســیون دوو میدانی محمود و محمد صمیمی دو 
پرتابگر دیسک چهارمحال و بختیاری را به اردوی تیم ملی دعوت 
کرد. داریوش صمیمی شلمزاری افزود: این دو برادر در کنار سایر 
ملی پوشان تمرینات آماده سازی خود را از روز چهارشنبه در شیراز 
آغازکردند. وی گفت: در این اردو ترکیب اصلی تیم ملی برای اعزام 
به رقابت های دو ومیدانی قهرمانی آســیا در اودیشان هندوستان 

مشخص می شود.

دعوت پرتابگران چهارمحال و 
بختیاری به اردوی تیم ملی

فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن از دستگیری سارق حرفه ای 
وسایل داخل خودرو با 14 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ غالمعلی شــکری افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان بروجن،طرح شناسایی 
و دستگیری ســارق به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرستان بروجن قرار گرفت. وی گفت: کارآگاهان با انجام 
اقدامات تخصصی ، سارق حرفه ای را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقام قضایی متهم را در اقدام غافلگیرانه حین سرقت دستگیر کردند.

به گفته وی، متهم در بازجوی فنی پلیس به 14 فقره سرقت اعتراف 
کرد و متهم پس از تشکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی راهی 

مراجع قضایی شد.

دستگیری سارق حرفه ای با 14فقره 
سرقت در بروجن

شهرستان

شهردار شهرکرد گفت: امسال شش تقاطع دیگر در مرکز استان به 
تجهیزات جدید ترافیکی و چراغ هــای راهنمایی و رانندگی مجهز 
می شــوند. نورا... غالمیان، اظهار کرد: امسال شش تقاطع دیگر در 
مرکز اســتان به تجهیزات جدید ترافیکی و چراغ های راهنمایی و 
رانندگی مجهز می شــوند. وی ادامه داد: برای اجرای این طرح که 
با هدف افزایش ضریب ایمنی و نظم ترافیک درون شــهری صورت 

می گیرد، افزون بر 1۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
شــهردار شــهرکرد افزود: اجرا  و نصب این تجهیــزات به کاهش 
تصادفات در محل تقاطع ها، ایمنی تردد عابریــن پیاده و افزایش 
نظم ترافیکی کمک می کند. غالمیان همچنین از تجهیز هشــت 
چهارراه در شهرکرد با امکانات جدید راهنمایی و رانندگی طی دو 

سال گذشته خبر داد.

۶4۰ کیلو گرم انواع فرآورده های خام دامی در شهرســتان لردگان 
کشف و معدوم سازی شد.سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان 
لردگان گفت: در بازرسی گروه های نظارت بر فرآورده های خام دامی 
شبکه دامپزشکی و با حضور نماینده دادستان لردگان، 5۰۰ کیلوگرم 
گوشت قرمز و مرغ زنده و 14۰ کیلوگرم تخم مرغ در شهرهای آلونی، 

فالرد و لردگان کشف و معدوم سازی شد.
بیژن حسین پور از مردم خواست فرآورده های خام دامی مورد نیاز 

خود را از مراکز مجاز و مورد تایید دامپزشکی خریداری کنند.

تجهیز تقاطع های شهرکرد با امکانات 
جدید ترافیکی

کشف و معدوم سازی ۶4۰ کیلوگرم 
فرآورده خام دامی فاسد در لردگان

جهادکشاورزي استان، پاسخگوي مشکالت 
کشاورزان ساماني نیست  

در تجمع کشاورزان سامانی بخاطر انتقال آب مطرح شد؛
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يادداشت
اجرای طرح گسترش خدمات درمانی در منزل تا پایان سال 

 حیدر علی عابدی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت:
  به بیمــاران مزمن، ســالمند و ســرطانی در منــزل خدمات درمانــی داده 

می شود.

اخبار

با مسئوالن

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به طرح 
تابستانه پلیس راهور در سطح استان، گفت: این طرح 
سه ماهه از سوم تیرماه تا سوم مهرماه انجام خواهدشد و 
از 300 تیم در سطح جاده های برون و درون شهری برای 
این ماموریت اســتفاده خواهد شد. رییس پلیس راهور 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش توانمندی در رصد 
دوربین تخلفات، اظهار کرد: هرگونه تخلفی توسط این 
دوربین ها ثبت می شود. سرهنگ رضا رضایی با اشاره به 
آمار ضبط گواهینامه ها در سطح استان، اظهار کرد: 75 
عدد گواهینامه در دوماهه ابتدایی سال جاری در استان 
ضبط شده که یک مورد آن با 85 نمره منفی بوده است 
که گواهینامه ضبط و ابطــال آن انجام گرفت. در ضمن 
پس از صدور بعدی گواهینامه این گونه افراد مدت اعتبار 

آن یک ساله خواهد بود.

معاون توســعه منابع انســانی و پشــتیبانی سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزی آموزشــی از تولید 30 عنوان 
کتاب جدید در شاخه نظری و ۲00 عنوان کتاب جدید 

در شاخه فنی و حرفه ای در پایه یازدهم خبر داد.
حسین طایی زواره درباره کتب درسی جدیدالتالیف 
اظهار کرد: در راستای عملیاتی شــدن نظام ۶-3-3 
امسال پایه یازدهم مستقر می شود و در سال تحصیلی 
۹7-۹۶  کلیه کتاب های پایه یازدهــم جدیدالتالیف 
هســتند.وی افزود: چاپ کتب درســی دانش آموزان 
برای سال تحصیلی ۹7-۹۶ از مهرماه سال گذشته آغاز 
شده و در تاش هستیم همانند سال های گذشته کتب 
درســی مورد نیاز دانش آموزان را در ابتدای سال و به 

موقع به دستشان برسانیم.
 معاون توســعه منابع انســانی و پشــتیبانی سازمان 
 پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی دربــاره زمــان 
رونمایی از کتــب جدیدالتالیف گفــت: هنوز زمانی 
مشخص نشــده، اما حتما کتب درســی جدید قبل از 
شروع سال تحصیلی رونمایی خواهند شد. امسال در 
پایه یازدهم در رشته های نظری اعم از ریاضی فیزیک، 
علوم تجربی، علوم انســانی و معارف 30 عنوان کتاب 

جدید هستند.
وی افزود: در شــاخه فنی و حرفــه ای و کاردانش نیز 
نزدیک به ۲00 عنوان جدید التالیف هستند که شامل 

کتاب دانش آموز و کتاب همراه هنر می باشد.

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان گفت: در 
طول یک هفته گذشته ۴۱ مورد حادثه جاده ای در اصفهان رخ داده 
است. داریوش کریمی اظهار داشت: در هفته گذشته ۴۱ مورد حادثه 
جاده ای، هفت مورد حادثه شهری و ۱۹۹ مورد خدمات حضوری 
شکل گرفته اســت.وی بیان داشــت: پنج مورد حادثه صنعتی و 
کارگاهی، یک مورد حادثه دریایی و ساحلی، یک مورد امداد هوایی، 
یک مورد زلزله و سه مورد حادثه کوهستان توسط نیروهای امدادی 

جمعیت هال احمر استان پوشش داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در طول این مدت ۹ مورد عملیات رها سازی توسط تیم های 
عملیاتی این جمعیت صورت گرفته اســت، تصریح کرد: ۲5۶ نفر 
نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب 88 تیــم عملیاتی با همراه 
داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده به کارگیری 
شدند. وی با بیان اینکه در طول هفته گذشته، پوشش امدادی 78 
مورد حادثه توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است، افزود: 
امدادگران و نجاتگــران جمعیت هال احمر این اســتان اقدام به 

امدادرسانی به ۱77 حادثه دیده کردند.

جانشین فرمانده انتظامی اصفهان گفت: درگیری های خیابانی در 
ماه رمضان امسال ۱۶ درصد کاهش یافت.

سرهنگ حسین حســین زاده با اشــاره به اینکه میزان وقوع انواع 
جرایم در ۱5 روز نخســت ماه مبارک رمضان ۲5 درصد در استان 
اصفهان کاهش یافته است، اظهارداشت: با بررسی های آماری اداره 
عملیات پلیس اصفهان مشخص شــد وقوع انواع جرایم در ۱5 روز 
نخست ماه رمضان در مقایسه با مدت مشابه ماه های دیگر، کاهش 
یافته اســت. وی افزود: در این مدت وقوع جرم سرقت ۱0 درصد، 
نزاع و درگیری های خیابانی ۱۶ درصد، جرایم خشــن ۱۶ درصد ، 
تصادفات جاده ای و رانندگی ۴5 درصد و جرایم اخاقی 35 درصد 

در استان کم شده است.

طبق اعام گمرک، محموله خرمای رژیم صهیونیســتی که سال 
گذشته موقع ورود در مرز بازرگان کشف شده بود، امحا شد.

به نقل از گمرک جمهوری اســامی، تمامی محموله های خرمای 
تولیدی رژیم صهیونیستی که در محوطه بندری گمرک بازرگان در 

نقطه صفر مرزی توقیف شده بود، امحا شد.
کامیون خرمای تولیدی رژیم صهیونیســتی کــه در فروردین و 
اردیبهشت ماه سال گذشته توسط ماموران گمرک توقیف شده بود، 

پس از اخذ دستور قضائی، در مرز بازرگان امحاء شد.

فرماندار اصفهان گفت: آمار گرایش به مصرف مواد مخدر در جامعه 
به خصوص در بین بانوان به یک معضل و آســیب اجتماعی تبدیل 

شده است.
احمد رضوانی با اشاره به اهمیت امنیت حاکم بر کشور، اظهار کرد: 
برخاف تحرکات نظامی و ناامنی موجود در کشــورهای منطقه، 
با تدابیر حکیمانــه مقام معظم رهبری و تاش های شــبانه روزی 
نیروهــای نظامی و انتظامی، بســیجی و ســربازان گمنــام امام 
زمان)عج(، کشور ما به عنوان جزیره ای امن در منطقه به شمار می 
رود. وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی زنان، 
گفت: برخاف آسیب های اجتماعی موجود در جامعه و همچنین 
کمبودها و محدودیت های موجود، ســازمان های مــردم نهاد در 
راستای پیشگیری از این آسیب ها و رفع مســائل و مشکات این 
حوزه، گام های موثری برداشته اند که این روند باید ادامه داشته باشد.

رضوانی با بیان اینکه طاق، امروزه به یک معضل اجتماعی تبدیل 
شده است، یادآور شد: فروپاشی خانواده ها مسائل و مشکاتی را در 

پی دارد که آمار آن در سطح کشور ما روبه افزایش است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نیمی از جمعیت کشور 
تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که غالبا از اقشار مستضعف 
جامعه محسوب می شوند و از پایه های اصلی انقاب و نظام نیز به 
شمار می روند که معیشت و درمان آنها از سوی این سازمان تامین 

می شود.
 ســید تقی نوربخــش در همایش تخصصی اعضــای هیئت های 
رسیدگی به تخلفات اداری، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یک 
نهاد اجتماعی و اقتصادی است که فعالیت های آن از طریق 70 هزار 

همکار در بخش های بیمه و درمان سراسر کشور انجام می شود.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی یک سازمان بزرگی است که در 
اعتماد سازی و افزایش رضایت مندی مردم، توسعه امنیت اجتماعی 

و ملی در کشور نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به بودجه 70 هزار میلیارد تومانی و گردش مالی ۱50 
هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی افزود: 30 درصد کل 

بودجه کشور در این سازمان شکل می گیرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان خواستار به کارگیری 
بانوان در هیئت های رســیدگی به تخلفات اداری سازمان تامین 
اجتماعی شد و اظهار داشــت: ۴0 درصد همکاران این سازمان را 
بانوان تشکیل می دهند و در این دوره مدیریتی 3 مدیر کل زن در 

تامین اجتماعی منصوب شدند.

۴۱ مورد حادثه جاده ای در طول 
یک هفته در اصفهان رخ داد

کاهش ۱۶ درصدی درگیری های 
خیابانی در ماه رمضان 

امحای ۹ کامیون خرمای تولید شده 
رژیم صهیونیستی

گرایش بانوان به مصرف مواد مخدر 
یک آسیب اجتماعی است 

نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش 
تامین اجتماعی هستند

آغاز طرح تابستانه پلیس راهور 
استان اصفهان از ابتدای تیرماه

 رونمایی از کتب درسی
 تازه تالیف در تابستان

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جریان طرح 
شناسایی بازماندگان از تحصیل، ۱۱0 هزار کودک شناسایی شدند که 55 هزار 
نفر آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفتند. به طوری که حدود 38 هزار 
کودک تحت پوشش بهزیستی ۲5 هزار تحت پوشش کمیته امداد و 8 هزار تحت  

پوشش هردو نهاد قرار دارند.
احمد میدری در چهارمین جلســه شورای ســاماندهی کودکان کار و خیابان 
اظهارکرد: معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی طرح شناسایی 
کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را در سال ۹5 اجرا و نتایج را به دبیرخانه 

این شورا ارائه کرده است.
وی همچنین درباره دشواری های به دســت آوردن اطاعات کودکان بازمانده 
از تحصیل و خانواده های آنان توضیح داد و گفت: شناسایی کودکان بازمانده از 
تحصیل به دلیل در دست نبودن شماره های تماس تمام افراد دارای نقصان است.

فاطمه و امیرعلی اسامی 
 پرطرفدار اصفهانی ها 

در سال ۹۶

 شناسایی۱۱۰هزار 
کودک بازمانده از 

تحصیل

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در دو ماه اول سال گذشته تعداد ۱3 
هزار و 70۴ نوزاد و در دوماهه اول سال ۹۶ تعداد ۱3 هزار و 7۶۴ نوزاد در اصفهان 
متولد شدند. حسین غفرانی کجانی افزود: بر اساس آمار و اطاعات جمعیتی ثبت 
احوال استان اصفهان، اقبال والدین به انتخاب نام های مذهبی و نیکو بیشتر بوده 
است. وی با اشاره به فرهنگ نام گزینی برای نوزادان پسر گفت: فراوانی نام برای 
نوزادان پسر در دو ماهه اول سال ۹۶ به ترتیب امیرعلی با فراوانی 3۲۹، علی ۲۶7، 
امیرحسین ۲0۱بوده است.وی به فراوانی نام  فاطمه برای دختران اشاره کرد و 
گفت: نام فاطمه با فراوانی 3۶۹ همچنان در صدر لیســت فراوانی نام دختران 
استان اصفهان قرار دارد و اســامی زهرا با فراوانی ۲8۱، بهار ۲۲0 به ترتیب در 
رتبه های بعدی ثبت احوال در سال ۹۶ قرار دارند. غفرانی کجانی در پایان درصد 
تغییر میزان والدت در دو ماهه اول ســال ۹۶ را در مقایسه با دو ماهه اول سال 

۱3۹5 میزان 0/۴3 درصد دانست.

ريیس هیئت مديره صندوق 
بازنشستگی کشوری:

 خانه های امید، 
 خانه نشاط سالمندان 

می شود

رییس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خانه های امید، در خصوص توسعه همه جانبه خانه های امید بازنشستگان 
کشوری و بررسی فعالیت ها و عملکرد این مجموعه ها گفت: فعالیت  این خانه ها شامل برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه های حوزه فرهنگ و هنر، سامت و تندرستی، 
ورزش های انفرادی، گروهی و همگانی، مهارت آموزی، آموزش قرآن، رایانه، زبان خارجی، مشاوره پزشکی و بهداشتی و تقویت همبستگی با بازنشستگان با هدف غنی کردن 
اوقات فراغت این قشر در  سند سیاست ها و راهبردهای کان متناسب با شرایط اقلیمی فرهنگی و امکانات خانه امید در هر استان تعریف شده است.نعمت ا... ایزدی با بیان 
اینکه در مصوبه خانه های امید آمده که این خانه ها در پارک ساخته شوند، افزود: پیش از این شاهد حضور بازنشستگان حداقل روزی چهار ساعت در پارک ها بودیم که با 
مصوب شدن ساخت خانه های امید در محل پارک، حضور بازنشستگان در مکانی تخصصی و کارآمدتر ساماندهی شد .در حال حاضر 3۹ خانه امید در ۲7 استان کشور 

ساخته و تجهیز شده که برای بهره برداری از آنها به طور متوسط و با توجه به مساحت و نوع ساختمان ها از 7 تا  ۱3 میلیارد ریال هزینه شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد وضعیت امنیت استان 
به ویژه پس از حوادث تروریســتی در تهران، اذعان کرد: تا این 
لحظه استان اصفهان به عنوان امن ترین استان در سطح کشور 

معرفی شده است.
سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: برخورد با کانون های جرم 
پس از ماه مبــارک رمضان در اولویت کار قــرار خواهد گرفت. 
بیش از ۹3 درصد مردم پشــتیبانی خــود را از فعالیت ناجا در 
این زمینه اعام کرده اند.وی دیگر اولویت پلیس را در برخورد با 
اراذل واوباش و مزاحمان خیابانی عنوان کرد و گفت: با اشرافیت 
خوب پلیس ایــن افراد هیچ گونه تحرک ضد قانون نداشــته و 
نخواهند داشت.سردار آقاخانی با بیان اینکه برخورد با معتادان 
ولگرد و توزیع کنندگان خرد مواد مخدر را در دستور کار جدی 
قرار داده ایم، تاکید کرد: عزم جــدی پلیس اصفهان برخورد با 
اینگونه جرائم برای افزایش امنیت عمومی است. وی برخورد با 
قاچاق کاال و ارز را از دیگر دستورات ویژه عنوان کرد و ادامه داد: در 
دوماهه ابتدایی سال شاهد کاهش هفت درصدی جرایم خشن در 
استان اصفهان بوده ایم. فرمانده انتظامی استان اصفهان در مورد 
کاالی قاچاق، گفت: دستگیری در رابطه با پرونده های کاالی 
قاچاق چهار درصد رشد، 30 درصد افزایش دستگیری سارقان، 
افزایش یک درصدی برخورد با مفاســد، کاهش ۲0 درصدی 
تصادف فوتی درون شهری و در برون شهری سه درصد کاهش 
تصادف فوتی داشــته ایم.وی بابیان اینکه در رصد قرارگاه ماه 

مبارک رمضان شاهد کاهش روزه خواری در سال جاری بوده ایم، 
اظهار کرد:  30 تیم بررسی روزه خواری توسط فرمانده انتظامی 
به کارگیری شده اند.سردار آقاخانی در مورد موضوع تکدی گری 
و تخلفاتی که با این موضوع انجام می گیرد، اظهار کرد: برخی از 
سارقان با این ترفند اقدام به سرقت می کنند، در دوماهه گذشته 
۴3 مورد دستگیری مرتبط با این موضوع انجام شده است. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان وظیفه اصلی دســتگیری و برخورد با 
تکدی گران را بر عهده شهرداری عنوان و اظهار کرد: اگر در این 

زمینه جرمی وجود داشته باشد پلیس به جد ورود پیدا می کند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در 
جمع اصحاب رسانه از جذب ۱۲80 مدرس آموزش خانواده 

از طریق برگزاری آزمون خبر داد.
نورعلی عباسپور اظهار کرد: رسالت اصلی دفتر انجمن اولیا 
و مربیان، فراهم سازی بستر مناسب برای مشارکت آگاهانه 
اولیا در تصمیمات مدرسه وفرآیند تعلیم وتربیت فرزندانشان 
است. وی افزود: مشارکت اولیا در امور مدرسه، تنها حضور 
فیزیکی نیســت، بلکه کیفیت حضور اولیا و خانواده ها در 
مدرسه بسیارمهم است و کیفیت بخشــی به حضور اولیا 
 در برنامه های مدرســه از وظایف انجمــن اولیای مدارس

 است.
عباسپور از فعالیت ۹0 هزار انجمن اولیا و مربیان درسطح 
مدارس کشور خبر داد وخاطرنشان کرد: موضوع آموزش 
خانواده،  حضور خانواده ها را در مدرســه معنا دار می کند، 
بنابرایــن باید توانمندی هایــی را به اولیــا ارائه کنیم که 

حضورشان در مدرسه موثر باشد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیــان وزارت آموزش و پرورش 
کتاب های تربیتی دفتر انجمن اولیا و مربیان را قوی ترین 
منبع نیازهای والدین دانســت واظهارکرد: بعداز انقاب 
تاکنون، ۲7۲ جلدکتاب تربیتی توسط دفتر انجمن اولیا 
و مربیان وزارت آموزش و پرورش منتشــر شده است و هم 
اکنون نیز۱0 عنوان کتاب تربیتی زیر چــاپ قراردارد که 

موضوعات تربیتی روز  درآنها گنجانده شــده است.وی از 
چاپ و توزیع350 هزار جلد مجله پیوند در هرماه خبرداد 
وگفت: همواره تاش می شود متناسب با نیازهای تربیتی  
روز دانش آموزان و اولیا در مقاطع مختلف تحصیلی محتوای 

مجله پیوند تنظیم و در مدارس توزیع شود. 
عباسپور برگزاری کاس های آموزش خانواده را از وظایف 
 اصلی مدارس برشــمرد و اظهارکرد: در ســال تحصیلی
  ۹۶-۹5حدود 8 میلیون نفر از والدیــن دانش آموزان در

 دوره های آموزش خانواده سراسرکشور شرکت کردند.

مديرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

جذب ۱۲۸۰ مدرس آموزش خانواده از طریق آزمون

آموزش و پرورشناجا

فرمانده انتظامی استان:

اصفهان امن ترین استان در سطح کشور است

در حال حاضر۲۲5هزار نفر در زندان های سراســر کشــور 
تحمل کیفر می کنند کــه از این تعداد حــدود ۹۶درصد از 
جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می دهند. 
بســیاری  از زندانیان به علت جرایم مواد مخدر و روانگردان 
در زندان ها به سر می برند. ســرقت و ربودن مال غیر )بیش 
از ۲5درصد(، جرائم علیه اشــخاص )بیــش از ۱0درصد(، 
محکومیت های مالی حقوقی، جرایــم علیه اموال و مالکیت، 
جرایم منافی عفت و اخاق عمومی، جعل و تزویر، جرایم علیه 
 آسایش عمومی، اخال در نظام اقتصادی، تخریب، اتاف و ...

به ترتیب، بیشترین جرایمی هســتند که افراد با ارتکاب آنها 
زندانی می شوند.

سال گذشته که جمعیت کشــور حدود 78میلیون نفر بود، 
۲۲۴هزار زندانی در کشــور تحمل کیفر می کردند، اما طبق 
آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۲5هزار زندانی در کشور 
داریم. متاسفانه اگر چه به نسبت سال های گذشته افزایش 
جمعیت کیفری از آن رشــد قابل توجه خــود فاصله گرفته 
است، اما هنوز شــاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم 
که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی کردن افراد باید 
وسواس بیشتری به خرج داده و زندان را آخرین راهکار قضائی 

بدانند.
با توجه به وضعیــت زندان ها، قوه قضائیه بــه دنبال اجرای 
سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان هاست. یکی از این 
راهکارها مجازات های جایگزین حبس است که در چند سال 

اخیر هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. اجرای طرح 
مراقبت های الکترونیکی از زندانیان یکی از مصادیق مجازات 
جایگزین حبس است. این طرح به زبان ســاده، شرایطی را 
فراهم می کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی و 

تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.
اجرای این طرح، پشــتوانه های حمایتی قانونی هم دارد به 
طوری که در ماده ۲۱7 قانون آیین دادرســی کیفری اشاره 
شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، 
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده 
برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پــس از تفهیم اتهام و 
تحقیق الزم، در صورت وجود دالیل کافی، قرارهایی از جمله 
التزام به حضور با قول شــرف التزام به حضور با تعیین وجه 
التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف التزام به 
عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی 
نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانــه به مرجع قضائی یا 
انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری 
یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم 
و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان 
مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با 
موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات 
الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین 
وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال 
منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر 

قانونی. در تبصره ۲این ماده، خــروج از حوزه قضائی با اجازه 
قاضی امکان پذیر است.

پشتوانه های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری 
باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش از پیش 
دنبال شود به طوری که در سال ۹۴ که جمعیت کیفری حدود 
۲۲۴هزار نفر بود، قرار بود ۴0درصد زندانیان محکومیت خود 
را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد 
و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، باالخره طرح 
مراقبت الکترونیک با اســتفاده از پابندهای الکترونیک برای 

زندانیان اجرا می شود.
علی اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان ها در خصوص اجرای 
این طرح، گفت: اجرای طرح مراقبت  الکترونیکی، از فرصت 
مجازات های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای 
طرح پابندهای الکترونیک مطرح شــد که بــه دلیل برخی 

اشکاالت، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.
جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه های مختلف زندانی 
کرد، گفت: در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک 
روز به زندان افتادند و قضــات باید در صدور قرار زندان، دقت 

بیشــتری کنند. با اجرای 
طرح پابندهای الکترونیک، 
عــده ای از زندانیــان واجد 
شرایط می توانند به مرخصی 
رفتــه و در همین راســتا 
سیاســت کاهش جمعیت 

کیفری محقق می شود.
رییس سازمان زندان ها در 
خصوص مشموالن استفاده 
از این طرح، اظهار داشــت: 
طبــق قانون بــرای جرایم 
درجه 5 تا 8 یا همان جرایم 
سبک، پابندهای الکترونیک 
اجرا می شــود، در این طرح 
امــکان ردیابی بر اســاس 

نرم افزار وجود دارد.
وی در خصــوص هزینــه 
استفاده از این پابندها برای 

زندانیان، گفت: روزانه ده هزار تومان به عنوان هزینه استفاده 
از این پابندها تعیین شده است.

معاون آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه هم در خصوص نحوه 
استفاده این پابندها، گفت: این پابندهای الکترونیکی از قابلیت 
رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و 
با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی )GPRS( می تواند 

موقعیت افراد را به صورت آناین نمایش دهد.
حجت االسام حمید شهریاری، افزود: در صورت جدا شدن 
دســتگاه از زندانی به ســرور مرکزی پیام ارســال می شود. 
در حال حاضر این طرح روی 300 نفر اجرا می شــود و قرار 
 اســت ظرف شــش ماه آینده این طرح در کل کشــور اجرا 

می شود.

ريیس ســازمان زندان ها می گويد: با اجرای طرح پابندهای الکترونیک که هزينه استفاده از آن برای 
زندانیان واجد شرايط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود.

ريیس سازمان زندان ها:

طرح پابندها، زندان ها را خلوت می کند

 اين طرح به زبان 
ساده، شرايطی را 
فراهم می کند که 
زندانی با استفاده 

از پابندهای 
الکترونیکی و تحت 

کنترل، بیرون 
از محیط زندان، 
تحمل کیفر کند
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ما تخریب کردیم، اروپایی ها 
عکسش را قاب کردند!

پس از تاســیس انجمن بلدیــه اصفهان در 
فردای پیروزی مشــروطه، این انجمن که 
در حقیقت شهرداری اولیه اصفهان محســوب می شد، در زمینه 
منظم کردن امور شــهری و مدیریت یکپارچه آن، تصمیم گرفت 
مالکیت امالک و بناهای دولتی را تعییــن کند. مغازه های میدان 
نقش جهان یکی از اولین اهداف این طرح بــود. بلدیه پس از آنکه 
متوجه می شود مستاجران این مغازه ها اجاره خود را به پسران ظل 
سلطان و پیشکاران آنها می دهند شاکی می شود و روزنامه انجمن 
بلدیه در واکنش به این ماجرا ضمن بیان ویرانی های حاکمیت ظل 
السلطان در اصفهان، خشــم خود را از این بی سر و سامانی نشان 
می دهد:»اینها تأسی به حضرت ظل الســلطان کردند که از روی 
غیرت تمام قصرهای سلطنتی و شکوه مملکتی را خراب و ریشه آنها 
را به آب رسانیدند که هرکدام یادگار یکی از سالطین بزرگ ایران 
بود که از طرز بدیع و بنیان رفیع آن در طرح ریزی و نقشه کشــی، 
سنمار معمار را حیران و انگشت عبرت به دندان می گزید. ایرانیان 
آن بناهای با شکوه را ویران کردند و اروپاییان عکس آنها را برداشتند 
و زینت در اتاق های موزه خود کردنــد و هر کس ویران کردن آنها 
را دید سرشک از دیده بردامان می افشــاند.از جمله یکی عمارت 
نمکدان که امروزه اگر تمام ملت و دولت ایران همت خود را بگمارند 
که چنین بنایی سرپا کنند ممکن نیست. نه معماری که طرح آنها 
بیندازد و نه ثروتی که مثل آن بسازد. هم اسباب آن فراهم نیست هم 
در کیسه ما دینار و درهم نیست. دیگر حوض پنج طبقه آن که در 
مقابلش ساخته بودند و هم آب افشارهای آن که سرتاسر انداخته بود 
هم جوی سنگی آن که به طول یک میل راه بود و هر دو زرع فاصله 
فواره های آب جســتن می کرد و اکنون چون دیار عاد و ثمود آثار 
آنها معدوم و نابود است. دیگر عمارت آیینه خانه و تاالر آن که مثل 
آن بنیان جز در باغ جنان باشد. در تمام ایران چشم بیننده ندیده و 
گوش شنونده نشنیده،آنهایی که دیده بودند می دانند که بنده چه 
می نویسم.دیگر سردرباغ هزار جریب که وصفش را خامه عاجز است 
که در نامه آرد و چنانچه باید بنگارد. همچنین سردرهای چهارباغ 
باال که تقریبا به چهل می رســید که هر کدام آنها را یقینا چندین 
معمار در یک ماه با تفکر و تدبر طرح ریزی کرده بودند و از بس چنار 
داشت زمین خیابانش در تابستان آفتاب نمی دید و معروف به طاق 
زبرجد بود. تمامش را بریدند و از پولش برای خود اساس سلطنت 
چیدند و دیگر ســردرباغ زرشک که رشــک قصور فردوس برین و 
غیرت ابنیه روی زمین بود، کندند و بردند و خوردند. خانه بی مدعی 
سفره بی انتظار. دیگر چهارباغ عباسی که اکنون صورت یک عباسی 
ندارد... چنارهای آن که از سیصد سال تاکنون سابقین چون نوباوگان 
خود پرورش دادند، این بی رحم ها اره گذاشتند و بریدند و دریاچه 
های بزرگ آن که مقابل هر ســردری ساخته بودند خراب کردند و 
سنگ های آن را شکســتند و به قیمت نازل به پای فخاران بستند. 
قصر جهان نما را که واقعا در ارتفاع، جهان نما بود و در قیمت یک 
جهانی بهاء بود خراب کردند. مفاسد آن را تمیز نداده، مصالح آن را 
به صد یک بهاء فروختند....ایران بی خود ویران نشد چنین دلسوزها 
داشــت تا آنکه باقی نمانــد از عمارات دولتی مگر هفت دســت و 
 تاالرطویله و عمارت صدری که ان شاءا...در نمره دیگر درج خواهیم 

کرد.«
 )روزنامه انجمن بلدیه فرج بعد از شدت، سال 
اول، شماره اول، رمضان 1325ه.ق( 

البته چندی نمی گذرد که پس از چاپ این شماره از روزنامه، بناهای 
تاالر طویله و عمارت صدری و هفت دست نیز به دست کارگزاران 

ظل السلطان ویران می شود.

»از آن آبــادی و از آن بناهــا چیــزی باقــی 
نمانده... دیگر از آن آثــار و حکایت صفویه جز 
علی قاپی)عالی قاپو( و مسجد شاه)مسجد جامع 
عباسی( و مسجد شیخ لطف ا... و دو پل )پل خواجو و پل ا...وردیخان(، چیزی 
باقی نمانده.تو پنداری خیالی بود و خوابی...«. این افسوس نامه یک روزنامه 
منتقد اصفهان یا انجمن های مردم نهاد عصر مشروطه نیست که نسبت به 
تخریب های گسترده ظل السلطان حاکم اصفهان نوشته شده باشد، این 
دست نوشته خود شازده مســعود میرزای ظل السلطان است. پسر بزرگ 
ناصرالدین شاه که چشمش به تخت پادشاهی خشکید و شاه نشد. کسی 
که به حق لقب »نرون« )امپراتور مجنون روم باستان( اصفهان را می توان 
به او داد. بسیاری از بناهای تاریخی صفویه تا دوره حکومت او در اصفهان 
برجای بوده، اما در یک دوره کوتاه چند ساله، وی دستور تخریب همه آنها 
را به صورت مستقیم و غیر مستقیم صادر می کند. موج تخریب ها فقط به 
کاخ های صفوی محدود نمی شود. درخت ها و نهرها و آبنماهای قدیمی شهر 
نیز در این میان از بین می رود. بدین ترتیب اصفهان به صورت شهری نیمه 
ویرانه پای به قرن اخیر می گذارد، اما راز این همه ویرانی و تخریب چیست؟

    سایه های بلند باد
همه چیز از سال های ابتدایی قرن چهاردهم ه.ق آغاز شد. تا پیش از آن ظل السلطان 

به جای خراب کردن، مرمت می کرد. کتیبه ســردر قیصریه مورخ 1298 ه.ق نشان 
می دهد که میدان نقش جهان و بازار قیصریه در دوره حاکمیت ظل سلطان دست 
مرمت به خود دیده است، اما کم کم از سال 1301ه.ق دستورتخریب ها صادر می شود. 
حمام خواجه ها، عمارت بهشــت آیین، تاالر طویله و باغ خیمه گاه به وسیله بانوی 
عظمی)خواهر ظل ســلطان( و با چراغ سبز او تخریب می شــود. پس از آن نوبت به 
شاهکارهای مجموعه سعادت آباد می رسد. کاخ آیینه خانه، کاخ نمکدان، کاخ هفت 
دست و بسیاری دیگر از بناهای باشکوه این مجموعه ویران می شود. به عنوان نمونه 
کاخ نمکدان به شرط ویرانی به میرزا رضا خان بنان الملک واگذار می شود و در سال 
1306 ه.ق تخریب می شود. کاخی که شــاردن در عصر صفوی آن را اینطور وصف 
کرده:»... میان بناهای این باغ)سعادت آباد( ، کاله فرنگی هشت ضلعی دو طبقه ای 
است که از مهتابی سراسری دور بنا، آب فرو می ریزد. چنان که اگر دست را از پنجره 
بیرون آورند در دم پر از آب می شود«. از این پس موج تخریب ها شدت گرفت و دامنه 
به چنارهای تاریخی چهارباغ و سنگ های حاشیه نهرهای آن نیز کشید. یک پروژه 

گسترده برای غارت میراث تاریخی اصفهان. 

    مصائب مسعود میرزا
مادام دیوالفوآ که در دوره حکومت ظل الســلطان به اصفهان آمده، برداشت خود از 
ظاهر شازده قاجاری را اینطور می نویسد:»اگر خداوند هوش سرشاری به شاهزاده عطا 
کرده در عوض به هیکل او آراستگی کاملی نداده است. بنابر عکس های متعددی که 
از او دیدم ، می توانم حدس بزنم که پسر شاه، چاق و قد کوتاه است و به واسطه صدمه 
ای که در طفولیت به یکی از چشمانش رسیده همیشه پلک آن پایین افتاده و شاید 
 از این که نمی تواند خود را با آراستگی شایســته ای جلوه دهد، محزون هم باشد.«
 مادر ظل السلطان از نسل قاجارها نبوده و برای همین هم پس از ترور ناصرالدین شاه، 
برادر کوچک تر مسعود میرزا، یعنی مظفرالدین میرزا به پادشاهی رسید. بسیاری از 
اروپایی هایی که ظل السلطان را از نزدیک دیده اند از سطح دانش و تیزهوشی او متحیر 
شده اند، اما چرا چنین شخصی بایددست به یک پروژه برنامه ریزی شده انهدام آثار 
تاریخی بزند؟ معزالدین مهدوی کارمند وقت وزارت فرهنگ، خاطره ای از پدرش نقل 
می کند که یکی دیگر از مشکالت شخصیتی ظل سلطان را نشان می دهد:»...روزی 
ظل السلطان مرا خواست. اتفاقا موقعی بود که او عمارات صفویه را خراب می کرد. من 
به مالقات او رفتم. اظهار داشت: عمارت باغ زرشک را خراب کن! چون این کار برای من 
عملی نبود گفتم: عمارت کوچکی است و در جنب عمارت های دیگری که خراب شده 
است، قابل اعتنا نیست. شروع کرد مدتی درباره صفویه صحبت کردن و از گفتن هر 
ناسزایی به آنان خودداری نکرد . گفت آنها چنین و چنان بوده اند...در هر حال مجلس 
گذشت و من حاضر نشدم که آنجا را خراب کنم. چون به منزل مراجعت کردم باغبان 
باغ زرشک را جلو در منزل دیدم که اطالع داد مامورین ظل السلطان آمده اند و عمارت 

 را خراب می کنند...«. عداوتی که قاجار با صفویه داشــته چندان پوشیده نیست، اما
 ظل السلطان به بناهای دست ساز قاجاریان پیش از خودش هم رحم نکرده؛ بنابراین 
چنین به نظر می رسد که اوعالوه بر عقده شخصیتی که از کودکی با خود حمل می کرده 
و همچنین نداشتن اصالت قاجاری، نسبت به کسانی که از او برتر بوده اند حس شدید 
حقارت هم داشته و نمی توانسته آثار موفقیت آنها را در کنار خود ببیند. حتی اگر این 

آثار، شاهکارهایی چون کاخ آیینه خانه یا تاالر سرپوشیده باشد.  

    دشمن ملت!
در کنار عقده های شــخصیتی و کینه های تاریخی، شــاید بتوان راز طرح ویرانگر 
ظل الســلطان در اصفهان را با مطالعــه اوضاع اقتصادی و سیاســی آن دوره خاص 
بازگشایی کرد. اصفهان در دوره قاجار رکود و فقر شدید مالی را تجربه می کند. دولت 
همواره به کشــورهای خارجی مقروض اســت و قحطی های عظیم به همراه جنگ 
ویرانگر ایران و روس، کمر دولت را شکسته است. در این میان هزینه های نگهداری 
از کاخ ها و باغ های بی شماری که در شهری غیر از پایتخت قاجار وجود دارد چندان 
توجیه مالی ندارد. بنابراین ظل السلطان اندیشه شــومی را در سر می پرورد. او برای 
عملی کردن نقشه اش ابتدا باید تهران را در برابر سیاهه سنگین مخارج عمارت های 
صفوی در اصفهان قرار دهد. جالل الدین همایی می نویســد:»... همه ساله مبلغی 
هنگفت به عنوان مخارج ســرایدار و باغبان و مستحفظ و معمار و بنا و عمله عمارات 
پای دولت حســاب می کرد و هر روز به بهانه تعمیر یکی از عمارات مبلغی خطیر از 
مالیات چندین شهر و ایالت که در قلمرو حکومت او بود برمی داشت و به تزویر یکی 
از عمارات را چند صباحی ماســت مالی می کرد تا حدی که ناصرالدین شــاه و وزرا 
و مستوفیان مرکز را به ســتوه آورد و به خرابی آثار صفویه که آن همه خرج تراشی 
برای بیت المال داشــت، راضی شدند. سهل است که دســتور صریح نیز در این باره 
صادر کردند که مطابق نیت شــوم قجری و طبع پلید شوم شخصی او بود...«. در این 
شرایط ظل السلطان به هدفش رســیده بود. خراب کردن بناهای تاریخی عالوه بر 
 مصالح ساختمانی که حاصل این تخریب بود، هزاران جریب زمین به خزانه او منتقل
 می کرد که می توانســت هرطور می خواهد از آن بهره برداری کند:»..اگر عمارات 
می ماند به عنوان تعمیر همه ســاله مبلغی از دولت می گرفت و اگر خراب می شد از 
مصالح و زمین های عمارات و باغ ها اســتفاده می کرد و باالخره طبع شومش راضی 
به شق دوم شد و از سنه 1300 کم کم دست به خرابی زد و هر روز بنایی را سرنگون 
ساخت«. بهانه گیری های ظل السلطان نظیر این جمله معروف که می گفت:»شاه بابام 
یک ده خرابه)اصفهان( به من داده است« دست او را در این تخریب ها باز گذاشته بود. 
او هنگامی که تخت پادشاهی را از خود بسیار دور می دید،دلیلی برای خوشنام زیستن 
 یا حکومت حکیمانه در اصفهان نداشت. حاال وقت پر کردن جیب های گشاد قجری 

بود.  

راز تخریب بناهای تاریخی اصفهان به دست ظل السطان
 ده ها بنای تاریخی اصفهان در موج ویرانی های ظل السلطان از بین رفت 

پدرش وصیت کرده بود که فورا شهر را ترک کند. شاید دست کم یک نفر از خاندانشان زنده بماند. همه 
دروازه های خروجی اصفهان بسته و در محاصره است. بوی مرگ از کوچه ها به مشام می رسد. از کوی 
و برزن به سرعت می گذرد و به زاینده رود می رسد. اکثر کوچه ها و خیابان ها پر از اجسادی است که 
کسی را یارای دفن کردن آنها نیست. روی آب هم به اندازه ای جسد مشاهده می کند که دیگر به نظر نمی رسد آب رودخانه قابل 
آشامیدن باشد. در نهایت افســردگی و ناراحتی به یاد می آورد که این قحطی وحشتناک و بیماری ها چگونه جان دو برادر و افراد 
خانواده اش را گرفت و خودش نیز به شدت مریض شد ولی جان سالم به در برد. کتابخانه بزرگی داشت و به آن عشق می ورزید ولی 
قسمتی از آن را نابود کرد و قسمتی از آن هم غارت شد. ازدواج نکرده بود و این کتابخانه تنها مونسش بود. دیگر دلیلی برای ماندن 
در این شهر متروک نداشت؛ باالخره با لباس مبدل توانست فرار کند، اما بخت با هزاران نفر دیگر هنگام فرار یار نبود و هنگام فرار 
زیر گلوله های لشکریان محمد افغان جان باختند. محمد علی حزین در سال 1103ه.ق در اصفهان چشم به جهان گشود و در سال 
1135 ه.ق و در زمان حمله افغان ها به اصفهان و پس از تحمل مشــقات فراوان از اصفهان گریخت و حدود 11 سال در شهرهای 
مختلف ایران سرگردان بود. سال ها بعد و پس از حمله افاغنه وضع اصفهان دیگر مانند گذشته نبود. پس از آزادی شهر، حزین به 
اصفهان بازگشت و در کتابش نوشت: » آن شهر معظم را با وجود پادشــاه به غایت خراب دیدم و از آن همه مردم و دوستان کمتر 
کسی مانده بود.« سال 1146 ه.ق نادر شاه مشغول جنگ با عثمانی است وکشور در هرج و مرج به سر می برد. گاه نادر پیروز و گاه 
عثمانی پیروز ماجراست. از اینها گذشته شورش های داخلی نیز در اقصی نقاط ایران برقرار است. دیگر فرصتی برای علم اندوزی 
و دانش پروری وجود ندارد؛ بنابراین سرانجام حزین در سال 1146 ه. ق به هندوستان مهاجرت کرد. وی عالوه بر شعر و شاعری و 
داشتن قصاید و غزلیات و دیوان اشعار، فیلسوف و مورخ هم بود. یکی از کتاب های مهمی که از خود به جای گذاشته تاریخ حزین 
است که اطالعاتی در مورد اواخر دوره صفویه و سلطنت نادرشاه به مخاطب می دهد.حزین الهیجی در سال 1181 ه.ق در سن 78 

سالگی در شهر بنارس هند، جان به جان آفرین تسلیم کرد. روی سنگ قبر وی چنین نقش شده است:

زبان دان محبت بوده ام دیگر نمی دانم                                                                            همین دانم که گوش از دوست پیغامی شنید اینجا
حزین از پای ره پیما بسی سرگشتگی دیدم                                                                                     سر شوریده بر بالین آسایش رسید این جا

مورخ سرگشته
عکس روز

چهارسوق

موزه امروز، خانه شکارچی دیروز
اگرچه خیابان اسـتانداری، قلب دولتخانه صفوی را شـکافته و راهش را 
از میـان بقایای این مجموعـه سـلطنتی در دهه های گذشـته باز کرده 
اسـت، اما هنوز چنـد بنای شـاخص در این مکان باقـی مانده اسـت. چهلسـتون، توحیدخانه 
و رکیبخانـه از ایـن قبیـل آثار اسـت. چسـبیده بـه رکیبخانـه، بنایی قـرار دارد کـه تغییرات 
زیادی را به خود دیده اسـت. این بنا کـه کاربـری اش در دوره صفوی نامعلوم اسـت، در دوره 
قاجـار بـه کاخ چهاربـاغ مشـهور بود و محـل سـکونت اصلی ظـل السـلطان، حاکـم اصفهان 
بوده. در دوره پهلـوی اول اما تبدیل به عمارت اسـتانداری اصفهان می شـود و پـس از انتقال 
اسـتانداری به مکان فعلـی، این بنا بـه صـورت متروکه در مـی آید. امـروز اما مـوزه هنرهای 
معاصر اصفهـان در کاخ سـابق ظل السـلطان برپا شـده اسـت. ظل السـلطانی که شـکارچی 
قهاری بوده و طعمـه هایش عالوه بـر بناهـای تاریخی اصفهـان، گونه های مختلـف جانوری 
نیز بـوده اند. در عکس هـای قدیمی کـه از کاخ چهارباغ برجای مانده، شـاخ های بی شـماری 
از شـکارهای ظل السـلطان دیده می شـود که بـر در و دیـوار این بنا نصب شـده اسـت. امروز 
اگر سـری به مـوزه هنرهای معاصـر زدیـد، حتمـا دیوارهـای بلنـد آن را با عکس هـای دوره 
قاجار مقایسـه کنید. در ضلع جنوبـی موزه، برج چند ضلعـی رکیبخانه در نگاه می نشـیند. از 
عکس های قدیمی برمـی آید که در ضلـع غربی بنا یـک کاله فرنگـی زیبا بر فراز تـاالر اصلی 
کاخ وجود داشـته که ظاهرا بـه عمارت سرپوشـیده مشـهور بوده اسـت. عمارتی بسـیار زیبا 
که حوضخانه ای دل انگیـز را رقم مـی زده. این حوضخانه که در دوره فتحعلی شـاه بنا شـده 
بوده به دسـت ظل السـلطان تخریب می شـود. آنچـه از این ویرانی جان سـالم بـه در می برد 
چهار آبنمای قشـنگ اسـت که امروزه در چهارگوشـه اسـتخر چهلسـتون گذاشـته اند. موزه 

هنرهـای معاصر با داشـتن شـش سـالن عمومی و یـک حیـاط دل باز پاتـوق اهالـی فرهنگ 
اسـت و نمایشـگاه های متعـددی در آن برگزار می شـود. هرچه پوشـش گیاهی و بـاغ آرایی 
رکیبخانـه زیبا و به قاعده اسـت، سـروهای پاکوتاه و چـاق وچله حیات مـوزه هنرهای معاصر 

مانع از تماشـای کامل بنـای این مـوزه تاریخی می شـود.   

اصفهانگردی

کسی به چون 
و چرا، دم 

نمی تواند زد...

ظــل الســلطان درکتابچــه خاطراتــش که به 
»سرگذشــت مسعودی« معروف اســت، به طرز 
شــگفت آوری از اقدامات مخربش صحبت می کند:» از آن آبادی و از آن 
بناها هیچ باقی نیســت، مگر قدری از دیوارهای قلعه طبرک و آن قلعه را 
چون محل بد کثیفی بود در وسط آبادی شهر، من به جناب شیخ حسن 
عرب ... مشهور به شیخ العراقین که انصافا آدم خوبی است و مرد پاکبازی 

است... واگذار کرده و از دولت فرمانی برای او گرفتم. امروز ملک طلق اوست 
شرعا و عرفا. قدری آبادی وزراعت در آن کرده است،دیگر از آن آثارو حکایت 
صفویه جز علی قاپی)عالی قاپو( و مســجد شاه)مسجد جامع عباسی( و 
مسجد شــیخ لطف ا... و دو پل، )پل خواجو و پل ا... وردیخان( هیچ باقی 

نمانده.»تو پنداری خیالی بود و خوابی!«
 اگرچه خیلی محل افسوس است خرابی شهر اصفهان...چرخ از این بسیار 

کرده است و کند/سبحه را زنّار کرده است و کند. 
وقتی که رجوع کنیم به بتون تواریخ و مالحظه کنیم آبادی تخت جمشید 
که اسطخر می گفتند وشهر بابل و شهر نینوا و شهر کرچ از آفریقا و دهلی 
در هندوستان و امثال آنها می بینیم دست قدرت و پنجه غیب مصلحت 
وقت از این قبیل کارها خیلی کرده است و می کند و خواهد کرد. کسی به 
چون و چرا دم نمی تواند زد/ که نقشبند حوادث برون ز چون و چراست.«

مهرداد
موسوی خوانساری

»... اینک یکی از آن جاهای پرشــکوه، کاخ 
شــاهی تفریحی آیینه خانه می باشــد که 
حال یکی از کاخ های تفریحی مشــهور دنیا شده. این کاخ بیرون 
شهر و در سمت جنوب و در شرق جلفا واقع است...حقیقتا نه فقط 
این کاخ در بین باغ و باغچه دلپذیر ساخته شده بلکه چون در کنار 
زاینده رود پر آب شهر اصفهان می باشد بنابراین صدای امواج روح 
انگیزآب آن ،شخص را لذت مکرر می بخشد. عوام آن را آیینه خونه 
می گویند با این کــه آن را آیینه خانه نیــز می گویند. برای اینکه 
طاق کاخ و روی تمام دیوارها آینه های بزرگ نصب شده همچنین 
روی ستون ها که 18 عدد می باشند و هشــت ضلعی، از پایین تا 
باال آیینه نصب شــده اینطور می نماید که ایــن خانه از یکپارچه 
آیینه  ساخته شده اســت. همین که وارد می شوی اولین بار یک 
حوض جلو شما پیدا می شود که با مرمر نفیس ساخته شده است 
و در وســط آن یک فواره آب قرار دارد. در چهارگوشه این حوض 
چهار شیر ســنگی چهارصورتی... به عنوان پایه چهارستون قرار 
دارد که از دهانه های آنها که به طرف حوض منتهی می شود آب 
در جریان اســت. نظیر این حوض در داخل سالن وسط هم هست 
و به اندازه حوض ها همان اندازه هم راه آب وجود دارد که همه از 
سنگ مرمر نفیس ساخته شده اند.در بین کاخ یک سالن بزرگ نیز 
وجود دارد با در و پنجره ها ولی بدون آیینه هــا و تمام دیوارها با 
عکس هایی از اشخاص و عکس های گوناگون طبق رسم ایرانیان 
نقاشی شده که ایرانیان این طور عکس های قدیمی و منظره جنگی 
خیلی دوست می دارند. به غیر از این ســالن ها اتاق های دیگری 
 ندارد و مگر دو ســه تا حجره جهت مستخدمین در قسمت پشت 

کاخ.« 
)وصف بناهای مشهور اصفهان-
ورطانس یوزوکچیان( 

محمدرضا 
موسوی خوانساری

چاه های شگفت انگیز
»بر کــوه اصفهــان چاهی 
است که قعر آن پیدا نیست، 
کودکی در آن افتــاد به روزگار اســحاق 
سیمجوری و وی پادشــاه بود. دلتنگ شد و 
مادر وی جزع می کــرد. مردی را از زندان به 
در آورد که مســتوجب قتل بود و در زنبیلی 
نهاد و فرو فرستاد، به شرط آنکه تا هفت روز 
بر کشند. هفت روز می رفت و وی سنگی در 
زنبیل داشت فرو افکند و سه شبانه روز گوش 
می داشت بر هیچ نیامد و وی را بر کشیدند، 
گفتند چه دیدی؟ گفت ظلمت. بر کوه پوشنگ 
دو چاه اســت در یکی هرچه اندازند باز پس 
اندازد و در چاهی دیگر صدهزار کبوتر آشیان 
دارد، می پرند و باز جای می آیند و هر َرسنی 
که در آن گذارند بدو پاره شــود وبه قعر آن 
نرسد پنداری که به مقراض)قیچی( دو پاره 

کرده اند.«
) کتاب عجایب المخلوقات(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

کاخ نمکدان یکی از زیباترین بناهای باغ سعادت آباد بوده که با فاصله اندکی از کاخ آیینه خانه و 
 زاینده رود واقع بوده است. این کاخ در دوره حکومت ظل السلطان در اصفهان در سال 1306 ه.ق

 به دست میرزارضا خان بنان الملک تخریب شد.

آیینه خونه یا آیینه خانه؟!

زاینده رود

سفرنامه
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سوپرجام۳۰تیرماهبرگزارمیشود
کمیته مسابقات، از برگزاری سوپر جام در روز ۳۰ تیرماه خبر داد.  بر این اساس سوپر جام بین دو 
تیم پرسپولیس، قهرمان لیگ برتر  و نفت تهران،  قهرمان جام حذفی، در  روز ۳۰ تیرماه 1۳96 

برگزار می شود. 

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و مدیران این باشگاه، از 
رسول کربکندی پیشکسوت فوتبال 

ذوب آهن عیادت کردند.
کربکنــدی ســابقه مربی گــری 
در ذوب آهــن را در کارنامــه 
دارد و یکــی از پیشکســوتان 
 باشــگاه اصفهانــی به حســاب 

می آید.

از ذوب آهن به سرمربی گری امیر قلعه نویی، به عنوان مقصد احتمالی 
رضاییان یاد می شود.

احتمال اینکه مدافع فصل گذشــته 
پرسپولیس با استقالل قرارداد امضا 
کند بسیار پایین است. استقاللی ها 
قصد داشتند شــایان مصلح را در 
فصل نقل وانتقــاالت جذب کنند 
ولی این بازیکن تنهــا برای باال بردن 
رقم قراردادش با اســتقالل، قرارداد 
امضا کرد و بعد از آن راهی پرســپولیس شد. 
حاال گفته می شود مسئوالن استقالل تصمیم ندارند کاری کنند که 
همین اتفاق برای رامین رضاییان تکرار شود و به همین دلیل تنها در 
شرایطی که برای حضور در استقالل ابراز تمایل کند با این بازیکن 
قرارداد امضا خواهند کرد. از ذوب آهن بــه عنوان مقصد احتمالی 

رضاییان یاد می شود.

یکی از روزنامه های عربستان، از بحران شدید باشگاه االهلی عربستان 
خبر داد که هواداران این تیم را نگران 

کرده است.
روزنامه البــالد عربســتان درباره 
وضعیت بحرانی این روزهای باشگاه 
االهلی خبر داد که باعث اعتراض 
شدید هواداران این تیم شده است. 
این روزنامه سعودی ابتدا به موضوع 
مدیریت باشگاه پرداخت و نوشت: پس 
از آنکه احمد المرزوقی، رییس باشگاه برکنار شد 
تمام اعضای هیئت رییسه باشگاه به نشانه اعتراض استعفا کردند و 
این بحران بیشتر شــد. وزارت ورزش هنوز مدیریتی برای باشگاه 
االهلی مشخص نکرده اســت؛ درحالی که این تیم کمتر از 25 روز 

دیگر باید تمریناتش را از سر بگیرد.
این روزنامه عربستانی ادامه داد: باشگاه االهلی اکنون بدون رییس، 
مدیر، سرمربی و بدون اردوســت و این وضعیت بحرانی هواداران را 
نگران کرده است. هنوز حقوق بسیاری از بازیکنان پرداخت نشده و 

آینده لژیونرهای تیم در هاله ای از ابهام است.
پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمان آسیا، رقیب 

االهلی عربستان شد.

عیادت آذری از کربکندی

چرخش رضاییان به ذوب آهن؟

خبر خوب برای پرسپولیسی ها؛

بحران شدید، گریبان  »االهلی« 
عربستان را گرفت

الیک  روز

سوال روز

اتفاق روز

فوتبال جهان

فوتبال جهان

درحاشیه

در انتظار دعوای جدید برانکو 
و کی روش

مهاجم تیم فوتبــال رئال مادرید به اخبــاری که درخصوص فرار 
وی از پرداخت مالیات هایش منتشر 
شده است، واکنش نشــان داد.پس 
از دو روز از انتشــار خبر شــکایت 
دادســتانی مادرید از کریستیانو 
رونالدو در رســانه های اسپانیایی 
به اتهام نپرداختن 14/7میلیون از 
درآمدهای تبلیغاتــی اش در فاصله 
ســال های 2۰11 و 2۰14 ، مهاجم 
پرتغالی رئــال مادرید به ایــن خبر واکنش 
نشان داد. رونالدو که برای شــرکت در یک مراسم تجلیل از تیم 
ملی پرتغال به لیسبون سفر کرده بود، در پاسخ به خبرنگار نشریه 
دپورتس کواترو در خصوص متهم شدنش به کالهبرداری مالیاتی 
گفت: »برادر، وجدان من کامال راحت است.«رونالدو پس از شرکت 
در مراسم تجلیل از ملی پوشــان پرتغال، در یک مراسم دیگر در 
لیسبون کنار کودکان دارای ناتوانی های جسمی حضور پیدا کرد 

و کنار آنها عکس یادگاری گرفت.

نوئل لو گرائه، رییس فدراسیون فرانسه ابراز امیدواری کرد که زیدان 
روزی هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده 

بگیرد.
زیــدان طی دو ســال حضــور خود 
به عنوان  مربــی  در رئــال مادرید 
عملکردی استثنایی داشته و توانسته 
دو قهرمانــی چمپیونزلیــگ و یک 
قهرمانی اللیگا را کسب کند. در حالی 
که او از حضور در رئال ابراز خوشحالی 
کرده است، لو گرائه امیدوار است روزی زیدان را 

روی نیمکت فرانسه ببیند.   

واکنش رونالدو به اتهام کالهبرداری 
مالیاتی

امیدوارم زیدان سرمربی فرانسه شود

جاده جام جهانی که کارلوس کی روش ترسیم کرده است 
یکی از برنامه های جنجالی برای فوتبال ایران می شود. 
از همین حاال تا جام جهانی یک ســال مانده است؛ او اما 
از شــهریورماه برای آینده برنامــه دارد. لیگ احتماال از 
اوایل مرداد، آغاز و اوایل اردیبهشت تمام می شود؛ یعنی 

دقیقا 8 ماه.
از این 8 ماه اما کارلوس 2 ماه برنامه تمرینی دارد؛ یعنی 
تقریبا 4 وقفه 14 روزه و یک بازه سه روزه و این یعنی تقریبا 
هر بار که لیگ داغ می شود، بازی ها تعطیل می شوند و باز 
همان دعوای پرسپولیس و باقی تیم ها با تیم ملی که مدام 
باید با این وقفه ها بدن سازی داشته باشند. این برنامه اما 
یک برنامه حداقلی برای موفقیت است. کارلوس کی روش 
هم خیلی شفاف درباره این برنامه سخن گفت و حق هم 
داشت که بگوید. حاال می ماند فدراسیون فوتبال؛ اینکه 
آنها چه می کنند. فدراسیونی که دبیرکلش را کارلوس کی 
روش بار دیگر با انتقاد مواجه کرد تا حتی ساکت بگوید 
خیلی انتقاد تندی صورت گرفته است. فدراسیونی که بار 
قبل نتوانســت در برابر دعواها، مربی پرسپولیس را وادار 
به ســکوت کند. دو کمپ تیم ملی لغو شد و انتقادهای 
شــدیدی صورت گرفت که کارلوس درباره آنها عبور از 
خط قرمزها را به کار برد. این بار اما کارلوس برنامه اش را 
رونمایی کرد. این برنامه یعنی اگر ۳۰ هفته بازی باشد، 
هر تیم تقریبا هر 6 روز یک بــازی دارد. بازی های لیگ 
قهرمانان آســیا و جام حذفی را نیز لحاظ کنید تا ببینید 
شرایط چقدر دشوار خواهد بود. همین اول باید از مربی ها 
رضایت گرفته شود تا پای حرفشان بمانند و در طول فصل 
بار دیگر به این مسیر ضربه ای نزنند.  قطعا برانکو و بقیه 
فریاد می زنند و تجربه نشان داده است که فدراسیون جا 
می زند. کی روش اما در این جشــن شادی، می خواهد 
تضمینی برای آینده بگیرد که در روزهای سخت کسی باز 
پشتش را خالی نکند. این برنامه اگر مورد قبول نیست باید 
همین االن گفته شود، نه اینکه باشگاه ها پای برگه ها را 

امضا کرده و بعد مثل سال قبل بدقولی کنند.

اولین آرزوی حسن بیت سعید در استقالل برآورده نشد. خرید جدید 
آبی ها، بعد از عقد قرارداد با استقالل اظهار امیدواری کرده بود که در 
کنار سجاد شهباززاده و کاوه رضایی یک مثلث خطرناک در خط حمله 
استقالل درست کند. اگر چه با استقاللی شدن شهباززاده، بیت سعید 
به آرزویش نزدیک شد اما جدایی ناگهانی کاوه از استقالل باعث شد 
که دیگر خبری از مثلث مورد نظر بیت ســعید در استقالل نباشد و 
احتماال او و سجاد زوج خط حمله آبی ها در فصل جدید خواهند بود.

آرزویی که برآورده نشد

مدیرعامل سابق سپاهان از آپشن هایی که در قرارداد بازیکنان 07
این تیم وجود داشــته خاطرات جالبی را بیان داشــته است.

محمدرضا ساکت در اظهار نظری که خبرآنالین آن را منتشر 
کرده، گفته اســت:»عماد رضا در ازای هر گلی که می زد از ما 
1۰۰۰ دالر  می گرفــت. یک بازی در جام حذفــی با تیمی از 
لیگ های پایین تر بازی داشتیم. لوکا هم عماد را گذاشته بود. 

طی چند دقیقه ۳ گل زد. بعدش من داشتم سکته می کردم.«

گل های هزار دالری سپاهان
به نظر می رسد برانکو سرمربی تیم پرسپولیس با جدایی 
سروش رفیعی از این تیم کنار آمده وجانشین این بازیکن 
را مشخص کرده است. سرمربی تیم پرسپولیس از مدیران 
باشگاه خواسته به جای سروش رفیعی، محمد ابراهیمی 
از تیم تراکتورســازی را به خدمت گیرند. جالب اینکه 
محمد ابراهیمی همشــهری و دوست صمیمی سروش 

رفیعی است.

چه کسی جانشین سروش در پرسپولیس می شود؟

مهاجم ســابق ذوب آهن که طی روزهای اخیــر زمزمه هایی مبنی بر 
احتمال بازگشتش به اصفهان شنیده می شد، به شکل غافلگیرکننده ای 

با یک تیم اروپایی قرارداد بست.
کاوه رضایی فصل پیش با این وعده ذوب آهن را ترک کرد که عالقه مند 
است فوتبال خود را در یکی از لیگ های خارجی ادامه دهد. این مهاجم 
اما پس از آنکه اخبار نقل و انتقاالتی ایران را برای مدتی به واسطه رفت 
و آمد پرسروصدایش بین 2 باشگاه پرطرفدار پایتخت تحت تاثیر قرار 
داد، در نهایت آبی پوش شد. رضایی پس از پشت سر گذاشتن یک فصل 
نسبتا موفق در استقالل و در حالی که ظاهرا در لیست سرمربی جدید 
ذوب آهن نیز قرار داشت به شکل غیرمنتظره ای از فوتبال اروپا سر در 
آورد و با انتشار تصویری از خودش، از پیوستن به تیم شارلوآی بلژیک 

خبر دارد.

سعید آقایی اکنون یکی از گزینه های اصلی کارلوس کی روش برای بازی 
در سمت چپ خط دفاعی تیم ملی است. اگرچه این بازیکن ملی پوش 
عالوه بر دفاع چپ، توانایی بازی در سمت راســت خط دفاعی و جناح 
چپ خط میانی را هم دارد اما به نظر می رسد که زالتکو کرانچار هم این 
مدافع 22 ساله تبریزی را به عنوان مدافع چپ مدنظر دارد و این همان 
منطقه ای است که پست تخصصی احسان حاج صفی به حساب می آید. 
اما سرمربی تیم ملی، از کاپیتان سپاهان بیشتر در پست هافبک استفاده 
می کند و این بازیکن ملی پوش در سال های اخیر معموال در خط میانی 
درخشش بیشتری داشته است. با این اوصاف، با پیوستن آقایی به سپاهان، 
حاج صفی دیگر ناگزیر به بازی در دفاع چپ نیست و در فصل منتهی به 
جام جهانی می تواند در همان منطقه ای بازی کند که سرمربی تیم ملی 

نیز او را برای آنجا مدنظر دارد.

وعده ای که پس از یک سال عملی شد؛

 گزینه ذوب آهن 
سر از اروپا در آورد

پست مشابه در سپاهان و تیم ملی؛

آقایی آمد تا حاج صفی 
هافبک باشد

تیــم ملــی کشــورمان پس از 
سعید 
پیروزی بر تیم ازبکستان، برای نریمانی 

پنجمین بار به مســابقات جام 
جهانی راه یافت.صعود اخیر تیم ایران با رده های گذشته 
تفاوت داشت؛ در این دوره خبری از استرس و ناامیدی 
و اگر و اماهای همیشگی نبود.هر چند به موفقیت ها و 
صعودهای پر دردسر و شــرطی عادت کرده بودیم اما 
این بار یکــی از قاطعانه ترین صعودهــای تیم ایران را 
مشــاهده کردیم؛تیمی که یک دســت است و همه 
بازیکنان و مربیانش تنها یک هدف دارند وآن کســب 
موفقیت است.تیم ایران به درجه ای از قدرت رسیده که 
حتی باز کردن دروازه اش برای حریفان آسیایی تبدیل 
به یک آرزو شده اســت. صعود تیم ایران نشان داد که 
برای کسب موفقیت باید قواعد بازی را بدانیم و کسی را 
بر نیمکت تیم خود بنشــانیم که به خوبی قواعد بازی 
فوتبال را می شناســد.کارلوس کی روش در این چند 
سالی که بر نیمکت تیم ما نشسته است به خوبی نشان 
داد که قواعد فوتبال در کشورهای نه چندان پیشرفته 
را بلد است. کی روش در زمانی مناسب قهر می کند و 
خبر از استعفای خود می دهد و در حالتی دیگر با رگ 
برافروخته گردن و مشت های گره کرده مچ بند ایران را 
بر دســت می بندد و از همه مربیان ایرانــی، ملی تر 
می شود.کی روش قاعده بازیکن ســاالری را دگرگون 
ساخته اســت؛ دیگر تیم ما نگران نبود علی دایی ها و 
مهدوی کیاها و علی کریمی ها نیست؛چون تیم ایران 
متکی به یک فرد نیست. کسی در این تیم قهر نمی کند 
و لگد به کلمن آب نمــی زند.همــه بازیکنان مطرح 
جانشــینانی هم طراز خــود دارنــد کــه در انتظار 
کوچک ترین اشاره کی روش برای عرض اندام هستند.

در تیم کی روش خبری از بیانیه ها و حرف های دو پهلو 
و درگیری های بی مورد بین بازیکن و مربی نیســت.

کی روش به تصمیم بازیکنان احتــرام می گذارد، در 
حساس ترین زمان ممکن دروازه بان اصلی و پیشین 
تیم ملی را به سبب تصمیم خود جوشش برای همیشه 
از تیم ملی کنار می گذارد، مدافع اصلی تیم را با کوله 
باری از تجربه دیگر به تیم ملی دعــوت نمی کند، در 
دوران کمبــود هافبــک بازی ســاز، از خداحافظــی 
مطرح ترین هافبک بازی ساز ایران استقبال می کند و به 
جای همه این بازیکنان اســم و رسم دار، جوانانی را به 
تیم فرامی خواند کــه برای موفقیت از هیچ تالشــی 
فروگذار نمی کنند. کی روش استاد جنگ های روانی و 
حرکات عجیب و غریب اســت؛ ژست های مخصوص 
کنار زمین فوتبال، مصاحبــه های بی پروا  و جنجالی، 
حذف ناگهانی مربیان ایرانی و بازگرداندن تنی چند از 
بازیکنان اصلی، نمونه هایی از هنرهای آقای کی روش 
است. سرمربی پرتغالی رابطه ای دوستانه با بازیکنانش 
برقرار ساخته است. اکثر بازیکنان تیم ملی از عالقه زیاد 
خود به این مربی ســخن می گویند؛ اما کیســت که 

مطمئن باشد جایگاه مستحکمی در تیم کی روش دارد؟تیم ایران مفیدترین بازی را ارائه می دهد.استرس های 
پیشین در چهره بازیکنان مشاهده نمی شود.برای دستیابی به پیروزی بی گدار به آب نمی زند؛یک بازی پر صبر 
و حوصله که می تواند حوصله بینندگان را سر ببرد و در پایان شادی پیروزی را نصیب آنها کند. تیم کی روش عادت 
به بردن دارد و این مهم ترین عامل موفقیت های تیم ایران اســت.تیم ایران با ایجاد کمترین موقعیت گل زنی 
بیشترین سود را از موقعیت های خود می برد. به جای حمالت بی مهابا، سعی در گرداندن توپ دارد. تیم ایران و 
سرمربی اش حاال حمایت میلیون ها ایرانی را پشت سر خود می بیند.ایران با اقتدار به مسابقات جام جهانی راه 
یافت .این راهیابی جای شادی دارد اما مگر ما انتظاری غیر از این داشته ایم؟با افزایش سهمیه فوتبال آسیا و گروه 
نه چندان ســخت ایران، راهیابی تیم کشــورمان به صورت مســتقیم کمترین انتظار ممکن است.باید سقف 
آرزوهایمان را از تیم ملی ایران مشــخص کنیم.آیا به همین صعود و حذف آبرومندانه از مسابقات روسیه قانع 
هستیم یا سودای صعود به مرحله حذفی مسابقات را در سر می پرورانیم؟کارلوس کی روش سقف آرزوهای ما را 

باالتر برده است؛آرزوهایی که همه اعضای تیم ملی در پی محقق ساختن آنها هستند.

ت
مل
ک

یی
ها
زو
آر
ف

سق
تا 
ش

رو
ی

اک
ب

قاب روز 

گر
 زر

ی
هد

   م
        

        
  

با حضور زالتکو کرانچار؛

 تمرینات طالیی پوشان برای لیگ هفدهم 
استارت خورد

نخستین تمرین تیم فوتبال سپاهان، عصر چهارشنبه  برای شرکت در هفدهمین 
دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، با حضور زالتکو کرانچار در مجموعه باغ 

فردوس اصفهان آغاز شد.
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با پیشرفت روزافزون علم و صنعت 
عوامل مختلف زیســت محیطی از 
جملــه، پدیده ریزگردهــا بیش از 
پیش جنبه های مهم زندگی بشــر و محیط زیست را تحت 
تاثیر قرار داده است؛ بخصوص نقشی که امروزه ریزگردها در 
سالمتی ما ایفا می کنند. در این راستا  و به منظور بررسی این 
پدیده در اصفهان، گفت وگویی داشتیم با حسن خدابخش، 
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 

که خواندن آن خالی از لطف نیست.
  تعریف شما از ریز گردها چیست؟

در خصــوص تعریف ریز گردهــا باید بگویم کــه جو زمین 
آمیزه ای از گازها، مایعات و جامدات ریز اســت. به جامدات 
ریز و مایعات موجــود در جو زمین که به طــور پایداری در 
مجموعه گازی جو به حالت معلــق درآمده اند ریز گرد گفته 
می شود. منبع این ریز گردها هم از منابع طبیعی و هم منابع 

انسانی است. 
  ریز گردهــا از چه زمانی به صورت مشــکل نمایان

 شد؟
از زمان تشــدید فعالیت های صنعتی، بررسی های علمی در 
مورد اثرات ریزگردها بر مســائل اقلیمی و ســالمت انسان 
شروع شد.نقش این پدیده در مناطق شهری بیش از مناطق 
برون شهری است. ریزگردها نقش اصلی در شاخص کیفیت 
هوا و تولید قطرات ابــر، قطره های باران ایفــا می کنند و با 

افزایش میزان آن ها باعث کاهش ضریب بارشی و در نتیجه 
عدم بارش در مناطق شــهری و به ویژه مناطق جنب حاره و 

دور از دریا مثل اصفهان می شود.
   وضعیــت ریزگردهــا در اصفهــان چگونــه

 است؟
اگرچه در اصفهان میــزان ریزگردها به اندازه مناطق غربی و 
جنوب غربی کشور نیست، اما به دلیل تاثیر از منابع داخلی 
و خارجی، شاهد وضعیت مناســبی نیستیم و  کم و بیش در 
بیشتر مواقع سال شاهد حضور ریزگردها در مناطق مرکزی 
و صنعتی استان هستیم. منشا بیشتر ریزگردهای اصفهان از 
اوایل بهار، گردوخاک است؛ اما در فصول سرد سال آلودگی 
هوا بیشتر ناشی از منابع صنعتی، احتراق ناقص وسایل نقلیه، 

نیروگاه ها وکارخانه های صنعتی می باشد.
مقایسه بررسی ریزگردها در ابتدای سال جاری تاکنون 

نسبت به سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
در نیمــه دوم فروردین شــاخص های کیفیت هــوا در اثر 
ریزگردها کمی باالتر از ســال 95بوده انــد و اگرچه هوا در 
محدوده سالم قرار داشــته اما در مواردی نزدیک به ناسالم 
بــرای گروه های حســاس یــا در محــدوده ناســالم برای 
گروه های حســاس بوده اســت؛ در اردیبهشــت ماه نیز به 
دلیل بارندگی ها وضعیــت ازنظر ریز گردهــا کمی بهتر از 
ســال گذشــته بود. خوشــبختانه موردی برای شــرایط 
 ناســالم برای عمــوم در این دو مــاه نداشــتیم. البته این 

بررسی ها مربوط به شــهر اصفهان است و نتایج اندازه گیری 
ایستگاه هواشناسی شامل بقیه نقاط استان و به ویژه شمال 

شرق و شرق استان نمی شود.
  عوامل تشدیدکننده ریزگردهای اصفهان چیست؟

منابع ریزگردها متفاوت و شامل: گردوخاک، صنعتی، نمک، 
ذرات ارگانیک و کربن سیاه، ریز گردهای زیستی، سولفات ها 
و نیترات ها، مواد ثانویــه و غیره می باشــند.از نظر طبیعی 
خشک سالی ها باعث تشدید فرسایش و خشکی سطح خاک 
شده و منابع گردوخاکی را افزایش داده است؛ بنابراین وزش 
باد میزان بیشــتری از گردوخاک را به درون جو می کشاند. 
همین طور افزایش وسایل نقلیه و کارخانه های صنعتی باعث 
آالیندگی بیشتر شده و ریزگردها را تشدید می کند.بخصوص 
اگر در مکان یابــی مراکز صنعتی در اطراف شــهر مدیریتی 
نباشد، باد می تواند ذرات صنعتی را بر روی شهرهای ما بریزد. 

  منشأ ریزگردهای اصفهان از کجاست؟
منبع ریزگردها از دو منبع داخلی و خارجی است.در زمانی 
که منابع خارجی بر روی عراق، ســوریه و شــمال عربستان 
فعال می شود و شــرایط جوی به گونه ای است که می تواند 
ریز گردها را تا مناطــق مرکزی ایران حمــل کند، این ریز 
گردها که همگی Pm2.5 هستند به سمت اصفهان کشیده 
می شوند و معموال تمام مناطق اســتان را متاثر می کنند. اما 
در شرایطی که منابع داخلی استان و نیز جنوب سمنان فعال 
شوند، به ویژه زمانی که بادهای شمالی و شمال شرقی بوزد، 
مناطق مرکز، شرقی استان و شهر اصفهان متاثر از ریز گردها 
می شــوند. همچنین وســایل نقلیه و کارخانه های صنعتی 
اطراف شهرهای صنعتی نیز از منابع مهم ریزگردها به حساب 
می آیند. متاسفانه در نواحی شرقی شهراصفهان در محدوده 
 فرودگاه اصفهان بیشترین حضور ریزگردها را در طول سال

 داریم.
  پیش بینی شــما از وضعیت ریز گردها در تابستان 

چیست؟
در تابستان با توجه به ناپایداری حرارتی جو شرایط اینورژن 
را نداریم. بنابراین تمرکز آالینده ها در سطح زمین کمتر است 
و عمده روزها می تواند در محدوده هوای ســالم قرار گیرد. 
فرونشــینی هوا به افزایش ریزگردها در برخی مواقع کمک 
می کند و شــاخص کیفیت هوا را از حالت پاک بودن خارج 
می کند. همچنین گهگاهی وزش باد سطحی می تواند تولید 
گردوخاک نموده و غلظت ریزگردهــا را موقتا افزایش دهد.
البته در نیمه دوم شهریور بیشــتر در معرض آالیندگی قرار 
می گیریم و آالینده های صنعتی به نواحی ســطحی  نزدیک 

زمین کشیده می شوند.

افزایش ۲۲درصدی کشف سالح
آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در کشــفیات 
 سرقت شاهد افزایش دو درصدی بودیم،گفت: در کشف سالح نیز 22درصد افزایش

 داشتیم.

اخباراخبار

مدیر منطقه ۳شهرداری اصفهان گفت: مناسب سازی پیاده روهای 
بوستان مشتاق با اعتبار 5۳۰ میلیون ریال در آینده نزدیک تکمیل 

می شود.
حسین کارگر، اظهارکرد:مناسب سازی پیاده روهای بوستان مشتاق 

برای تردد روان معلوالن، جانبازان و سالمندان در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته 
است، ادامه داد: مناسب سازی پیاده روهای بوستان مشتاق با اعتبار 

5۳۰ میلیون ریال به زودی به پایان می رسد.
کارگر افزود: این پروژه نیزتاکنون 95 درصدپیشــرفت داشته و در 

آینده نزدیک تکمیل می شود.

سال آینده تکمیل می شود؛

 پیاده روی بوستان مشتاق
با مسئوالن برای تردد معلوالن

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: اکنون  
در طرح احیای میدان امام علی )ع( ۱۴ پروژه در حال 

اجراست
ایرج مظفر با اشاره به استفاده از روش های محتلف برای 
تامین منابع مالی گفت: در سال گذشته با وجود اینکه 
رکود اقتصادی بر کشور حاکم بود و شهرداری اصفهان 
از نظر نقدینگی وضعیت خوبی نداشــت، ازروش های 

مختلفی برای تامین منابع مالی استفاده شد.
 وی افــزود: کاربرد این روش ها  ســبب شــد اجرای 
پروژه های بزرگی مانند پروژه احیای میدان امام علی 

)ع( لحظه ای متوقف نشود و همچنان ادامه پیدا کند.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
مشکالت اقتصادی شهر در سال های اخیر تاکید کرد 
: » مدیریت شــهر اصفهان فارغ از بحث های در آمدی 
به رکود حمله کرد و پروژه های شاخص شهر همچنان 

فعال ماندند .«
به گفته وی در سالی که گذشــت فضای چند منظوره 
و پروژه های A۶،A۷ و A۹ در مجموعــه میدان امام 
علی )ع( به بهره برداری رسیدند. معاون عمران شهری 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: » اکنون  در پروژه  احیای 

میدان امام علی )ع( ۱۴ پروژه در حال اجراست.«
مظفر با بیان اینکه در سال گذشته ۴5 میلیارد تومان 
در پروژه میدان امام علی )ع( هزینه شده است ، از پروژه 
احیای میدان جلو خان مسجد جامع به عنوان یکی از 
پروژه های شــاخص مجموعه میدان امام علی )ع( یاد 

کرد که اکنون در حال اجراست . 
وی با اشــاره به اینکه پروژه جلوخان مسجد جامع تا 2 
سال دیگر تکمیل می شود، گفت: پروژه کمرزرین یکی از 
پروژه های بالفصل میدان امام علی )ع( است که درضلع 
شمالی میدان جلوخان مسجد جامع درکوچه کمرزرین 

درحال اجراست.
معاون عمران شــهری اضافه کرد: این پروژه با کاربری 
پارکینگ و تجاری از پتانسیل های بسیاری برای احیای 
بافت تاریخی و فرســوده محدوده میدان امام علی )ع( 
برخوردار است و ســهم قابل توجهی فضای پارک در 

محدوده  این میدان فراهم می کند.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 14 پروژه در طرح 
احیای میدان امام علی )ع( 

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان:

منشأ ریزگردها، نواحی شرقی اصفهان است

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد؛

تبدیل مقبره صائب به جاذبه تاریخی 
شهر اصفهان 

بــه گفتــه مدیــر منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان،  طرح 
 جامع»صائبیه«بــه منظــور تبدیــل مقبــره صائــب بــه 
 جاذبه ای تاریخی برای شــهر اصفهان در دســتور کار قرار گرفته 

است.
حمید عصارزادگان با اشــاره به اینکه فاز دوم »صائبیه« اصفهان 
امسال اجرایی می شود، از بودجه ۴۰۰میلیون ریالی برای تکمیل 
این پروژه  خبر می دهد.وی ادامه مــی دهد: تکمیل فاز اول پروژه 
بازسازی آرامگاه شاعر برجسته »صائب تبریزی« در هفته نکوداشت 
اصفهان انجام شــد و فاز دوم این پروژه که شامل محوطه سازی و 

ایجاد سردرب است، امسال انجام می شود.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد؛

برآورد 150نقطه شهر برای احداث 
جایگاه  سوخت

معاون حمل  ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
جایگاه های کوچک سوخت اولین بار در اصفهان اجرایی شد، گفت: 
زمان پیدا کردن جایگاه سوخت و انتظار برای سوخت گیری با اجرای 

این طرح به صفر رسیده است.
علیرضا صلواتــی اظهارکرد: جایگاه های کوچک ســوخت یکی از 
ابتکاراتی بود که شــهرداری اصفهان برای اولین بار در کشور از دو 

سال پیش این مهم را در دستور کار خود قرارداد.
وی ادامه داد: بر اســاس برآوردهای اولیه ۱5۰نقطه در شهر برای 
احداث این جایگاه ها پیش بینی شدکه از بین آن ها با در نظر گرفتن 
مالحظات زیست محیطی، کاربری های شهری و مسائل ترافیکی 
و الزامات الزم در حوزه شهرســازی، خدمات شهری، حمل ونقل 
و ترافیک و ایمنی و آتش نشــانی، 5۰ نقطه در سراســر شهر برای 
این منظور مصوب شــد.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در فاز اول،۱۷مورد جایگاه های کوچک 
 سوخت احداث شد، از افزایش5۰عددی تعداد این جایگاه ها خبر

 داد. وی اضافه کــرد: فاز دوم ایــن جایگاه های ســوخت پس از 
هماهنگی با مراجع ذی ربط ازجمله استانداری اجرایی می شود تا 
 شهروندان دیگر دغدغه ای برای سوخت گیری در اصفهان را نداشته 

باشند. 

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان خبر داد: در سال جاری دو 
مجموعه پردیس فرهنگی تفریحی بانام های پردیس شــرق و پردیس 

هنر آبشار در مناطق6 و ۴ نیز احداث می شود.
پردیس هنر آبشار به واسطه نوع خاص طراحی و کارکردی که برای آن 
در حاشیه زاینده رود پیش بینی شده است، از اهمیت خاصی برخوردار 
است.ایرج مظفر می گوید: عملیات اجرایی پردیس هنر آبشار به عنوان 
یکی از زیباترین بوستان های حاشیه زاینده رود در دست اجراست و فاز 
اول پردیس هنر آبشار بیش از 55درصد پیشرفت داشته و در نیمه اول 
سال جاری تکمیل می شود.وی خاطرنشان می کند که عملیات احداث 

فاز دوم این پروژه نیز خرداد ماه سال جاری اجرایی می شود.
تملک پردیس هنر آبشار سال گذشته انجام شد و برای عملیات اجرایی 
آن با مســاحت ۷۰هزار متر مربع، ۱5میلیارد تومان اعتبار از منابع و 

اعتبارات منطقه 6 پیش بینی شده است.

مراحل ســاخت نخســتین مرکز معاینه فنی خودروهای ســنگین 
و نیمه ســنگین درون شــهری اصفهان با زیربنای 5 هزار مترمربع 
 با هزینه مشــارکتی ظــرف چنــد هفته آینــده بــه بهره برداری 

می رسد.
 جلسه شورای سازمان مدیریت حمل ونقل و بار و کاالی درون شهری 
و حومه شهرداری اصفهان برگزار شــد. در این جلسه مراحل ساخت 
نخســتین مرکز معاینه فنی خودروهای ســنگین و نیمه ســنگین 
درون شــهری اصفهان با زیربنای 5 هزار مترمربع با هزینه مشارکتی  
ارائه و مقرر شد ظرف چند هفته آینده به بهره برداری برسد. همچنین 
در این جلسه داشــتن ســازمانی کارآمد برای تحقق امر جابه جایی 
ایمن، مناسب و سریع بار و کاال در شهر اصفهان و حومه با بکارگیری 
سامانه های هوشــمند و رعایت اســتانداردهای زیســت محیطی 

چشم انداز این سازمان در این جلسه عنوان شد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان 
خبر داد:

پیشرفت 55درصد فاز اول 
پردیس هنر آبشار 

تا چند هفته آینده در اصفهان به 
بهره برداری می رسد؛

بزرگ ترین مرکز معاینه 
فنی خودروهای سنگین

رییس پلیس اماکن استان اصفهان با اشاره به اینکه به محض صدور احکام قضایی با فعالیت تاکسی های آنالین برخورد خواهیم 
کرد، گفت: نیروی انتظامی امنیت تاکسی  آنالین ها را تضمین نمی کند.

اکبرعاصمی، با اشاره به اینکه برخورد باعرضه لباس های نامتعارف همواره در دستور کار پلیس اماکن استان اصفهان بوده است، 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در قالب جلساتی این موضوع مورد تاکید 
قرارگرفته است و با اصناف نیز در این خصوص جلساتی را برگزار کرده ایم.

وی تصریح کرد: در این خصوص برای چهار رسته از اصناف منشور تعریف 
کرده و در آینده ای نزدیک در اختیار آن ها قرار می گیرد.رییس پلیس اماکن 
استان اصفهان در پاسخ به سوال در خصوص امنیت تاکسی های آنالین اظهار 
داشت: باید توجه داشته باشیم که این نوع سیستم حمل  و نقل تحت پوشش 

تاکسیرانی نیست و نیروی انتظامی نیز فعالیت این تاکسی ها را قبول ندارد.
وی با اشــاره به اینکه به محض صدور احکام قضایی با فعالیت تاکسی های 
آنالین برخورد خواهیم کرد، افزود: نیروی انتظامی امنیت تاکسی  آنالین ها 
را تضمین نمی کند و رانندگان این خودروها نیز مورد تایید تاکسیرانی نیست.سرهنگ عاصمی اضافه کرد: در صورت ورود 

هرگونه مورد امنیتی در تاکسی آنالین ها، نیروی انتظامی پاسخگو نخواهد بود. 

رییس پلیس اماکن استان اصفهان:

امنیت تاکسی  آنالین ها را تضمین نمی کنیم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بازسازی و مرمت حمام خسرو آقا حداقل تا 
یک سال زمان می برد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در رابطه با مرمت حمام خسرو آقا اصفهان اظهارکرد: 
حمام خسرو آقا 2۳سال پیش  بر اثر توسعه خیابان مسجد حکیم اصفهان 
تخریب شد اما بخش کوچکی حدود 25۰ متر از این حمام در سمت چپ 

خیابان حکیم باقی مانده است.
فریدون الهیاری تصریح کرد:این اتفاق بین شــهرداری ومیراث فرهنگی 
افتاد و طرح آن در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان در اواخر سال گذشته تصویب شد و به تصویب 
شورای فنی معاونت میراث فرهنگی کشور هم رسید.وی افزود: عملیات 
اجرایی و بازسازی این حمام از هفته گذشته با حضور معاون میراث فرهنگی 
کشور،مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، شهردار و مسئوالن آغازشد.

الهیاری بابیان اینکه بازسازی و مرمت بخش باقی مانده حمام خسرو آقا اصفهان با هزینه ای بالغ بر5۰۰ میلیون تومان 
اجرایی شد، ادامه داد:این مرمت حداقل تا یک سال زمان می برد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبر داد:

بازسازی ومرمت حمام خسرو آقا در یک سال آینده 

آزمون انتخابی داوران جشنواره فیلم کودک و نوجوان در یک  قاب

اعظم 
حاجی رضازاده

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: تاکنون 2۰۰ دســتگاه 
اتوبوس دودزا و 9۰۰ دســتگاه تاکسی فرسوده از چرخه تردد شهر 

اصفهان خارج شده اند.
سرهنگ رضا رضایی در جمع خبرنگاران با اشــاره به تردد روزانه 
دو هزار دســتگاه اتوبوس و 2۰ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر 
اصفهان اظهار داشت: تاکنون 2۰۰ دســتگاه اتوبوس دودزا و 9۰۰ 
دستگاه تاکسی فرسوده از چرخه تردد شهر اصفهان خارج شده اند.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه دو تیم بازرسی سازمان اتوبوسرانی 
و نیروی انتظامی و همچنین ســه تیم ترکیبی از دو نهاد سازمان 
تاکسیرانی و نیروی انتظامی فعالیت تاکســی و اتوبوس های شهر 
اصفهان را رصد می کنند، ابراز داشــت: باید توجه داشته باشیم که 
تخلفات اتوبوس و تاکسی ها در ســطح شهر اصفهان به میزان قابل 

توجهی کاهش یافته اما به صفر نرسیده است.
رییس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه طی دو 
ماه نخست سال جاری ۷5 گواهینامه به دلیل دریافت نمره منفی 
ابطال شده است، اضافه کرد: یکی از این گواهینامه ها به صورت کلی 

ابطال شده است.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبرداد:

از رده خارج شدن200 اتوبوس 
دودزا و ۹00 تاکسی فرسوده اصفهان 
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دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان:
خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت و فرود آر برایم در آن 

بركاتت را ای اجابت كننده خواسته ها و دعاهای بیچارگان.
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صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

حجت االســام محمد رضا ضمیری با اشــاره به  
تاثیرات اجتماعی ماه مبارک رمضان در خودسازی 
وتربیت فرزندان  گفت: ماه رمضان فرصتی ارزشمند  
برای والدین اســت تا  درخصوص شــیوه درست  
تربیتی و تعلیم دین و آموزه های  ارزشمند اخاقی 

به فرزندانشان آموزش دهند.
 وی افــزود:  عبادت و توجه به خداونــد همواره در 
وجود هر فرد و انسانی به طور ناخودآگاه وجود دارد 
و نمی توان کسی را مجبور به عبادت کرد بلکه باید 
با استفاده از شــیوه های درست تربیتی و اخاقی، 
حس عبادت و توجه به خداوند را در آنها تقویت کرد 

تا بتوانند به خودسازی وخودشناسی  دست یابند.
 حجت االســام ضمیری ادامه داد: تقویت این نوع 
باور؛یعنی عبادت وتوجه به خداوند،باید به بهترین 
شــکل اخاقی و به دور از هرگونه  زور و جبری در 
انجام فرایض دینی از جمله نماز و روزه انجام شود؛  
چرا که اگر این امر به درستی صورت نگیرد فرزندان 
به محــض غفلت والدیــن از انجــام آن خودداری 
می کنند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: فرزندان 
با دقت به اعمال و رفتار والدین خود نگاه می کنند 
و اگر ببینند اعضای خانواده نسبت به انجام فرائض 
دینی خود پایبند هستند و با پرهیز از سختگیری و 
اجبار، آنها را به امر نماز و روزه تشویق می کنند قطعا 
تمایل فرزندان نسبت به انجام فرائض دینی بیشتر 

خواهد شد.
 حجت االســام ضمیری با اشــاره به بســترهای 
آموزشــی و تاثیــر گذارمــاه رمضــان در  تربیت 
وخودسازی فرزندان اظهار داشت: بهترین فرصت 
برای تربیت و جــذب فرزندان به نمــاز و روزه، ماه 
مبارک رمضان است؛ چرا که حضور آنان در مراسم 
و جلسات دعا با توجه به فضای معنوی این ماه می 
تواند خاطرات خوشی را برایشان رقم زده  و تمایل  و 
توجه فرزندان نسبت به عبادت را تقویت و ماندگار 
کند.  وی خاطر نشان کرد: هرچند فرزندان در سنین 
خاصی به بلوغ معنوی و تکلیف شرعی می رسند، اما 
نمی توان از تربیت دینی و مذهبی آنها غافل بود؛  چرا 
که باید فرزندان را از سنین کودکی با بهره مندی از 
شیوه های درســت اخاقی، با آموزه های دینی و 
تکالیف شرعی آشنا کنیم  تا  بتوانیم در سنین باالتر 
اثرات ماندگار آن رادر راستای  تربیت فکری ودینی 

واسامی شاهد باشیم. 
حجت االســام ضمیری در پایان گفــت: باید از 
ماه مبــارک رمضان برای دســتیابی بــه اهداف  
واالی  تربیتی و اخاقی در راســتای  خودســازی 
وخودشناسی فرزندان  اســتفاده کنیم وبتوانیم با 
آموزش صحیح ودرست تربیت وپرورش در مسیر 
توجه به خدا، تمایل قلبی به عبادت و پایبندی  به 

اعتقادات دینی قرار دهیم .

مهارت های زندگی

رمضان؛ فرصتی برای دستیابی به 
اهداف واالی تربیتی فرزندان

شرح مجلس

آیت ا... محمد ناصری تاکید کرد: اسام فقط مخصوص آخرین امت 
نبوده و از زمان حضرت آدم تا کنون اســام برقرار بوده و در همه 

دوره ها به معنی تسلیم بوده است.
وی با بیان اینکه در تبعیت از اسام تسلیم خدا باشید و پس از آن 
باید سراغ والیت بروید، افزود: در یکی از طبقات پیروی از والیت 
به مراتب توحید دست می یابیم و توفیق دستیابی به مراتب باالتر 

نصیب انسان می شود.
استاد عرفان و اخاق حوزه علمیه اصفهان خاطرنشان کرد: وقتی 
ما مســلمانان در یک نماز 2 رکعتی که می خوانیم، خداوند 418 
فضیلت و رحمت به ازای هر حرف از حمدوسوره به ما عطا می کند 

این یعنی مسلمانان ثروتمندند چون تسلیم خدا هستند.
وی با اشاره به اینکه این ثروت در صورتی که قدر بدانیم و حفظش 
کنیم ماندگار می شــود، گفت: نمازخوان گنــاه نمی کند و ثروت 
پرفضیلت و باارزش خود را با ارتــکاب گناه در دنیا از بین نمی برد.

آیت  ا... ناصری افزود: حضرت حق بــرای نمازی که با حضور قلب 
می خوانیم 15 خصلت درنظر گرفته که شــامل 3 خصلت در دنیا، 
3 خصلت هنگام مرگ، 3 خصلت در قبر ، 3 خصلت در حشــر و 3 
خصلت در نماز است.وی بیان کرد: طول عمر، زندگی آبرومندانه 
و با عزت، اوالد زیاد و مرگ ســبک بال و بدون ترس از جمله این 
خصلت هاست.استاد عرفان و اخاق حوزه علمیه اصفهان همچنین 
با تاکید بر اینکــه والدین باید فرزندان خود را از ســنین پایین به 
نمازخواندن و روزه گرفتن عادت دهند، گفت: فرزندان خود را از 6 
یا 7 سالگی به نماز خواندن تشویق و ترغیب کنید تا هنگام رسیدن 
به سن بلوغ عبادت در پیشگاه خدا و تسلیم بودن مقابل پروردگار 

در جسم و روحشان نهادیه شده باشد. 

باغ 
کاغذی

»اگر همه درختان قلم شوند، همه دریاها مرکب، همه مالئک 
حسابگر و همه آدمیان نویسنده شوند، هرگز نخواهندتوانست 
فضائل علی بن ابیطالب علیه السالم را شمارش کنند.« سخن، 
با این روایت ناب نبوی آغاز می شــود. نویسنده که از عالمان 
دین است، این حدیث شریف را بر دیدگان خود قرار می دهد و 
در پی بیان قطره ای از دریای فضائل حضرت امیرالمومنین)ع(

بر می آید.
 وی با تسلط کاملی که بر آیات و روایات این موضوع داشته و با 

اشرافی که بر منابع تاریخی و حدیثی شیعه و اهل سنت دارد، 
عالوه بر بیان روایات ناب درباره القاب و مناقب حضرت، فضائل 
ایشان حتی از زبان مخالفان و معاندان را نیز تبیین کرده و به 
بحث های عمیق روایی و اعتقادی در این موضوع می پردازد تا 
در نهایت مجموعه کم نظیر و ماندگاری در این موضوع برجای 
گذارد. کتاب »امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السالم« 
اثر احمد رحمانی همدانی است که نشر منیر آن را در 1040 

صفحه منتشر کرده است.

امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 
علیه السالم

آیت ا... ناصری: 

 تسلیم حق باشید تا اسالم واقعی
 تحقق یابد

این جزء شامل آیات 31 تا آخر ســوره احزاب، سوره های 
سبا و فاطر و 1 تا 27 سوره یس اســت. آیه های 56 و 57 
سوره احزاب از ســوی خداوند بر پیامبر ) ص( صلوات و بر 
آزاردهندگان او لعن می فرستد. آیه 59 جلباب را به عنوان 
حجاب برتر برای همسران و دختران پیامبر و زنان مومنین 
معرفی می فرماید که پوششی اســت سرتاسری که باعث 
شناخته شدن ایشــان به خانواده ایمانی و مصونیت از آزار 
پاکان می باشــد. جلباب، حجابی شبیه چادر است. عامه 
طباطبایی محور اصلی مطالب سوره های سبا، فاطر و یس 
را مباحث اعتقادی توحید، نبوت و معاد می داند. از جمله 
ویژگی های عذاب دوزخ این است که نه مرگ به آن پایان 
می دهد و نه سبک می شود. اهل آن درخواست بازگشت 
به دنیا و انجام عمل صالح به جای کارهای گذشته را فریاد 
می زنند ولی راهی برای بازگشت نیســت؛ چرا که در دنیا 
فرصت داشتند و استفاده نکردند. این مطلب در آیه های 36 

و 37 فاطر آمده است.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

درپایان آیه 33 از ســوره قــرآن ) احــزاب( در بین آیاتی 
که خطاب بــه زنان پیامبــر ) صلی ا... علیه و آله( اســت، 

آیه تطهیر آمده کــه عصمت اهل بیت ) علیهم الســام( 
را بیان می فرماید. آیه تطهیر به دالیــل متعددی مربوط 
به زنان رســول خدا ) صلی ا... علیه و آله( نیســت و خاص 
پیامبر، امیــر المومنین، حضرت فاطمــه)س( و فرزندان 
طاهرین آنها ) علیهم الســام( است که برخی از آن دالیل 
عبارتند از به کار بردن ضمایر جمع مذکر در بین 28 ضمیر 
مونث قبل و بعد از آن، به کار بــردن کلمه بیت به صورت 
مفرد در حالی کــه خطاب به زنان در دو مــورد قبل و بعد 
از آن از بیوت به صورت جمع اســتفاده کرده است، مفهوم 
واژه بیت، ناســازگاری مفاهیم عتاب آمیــز به کار رفته در 
مورد زنان پیامبر ) صلی ا... علیــه و آله( با مفهوم عصمت، 
 روایات مربوطه در کتب تفسیری، روایی و تاریخی شیعه و

 سنی و...
طبق آیه 47 سوره سبا، دستمزدی که پیامبر ) صلی ا... علیه 
و آله( از مردم خواسته است ) مودت خاندان آن حضرت( به 

سود خود مردم است.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

آیات پایانی این جزء ) ســوره یس،آیات 20 بــه بعد ( به 
داستان حبیب نجار  ) مومن آل یس( اشاره می فرماید که 

طبق روایات در راه دفاع از پیامبــران الهی به طرز فجیعی 
به شهادت رسید. این شخصیت در احادیث به عنوان یکی 

از صدیقین و الگوهای تشیع حقیقی معرفی شده است.
اقتصاد اسالمی در قرآن

آیات 15 تا 21 سوره سبا به قوم سبا و سرزمین حاصلخیزو 
ثروتمندشــان مــی پــردازد. خــوردن روزی خداوند و 
شــکرگزاری ) یعنی اســتفاده نعمــت در راه صحیح آن( 
دستوری بود که به این مردم داده شد ولی در اثر ناسپاسی 
و پیروی از شیطان نابود شدند.) اتحادیه تشکل های قرآنی 

خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 22 قرآن کریم

جدول شماره 2163

افقی
1- تزیین شده - مناجات به درگاه معبود

2- پیام آور قیام کربا - حوضچــه آب ولرم برای 
ماساژ بدن - با تجربه

3- جغد - زاده شدن - حسرت زده
4- مشــورت و رایزنی - »مقبره باباپیره« در این 
شهر استان همدان است - از غروب تا طلوع آفتاب

5- ضربه ای با پا - گیره کوچک برای جمع کردن 
قسمتی از موی سر

6- شیوه برنامه ریزی یک تیم در مسابقه - پارچه 
روبالشی - شیر عرب

7- پایه - مقروض - بی خیال
8-  عقیم - از چهار عمل اصلی ریاضی - اشاره

9-  چیرگی - افتخار کردن - خاک سرخ
10- از ادات پرسش - گذرگاه سیل - زادگاه »علی 

دایی«
11-  جزیره ای در خلیج فــارس - میخ در گویش 

عرب ها
12- تنها - فلزی درخشان و رادیواکتیو - قامت

13- رودی در ایــاالت متحده آمریــکا - از گازها 

- آغاز
14- وقت و هنگام - امانتی، ودیعه - دریایی میان 

فرانسه و اسپانیا
15- از فاسفه مشهور عصر صفوی - خوشبخت

عمودی
1-  کشوری میان رودخانه های سیحون و جیحون 

- همت گماشتن
2- ابریشم مصنوعی - محکم و بنیادین - از میوه ها

3- جدا شــدن - آب صاف و گوارا - پرنده ای نوک 
دراز

4-  دشنام - پیوند - رودی جاری در خوزستان
5- شدت یافتن - صاف و مسطح

6- نکوهش کردن و برشمردن معایب کسی - بوی 
خوش - نوعی بیماری روانی

7- از ابزار حفاری - نوعی فالگیری اســت - ستون 
بدن

8- از اجزای دستگاه گوارش - آهو - میهمان
9- طمع - عــاری از میکروب هــای زنده - دارای 

طول زمانی

10- از رنگ های ترکیبی - ســنجش - اکســید 
کلسیم

11- جلوه گر - عاج
12- ایالتــی در آمریکا - مجموعه خویشــاوندان 

نسبی - تکرار حرفی از الفبا
13-  معشوق - از اقام صادراتی کشورمان - شکیبا

14- بها و قیمــت - جادوگر قوم بنی اســراییل - 
نزدیک کردن

15- تبانی - روشــی در پخش فیلم که حرکات، 
کندتر از حد معمول نشان داده می شود

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

15       14       13       12         11        10         9        8         7           6         5         4         3         2         1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

21
62

ه  
مار

 ش
ول

جد
ب 

جوا

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: به دنبال ایجاد 175 هزار فرصت شغلی در سال 96 هستیم که اعتبار 
145 هزار مورد آن با تسهیات بانکی پرداخت می شود.

محمد امید در نشستی خبری با اشاره به اهمیت توانمندسازی خانواده های زیرپوشش کمیته امداد اظهار داشت: 3 هزار و 200 میلیارد 
تومان اعتبار برای این تعداد فرصت شغلی پیش بینی شده که 2 هزار و 100 میلیارد تومان آن از قرض الحسنه ها و بانک و بقیه از طرف 

کمیته امداد تامین می شود.
وی افزود: طرح بسیار خوبی از سوی کمیته امداد به بنگاه های فعال اقتصادی پیشنهاد شده که در صورت استفاده از نیرو های زیر نظر 

کمیته امداد، حق بیمه این افراد در سال اول به صورت کامل و در سال دوم تا 50 درصد از سوی کمیته امداد پشتیبانی می شود.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور با بیان اینکه در سال گذشته خروجی خانواده های زیرپوشش کمیته 
امداد 2 برابر بیشتر از خانواده هایی بود که زیر چتر حمایتی این نهاد اضافه شده اند و تا امروز این موفقیت در کمیته امداد بی سابقه بوده 
است، خاطرنشان کرد: مجموعه نظام جمهوری اسامی ایران برای توانمندسازی خانواده ها تاش می کند و افراد مراجعه کننده به کمیته 

امداد باید مانند مراجعه کنندگان به پزشکان، درمان شده و برای خودکفایی راهی جامعه شوند.
وی پیرامون ایجاد فرصت های شغلی از طرف این سازمان گفت: سال گذشته 121 هزار فرصت شغلی از طرف کمیته امداد ایجاد شد و 

100 هزار خانواده از پوشش ما خارج شده  و اکنون به صورت مستقل در مشاغل خود فعال هستند.
امید با بیان اینکه کمیته امداد پارسال در مناطق مختلف کشور توانست با ایجاد فرصت های مناسب شغلی، سال بسیارخوبی را پشت سر 
بگذارد، افزود: اصفهان نیز در میان دیگر شهر های استان خود، رتبه بسیارخوبی داشت و استان اصفهان نیز در کشور از استان های فعالی 

بود که توانست بیش از 100 درصد بودجه خود را در این راه عملیاتی کند.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در سال گذشته توانست 20 درصد اشتغال زایی در کشور را بر عهده بگیرد که با افزایش منابع مالی آن 
این رقم امسال به 35 درصد نیز قابل افزایش است، تصریح کرد: 6 درصد طرح های اشتغال زایی در کشور پیرامون حوزه های کشاورزی، 

دامی و صنایع دستی است و اعتبارات این طرح ها در استان اصفهان نیز امسال به حدود 180 میلیارد تومان رسیده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم پیرامون نظارت بر درستی 
اجرای طرح های افزایش اشتغال زایی کمیته امداد، گفت: طرح های اشتغال زایی اجرا شده در کشور به صورت میانگین به مدت 5 سال 
زیر نظر بوده اما برخی از آنها به فرصت کمتر یا بیشتری برای نظارت نیاز دارد و تفاوت کمیته امداد با دیگر نهاد های اشتغالزای کشور، 

در نظارت آن برای اجرای درست طرح هاست.
وی با اشاره به اجرای طرح استاد شاگردی قدیم که در بازار های کشور برای افراد زیرپوشش کمیته امداد اجرا می شد، افزود: امسال امیدوار 
هستیم که بتوانیم طرح استاد شــاگردی یا به بیان امروزی »آموزش در محیط کار« را در اصفهان دوباره زنده کنیم؛ به  این صورت که 

افراد در این طرح به مدت یک سال مشغول فعالیت در محیط های اقتصادی شده و حرفه مورد نظر خود را در کنار استاد فرا می گیرند.

معاون کمیته امداد در اصفهان:

 ۱۷۵ هزار فرصت شغلی امسال به همت 
کمیته امداد در کشور ایجاد می شود
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