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محل دپوی مواد منفجره تروریست ها در کرمانشاه تخریب شد
خانه تیمی تروریســتی که محلی برای جمع آوری و دپوی مــواد منفجره و مرتبط با 
عوامل حوادث تروریستی حرم امام )ره( و مجلس شورای اسالمی بوده است، در یکی از 

روستاهای مرزی کرمانشاه تخریب شد.

يادداشت

بین الملل

سی.ان.ان: 

تیلرسون استعفا را بررسی 
می کند

خبرگزاری سی.ان.ان روز یکشــنبه به نقل از منابع آگاه 
گزارش کرد که »رکس تیلرسون« وزیر امورخارجه آمریکا 
گزینه استعفا را از این سمت حتی پیش از پایان سال جاری 

میالدی بررسی می کند.
اختالف  وی با »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا 
به وی ژه در بحث ایران طی هفته های گذشته به شدت باال 
گرفته که گفته می شود تغییرات جدید در کاخ سفید هم 
در این رابطه بی تاثیر نبوده است. ترامپ اخیرا برخالف 
خواست مشاورانش »آنتونی اســکاراموچی« یک فعال 
اقتصادی را بــه عنوان مدیر روابط عمومی کاخ ســفید 
منصوب کرد؛ اقدامی که اســتعفای »شــان اسپایسر« 
ســخنگوی دولت را به همراه داشت. تیلرسون تنها وزیر 
دولت ترامپ نیست که با او اختالف جدی پیدا کرده است.
رییس جمهوری آمریکا هفته گذشته با لحنی تند از »جف 
سشنز« وزیر دادگستری خود نیز انتقاد کرده و گفته بود 
اگر می دانست سشــنز خود را از تحقیقات درخصوص 
پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری کنار 

می کشد، هیچ گاه او را برای این سمت انتخاب نمی کرد.

زمان علنی شدن روابط 
عربستان - اسرائیل فرا رسید

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی با اشاره به مناسبات 
موجود میان ریاض و تل آویو عنوان داشت که زمان علنی 
شدن روابط عربستان و اسرائیل فرا رسیده است. به نقل 
ازخبرگزاری مهــر، روزنامه »معاریــو« در مطلبی رژیم 
صهیونیســتی را معشوقه پنهان عربســتان دانست و از 
سیاست کابینه اشغالگر رژیم صهیونیستی در پنهان کردن 

روابط محرمانه خود با عربستان انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت: با توجه به نیاز شــدید عربستان به 
اسرائیل، زمان آن رســیده اســت که روابط اسرائیل و 
عربستان سعودی تغییر کند. معاریو از کابینه اشغالگر رژیم 
صهیونیستی خواست دیدارهای محرمانه با سعودی را انکار 
نکند. این روزنامه در ادامه نوشت: با گذشت زمان، اسرائیل 
به معشوقه پنهان عربستان تبدیل شــده است و انتظار 
می رود اسرائیل با علنی کردن روابط خود با عربستان، به 
مصالح خود خدمت کند. در این مقاله آمده است که رژیم 
پادشاهی عربستان از مدت ها پیش شــرم و حیا را کنار 
گذاشته و برمال شدن روابط این کشور با اسرائیل تاثیری بر 

آن )عربستان( نخواهد گذاشت.

به نظر می رسد اختالفی بین دولت و سپاه بر سر برنامه 
موشکی ايران وجود دارد که به طور کامل در مناظره 
های رياست جمهوری اين موضوع مشخص شد. اين 

اختالف را تا چه اندازه جدی می دانید؟
من فکر می کنم برادر بزرگ، عزیز و دوست داشتنی ما آقای 
روحانی یک اشتباه کرده است و باید عقب نشینی می کرد. 
بله، ســپاه نیز بودجه خود را از دولت می گیرد اما اینکه در 
جواب ســپاه، آقای روحانی این صحبت را به میان بکشــد 

خیلی درست نبود.
ارتباط من با ســپاه نزدیک اســت و می دانم که با خواهش 
دولت، سپاه بخشــی از کارهای اقتصادی را قبول می کند. 
یعنی برای مثال در بندرعباس پاالیشــگاه خلیج فارس را 
می سازد و ایران از واردات بنزین خودکفا می شود؛ درحالی 
که دولت هنوز پول آن را به ســپاه نداده است. بعد از آن در 
همان زمان آقای روحانی این پاالیشگاه را افتتاح می کند و 
به آن افتخار می کند اما بعد می گوید ما اقتصاد را به دست 
تفنگدارهــا داده ایم. آقای جعفری نیز پاســخ این صحبت 
را دادند و گفتند که ســپاه کدام پروژه اقتصــادی را به زور 
گرفته است؟ شما از ســپاه خواهش کردید که وارد مسائل 

اقتصادی شود.
در حال حاضر تا دولت به صورت علنی از ســپاه درخواست 
ورود به اقتصاد نداشته باشد، سپاه ورود نمی کند و می بینید 
که چقدر عقب خواهیم رفت. برای مثال در سد کرخه، هیچ 
نیروی مردمی و ملی و بخش خصوصی نمی توانســت این 
پروژه را انجام دهد؛ لذا دولت اشــتباه کرد که چنین حرفی 
در مورد ســپاه زد. باید توجه کنید که دولت و ســپاه یکی 
هستند، ما یکی هستیم. ما در اساس نامه نوشته ایم که سپاه 
پاسداران برای حراست از انقالب و دستاوردهای انقالب می 
ماند و حدود آن را قانون مشــخص می کند. دستاوردهای 
انقالب، دولت جمهوری اسالمی، مجلس و قوه قضائیه است 
و درنتیجه سپاه حافظ همه اینها و حافظ حکومت است؛ پس 
چطور می توان با آن در افتاد؟ اما اینکــه دولت انتظار دارد 
سپاه زیر نظر دولت باشــد قابل قبول نیست؛ سپاه زیر نظر 
فرمانده کل قواست. جهان را چشم وخط و خال و ابروست، 

که هر چیزی به جای خویش نیکوست.
در مناظرات این طور به نظر رســید که آقای روحانی معتقد 
است سپاه کارشکنی می کند و برای مثال در مسئله برجام 
آقای روحانی در مناظرات گفتند که وقتی ما درحال مذاکره 

بودیم، شهر موشکی نشان داده شد یا روی موشک ها شعار 
نوشته شده بود.

بر عکس تفکر آقای روحانی، تمام این موارد قدرت ایران را 
نشان می داد و ما هر چه قدرتمندتر باشیم زودتر با ما توافق 
می کنند. برو قوی شــو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام 
طبیعت ضعیف پامال است. این موارد فکرهای بیخود بود. من 
به عنوان فردی که پست و مقامی ندارم در مورد برجام باید 
بگویم که برجام دو دستاورد بسیار خوب داشت؛ یکی اینکه 
اصل داشتن انرژی هسته ای را مانند لیبی نمی پذیرفتند، اما 
وقتی که برجام به امضا رسید وضعیت کنونی انرژی هسته ای 

ما را پذیرفتند و ما یک کشور دارای انرژی هسته ای شدیم.
مورد دوم اینکه اجماعی بر علیه ما شــکل گرفته بود که در 
اثر برجام شکسته شــد و آمریکا دیگر قادر نیست آن اجماع 
را برعلیه ما ایجاد کند. اما دیگر مسائل ما پابرجا مانده است. 
قبل از برجام آقای روحانی یک سخنرانی داشت که می گفت 
مشــکل آب ما نیز با برجام حل می شــود؛ درحالی که این 
حرف کامال غلط بود. ما از این دو مورد باید به خوبی استفاده 
کنیم اما در بقیه مسائل که چشــم دولتی ها به خارج است 

اشتباه است.
در حمله موشکی ایران به دیرالزور در سوریه، سپاه به صورت 
مســتقل می گوید که اگر در حمله ما قدرتی را مشــاهده 
می کنید به خود سپاه مربوط می شــود و این موضوع هیچ 
ربطی به دولت ندارد؛ بلکه باعث شد آقای روحانی بگوید پول 

این موشک ها را دولت و مردم داده اند.
به هر حال حرف هر دو طرف بیخود و بی ربط بوده اســت. 
ما همه اعضای یک کشــوریم و یگانه هستیم. آنچه واقعیت 
داشت دستور فرمانده کل قوا بود. ایشان می توانست بگوید 
در شــورای عالی امنیت بحث کنید و تصمیم بگیرید؛ ولی 

دیدیم کار به گونه ای دیگر شد.
تحلیل شما قبل از انتخابات درباره نتیجه چه بود؟

من معتقد بودم که آقای روحانی انتخاب می شود. در مجموع 
مردم کشــور ما دو دوره را انتخاب می کنند و در این دوره 
فردی که مردم بیش از آقای روحانــی بتوانند به او اعتماد 
کنند، در میان کاندیداها وجود نداشــت. البته من دوست 
داشتم قالیباف انتخاب شود و عالقه شخصی من بود؛ چرا که 

از نظر اجرایی او را تواناتر می دانم.
آيا با ادبیات ايشان در مناظره ها موافق بوديد؟

خیر، با ادبیاتشان مشــکل داشــتم چرا که چنین ادبیاتی 
نیاز نبود.

آقای روحانی، آيت ا... هاشمی را در کنار خود ندارد. 
به نظر شما اگر ايشــان همچنان در سیاست حضور 

داشتند وضعیت برای روحانی بهتر نبود؟
بهترین تکیه گاه آقای روحانی بــرای موفقیت در این چهار 
سال مقام معظم رهبری است. در دور اول مقام معظم رهبری 
تعبیری از انتخاب ایشان داشــتند که حتی در مورد آقای 
هاشمی نداشتند. با توجه به حسن نیت و احساس مسئولیتی 
که آقا دارند ایشــان اگر به جای دیگران به آقا متکی باشند، 

این دوره چهار ساله را به خوبی پشت سر خواهند گذاشت.

عکس روز يادداشتيادداشت

 دیدار رییس جمهور 
با فرماندهان ارشد سپاه

در حاشیه

کنایه تلگرامی آشنا به پسر عارف
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور در کانال تلگرامی اش 
در کنایه به فرزند محمدرضا عارف نوشته اســت: »سعدی از زبان 
حکیمی که به  فرزندانش نصیحت می کرد به ما آموخت که نه همه 
بزرگ زادگان موفق شده اند و نه همه افراد موفق بزرگ زاده بوده اند. 
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و 
دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است؛ یا 
دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد؛ اما هنر چشمه زاینده 
است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در 
نفس خود دولت است؛ هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی 

هنر لقمه چیند و سختی بیند.
وقتی افتاد فتنه ای در شام - هر کس از گوشه ای فرا رفتند

 روستا زادگان دانشمند - به وزیری پادشا رفتند
پسران وزیر ناقص عقل - به گدایی به روستا رفتند«

حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف در مصاحبه ای ویدئویی، ژن 
خوب پدر و مادرش را علت رشد و موفقیت هایش توصیف کرده بود.

 اظهار بی اطالعی امیر سیاری 
از حضورش در دولت دوازدهم

امیر حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در حاشیه آیین رونمایی از بازی »مبارزه در خلیج عدن ٢ ویژه 
تلفن همراه« که روز گذشته در نمایشگاه الکامپ تهران برگزار شد در 
پاسخ به سوال خبرنگار میزان درباره شایعاتی مبنی بر حضورش در 

کابینه دولت دوازهم گفت: من از این موضوع بی خبر هستم.
سیاری درباره دســتگیری برخی صیادان ایرانی از سوی عربستان 
نیز گفت: صیادان ما کامال وارد هستند، ممکن است در مرز آبی ما با 
عربستان صید کنند. اتفاق هم افتاده که گارد ساحلی آنها اشتباه کرده 
و صیادان ما را دستگیر کرده است کما اینکه در هفته گذشته دو، سه 

تیم صیادی آنها در آب های ما دستگیر شدند.

يادداشت

دیدگاه

حجت االســالم ســیدرضا تقــوی رییس شــورای 
سیاســت گذاری ائمه جمعه کشــور صبــح دیروز در 
نشست خبری اظهار کرد: صدا و سیما یک رسانه مدرن 
اســت که از طریق امواج، مطالب را به مخاطبین خود 
می رساند اما رسانه نماز جمعه، رسانه ای چهره به چهره 
اســت؛ یعنی بدون فاصله با مردم مطالب خود را بیان 
می کند. در تریبون نماز جمعه، مسائل سیاسی، تربیتی 
مطرح می شود و همچنین آموزش هم می دهد و برای 

حضور مردم اقدام می کند.
وی افزود: نماز جمعه، تریبون نظام و متعلق به حاکمیت 
است؛ متولی اصلی نماز جمعه متعلق به امام معصوم)ع( 
اســت اما در زمان غیبت، ولی فقیه که زمام امور را به 
دست دارد متولی نماز جمعه است. تریبون نماز جمعه 

باید مواضع نظام را تبیین و تفسیر کند.
وی همچنین درباره اینکه آیــا در گزینش ائمه جمعه 
گرایش های سیاســی افراد هم لحاظ می شود اظهار 
کرد: گرایش های حزبی را اصال دخالت نمی دهیم؛ اما 
امام جمعه باید طرفدار سیاست های نظام و عالقه مند 

به رهبری باشد. 

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز 
)دوشنبه( در نشســت هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به 
ســوالی درباره مناســبات تهران و کویت اظهار داشت: 
»مواضع ما اعالم شد. کارکنان سفارت اخراج نشده اند؛ 
بلکه موضوع مربوط به کاهش تعــداد دیپلمات ها بوده 

است. 
روز پنجشنبه به سفیر ما اطالع دادند که تعداد پرسنل 
کاهش یابد که ظرف یک ماه و نیم به اختیار ســفارت 

کاهش صورت بگیرد.«
وی ادامه داد: »همواره از روابط خوبی با کویت برخوردار 
بودیم. اقدام مثبتی نبود. سفیر ما در کویت و سفارتخانه 
ما درحد ســفیر خواهد بود. بعضی اوقات باید شرایط را 
درک کرد. ما حق اقدام متقابل را برای خودمان محفوظ 

می دانیم و هر زمان الزم باشد اقدام می کنیم.«
قاسمی در پاسخ به سوالی درباره رایزنی های ایران و عراق 
طی روزهای اخیر  و کاهش مستشاران نظامی ایران در 
عراق اظهار داشت: »روابط دو کشــور به سایر کشورها 
ربطی ندارد که چگونه باشد و دیگران نه می توانند و نه 

حق دخالت درباره این روابط را خواهند داشت.«

تقوی:

گرایش های حزبی در انتخاب 
ائمه جمعه دخیل نیست

قاسمی: 

 روابط ایران و عراق ربطی 
به دیگران ندارد

ريیس فراکسیون حج مجلس خبر داد:

صدور ویزای ۱۰ دیپلمات 
اعزامی به حج از طریق دوبی

ريیس فراکسیون زنان مجلس: 

حضور حداقل یک زن در کابینه 
مطالبه جامعه زنان است

حجت االســالم احد آزادی خواه رییس فراکسیون حج 
و زیارت مجلس شــورای اسالمی، با اشــاره به آخرین 
اقدامات انجام شده برای اعزام حجاج ایرانی به عربستان 
ســعودی، گفت: قرار اســت در چنــد روز آینده 10 
دیپلمات ایرانی برای فراهم کردن مقدمات اولیه اعزام 

حجاج، عازم عربستان سعودی شوند.
وی افزود: در روزهای اخیر برخی از مسئوالن کشور ما 
از عدم صدور ویزا بــرای 10 دیپلمات ایرانی اعزامی به 
عربستان ســعودی، این طور تلقی کرده بودند که حج 
تعطیل و مشکالتی ایجاد شده اســت؛ در صورتی که 
چنین چیزی نیســت. رییس فراکسیون حج و زیارت 
مجلس اظهار داشت: طبق توافقی که وزیر حج عربستان 
با رییس ســازمان حج ما انجام داده، قرار اســت امروز 

ویزای آنها از طریق دوبی صادر شود.
حجت االســالم آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: 
هیچ مشــکلی برای اعزام این دیپلمات ها وجود ندارد 
و طبیعت کار بر این اســت که امــروز ویزاها برای 10 
دیپلمات کشورمان صادر شــود و دیپلمات های ما به 

عربستان بروند.

رییس فراکسیون زنان مجلس حضور حداقل یک وزیر زن 
در کابینه دوازدهم را در راستای کمک به توسعه سیاسی 
کشور و از مطالبات جامعه زنان دانست. پروانه سلحشوری 
در نشست خبری صبح دیروز )دوشنبه( خود اظهار کرد: 
ما مطالبه ای را برای حضور زنــان در کابینه مطرح کرده  
بودیم زیرا معتقدیم یک شرط توسعه سیاسی، استفاده از 
زنان در سطح کالن قدرت است. حضور وزیر زن در کابینه، 
مطالبه من یا فراکسیون زنان نیست؛ بلکه مطالبه جامعه 
زنان و همچنین پیش نیاز توسعه سیاسی است. وی افزود: 
ما معتقدیم زنان توانمندی هستند که می توانند در سطح 
وزارت خدمت کنند و نسبت به حضور زنان در کابینه آینده 
هم ناامید نیستیم و تالشمان را خواهیم کرد که حداقل 
یک وزیر زن داشته باشیم. اگر هم بحث ایراد برخی مراجع 
به این موضوع است آقای احمدی نژاد در کابینه اش وزیر 
زن گذاشت و مراجع هم مشکل نداشتند؛ بنابراین نباید 
این موضوع را گردن دیگری بیندازیــم. آقای روحانی از 
حمایت ۵1 درصد زنان برای رسیدن به ریاست جمهوری 
برخوردار بوده که یکی از مطالبات آنها حضور وزیر زن در 

کابینه بوده است. 

کابینهسیاست خارجیحج

روزنامه هاآرتص با انتشار یادداشتی، به تحلیل اقدامات اخیر ترامپ در بحران 
سوریه پرداخت که به باور این رســانه صهیونیستی، تحویل دادن رسمی 
سوریه به روسیه و ایران یکی از این اقدامات است. در ابتدای این نوشتار می 
خوانیم: هدایت پروسه دیپلماتیک در سوریه رسما به روسیه و ایران منتقل 
شده و این در شرایطی است که انتظار می رود ترکیه، عربستان سعودی، 
قطر و امارات متحده عربی به تامین مالی شبه نظامیان دست آموز خود ادامه 
دهند تا نبرد بی فایده آنان علیه اسد ادامه یابد. هاآرتص افزود: در ماه گذشته 
]میالدی[ شاهد بودیم که ترامپ مهم ترین تصمیم خود را گرفت و کمک 
های مالی و تسلیحاتی به شبه نظامیانی که با اسد می جنگند را متوقف کرد.

روزنامه واشنگتن پست )WP( روز چهارشنبه نوشته بود که این تصمیم، 
تاییدیه نهایی مبنی بر اینکه سوریه به آنان تعلق دارد را به دست روس ها داد.

نه تنها روســیه بلکه ایران نیز از تصمیم ترامپ برای قطع کمک به شبه 
نظامیانی که همچنان با اسد می جنگند، بسیار خرسند شد.

پایگاه خبری »فایننشال تریبون« در گزارشی به نقل از کارشناسان امور 
سیاسی، مهم ترین دلیل پشت پرده اقدامات ضد ایرانی کویت را اعمال فشار 

عربستان به این کشور توصیف کرد.
فایننشال تریبون می نویسد: به وضوح مشــخص است که اقدامات اخیر 

مقامات کویت تحت تاثیر اعمال فشار عربستان سعودی انجام می شود.
در ادامه این گزارش به نقل از تحلیل گران چنین آمده است: این رفتار کویت 
بی اساس بوده و صرفا تحت تاثیر فشار عربستان انجام می شود که روابط 

خوب کشورهایی مانند کویت و قطر با ایران را بر نمی تابد.
این پایگاه خبری افزود: کویت تا چندی پیش سیاست خارجی منطقی و 
معتبری را دنبال می کرد اما اخیرا تحت تاثیر فشار عربستان قرار گرفته است، 

قطر هدف نخست سعودی ها بود و اکنون نوبت کویت است.
فایننشال تریبون در پایان به نقل از کارشناسان  نوشت: کویت تنها کشوری 

است که بیشترین زیان و خسارت را از ایجاد تنش با ایران خواهد دید.

هاآرتص: 

 ترامپ، سوریه را به 
ایران و روسیه تحویل داد

پايگاه خبری »فايننشال تريبون«:

پشت پرده اقدامات 
ضدایرانی کویت چیست؟

رفیقدوست:

 روحانی در مورد سپاه اشتباه کرد

يکی از موسسان سپاه گفت: بهترين تکیه گاه آقای روحانی برای موفقیت در اين چهار سال، مقام معظم رهبری 
است. در دور اول مقام معظم رهبری تعبیری از انتخاب ايشان داشتند که حتی در مورد آقای هاشمی نداشتند. با 
توجه به حسن نیت و احساس مسئولیتی که آقا دارند ايشان اگر به جای ديگران به آقا متکی باشند، اين دوره چهار ساله 

را به خوبی پشت سر خواهند گذاشت.

قبل از هر سخنی باید گفت کاربرد کلمه بحران  سید رسول 
در عنوان این نوشــتار شــاید مناسب نباشد؛ رضايی

هرچند که قطع روابط قطر با چند کشور عربی به معنای واقعی کلمه 
برای رژیم سعودی بحران محسوب می شود ولی مطمئنا نمی توان 
آنچه کویتی ها در کاهش ســطح روابط با ایران انجــام داده اند را 
به واسطه کلمه بحران توصیف کرد. البته شاید برای کویتی ها در آینده 
ای نه چندان دور بحران آفرین باشد ولی بدون شک کاهش سطح 
روابط یک کشور کوچک نمی تواند آسیبی برای ایران محسوب شود؛ 
آن هم بــا توجه به اینکه فرهنگ سیاســی و دینی ایــران به دلیل 
اشتراکات مذهبی و وجود شیعیان در کویت، خاستگاه خوبی برای 
پذیرش عمومی در این کشور دارد و احتماال این موضوع تنها یکی از 
پتانسیل های ایران خواهد بود تا به زودی به همگان ثابت شود که 
کویت در ایجاد تنش با ایران، استعداد بسیار بیشتری برای آسیب 

دیدن و مواجه شدن با بحران دارد.
هر چند که احتماال مسئوالن کویتی این موضوع را بهتر از هر کس 
دیگری می داننــد و همین موضوع که آنها ســطح روابط را کاهش 
داده اند، گویای این مطلب است که آنها متوجه هستند که قطع روابط 
با قدرتمندترین همسایه شان چه پیامدهایی می تواند درپی داشته 
باشد.با این وجود آنچه مشخص اســت و البته تمامی کارشناسان 
بعد از اعالم کویت مبنی بر کاهش سطح روابط با ایران بر آن صحه 
گذاشته اند، این است که کویتی ها تحت فشارهای عربستان سعودی 
دســت به چنین اقدامی زده اند و البته که سعودی ها از قطع روابط 
کامل کویت با ایران بیشتر استقبال می کنند، اما همان طور که گفته 

شد چنین چیزی به هیچ وجه به نفع کویتی ها نخواهد بود.
لذا به نظر می رســد آنچه از این بحران مد نظر سعودی ها بوده، در 
راستای سیاست کهنه ایران هراسی، صرفا ایجاد یک تعادل در بحران 
برای جهت دهی به افکار عمومی در منطقه و خصوصا افکار عمومی 
داخل عربستان است و همچنین تحت فشار قرار دادن ایران که البته 
بعید است کاهش سطح روابط کویت با ایرا ن فشاری را به ایران وارد 
کند. البته باید منتظر ماند و دید کویت تا به کجا به این بازی ادامه 
خواهد داد که البته این موضوع در گرو این است که عربستان صعودی 
 چه امتیازاتی به شیوخ کویت داده و این امتیازات و باج های سعودی 

تا به کی می تواند موثر باشد.

تنش کويت برای ايران در مقابل بحران قطر برای عربستان؛

توازن در بحران!

حسن روحانی دیروز با فرماندهان عالیرتبه سپاه  دیدار کرد،در این 
دیدار هر دو طرف بر ضرورت وحدت و انسجام همه نیروها و نهادهای 
نظام و تالش برای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقالب و خدمت 

خالصانه به مردم تاکید کردند.
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مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان اعالم کرد:

اجرای طرح نظام نوین کشاورزی در 
اراضی زراعی استان اصفهان

مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی استان اصفهان گفت: طرح نظام 
نوین کشاورزی در استان اصفهان نیز ابالغ شده وحدود ۵۰۰ هکتار 
از اراضی کشاورزی به صورت آیش در آمده است.محمودرضا افالکی  
اظهار داشت:باتوجه به اینکه ۵۷ درصد از بهره برداران استان باالی 
۵۰ سال سن دارند باید آموزش های نوین ومتفاوت تری تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از محصوالت زراعی درحال برداشت است، 
بیان داشــت: ضرورت افزایش دانش بهره بردار کشاورزان، گلخانه 
داران وحتی کســانی که درزمینه فرآوری وبسته بندی محصوالت 
فعالیت می کنند باید قابل توجه باشد و براساس سیاست ها وهدف 
گذاری های تولید نظام کشــاورزی انجام شــود.افالکی آموزش را 
شالوده اصلی برای ترویج وتولید محصوالت پایدار عنوان کرد وافزود: 
آموزشها متناسب با شرایط مناطق صورت گیرد و اداره هایی همچون 
کمیته امداد، فنی وحرفه ای، بهزیستی، تعاون روستایی، تشکالت 
و...به عنوان بازوان آموزش باشــند.وی افزود: در استان اصفهان ۸۰ 
هزار نفر روز آموزش در سال گذشته برای کشاورزان و بهره برداران 
تشکیل شــد که بیش از ۲۰ هزار نفر به صورت مهارتی وکالس در 
 مزرعه بوده وامیدواریم این کالس ها باحضور کارشناسان استمرار

 یابد.

خبر

اخبار

راه اندازی شش طرح صنایع تبدیلی دراستان اصفهان
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: شش طرح 
صنایع تبدیلی دراســتان اصفهان با اعتباری بیش از 116 میلیارد و ۲۰۸ میلیون 

ریال راه اندازی شد.

افزایش 100درصدی صادرات 
پودر گوشت طیور از اصفهان

رییــس اداره قرنطینــه و امنیت زیســتی اداره کل 
دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از96۰تن پودر گوشــت از این استان به 
ترکیه صادر شده که این میزان صادرات نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل بیش از 1۰۰درصد افزایش داشته 
اســت.منصور کیمیایی با بیان اینکه این استان رتبه 
نخست صادرات پودر گوشــت طیور در کشور را دارد 
افزود:صــادرات پودر ضایعات گوشــت طیور به خارج 
از کشور امســال بیش از ۲6۰هزار دالر برای استان ارز 
آوری به همراه داشته اســت .وی گفت : پودر گوشت 
یکی از محصــوالت جانبی فرآوری شــده از ضایعات 
کشــتارگاه ها و شرکت های بســته بندی گوشت دام 
وطیور است که مطابق بااستانداردهاو تایید بهداشتی 
دامپزشــکی به خارج ازکشور ارســال می شود.پودر 
گوشــت حدود ۵۵ درصد پروتئین خــام دارد و برای 

تغذیه طیور استفاده می شود.

 مدیر کل فرودگاه بین المللی
 شهید بهشتی اعالم کرد:

اعتبار 10 میلیاردی برای ارتقای 
تجهیزات فرودگاه اصفهان 

مدیر کل فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی گفت: 
دستگاه های فرســتنده و گیرنده های ارتباطی جدید 
فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان، نصب 

وراه اندازی شد. 
حســن امجدی اظهار داشــت: تجهیــزات ارتباطی و 
رادیویی این فرودگاه شامل فرستنده ها و گیرنده های 
سامانه سوئچینگ با قابلیت افزایش پوشش فرکانسی 
 با هزینه بیــش از 1۰ میلیارد ریال نصــب و راه اندازی

 شد.
وی با بیان اینکه دستگاه های فرستنده و گیرنده های 
R&S از پیشــرفته ترین  جدیــد ســری ۴۲۰۰ 
تجهیزات رادیویی دنیاســت، افــزود: ارتقا در کیفیت 
مکالمــات بین خلبــان و مراقبــت پــرواز و افزایش 
 پوشــش فرکانســی واحد های مراقبت، از مزایای این 
دستگاه هاســت.مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی گفت: این تجهیزات با مشارکت کارکنان اداره 
کل ارتباطات و ناوبری شــرکت فــرودگاه ها و ناوبری 
 هوایی ایران و اداره ارتباطات فرودگاه اصفهان نصب شده

 است.

موضوع اشــتغال و دســتیابی افراد به شــغل مورد نظر از 
اساسی ترین نیازهای جامعه محسوب می شود. یکی از اهداف 
کالن توسعه در اغلب کشــورها و از جمله کشور ما، کاهش 

بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است.
بیکاری به عنوان پدیده  مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
مطرح بوده و رفع آن همواره، از جمله دغدغه های اساســی 
برنامه ریزان اســت. از این رو، بهره برداری کامل و مناسب از 
منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی 

توسعه در نظر گرفته شود.
بیکاری، یکــی از نامطلوب تریــن پدیده هــای اقتصادی و 
اجتماعی است که پیامدهای منفی و ناگواری را در زمینه های 

مختلف به دنبال دارد.
در این میان 1۵ درصــد از تولید ناخالص کشــور متعلق به 
استان اصفهان بوده و باید گفت اصفهان صنعتی ترین استان 
کشور است که ۷۰ درصد از فوالد کشور، ۵۰ درصد از صنایع 
ساختمانی، 6۰ درصد مصنوعات طالیی کشور و ۲۵ درصد از 
فرآورده هایی نفتی در آن توزیع می شود و 1۰ درصد کارگران 

کشور در این استان فعالیت می کنند.
همچنین ۴۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور در استان 
اصفهان قرار دارد که البته 1۰۰هزار هکتار به دلیل خشکسالی 

از دایره کشاورزی خارج شده است.
استان اصفهان به عنوان 1۰ شهر برتر گردشگری دنیا مطرح 
است و باید گفت همواره به عنوان یکی از 1۰ شهر زیبای جهان 

سرشــار از آثار هنری و تاریخی است و با داشتن قابلیت های 
توریستی شهر اصفهان و برخورداری از جاذبه های گردشگری 
بسیار در زمینه های تاریخی، طبیعی و انسان ساخت با ارزش 
ملی و فراملی و وجود اثر تاریخی غیرمنقول و اثر شناخته شده 
منقول بازمانده از ادوار مختلف در جای جای استان به قطب 

مهم گردشگری کشور تبدیل شده  است.
این استان قابلیت های بســیاری در تولید فرش دستباف و 
ماشــینی، صنایع دســتی با ثبت ملی و ... دارد که البته این 

گزارش گنجایش تمام پتانسیل ها را ندارد.
با تمام ویژگی های چشــمگیر صنعتی و غیر صنعتی موجود 
در استان اصفهان، این اســتان در بهار امسال با 16/1 درصد 
بعد از البرز و چهارمحال بختیاری سومین استان با بیشترین 

جمعیت بیکار در کشور شناخته شده است.
 چالش های پیش روی مسائل کار و اشتغال در استان اصفهان، 
این شهر را به یک بمب در آستانه انفجار و وقوع فاجعه تبدیل 
کرده و نسخه های کاغذی برای درد بیکاری این استان حتی 
همچون مسکن های موقتی هم نیست که بتواند چنین درد 

شدیدی را اندکی تسکین دهد.
فاجعه بیکاری و مالیات در اصفهان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: متأسفانه اصفهان 
از جمله شهرهایی است که بیکاری بســیار در آن به چشم 
می خورد، اما در سه سال گذشته با افزایش شیب تند مالیات 

نیز روبه رو بوده ایم.

مصطفی رناسی با اشــاره به پدیده تعطیلی برخی بنگاه های 
اقتصادی، اظهار داشــت: امروز بنگاه های اقتصادی در چند 
حالت به ســر می برند. تعدادی از این بنگاه ها مشــغول به 
فعالیت هستند در حالی که چاره ای جز این ندارند، تعدادی 
 زیر ظرفیت کار می کنند و تعدادی هم در وضعیت مســاعد

 به سر می برند.
وی به افزایش تورم 6۰ درصدی در سه سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: این افزایش به این معناست که 6۰ درصد از پول ملی 
کم شده و فضای رقابت در حوزه صادرات از دست رفته است.

نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در مقایســه 
با کشــورهایی نظیر چین با نرخ تورم 1۰درصــد و نرخ ارز 
ثابت، عمــال امکان هرگونــه رقابت در بازارهــای جهانی از 

تولیدکنندگان ایرانی سلب شده است.
رسیدن نرخ بیکاری در استان اصفهان به 30 درصد

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ 
بیکاری در استان اصفهان به 3۰ درصد رسید، گفت: ۴۰ هزار 

کارگر اصفهانی در سال 9۵ تحت پوشش بیکاری رفته اند.
حجت االسالم سید ناصر موســوی  الرگانی با اشاره به عدم 
همخوانی آمارهای اشتغال در کشور اظهار داشت: ارائه آمار 
ایجاد ۷۰۰، 9۰۰ و یک میلیون و ۲۰۰ هزار شــغل توســط 

مسئوالن دولتی پایه و اساس دقیق ندارد.
وی اضافه کرد: چنانچه دولت فعلی پیام ایشان را سرلوحه کار 

خود قرار داده بود، هیچ مشکلی برایش پیش نمی آمد.
موسوی الرگانی با بیان اینکه استان اصفهان استانی صنعتی 
است که بعد از جدا شدن البرز از تهران می توان آن را نخستین 
استان صنعتی کشور دانست، افزود: چنانچه آمار بیکاری را با 
کشاورزان که در استان بیکار شدند، محاسبه کنیم  باید گفت 
در حال حاضر میانگین نرخ بیکاری در استان اصفهان به 3۰ 

درصد رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ دوره  ریاست جمهوری در ایران 
به اندازه ۴ ســال اخیر تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانه نبوده 
است، بیان کرد: در سال 9۴ و 9۵ بیشترین تعدیل نیرو را در 

کشور داشته ایم.
نماینده فالورجان در مجلس افزود: در نیمه نخســت سال 
گذشته تعداد افراد تعدیل شــده از کار در استان اصفهان که 
تحت پوشــش بیمه بیکاری رفته اند در حدود ۲۰ هزار نفر 

بوده  است.
وی اضافه کــرد: چنانچه این میزان را در 6 ماهه دوم ســال 
گذشته حساب کنیم فقط در اســتان اصفهان ۴۰ هزار نفر 

تحت پوشش بیمه بیکاری رفته اند.
موســوی الرگانی افــزود: این تعــداد افراد تعدیــل از کار 
می توانستند از بیمه بیکاری اســتفاده کنند، افرادی که در 
طول فقط یک سال در استان اصفهان بیکار شده اند بیش از 

این ارقام است، زیرا بیمه بیکاری شامل تمام افراد نمی شود.
وی یادآور شــد: فقط در طول یک ســال اخیر بســیاری از 
واحدهای تولید کوچک صنعتی، کاشی نیلو، کاشی اصفهان، 
پلی اکریل و شرکت ریسندگی و بافندگی زاینده رود در استان 

اصفهان با تعدیل نیروهای خود تعطیل شده اند.

وقتی کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند؛

فاجعه بیکاری در اصفهان

سکه تمام بهار آزادی
11،670،000 ریال)طرح جدید(

6،200،000 ریالنیم سکه

3،620،000  ریالربع سکه

2،440،000 ریالسکه یک گرمی

1،145،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

 نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان بیش از ۳۵ درصد است

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت:  زاینده رود
درصورتی که افــراد تمرین واقعــی کار در بحث های 
آموزشی داشته باشند،  ضریب اطمینان برای شغل را خواهند داشت و عبور از 
داالن مهارت ها دسترســی به شــغل را برای آنها فراهم می ســازد.  جاللی 
همچنین گفت: سالیانه نزدیک به 6۰ هزار نفر در استان اصفهان از آموزش های 
فنی و حرفه ای استفاده می کنند که 3۵ درصد این افراد شاغل و مابقی افراد 

کارجو هستند.
ابوطالب جاللی در نشست خبری خود ضمن اشاره به فرا رسیدن هفته مهارت 
و ششــم مردادماه روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنــی و حرفه ای اظهار 
کرد: هفته مهارت از 31 تیرماه نام گذاری و 6 مرداد بــه نام روز کارآفرینی و 
آموزش های فنی و حرفه ای نام گذاری شده است که یک خیزش و جهتی در 
راستای رسالتی که داریم باید داشته باشد. اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای 
در رفع معضل بیکاری و ایجاد اشــتغال پایدار موثر است و برنامه های فنی و 
حرفه ای در سال گذشته و سال جاری به طور یقین می تواند در بحث اشتغال 

تاثیر جدی را به همراه داشته باشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره به وجود منابع طبیعی 
و زیرزمینی در کشور تاکید کرد: حق مردم این نیست که با این ظرفیت های 
ویژه در کشور، نرخ بیکاری حدود 1۴ درصد باشد و دستگاه های مسئول در 
راستای رسالت و ماموریتی که دارند، باید پاســخگوی مطالبات بحق مردم 
باشند. وی بیان کرد: در کنار مزیتی که به آن اشاره شد، شاید یکی از بهترین 
مزیت ها در حال حاضر در کشور وجود گروه سنی جوانان است که می توانند در 
فعالیت ها مشارکت داشته باشند و با این مشارکت جدی شرایط اشتغال را به 

شکل مناسبی ارتقا دهند.
جاللی اصلی ترین مؤلفه و مقوله تاثیرگذار در شکل گیری مناسب تر تولید و 
کاهش نرخ بیکاری را توانمندسازی نیروی انسانی دانست و عنوان کرد: با توجه 
به منابع موجود در کشور و عدم اشتغال ،مشکالت موجود حاکی از آن است که 
کم مهارتی یا بی مهارتی افراد و جوانان به آنها اجازه نمی دهد که در فعالیت های 

اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته باشند.
وی اضافه کرد: متاسفانه نتوانستیم در این حوزه برنامه جامع و مناسبی داشته 
باشیم به همین دلیل امروز خروجی نظام آموزش رسمی ما موجب ایجاد دغدغه 
اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی شده است. وی با تاکید به نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان بیان کرد: نرخ رشد بیکاری در استان به 
صورت کلی 1۴ درصد است و نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان 
بیش از 3۵ درصد است و این امر نشــان می دهد که در نظام آموزشی درست 

عمل نشده و برنامه های جامعی نداشته ایم.
وی ادامه داد: در کشــور ما به جهت ناهمخوانی و ارتبــاط معناداری که بین 
بنگاه های آموزشی، سند توسعه، سند اشتغال و مواضع سیاست مداران وجود 
دارد به آن رونق الزم در اشتغال نرسیده ایم، حسن آموزش های فنی و حرفه ای 
این است که سعی شده استانداردهایی متناسب با استانداردهای شغل داشته 
باشد و این هم راستا بودن استانداردها، اصلی ترین مزیت آموزش های فنی و 

حرفه ای است.
جاللی عنوان کرد: نکتــه دوم تمرین کار عملی و زنده اســت که ۸۰ درصد 
بسته های آموزشــی به صورت عملی در کارگاه ها انجام می شود، نکته سوم 
این است که از ابتدای ورود، فرد مورد مشــاوره و استعدادیابی قرار می گیرد 
و زمانی که ظرفیت های فرد مورد ارزیابی واقع شــد با ظرفیت های آموزشی 

هم تراز می شود.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر مشاوره، کاریابی ها  هم وارد عمل می شوند که 
نسبت به ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای واقف هستند و ظرفیت های بالقوه 
افراد را شناسایی می کنند؛ سعی شده مقوله کارآفرینی هم در دستور کار قرار 
گیرد. ممکن است بسیاری از افراد به واسطه توانایی هایی که دارند جذب کار 
شوند، اما برخی مایل  هستند عالوه بر خود برای دیگران نیز ایجاد شغل کنند 

که در دوره های کارآفرینی این آموزش را می بینند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر تمرین کار عملی و زنده از تکالیف شغلی است 
که در بحث های آموزشی موجود هستند؛ بدان معنا که ۸۰ درصد بسته های 
آموزشی به صورت عملی در کارگاه ها انجام می شــود و همین اتفاق فرصت 

جدیدتری برای جوانان خواهد بود.
جاللی تصریح کــرد: در صورتی که افراد تمرین واقعــی کار را در بحث های 
آموزشی داشته باشــند، ضریب اطمینان برای دسترسی به شغل را خواهند 
داشت. در آموزش های فنی و حرفه ای از ابتدای ورود فرد به مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای، مورد مشاوره آموزشی و هدایت شغلی قرار می گیرد و در مشاوره 
ظرفیت ها ارزیابی و اســتعدادیابی می شوند و با ســنجش توان و عالیق این 

ظرفیت ها، مورد ارزیابی واقعی قرار می گیرند.
وی توضیح داد: در مرحله بعدی ظرفیت های آموزش فنی و حرفه ای با توانایی 
به نوعی هم تراز شده و هدایت و مشاوره به شــکل صحیح صورت می گیرد، 
هنگامی که توانایی اشــخاص مورد ارزیابی قرار می گیرد بعد از عبور از داالن 
مهارت ها، دسترسی به شغل برای آنها فراهم می شود و در این مسیر سعی شده 

از کارشناسان مشاوره و کاریابی ها استفاده شود.
وی توجه به کارآفرینی در آموزش های فنی و حرفه ای را مهم دانست و افزود: 
در مقوله کارآفرینی بســیاری از افرادی که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش می بینند، ممکن اســت که در محیط های کاری توسط کارفرمایان 
و بنگاه های اقتصادی به واسطه توانایی ها جذب کار شوند و البته تعدادی هم 
راغب هستند که فرصت هایی را برای خود فراهم کنند و شرایط کارآفرینی را 

برای دیگران ایجاد کنند.
وی ضمن اشــاره به طرح  مهارت آموزی در محیط کار واقعی ابراز داشت: در 
این طرح 16۰ نفر واحد پذیرنده و ۲۵۰ نفر در واحدها مشغول کار هستند و 
در حال حاضر سالیانه نزدیک به 6۰ هزار نفر در استان اصفهان از آموزش های 
فنی و حرفه ای استفاده می کنند که 3۵ درصد این افراد شاغل و مابقی افراد 
کارجو هستند، نزدیک به ۲۵ درصد افراد در فنی و حرفه ای نیز دانشجویان و 

دانشگاهیان می باشند.

تسنیم: امروز بیکاری تجربه تلخ اقتصاد کشور است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی است که به نظر 
می رسد برای بسیاری از جوانان تن به واقعیت نمی دهد.
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رمان »باغ طووی«به چاپ دوم رسید
 رمان »باغ طووی« اثر مسلم ناصری از سوی انتشارات کتاب جمکران به چاپ دوم رسید.این 
اثررمانی جذاب و روان است که زندگی میثم تمار را دستمایه داستان سازی خود قرارمی دهد.

در شهر

 فراخوان جشنواره ادبی
 »رقص سقوط« اعالم شد

مدیر ویژه برنامه های شهری گفت: فراخوان جشنواره ادبی »رقص 
سقوط« به اشعاری با موضوع هجو آل سعود، تروریسم و جریان های 

مرتجع منطقه در قالب طنز اختصاص یافته است.
سید ابراهیم حســینی اظهار داشــت: مدیریت ویژه برنامه های 
شهری سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان با همکاری 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان به برگزاری جشنواره ادبی رقص 

سقوط اقدام کرده است.
وی افزود: شــرکت کنندگان می تواننــد حداکثر ســه اثر را به 
دبیرخانه جشنواره ارســال کنند که در جشنواره دیگری برگزیده 
یا در کتابی منتشــر نشــده باشــد؛ همچنین در این آثار باید از 
توهین به نژادها و قومیت ها و باورهای مذهبی و استفاده از الفاظ 
رکیک، پرهیز و به جنبه طنز جشــنواره توجه شــود. وی تصریح 
کرد: مهلت ارســال آثار به جشنواره رقص ســقوط تا ۳۰ مرداد 
 اســت. عالقه مندان می توانند از طریق ایمیل جشنواره به نشانی

  raghsesoghoot@gmail.com  یــا کانــال تلگــرام  
@raghsesoghoot آثار خود را ارســال کنند یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۷۳۸۷۹۲۸ تماس بگیرند.

مفاد آراء شهرضا
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک شهرضا تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 1036 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شــماره 139660302008001190 - 96/02/31 ادهم محمدی فرزند 
مظفر ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1036 فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت ششدانگ  305/85 مترمربع
موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1396/05/03 

تاریخ انتشار نوبت دوم:چهار شنبه 1396/05/18 
م الف:353

تحدید حدود اختصاصی
5/6 شــماره صادره : 1396/42/391690- 1396/04/27  نظــر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/3724 مجزی شده از پالک 
131 فرعی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
شکوه فیاض دســتگردی و غیره فرزند ابوالقاســم در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 96/05/28 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محــل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شــد. م الف: 12923 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان

)150 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/38 شماره: 466/94 ش 6 به موجب رای شــماره 557 تاریخ 95/12/26 حوزه 
نطنز شورای حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه فرشاد 
صادقی الهرود فرزند ایوبعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 1- الزام 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو پیکان وانت 
به شماره انتظامی 359/78 ل 18 به نام خواهان اصغر مبیبن کشه فرزند عباس به 
نشانی طرقرود روستای کشه محله درب حمام قدیم منزل عباس مبین. 2- پرداخت 
مبلغ 213/750 ریال بابت هزینه دادرسی. رعایت تبصره 2 ماده 306  ق آ د م الزامی 
می باشــد. پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. مــاده 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:206 
 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان نطنز)مجتمع شماره یک(

)198 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/39 شــماره صادره: 1396/04/391893 - 1396/4/27 نظر به اینکه خواهان 
آقای محمد صادق باغبادی احدی از مالکین مشــاعی پــالک 484 فرعی از 53 
اصلی واقع در افوشــته بخش 9 حوزه ثبتی نطنز درخواست افراز سهم مشاعی خود 
به طرفیت خانمها میمنت و زهرا و خانم باال )شهرت همگی سعیدی نطنزی( را به 
این اداره تسلیم نموده اســت و نماینده ثبت با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده 
سابقه ای از صدور سند مالکیت معارض نداشته و در موعد مقرر مندرج در اخطاریه 
شــماره 1396/04/352642 مورخ 1396/01/21 نقشــه بردار نقشــه افرازی را 
ترســیم و طی نامه 1396/04/368887  مورخ 1396/02/28 به شهرداری نطنز 
ارسال و شهرداری طی نامه شــماره 2002/9645 مورخ 1396/03/03 افراز ملک 
را بواســطه محل قرارگیری و نوع کاربری مقدور ندانســته لذا به استناد مفاد 5 و 
6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب آبانمــاه 1357 تصمیم 
به  رد درخواســت افراز پالک فوق صادر و مقرر میدارد نظریه مرقوم برابر مقررات 
به طرفین ابــالغ گردد لذا با توجه بــه  درخواســت وارده 950407061230725 
مورخ 1395/11/24 خواهان که اعالم نموده آدرســی از مالکین مشاعی در دست 
نمیباشــد و به آنان دسترســی ندارد مراتب از طریق انتشــار آگهی به نامبردگان 
ابالغ تا چنانچه به نظریه مزبور معترض باشــند دادخواست اعتراض خود را ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی به دادگســتری شهرســتان نطنز تسلیم و 
 رســید اخذ نمایند. م الف: 207  عمرانی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک نطنز

)231 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

شــماره    9610423633100108 ییــه: اجرا شــماره   5 /42
پرونده:9509983633101090 شماره بایگاني شعبه:951115 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510093633102805 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973633100048 محکوم علیه حمزه قدیریان  نجف آبادي فرزند مجتبي به 
نشاني مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 8/695/000 ریال بابت هزینه دادرسي و 8/400/000 ریال 
بابت حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت زمان پرداخت بر 
اساس شــاخص بانک مرکزي در حق محکوم له علي رضائي آدریاني فرزند عباس 
به نشاني اصفهان خمیني شهر خیابان امیرکبیر تقاطع چهارم کوچه 101 با وکالت 
مهدي شمس کیا فرزند رجبعلي به نشــاني اصفهان خ بزرگمهر چهارراه نورباران 
ابتداي خ شریف واقفي بعد از بانک تجارت ساختمان بهمن ط 2 واحد 4 و پرداخت 
نیم عشــر اجرایي در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیســت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا 
خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 

4-خودداري محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراي 
حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین بــه نحوي که باقیمانده اموال 
براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود 
آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت 
 مالي 1394(. مالف: 4319 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرستان خمیني شهر

)444 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/53 شــماره صادره: 964202511405322- 96/5/1 ســند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 29685 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت  اصفهان 
ذیل ثبــت 66025 در صفحه 62 دفتــر 318 بنام زهرا کتانی تحت شــماره چاپی 
برگه ای 608811 - ب 91  ثبت و صادر و تسلیم شــده است سپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
10224 مورخه 1395/9/17 به گواهی دفترخانه 182 اهواز رسیده مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند  مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13332 قویدل 
 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)ســاختمان شماره 2 بهارستان

)221 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/57 نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شماره 12579 فرعی واقع 
در اردستان  یک اصلی گرمســیر  بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 22046 در صفحه 
280 دفتر 279 به نام جمشید حیدری صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 960319681397657-96/4/25 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 36894-95/4/25 به 
گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:175 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )210 کلمه، دو کادر(
مزایده

5/58 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد 

اجراییه در پرونده کالسه 381/95 مدنی ش که به موجب آن آقای یاسر عسکریان 
فرد فرزند مرتضی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 120.172.400 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق محکوم له آقای علی 
ســاعی فرزند محمد با توجه به اینکه محکوم آقای مرتضی عســکریان فرد فرزند 
شکراله اقدام به معرفی پالک ثبتی به شــماره 19757 شماره ملک 11372 نموده 
است. لذا پالک توقیفی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند. فروش 
14/07 حبه مشاع از 72 حبه از تمامی شــش دانگ پالک ثبتی 19757  به شماره 
ملک 11372 واقع در اردستان میدان مدرس خیابان مدرس کوچه جنب پارکینگ 
مدرس اولین کوچه بن بست سمت راســت درب دوم با مساحت 186/84 مترمربع 
و به صورت قطعه زمین نیمه محصور شــده میباشد که دو ضلع جنوب و غرب آن با 
اجرگری با ارتفاع متوسط سه متر محصور شده ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی 
به مبلغ 120/172/400 ریال متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه 
مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از مزایده مورد مزایده را که آگهی شده مالحظه 
نمایند مال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده 
مزایده باید ده درصد کل بهای مزایده را فی المجلس به عنوان ســپرده به قسمت 
اجرا تســلیم نماید و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت 
در مهلت مقرر ســپرده او به نفع دولت ضبط می گردد. تاریــخ مزایده: 96/05/18 
ســاعت 9 صبح مکان مزایده: واحد اجرای احکام حقوقی دادگســتری شهرستان 
 اردستان م الف: 176 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان

 )278 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/69 شــماره صادره: 1396/04/392443 - 1396/4/28 چون تمامی ششدانگ 
یکباب خانه و زمین محصور پالک شــماره 1710 فرعــی از 182 - اصلی واقع در 
ابیازن بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ابراهیم گلشائی فرزند 
محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 1396/06/01 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 ســاعت 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 شــد.م الف: 209  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 

)146 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/62 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان کالسه پرونده 521/96 ح 2 وقت رسیدگی ســاعت 6/20 بعدازظهر روز 
دوشنبه مورخه 1396/7/3 مشخصات خواهان: اکبر ســلمانی فرزند محمد مقیم 
رهنان جنب شهرداری سابق خ مطهری ک ش احمد حیدری پالک 77 مشخصات 
خوانده: اکبر زمانی فرزند یداله خواســته و بهای آن: الزام به انتقال ســند  گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4335 شــعبه 
 دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

 )167 کلمه، دو کادر(

جشنواره

اینستاگردی

مدیر مجتمع فرهنگی کوثرخبر داد:

اجرای نمایش»خروس 
زری،پیرهن پری«

مدیر مجتمع فرهنگی کوثر اظهار داشت: نمایش شاد و 
موزیکال »خروس زری، پیرهن پری« از یکم تا سیزدهم 
مرداد ماه ساعت ۱۹ در آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی هنری 

کوثر اصفهان به روی صحنه می رود.
حمیدرضا مکارمی افزود: نمایش »خروس زری، پیرهن 
پری« به نویسندگی احمد شاملو و کارگردانی امید اجاقی 
اســت و داوود امینی نژاد، علی رضا اکبری فرتخونی، زهرا 
نیلی خواجو، پریچهره صدیقیان، افروز بهزادی و مرضیه 

مختاریان در آن ایفای نقش می کنند.

به میزبانی فرهنگسرای مهرکاشان؛

 نمایش»قصه ظهر جمعه« 
به روی صحنه می رود 

دســتیار کارگردان نمایش »قصه ظهر جمعه« در مورد 
جزئیات آن گفت: قصه ظهر جمعه روایتگر داستان خانواده 
ای است که کارخانه سنگبری آنها به علت کالهبرداری 

شخصی به نام »میالنی« دچار مشکل مالی شده است.
نیلوفر جهانگیر تصریح کرد: این داســتان در بعد از ظهر 
جمعه ای روایت می شــود که دختر خانواده )که پیشتر 
نامزدی اش با محسن، خواستگار قبلی اش به هم خورده( 
مراسم عقد کنانش را با جهان )پســری که مادرش قول 
پرداخت بدهی های سنگبری را در ازای دریافت دو دانگ 
از سنگبری داده( برگزار می کند و کشمکش های اعضای 
خانواده در این قصه منجر به اتفاقاتی می شود که دیدنی 

است.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا۶مرداد ماه فرصت 
دارند هر روز رأس ساعت۲۱به فرهنگسرای مهر کاشان 

مراجعه کنند.

بازیگران»پایتخت 5«در یک قاب
یکی از پرطرفدارترین فیلم های تلویزیون ایران در چند سال اخیر، 
ســریال تلویزیونی پایتخت بوده که توانسته مخاطبان زیادی را به 

سمت خود جلب کند.
این سریال که تاکنون 4سری از آن به نمایش درآمده است، سری 
پنجمش در حال ساخت است. قصه سری جدید سریال پایتخت، 

همان قصه زندگی معمولی خانواده نقی است.
در همین راســتا  احمد مهران فر بازیگر سریال، تصویری از عوامل 

سریال پایتخت5 را در صفحه اینستاگرام خود  منتشر کرد.
 احمد مهران فر در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»روزهایی گرم و سخت کنار دریای خزر و ثبت لحظه های شیرین 
»پایتخت 5«؛ پایان یک روز کاری«.

تهیه کننده،کارگردان و نویســنده  اعظم 
نمایش تتراکرومات، در حاشــیه حاجی رضازاده

اجرای سانس ویژه اصحاب رسانه و 
عکاسان که روز گذشــته با یک ســاعت تاخیر در مجموعه 
فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه رفت، اظهار داشت: 
پروژه تتراکرومات، نمایشی متشــکل از۸ بازیگر برگزیده و 4 
بازیگرحرفه ای است که از۱۲بهمن ماه سال گذشته با همکاری 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان کلید خورد. محمدجواد 
صرامی تصریح کرد: تمرین این نمایش از ۱5فروردین ســال 

جاری تا ۳۱تیرماه ادامه داشت.
وی این نمایش را برگرفته از مکبث شکسپیر دانست و افزود: 
نمایشنامه تتراکرومات نگاه جهانیزه شده ای دارد که با توجه به 

افکار و دیدگاه های خودم نوشتم.
تهیه کننده، کارگردان و نویسنده نمایش تتراکرومات ادامه 
داد: مکبث، نماد کسی اســت که در تمام دنیا قدرتش باعث 
فروریختن فرهنگ، اجتماع و عشــق شده و اگر عشق نباشد 

منجر به خون در قدرت می شود.
وی واژه تتراکرومــات را به معنی یک نوع اختالل در چشــم 
دانســت و گفت:چشــم انســان ها از این نظر به سه دسته 

دی کرومات، تیری کرومات و تتراکرومات تقسیم می شود.
تهیه کننده، کارگردان و نویسنده نمایش تتراکرومات افزود: 
دی کرومات ها افرادی هســتند که کوررنگی دارند و تیری 

کرومات ها رنگ ها را به صورت ثابت می بینند.
صرامی با اشــاره به اینکه تتراکرومــات چهارحلقه رنگ بین 
هستند که ریزترین رنگ ها را حتی در شب می بینند گفت: 
فرض ما از چشمان مکبث در این نمایش بر تتراکرومات است 
که در انتها ایمان آوردیم کسی که چنین شگفتی در چشمانش 

وجود دارد نمی تواند خونخوار باشد.
وی در مورد نمایشنامه این اثر بیان داشت: این نمایش، ادبیاتی 

کامال شاعرانه برگرفته از سالیقم دارد.
این کارگردان اصفهانی تاکیدکرد: مکبث که از نظر روان شناسی 
کامال بررسی شده، جدالی بین عشق و قدرت دارد؛ دیدگاهی 
که در دیگر نمایش های مکبث وجود ندارد و عشق ورزی این 

شخصیت نادیده گرفته شده است.
صرامی نمونه ایرانی این شخصیت را »سیاوش« دانست.

وی در مورد طراحی لباس این نمایش تصریح کرد: زرد نشان 
از مریضی دارد، قرمز نشان دهنده جنون و عشق است و باتوجه 
به اینکه دیدگاه ما در تتراکرومات روان شناختی است، این دو 

رنگ را در کنار هم استفاده کردیم.
تهیه کننده،کارگردان و نویسنده نمایش تتراکرومات گفت: 
برای لباس شخصیت کودک این نمایش، رنگ خاکستری با 
شعله هایی از رنگ زرد و قرمز طراحی شده و کوتاهی این لباس 

نشان دهنده تکامل در عین پاکی دنیای بچه هاست.
به گفته صرامی برای شخصیت مکث داف لباس سفید انتخاب 
شده که دوران پادشــاهی دانکن را تداعی می کند؛ شخصی 

مهربان که در اسکاتلند حکمرانی می کرد.
وی اظهار داشــت: به نظر مــن تئاتر اصفهان به شــدت به 
حمایت های مادی و معنوی همه ارگان های دولتی و خصوصی 

نیاز دارد.
تهیه کننده، کارگردان و نویســنده نمایــش تتراکرومات، با 
اشاره به  شــعار تئاتر خصوصی مبنی بر اینکه »آن چیزی که 
خودت می خواهی روی صحنه ببــر« تاکید کرد: اگر حمایت 
نشدی اصرار نکن؛ چراکه کارگردان را از خالقیت و هنر خود 

دور می کند.
صرامــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی را چارچوب تئاتر 
در همه شــهرها دانســت و تاکید کرد: فقط ایــن اداره باید 
تاییدکننده نمایش نامه باشــد و من نیز فقط با توجه به این 

مجوز نمایش هــای خود را 
اجرا می کنم.

وی گفت: سالن های اصفهان 
باید در حمایت از نمایش های 
تئاتر، به صــورت رایگان در 
اختیار کارگردانان قرار گیرند؛ 
به شرط اینکه در این صورت 
همت کارگردانان کم نشود، 
چرا که تئاتر بــدون صحنه 

هیچ امکاناتی ندارد.
صرامی خاطرنشان ساخت: 
این نمایش از سوی کافه تئاتر 
و پرده سرای خاتم حمایت 
می شود و برای آن۱۰میلیون 

تومان هزینه شده است.
تهیه کننــده، کارگردان و 
نویسنده نمایش تتراکرومات 
برنامه آینده خود را شرکت 

در جشــنواره بین المللی فیلم فجر عنوان کرد و افزود: اگر در 
این جشنواره جایزه بگیریم، آن را به همه اهالی فرهنگ و هنر 

اصفهان تقدیم می کنم.

 تهیه کننده،کارگردان و نویسنده نمایش تتراکرومات:

تتراکرومات،جدال بین عشق و قدرت است

مکبث نماد کسی 
است که قدرتش 

در تمام دنیا 
باعث فروریختن 
فرهنگ، اجتماع 

و عشق شده و اگر 
عشق نباشد منجر 
به خون در قدرت 

می شود

                     مهدی زرگر
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فناورانه

سال گذشته ویدئویی در تاریخ ۹ ژوئن منتشر شد که در آن شرکت لنوو توجه 
دنیای تکنولوژی را به خود جلب کرد. 

در این ویدئو تبلت تاشویی به نمایش گذاشته شد که امکان تبدیل به اندازه 
یک فبلت را داشت.

 Folio 2017 طرح مفهومی Lenovo tech world شرکت لنوو در مراسم
را معرفی کرد. این دستگاه دارای یک صفحه نمایش لمسی انعطاف پذیر است 
که از 5/5 تا 7/8 اینچ تغییر اندازه می دهد و بالعکس. رزولوشــن این تبلت 
تاشو 1440x 1920 و دارای چیپست اسنپدراگون 800 تولید سال 2013 

و سیم کارت و اندروید نسخه7/0 است.
البته باید به این موضوع دقت کرد که این هنوز یک مفهوم از دستگاه است. 
به این معنا که امکان ارتقای بسیاری از ویژگی های دستگاه قبل از عرضه آن 

به بازار وجود دارد.
این دومین سال متوالی است که شــرکت لنوو درباره فبلت تا شوی خود در 
این مراسم صحبت می کند. شاید با نمایش سال بعد Folio، این تبلت تاشو 

آماده تولید انبوه باشد.

بازوی روبات ارزان قیمتی که طرح های تبلت تاشوی لنوو در انتظار عرضه
کامپیوتری را روی کاغذ می کشد

بازوی روبات کوچک Line-us که به صورت بی سیم به کامپیوتر یا گوشی 
وصل می شود، می تواند هر طرح دیجیتال در کامپیوتر و تبلت را با استفاده از 

مداد یا قلم  روی کاغذ رسم کند.
این بازوی روبات قابل حمل که الیــن آس )Line-us( نام دارد، محصول 

مشترک طراح مشهور دورل بیشاپ و مهندس طراح رابرت پول است.
این روبات توســط یک برنامه کنترل می شــود که حرکت دست انسان را 
شبیه سازی می کند و قادر است هر خط را دقیقا به همان ترتیب و دقت و حتی 

با حفظ سبک طراح روی کاغذ پیاده سازی کند.
روبات الین آس می تواند یک مداد یا قلم مو را به انتخاب کاربر نگه دارد و در 
عین حال توســط یک صفحه  فلزی به صورت امن روی یک برگه  کاغذ، یک 

دفتر طراحی یا دفترچه یادداشت قرار بگیرد.
این روبات به اندازه  کافی کوچک هســت که بتوان آن را همه جا با خود برد و 
انرژی مورد نیاز آن را از یک پاور بانــک تامین کرد. قابلیت دیگر این روبات، 

ترسیم عکس های گرفته شده توسط دوربین است.
قیمت آن پس از عرضه  گسترده قرار است حدود ۹۹ پوند باشد.

به تازگی شرکت ال جی نسخه  کوچک V20 با نام Q8 را معرفی و عرضه کرده 
که در آن بسیاری از مشکالت پرچم دار فعلی سری »V« برطرف شده است.

اکنــون گوشــی LG Q8 دارای نمایشــگر ثانویه در باالی صفحه  اســت و 
نسخه  کوچک تر V20 به حســاب می آید؛ از پنل کوچک به منظور نمایشگر 
نوتیفیکیشن ها و اطالعات مهم استفاده می شود. اکنون ابعاد Q8 تغییر کرده؛ 
در حالی که نســخه V20 دارای نمایشگر 5/7 اینچی است، Q8 به نمایشگر 
5/2اینچی مجهز شده و همانند پرچم دار سری وی، رزولوشن 1440 در 2560 

پیکسل را در اختیار کاربران قرار می دهد.
 LG Q8 با دریافت اســتاندارد IP67 در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم 
است و این مهم ترین تغییر گوشی جدید نسبت به V20 است. با این حساب 
گوشــی Q8 همانند G6، می تواند تا نیم ساعت در عمق 1/5متری آب باقی 
بماند. مشخصات سخت افزاری Q8 بسیار شبیه به V20 است که از آن جمله 
می توان به پردازنده اســنپدراگون 820 کوالکام، دوربین دوال، حافظه رم 4 
گیگابایتی، حافظه داخلی 32 گیگابایتی و حســگر اثرانگشت در پنل پشتی 

دستگاه اشاره کرد.

علمپژوهی

کشفسیارهایباسرعتسرسامآور؛

 هر ۴ ساعت 
یک گردش به دور ستاره

رصدخانه فضایی »کپلر« به تازگی سیاره ای کشف کرده 
که با سرعتی سرسام آور، هر چهار ساعت یک بار به دور 

ستاره میزبان خود می چرخد.
این سیاره که »EPIC 228813918 b« نام دارد، از 

جنس سنگ بوده و هم اندازه زمین است.
این ســیاره در فاصله 264 تا 355 سال نوری از زمین 
قرار دارد و به دور یک ســتاره کوتوله ســرخ در حال 

گردش است.
نکته جالب توجه در رابطه با این ســیاره این است که 
نزدیک ترین زمان به رکــورد، کوتاه ترین زمان ممکن 
برای گردش به دور یک ستاره را دارد و یک دور گردش 
آن به دور ستاره میزبانش فقط چهار ساعت و 20 دقیقه 
به طول می انجامد. مقام اول در اختیار یک سیاره است 
که هر چهار ســاعت و 16 دقیقه یک بار به دور ستاره 

خود می چرخد.
ایــن تحقیق از ســوی محققــان »موسســه فناوری 
ماساچوست« )MIT( »موسســه فناوری کالیفرنیا« 
)Caltech(، دانشــگاه تحقیقاتی توکیو و موسســه 

اخترفیزیک جزایر قناری انجام شده است.
تیم تحقیقاتی تاکید کرده اند که اطالعات این ســیاره 
فراخورشیدی از چندین منبع اطالعاتی به دست آمده 
است و چندین تلسکوپ قدرتمند در سراسر جهان در 

این پروژه حضور داشته اند.
عالوه بر اطالعات این تلســکوپ ها، از داده های مربوط 
به رصدخانه فضایی »کپلر« )Kepler( نیز اســتفاده 

شده است.
این رصدخانه تا به حال موفق به کشــف 106 سیاره با 

دوره گردش کمتر از 24 ساعت شده است.
از نکات قابل توجه در رابطه با این ســتاره، جرم باالی 
آن است که تقریبا 222 برابر زمین جرم دارد اما شعاع 
آن تقریبا با زمین هم اندازه اســت و این موضوع نشان 
می دهد که در ساختار آن عناصر فلزی سنگین درصد 

زیادی را به خود اختصاص داده اند.
دلیل دیگر اینکه کشف این سیاره قابل توجه است این 
است که مطالعات محققان روی ترکیب سیاره، می تواند 
در کمک به درک نحوه برخورد ســیاره های منظومه 

شمسی مفید باشد.
با توجه به اهمیت ســتاره های کوتوله سرخ در زمینه 
احتمال وجود حیات بیگانه در اطــراف آنها، محققان 
تالش می کنند اطالعات بیشتری از ساختار، ویژگی ها 

و سیارات پیرامونی آنها به دست آورند.

بازی رایانه ای مبارزه در خلیج عدن ۲ رونمایی شد
مراسم رونمایی از بازی رایانه ای »مبارزه در خلیج عدن 2«، صبح دیروز)دوشنبه( با حضور 
فرمانده نیروی دریایی ارتش در سالن میالد، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد. گفتنی است »مبارزه در خلیج عدن 2« برای تلفن همراه عرضه خواهد شد.

گوشی ضدآب LG  معرفی شد

هوش سنج

برای انجــام یک پروژه مــی خواهیــم  6  دانش آموز را 
گروه بندی کنیم؛ به طوری که هر گــروه یا تک نفره یا 
شامل  2  دانش آموز باشد. به چند طریق این کار ممکن 

است؟
الف( 76          ب( 64           ج( 1۹6        د( 35           هـ( ۹0

پاسخ معمای المپیادی: گزینه  )د( درست است.
مجموع اعدادی که آنها دارند باید بر 4 بخش پذیر باشد: 
x+3x=4x چون باقی مانده  مجموع اعداد بر 4 برابر 2 
است باید عددی حذف شود که باقی مانده اش بر 4 برابر 

2 باشد و تنها عدد با این ویژگی 14 است.
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به کمک اپلیکیشن های ساخت رینگتون می توانید بدون نیاز 
به کامپیوتر یا نرم افزار خاصی، بخش هایی از موسیقی های مورد 
عالقه   خود را برش دهید و از آنها به عنوان زنگ گوشی استفاده 
کنید. البته اگر بخش قابل توجهی از تماس های دریافتی شما 
کاری و عمومی است، پیشــنهاد می کنیم از موسیقی های 
مورد عالقه  خود برای رینگتون گوشی استفاده نکنید؛ چرا که 
استرس حاصل از تماس های کاری، باعث حساس شدن شما 
به موسیقی مورد نظر خواهد شد و بعد از مدتی، دیگر قادر به 

لذت بردن از آن نخواهید بود. 
MP3 Cutter Ringtone Maker کــه یکــی از 
محبوب ترین اپلیکیشن های این زمینه محسوب می شود، 
اپلیکیشــنی ایده آل برای برش آهنگ ها و ساخت رینگتون 
است که تنها 13 مگابایت حجم داشته و برای اجرا به اندروید 
3 یا باالتر نیاز دارد. این اپلیکیشن که از رابط کاربری جذابی 
MP3, WAV, AAC/ هم برخوردار است می تواند فایل های

M4A, AMR و ... را ویرایش کند. فایل های ســاخته شده 
Ring�امکان تنظیم مســتقیم از داخل برنامه به عنــوان 

tone ،Notification و Alarm را دارد و می توانیــد بــه 
آسانی هرچه تمام تر فایل های تهیه شــده را به عنوان زنگ 
گوشــی تنظیم کنید. در بخش اصلی برنامــه نیز کادری 
برای جســت وجو وجود دارد که می توانید با درج بخشــی 
از نــام آهنگ مورد نظــر، آن را از ممــوری کارت خود پیدا 
 کنید. دو ویژگی دیگر نیز در برنامه وجــود دارد. ویژگی اول
 Fade In/Out شــدن فایل بریده شــده است که باعث 
می شود فایل ها، از حالت شروع و پایان ناگهانی خارج شده و با 
نرمی خاصی FadeIN و FadeOUT شود. ویژگی دوم هم 
امکان تغییر حجم صدای فایل خروجی )Volume( است که 
می توانید به کمک آن، نتیجه  خروجی را از لحاظ قدرت و حجم 
 Mp3 Cutter صدا ویرایش کنید. برای دانلود برنامه اندروید

می توانید از لینک  goo.gl/9f39U2   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

:MP3CutterRingtoneMakerمعرفیبرنامه

برش آهنگ و ساخت زنگ موبایل

نخستین پارک فناوری اطالعات 
کشور رونمایی می شود

معاون وزیر ارتباطات از رونمایی نخستین پارک فناوری اطالعات 
و ارتباطات در روز یکشنبه هفته آینده و با حضور وزرای ارتباطات 

و علوم خبر داد.
امیرحسین دوایی، با بیان اینکه پارک فناوری اطالعات و ارتباطات 
در اتوبان تهران- کرج واقع شده است گفت: روز یکشنبه هفته آینده 
رونمایی اولیه از این مکان با حضــور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و 

دکتر فرهادی وزیر علوم انجام می شود.
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات اظهار کرد: نخستین گروه 
پذیرش شده برای استقرار در این پارک علمی انتخاب شده اند و قرار 

است با استقرار در پارک »فاوا« حمایت جدی از آنها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مجوز احداث پارک »فاوا« از وزارت علوم اخذ شده 
است اضافه کرد: هم اکنون زیر ســاخت های اولیه راه اندازی این 
پارک آماده شده و ظرفیتی بالغ بر 240 متر به شرکت های متقاضی 

استقرار در این پارک اختصاص یافته است.
دوایی با اشــاره به اینکه پارک »فاوا« در اتوبان کرج جنب انستیتو 
پاستور راه اندازی شده است ادامه داد: در این مرحله فرآیند پذیرش 
شــرکت های متقاضی برای حضور در این پارک فناوری از طریق 
مجوز پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران برگزار شــده است اما 

به زودی برای مابقی تقاضاها، نحوه پذیرش اعالم خواهد شد.
به گفته وی هم اکنون اســتقرار 10 درصــد کل ظرفیت پذیرش 
شــرکت های فناوری در این پارک انجام شده است و امیدواریم تا 
یک سال و نیم آینده بالغ بر 200 شرکت حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در این پارک فناوری مستقر شده و مورد حمایت دولت 

قرار گیرند.

۴000 سایت در چین فیلتر شد
دولت چین از ماه آوریل تا ژوئن نزدیک به 4 هزار سایت اینترنتی را 

در این کشور فیلتر کرد.
همچنین بیش از 810 هزار حساب اینترنتی به دلیل فعالیت های 
غیرقانونی در این کشور مسدود شــدند و پرونده 316 نفر به دلیل 

جرایم سایبری به دادگاه چین ارسال شده است.
دولت چین محتوای سایت های مسدود شده را تهدید علیه امنیت ملی، 

ترویج خشونت و شایعات کذب در این کشور اعالم کرده است.
پیشتر نیز در ماه ژوئن، چین بیش از 6 شبکه اجتماعی را به دلیل آنچه 

ترویج محتوای مبتذل عنوان کرد، از دسترس کاربران خارج ساخت.

سامسونگ می خواهد هدست هایی 
مثل AirPod اپل بسازد

منشی هوشمند سامسونگ یعنی »بیکسبی« )Bixby(، باالخره 
عرضه شــده و شــاید هنوز در مملکت ما راه نیفتاده باشد، ولی در 
مناطق زیادی از دنیا، برخی از افراد ســوال های  خود را از بیکسبی 
می پرسند. سامسونگ می خواهد این تعداد معدود را به عده زیادتری 
تبدیل کند و برای محقق شدن این هدف، به دنبال افزودن بیکسبی 

به همه محصوالت خود است.
به نظر می رسد که سامســونگ می خواهد این هدست های خود را 
در کنار پرچم دار بعدی اش یعنی Galaxy Note 8 وارد بازار کند.

طبق اطالعاتی کــه خبرگزاری کره ای Etnews منتشــر کرده، 
سامسونگ مشــغول کار روی یک هدست اســت که بیکسبی به 
صورت پیش فرض روی آن قرار دارد. در حال حاضر، ایرپادهای اپل 
)AirPod( با منشی هوشمند این شرکت یعنی Siri همخوانی دارند 
و کامال واضح است که سامسونگ هم می خواهد چنین قابلیتی را 

برای هدست های خود فراهم کرد.
در گزارش خبرگزاری کره ای حتی مشخصا به اسم AirPod اشاره 
شــده و گفته که سامســونگ به آنها نگاه کرده است. سامسونگ 
همچنین یک تکنولوژی ساخته است که می تواند صدای فرد را از 

صدای محیط جدا کند و تشخیص دهد.
به نظر می رســد که سامســونگ می خواهد این هدست های خود 
را در کنــار پرچم دار بعــدی اش یعنــی Galaxy Note 8 وارد 
 بازار کند؛ به طوری که ممکن اســت این هدست ها در خود جعبه

 Galaxy Note 8 داشته باشند.
گوشــی Galaxy Note 8 قرار اســت در روز اول شهریور رسما 

معرفی شود.

به واتس اپ ویژگی های جدیدی 
اضافه خواهد شد   

در بسیاری از اپلیکیشن های پیام رســان مانند تلگرام، واتس اپ و 
بسیاری دیگر، یکی از مشکالت اصلی که کاربران مطرح می کردند 
حذف کردن پیغام هایی است که به اشتباه به فرد یا گروهی ارسال  

شده است.
برای شما نیز ممکن است پیش آمده باشــد که پیغام اشتباهی را 
ارسال کرده و آرزو داشتید می توانستید آن را پاک کنید. بسیاری 
از اپلیکیشن های پیام رسان مانند BBM به شــما اجازه بازگشت 

پیغام های ارسالی را می دهند.
در اوایل سال 2017 و در ماه ژانویه واتس اپ اعالم کرد که می خواهد 
چنین ویژگی را برای اپلیکیشن خود قرار دهد. این خبر در ماه ژانویه 
اعالم شد و تاکنون یعنی ماه جوالی هیچ اتفاق تازه ای درخصوص 

این برنامه رخ نداده است.
بااین حال به نظر می رســد روزهای انتظار در حال به پایان رسیدن 
باشد. براساس توییت جدیدی که توسط @WABetaInfo منتشر 
شده، احتماال واتس اپ قرار است پیشــرفت هایی در ویژگی های 
خود حاصل کند؛ به این معنی که مشخصه حذف پیغام های خاص 

به زودی در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت.
هنوز مطمئن نیســتیم که این ویژگی در چه تاریخ دقیقی عرضه 
خواهد شد ولی خوشبختانه پیشرفت های جدید در این اپلیکیشن 

خبر از این می دهد که عملی شدن آن نزدیک است.
برای کسانی که ممکن است با این موضوع آشنایی چندانی نداشته 
باشند باید توضیح دهیم که ویژگی Recall به کاربر اجازه می دهد 
تا پیغام های ارسالی خود را در صورت امکان برگرداند و حذف کند.

این مشخصه در مواردی مانند ارسال پیام به شخص اشتباهی، یا در 
مواقعی که نمی خواهید یک موضوع را توضیح دهید یا زمانی که از 
ارسال مطلبی پشیمان شده اید مانند یک پیغام در حالت عصبانیت 

برای کسی که دوستش دارید، می تواند بسیار مفید واقع شود.
هنوز مشخص نیست که تعداد پیغام هایی که می توانید برگردانید 
به چه میزان بوده یا ویژگی های Recall چیست؛ یا اینکه آیا تنها 
برای آخرین پیغام استفاده می شود یا تمامی پیغام ها را شامل خواهد 
شد؛ ولی درنهایت امیدواریم که مدت زمان زیادی برای دسترسی به 

این ویژگی در انتظار نباشیم.

معاون وزیر ارتباطات، از تصویب ســرویس اینترنت نامحدود 
و توقف فروش حجمی اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات خبر داد.
علی اصغر عمیدیان در گفت وگو با مهر گفت: صبح روز یکشنبه 
اول مرداد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توقف فروش 
اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت 
در کشور به تصویب رســید. وی گفت: این مصوبه به زودی به 

اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابالغ می شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان 
کرد:این مصوبه برای ارائه خدمات ADSL، اینترنت فیبر نوری 

و VDSL در نظر گرفته شــده است و مشــترکان می توانند 
با پرداخت اشــتراک ثابت ماهانه از حجم زیــادی از اینترنت 

استفاده کنند.
دبیر کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این 
مصوبه، هم برای مشــترکان کم مصرف و هم برای مشترکان 

پرمصرف تمهیداتی در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کــرد: طبق این مصوبه کاربران 
می توانند در چند سقف مختلف از سرعت اینترنت استفاده کنند 
که سرعت استفاده از شــبکه ملی اطالعات با اینترنت جهانی 
در این مصوبه تفکیک شده است. به گفته عمیدیان به زودی 

جزئیات بیشتری از این مصوبه ارائه و به اپراتورها ابالغ می شود.
وی گفت: برای مثال مشــترکان می توانند با پرداخت هزینه 
ماهانه حداقل 10 هزار تومان از ســرعت باالی اینترنت بدون 
محاســبه حجم مصرفی اســتفاده کنند؛ البته این به معنای 
اســتفاده نامحدود نیســت و کاربران بر اســاس سرعتی که 
درخواست می کنند از این سرویس اســتفاده خواهند کرد؛ 
 چرا که در این تکنولــوژی چیزی به عنــوان نامحدود وجود 
ندارد. پیش از این نیز خبرنگار مهر از تصویب مصوبه اینترنت 
نامحدود در اول مرداد ماه خبــر داده بود که وزارت ارتباطات 
این زمان را تکذیب کــرد اما هم اکنون کمیســیون تنظیم 
 مقررات ارتباطات در روز اول مرداد ماه این طرح را به تصویب

 رساند.

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد

با وجود اینکه تلگرام عمر کمتری نسبت به رقیبان قدرتمندش 
دارد ولی روس ها با به روزرسانی های گوناگون توانسته اند این 
اپلیکیشن را به یکی از محبوب ترین برنامه های پیام رسان 
دنیا تبدیل کنند؛ آپدیت هایی که با آنها شاهد اضافه سازی 

ویژگی های مهمی به تلگرام بودیم.
حاال بــا توجه بــه اطالعات به دســت آمده، روز یکشــنبه 
جدیدترین به روزرسانی این اپلیکیشن تحت عنوان 4/2منتشر 
شــد که همانند بقیه آپدیت ها، قابلیت های جالبی را به این 

برنامه افزوده اســت. یکی از این قابلیت ها، توانایی نوشــتن 
بیوگرافی اســت؛ همان ویژگی که از روزهای قبل وجودش 
در آپدیت های آتی تلگرام تایید شــده بود و اکنون شــاهد 

حضورش هستیم. 
حاال می توانید به بخش Settings یا همان تنظیمات رفته 
و نکاتی که دوست دارید را در ارتباط با خودتان اضافه کنید تا 

بقیه کاربرها بیشتر با شما آشنا شوند.
دومین قابلیت جالب آپدیت 4/2 هم به حذف خودکار عکس یا 

ویدئوها اختصاص دارد. مطمئنا برایتان پیش آمده که بخواهید 
بعد از یک مدت تصویر یا فیلمی که فرســتاده اید به صورت 
خود به خود حذف شود تا فرد مقابل دیگر توانایی دیدنش را 
نداشته باشد. تلگرام با آخرین به روز رسانی خود این امکان را 

برای کاربرانش فراهم می کند.
بدین صورت کــه اکنون قابلیت اضافه کردن یک شــمارش 
معکوس برای مدیاها را دارید. بعد از اتمام این زمان، پســتی 
که گذاشته اید پاک خواهد شد. نکته جالب اینجاست که اگر 
کاربری از عکس یا ویدئوی زمان دار اســکرین شات بگیرد، 

تلگرام همانند بخش Secret Chat به شما خبر می دهد.
جــدا از قابلیت »حــذف خــودکار عکس ها« و »نوشــتن 
بیوگرافی«، یک ویژگی مهم دیگر در جدیدترین آپدیت تلگرام 
این است که ســرعت دانلود باال رفته و امنیت افزایش یافته 
 CDN است. با به روزرسانی 4/2 شاهد پشــتیبانی تلگرام از
هستیم. این سیســتم می تواند محتوا را با توجه به موقعیت 

جغرافیایی کاربر از طریق نزدیک  ترین سرور به او ارائه دهد.
یکی دیگر از قابلیت های نســخه جدید تلگرام این است که 

می توانید نمایش بخش استیکرها را بزرگ تر کنید.
بنابراین به کمک آن ســرعت دانلود محتویــات به صورت 
چشمگیری افزایش خواهد یافت. البته چون CDN تنها برای 
محتویاتی با ترافیک باال فعال است، بنابراین فقط گروه هایی 
که باالی 100 هزار عضــو دارند از این سیســتم برخوردار 
هستند. ساده تر بگوییم که CDN برای محتویات خصوصی 
شما فعال نخواهد بود. همچنین گفته شده که با اضافه سازی 
این ویژگی نباید بابت لو رفتن اطالعــات یا تغییر آنها نگران 
باشید. با این به روزرسانی، تلگرام دوباره خودش را به عنوان 
یکی از بهترین اپلیکیشن ها ثابت کرد و حاال باید ببینیم در 

آینده چه تغییراتی در انتظار این برنامه خواهد بود.

آپدیتجدیدتلگراممنتشرشد؛

حذف خودکار عکس ها و قابلیت نوشتن بیوگرافی

محمد رضا شاهی- فرشاد آذر بر- مسعود کاظمی فرد، 
هرسه از اصفهان

کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده اند 
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يادداشت
معرفی راه یافته مرحله نهایی سومین جشنواره تئاتر استانی کوثر

علی ترابیان، دبیرسومین جشنواره اســتانی تئاترکوثرنطنزگفت:با نظر و رای 
هیئت داوران، گروه های راه یافته به مرحله نهایی سومین جشنواره تئاتر استانی 

کوثرنطنز مشخص شدند.

با مسئوالن

معاون پرورشی وتربیت بدنی اداره آموزش وپرورش دهاقان:

آموزشگاه های ساخته شده روی 
تپه ها مناسب دانش آموزان نیست

معــاون پرورشــی و تربیت بدنــی اداره آموزش   وپرورش شهرستان دهاقان اظهار داشت: بعضی از دهاقان
آموزشگاه های ساخته شده روی تپه ها مناسب دانش آموزان نیست.

محمد الهــی با توجه بــه وجود پله هــای متعدد برای رســیدن 
دانش آموزان به روی تپه ها و اســتفاده از کالس های درس، اذعان 
داشت: این مشکل می تواند سبب خستگی دانش آموزان شود که در 

این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود.
وی از نبــود عالئم راهنمایــی و رانندگــی در جــاده منتهی به 
آموزشگاه های مسکن مهر دهاقان ابراز گله کرد و افزود: متاسفانه در 

این مسیر هیچ گونه سرعت گیری تعبیه نشده است.
الهی تصریح کرد:آموزشــگاه ها باید از ایمنی و وضعیت مناســب 
برخوردار باشند اما در مسیر برخی از آنها نرده های حفاظتی جهت 
جلوگیری از افتادن دانش آموزان از ارتفاعات نیز نصب نشده است.

وی گفت:متاسفانه دانش آموزی که در زمستان سال گذشته براثر 
حادثه تصادف به کما رفته است، هنوز بهبود نیافته و امیدواریم در 

سال تحصیلی جدید بیشتر به مشکالت آموزشی پرداخته شود.

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

کاهش قاچاق کاال به 15میلیارد دالر
فرماندار شاهین شــهر و میمه گفت: تاکید  شاهین شهر
فرمایشــات مقام معظم رهبــری در مورد 
اقتصــاد مقاومتی، نشــان از اهمیت ایــن موضــوع دارد که باید 
به طورجدی در دستور کار کمیته های 9 گانه در سطح شهرستان 

قرار گیرد.
علیرضا بصیری اثرات تحقق اقتصــاد مقاومتی را درازمدت خواند 
و با اشــاره به نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشــان 
کرد: مردم جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار اساسی و 
تاثیرگذاری دارند چراکه اگــر حمایت و همکاری مردم از تولیدات 

داخلی نباشد قطعا نتیجه ای به دست نخواهد آمد.
وی اقتصاد مقاومتی را یک ضرورت برای جامعه امروز دانســت و 
افزود: تهدید دشــمن به افزایش تحریم، ناشی از ضعف اقتصادی 
ماســت؛ باید همه تالش کنیم تا این اقتصاد بیمار و ضعیف درمان 
شده و نتیجه آن برای همه جامعه ملموس باشد که برای این کار نیاز 
است از دستورالعمل ها خارج شــده و به سمت اقدام عملی و جدی 

حرکت کنیم.
فرماندار شهرســتان با تاکید بر فرهنگ ســازی برای اســتفاده از 
کاالهای تولید داخلی خاطرنشــان کرد: باید باور داشــته باشیم 
که قاچاق کاال آســیب و ضربه ســنگینی بر اقتصاد کشــور وارد 
می کند، امروز درحالی که میــزان کاالی قاچاق از 25 میلیارد دالر 
 به 15میلیارد دالر کاهش یافته، اما هنــوز تا نقطه مطلوب فاصله

 داریم.
وی به نقش و تاثیر استادان حوزه، دانشگاه، آموزش وپرورش و مراکز 
فرهنگی در فرهنگ ســازی و علمی کردن تحقق اقتصاد مقاومتی 
تاکید کرد و افزود: ظرفیت های اقتصادی سطح شهرستان در حدود 

بیش از یک هزار صفحه شناسایی شده است.

امام جمعه نطنز:

رعایت ارزش های اخالقی در اجرای 
تئاترهای خیابانی مورد توجه باشد

حجت االسالم روح ا... امینی، پیش از ظهر دیروز  نطنز
در دیدار با عوامل اجرایی سومین جشنواره تئاتر 
استانی کوثر اظهار داشت: ورود شهرداری نطنز به حوزه فرهنگ و 
هنر و پرداختن به این موضوع در کنار مسائل عمرانی و امور جاری 

شهرداری کار بسیار شایسته و قابل تقدیری است.
وی تصریح کرد: در هر جشــنواره ای که در نظام اســالمی برگزار 
می شود باید ارزش های متناسب با نظام رعایت شود که خوشبختانه 
جشــنواره تئاتر کوثر نطنز نیز از نظر فرهنگــی، همراه با محیطی 
شــاد و آرام، مایه خیر و برکت برای مردم اســت و برگزاری چنین 

جشنواره ای با هزینه های بسیار پایین کار بزرگی است.
امام جمعه نطنز افزود: یکی از دغدغه های مجموعه شهرداری و بنده 
این است که این جشنواره بدون هیچ گونه حاشیه ای برگزار شود، 
زیرا این هم به صالح شهرداری و هم به صالح مجموعه شهرستان 

نطنز است.
وی تاکید کرد: برخی می خواهند بــه بهانه های واهی به برگزاری 
این جشنواره خرده بگیرند که دست اندرکاران جشنواره باید با ساز 
و کارهای درســت فضا را به محیطی امن تبدیل کرده و از به وجود 

آمدن حاشیه ها جلوگیری کنند.
امینی در پایان یادآور شد: عوامل اجرایی جشنواره که خوشبختانه 
از نیروهای ارزشی هستند دقت داشته باشند که در انتخاب تئاترها، 
فرهنگ و عرف مردم شــهر نطنز را در نظر بگیرند و در تئاترهای 

میدانی، تذکرات ارزشی به گروه های حاضر ارائه شود.

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح اهدای کتاب به کتابخانه های اصفهان  خمینی شهر
بانام »با یک گل بهار نمی شود« از چند ماه پیش اجرایی شده است، با اشاره به اهدای 5۶ جلد 
کتاب به ارزش شــش میلیون و ۷۳۳ هزار ریال توسط انتشــارات نســل نواندیش به کتابخانه عمومی شهرستان 
خمینی شــهر، ابراز داشــت: همچنین تعداد 5۶ جلد کتاب به ارزش دو میلیون و ۳95هزار ریال از طرف انتشارات 

بین المللی حافظ، دنیای کتاب و چکاوک به این کتابخانه اهدا شد.
امیــر هالکویــی به اضافه شــدن عملیــات رف خوانــی در نرم افزار 
ســامان)مدیریت کتابخانه های عمومی(اشــاره و بیان کرد:هم اکنون 
فعالیت هایــی مانند تمدیــد و جســت وجوی کتــاب، رزرو وامانت 
ودیگر موارد از طریق این نرم افزاربه شــکل الکترونیکــی برای کاربر 
و کتابدار بســته بــه نیاز فراهم اســت و بــا اضافه شــدن رف خوانی 
الکترونیکــی، شــاهد افزایش ســرعت و دقت، کاهش میــزان خطا 
 و امــکان گزارش گیــری برای رفــع نیازهــای مدیریتــی خواهیم

 بود.
هالکویی تاکیدکــرد:رف خوانی درواقع عملیات سرشــماری منابع و 
کتاب های کتابخانه های عمومی است که هرســاله به منظور اطالع از 

وضعیت کتاب های موجود، منظم سازی و دریافت آمار دقیق منابع در کتابخانه های عمومی انجام می شود.

مديرکل کتابخانه های استان اصفهان خبر داد:

اهدای 112 جلد کتاب به کتابخانه عالمه میرداماد خمینی شهر

معاونت اطالعات سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(  استان اصفهان، در اطالعیه ای از کشف و ضبط مقادیر تیران وکرون
زیادی مشروبات الکلی،اسکناس های تقلبی و مواد مخدر در شهرستان تیران 
و کرون خبر داد. با تالش های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج(، در 
یک عملیات ضربتی و بعد از اخذ دستور مراجع قضائی، نیروهای امنیتی وارد 
باغ شخصی تولیدکننده مشــروبات الکلی در تیران و کرون شدند.در این 
اطالعیه چنین آمده است: »در این عملیات200 لیتر مشروبات الکلی دست 
ساز، مقدار 200 میلیون ریال اسکناس تقلبی، مقادیری ماده مخدر تریاک و 

تعدادی دستگاه ماهواره، کشف و دو نفر نیز بازداشت شدند.«
مالک باغ و متهم اصلی که مشروبات الکلی تولید می کرد، از اعضای اصلی 
برپایی مجالس لهو و لعب است. متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شده اند.شهرستان تیران و کرون با جمعیتی افزون بر ۷0هزار 

نفر در 45 کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.

رییس شبکه بهداشـت و درمان شـهرضا عنوان کرد: در 
انتخابات هفتمین دوره سـازمان نظام پزشکی شهرضا، شهرضا

اعضای جدید این سازمان معرفی شدند. 
وی اظهارکرد: نفرات نخسـت تـا هفتم از منتخبـان پزشـکان به ترتیب 
محمدمهدی باقی بـا 2۷ رای، اکبر منصـف با 2۷ رای، حجـت ا...تنهایی 
بـا24 رای، مهـدی واعظـی بـا 22 رای، احمدرضـا کریمـی بـا15 رای، 
عبدالناصـر حکیـم صفایـی بـا 14 رای و احمـد صفدریـان بـا 14 رای 

به عنـوان پزشـک اصلـی انتخاب شـدند.
رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان شـهرضا ادامـه داد: در ایـن انتخابات 
فرهاد مهـری با 1۳ و نـگار امیری بـا 11 رای به عنوان پزشـک علی البدل 
عضو سازمان نظام پزشـکی شـهرضا انتخاب شـدند. تنهایی اضافه کرد: 
احمدرضا بهرامیـان بـا 15رای به عنـوان منتخب لیسانسـیه پروانـه دار 

سـازمان انتخاب شـد.

در تیران وکرون رخ داد:

کشف 2۰۰ میلیون ریال 
اسکناس تقلبی و مقادیری 

مشروبات الکلی 

ريیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا خبرداد:

برگزاری هفتمین دوره 
انتخابات سازمان نظام 

پزشکی

خودرو جان باخته و سه نفر با امداد هوایی به اصفهان اعزام شدند. شهردارشهرکوهپایه با اشاره به کوهپايه به دنبال سقوط مرگبار خودروی پژو از پل علون آباد در کمربندی کوهپایه به اصفهان، سه سرنشین 
اینکه این پل تاکنون جان چندین نفر را گرفته وکسی نسبت به رفع مشکالت این مکان اقدام نکرده است،افزود:متاسفانه 
غیراستاندارد بودن پل علون آباد و جاده جبل تاکنون حوادث بسیاری را رقم زده و چندین نفر را به کام مرگ برده است 

که اگر همچنان دست روی دست گذاشته شــود، باید منتظر حوادث 
دلخراش تر باشیم.

محمدرضامجلسی اظهارکرد:نداشتن گارد ریل، نبود عالئم هشداردهنده 
قبل از پل و روی آن و همچنین وجود پیــچ خطرناک روی پل ازجمله 
مواردی اســت که ســریعا باید توســط اداره راه و شهرســازی استان 

موردبررسی و قرار گیرد و مشکل کامال رفع شود.
وی با اشاره به اینکه مســیر کوهپایه یکی از پرترددترین جاده هاست و 
باید نسبت به واگذاری واحد دیگر اورژانس به این شهر اقدام کرد، گفت: 
مسافت زیاد شرق اصفهان از کالن شهر باعث بروز حوادث فوتی بسیاری 
در هنگام وقوع حوادث جاده ای می شــود و چنیــن ایجاب می کند که 
اورژانس هوایی در شهر کوهپایه مستقر شود تا زمان اعزام نیرو از بیش 

از نیم ساعت به حداقل زمان کاهش یابد.

شهردار کوهپايه:

سقوط پژو درکمربندی کوهپایه،جان سه نفر را گرفت 

محیط زيست

دومین پاسگاه محیط بانی 
خیرساز کشور کلنگ زنی شد

خیران محیط زیســت با مشارکت  انجمن دوستداران میراث فرهنگی و نجف آباد
 طبیعی نجف آباد به عنــوان انجمن غیــر دولتی، به 
ساخت پاسگاهی با هدف  مشارکت در حفاظت از پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اقدام کردند که در 
مســاحتی بالغ بر ۸0 مترمربع در دو طبقه ســاخته 

می شود. 
این دومین پاسگاه مردم ساز استان است که در پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو با حضور مسئوالن استانی و محلی 
کلنگ زنی شد. گفتنی است سال گذشته نیز نخستین 
پاسگاه محیط بانی خیرســاز کشور به منظور حفاظت 
از پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو واقع در 

دربند تیران افتتاح شد.

ريیس اداره حفاظت محیط زيست آران و بیدگل:

تاغزارها، زیستگاه نمونه 
نادرخزندگان و جانوران است

رییــس اداره حفاظت از محیط 
زیســت آران و بیــدگل گفت: آران و بیدگل

هشــت قطعه خزنده به نام گکوی دم پخ کایزرلینک، 
توسط فردی سودجو برای فروش اینترنتی آگهی شده 
بودند که توسط محیط زیســت به دام افتادند. اللهیار 
دولتخواه  اظهار داشت: فردی که این خزنده نادر را در 
تاغزارهای آران و بیدگل گرفته بود برای فروش،آگهی 
اینترنتــی داده بود که با هوشــیاری مامــوران یگان 
حفاظت محیط زیست کاشان به دام افتاد و از این فرد 
۸ قطعه از این خزنده، زنده و سالم گرفته شد و پرونده 

فرد به مقام های قضائی تحویل داده شد.
وی تصریح کرد: مناطق کویــری و تاغزارهای آران و 
بیدگل زیســتگاه نمونه های نادرخزندگان و جانوران 
است و نیاز به توجه بیشتر مردم برای حفظ آنها وجود 

دارد.
رییس اداره حفاظــت محیط زیســت آران و بیدگل 
افــزود: آران و بیدگل منطقه ویــژه و خاص گونه های 
نادر خزندگان و جانوران اســت و باید با اطالع رسانی 
به مردم برای حفاظت گونه های ناشــناخته جانوری 
در تاغزارها و رمل ها به زندگــی و حیات این حیوانات 
توجه ویژه شــود تا براثر ناآگاهی عده ای و سود جویی 
 افراد فرصت طلب به محیط زیســت خســارت وارد 

نشود.

نزدیکی ۳روستای جرم افشار، منوچهرآباد و شهرضا اســتقرار تصفیه خانه فاضالب شهرضا در 
نسیم آباد، منجر به انتشــار بوی تعفن در هوای منطقه شده 
است که در طول این ســال ها همواره اعتراض ساکنان این 
مناطق را به دنبال داشــته که در قالب تحصن اعتراض آمیز، 
طرح شکایت در محاکم قضائی و انتشــار طومار و نامه های 
اعتراض آمیز، نشــان داده شده اســت؛ با افزایش دامنه این 
اعتراضات در ماه های اخیر مســئوالن شهرستانی برای حل 
اساسی این معضل وارد عمل شدند تا اینکه مسئوالن شرکت 
آب و فاضالب استان با حضور در این شهرستان، وعده دادند 

که تا حدود ۳ ماه آینده این معضل برطرف خواهد شد.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی، در جلسه 
بررســی وضعیت تصفیه خانه فاضالب این شهرستان عنوان 
کرد: این طرح از حدود۳0سال قبل در منطقه اجراشده است 
اما با افزایش مشکالت ناشی از آن، امروز مسئوالن مصمم به 

حل آن هستند.
ســمیه محمودی تاکیدکرد: بنده به عنــوان نماینده مردم، 
قاطعانه از حقوق اهالــی این منطقه دفــاع خواهم کرد و از 
مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان می خواهم در این زمینه 

پاسخگو بوده و این مشکل را هرچه زودتر حل کنند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
تاکنون جلسات زیادی با مسئوالن کشوری و استانی شرکت 
آب و فاضالب برگزارشده که منجر به قول مساعد آنها برای 
اختصاص بودجه و اعتبارات الزم برای رفع این معضل شده 
است اما در همه این جلسات بنده بر لزوم تسریع در حل این 

مشکل تاکید کرده ام.
محمودی اذعان کرد: مردم ســاکن در محالت جرم افشار، 
نسیم آباد و منوچهرآباد چه گناهی دارند که باید تاوان اجرای 

یک طرح اشتباه را پس بدهند؟
وی گفت: قرار شد با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی 
برای این مشکل راهکاری پیدا شود، دولت هم موظف است که 

اعتبارات الزم برای حل این مشکل را تامین کند.
فرماندار شــهرضا اظهارکرد: طوالنی شدن روند رفع مشکل 
انتشــار بوی تعفن در منطقه، منجر به هم صدا شــدن مردم 
و مســئوالن این شهرستان شــده تا از مســئوالن شرکت 
 آبفای استان بخواهند هرچه ســریع تر این معضل را برطرف 

کنند.
محسن گالبی بیان کرد: بنده در ماه رمضان امسال 2شب در 
محله جرم افشار حاضر شدم و از نزدیک رنج مردم این منطقه 

را حس کرده و فهمیدم که تحمل این شرایط ممکن نیست.
وی ادامــه داد: هیچ کس منکــر خدمات مســئوالن قبلی 
در این زمینه نیســت اما اگر در طول ۸ســال دولت قبل که 
اعتبارات فراوانی به بخش های مختلف کشور اختصاص داده 
شد،مقداری هم برای این طرح اختصاص می یافت، قطعا این 

مشکل حل شده بود.
فرماندار شهرضا اذعان کرد: مشکل انتشار این بوی تعفن در 
هوای این ۳روستا در حالی است که شهرستان به دلیل کاهش 
شدید منابع آب، به پساب تصفیه شده فاضالب نیاز دارد،پس 

باید برای حل اساسی این معضل به سرعت اقدام شود.
فرماندارشــهرضاگفت: درحال حاضر جاده الگونی شهرضا 

آسفالت شده تا از پراکنده ریزی فاضالب در مسیر این جاده 
جلوگیری شــود؛ از طرف دیگر با اختصاص 40لیتر از پساب 
تصفیه شده فاضالب به شرکت شهرک های استان، به زودی 
زمینه انتقال پســاب تصفیه شده به شــرکت های صنعتی 

شهرستان فراهم خواهد شد.
گالبی عنوان کرد: تاکنون حدود۳0درصد از پروژه تصفیه خانه 
فاضالب شــهرضا تکمیل شــده و بــرای تکمیل۷0درصد 
باقی مانده نیز ۳۷میلیارد تومان اعتبار نیاز است اما قبل از آن 

باید مشکل انتشار بوی تعفن در فضای منطقه برطرف شود.
رییس اداره محیط زیست شهرضا نیز عنوان کرد: از زمانی که 
این پروژه در شهرستان احداث شده است، هیچ گونه استعالمی 
از اداره محیط زیست صورت نگرفته و بدون هماهنگی با این 
اداره طرح استقرار تصفیه خانه فاضالب شهرضا اجراشده است.

باقریعقوبی اظهارکرد: در طول این سال ها همواره اخطارهایی 
برای غیراســتاندارد بــودن تصفیه خانه فاضالب شــهرضا 

صادرشده است.
مدیرکل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد:در 
حال حاضر 900میلیــون تومان اعتبار دولتــی برای خرید 
دستگاه هوازی به تصفیه خانه شــهرضا اختصاص یافته که 
درآینده نزدیک عملیات نصب آنها به اتمام می رسد و مشکل 

انتشار بوی بد در هوای منطقه از بین خواهد رفت.
هاشم امینی تصریح کرد: در حال حاضر1۳هزار انشعاب آب 
وارد تصفیه خانه فاضالب شهرضا می شود؛ بنابراین به سادگی 

نمی توان آن را جابه جا کرد.
وی گفت:در سفر اخیر هیئت آلمانی به اصفهان، قرار شد برای 
ارتقای تصفیه خانه فاضالب شهرضا مطالعات اولیه و تفاهم نامه 

همکاری امضا شود.
مدیرکل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اظهارکرد: 
مدیران ارشد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، از اهالی 
شهرستان شهرضا هستند و با توجه به آشنایی با موقعیت این 

تصفیه خانه، حل مشکالت آن را با جدیت پیگیری می کنند.
مدیر بهره برداری تاسیســات فاضالب استان اصفهان نیز در 
این جلسه گفت:عملیات مطالعه ارتقای تصفیه خانه فاضالب 
شهرضا از سال ۸9، آغاز و در سال های 90و 91 مجوزهای الزم 

از شرکت آب و فاضالب اخذشده است.
سعیدشمسایی ادامه داد: به عنوان راهکار کوتاه مدت برای حل 
مشکل فاضالب شهرضا، نصب دستگاه های هوازی را دنبال 
کرده ایم که به دنبال آن عملیات احداث اتاقک و اخذ انشعاب 

برق برای آن صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با نصب25دســتگاه هوازی در تصفیه خانه 
شهرضا بین2تا۳ماه آینده مشکل انتشــار بوی بد در هوای 

منطقه۳روستای شهرضا کال برطرف خواهد شد.

فرماندارشهرضا تاکیدکرد:

تکمیل تصفیه خانه فاضالب؛ نیازمند اعتبار ۳۷ میلیارد تومانی

فریدون اله یاری در نشست کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بوئین و میاندشت با اشاره به ثبت ملی 10 اثر تاریخی شهرستان بویین میاندشت تا پایان سال جاری، اظهار کرد: منطقه  بويین و میاندشت
فریدن که شامل شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت است، دارای جاذبه های گردشگری متعدد تاریخی و طبیعی است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، گردشگری را یکی از راه های مهم توسعه این منطقه دانست و عنوان کرد: توسعه گردشگری و جذب توریست در این منطقه، همدلی مسئولین و مردم را طلب می کند.
وی با اشاره به حجم باالی آثار باستانی در این منطقه، گفت: شهرستان بویین میاندشت دارای آثار تاریخی بســیاری بوده و محوطه های تاریخی بی نظیری در این منطقه کشف شده است.اله یاری ادامه داد: بویین میاندشت با کشف بالغ بر 
50 محوطه باستانی رتبه دوم را در استان داراست. مدیر کل میراث فرهنگی با اشاره به کم بودن آثار ملی ثبت شده در این شهرستان، عنوان کرد: یکی از مهم ترین شاخصه های ارتقای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان، 

افزایش تعداد آثار ثبتی است که متاسفانه در دهه های گذشته تنها دو اثر در این شهرستان به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام شده 10 اثر این شهرستان تا پایان سال در آثار ملی ثبت می شود، تاکید کرد: امیدواریم با تحرک های جدی که در دستور کار خود قرار داده ایم، نمایندگی میراث فرهنگی این شهرستان به زودی به 

اداره تبدیل شود.

مدير کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

ثبت ملی 1۰اثر تاریخی بویین میاندشت تا پایان سال
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سردار علی محمد اکبری، فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( استان با تاکید بر اهمیت بهره گیری 
از تمامی امکانات سپاه و بسیج  گفت: یک بیمارستان جدید در زمینی به مساحت یک و ۴ دهم 

هکتار در منطقه غرب، روبه روی دانشگاه شهرکرد احداث می شود.

 احداث یک بیمارستان در غرب شهرکرد
اخبار

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های محروم در 
کشور است که متاسفانه جوانان با نداشتن شغل مناسب و یا 

درآمد کافی، متحمل رنج بسیاری می شوند. 
معضل بسیار بزرگ تر وقتی اتفاق می افتد که این درآمدها به 
اندازه ای نباشد که بتوانند حتی یک خانه کوچک هم اجاره 

کنند و دخل و خرج این جوانان باهم هماهنگ نیست.
اکثر آنها از اینکه بیشتر حقوقی را که دریافت می کنند باید 

بابت اجاره یک خانه هزینه کنند، گالیه  دارند.
می گویند چرا جوانــان ازدواج نمی کنند؟ این را اول باید از 
خود آنهایی که به دنبال ازدواج جوانان هستند پرسید، مگر 
می شود جوانی شــرایط الزم برای ازدواج را داشته باشد اما 
ازدواج نکند؟ بزرگ ترین معضل جوانــان دم بخت همین 
اســت که آنها درآمد کافی برای گرفتن و اجاره کردن یک 

خانه کوچک را هم ندارند.
مســئولین ما چرا از این موضوع غافل شده اند؟ چرا بر مبلغ  
اجاره ها نظارت نمی کنند که هرکس با هر قیمتی که دوست 

دارد خانه خود را اجاره ندهد.
مسئوالن امر ابتدای سال اعالم می کنند که افزایشی برای 
اجاره بها وجود نداشــته، اما آیا این حرفشان صحت دارد؟ 
آیا نباید نظارتــی انجام دهند و با قیمت هــای واقعی روبه 
رو شــوند؟ شــاید اگر مرتب و حتی ماهی یک بار روی این 
کار نظارت وجود داشــت هرکس با هــر قیمتی که دلش 

می خواست خانه  اجاره نمی داد. 
اینها همه یک معضل است که بد نیست مسئوالن چاره ای 

بیندیشند و گره کوچکی از مشکل جوانان باز کنند.
تناسب قیمت بین کرایه ها وجود ندارد

سعید مرادی یکی از مستاجران شهرکردی در گفت وگو با 
خبرنگار بام ایران خبر اظهار کرد: در حال حاضر یک خانه به 
متراژ ۱۱۵ متر با پول پیش ۱۰ میلیون تومان و ماهی ۳۵۰ 

هزار کرایه کرده ام.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی که در اجاره خانه موج می زند 

نداشتن تناسب قیمت بین کرایه هاست.
مرادی با بیان اینکه نظارتی بر اجاره و رهن یک خانه وجود 
ندارد اذعان داشــت: هربنگاهی تعرفــه ای را برای خودش 

تعریف کرده و تنها به فکر پورسانت های خودشان هستند.
وی ادامه داد: بعضی از خانه ها با وجود اینکه قدیمی است، اما 

اجاره آنها با خانه های نو و تازه ساز یکی است.
مرادی یادآور شــد: پول های پیشــی که برای خانه در نظر 
گرفته شده قیمت های بســیار باالیی است؛ طوری که اکثر 

جوانان با این معضل روبه رو هستند.
سید محمد حسینی یکی از مشــاوران امالک شهرکرد در 
گفت وگو با خبرنگار بام ایران خبــر اظهار کرد: اجاره ها در 
سال جاری از ۳۰۰ هزار شروع و تا ۶۰۰ هزار و گاهی باالتر 

هم ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت اجاره منازل قانون خاصی ندارد 
اذعان داشت: اجاره بها در شهرکرد طبق عرف در هر منطقه 

داده می شود.
حسینی با اشــاره به اینکه بازار مســکن در شهرکرد راکد 
اســت عنوان کرد: یکــی از دالیــل افزایش اجــاره بها در 
 شهرکرد افزایش قیمت مســکن طی سه سال گذشته بوده 

است.
مدیرکل دفتر برنامه  ریزی و اقتصاد مســکن نیز با تاکید بر 
شــیب آرام قیمت در آینده بازارمعامالت مسکن، گفت: در 
قیمت های مســکن چه در فروش و چــه در اجاره،  افزایش 

شدیدی نخواهیم داشت.
علی چگنی، درباره آینده بازار معامالت مســکن درســال 
۹۶گفت: انتظار می رود بازارمعامالت مسکن رونقی مالیم 
داشته باشد ودردولت دوازدهم نیز شوک های قیمتی در بازار 

معامالت مسکن منتفی است.
مدیرکل دفتر برنامــه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی افزود: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است 
که در رکود به ســر می برد و این اتفاق، نتیجه شــوک های 
قیمتی و تبعات ناشــی از آن بوده که در سال های ۹۰ تا ۹۲ 

دربازارمسکن ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه ازاوایل سال ۹۲ به لحاظ معامالت، بازار 
مســکن وارد رکود شــد و این عامل نیز به سبب کند شدن 
روند صدور پروانه های ســاختمانی روی داد و ادامه یافت، 
تصریح کرد: سال ۹۵ به سبب اینکه روند نزولی صدور پروانه 
ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معامالت 

مسکن شاهد بودیم.
به گفته وی، نرخ  ها دراین ۴ ســال به لحاظ اســمی نسبتا 
ثابت بوده یا اینکه بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است؛ اما 
نرخ های واقعی مسکن، روند رو به کاهش تا حدود ۲۷ درصد 
نســبت به تورم را هم تجربه کرده ؛ این درحالی است که با 
وجود آنکه صدورپروانه هنوزافزایش چندانی نداشته است؛ 
اما شاخص های پیش نگر خروج از رکود، روند نسبتا بهتری 

داشته اند.
چگنی بابیان اینکه درنرخ های مســکن چه در فروش و چه 
دراجاره  افزایشی شــدید را نخواهیم داشت وافزایش مالیم 
درحد تورم قابل پیش بینی است.خاطرنشان کرد: دراجاره  بها 
نیزروند افزایش قیمت، مالیم  تر از سال های پیش بوده است. 
باید توجه کنیم که سه مؤلفه اثرگذار روی نرخ اجاره بها یعنی 
تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاســت، با توجه به اینکه، 
تورم کاهش یافتــه و نرخ ملک نیز تقریبــا ثابت باقی مانده 
 است، انتظار نمی رود بخش اجاره بها با افزایشی زیاد رو به رو 

شود.

با مسئوالن

 این روزها بسیاری از جوانان با مشکل  مسکن مواجه هستند  ولی بدتر از آن این است که حتی برای اجاره 
کردن یک واحد مسکونی کوچک هم  باید پول زیادی پرداخت کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

۱۱۰۰ چشمه در چهارمحال و 
بختیاری خشک شد

ذبیح ا...غریب، رییس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره 
به خشک شــدن یک هزار و ۱۰۰ چشــمه در استان 
چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: در این استان بیش 
از سه هزار و۸۰۰ چشمه شناسایی شده است. وی اضافه 
کرد : میزان آب خروجی چشمه های فعال بسیار کم شده 
و بسیاری از آنها نیز در حال خشک شدن هستند.غریب 
اظهار داشت: کاهش بارش نقش مهمی در خشک شدن 
بسیاری از چشمه ها در این استان داشته است.وی گفت: 
تغییر نوع بارش نیز در این استان از دیگر عوامل خشک 

شدن چشمه ها به شمار می رود.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال خبر داد:

نیمی از جمعیت استان تحت 
پوشش بیمه تامین اجتماعی

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۵۰ درصد جمعیت چهارمحال وبختیاری تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
غالمرضا محمــدی در دیدار با اســتاندار چهارمحال 
وبختیــاری با اشــاره بــه اینکه ۵۰ درصــد جمعیت 
چهارمحــال وبختیاری تحت پوشــش بیمــه تامین 
اجتماعی هستند، اظهار داشت: بخشش جرایم بیمه ای 
واحدهای تولیدی و صنعتــی از مهم ترین اقدامات این 

سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی عنــوان کرد: بخشــش جرایــم بیمــه ای ۱۴۰ 
 کارگاه تولیــدی در ایــن اســتان مورد توجــه قرار

 گرفته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

فعالیت ۳۵ هزار واحد صنفی 
درچهارمحال و بختیاری

نعیم امامی، رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه ۳۵ هزار واحد 
صنفی درچهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: 
واحد های صنفی از مهم ترین بخش های اشتغال زا در این 
استان هستند. وی عنوان کرد: واحدهای صنفی این استان 
در بخش های تولیدی، توزیع و خدماتی فعالیت می کنند.

نعیم امامی بیان کرد: باالی۸۵ درصد واحد های صنفی این 
استان دارای مجوز فعالیت و پروانه کسب هستند.

طالی مسابقات بین المللی تیر و 
کمان از آن کماندار چهارمحالی شد

کماندار چهارمحال و بختیاری به نشان طالی رقابت های بین المللی 
تیر و کمان معلوالن در جمهوری چک دست یافت.

رییس هیئت جانبازان و معلوالن چهارمحال و بختیاری گفت: علی 
اصغر فتاحی، کماندار ملی پوش این استان توانست به همراه دیگر 
اعضای تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، نشان طالی تیمی بخش 

ریکروی مسابقات جهانی را به دست آورد.
اســماعیل بابایی افزود: تیم تیراندازی با کمان ایران متشــکل از 
غالمرضا رحیمی، پوریا جاللی پور و علــی اصغر فتاحی در مرحله 
پایانی رقابت های بین المللی معلوالن در مصاف با تیم لهستان به 

پیروزی رسید و مقام نخست تیمی بخش ریکرو را از آن خود کرد.
وی گفت: کاروان ایران با کســب سه نشان طال در کامپوند مردان، 
ریکروی زنان و ریکروی مردان، دو نشان نقره در میکس کامپوند و 
میکس ریکرو و یک نشان برنز در میکس کامپوند W1 به کار خود 

در بخش تیمی این رقابت ها پایان داد.
مسابقات بین المللی تیر و کمان معلوالن در شهر نوامستونادمتوجی 

جمهوری چک برگزار شد.

 خسارت 6۰ میلیارد ریالی ملخ ها
 به مزارع شهرستان کوهرنگ

فرماندار شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه این شهرستان همچنان در محاصره ملخ ها قرار دارد، خسارت 
ناشی از هجوم ملخ ها به مزارع کوهرنگ را ۶۰ میلیارد ریال اعالم 
کرد.مرتضی زمانپور افزود: هجــوم میلیون ها ملخ به مراتع، اراضی 
کشــاورزی و باغات از اوایل اردیبهشت ماه ســال جاری تاکنون، 

خسارت های جبران ناپذیری را به این شهرستان وارد کرده است.
وی ادامه داد: در صورت تداوم این وضعیت، خسارت های بیشتری 

به اراضی این منطقه وارد می شود.
زمانپور تصریح کرد: میزان خسارت وارده به مدیریت بحران استان 
اعالم شده و در انتظار راهکاری برای جبران خسارت به کشاورزان و 

دامداران منطقه هستیم.

نیم هکتار از عرصه های طبیعی 
لردگان در آتش سوخت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: 
طی ۳ فقره آتش ســوزی در لــردگان، نیم هکتــار از جنگل ها و 

عرصه های طبیعی این شهرستان در آتش سوخت.
علی محمدی مقدم افزود: آتش سوزی در ارتفاعات مناطق جنگلی 
»کرس« ، »گهمال« و منطقه جنگلی »کوه ریگ« این شهرستان 
اتفاق افتاد که با اقدام به موقع نیروهای ستاد بحران، جوامع محلی 

و یگان منابع طبیعی شهرستان آتش مهار شد.
وی با اشــاره به اینکه بیشــترین میزان آتش ســوزی ها به دلیل 
سهل انگاری و عوامل طبیعی است، اظهار کرد: بررسی علت دقیق 
آتش سوزی در دست بررسی اســت.محمدی مقدم افزود: در این 
آتش ســوزی ها، زیرآشــکوب مناطق و تعدادی از درختان بلوط 

طعمه حریق شد.

ابالغ وقت رسیدگی
5/66 مرجع رسیدگی: شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 6/15 بعدازظهر روز دوشنبه مورخه 1396/6/27 
مشخصات خواهان: مهدی رحمتی فرزند اسماعیل مقیم خمینی شهر بلوار جمهوری 
اسالمی خ ش پاکروان ک الله 2 پ 9  مشــخصات خوانده: مهدی مسائلی فرزند 
محمدعلی خواســته و بهای آن: یک فقره چک به مبلغ 13/000/000 ریال دالیل 
خواهان: رونوشت چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق 
نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه 
به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4323 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )175 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/63  ابوطالب سلیمانی دینانی دارای شناسنامه شماره 1638 به شرح دادخواست به 
کالسه  339/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان معصومه جعفری دینانی به شناسنامه 51 در تاریخ 1394/01/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- عنایت اله سلیمانی دینانی فرزند علی ش.ش 44 )همسر( 2- ابوطالب سلیمانی 
دینانی فرزند عنایت اله ش.ش 1638 )فرزند( 3- فاطمه ســلیمانی دینانی فرزند 
عنایت اله ش.ش 101 )فرزند( 4- فیروزه سلیمانی دینانی فرزند عنایت اله ش.ش 
45 )فرزند( 5- رخساره سلیمانی دینانی فرزند عنایت اله ش.ش 36 )فرزند(  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 نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4333 
شعبه 7 شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک()161 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/65  حسینعلی جعفری هرستانی دارای شناسنامه شماره 1856 به شرح دادخواست 
به کالسه  320/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباسعلی جعفری هرســتانی به شناسنامه 4 در تاریخ 1396/4/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- طلعت جعفری هرستانی فرزند قاسم ش.ش 3 )همسر( 2- حسنعلی جعفری 
فرزند عباسعلی ش.ش 15 )فرزند( 3- حسینعلی جعفری هرستانی فرزند عباسعلی 
ش.ش 1856 )فرزند( 4- جهان سلطان جعفری هرستانی فرزند عباسعلی ش.ش 
17 )فرزند( 5-فاطمه صغرا جعفری هرستانی فرزند عباسعلی ش.ش 1472 )فرزند( 
6- رقیه جعفری هرستانی فرزند عباسعلی ش.ش 26 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4325 شعبه 7 شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()165 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973647800413 دادنامــه:  شــماره   5 /76
9509983648501130 شماره بایگانی شعبه: 960017 شاکی: اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرضا به نشانی اصفهان شهرضا بلوار پاسداران خ فرهنگ اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرضا متهم: آقای نوروزعلی تیموری فرزند جهانگیر به نشانی 
اصفهان شهرضا روستای هونجان فعال مجهول المکان اتهام: چرای دام در مناطق 
قرق شده گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه به موجب کیفرخواست 
دادسرای عمومی و انقالب شــهرضا برای آقای نوروزعلی تیموری فرزند جهانگیر 
به اتهام تعلیف و چرای غیرمجاز تعداد 20 راس دام به مــدت ده روز در مراتع ملی 
درخواست مجازات شده اســت، با توجه به شــکایت اداره منابع طبیعی شهرستان 
شهرضا و گزاشــات عوامل آن اداره و مفاد کیفرخواست دادســرا و عدم دسترسی 
به متهم در دادسرا و عدم حضورش در جلسه رســیدگی و نیز از توجه به مدت زمان 
مربوط به اقدام برای چرای دام که اقتضای قواعد تعدد جرم را در بازه زمانی موضوع 
گزارش داشته، دادگاه انتساب بزه به متهم را محرز دانسته و مستندا به مواد 18 و 19 
و 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 44 و 44 مکرر قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب  1380 و ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون اصالح تبصره 1 ماده 47 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و جوابیه استعالم از اداره منابع طبیعی که 
معادل ارزش بیست درصد هر واحد دامی را بر اساس بخش نامه وزارت متبوع یک 
میلیون و یکصد و هفت هزار ریال تعیین نموده است، وی را به پرداخت مبلغ دویست 
و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال در حق صندوق دولت و به حساب درآمد 
عمومی )نزد خزانه داری کل( محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 362 محسنی 

اژیه رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرضا)347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/68 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 8:45 صبح روز شنبه مورخه 1396/6/11 مشخصات 
خواهان: بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت محبوبه 
صفاران مقیم خمینی شهر مدرس ابتدای کوچه بهداری. مشخصات خوانده: ناصر 
جزینی فرزند کریم و محمود حیدری فرزند حیدرعلی خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
19/106/759 ریال بخشی از یک فقره چک به شماره 229748 - 93/6/4 بانک سپه 
به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه تا زمان وصول حق الوکاله طبق تعرفه و خسارات 
دادرســی. دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4330 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )207 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/67 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی ساعت 9 صبح روز شــنبه مورخه 1396/6/11 مشخصات 
خواهان: بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( با مدیریت علیرضا زمانی با وکالت محبوبه 
صفاران مقیم خ مدرس ابتدای کوچه بهداری. مشخصات خوانده: ابراهیم احمدی 
فرزند اسماعیل و نورا... دهقانی فرزند قدیرعلی خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ 
80/438/848 ریال بخشی از یک فقره چک به شــماره 301686- 95/11/3  به 
انضمام هزینه دادرســی و خســارات تاخیر تادیه حق الوکاله و خسارات دادرسی. 
دالیل خواهان: تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخــت گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 

مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4329 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )200 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/72 بموجب کیفرخواست شماره 9510433647002005 مورخ 1395/10/30 
صادره از شعبه بازپرسی دادسرای شهرضا در خصوص اتهام آقای مسعود خدری مبنی 
بر مشارکت در حمل کاالی قاچاق ممنوعه از دادگاه انقالب شهرضا تقاضای مجازات 
گردیده که پرونده کالسه 960196 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1396/06/14 
ساعت 10 صبح تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 361 رحیمی زاده دادرس دادگاه انقالب 

شهرضا)120 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/73  با توجه به عدم پیگیری از ناحیه شاکی و جنبه عمومی جرم و مجهول المکان 
بودن متهم بدینوسیله به آقای علی عربلو فرزند باباپیر وفق ماده 174 قانون  دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد در خصوص شکایت خانم زری عربلو فرزند عدل 
علی علیه شما مبنی بر مزاحمت تلفنی در پرونده کالسه 960238 شعبه اول دادیاری 
شهرضا الزم است جهت رسیدگی و دفاع از خود ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتشار 
 آگهی در این شــعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
  م الــف: 359 شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب شــهرضا 

)99 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/74  با توجه به عدم پیگیری از ناحیه شاکی و جنبه عمومی جرم و مجهول المکان 
بودن متهم بدینوسیله به آقای مهران آقایی وفق ماده 115 قانون  دادرسی کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد در خصوص شکایت علیه شما مبنی بر ایراد جرح با چاقو در 
پرونده کالسه 960254 شعبه اول بازپرسی شهرضا الزم است جهت رسیدگی و دفاع 
از خود ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت 
وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف: 358 فاضلی بازپرس شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب شهرضا )93 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/64  رحیم معافی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه  334/96  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمدعلی معافی به شناســنامه 164 در تاریخ 1396/03/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغرا مالکریمی 
خوزانی فرزند رضا ش.ش 377 )همسر( 2- اکبر معافی فرزند محمدعلی ش.ش 42 
)فرزند( 3- رحیم معافی فرزند محمدعلی ش.ش 11 )فرزند( 4- حیدرعلی معافی 
فرزند محمدعلــی ش.ش 279 )فرزند( 5- علی معافــی فرزند محمدعلی ش.ش 
3374 )فرزند( 6- تقی معافــی فرزند محمدعلی ش.ش 10 )فرزند( 7- رســول 
معافی فرزند محمدعلی ش.ش 7- 004849- 113 )فرزند( 8- اعظم معافی فرزند 
محمدعلی ش.ش 1549 )فرزند( 9- فاطمه معافی فرزند محمدعلی ش.ش 3309 
)فرزند( 10- مریم معافی فرزند محمدعلی ش.ش 494 )فرزند( 11- زهره معافی 
فرزند محمدعلی ش.ش 8637 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4327 شعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()200 کلمه، دو کادر(
مزایده

5/61 شعبه سوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 

کالسه 858/91 ش ج سوم )خانم لیال طالبیان( علیه سعید قاسمی فر بابت محکوم 
به و هزینه های اجرایی به مبلغ 5/438/059/527 ریال اموال توقیفی به شرح ملک 
به پالک ثبتی 13789 فرعی از 2250 اصلی بخش 6 واقع در اصفهان سپاهانشهر 
خیابان توحید شــرقی خیابان طلوع شــمالی )12( فرعی اول سمت راست مجتمع 
آپارتمانی نوبهار ضلع غربی طبقه اول واحد 2A کدپســتی 8179955419 محل 
مورد بازدید عبارت است از یک باب آپارتمان مسکونی دارای حدود 94/77 متر مربع 
اعیانی در طبقه اول که با اسکلت ستون بتن و ســقف تیرچه بلوک، کف سرامیک، 
سطوح داخلی بدنه و سقف گچ و ابزار گچی و رنگ، پنجره ها آلومینیوم رنگی با شیشه 
تک جداره، درب های داخلی چوبی، سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه با کاشی و 
سرامیک و کابینت اپن MDF نمای خارجی و پارکینگ آجر و کف پارکینگ موزائیک 
می باشد. سیستم گرمایشی بخاری و سرمایش کولر آبی است محل دارای انشعابات 
برق اختصاصی و آب و گاز مشترک با قدمت حدود 12 سال می باشد این آپارتمان 
دارای یک واحد پارکینگ و یک عدد انباری با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات 
بوده و فاقد آسانسور می باشد و با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت اعیان 
و نوع و کیفیت بنا ارزش ششدانگ اعیان آپارتمان پالک ثبتی 2250/13789 بالغ 
بر 2/100/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصد میلیون ریال( تعیین می گردد که دو 
دانگ از پالک ثبتی مذکور متعلق به خواهان می باشد و مورد مزایده 4 دانگ مشاع 
از شش دانگ پالک موصوف می باشد. لذا ارزش 4 دانگ معادل 1/400/000/000 
ریال معادل یکصد و چهل میلیون تومان مورد ارزیابی قرار گرفته اســت که مورد 
اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت و در نظر دارد جلسه ای مزایده ای 
در مورخ 96/05/31 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد طالبین 
شرکت در جلســه ی مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از 
جلســه ی مزایده و ارائه آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند. شماره حساب برای 
پرداخت فیش 2171350205001 بانک ملی می باشــد پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده می باشــد. م الف: 12401 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()392 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

5/81  نصراله امینی دارای شناســنامه شماره 140 به شــرح دادخواست به کالسه 
257/96 ش 1 ح از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا امینی به شناســنامه 5490007923 در تاریخ 
1396/03/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- نصراله امینی به ش.ش 140 )پدر متوفی( 2- فاطمه فدایی 
ش.ش 176 )مادر متوفی( و به غیر از نامبردگان فــوق ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 163 شعبه اول حقوقی و حسبی 

شورای حل اختالف تیران )132 کلمه، دو کادر(

گالیه مستاجران شهرکرد از نبود نظارت بر اجاره بها؛

چالش مستاجران شهرکردی با رهن و اجاره مسکن 

اعالم مفقودی 

برگ سند مالکیت خودروسواری پژو مدل 1388 شماره 
  NAAM11CA59E008408 موتور 1009385 شماره شاسی
بنــام امیرحســین عابداف آرانــی فاقد مهــر نیروی 
 انتظامــی مــی باشــد و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد .
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هشداريادداشت

محیط زيست

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: سه 
قرارداد پژوهشي مرتبط با محيط زيست بين دانشگاه ها 
و شــهرداري اصفهان با اعتباري حدود پانزده ميليارد 

ريال امضا شد.
حميد ظهرابي افزود: شرح خدمات اين مطالعات توسط 
كارگروهي با مسئوليت محيط زيست استان تهيه شده 
و قراراست نظارت بر مطالعات نيز توسط محيط زيست 
استان انجام شود.مطالعه تهيه ســياهه انتشار آلودگي 
كالنشهر اصفهان با دانشگاه اصفهان، مطالعه منشأيابي 
ذرات معلق كالنشهر اصفهان با دانشگاه صنعتي اصفهان 
و تدوين ضوابط طراحي پايدار و اقليمي شهر اصفهان با 

دانشگاه هنر اصفهان.

شماره گذاري خودرو با 
استاندارد يورو ۴ تا سال ۹۸

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست در مراســم رونمايي از طرح كالن ملي فناوري 
و نوآوري خانواده موتور ملي سه سيلندر گفت: شماره 
گذاري خودرو با اســتاندارد يورو ۴ تا سال ۹۸ به پايان 

مي رسد.
معصومه ابتكار در مراســم رونمايي از طرح كالن ملي 
فناوري و نوآوري خانواده موتور ملي سه سيلندر افزود: 
دولت يازدهم از ابتــداي كار، گام هاي خوبي در زمينه 
كاهش آلودگي هوا برداشته كه استاندارد كردن خودروها 

يكي از آنهاست.
وي با اشاره به توليد خودروهايي با استاندارد يورو ۴ در 
دولت يازدهم گفت: از سال ۹۳ فقط خودرو با استاندارد 
يورو ۴ شماره گذاري شده وغيرازاين استاندارد در كشور 
هيچ خودرويي مجوز شــماره گذاري دريافت نكرده و 

نخواهد كرد.
ابتكار افزود: بــا برنامه هاي صورت گرفته از ســال ۹۸ 
خودروها با اســتاندارد يــورو ۵ توليد خواهند شــد تا 
كمك بزرگي به كاهش آلودگي هوا در شــهرها به ويژه 

كالنشهرها شود.
وي گفت: همزمــان با رونمايــي از اين طــرح ملي ، 
استانداردهاي جديد خروجي معاينه فني نيز آغاز به كار 
كرد و به عبارتي از امروز اين استانداردها سختگيرانه تر 

شده است.

به دنبال کشف 7 میلیارد ريال اموال مسروقه انجام شد؛

دستگیری 3 سارق منازل جنوب 
اصفهان

رييس پليس آگاهی اســتان اصفهان از شناسايی و دستگيری سه 
سارق حرفه ای منزل و كشــف هفت ميليارد ريال اموال مسروقه 

خبر داد.
ستار خسروی اظهار داشت: در پی شكايت يكی از شهروندان مبنی 
بر سرقت از منزل وی، بررسی موضوع در دستور كار ماموران پايگاه 
جنوب پليس آگاهی قرار گرفت.وی افزود: كارآگاهان تحقيقات خود 
را در اين زمينه آغاز و با انجام يك سری اقدامات تخصصی سه نفر از 
عامالن اين سرقت ها را شناسايی و با هماهنگی قضائی آنها را در يكی 
از استان های همجوار دستگير كردند. رييس پليس آگاهی استان 
اصفهان تصريح كرد: افراد دستگير شده در بازجويی های پليس به 
سرقت هفت ميليارد ريال اموال از منازل شهروندان در شهر اصفهان 
اعتراف كردند؛ در اين خصوص پرونده تشكيل و متهمان جهت سير 
مراحل قانونی به مراجع قضائی تحويل داده شدند. خسروی در پايان 
به همشهريان توصيه كرد: گاوصندوق مكان مناسبی برای نگهداری 
اموال با ارزش نيست مگر اينكه در جای مناسبی مخفی شده باشد، 
از نگهداری وجه نقد، طالجات و اموال با ارزش در منزل خودداری 
كنيد؛ هنگام خــروج از منزل اگر با خودرويی كه سرنشــينان آن 
مشكوک هستند مواجه شديد شماره خودرو را يادداشت كنيد؛ در 
اوايل شب به تردد افراد غريبه در آپارتمان ها حساس باشيد و موارد 

مشكوک را به 110 اطالع دهيد.
 

ريیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان:

اصفهان رتبه اول متقاضیان شرکت 
در مصاحبه دکتری است

رييس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: استان اصفهان با 
ميزبانی از 1۷ هزار و ۷۸ نفر داوطلب در مصاحبه دكتری تخصصی سال 
جاری، پس از پايتخت بيشترين متقاضی تحصيل در مقطع دكتری در 

كشور را داراست.
سيدمحمد اميری گفت: مصاحبه تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اصفهان طی ۴ روز در بازه زمانی ۲۷ لغايت ۳1 تير انجام شــد و طبق 
برنامه ريزی های صورت گرفته همه داوطلبان طبق زمان بندی از پيش 
 تعيين شده به دانشكده های مشــخص شده برای مصاحبه مراجعه و 

۳1 تير نيز به مصاحبه متاخران اختصاص داده شد.
وی افزود: داوطلبان معرفی شــده به مصاحبه در كد رشته محل های 
واحدهای دانشگاهی استان اصفهان با مراجعه به سايت اينترنتی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( از زمان و مكان دقيق مصاحبه 
خود مطلع و اطالع رسانی از طريق دو خط تلفن ثابت و همراه به صورت 

شبانه روزی و حتی در روزهای تعطيل به اين عزيزان انجام شد.
اميری خاطر نشان كرد: مشاركت ديگر واحدهای دانشگاهی استان 
و حضور بيش از ۴۵0 نفر اســتاد مصاحبه گر و ۳۵0 نفر كادر اجرايی 
و برخورد شايسته و اطالع رســانی به موقع و برنامه ريزی مناسب از 
مهم ترين ويژگی های بارز ايــن دوره از مصاحبه ها بــود كه رضايت 

حداكثری داوطلبان استان اصفهان را به همراه داشت.

معاون پيشگيری از معلوليت ها و آسيب های اجتماعی بهزيستی استان اصفهان 
گفت :بروز معلوليت حدود ۳0درصد از نوزادان متولد شــده استان به دليل 
اختالالت ژنتيكی اســت . مجتبی ناجی با بيان اينكه از 1۸هزار و ۵00فرزند 
متولد شده امسال در استان ۳۷0كودک مبتال به نواقص ژنتيكی هستند افزود: 
ازدواج های فاميلی و ازدواج افراد زير 1۸سال يا باالی ۳۵سال بروز نواقص ژنتيكی 
در نوزادان را افزايش می دهد . وی با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه انجام 
مشاوره های ژنتيكی برای ازدواج های پر خطر اجباری شده است افزود :امسال 
هزار و ۹00زوج به ۳۲مركز مشاوره بهزيستی مراجعه كردند كه از اين تعداد 
116نفر برای تكميل معاينات به مراكز آزمايشگاهی ژنتيك ارجاع داده شدند .

مجتبی ناجی با اشاره به اينكه ۳۸درصد ازدواج های ثبت شده در استان فاميلی 
است گفت :در استان اصفهان ســاالنه هزار و ۸00كودک مبتال به اختالالت 

ژنتيكی متولد می شوند .

تصويب باالترين اعتبار 
برای آموزش و پرورش 

شهرستان اصفهان

 اختالالت ژنتیکی
 يکی از عوامل تولد 

نوزادان معلول

فرماندار اصفهان گفت: با وجود همه مشكالت، در كميته برنامه ريزی باالترين 
اعتبارات را برای آموزش و پرورش شهرستان و بحث نوسازی مدارس در نظر 
گرفتيم. احمد رضوانی پيرامون برخی مشــكالت فرهنگی در جامعه افزود: 
علت مقدار زيادی از اين مشكالت به خود ما برمی گردد، چراكه در طول قريب 
به ۴0 سال بعد از پيروزی انقالب آموزش و پرورش، صدا و سيما و حوزه های 
علميه دست خودمان بوده است. فرماندار اصفهان در ادامه با اشاره به اعتبارات 
در نظر گرفته شده برای آموزش و پرورش شهرستان خاطرنشان كرد: علی رغم 
همه مشــكالت، در كميته برنامه ريزی باالترين اعتبارات را برای آموزش و 
پرورش شهرستان و بحث نوسازی مدارس در نظر گرفتيم، در زمينه تخصيص 
اعتبارات مصوب نيز، 100 درصد اعتبارات مصوب از محل ۳ درصد درآمد نفت 
و گاز تخصيص داده خواهد شد و در زمينه تملك دارايی ها نيز ميزان تخصيص 

اعتبارات باالی ۷0 درصد خواهد بود.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری جهاد 

دانشگاهی با سازمان 
بهزيستی

تفاهم نامه همكاری بين سازمان بهزيستی و جهاددانشگاهی با هدف همكاری های مشترک آموزشی و پژوهشی منعقد شد.
احمد مكاری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همكاری با سازمان بهزيستی گفت: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان بيش از ۸ سال است كه در حوزه آموزش های تخصصی ويژه مربيان 
مهدهای كودک و پيش دبستانی فعال بوده و با تفاهم نامه اخير می توان شاهد گسترش اين فعاليت ها باشيم. وی افزود: پيش از اين جهاد دانشگاهی از برگزار كنندگان اصلی 
دوره های بدو خدمت مديران و مربيان مهدهای كودک بوده و سازمان بهزيستی همواره همكاری های نزديكی با اين نهاد داشته است.معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد 
اصفهان ادامه داد: حساسيت خدمت در مهدهای كودک، گستردگی جامعه هدف در استان های مختلف و مشكالتی كه گاهی در برگزاری دوره های آموزشی گزارش می شد، 
اين دو مجموعه را بر آن داشت تا برای اطمينان بيشتر از كيفيت آموزش ها و ايفای مسئوليت در برابر كودكان و نيروهای شاغل در مهدهای كودک اقدام كنند. شايان ذكر است 

عالقه مندان به تاسيس و اشتغال در مهد كودک جهت شركت در دوره های آموزشی می توانند به مركز شماره ۳ جهاد دانشگاهی  مراجعه  كنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
بيش از 100 شــورای معتمدين پليس با هدف رسيدگی 
به مشــكالت انتظامی مردم محله ها و بررسی خواسته ها 
و مطالبات آنان از مســئوالن نظم و امنيت در اين اســتان 

تشكيل شده است.
سرهنگ»جهانگير كريمی« اظهار كرد: تشكيل شوراهای 
معتمدين پليس در ســطح محالت يكی از كارهای خوبی 
است كه در راستای مشــاركت دادن مردم در امنيت شهر 

خود انجام گرفته است.
وی با بيان اينكه اين طرح از ســال 1۳۹۴ در دســتور كار 
نيروی انتظامی قرار گرفت، افزود: فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان نيز با جديت اين طرح را دنبال كرد و تاكنون بيش 
از 100 شــورای معتمدين پليس در اين اســتان تشكيل 

شده است.
ســرهنگ كريمی با مثبت ارزيابی كردن تشكيل جلسات 
شــورای معتمدين پليس، گفت: هدف از تشكيل اين شورا 
رسيدگی ســريع و بهتر به مشــكالت انتظامی محله ها و 
بررســی و پيگيری خواسته های ســاكنان اين محله ها از 

مسئوالن نظم و امنيت است.
وی از هيئت های امنای مســاجد، ائمه جماعات، اعضای 
پايگاه بسيج، بازنشستگان مشــاغل دولتی، ريش سفيدان 
و كســبه محل به عنوان اعضای تشــكيل دهنده شورای 

معتمدين پليس در استان اصفهان نام برد. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان با بيان اينكه 
جلسات اين شورا هر يك ماه يك بار با حضور رييس كالنتری 
به عنوان دبير جلســه در مسجد محل تشــكيل می شود، 
افزود: معتمدين با اشرافی كه نسبت به مسائل و مشكالت 
محله خود دارند، مطالبات مردم محل را از نيروی انتظامی 

درخواست می كنند.
سرهنگ كريمی با اشاره به مزايای تشكيل اين شورا گفت: 
برگزاری جلسه های اين شورا بستر مناسبی را برای دريافت 
مطالبات مردم محله ها از نيــروی انتظامی مهيا می كند و 
طرح ها و عمليات انتظامی متناسب با نياز و مشاركت مردم 

در محله ها اجرا می شود.

رييس اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج اصفهان گفت: 
در هر ناحيه ۵ يا 6 نفــر هر روز به عنــوان بازرس ويژه 
ثبت نام در حال فعاليت هستند و روند ثبت نام در مدارس 

را بررسی می كنند.
محمد قندهاری اظهار داشت: يكی از مشكالت آموزش 
و پرورش ناحيه پنج كمبود شديد نيروی انسان است به 
طوری كه بيشترين نياز به نيروی انسانی در كل استان 
اصفهان را ابتدا ناحيه پنج و پس از آن ناحيه چهار دارند.

وی افزود: در حال حاضر در مقطع ابتدايی با كمبود ۲0۷ 
نفر و در مقطع متوسطه اول و دوم با كمبود ۲6۲ نفر نيرو 

مواجه هستيم.
رييس اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج اصفهان ادامه 
داد: اين ميــزان كمبود نيرو در صورتی اســت كه همه 
نيروهای مامور و نيروهای بسته های حمايتی و 11۳ نفر 
از مربيان پيش دبستانی كه در دو سال اخير جذب شدند 

به همكاری خود ادامه دهند.
قندهاری بيان داشت: سازمان نوسازی مدارس دستور 
تخليه ۳ واحد آموزشــی ناحيه پنج را اعالم كرده كه دو 

واحد در عاشق آباد و ديگری در شهرک قدس است.
وی از اقبال خــوب خيران اصفهانی به مدرسه ســازی 
خبر داد و گفــت: از فروردين تاكنون ســاخت ۴ واحد 
آموزشــگاهی را بــا كمك خيــران شــروع كرده ايم و 

ســال گذشــته نيز ۷ واحد را تحويل گرفته و در اختيار 
دانش آموزان قرار داديم.

رييس اداره آمــوزش و پرورش ناحيه پنــج اصفهان با 
اشــاره به تعميرات مدارس در فصــل تعطيالت اذعان 
داشت: تابستان سال گذشته ۸0 واحد آموزشی را تعمير 
و بازسازی كرديم، امسال نيز ۳۵ واحد در حال تعمير و 

بهسازی است.
قندهاری ديگر مشكل اداره آموزش و پرورش ناحيه پنج 
اصفهان را مشكالت نقدينگی و اعتبار اعالم و ابراز كرد: 
كمبود اعتبارات مشكالتی را به وجود آورده كه از جمله 
آن عدم رسيدگی به آســفالت حياط مدارس است كه 

وضعيت مطلوبی ندارد.

ريیس اداره آموزش و پرورش ناحیه پنج اصفهان خبر داد:

بازرسی روزانه از فرآيند ثبت نام دانش آموزان در مدارس

آموزش و پرورشدر شهر

در راستای مشارکت دادن مردم در امنیت شهر؛

بیش از 100 شورای معتمدين پلیس در اصفهان تشکیل شد

اينكه تلگرام را نداريد يك بحث است و نصب مجدد اين برنامه كه 
اين روزها از نان شب برای عده ای واجب تر شده و ندادن كد الزم 
توسط سرور مورد نظر بحثی ديگر كه دردی است بس جانكاه 
كه خداوند ان شاءا... نصيب هيچ خلقی در روی كره زمين نكند؛ 

زخم خورده اين ماجرا از عمق فاجعه مطلع است!
سردرگمی و استرسی كه نبودن در فضای مجازی به انسان دست 
می دهد به كنار؛ كنجكاوی از اينكه در مدت نبود در اين دنيای پر 
سودا چه خواهد گذشت خواب از چشم هر معتاد اينترنتی )دور 

از جان خودمان لقبی است كه دشمنان برما نهاده اند(می ربايد.
اوج دلشوره نبود در فضای مجازی زمانی رخ  می دهد كه دوستان 
همراهتان آخرين وضعيت آنالين شما را چك كرده و بيش از يك 

ساعت و 10 دقيقه از آخرين بازديد شما گذشته باشد و وامصيبتا 
كه هزار فكر رفته و نرفته ذهن خسته دوست و همراهتان را درگير 
خود خواهد كرد.)از فرط خســتگی مطمئنا به ذهنش خطور 
نخواهد كرد كه با تماسی از شما سراغ بگيرد( پس بهتر می بيند 
كه شايعه ای با عنوان های مختلف از جمله رخ در چهره خاک 
كشيدن شما را منتشر كرده و دست مايه ای برای پر كردن اوقات 

فراغت خود درست كند.
تمام اين بحث ها به كنار اينكه در مــدت زمان مذكور )نبودن 
در فضای مجازی( بايد در دنيای واقعی و با افراد و شــخصيت 
های حقيقی دمخور شوی شايد احساسی قريب و ناشناخته را 
برايت داشته باشد )به شخصه تجربه اين حس را برای 1۸ ساعت 

داشته ام( دنيای عجيب و انسان های عجيب تر كه در بين آنها  نه 
خبری از عكس های فتوشاپ شده است و نه صحبت های اديت 

شده، نه قدهای كشيده و نه بيو های فريبنده و ...
آقا اصال ما معتاد! سوال اينجاســت مگر اعتياد جرم است؟ در 
بدترين وضعيت ، ما بيماری بيش نيستيم!عايا اعتياد به فضای 
مجازی بسی بهتر و كم آسيب تر از اعتياد به مواد دخانی نيست؟ 
ما كه سر در الک خود داريم و حتی گاهی از  روند رشد و نمو و كم 
و كاست خانواده بی اطالعيم! هر  چقدر سكوت می كنيم، جفا در 
حق ما بيشتر می شود. مثال همين هفته گذشته ساعت۳  و ۴۵ 
دقيقه بامداد در حال چت در گروه دوستان و همكاران بوديم كه 
بابای عزيزتر از جان) چقدر شكسته و فرتوت شده بود( متوجه 
بيداری ما شد و با صحبت های آموزنده و البته غيرقابل پخش 
به زور متقاعدمان كرد تا گوشی را خاموش كرده و اينجا بود كه 
به فكرحقوق از دســت رفته خود و ناتوانی در احقاق حق بشر 
رفتيم؛ حقوق بشری كه رعايت نمی شود كه نمی شود... از اين 

هم بگذريم.
بگذريم هرچند گذشــتن از اين موضوع حياتی بسيار سخت و 
دشوار است، اما از آنجا كه بيشتر ازاين در مورد سوز دل اين قشر 
خسته و زخم خورده صحبت كردن به طور حتم خشم و غضب 
سردبير مربوطه را در پی خواهد داشــت و با اشاره ای بر كليد 
ديليت و اينتر صحبت هايمان را ناتمام و ابتر خواهد گذاشت. پس 
درددل را به همين جا ختم كرده و به ارائه راه حلی از زبان افرادی 
كه از قشر خودمان هستند می پردازيم؛ شايد اتفاقی افتاد و نتيجه 

آن را به يادگار برای نسل پس از خود برجای نهاديم.  
دوســتان و هم قطاران! اين روزها آمارهای خوفناک از ميزان 
وابستگی به فضای مجازی و تاثيرات مخرب آن بر روح و جسم 
خانواده ارائه شده كه هر انسان را به تفكری چند لحظه ای و حتی 
بغضی چون بغض احســان عليخانی در برنامه ماه عسل وادار 
می كند پس با كاهش حداقل يك ســاعتی از ميزان استفاده از 
اين فضای دوست داشتنی به زندگی سالمی دوباره داشته باشيم.

سوختن بیش از ۲۰۰ درخت ۷۰ ساله در اردستان
مدير روابط عمومی فرمانداری اردستان گفت: تعداد ۲00 درخت سنجد، بادام و گردو 
كه سن آنها از ۷0 سال می گذشت طی يك آتش ســوزی در منطقه واريان اردستان 

سوختند.

درددل يک معتاد مجازی؛ 

18 ساعت است که پاک شده ام؛ من یک مسافر هستم

تا به حال برايتان اتفاق افتاده که سری به گوشی همراهتان زده و با صحنه دهشتناک حذف  برنامه تلگرام يا هر برنامه ديگری در  فضای مجازی روبه رو شويد؟فاطمه کاویانی 

استاندار اصفهان به دستگاه های اجرايی استان 
اولتیماتوم داد:

فرصت يک هفته ای ارائه نقطه نظر 
پیرامون طرح تکاپو

اخبار

مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان 
خبر داد: 

امضای سه قرارداد پژوهشي 
مرتبط با محیط زيست 

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه مطابق اعالم مركز آمار ايران، نرخ 
بيكاری استان در سال ۹۵، 1۴/6درصد و ۲/۲ درصد باالتر از كشور بوده 
است، گفت:دستگاه های اجرايی استان بايد طی يك هفته آينده نقطه 
نظرات خود را پيرامون طرح تكاپو برای جمع بندی نهايی اعالم كنند.

به گزارش خبرگزاری ايمنا؛ رســول زرگرپور در جلســه فوق العاده 
كارگروه اشــتغال با اشــاره به مطالعات ديناميك اشــتغال استان، 
اظهارداشت : اين طرح با هدف توسعه اشتغال پايدار در رسته كسب 
و كاری منتخب در سطح استان ها، ارتقای سطح رونق اقتصادی در 
جوامع هدف، ارتقا و توســعه واحدهای كسب و كار، بهبود معيشت 
نيروی كار در كسب و كارهای منتخب و طراحی سياست های اشتغال 

در سطح منطقه ای و ملی در دستور كار قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه براساس اطالعات  مركز آمار ايران نرخ بيكاری استان 
در ســال ۹۵، 1۴/6 درصد و نرخ بيكاری در كشور 1۲/۴درصد بوده 
است، افزود: همه دســتگاه های اجرايی بايد آمار ساالنه مركز آمار را 

مبنای برنامه ريزی های خود قرار دهند.
استاندار اصفهان افزود: با توجه به اولويت ها در سند آمايش سرزمين 
سه اولويت گردشگری در همه ابعاد، علم و فناوری و شركت های دانش 
بنيان و مباحث فرهنگی و هنر در دستور كار قرار گرفته و بايد با توجه 

به اين اولويت ها برنامه ريزی داشته باشيم.
وی با بيان اينكه طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار )تكاپو( بيشتر 
به اشتغال های ُخرد و كارگاه های كوچك می پردازد، تصريح كرد: در 
بحث های مربوط به آينده استان سمت و سو در جهت ارتقای بخش 

خدمات است و بايد به اين بخش توجه بيشتری شود.
زرگرپور به 1۲ رسته برتر استان براساس روش تركيبی كه در طرح 
تكاپو توســط اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه شد، اشاره كرد و 
افزود: طرح تكاپو بخشی از مشــكالت اشتغال استان را حل می كند 
و به صورت سه تا چهار ساله طراحی شــده است و در حال حاضر به 

مزيت های فعلی استان می پردازد.
وی تاكيد كرد: دســتگاه های اجرايی بايد نقطه نظــرات خود را در 
خصوص طرح مذكور طی يك هفته آينده به اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی ارسال كنند تا اين اداره كل در جلسه ای با سازمان برنامه و 
بودجه، جمع بندی نهايی اين طرح را انجام و برای تصويب نهايی به 

مركز ارسال كند.

مركز افكارسنجی دانشــجويان ايران در بهمن ماه اقدام به 
اجرای نظرسنجی ملی در خصوص »سنجش ميزان استفاده 
از شــبكه های اجتماعی و نگرش مردم به اين شبكه ها« از 

طريق تلفنی و با حجم نمونه 1۵00 نفر كرد.
در اين نظر سنجی ۷۲ درصد پاسخگويان ساكن شهرها و ۲۸ 
درصد ساكن روستا، ۵0 درصد مرد و ۵0 درصد با ميانگين 
سنی ۳۸ ســال بودند ضمن آنكه 61 درصد از پاسخگويان 

دارای تحصيالت ديپلم و پايين تر از آن و ۳۹ درصد دارای 
تحصيالت دانشگاهی،  6۹ درصد متاهل، ۲۷/۵درصد مجرد 
و ۳/۵ درصد بدون همسر بر اثر طالق يا فوت همسر بوده اند.

مقايســه نتايج نظرســنجی اخير از روند صعودی ميزان 
كاربران اينستاگرام و تلگرام برخوردار بوده و ساير شبكه های 
اجتماعی مجازی در حال افول هســتند.عالوه بر آن نتايج 
اين نظرسنجی نشان می دهد در حال حاضر ۵۹/۷ درصد 

افراد باالی 1۲ سال كشور حداقل عضو يك شبكه اجتماعی 
هستند كه نســبت به سال گذشته رشــد هفت درصدی 
داشته است. مردان نســبت به زنان پنج درصد بيشتر عضو 
شبكه های اجتماعی هستند و از بين گروه های سنی، گروه 
سنی جوان)1۸ تا ۲۹ سال( با ۸1 درصد بيشترين عضويت 

را در شبكه های اجتماعی دارا هستند.
گروه سنی 1۲ تا 1۷ سال با 6۷ درصد، گروه سنی ۳0 تا ۴۹ 
سال با 6۳ درصد و گروه سنی ۵0 سال به باال با ۲۵ درصد در 

رده های بعدی قرار دارند.

چند درصد ايرانیان عضو شبکه های مجازی هستند؟
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دین و اندیشه

شفاعت نور

حافظــی با ربارد خدا

ورود هب قم

معصوهم ربارد

اه بو اه ا فــدا

ردگیری ساده

یکم ذی القعده بود که مادرت 
نجمه خاتون، تو را در آغوش کشید؛ از آن زمان 

به بعد، مدینه بوی نور و آب می داد. فاطمه اسمی بود که به تو 
می آمد و برادر بیست و پنج ساله ات حاال از داشتن خواهری چون 
شما خوشحال است. سال ها بعد شهری توفیق یافت تو را در خود 

جای دهد و بشود حرم خاندان رسالت.

حرکت  زمان 
بود. فاطمه معصومه )س( نگاه 

معصومانه اش را لحظــه ای از صورت برادر بر 
نمی داشت. دوســت نداشت اشــک، مانع دیدن چهره برادر 

شــود؛ اما جمله ای که از برادر شنید سد جلوی چشمه چشمان 
معصومش را شکست:» خوب نیست پشت سر مسافر گریه کردن. 
اما برای مسافری که امید بازگشت او باشــد! پس پشت سر من 

گریه کنید.«

ز  هنو
به مقصد نرسیده 

بودند که باز گردو غبار مرکب هایی 
این بار ازســمت قم می آمد. همه خیره خیره نگاه 

می کردند. این موسی بن خزرج اشعری بود که پیش ازبقیه پیاده 
شــد.خاضعانه و متواضعانه پیش آمد.حضرت با عظمت وشکوه 
درمنزل او که رییس و بزرگ مردم قم بود ساکن شدند و این بزرگ 
مرد تا زمان شهادت حضرت، خادمی بانوی بزرگ اسالم رامی کرد.

تــو درمدینه 
دلت آرام نبود؛باید به ســمت 

خراسان حرکت می کردی؛ باید می رسیدی 
روبه روی چشــم های برادرت و به او می گفتی آماده ای  که 

تعالیمش را در آزمون والیت مداری پس دهی، باید به او می گفتی 
بلدی زینب گونه در کنار برادرت بایستی و از حریم والیت دفاع 

کنی. به سمت خراسان حرکت می کنی.

امام)ع( 
در خانــه تشــریف 

ندارند. جماعتی از شیعیان، با سواالت 
زیادی از راه دوری آمده اند، دختر بچه ای معصوم، 

درب خانه را باز می کند؛ با وقاری عجیب که جز از زنان بزرگ بر 
نمی آید جلو می آید و سواالتشان را می گیرد و به منزل می برد. 
چیزی نمی گذرد که پاسخ تک تک سواالت را تحویلشان می دهد. 
در راه برگشت، آن جماعت شــیعه، امام)ع( را می بینند و ماجرا 
را برایش شــرح می دهند. امام)ع( برگه پاســخ سواالت مطالعه 
می کنند، لبخندی می زند و سه بار می فرمایند: پدرش فدایش 

باد.... پدرش فدایش باد...پدرش فدایش باد...فدایش باد

کاروان 
پرشکوهی که بانوی 

آن، حضرت فاطمــه معصومه )س(
است، به حوالی ساوه رسیده بود. مامون از این کاروان 

که احیاگر قلوب شــیعیان بود باخبر شــد. تجربه رسیدن پای 
حضرت زینب)س( به کاخ یزید به او می گفت که اگر پای حضرت 
معصومه کبری)س( به خراســان برسد تمام برنامه هایش به هم 
خواهد ریخت. هنوز کاروان به ساوه نرسیده بود که عده ای حمله 

کردند. مثل راهزنان...مثل گرگ ها

اشعریون قبل ازآنکه به قم بیایند جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند؛ جهاد 
نظامی هم کرده بودند؛ حجاج بن یوسف بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدند 
بیایند و این منطقه را با تالش خود، بابصیرت خود، با دانش خود، منطقه عالم قرار 
بدهند. حضرت فاطمه معصومه ) س( وقتی به این ناحیه رسیدند، اظهار تمایل کردند 
که به قم بیایند؛ به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون، آنها رفتند از حضرت استقبال 
کردند و این بارگاه نورانی از آن روز و از بعد از وفات این بزرگوار در این شهر نور افشانی 
می کند. در دوران معاصر ما هم عینا همین مسئله اتفاق افتاد؛ یعنی قم پایگاه برترین 
معارف اسالمی و الهی شــد و به برکت مجاهدت و بصیرت و حضور علمای بزرگ، 
سرچشمه ای در این نقطه جوشید که شــرق و غرب دنیای اسالم از آن بهره مند 

شده اند. ) بیانات رهبری/ در اجتماع بزرگ مردم قم/93/06/16(

قم؛ پایگاه برترین معارف اسالمی و الهی 

                   سمیه عزیزیان

 همچنیــن دربــاره مقــام علمــی حضــرت معصومــه)س(،  
منابــع تاریخــی بــه صراحــت بــه ایــن موضــوع اشــاره 
محــدث، نامنــد،  مــی  محدثــه  را  ایشــان  و   دارنــد 

  مقام خاصی اســت کــه شــخص روایات رســیده از اهــل بیت 
علیهم السالم را نقل می کند و علمای شیعه از جمله شیخ صدوق که در 
علم روایت سخت گیری های خاصی دارند روایاتی که  حضرت معصومه 
)س( نقل می کنند را بســیار معتبر می داند و جنبه دیگری از مقام 
 علمی حضرت فاطمه معصومه)س( که از دید ما عموما پنهان مانده 
علم سیاسی و بصیرت سیاسی ایشــان است.  سفر حضرت معصومه 
)س( از مدینه به ایران یک ســفر صرفا عاطفی و دیــدار با امام رضا 
)ع( نبوده بلکه سفر ایشــان کامال سیاسی و افشاگرانه بوده که الزمه 
چنین سفری داشــتن بصیرت سیاسی است، سفرحضرت معصومه 
آثار و برکات زیادی به دنبال داشــته و باعــث افزایش  آگاهی مردم 
نسبت به خلفای عباسی شده؛ چراکه این خلفا استبدادگری رسانه 
 داشتند و خطیبانی را به کار گرفته بودند تا از فضل خلفا بگویند ولی 
 حضرت معصومه )س( افشــاگری داشــتند و برخالف کسانی که

  می گویند اســالم زنــان را از عالم سیاســت دور داشــته اســت 
حضرت معصومه)س(  فعالیت سیاسی در عرصه اجتماعی را شروع 

کردند.
بعضی از بزرگان، مقام حضرت معصومه )س( را مقامی نزدیك 
به عصمت دانسته اند.قدری درباره این مقام حضرت توضیح 

دهید؟
قبل از ورود به این بحث باید واژه عصمــت را تبیین کنیم ، عصمت 
نیروی بازدارنده ای اســت که انســان را از گناه باز می دارد و الزمه 
داشــتن این صفت اخالقی، ترک گناهان و ایجاد لذت معنوی انس 
با محبوب اســت که همه افراد می توانند به این مقام برسند . البته 
عصمتی که برای انبیاء و ائمه اطهار)ع( بــه کار می بریم نوع خاصی 
از عصمت اســت که طبق براهین کالمی توصیف می شــود و  برای 
حفظ دین و جامعه از اشتباه  الزم است که انبیاء و ائمه اطهار عصمت 
داشته باشــند  و درباره عصمت حضرت معصومه)س(  باید گفت که 
لقب معصومه را امام رضا )ع( برای ایشان به کار برده اند و در حدیثی 
می فرمایند: هرکس فاطمــه معصومه)س(  را زیــارت کند گویی 
مرا زیارت کرده اســت  و همچنین  با توجه بــه اینکه دفن معصوم 
 تنها به وســیله  معصوم جایز اســت طبق روایــات و منابع تاریخی

 حضرت امام رضا )ع( و امام جواد )ع( بــرای دفن حضرت معصومه 
حاضر شده اند و همچنین شهرت ایشان در بین مردم به معصومه است 

با وجود اینکه نام ایشان فاطمه است.
درباره مقام شفاعت حضرت معصومه )س(، به ویژه از زبان 

مبارك ائمه اطهار)ع( اگر سخنی هست، بیان كنید؟
نکته ای که خیلی جالب به نظر می رسد و حتی برخی مراجع تقلید 

هم آن را ذکر کرده اند، این اســت که امام نهــم)ع( فرموده اند:»هر 
کس حضرت معصومه )س( را زیارت کند، بهشــت بر او واجب می 
شــود« یا امام صادق)ع( طبق یک روایتی می فرمایند: »همه امت 
جد من محتاج شــفاعت حضرت معصومه )س( هستند و با شفاعت 
ایشان به بهشت می روند« خوب ما اگر بخواهیم همین یک سخن را 
تحلیل کنیم، باید بگوییم که بسیاری از امت رسول خدا )ص( محتاج 
 شفاعت حضرت می باشــند، در واقع مقام شــفاعت ایشان را نشان 

می دهد.  
 جالب اســت که بدانیم بــه جز حضــرت معصومــه )س( ما هیچ 
امامزاده ای را پیدا نمی کنیم که زیارت»ماثور«داشته باشند؛ یعنی 
اینکه خود ائمه)ع( بــرای او زیارت نامه گفته باشــند  ولی حضرت 
معصومه )س( چنین افتخاری را دارد و زیارت نامه ایشان منسوب به 

امام رضا )ع( است. 
هجرت حضرت معصومه )س(  به ایران چه نوع هجرتی است؟

هجرت حضرت معصومه )س( به ایران یک هجرت  کامال سیاســی 
محسوب می شود؛چرا که هجرت حضرت معصومه)س( به ایران به 
دنبال درخواست امام رضا)ع( بود، آن هم به گونه ای که امام رضا)ع( 
قاصدی را با تعجیل در پی حضرت می فرستند و از ایشان می خواهند 
 فورا به ســوی ایران حرکت کنند. چنین تاکید و عجله ای نشــان 
می دهد که مسائل سیاســی آن زمان باید مد نظر قرار گرفته باشد، 
به ویژه اینکه حضرت معصومه )س( خطیب بوده و ســخنرانی های 
پرشوری داشته است و از مســیری عبور کردند که مخالفین ایشان 
حضور داشــتند ولی ایشــان با آنها مباحثه کرده و حتی گاهی آنها 
 را مجاب  می کند و این مســئله به علت ارزشــی است که اهل بیت 
علیهم السالم  برای مخالفینش داشــتند و می خواستند در مسیر  

هدایت آنها قدم بردارند .
استقبال مردم قم را می توان جلوه هایی از والیتمداری ایرانیان 
و عشق و توجه آنان به خاندان رسول اكرم)ص( محسوب كرد. 

لطفا گوشه هایی از آن تكریم و استقبال را ذكر كنید.
زمانی که حضرت معصومه )س( به ایران سفر می کنند درمحلی به نام 
ساوه با مخالفانشان درگیر می شوند و درآنجا تعدادی از یارانشان به 
شهادت می رسند که حضرت معصومه در این جا تاکتیک سیاسی به 
کار می برند و می فرمایند که پدرم فرمود:شهر قم مرکز شعیان است 
و به سمت قم برویم که حضرت معصومه)س( برای التیام دردهایشان 
به سمت شیعیان می روند و در شهر مقدس قم با استقبال بی سابقه 
مردم آن شهر روبه رو می شوند و موسی بن خزرج، بزرگ قوم شیعیان 
در قم شخصا به استقبال می رود و ناقه آن حضرت گرفته و در مدتی 
که حضرت معصومه)س( در قم بودند خادمی ایشان را برعهده گرفتند 
 که این مسئله نشــان از ارادت ایرانیان به اهل بیت )علیهم السالم( 

دارد.

در گفت و گو با كارشناس مذهبی مطرح شد:

همه امت پیامبر، محتاج شفاعت حضرت معصومه )س( هستند

رییس مذهب خبر از دختــری می داد كه به زودی در سمیه مصور هنوز زمین به نور وجود امام كاظم )ع( مزین نبود كه 
شهری از ایران دفن می شود كه آنقدر در مقام شفاعت 
 در اوج قرار دارد كه به شفاعت آن شــفیعه تمام شیعیان به بهشت داخل 
می شــوند،دختری كه  برای اطاعت از فرمان امام عصر خویش بار سفر به 
غربت را بسته و راه را با آن همه عدوات در كمین، برای خویش هموار می دارد 
و  همین سفر است كه شهری از ایران را چنان منور می دارد كه سه درب از 

درب های هشتگانه بهشت از آنجا گشوده می شود.
سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه )س(  بهانه ای شد تا برای شناخت 
 شــخصیت و جایگاه علمی این بانوی كریمه به ســراغ حجت االسالم 
حامد بصیرت پور، مدرس حوزه و دانشــگاه برویم و گفت و گویی را با وی 

ترتیب دهیم كه ماحصل آن در ادامه می آید:

درباره شــخصیت ممتاز و فضایل علمی حضرت فاطمه معصومه )س( صحبت 
بفرمایید؟

در بیان شخصیت علمی حضرت معصومه )س( همین بس که پدر بزرگوارشان در بسیاری 
 از زمان ها که حضرت فاطمه معصومه به سواالت شیعیان پاسخ می دادند، می فرمودند

» فداها ابوها« ؛ یعنی پدرش فدای او باد و زمانی که  امام موســی کاظم )ع( این عبارت 
 را به کار می بردند که ایشــان پویش علمی بزرگی را تشکیل داده  بودند ولی مقام علمی 
حضرت معصومه )س( به حدی رفیع است که امام  موسی کاظم )ع( او را تجلیل می کند 
و می فرماید:» فداها ابوها« و این همان  جمله ای اســت که پیامبر اکرم درباره  حضرت 

زندگی حضرت معصومه)س( می تواند الگوی مناســبی برای ما در این زمانه باشد كه برای دیدار با امام زمانشان تمام زهرا)س( به کار می بردند. 
سختی های راه را به جان می خرند و با توجه به تمام محدودیت هایی كه برایشان وجود داشت هجرت كردند تا به وصال 
امام زمانشان برسند و شهیده راه ایشان شدند؛ ای كاش ما هم در این زمان برای رسیدن به امام عصر از نفسمان هجرت 

كنیم و در راه امام زمان)عج( شهید شویم.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2193 | July  24, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL mosavar.zayanderoud@gmail.com



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2193 | سه شنبه 3 مرداد 1396 | 1 ذی القعده 1438

قراردادقلعهنوییثبتمیشود
 هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی پس از واریز 10 میلیون تومان از طرف باشگاه ذوب آهن اصفهان نامه 
خروج از استان امیر قلعه نویی را برای هیئت فوتبال استان اصفهان صادر کرد. با این شرایط دیگر قلعه نویی 

مشکلی برای ثبت قرارداد خود با ذوب آهن نخواهد داشت و به زودی قرارداد خود را  ثبت می کند.

مجمع انتخاباتی هیئت پهلوانی و ورزش زورخانه ای استان اصفهان 
در حالی از ساعت 11 امروز و با رقابت دو 
کاندیدا برگزار می شود که ابتدا قرار 
بود این انتخابات ۲۷ تیرماه برگزار 
شود، اما لغو شد.سال گذشته و 
همزمان با پایان دوره چهار ساله 
ریاست اخروی، خود او به عنوان 
سرپرست هیئت منصوب شد و 
در انتخابات نیــز ثبت نام کرد، اما 
مجمع انتخاباتی هیئت برگزار نشد 
و فدراســیون پهلوانی و ورزش زورخانه ای 
خواســتار ثبت نام مجدد از کاندیداها شــد و در حال حاضر به جز 
سیدرضا اخروی، مهدی غالمی نیز در پی نشستن بر صندلی ریاست 
هیئت پهلوانی استان است؛ همچنین در ابتدا اینطور عنوان می شد 
که اخروی به دلیل بازنشستگی نمی تواند در انتخابات شرکت کند 
اما در ادامه گفته شد ریاست هیئت، شــغل محسوب نمی شود و 
اخروی مشکلی برای شرکت در انتخابات هیئت پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای استان اصفهان ندارد.حاال باید منتظر ماند و دید امروز 
در پایان مجمــع انتخاباتی، اعضای مجمع رأی به ادامه ریاســت 
اخروی می دهند و یا غالمی صندلی ریاست هیئت پهلوانی استان 

را تصاحب خواهد کرد.

انتخاباتهیئتپهلوانیاستاناصفهانبرگزارمیشود؛

 تمدید ریاست اخروی 
یا آغاز دوران غالمی؟

ســرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن در خصــوص اظهارات رییس 
فدراسیون وزنه برداری درباره مذاکره برای 
بازگشــت تیم ذوب آهن یادآور شد: 
اطالعــی در این خصــوص ندارم 
اما به تاخیر افتــادن لیگ، برای 
جلب نظر دو باشــگاه ذوب آهن 
و ملی حفاری اهواز بوده اســت. 
وی ادامه داد: تیــم ذوب آهن در 
سه ســال فعالیت خود، توانست 
به ســه  عنوان قهرمانی دست پیدا 
 کند و کنــار رفتن این تیم، رخــداد خوبی

 نیست.جباری متذکر شد: وزنه برداری اصفهان از پتانسیل خوبی 
برخوردار است و می توان با اســتفاده از ظرفیت موجود و با بودجه 
کمتری نسبت به فصل گذشته، تیم خوبی را راهی مسابقات لیگ 
برتر کرد.این مربی خاطرنشان کرد: امیدوار هستم هیئت مدیره و 
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، تجدید نظر دوباره ای در وضعیت تیم 

وزنه برداری داشته باشند و این تیم مجددا فعالیتش را آغاز کند.

سرمربیتیموزنهبرداریذوبآهن:

تغییری در وضعیت تیم وزنه برداری 
ذوب آهن رخ نداده است

مستطیلسبز

راهکار پرسپولیس برای 
پرونده ژوزه؛ قسط بندی!

با اینکه دادگاه عالی ورزش هنــوز حکم پرونده مانوئل 
ژوزه و پرسپولیس را اعالم نکرده، اما مسئوالن باشگاه 
پرســپولیس تا حدود زیادی اطمینــان دارند که این 
دادگاه رای بــه محکومیت می دهــد و باید طلب ژوزه 
را تمام و کمال پرداخت کنند. ظاهرا مدیران باشــگاه 
پرسپولیس طرح ویژه ای برای پرداخت این مطالبات در 
نظر گرفته اند. آنها منتظرند رای اعالم شود و بالفاصله 
نخســتین بخش از مطالبــات ژوزه را پرداخت کنند و 
باقی مانــده آن را با توجه به مشــکالت مالی که دارند 
در طول چند ماه به حســاب این مربــی واریز کنند. 
نگرانی پرسپولیســی ها تنها از ضرب االجل فیفا برای 
پرداخت بدهی های مانوئل ژوزه است. آنها تصمیم دارند 
بدهی های مانوئل ژوزه را در چنــد ماه آینده پرداخت 
کرده تا دیگر مشــکلی در این موضوع به وجود نیاید. 
ترکاشوند، معاون اقتصادی باشگاه هم گفته است: »هنوز 
حکم نهایی پرونده ژوزه صادر نشده اما اگر محکوم شویم 
ملبغ باالیی را باید پرداخت کنیم و باید هم این اتفاق رخ 
بدهد. واقعا در توان مالی باشگاه نیست که به تنهایی این 
مبلغ بزرگ را پرداخت کنیم. امیدوارم با کمک دولت و 

هوداران بتوانیم این پول را پرداخت کنیم.«

 قائدی:  پدر و مادرم نیایند
 من هم نمی مانم

مهدی قائدی بعد از ثبت قرارداد با تیم فوتبال استقالل 
در جمع خبرنگاران گفت: خوشــبختانه قــراردادم را 
با اســتقالل امضا کردم و از اینکه به این تیم پیوســتم 
خوشحالم. وی افزود: تمرینات ما عالی است و شرایط 
بســیار خوبی داریم و امیدوار هســتم که سال خوبی 
را پشــت ســر بگذارم.قائدی در خصوص اینکه ظاهرا 
بزرگ ترهــای تیم رفتار خوبــی با وی دارنــد، گفت: 
همینطور است، آنها هوای جوانان را دارند.وی در پاسخ 
به این ســوال که فکر می کند بتواند در استقالل موفق 
شود و به میدان بروند، گفت: این بستگی به تشخیص 

مربیان دارد.
قائدی از اظهارنظر درباره محرومیتش خودداری کرد و 

گفت: باشگاه در این باره پیگیر ماجرا خواهد بود.
این بازیکن در پایان صحبت هایش تاکید کرد: باشگاه 
استقالل به دنبال خانه برای من است و خانواده ام 100 
درصد به تهران می آیند. اگر خانواده من نیایند من هم 
نمی مانم. امیدوارم برای من خانه گرفته شود که آنها هم 

در کنار من حضور داشته باشند.

سوالروز

نقلقولروز

رییس فدراســیون با یک نامه دو خطی از دبیر فدراســیون 
گرفته تا مستخدم را کنار گذاشت و آنها را برای تسویه حساب 
به امور اداری فدراســیون ارجاع داد. این  در حالی است که 

افراد اخراج شده سابقه ۲۲ ســاله در کارهای اجرایی و فنی 
فدراسیون ژیمناستیک را بر عهده داشتند اما حاال یک نامه دو 
خطی مبنی بر خانه نشین شدن را پیش روی خود می بینند.

رییس فدراسیون ژیمناســتیک در آخرین اظهار نظر خود 
گفت: در رأس برنامه ها تغییر در ساختار و چارت فدراسیون 
است، ساختارها در دنیا تغییر کرده  و ما هم باید آنها را تغییر 
دهیم. کارهای کارشناسی انجام شده است و از زمانی که به 
این فدراســیون آمده ایم بر اســاس چارت و ساختار جدید 
شرح وظایف را تعریف و در دســت اجرا قرار دادیم. معرفی 
 نفرات برای انجام وظایف این فدراســیون در دست بررسی

 است.
اما اسماعیل خرسندل، مربی بدنساز تیم   ملی ژیمناستیک 
در واکنش به این اقدام رییس فدراســیون، اظهار کرد: باور 
کردنی نیســت که با لحن بــدی نامه برکناری زده شــده 
 اســت و 1۷ نفر از مســئوالن فدراســیون کنار گذاشــته 

شدند. 
در متن نامه حتی از واژه قدردانی نیز اســتفاده نشــده بود. 
تمامی افراد ســابقه حدود ۲۲ ســال خدمت در فدراسیون 
ژیمناســتیک را دارند، اما با لحن بسیار زشتی کنار گذاشته 
شده اند. بزرگ ترین مشکل دیگر این است که حتی کسانی 
برکنار شدند که قبل از برگزاری انتخابات در حمایت با اینچه 

درگاهی فعالیت می کردند.
به  گزارش  ایســنا؛ در حال حاضر تنها رییس فدراسیون به 
همراه سرپرستان نایب رییســی بانوان و دبیری فدراسیون 
فعالیت خود را در این فدراســیون دنبال مــی کنند و بقیه 
مربیان و مســئوالن روانه منزل شــده اند. حال باید دید که 
رییس جدید فدراسیون چه استراتژی و برنامه هایی را برای 
آینده فدراسیون پیش رو دارد و از چه افرادی در پست های 
مختلف بهره خواهد گرفت، اما هر چه که هست کنارگذاشتن 
اتوبوســی در یک فدراســیون کاری چندان معقول به نظر 

نمی رسد.

برکناریاتوبوسیازمستخدمتاسرمربیتیمملی؛

آویختن۱۷نفرازدارحلقهفدراسیونژیمناستیک!

بعدازاینکهزهرااینچهدرگاهیکارخودرادرفدراسیونژیمناستیکآغازکرد،دریکاقدامعجیب
تمامیاعضایفدراسیونژیمناستیکراکنارگذاشت.

رییس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ گفت: 11 تیم 
لیگ برتری هنوز هیــچ اقدامی در خصوص ثبــت قرارداد 

بازیکنانشان و دریافت کارت بازی انجام نداده اند.
فریبرز محمودزاده در مورد ثبــت قرارداد بازیکنان تیم های 
لیگ برتری اظهار کرد: با توجه به مکاتبات حقوقی باشگاه ها 
از طریق فدراسیون و سازمان لیگ، اخذ تاییدیه از کمیته های 
بین الملل، تعیین وضعیــت بازیکنان و کمیتــه انضباطی، 
تاییدیه دبیرکل فدراسیون و ریاست سازمان منوط به ثبت 
قرارداد بازیکنان جدید هر باشــگاهی است. یعنی بازیکنانی 

که از فصول گذشته با باشگاه ها قرارداد معتبر دارند برای ثبت 
قرارداد نیازی به دریافت تاییدیه ندارند.

وی افزود: باشگاه ها می توانند نســبت به ثبت نام بازیکنان و 
صدور مجوز بازی بازیکنانی که قــرارداد معتبر دارند اقدام 
کنند؛ بنابراین فقــط بازیکنان جدید نیاز بــه ثبت قرارداد 
دارند. تا این لحظه دو باشگاه سایپا و فوالد مجوز ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید خود را دریافت کرده اند و این دو باشــگاه به 
همراه باشگاه های ســپاهان، فوالد خوزستان، پرسپولیس و 
استقالل تهران اقدام به ثبت قرارداد بازیکنان فصول گذشته 

خود کرده اند. وی ادامه داد: تااین لحظه 11 باشگاه دیگر لیگ 
برتر هنوز هیچ اقدامی در خصوص ثبت قرارداد بازیکنانشان 
و دریافت کارت انجام نداده اند این در حالی اســت که فقط 
چند  روز دیگر تا شــروع لیگ برتر باقی مانده است؛ بنابراین 
باشگاه ها باید هرچه سریع تر برای ثبت قراردادهای بازیکنان 

فصول گذشته خود که قرارداد معتبر دارند، اقدام کنند.

رییسکمیتهنقلوانتقاالتسازمانلیگ:

در ثبت قراردادهای بازیکنان، سپاهان از ذوب آهن پیشی گرفت
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علیرضا صلواتی افزود: در این راستا در ابتدا شهر اصفهان را از 
لحاظ هوا و مشکالت زیست محیطی رصد کردیم تا با ارائه یک 

نقشه جامع بتوان مشکالت ترافیکی را کاهش داد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
افزایش سهم خودروهای شخصی در شهر گفت: در مباحثی 
مانند قیمت ســوخت و ورود خودروهای شخصی دخالتی 
نداریم از این رو نمی توانیم در این موضوع که نقش اصلی در 

بروز ترافیک را دارد، ورود کنیم.
صلواتی با ابراز خوشحالی از اقدامات جدید وزارت راه تصریح 
کرد: خوشــبختانه وزارت راه با سیاســت های کشوری در 
راستای توســعه پایدار و ایجاد شــهری های کم ترافیک در 

حرکت است.
وی با بیان اینکه موضوع کاهش ترافیک در شهرهای مختلف 
دنیا مطالعه شده است، اضافه کرد: طرح جامع حمل و نقل و 
ترافیک نیز در شهر اصفهان تهیه شده و قرار است  طبق این 
طرح سهم حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو تا سال 

۱۴۰۰ از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد.
معاون شهردار اصفهان با اشاره به در نظرگرفتن ۳ خط مترو و 
۳ خط تراموا برای شهر اصفهان تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۰، 
تصریح کرد: خط یک مترو بــه زودی به صورت کامل افتتاح 

می شود و بی شــک با اســتفاده از تجربیات خط یک مترو، 
مابقی خطوط بیش از  ۵ سال طول نمی کشد.

صلواتی خاطرنشان کرد: استفاده از سرمایه گذاری خارجی 
در راه اندازی تراموا مهم ترین هدف ماست؛ از این رو در بین 
شرکت های ســرمایه گذاری از کشــورهای چین،ایتالیا و 
فرانســه تصمیم گیری نهایی را به زودی انجام می دهیم تا 

خط تراموا هم در اصفهان کلید بخورد.
وی با اشــاره به خرید ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس برای تقویت 
حمل ونقل درون شــهر اصفهان، گفت: تعداد ۱۰۰ دستگاه 
اتوبوس را تا اوایل شهریور تحویل می گیریم و تا پایان امسال 
 نیز ماهیانه ۳۰ دســتگاه وارد شــبکه حمل و نقل اصفهان

 می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
ما در صدد هستیم که در سال ۱۴۰۰ هر شهروند با کمتر از 
۴۰۰ متر پیاده روی به حمل و نقل عمومی شــهر دسترسی 

پیدا کند.
وی با اشاره به نصب دوربین های ثبت تخلف در شهر اصفهان، 
اظهارکرد: در حال حاضر ۷۵۰ دوربین در سطح شهر نصب 
شــده که تعداد آنها تا پایان ســال جاری به ۱۳۰۰ دوربین 
افزایش می یابد.صلواتــی اضافه کرد: تعــداد دوربین های 

نظارت تصویری، ثبت تخلف ســرعت و عبــور از چراغ قرمز 
نیز تا پایان امســال ۲ برابر می شــود.وی خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه چتر قانون در خیابان های شهر گسترده تر و 
شهروندان قانون مدار شده اند.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد 
رانندگان در شهر اصفهان پشــت خط عابرپیاده توقف می 
کنند، افزود: امسال تمرکز ما روی برخورد قانونی با تخلفات 
پارک دوبل و توقف های غیرمجاز اســت و امیدواریم تا پایان 
امســال شــهر اصفهان معضل پارک دوبل را نداشته باشد.
صلواتی یادآور شد: تا پایان ســال جاری ۵ دوربین متحرک 
ثبت تخلف روی خودروهای مخصوص نصب و راه اندازی می 
شود.وی در بخش دیگر سخنان خود بااشاره به طرح مدیریت 
تقاضا در محدوده تاریخی شهر گفت: طرح مدیریت تقاضا به 
شورای اسالمی شــهر اصفهان ارائه شده و در این طرح قصد 
داریم محدوده مرکزی شهر را مدیریت ترافیکی کنیم.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: در این 
طرح مجوز برای ســاکنان محدوده مرکزی شهر صادر می 
شود تا هم مرکز شهر رونق خود را داشته باشد و در عین حال 
سفرهای اضافی حذف شوند.صلواتی تاکید کرد: اگر سیاست 
گذاری های کشــور و دولت اصالح شود می توانیم در تدابیر 
ترافیکی بهتر عمل کنیم.وی همچنین با اشاره به فعالیت ۵۰ 
ایستگاه دوچرخه در شهر اصفهان، گفت: این ایستگاه ها فقط 
دوچرخه کرایه نمی دهند بلکه خدمــات فنی رایگان را هم 
ارائه می کنند و در آینده ای نزدیک این ایستگاه ها محل شارژ 
دوچرخه ها و موتورســیکلت های برقی خواهند شد.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
آمارها نشان می دهد ۲۵ درصد تراکنش دوچرخه ها در شهر 

اصفهان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اجرای موفق 
طرح بفرمایید دوچرخه در 
اصفهــان، گفت: بــا اجرای 
این طرح از هفته نکوداشت 
اصفهان تاکنون ۱۲ میلیارد 
تومان دوچرخــه به فروش 
رفته و باعث افزایش انگیزه 
در شهروندان برای استفاده 
از این وسیله نقلیه پاک شده 
اســت.صلواتی اظهارکرد: 
فاز دوم این طــرح تا پایان 
تابســتان در سطح ادارات و 
نهادهای اداری اصفهان اجرا 

می شود.
 وی به زیرســاخت های افزایــش رغبت برای اســتفاده از 
دوچرخه اشاره و خاطرنشان کرد: در صدد هستیم مسیرهای 
دوچرخه سواری  شــهر را به ۱۰۰ کیلومتر مصوب افزایش 

دهیم.

 باید برای فضای مجازی برنامه داشت
 احمد رضوانی، فرماندار اصفهان گفت: فضای مجازی واقعیتی اســت که وجود دارد و باید 
آسیب های آن کنترل شده و برای آن برنامه ریزی صورت گیرد؛ چرا که دشمنان هر روز برنامه 

منسجمی ارائه می کنند و ما هم باید به تناسب آنها برنامه داشته باشیم.

خبراخبار

با مسئوالن

استاندار اصفهان خبر داد:

اصفهان در صدر مبارزه با قاچاق
اســتاندار اصفهان در جلسه کمیســیون برنامه ریزی 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اصفهان از کسب رتبه برتر استان در سال ۹۵ در سطح 
استان های کشور در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر 
داد و اظهار داشت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اســتان اصفهان با عنایت به اعالم ریاست ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز کشــور در جایگاه برتر کشوری قرار 
گرفته است.رسول زرگرپور در ادامه به مبارزه با قاچاق 
سیگار اشاره کرد و افزود: موضوع عرضه و تقاضای سیگار 
باید در ارتباط با مبارزه با دخانیات با قوت پیگیری شود؛ 
چرا که سیگار و قلیان دروازه  ورود به مواد مخدر و اعتیاد 
و قدم اول اعتیاد هستند.استاندار اصفهان با بیان اینکه 
سازمان مشخصی این مسئولیت را بر عهده دارد، افزود: 
حدود ۲ هزار واحد، مجوز فروش سیگار را دارا هستند و 

ساختار و چارچوب های آن مشخص است.
وی به اصالح قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: اگر نیاز 
به اصالح قوانین وجود دارد باید دستورالعمل ها پیگیری 

شود تا اصالحات الزم صورت گیرد.
زرگرپور بر لــزوم تقویت و تجهیز واحدهــای مبارزه 
کننده تاکید کرد و افزود: مبــارزه با قاچاق و دخانیات 
باید تشدید شود و الزم است که مسئوالن در مقابله با 

قاچاق به روز باشند.
وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در مبارزه قاچاق کاال و 
ارز و به ویژه دخانیات و سیگار بسیار حائز اهمیت است، 
اظهار داشت: صدا و سیما بایستی همان گونه که قبال در 
خصوص مضرات و تبعات مواد مخدر و دخانیات برنامه ها 
و تیزرهای تاثیرگذار تهیــه و پخش می کرد همچنان 

همین روند را ادامه دهند.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به مردمی کردن مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، اظهار داشت: استفاده از پتانسیل و 
وجود مردم در پیشگیری می تواند موثر باشد همچنان 
که مردم در خصوص همکاری در جهت کشف قاچاق نیز 
نقش بسزایی دارند.وی بر تقویت سمن ها در این رابطه 
تاکید کرد و افزود: استانداردسازی و کیفیت بخشی به 
کاالهای ایرانی بسیار مهم است و تاثیر باالیی در کاهش 
قاچاق دارد.زرگرپور با بیان اینکه مردمی کردن مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز از سیاست های دولت و نظام به شمار 
می رود، افزود: دولت، مردمی کردن و پیشگیری را مقدم 
بر مقابله دانسته و بیشترین تاثیر آن نیز در مواد مخدر 

مشاهده می شود. 
استاندار اصفهان افزود: اصناف باید در مبارزه با قاچاق 
قدم بردارند و مردم نیز نســبت به این موضوع حساس 

شوند و اطالع رسانی داشته باشند.

مشــاور و رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری معاونت شهرسازی و 
معماری شهرداری اصفهان به خبرنگار ایمنا می گوید: در این اداره فعالیت ها در 
موضوعات مختلفی انجام می شود که مهم ترین آنها سلسله نشست راهبردهای 
شهرسازی و معماری، انتشار نشریه الکترونیکی آموزشی- پژوهشی رصد، انجام  
پروژه های مطالعاتی و پژوهشــی در حوزه شهرسازی و معماری است؛ بدین 
ترتیب که موضوعات و ضرورت پروژه ها در کارگروه های مختلف اداره مطالعات 
و برنامه ریزی شهری تشخیص داده شده، پروپوزال پروژه ها نوشته و فراخوان 
انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی انجام می شود.فریاد پرهیز اعالم می کند: 
برای سال ۹۶ حدود ۴۰ پروژه پژوهشی آماده و کار عملیاتی این پروژه ها در 
دست اقدام است.وی با اشــاره به اینکه بررسی زمانی- مکانی جزایر گرمایی 
کالنشهر اصفهان از جمله  پروژه هایی است که توسط دانشگاه اصفهان عملیاتی 
شده اســت، اضافه می کند: در این پروژه که مراحل پایانی خود را پشت سر 
می گذارد، عوامل موثر بر شکل گیری و گسترش جزایر گرمایی بررسی می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: با توجه به افزایش دمای هوا و استفاده از وسایل سرمایشی، 
الزم است شــهروندان برای حفظ جان و ســالمتی خود، نکات ایمنی 

مربوط به کولرهای آبی را بدانند و رعایت کنند.
بهزاد بزرگزاد با بیان اینکه باید مسیر انشــعاب برق و سیم کشی کولر 
کنترل تا از صحت آن اطمینان حاصل شــود، تاکیــد کرد: نصب فیوز 
مناسب نیز ضروری است.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در استفاده از کولرهای آبی 
به خاطر اســتفاده همزمان آب و برق حوادث بیشتری رقم می خورد و 
ریسک خطر برق گرفتگی باال می رود، ادامه داد: با توجه به این مسئله 
که ساالنه تعدادی از شهروندان به علت رعایت نکردن اصول ایمنی برق 
در کولرهای آبی، دچار برق گرفتگی می شوند؛ الزم است هنگام سرویس، 

کولر حتما خاموش باشد.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری:

۴۰ پروژه مطالعاتی در حوزه 
شهرسازی عملیاتی می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری:

افزایش خطر برق گرفتگی 
با کولرهای آبی

رییس موقت منتخبان پنجمین شورای شهر اصفهان:

 شهردار اصفهان
 شهریور ماه انتخاب می شود

رییس موقت منتخبان پنجمین شورای شــهر اصفهان با اشاره به 
برگزاری جلســات مختلف منتخبان پنجمین دوره شورای شهر 
اصفهان اظهار کرد: منتخبان شورای شــهر در ابتدا برای شناخت 
نیازهای ویژه و مسائل شهر با شــهردار و معاونان فعلی شهرداری 
جلســاتی را به صورت منظم برگزار کردند که ایــن خود به عنوان 
مقدمه ای برای تعیین اولویت های شهر و شهردار مناسب در جهت 

اقدام برای اولویت های شهر است.
فتح ا... معین افزود:  لیســت گزینه های شــهرداری اصفهان تا ۱۵ 
مرداد تهیه می شود و حداکثر تا آغاز هفته اول شهریور نتیجه نهایی 

مشخص می شود.

 اصفهان میزبان حضور خادمان
 امام مهربانی ها می شود

خادمان امام رضا )ع( بــه همراه پرچم متبرک بــارگاه رضوی به 
مناسبت دهه کرامت به اصفهان سفر می کنند.

جمعی از خادمان حــرم مطهر امام علی بن موســی الرضا )ع( در 
قالب کاروان زیر سایه خورشید و به مناسبت دهه کرامت همچون 
سال های گذشته به شــهرهای مختلف ایران سفر می کنند و روز 
پنجشــنبه به اصفهان خواهند رســید.این کاروان که به میزبانی 
مجموعه فرهنگــی عاشــوراییان روز ۵ مرداد میهمــان اصفهان 
هســتند، تا روز ۱۳ مرداد و همزمان با سالروز والدت حضرت امام 
رضا)ع( در اســتان حضور خواهند داشت و با هدف ترویج فرهنگ 
رضوی در فضای عمومی جامعه در داخل و خارج از کشور با یاد و نام 
امام رئوف حضرت رضا )ع( به نقاط گوناگون کشور سفر می کنند.از 
جمله  برنامه های این کاروان می توان به عیادت از بیماران و جانبازان، 
دلجویی از محرومیــن، دیدار با زندانیان و حضور در جشــن های 
مردمی و فراهم آوردن امکان زیــارت از راه دور، حضور در مناطق 
محروم و دور افتاده، دیدار با خانواده شهدا و زیارت قبور مطهر شهدا، 

حضور در اماکن نظامی و دیدار با علما اشاره کرد.

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی فرهنگسرای 
امام حسن مجتبی )ع(

مدیرمنطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: عملیات احداث 
فرهنگسرای امام حســن مجتبی )ع( با مساحت ۷۳۶ مترمربع در 
شهرک کوثر، جنب مسجد امام حسن مجتبی)ع( با اعتبار ۸ میلیارد 

و ۹۵۰ میلیون ریال آغاز شد.
محمدرضا برکت با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: 
عملیات اجرایی فاز دوم خیابان مینو در خیابان امام خمینی )ره( در 

دستور کار شهرداری این منطقه قرار دارد.
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه این پروژه با 
اعتبار ۵ میلیارد و  ۹۱۰ میلیون ریال در سال جاری تکمیل می شود، 
افزود: با اجرای فــازدوم خیابان مینو ،دسترســی به خیابان های 

عاشق آباد و شهرک مهدیه آسان تر می شود.
برکت در ادامه به پروژه بوستان نگین اشــاره کرد و گفت: فاز اول 
بوســتان نگین به مســاحت ۹ هکتار برای مقابله با آلودگی هوا و 
داشتن شهری شاد و زیبا در دست انجام اســت و تاکنون نیز  ۹۰ 

درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۹۰ درصدی احداث 
پارکینگ بوستان جنت

خیابان آتشــگاه به لحاظ وجود آثار تاریخی همچون کوه آتشگاه 
و منارجنبان و موقعیت جغرافیایــی آن در ورودی غرب اصفهان، 
محوری پرتردد برای گردشــگران و شــهروندان اصفهانی است. 
از ایــن رو احداث پارکینــگ در این محور به منظور ســاماندهی 
 وضعیت ترافیک این خیابان در دســتور کار شــهرداری منطقه ۹

 قرار دارد.
عباس روحانی، مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهــان در این باره 
اظهارکرد: پروژه احداث پارکینگ جنب بوستان جنت در خیابان 

آتشگاه با مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پارکینگ نیز ظرفیت پارک ۲۹ خودرو و 
ظرفیت پارک ۲ خودرو ویژه معلــوالن را دارد، گفت: این پروژه با 
اعتبار یک میلیارد ریال تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته و ظرف 

یک ماه آینده تکمیل می شود.
مدیرمنطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: در ســال جاری پیاده روسازی و نوســازی پیاده روهای 
خیابان میرزا طاهر حدفاصل خیابان شهید مظاهری تا میدان وحدت 
انجام می شود. روحانی با اشــاره به اینکه پیاده روسازی و نوسازی 
پیاده روهای ضلع جنوبی خیابان اشرفی اصفهانی حدفاصل خیابان 
قدس تا محدوده شهرداری منطقه انجام می شود، عنوان کرد: برای 
اجرای این پروژه نیز ۶ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

شهرداری

عبور تونل متروی شهر جدید بهارستان از زیر خط اصلی راه آهن  یکی از گره های 
مهم پروژه متروی بهارســتان بود که با همکاری راه آهن وشــرکت عمران شهر 

بهارستان این مشکل برطرف شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شــهرجدید بهارستان ، عبور مترو از زیر 
خط راه آهن مستلزم ایجاد چند کیلومتر  خطوط ریلی راه آهن بود که این طرح با 

هماهنگی راه آهن اصفهان و  با ۸ساعت مسدودی خط راه آهن  آغازشد.
مدیر پروژه متروی بهارستان با اعالم اینکه به مدت ۸ساعت مسیر راه آهن مسدود 
است گفت: عوامل اجرایی پروژه متروی بهارستان ۴ ساعت  وقت دارند تا با برداشتن 
خطوط ریلی راه آهن از مسیر مترو وقراردادن ستون ها وپایه های پل در کنار ریل 
ها مسیر مترو را احداث کنند.محســن عاصمی افزود: شرکت عمران شهر جدید 
بهارستان با زیر ســاخت هایی که ایجاد کرده بودو با نصب تیرهای پیش ساخته 
ونصب عایق ها وسرستون ها این کار را شروع کرده است وبا احداث پل دوباره ریل ها 
در جای خود نصب می شوند.وی با تاکید برزمان بندی ۴ ساعته  شرکت عمران برای 
احداث این پل  ادامه داد: این امر باعث می شود  شرکت عمران گالری مترو را در زیر 
پل ایجادکند وبعد ازاین زمان وانجام عملیات ، چهارساعت دیگر ریل گذاری دوباره 

انجام می شودوبعد از ۸ساعت مسدودشدن مسیر راه آهن، دوباره واگن ها حرکت 
خواهند کرد واین نتیجه همکاری وتعامل مجموعه راه آهن است.

عاصمی با اشــاره به برنامه ریزی ســاعت حرکت واگن ها که متعلق به حمل بار 
ذوب آهن وفوالد و راه آهن است گفت: بیش از یک سال طول کشید تا هماهنگی 
وبرنامه ریزی وموافقت اجرای چنین کاری اتفاق بیفتد واکنون ظرف مدت ۴ساعت 
گره فنی پروژه مترو باز شد.وی ادامه داد:  پهنای پل ۲۳ متر و دهنه پل ۱۱ متر و 

وزن آن به ۲۶ تن می رسد.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان نیز با اعالم اینکه ۷۵تا ۸۰ درصد 
زیر سازی پروژه متروی  بهارستان انجام شده اســت گفت: این پروژه شامل ۱۰ 
کیلومتر گالری و۴ونیم کیلومتر روی زمین اســت و۲۰ درصد باقی مانده ، بخش 
کوچکی بین سیتی سنتر وایســتگاه صفه اســت .محمدرضا احمدی  ادامه داد: 
نقطه ای که عملیات اجرایی آن انجام شد ، گره اصلی اجرای این پروژه بود،  در این 
نقطه  عبور قطار به صورت هر ۸ ساعت انجام وواگن هایی که ازآن عبور می کنند 
مواد اولیه صنایع فوالد راجابجا می کنند واگر چند روز طول بکشد به مجموعه های 
مذکور آسیب می رساند.وی اظهار داشت : باتوافق راه آهن  و در این فاصله زمانی  

کوتاه، مسیر اصلی ریل گذاری انجام می شود  که این کار نتیجه ۷تا۸ ماه پیگیری 
وجلسات متعدد بوده تا به این مدل فنی رسیده ایم وعملیات اجرایی براساس این 

مدل جدید انجام شد .
احمدی این عملیات را جزو فاز اول مترو عنوان کرد وگفت: فاز دوم شــامل  ریل 
گذاری مسیراســت که تا پایان مرداد ماه ســال جاری آغازمی شود وفاز سوم نیز 
احداث ایستگاه ها وتاسیسات و.. است که تاپایان سال ، عملیات اجرایی ایستگاه 
بهارستان و ایستگاه راه آهن آغاز می شود وامیدواریم تا پایان سال ۹۷ بامترو، شهر 

بهارستان رابه اصفهان وصل کنیم.
وی افزود: تاکنون ۸۰ میلیارد تومان برای زیر ســازی این پروژه هزینه شده است  
که ۵۰ درصد آن ازمنابع  اعتبارات دولتی وبودجه سالیانه بوده  و۵۰ درصد دیگراز 
منابع داخلی شرکت عمران هزینه شده است درحالی که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای اتمام آن نیاز است.مدیرعامل شــرکت عمران  شهر جدید بهارستان 
به تعامل خوب با چهار دســتگاه هوانیروز ، مجموعه راه آهن،شهرداری اصفهان 
وفرماندهی نیروی انتظامی اســتان در اجرای پروژه متروی شهر بهارستان اشاره 

کرد وگفت: باتوافق انجام شده دیگر مشکلی در خصوص  زمین نیز وجود ندارد.

گره اصلی پروژه متروی شهر جدید بهارستان گشوده شد

اصفهان در قاب تصویر
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اجرای نمایش تتراکرومات در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

نشست مطبوعاتی معاون حمل و نقل  و ترافیک شهرداری اصفهان

معاون حمل و نقل شهرداری:

چتر قانون دراصفهان گسترده شده است

ویژه

ما در صدد هستیم 
که در سال 1۴۰۰ هر 

شهروند با کمتر 
از ۴۰۰ متر پیاده 

روی به حمل و 
نقل عمومی شهر 

دسترسی پیدا کند

معاون حمل و نقل شهرداری اصفهان اظهار کرد: اصفهان، شــهری در حال توسعه است و  با مشکالت 
متعددی مواجه می شود که می توان به آلودگی هوا و مشکالت زیست محیطی اشاره کرد.
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پیامبر اکرم)صلی ا... علیه(:
هرکه دوست دارد گرامی ترین مردمان باشد، باید از خدا پروا کند و 

هرکه می خواهد توانمندترین مردمان باشد، باید بر خدا توکل کند.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

اعتقاد به ارتقای زیست محیطی و استقبال از آن در پاالیشگاه اصفهان
در سال 95 شرکت پاالیش نفت اصفهان مجموعا 96 میلیارد تومان عوارض آالیندگی در 4 دوره 3 ماهه پرداخت کرد و در همین حال هزینه های زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی را هم ایفا کرد

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت اعالم کرد:

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، در آخرین روز تیرماه 96 و با حضور 85/62 درصد از سهامداران برگزار شد. در این مجمع، پس از تعیین اعضای هیئت رییسه مجمع و اعالم رسمیت جلسه، گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 ارائه شد. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 96، تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره و تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت نیز در این مجمع صورت گرفت.

سند چشم انداز پاالیشگاه اصفهان در افق 1400، با تکیه بر ارزش های سازمانی، 
سرمایه های انسانی و استفاده از فناوری های نوین و دستیابی به استانداردهای 

فرآورده های نفتی و زیست محیطی تدوین شده است. 
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه بر اســاس این ســند 
چشم انداز، اهداف کالن و همچنین برنامه های راهبردی شرکت تعریف شده 
است، ارتقای عملکرد زیســت محیطی، ایمنی و بهداشــت و مسئولیت های 
اجتماعی، مدیریت و توسعه سرمایه های انســانی، مدیریت منابع آب و انرژی، 
تامین خوراک و اســتمرار تولید، ارتقای توان بازاریابــی و فروش و همچنین 
پیشــگیری از بروز شــرایط اضطراری و مدیریت پیامدهای ناشــی از شرایط 
اضطراری بحران را از جمله اهداف کالن این شــرکت بر اساس سند چشم انداز 

برشمرد. 
 لطفعلی چاوشی با بیان اینکه مهم ترین چالش شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
سال های گذشته و برنامه هاي میان مدت آتي، دستیابی به استانداردهای جهانی 
فرآورده های نفتی و همچنین مباحث زیست محیطی است، افزود: در سند چشم 
انداز پاالیشــگاه اصفهان به صورت ویژه به این دو موضوع توجه شده است. او با 
اشاره به اینکه با تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از ســال 91  تا 94  به دلیل فعالیت هاي مطلوب  زیست محیطی 
از فهرست صنایع آالینده حذف شــده بود، گفت: باوجود انجام اقدامات موثرتر  
زیست محیطي  و از جمله اینکه در سال 94، مجتمع بنزین سازی  با تولید 10 
میلیون لیتر بنزین طبق  استاندارد یورو 4 در این شرکت راه اندازی شد،  بعد از 4 
سال دوباره پاالیشگاه اصفهان در فهرست صنایع آالینده قرار گرفت؛ به طوری 
که در سال 95 این شرکت 96 میلیارد تومان عوارض آالیندگی پرداخت کرده 
و در همین حال هزینه های زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی را هم ایفا 

نموده و مي نماید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه مدیریت منابع آب و انرژی 

یکی از چالش های شرکت پاالیش نفت اصفهان است، افزود: بیش از 30 سال 
است که پاالیشگاه اصفهان آب مورد نیاز خود را برای تولید فرآورده های نفتی 
از زاینده رود تامین می کند و  با قطع جریان آب در این رودخانه با مشکل زیادی 
مواجه شده است. چاوشی گفت: پاالیشگاه اصفهان ساالنه حدود 8 تا 9 میلیون 
متر مکعب آب از زاینده رود برداشت می کرد که این میزان، کمتر از یک درصد 

میزان آورد آب در زاینده رود بود.
 او با بیان اینکه چندین سال است در زمان هاي  قطع جریان آب در زاینده رود ، 
پاالیشگاه اصفهان در تامین آب دچار مشکل شده و آب مورد نیاز خود را از طریق 
چاه  و شبکه شهري تامین می کند، افزود: این شرکت  اخیرا به دلیل نداشتن آب 
مورد نیاز برای تولید فرآورده های نفتی و مباحث ایمنی و آتش نشانی و خالی 
شدن مخازن آب، در مرز تعطیل شدن قرار گرفت؛ به طوری که با درخواست از 
مدیریت کل بحران استان در این خصوص جلسه اي تشکیل  و و ضعیت بحراني 
و اضطراري پاالیشگاه تشریح شد. مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه 
داد: پس از آن جلسه، وضعیت تامین آب پاالیشگاه بهتر شد؛ ولی هنوز نتوانسته 
ایم مخازن را در حد اســتاندارد آبگیری کنیم و از لحــاظ تامین آب مخازن در 
وضعیت بحرانی قرار داریم. چاوشی با اشاره به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
برای تامین آب مورد نیاز خود در خرید و انتقال پساب فاضالب سرمایه گذاری 
کرده است، گفت: این شرکت 220 لیتر بر ثانیه پساب از تصفیه خانه شاهین شهر 
خریده و براي خط انتقال، اجرا و تکمیل پروژه تصفیه خانه آن، به حدود 60میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
وی در ادامه، تامین خوراک و استمرار تولید را از دیگر چالش هاي شرکت پاالیش 
نفت اصفهان دانست  و افزود: در چند سال آینده نه تنها چنین نفت خامی وجود 
نخواهد داشت بلکه فرآورده های تولیدی نیز قابل مصرف نخواهند بود و پاالیشگاه 
اصفهان باید با اجرای طرح هایی، آماده دریافت و تصفیه نفت خام سنگین و در 

مقابل تولید محصوالتی با گوگرد کمتر باشد.

 مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر 
5 فرآورده اصلي و سوخت هوایي تولیدي پاالیشگاه  را می فروشد افزود: دولت 
به تدریج از این کار کناره گیری خواهد کــرد و ما موظف خواهیم بود خودمان 
محصوالتمان را بفروشیم که باید زیرســاخت های الزم برای بازاریابی و فروش 
محصوالت خود را مهیا کنیم. چاوشی با بیان اینکه ایجاد ارتباط ریلی پاالیشگاه 
اصفهان به آب های آزاد، یکی از اقدامات الزم در ایجاد زیرساخت ها برای بازاریابی 
و فروش محصوالت پاالیشگاه اصفهان است، گفت: ناچاریم پاالیشگاه اصفهان را 
که در مرکز کشور قرار دارد به آب های آزاد وصل کنیم که در این رابطه مطالعاتی 
نیز انجام شده است. وی در ادامه، اجرای پروژه هاي تصفیه گازوئیل، یوتولیتي و 
مخازن، تقطیر سوم )URP(، پروژه خط انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر، طرح 
مطالعاتی احداث راه آهن و بهینه سازی واحد بازیافت و تکمیل سیستم RO  را 
از جمله 26 پروژه در دست اجرا و فعال پاالیشگاه اصفهان برشمرد و افزود: براي 
اجراي این پروژه ها حدود 4100 میلیارد تومان  تامین اعتبار برآورد شده است.

مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه طی 2-3 سال گذشته 
حدود یک هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های پاالیشگاه اصفهان هزینه 
شده و حداقل 3000 میلیارد تومان اعتبار دیگر )بجز بخش تبدیل نفت کوره( 
مورد نیاز است که قسمي از اعتبارات آن از محل اختصاص سود سهامداران و قسم  
دیگر از محل تسهیالت بانکی تامین خواهد شد، افزود: تمام پروژه هاي  تعریف 
شده فوق براي این است که پاالیشگاه اصفهان سودآور باشد و بتواند در مقیاس 

هاي بین المللي عملکرد مطلوب و توان رقابت داشته باشد.
چاوشی در ادامه، میزان اصل مطالبات پاالیشگاه اصفهان از پتروشیمی اصفهان 
را 234 میلیارد تومان اعالم کــرد و گفت: این میزان مطالبــه مربوط به قبل 
از ســال 92 اســت و باوجود پیگیری های صورت گرفته، تاکنون پتروشیمی 
 کوچک ترین اقدام موثري  در پرداخت این بدهی و تادیه خسارت تاخیر انجام 

نداده است.

تالش برای دستیابی به جایگاه اصلی پاالیشگاه ها در کشور
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه پاالیشگاه ها 
در 10 سال گذشته جایگاه عمده ای در سبد سوخت کشور داشته اند، 
افزود: گرچه به تدریج جایگاه پاالیشــگاه ها از حالت عمده درآمده و 
سیاست گذاری ها نیز به همین سمت و سو می رود، با این حال سبد 
انرژی به قدری بزرگ است که جایگاه پاالیشگاه ها همچنان مهم تلقی 
می شــود؛ به طوری که حتی یک روز عدم تولید در پاالیشگاه ها بر 
وضعیت کشور تاثیرگذار خواهد بود. وی با بیان اینکه انتظار داشتیم 
گذر از این مراحل نهایتا 10 سال طول بکشد و پاالیشگاه های کشور 
درجایگاهی قرار گیرنــد که بتوانند به عنــوان بنگاه های خصوصی 
خودشــان را اداره کنند، خاطرنشــان کرد: گرچه هنوز چالش های 
عمده ای وجود دارد و باید برای اداره پاالیشــگاه این موارد را مدنظر 
داشت و مطابق با آن برنامه ریزی کرد، اما امیدواریم بعد از پشت سر 
گذاشــتن این مراحل بتوانیم به جایگاه اصلی پاالیشگاه ها در کشور 
دست یابیم. وی در خصوص چالش هایی که پاالیشگاه ها با آن مواجه 

هستند، توضیح داد: پاالیشــگاه ها به لحاظ تغییراتی که در دنیا و در 
کشور اتفاق می افتد و حتی وضعیتی که در منطقه و استان وجود دارد، 
با چالش هایی مواجه اند که ادامه حیات پاالیشگاه را زیر سوال می برد؛ 
این درحالی اســت که باید با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت بتوانیم تولید را ادامه داده و با چالش های بین المللی، ملی، 
منطقه ای و استانی مقابله کنیم، چراکه اگر از االن به فکر نباشیم قطعا 

در آینده نمی توانیم با چالش ها مقابله کنیم.
پاالیشگاه اصفهان؛ درجایگاه اول دریافت خوراک نفت خام و 

تولید محصوالت نفت گاز
چاوشی با اشاره به تاسیس شرکت پاالیش نفت اصفهان در سال 1377 
به عنوان شــرکت فرعی شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفت: براســاس ابالغ مصوبه مجمع عمومی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ســال 1386، شخصیت 
حقوقی شرکت از ســهامی خاص به ســهامی عام تغییر یافت و در 
همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در سال 87 نیز 
اولین معامله سهام آن صورت گرفت. وی حوزه فعالیت این شرکت را 
احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی به منظور تولید، 
بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصوالت نفتی، شــیمیایی 
و مشــابه و نیز دریافت، معاوضه و خرید خوراک پاالیشگاه از شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز یا هرعرضه کننده داخلی و خارجی 
دیگر، انجام عملیات پاالیش و فراورش نفت خام و سایر هیدروکربورها 
و ساخت فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت 
کوره و سایر مشــتقات و فرآورده های جنبی و انجام هرگونه عملیات 
به منظور عرضه مواد مندرج در اساســنامه اعالم کرد. وی به فعالیت 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان در صنعت فرآورده های نفتی، کک و 
سوخت هسته ای اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر 9 شرکت پاالیشی 
کشور در این حوزه فعالیت می کنند که براساس گزارش های عملکرد 
شرکت های پاالیشی در سال 95، شرکت پاالیش نفت اصفهان ازنظر 
دریافت خوراک نفت خــام در جایگاه اول قــرار دارد و از نظر تولید 
محصوالت نفت گاز مقام نخست، نفت سفید و بنزین مقام دوم و گاز 

مایع و نفت کوره مقام سوم را دارد.
تدوین برنامه استراتژیک و تعریف چشم انداز شرکت پاالیش 

نفت اصفهان
مدیرعامل شــرکت پاالیــش اصفهان، با اشــاره به تدویــن برنامه 
استراتژیک و تعریف چشم انداز این شرکت پس از چندسال بررسی و 
کار کارشناسی، گفت: براساس این چشم انداز، اهداف کالنی در شرکت 
تعریف شد و اســتراتژی هایی برای این اهداف تعریف و برنامه هایی 
تدوین شد که از جمله پروژه هایی اســت که در این راستا پیش بینی 
شده و امیدواریم درآینده حول محور این هدف برای حل مشکالت و 
سودآوری شرکت گام برداریم. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اعالم اینکه در چشم انداز تعریف شده دستیابی به استاندارد جهانی 
فرآورده ها و حفظ محیط زیست مدنظر قرار گرفته، تصریح کرد: ابعاد 
اقدامات زیســت محیطی بسیار گسترده اســت؛ درحالی که در این 
زمینه یکسری الزامات زیست محیطی داریم و یکسری مسئولیت های 

اجتماعی که باید به آن توجه داشته باشیم.
اعتقاد به ارتقای زیست محیطی و استقبال از آن در پاالیشگاه 

اصفهان
وی با اشاره به اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان از سال 91 تا 94 با 
تایید اداره کل محیط زیست استان اصفهان از لیست صنایع آالینده 
حذف شد، گفت: باوجود اینکه پاالیشگاه اصفهان از سال 91 از لیست 
صنایع آالینده حذف شده و فعالیت های بسیار گسترده ای در زمینه 
زیست محیطی انجام داده بود، درحال حاضر در لیست آالینده ها قرار 
داد. چاوشی اضافه کرد: ما قبول داریم که باید ارتقای زیست محیطی 
دهیم چون خودمان معتقد به این مسئله هســتیم و از آن استقبال 
می کنیم؛ اما در عین حال از بردن اســم پاالیشگاه اصفهان در لیست 
صنایع آالینده گالیه داریم. وی بیان داشــت: در ســال 95 شرکت 
پاالیش نفت اصفهان مجموعا 96 میلیــارد تومان عوارض آالیندگی 
در 4 دوره 3 ماهه پرداخت کرد و در همین حال هزینه های زیســت 

محیطی و مسئولیت های اجتماعی را هم ایفا کرد.

مدیریت منابع آب؛ چالش پیش روی پاالیشگاه اصفهان
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان یکی دیگر از چالش های پیش 
روی این شرکت را مدیریت منابع آب و انرژی عنوان کرد و افزود: حدود 
30 سال است که پاالشگاه اصفهان از رودخانه زاینده رود ساعتی 900 
الی 1000 متر مکعب مصرف آب دارد که عدد بزرگی نیست و زیر یک 
درصد از آورد رودخانه زاینده رود است. وی با اشاره به تشکیل جلسه 
اخیر مدیریت بحران در پاالیشگاه اصفهان، توضیح داد: به  دلیل خالی 
بودن مخازن آب، پاالیشگاه درحال تعطیلی بود و در این شرایط بود که 
مسئولین استان عمق فاجعه را متوجه شدند و دستور اختصاص آب 
به پاالیشگاه را دادند تا االن در وضعیت نسبتا خوبی باشیم، ولی ازنظر 
مخازن همچنان در وضعیت بحرانی قرار داریم. وی در همین حال به 
تالش های پاالیشگاه اصفهان از چندسال گذشته تاکنون برای تامین 
آب مورد نیاز این صنعت اشاره و اظهارکرد: در این زمینه 220 لیتر بر 
ثانیه پساب شاهین شهر را خریداری کرده ایم؛ همچنین پروژه های 
دیگری هم تعریف کرده ایم که برای حفظ حیات پاالیشگاه الزم است.

تمام چالش های پیش روی پاالیشــگاه اصفهان شناسایی 
شده است

وی با بیان اینکه خوشبختانه تمام چالش های پیش روی پاالیشگاه 
اصفهان شناسایی شده، گفت: البته سند چشم انداز را بازبینی می کنیم 
اما تمام مشکالت و راه حل ها برنامه ریزی شده تا بتوانیم ضمن ارتقای 
شرکت، چالش ها را پشت سر بگذاریم و به پاالیشگاه سودآوری تبدیل 
شویم. وی با بیان اینکه در مسائل و مشکالتی که وجود دارد مدیریت 
اســتان نهایت همکاری را با ما می کند، گفــت: در مقابل، مدیریت 
استان از ما انتظار دارد مســئولیت های اجتماعی خود را ایفا کنیم و 
ما هم وظیفه خود می دانیم که نســبت به این مسئولیت ها بی تفاوت 
نباشیم. چاوشی گزارشی نیز از وضعیت انرژی و تمهیدات انجام شده 
در زمینه صرفه جویی انرژی ارائه کرد و گفت: به منظور بهینه سازی 
مصرف انرژی اقدامات الزم جهت تکمیل ابزارهای تنظیم احتراق در 
کوره ها از جمله آناالیز اکسیژن در سال 95 صورت گرفته و درنتیجه 
این اقدامات، مقدار هوای اضافی کوره ها و بویلرها و دمای دودکش ها 
کاهش یافته، مصرف سوخت بهینه شده و آالینده های زیست محیطی 
به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بااشاره به اینکه این شرکت از شهریور94 درحال پیاده 
سازی استاندارد ایزو 50001 به کمک مشاور است، گفت: همچنین 
کارگروه انرژی که متشکل از کارشناسان ادارات مرتبط با مصرف انرژی 
است همزمان فعالیت خود را آغاز کرده. وی در ادامه، به پروژه هایی که 
دررابطه با صرفه جویی مصرف انرژی در دستور کار مدیریت شرکت 
قرار دارد، اشاره و تصریح کرد: پیاده ســازی استاندارد ایزو 50001، 
نصب اکونومایزر روی بویلرهای پاالیشــگاه، مطالعه و امکان سنجی 
افزایش راندمان کوره های H-251/4 و H2-251/4 با استفاده از 
Waste Heat Boiler یا جایگزینی با کوره های جدید، مطالعه 
 ،H2-151 و H-151 و امکان ســنجی افزایش راندمان کوره های
استفاده از طراحی های جدید و بهینه در راستای حداکثرسازی راندمان 
حرارتی کوره های واحدهای جدیــد، کاهش هوای اضافی کوره ها در 
جهت بهینه سازی مصرف سوخت، پیگیری خرید یا تعمیر آناالیزرهای 
اکسیژن کوره ها، نصب جریان نگار روی مسیر سوخت گاز کوره ها و 

تعویض و تقویت عایق بدنه کوره ها، از جمله این اقدامات است.
در سال 95 مافوق برنامه تکلیفی عمل کرده و تولید موثری 

داشته ایم
چاوشی در ادامه، به مدیریت و توسعه سرمایه انسانی در شرکت اشاره 
و اظهارکرد: پاالشگاه اصفهان به خاطر خصوصی سازی دیگر جذب 
نیروی دولتی ندارد، بلکه خودمان از طریــق برگزاری آزمون فرآیند 
جذب نیرو را دنبال می کنیم و تا االن سه مرحله نیرو جذب کرده ایم 
و اخیرا هم جذب نیرو داریم تا بتوانیم در ســال های آینده نیروهای 
کارآمد و توانایی برای اداره این مجموعه بزرگ داشته باشیم. مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه در سال 95 مافوق برنامه 
تکلیفی خود عمل کرده و تولید موثری داشته ایم، گفت: این موفقیت 
مرهون تالش شبانه روزی نیروهای شرکت پاالیش نفت اصفهان است. 
وی در ادامه، تامین خوراک و استمرار تولید، مدیریت بهینه دارایی ها، 

ارتقای توان بازاریابی و فروش، بهبود توان اقتصادی و افزایش سودآوری 
و پیشگیری از بروز شــرایط اضطراری و بحران را از دیگر چالش های 

تعریف شده در شرکت پاالیش نفت اصفهان برشمرد.
کسب رتبه اول ایمنی وبهداشت طی سه سال متوالی

وی با بیان اینکه در طول این سال ها که مجموعه پاالیشگاه های کشور 
ارزیابی شدند، پاالیشگاه اصفهان سه سال پیاپی درسال های 91، 92 و 
93، رتبه اول ایمنی و بهداشت HSE را از آن خود کرد، افزود: در سال 
95 هم وضعیت پاالیشگاه را بسیار خوب ارزیابی کردند و خوشبختانه 

در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است. 
چاوشــی درخصوص پرونده های حقوقی این شرکت نیز گفت: اکثر 
پرونده های حقوقی شرکت به نتایج خوبی رسیده، بجز یک مورد و آن 
طلب بزرگ پتروشیمی اصفهان است که هنوز به جایی نرسیده ودر 
حال پیگیری حقوقی این مسئله هستیم. وی با اشاره به اینکه در سال 
92 شرکت پاالیش نفت اصفهان سود خوبی داشت، گفت: در سال 93 
دولت طرحی داد که تمام محصوالت پاالیشگاه ها باید استاندارد روز 
باشند و به دنبال آن تمام شرکت های پاالیش زیان ده شدند، اما دولت 
برای اجرای این طرح مصوبه ای گذاشت تا پاالیشگاه ها 5 سال فرصت 
داشته باشند محصوالت خود را استاندارد کنند و در این زمان دولت 
محصوالتشان را به قیمت استاندارد شده بخرد؛ به شرطی که 30درصد 
ســود خود را برای اجرای طرح های استانداردســازی اعمال کرده و 

گزارش اجرای پروژه ها را مرتبا به دولت اعالم کنند.
تغییر عمده الگوی تولید در پاالیشگاه با اجرای پروژه ها

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه این شرکت در 
حال حاضر سه گروه محصول دارد، گفت: محصوالتی که در پاالیشگاه 
تولید می شود چندان قابل تبدیل نیست؛ فقط می توان میزان و کیفیت 
آن را افزایش داد. وی با تاکید براینکه آنچه الگوی تولید را در پاالیشگاه 
به صورت عمده تغییر می دهد پروژه هایی اســت که اجرا می شــود، 
توضیح داد: مثال در سال 94، با راه اندازی مجتمع تولید بنزین یورو4 
در پاالیشگاه اصفهان، ظرفیت تولید بنزین را باال بردیم که سودآوری 
خوبی برای شرکت داشت. وی در عین حال خاطرنشان کرد: موضوع 
قابل توجه این است که بخشی از سود در خود پاالیشگاه و باتوجه به 
ظرفیتی که وجود دارد به دســت می آید، اما یکسری بحث ها مربوط 

به بیرون از شرکت بوده و عمده آن بحث قیمت های بین المللی است.
پاالیشگاه باید توان داخلی برای ایستادن روی پای خود را 

داشته باشد
وی در همین زمینه اضافه کرد: در ســال 94 در پاالیشگاه اصفهان، 
21میلیارد لیتر  فرآورده تولید کرده  و به ازای یک بشــکه نفت خام، 
حدود 3 هزارو 800 تومان فرآورده فروختیم؛ اما در سال 95 این رقم 

10هزار و 700 تومان یعنی تقریبا 3 برابر شــده است.  براین اساس 
بخشی از این سودآوری به خاطر بهینه سازی تولید است که در سال 95 
تولید بنزین یورو بود، ولی عمده آن به خاطر تغییر قیمت است. چاوشی 
تاکید کرد: باتوجه به اینکه نمی توانیم قیمت بین المللی را تغییر دهیم 
باید کاری کنیم که پاالیشــگاه توان داخلی برای ایستادن روی پای 

خود را داشته باشد تا سودآور بوده و حرفی برای گفتن داشته باشد.
26 پروژه فعال در پاالیشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان مجموع پروژه هایی که اکنون 
در پاالیشگاه فعال اســت را 26 پروژه اعالم کرد و گفت: این پروژه ها 
عمدتا از سال 93 فعال شده و حدود 4 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد 
این پروژه هاست که بخشی از این رقم، قطعی و قراردادهایی است که 
مشخص شده و بخشی هم برآورد بوده که ممکن است تغییر کند. وی 
با بیان اینکه تاکنون حدود 1000 میلیارد تومان برای اجرای پروژه ها 
هزینه شــده، اعالم کرد: برای تکمیل این پروژه ها حداقل به 3هزار 
میلیارد تومان پول نیاز داریم که انتظار می رود سهامداران باتوجه به 
این مسئله بخش قابل توجهی از سود را به پروژه ها اختصاص دهند؛ 
ضمن اینکه تالش می کنیم بخشــی از این رقم را از طریق تسهیالت 
تامین کنیم. چاوشی تصفیه گازوئیل، تقطیر سوم)URP(، احداث 2 
دستگاه بویلر 227 تنی و آب DM، مهندسی و خرید و احداث فلرهای 
 ،Ro جدید پاالیشگاه، بهینه ســازی واحد بازیافت و تکمیل سیستم
خط انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر، احداث ایستگاه پمپاژ و 
تصفیه خانه، طرح مطالعاتی احداث راه آهن و احداث سکوهای بارگیری 
را پروژه های در دست اجرای شرکت پاالیش نفت اصفهان برشمرد. وی 
درخصوص برنامه های آینده شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز گفت: 
هیئت مدیره شرکت مصمم است در راه خدمت به جامعه و توسعه و 
پیشرفت روزافزون، با رهنمودها و حمایت های سهامداران، ضمن حفظ 
و ارتقای ارزش های بنیادی شرکت، به استراتژی های هدف گذاری شده 

دست یابد.
تشریح استراتژی های هدف گذاری شده پاالیشگاه اصفهان

وی در ادامه به تشــریح این اســتراتژی ها پرداخت و گفت: تداوم و 
تسریع در امر راه اندازی واحدهای تصفیه گازوئیل)DHT( و تقطیر 
سوم)URP( در راستای استانداردسازی محصوالت، رعایت الزامات 
زیست محیطی و رفع تنگناهای عملیاتی، تداوم و تسریع در اجرای 
پروژه های حفظ و استمرار ظرفیت پاالیشــگاه، بهبود رضایتمندی 
مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذی نفع، کاهش یا حذف ریسک ها 
و مخاطرات ناشــی از فعالیت ها تا حد قابل تحمــل، ارتقای کمی و 
کیفی محصوالت، بهینه ســازی و اصالح فرآیندها، استفاده بهینه از 
منابع در راستای اصالح الگوی مصرف، پیشــگیری از آلودگی های 
زیست محیطی، مدیریت و ارتقای دانش فنی کارکنان، ترویج فرهنگ 
مشارکت و کارگروهی در راســتای تحقق اهداف سازمانی و افزایش 
بهره وری، پایش و اندازه گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود 
مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها، ساماندهی قراردادها، مراودات 
مالی و تعامــل اثرگذار با صنایع همجوار، اصــالح و تکمیل نرخ های 
خدمات و عرضه غیرخدماتی هم جهت با طرح هدفمندسازی یارانه ها 
و تهیه و به کارگیــری نرم افزارهای کاربردی مــورد نیاز بخش های 
عملیاتی، تعمیراتی و مدیریتی، از جمله برنامه های آینده شــرکت 

پاالیش نفت اصفهان  است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، جمع دارایی های این 
شرکت در تاریخ 30 اسفندماه 95 را 58049283 میلیون ریال اعالم 
کرد و گفت: جمع دارایی های جــاری 30446209  میلیون ریال و 
جمع دارایی های غیرجاری 27603074 میلیون ریال است. وی جمع 
بدهی ها در تاریخ 30 اسفند 95 را 23711669 میلیون ریال اعالم کرد 
و گفت: جمع بدهی های جــاری 19660982 میلیون ریال و  جمع 
بدهی های غیرجاری 4050687 میلیون ریال اســت. وی همچنین 
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را 58049283 میلیون ریال در 
تاریخ 30 اسفند 95 اعالم کرد. گفتنی است مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، در ادامه به سواالت برخی از سهامداران حاضر در جلسه 
پاسخ گفت. در پایان جلسه نیز ســود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 

250 ریال تصویب شد.

در ادامه، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گزارشــی از 
وضعیت این شــرکت، برنامه ها و پروژه های در دست اجرای آن 
برای سهامداران ارائه کرد. عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در بخش ابتدایی ســخنانش، با اشــاره به 
گذشت کمتر از 10 سال از خصوصی شدن پاالیشگاه ها در کشور، 
اظهارداشت: در طول این چندســال تصمیمات متعددی برای 
پاالیشگاه های کشور گرفته شــده که هرکدام در سرنوشت این 
شرکت ها تاثیرات جدی و عمیق داشــته و دارد؛ ضمن اینکه در 
حال حاضر نیز تغییراتی  در حال اتفاق اســت. لطفعلی چاوشی 
با یادآوری اینکه تا پیش از خصوصی سازی، همه پاالیشگاه های 
کشور دولتی بودند، گفت: در تمام کشورهای دنیا صنایع پاالیشی 
جزو صنایع استراتژیک هستند، بنابراین دولت ها نمی توانند در 
این صنایع نقشی نداشته باشند و حاکمیت دولت در این صنایع 

همواره وجود دارد.
وی اظهارداشت: با خصوصی ســازی در یکی از حساس ترین و 
پیچیده ترین بخش های صنعتی در کشور، پاالیشگاه ها دچار افت 
و خیز شد و قوانین و مقررات تغییر کرد و هنوز هم در حال تغییر 
است. چاوشی ادامه داد: در زمان شروع خصوصی سازی، بحث بر 
سر این بود که باتوجه به نقش بسیار مهم حاکمیت در پاالیشگاه ها، 
در هر پاالیشگاه 20 درصد سهام در اختیار دولت باقی بماند و یک 
نماینده در هیئت مدیره و مجمع داشته باشد تا مسائل حاکمیتی 
را در پاالیشگاه ها دنبال کند؛ این تصمیم بعد از این باز هم تغییر 
کرد و باید گفت  این تصمیمات در آینده شرکت های پاالیش نفت 

بسیار تاثیرگذار است. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیــان اینکه یکی از 
چالش های عمیق و جدی درخصوص الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
بحث پاالیشگاه هاســت، توضیح داد: در طول چندسال گذشته 
مشکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و شفاف نبودن قانون، 
تاجایی پیش رفت که مدت ها حساب پاالیشگاه ها مسدود بود و 

این درحالی است که متاسفانه هنوز هم این مشکل وجود دارد.

تصمیمات تاثیرگذار در آینده پاالیشگاه های کشور

*پاالیشگاه به لحاظ تغییراتی که در دنیا و در کشور 
اتفاق می افتد و حتی وضعیتی که در منطقه و استان 
وجود دارد، با چالش هایی مواجه است که ادامه حیات 
پاالیشگاه را زیر سوال می برد؛ این درحالی است که 
باید با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
بتوانیم تولید را ادامه داده و با چالش های بین المللی، 

ملی، منطقه ای و استانی مقابله کنیم.
*خوشبختانه تمام چالش های پیش روی پاالیشگاه 
اصفهان شناسایی شده والبته سند چشم انداز را 
بازبینی می کنیم؛ اما تمام مشکالت و راه حل ها 
برنامه ریزی شده تا بتوانیم ضمن ارتقای شرکت، 
پاالیشگاه  به  و  بگذاریم  سر  پشت  را  چالش ها 

سودآوری تبدیل شویم.
*مجموع پروژه هایی که اکنون در پاالیشگاه فعال 
است، 26 طرح بوده که عمدتا از سال 93 فعال شده 
و حدود 4 هزار و 100 میلیارد تومان برآورد آنهاست 
که بخشی از این رقم، قطعی و قراردادهایی است 
که مشخص شده و بخشی هم برآورد بوده که ممکن 

است تغییر کند

پیامبر اکرم)ص(:
کسی که بازار می  رود و تحفه  ای برای خانواده 
خود می  خرد، همچون کسی است که می  خواهد 
به نیازمندانی کمک کند )یعنی همان پاداش را 
دارد( و هنگامی که می  خواهد تحفه را تقسیم 
کند، نخست باید به دختر و بعد به پسران بدهد 

چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور 
کند چنان اســت که گویی کسی از 

فرزندان اسماعیل )ع( را آزاد کرده 
باشد.
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