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طرح بهشــت آباد از ابتداى کلنگ زنى، انتقادهاى متفاوتى 
را به خود جلب کرد و در نهایت به دســتور وزیر نیرو اجراى 
این طرح منتفى شــد؛ اما حضور کره اى هــا، عالج بخش 
این طرح شــده و بر اســاس آخرین گفته ها، قرار است که 

محمدرضا رضازاده، این طرح با تغییراتى اجرایى شود.
منابع آب و مدیر عامل شرکت توسعه 
ح نیروى ایران در خصوص  طــر

انتقال آب بــه فالت مرکــزى ایران گفت: طرح گذشــته
 تونل بلنــد بهشــت آباد منتفــى شــده و قرار اســت به
 وســیله پمپاژ و یک تونــل کوتاه، آب جمعیــت مورد نظر 
تأمین شــود.وى با بیــان اینکه در حال حاضــر طرح تغییر 
کرده و تبدیل به یک تونل کوتاه و پمپاژ شــده است، ادامه 
داد: طرح قبلى مى توانســت منابع آب منطقه را تحت تأثیر 

قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان 
گفت: به وزیر اقتصاد پیشنهاد دادیم دولت در مورد جریمه هاى 
ســنگین صنایع و بدهى هاى معوق، عفو عمومى اعالم کند.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهار داشت: بیشتر بنگاه هاى اقتصادى 
کشــور را، صنایع کوچک و متوسط تشــکیل مى دهند و بنا بر 
آمارهاى موجود، در حدود هشــت هزار واحد صنعتى کوچک و 
متوسط در کشــور وجود دارد و در حال حاضر، صنایع کوچک 

در وضعیتى قرار دارند که با فرمــول و راهکارهاى علمى هم 
نمى توان آنها را نجات داد.وى گفت: به وزیر اقتصاد پیشــنهاد 
داده ایم دولت در مورد جریمه هاى سنگین صنایع و بدهى هاى 
معوق، عفو عمومى اعالم کند.ســهل آبادى در ادامه مشــکل 
صنایع را، مشــکلى فراتر از بهره ورى دانســت و تصریح کرد: 
مشــکالت صنایع از جنس مشــکالت برون زا است که هیچ 
نقشــى در ایجاد آن نداشــته و به اجبار با آن درگیر هســتد؛ 

مشــکالت تحریم، هدفمندى یارانه ها و مســائلى 
از این  دست، که همگى از این جنس مشکالت هستند.
وى اظهار داشت: اگر امسال، سال اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل است، با این راه و روش نمى توان صنایع 
متوقف را نجات داد و به اقتصاد مقاومتى رســید.وى 
متذکر شد: اعالم مى کنیم اتاق اصفهان، آمادگى کامل 

به منظور بهبود بهره ورى صنایع را دارد.

رئیس شوراى خلیفه گرى ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: 
بابگن چاریان، اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران، پس 
از 12 ســال از اصفهان خداحافظى مى کند.واروژ میناسیان با 
اشاره به اینکه به دســتور «جاثلیق آرام اول»، پیشواى دینى 
ارامنه جهان حوزه سیلیســى، اســقف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران، پس از 12 ســال فعالیت در این سمت، براى 
فعالیت در مکانى دیگر انتخاب شده است، اظهار داشت: بر این 
اساس و با توجه به تأییدیه شوراى خلیفه گرى ارامنه، تا پایان 
هفته جارى مراسم تودیع وى برگزار خواهد شد.وى در ادامه با 
بیان اینکه ارامنه مجمع قانون گذارى به نام مجمع نمایندگان» 
دارند که شوراى خلیفه گرى را تعیین مى کنند، اظهار داشت: از 
این رو، باید توجه داشت که شوراى خلیفه گرى هیئت اجرایى 
است و در مجمع تصمیم گیرى، نسبت به تعیین اسقف اعظم 

اقدام مى کنند.

 حذف یارانه  ها
گریبان گیر کارگران نمى شود

با قرض هم که شده المپیکى ها اعزام مى شوند

 خداحافظى اسقف اعظم 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران 

پس از 12 سال

 سایه بدهى دولت 
روى بازار مسکن

 امنیت؛ اولویت 
درجه  یک کشور است
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اشتغال و سالمت زنان 
چشم انداز ماست

زنگ خطر بیکارى
 در 10 گروه شغلى

کاهش قیمت تخم مرغ 
اشک تولیدکنندگان را 

درآورد

توقف «تئاتر شهر»
  در ضد و نقیض ها  

دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد درنظردارد  خرید  دو دســتگاه فریزر 80- و 20-  و  یک دستگاه یخچال 
آزمایشگاهى جهت دانشکده پزشکى  خود را  ازطریق برگزاري مناقصه عمومی  خریدارى نماید. لذا از شرکت هاى 
واجد شرایط دعــوت می گردد ، جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز  از تاریخ انتشار این آگهی به 
سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد     نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir ( قسمت مزایده / مناقصه ) مراجعه و 

نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1- سپرده شــرکت درمناقصه مبلغ بیست میلیون ریال می باشــد که می بایست به حســاب سپرده شماره 
0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با 

موضوع شرکت درمناقصه ارائه گردد.
2 - هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

3 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .
4- بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزدبانک ملی شعبه 

دانشگاه آزاداسالمی نجف آباد واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال شود.
آدرس نجف آباد - بلواردانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد -  ساختمان کتابخانه مرکزى- دبیرخانه کمیسیون 

معامالت 
تلفن دبیرخانه : 42292020- 031                                                     

دورنگار:  42291107- 2291016 4- 031
Email:monaghese@iaun.ac.ir 

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاداسالمی واحدنجف آباد

سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر براساس مجوز شماره 4298/ش مورخ 94/12/25 شوراى محترم 
اسالمى شاهین شهر، ابالغ شماره 95/4/ص مورخ 95/01/07 شــهردارى شاهین شهر و بند 2 مصوبه مورخ 95/01/22 
هیأت مدیره در نظر دارد نسبت به خرید بابلر و اتصاالت آبرسانى با اعتبار اولیه 4/000/000/000 ریال (چهار میلیارد ریال) 
از محل اعتبارات بودجه عمرانى سال 1395 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهى اقدام نماید. متقاضیان مى بایستى جهت 
اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالى سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر 
خیابان شهید مطهرى فرعى 2 شرقى مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 95/03/03 
به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 95/03/04 با حضور اعضاء 

کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
2- سپرده شــرکت در مناقصه مبلغ 200/000/000 ریال مى باشد که به صورت وجه نقد به حســاب سپرده به شماره 
0108798157003 نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه 

مى باشد. 
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد 

یا مبهم، مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد. 
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى
نوبت دوم

حمیدرضا فدایى- مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/1035 مورخ 1394/12/02 جهت اجراى پروژه زیر از طریق برگزارى 
مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1395/02/27 مى باشد. 
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir  مراجعه فرمایید. 

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

«آگهى مناقصه»نوبت دوم

پروژه لکه گیرى معابر 

مبلغ اعتبار پیش بینى شدهمدت پروژه: 10 ماه 
محل پروژه: سطح شهر فالورجان 3/000/000/000 ریال

نوع فهرست بها: راه و باند سال 
محل تأمین اعتبار: شهردارى تعدیل و مابه التفاوت مصالح: ندارد 1395 

فالورجان
کلیات عملیات اجرایى شامل: 

1- خرید، حمل و تحویل آسفالت 12-0 و 19-0 در سطح شهر فالورجان. 
 .mc 2 2- تهیه، حمل و پخش قیر

3- دستمزد پخش آسفالت به صورت روکش به صورت دستى. 
4- دستمزد لکه گیرى معابر. 

5- تهیه، حمل، پخش، آبپاشى و کوبیدن بیس. 
6- سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1395 

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى 20 پالك از زمین هاى 
مجموعه کارگاهى واقع در بلوار جانبازان با کاربرى کارگاهى با رعایت صرفه و صالح شهردارى، از طریق مزایده بر 
اساس قیمت کارشناسى اقدام نماید لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و برگ شرایط تا پایان وقت ادارى 

95/02/30 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند. 
الف) متقاضیان مى بایست برگ مزایده را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى 
یا فیش نقدى به میزان 5٪ قیمت کارشناسى واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست 
تا پایان وقت ادارى مورخ 1395/03/03 در پاکت (الف) و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه محرمانه 

(حراست) شهردارى تحویل نمایند. 
ب) پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95/03/04 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل 

شهردارى تشکیل خواهد شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد. 
ج) برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
ه): پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه، و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و 

عوارض و... به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
ى): به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
شماره تماس شهردارى: 52251030

آگهى مزایده 

جالل ربیعى- شهردار ورنامخواست

نوبت دوم

 رهبرمعظم انقالب دردیدار فرماندهان و
 مسئوالن نیروى انتظامى:

شهروندان از شر سارق حرفه اى 
داخل خودرو راحت شدند

منابع آب و ر عامل شرکت توسعه 
حى ایران در خصوص طــر
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رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان:

 دولت براى نجات صنایع عفو عمومى اعالم کند

مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور
 بانوان و خانواده استاندارى اصفهان:
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موج جدید 
حمله به فوتبال 
اصفهان 
در راه است

م
حمل

د

کره اى ها «بهشت آباد» را احیا مى کنند



پیشنهاد سردبیر:2
شهردارمسلمان و نترس لندن
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جهان منا

عصر ایران : رئیس جمهورى آمریکا از رسانه ها خواسته 
است «اجازه ندهند رقابت هاى جدى انتخابات ریاست 
جمهورى به شو تلویزیونى و نمایش سیرك تبدیل شود».
باراك اوباما در اشاره اى صریح به گفتارها و رفتارهاى 
دونالد ترامپ گفته است: «ریاســت جمهورى ایاالت 
متحده آمریکا یک منصب کامًال جدى است نه سرگرمى 
و شو تلویزیونى.» این طعنه، هم بخاطرسابقه مجریگرى 
نامــزد افراطى جمهوریخواهان اســت وهــم پاره اى 

رفتارهاى عجیب وحتى سخیف او.
به عبارت دیگررئیس جمهورى آمریکا مى خواهد به رأى 

دهندگان بگوید: «به شومن ها رأى ندهید!»
انعکاس گسترده گفتارها ورفتارهاى سیاستمداران سبب 
شده آنان مدام خود را روى صحنه احساس کنند تا جایى 
که از برخى رفتارهاى نمایشى سر مى زند و دونالد ترامپ 

را مى توان نمونه تام و تمام این شو آف ها دانست.
نکته جالب توجه اینکه «رونالد ریگان» با سابقه بازیگرى 
درهالیوود و دراوج تقابل با اتحاد شــوروى نیز اینگونه 

نبود.
این حجم از نمایش و شــومنى البته مختص به آقایان و 
کاندیداى جمهوریخواه نیست و اگر واژه نادرست نبود 
مى توانستیم مواردى از «شــو زنى» (!) را هم یادآورى 
کنیم چون بخشى از رفتارها و گفتارهاى خانم هیالرى 

کلینتون هم نمایشى است و البته هرگز نه به آن زنندگى.
اما تنها سیاستمداران نیستند که دست به کارهاى نمایشى 
مى زنند. درســت 14 ســال پیش و در چنین روزهایى 
«هابرماس» فیلســوف پرآوازه آلمانى بــه تهران آمد و 

مثل یک بازیگر و سوپر استارســینما از او استقبال شد. 
به گونه اى که دانشــجویان و دیگر حاضران از او امضا 
مى گرفتند یا از او مى خواستند عکس یادگارى بگیرند 
و تازه در آن زمان هنوز عکس ســلفى رایج نشده بود.
همان روزها محمد قوچانى ســردبیر وقت «شرق» در 
سرمقاله اى نوشــت با عنوان «فیلسوفى که شومن شد» 

وعنوان یکى ازکتاب هاى اونیزبراســاس همین مقاله
«فیلســوف ها و شومن ها»ســت. البته هابرماس خود
نمى خواست و نوع مواجهه اى که با او صورت پذیرفت 

این تلقى را ایجاد کرد.
از آن پس اصطالح «شــومن» بیش از پیش وارد ادبیات 
رسانه اى ایران شــد. واقعیت این است که توجه بیش 

از حد رسانه ها سیاســتمداران را به رفتارهاى نمایشى
وا مى دارد. همانگونه که بازیکنان فوتبال قبل از مسابقات 
مهمى که تلویزیون نشان مى دهد به گونه اى موى خود را 

مى آرایند که انگار مى خواهند به میهمانى بروند.
این دسته از بازیکنان احساس مى کنند در دو صحنه باید 
بازى کنند. یکى زمین فوتبال و دیگرى دربرابربینندگان. 
هم بازیکن هستند و هم بازیگر. درباره آنان البته مى توان 
پذیرفت چون فوتبال هم نوعى نمایش است و ورزشگاه 
را به گونه اى مى ســازند که تماشــاگر بر آن مســلط

 باشند.
سیاســتمداران اما در دنیــاى مدرن چنــان زیر توجه 
دوربین ها هســتند که اگر هم نخواهند ناگزیر از ایفاى 
نقش هستند و بخشى از رفتارها و گفتارهاى آنان به این 

خاطر است.
منتها شومن بودن با پاره اى رفتارهاى نمایشى متفاوت 
است. ترامپ، شومن اســت و اوباما مى خواهد همین 
وجه را یادآورى کند هر چند که خود او نیز گزیرى ندارد 

گاهى براى جلب توجه سخنانى را بر زبان آورد.
وقتى حتى فیلسوف ها هم شــومن مى شوند مى توان 
گفت سیاســتمداران نیز در معرض آن هســتند چون 
بیشتر دیده مى شوند و شهرت و کسب محبوبیت در این 
حوزه موضوعیت بیشترى دارد  و منحصر به آدم هایى 
با سابقه اجرا و شومنى هم نیســت و با اینکه پوپولیسم 
بستر مناسبى براى سیاستمداران نمایشى است اما عالقه 
به دیده شدن در کمین سیاســتمداران دیگر نیز نشسته

 است. 

ابالغ معاون به وزیر: پیگیر رونق باش 
ایرنا: معاون اول رئیس جمهورى با بیان اینکه وزارت 
راه و شهرسازى رونق بخش مســکن را با جدیت 
دنبال کند گفت: رونق بخش مسکن منجر به رونق 
رشته هاى مختلف صنعتى خواهد شد.جلسه رونق 
بخش مســکن و تکمیل واحدهاى مسکن مهر به 
ریاست اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد.جهانگیرى در این جلسه بر اهتمام جدى 
دولت براى راه اندازى بخش مســکن تأکید کرد و 
از وزارت راه و شهرسازى خواست برنامه ریزى و 
پیگیرى الزم براى ایجاد تحرك در بخش مسکن را با 

جدیت بیش از پیش انجام دهد.

صلح یمن معلق شد 
ایرنا: مذاکرات صلح یمــن در کویت که با نظارت 
سازمان ملل جریان داشت، به حالت تعلیق درآمد.

اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل، 
مذاکرات میان طرف هاي یمنی شــامل نمایندگان 
جنبش انصار ا... و حزب کنگره از یکســو و هیئت 
ریاض شامل نمایندگان عبدربه منصور هادي رئیس 
جمهوري مستعفی یمن را به حالت تعلیق درآورد. 
این در حالی است که گفتگو میان طرف هاي یمنی 
عصر شــنبه با حضور نماینده ویژه سازمان ملل در 

کویت از سرگرفته شده بود. 

دست دوستى کره شمالى 
به سوى کره جنوبى دراز شد  

ایلنا : رهبر کره شمالى با اعالم اینکه کشورش به هیچ 
عنوان از سالح هاى هسته اى استفاده نخواهد کرد، 
خواستار عارى سازى جهان از چنین تسلیحاتى شد 
و از آمادگى کشــورش براى گفتگو و مذاکره با کره 
جنوبى خبر داد. این تازه ترین اظهارات «کیم جونگ 
اون» رهبر جوان کره شمالى اســت که در نشست 
کنگره حزب حاکــم کارگر این کشــور بیان کرد. 
وى همچنین خواستار گفتگو با کره جنوبى در همه 
سطوح شد و تأکید کرد که شــرایط میان دو کشور 
و روابط میان آنان باید به طور اساســى و زیربنایى 

بهبود یابد.

تروریست ها 
در «خانطومان» کمین زدند 

عصر ایران : در حالى که آتش بس 48 ساعته در حلب 
اعالم شده بود، تروریست هاى جیش الفتح با نقض 
آتش بس و سوء استفاده از آن، یک گروه یکصد نفرى 
از نیروهاى مقاومت در «خانطومان» حلب را به کمین 
انداختند.تعدادى از نیروهاى مقاومت در این کمین به 
شهادت رسیدند. باتوجه به سقوط «خانطومان» هنوز 
اطالعات دقیقى از وضعیت نیروها در دست نیست 
ولى منابع مختلف خبرى، تعداد شهدا را 20 تا 50 نفر 
ذکر کرده اند و تعدادى نیز اســیر شده اند. هنوز این 
خبر و آمار آن از سوى منابع مستقل یا رسمى تأیید 
نشده است.بعد از این درگیرى ها، منطقه خانطومان 

به دست تروریست ها افتاده است. 

مجلس، مسیر اصالح بودجه 95 را 
پیش رفت 

مهر: رفع ایرادات شــوراى نگهبان به الیحه بودجه 
95در دستور کار صحن علنى مجلس شوراى اسالمى 
قرار گرفت.جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى به 
ریاســت محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و با 
حضور 205 نماینده آغاز شد. وکالى ملت همچنین 
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد رفع ایرادات شوراى 
نگهبان به الیحه بودجه ســال 1395 کل کشــور را 

بررسى خواهند کرد.

ارائه اینترنت پاك ! 
فارس : وزیر ارتباطات با اشــاره به برنامه هاى این 
وزراتخانه براى مدیریت فضاى مجازى گفت: ایجاد 
امنیت شبکه و صیانت اجتماعى و ایجاد شبکه پاك 
از برنامه هاى وزارت ارتباطات است. محمود واعظى 
با تأکید بر لــزوم مدیریت فضاى مجــازى، گفت: 
با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبرى به دنبال 
مدیریت فضاى مجازى هستیم. فضاى مجازى، هم 
فرصت است و هم تهدید. وزیر ارتباطات با اشاره به 
برنامه هاى وزارت ارتباطات براى مدیریت فضاى 
مجازى گفت: ایجاد امنیت شبکه و صیانت اجتماعى 
از برنامه هاى وزارت ارتباطات است. ما وظیفه داریم 

شبکه پاکى را در اختیار مردم قرار دهیم.

وزیر نفت عرب ها رفت 
عصرایران: ملک سلمان پادشاه سعودى، خالد الفالح 
رئیس هیئت مدیره شرکت نفت سعودى (آرامکو) را 
به عنوان وزیر نفت جدید و جایگزین على النعیمى 
معرفى کرد.على النعیمى وزیر نفت سعودى از سال 
1995 تاکنون به مدت21 سال  این سمت را برعهده 
داشت.على النعیمى براساس تغییرات جدید به عنوان 

مشاور در دفتر پادشاه منصوب شد.

ترکیب مجلس دهم چگونه است؟
ایسنا : با اعالم نتایج دور دوم دهمین دوره انتخابات 
مجلس، 289 کرسى نشین بهارستان مشخص شدند. 
بررسى سه لیست امید، ائتالف اصولگرایان و صداى 
ملت به همراه منتخبان مستقل حکایت از آن دارد که 
لیست امید با 125 منتخب بیشترین سهم را در مجلس 
دهم داشته و توانسته43/2 درصد کرسى ها را به خود 
اختصاص دهد. لیست شوراى ائتالف اصولگرایان 
هرچند در شهر تهران توفیقى به دســت نیاورد اما 
توانست با کسب 91 کرسى، ســهم31/4 درصدى 
در خانه ملت داشته باشد. افرادى هم که به صورت 
مستقل وارد عرصه رقابت شدند نیز خوش درخشیده 
و با به دست آوردن 60 کرسى، سهمى20/7 درصدى 
در مجلس دهم دارند. منتخبان لیست صداى ملت 
هم که حداقل سابقه یک دور نمایندگى در مجلس را 
دارند، هشت نفر هستند که2/7درصد از کل مجلس 

را به خود اختصاص داده اند.

قاطعانه از عارف حمایت مى کنیم
فارس: منتخب مردم تهران در مجلس دهم گفت: ما 
مسلماً از عارف براى ریاســت مجلس دهم حمایت 
مى کنیم و تنها یک کاندیدا براى ریاست مجلس دهم 
در فراکسیون امید وجود دارد که آن هم عارف است.
مصطفى کواکبیان منتخب مردم تهران در دهمین دوره 
مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به این سئوال که باز 
هم بر کاندیداتورى خود براى ریاســت مجلس دهم 
مصمم هستید یا خیر،  اظهار داشــت: بنده هنوز هم 
بر این اعتقاد هســتم.وى افزود: هر چند که ما حرف 
کاندیداتورى ریاســت مجلس را زدیم که عارف را 
نســبت به این موضوع مصمم تر کنیــم وگرنه همه 

موضوع را مى دانستند. 

حسابرسى دستگاه ها در سال 95 
به روز مى شود

ایسنا : رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه با 
مجوز مجلس در سال 95 حسابرسى به روز مى شود،  
گفت که دیوان محاسبات با رویکرد پیشگیرى از وقوع 
تخلفات مجوزى از مجلس گرفت که به دنبال آن در 
سال 95 حسابرسى به روز مى شود. امین حسین رحیمى 
در دومین روز همایش فرآیند قانونگذارى الزامات و 
راهکارها در جمع منتخبان مجلس دهم، گفت: طبق 
آیین نامه دیوان محاســبات، حسابرسى ها مربوط به 
سال گذشته دستگاه ها بوده که ما مجوزى را در سال 94 
از مجلس گرفتیم تا حسابرسى به روز باشد و این کار 

تحولى در نظام حسابرسى ایجاد مى کند.

غوغاى عرب ها در تشکر از سردار 
فارس:  به تازگى هشتک «#شکراً_سلیمانى» از سوى 
کاربران کشورهاى عراق، لبنان و سوریه در حمایت 
از جبهه مقاومت در شــبکه هاى اجتماعى فعال شده 
است.پس از پیروزى هاى متعدد و رشادت هاى جبهه 
مقاومت در مبارزه با گروه هاى تکفیرى و نقش بى بدیل 
ایران در به زانو درآوردن و شکست هاى سخت داعش 
در منطقه هشتک تشــکر آمیز کاربران عرب زبان از 
سردار قاسم ســلیمانى با عنوان هاى «شکراً_ایران» و 
«شکراً_سلیمانى» در شبکه هاى اجتماعى فعال شد. 
انتشار جمالت کوتاه و عکس نوشت ها در حمایت از 
تالش هاى صورت گرفته ایران در مبارزه با گروه هاى 
تکفیرى در شــبکه هاى اجتماعى به خصوص توئیتر 
توجه بســیارى از منتقدان و تحلیلگران سیاســى را 
برانگیخته اســت؛  حمایت هاى مردمى که محبوبیت 

سرداران جبهه مقاومت را نشان مى دهد. 

هیچ محدودیتی 
در برگزاري رزمایش ها نداریم

ایرنا : وزیردفاع و پشــتیبانی نیروهاي مسلح گفت: 
براي برگزاري رزمایش ها در مناطق تحت نفوذ، هیچ 
محدودیتی نداریم. سردارســرتیپ دهقان با اشاره به 
فرمایشات مقام معظم رهبري مبنی بر حق حاکمیت 
جمهوري اســالمی ایران بر آب هاي خلیج فارس و 
بخشی ازدریاي عمان افزود: جمهوري اسالمی ایران 
درهیچ زمینه  اي فراترازحقوق بین الملل تعریف شده 
در آب هاي ساحلی، منطقه اي و آزاد دنیا ادعایی ندارد. 
وي گفت: فرمایشات رهبر انقالب تأکید برهمین حق 
است که به ما درزمینه دفاع از سرزمینمان در عرصه هاي 
هوا، فضا، زمین و دریا این اجازه را می دهد تا ازخودمان 
دفاع کنیم و براین اســاس به هیچکس اجازه تعرض 
نخواهیم داد. سرداردهقان افزود: آنچه امروزآمریکایی 
ها و به تبع آن عربستان و کشورهایی که با پول عربستان 
حکومت می کنند ادعا دارنــد هیچ منفعتی براي آنان 

نخواهد داشت. 

یکی ازمعضالت مهم دستگاه قضائی 
تشکیل پرونده هاي بی مورد است

آریا: رئیس کل دادگســتري اســتان تهران گفت: در 
پرونده هاي مهم ملی که ازاهمیت خاصی برخوردار 
هســتند الزم اســت با حفظ حقوق افراد حقیقی و با 
رعایت عدالت و قانون، تصمیمات قضائی مناســب 
اتخاذ شــود، به طوري که هیچگونه حقی در این میان 
تضییع نشود. غالمحسین اسماعیلی درجریان بازدید 
از مجتمع قضائی شــهید مفتــح (ره) ضمن تبریک 
به مناســبت عید ســعید مبعث، اظهار داشت:حسن 
برخورد با مــردم وتکریم ارباب رجــوع همواره از 
جمله مطالبات مهم مدیریت قضائی به شمار می رود و 
نتیجه این امربه طور قطع اعتماد عموي و رضایتمندي 
مراجعین را به دنبال خواهد داشت. وى افزود: با توجه 
به کمبود شدید کادر اداري- قضائی و تراکم بیش از حد 
کار به همکاران خود توصیه می کنم کرامت شهروندان 

عزیزمان را رعایت کنند.

عربستان از تروریسم حمایت می کند
آریا: مشــاورعالی مقام  معظم رهبــرى ایران گفت: 
هیچکسی نمی تواند راه حل مورد نظر خود را به ملت 
سوریه تحمیل کند. علی اکبر والیتی افزود: هیچکسی 
نمی تواند راه حل مورد نظر خود را به ملت ســوریه 
تحمیل کند. سوریه در نبرد خود ضد تروریسم پیروز 
خواهد شد. والیتی افزود: دوستان و دشمنان سوریه می 
دانند نمی توان راه حلی را به ملت سوریه تحمیل کرد. 
هر راه حلی به سوري ها تحمیل شود، شرایط پنج سال 

گذشته در این کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

کمک ایران به ونزوئال براى تولید دارو
ایســنا: رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد که دولتش 
در راستاى تقویت موتور توسعه اى بخش دارویى، از 
سرمایه گذاران خارجى دعوت به عمل آورده است.به 
نقل از روزنامه ونزوئالیى «دیاریو وئا»، نیکالس مادورو 
افزود: ایران و هند در این زمینه مى خواهند به ما کنند تا ما 
تولید داخلى را تقویت و آن را جایگزین واردات کنیم. 
به گزارش بخش رسانه اى سفارت ایران در کاراکاس، 
وى در جریــان بازید از یک کارخانــه دارو در ایالت 
«آراگوئا» اظهار داشت: با همکارى شرکت هاى ایرانى، 
هندى و چینى ما مى خواهیم بخش مهمى از داروهاى 

مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم.

توئیتر خبر

ایرنا : صادق خان شهردار جدید لندن، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه کار 
انگلیس را ضمن تشبیه به «دونالد ترامپ»، به استفاده از شیوه هاى تفرقه افکنانه 

و تخریبى در انتخابات شهردارى لندن متهم کرد.
صادق خان یک روز پس از اداى سوگند به عنوان شهردار جدید لندن، در این 
یادداشت که در نشریه آبزرور منتشر شد، گفت: کامرون و «زاك گلداسمیت» 
نامزد یهودى حزب محافظه کار در انتخابات شهردارى پایتخت انگلیس تالش 
کردند با دامن زدن به مسائل قومیتى و تحریک کردن آنها علیه یکدیگر او را از 

پیروزى بازدارند.
صادق خان که هم اینک مبدل به قوى ترین سیاســتمدار مسلمان در اروپا شده 
است، در این یادداشت نوشت: کامرون و زاك گلداسمیت، از همان تاکتیک هاى 

دونالد ترامپ (اسالم هراسى) در انتخابات شهردارى لندن  استفاده کردند.
وى افزود: این در حالى است که امیدوارم بود که کامرون و گلداسمیت در کمپین 
انتخاباتى شان بر روى مسائلى چون خانه سازى، حمل ونقل و آلودگى هوا تمرکز 
مى کردند. صادق خان اضافه کرد: اما کامرون و گلداسمیت شیوه تفرقه و ایجاد 
شــکاف میان جوامع لندن را برگزیدند و تالش کردند رأى برخى از مناطق را 

کسب و رأى دهندگان دیگر مناطق این شهر را تحت فشار قرار دهند.
وى گفت: آنها با استفاده از ترس و کنایه ســعى کردند که گروه هاى مختلف 
قومى و مذهبى را علیه یکدیگر تحریک کنند و این شــیوه اى است که دونالد 
ترامپ به کار گرفته اســت و من امیدوارم که حزب محافظه کار هرگز سعى به 

تکرار آن نکند.
صادق خان از سوى رقیب اصلى اش« زاك گلداسمیت»، نامزد محافظه کاران و 
حتى «دیوید کامرون» نخست وزیر و «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس متهم شده 

بود که دیدگاه افراط گرایانه دارد و با افراط گرایان ارتباط داشته است.

مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس و از اعضاى ارشد حزب محافظه کار به صراحت 
از صادق خان به عنوان کسى «که از طرف افراط گرایان سخن مى گوید» یاد کرده 
بود. وى همچنین ادعا کرده بود که صادق خان مناسب شهردارى لندن نیست 
و مشروعیت الزم را براى این پســت که مى تواند امنیت پایتخت انگلیس را با 
خطر مواجه کند، ندارد. هجمه تخریبى کمپین انتخاباتى «زاك گلداسمیت» علیه 

صادق خان به حدى بود که سروصداى خود محافظه کاران را درآورد.
حتى خواهر خود گلداسمیت نیز از ادعاهاى مکرر نامزد محافظه کاران و دیوید 
کامرون به عنوان نخســت وزیر از نگرش صادق خان نسبت به افراط گرایان، 

آشکارا ابراز نارضایتى کرده است.
«اســتیو هیلتون» مدیر راهبردى ســابق کامرون نیز در مصاحبه با «بى بى سى» 
اذعان کرده که گلداســمیت با طرح چنین موضوعاتى، برچســبى زننده را به 

محافظه کاران نسبت داده و همین مسئله باعث شکست وى شده است.
مایکل فالون روز شنبه در گفتگو با رادیو 4 در توجیه حرکت تخریبى کمپین 
انتخاباتى زاك گلداسمیت علیه صادق خان گفت: در مورد پیشینه و شخصیت هر 
دو نامزد سئواالتى مطرح شده بود و مردم بایستى در مورد آنها قضاوت مى کردند 

و این طبیعت دموکراسى ما و صحنه خشن سیاسى است .
وى همچنین با عقب نشــینى از ادعاى قبلى اش در مورد در معرض خطر قرار 
گرفتن لندن در صورت پیروزى صــادق خان، گفت: لندن بــا تعامل دولت 

محافظه کار با شهردار جدید لندن در امنیت است.
جرمى کوربین روز جمعه گذشته عنوان کرده بود که اقدامات تخریبى کمپین 
انتخاباتى «زاك گلداسمیت» علیه صادق خان سبب شد که حزب کارگر موقعیت 

بهترى را در انتخابات به دست آورد.
صادق خان پاکســتانى تبار نماینده حزب کارگر که با پیــروزى در انتخابات 

شهردارى لندن به  عنوان نخستین شهردار مسلمان یک پایتخت اروپایى وارد 
تاالر شهر شد، روز شنبه در مراسم سوگندش گفت که او شهردارى براى همه 

لندنى هاست.
صادق خان در این مراسم که در «کلیساى جامع ساوث ارك» در لندن برگزار 
شد، گفت: «من قصد دارم شفاف ترین، متعهدترین و در دسترس ترین شهردارى 
لندن را بیش از هر زمان دیگرى مدیریت کنم. مى خواهم تمامى جوامع و تمامى 

بخش هاى شهرمان را به  عنوان شهردار تمامى لندنى ها نمایندگى کنم.»
صادق خان که داراى تحصیالت حقوقى اســت و سال ها درزمینه حقوق بشر 
فعال بوده است، براساس آمار رسمى اعالم شده موفق شده است در انتخابات 
شهردارى لندن که روز پنج شنبه گذشته برگزار شد، 57 درصد آراء مأخوذه را 

به دست آورد.
براساس آمار رسمى منتشرشده، وى در این انتخابات یک میلیون و 310 هزار 
و 143 رأى به دســت آورده و این درحالى که است که رقیب اصلى اش «زاك 
گلداسمیت » نامزد حزب محافظه کار تنها 994 هزار و 614 رأى کسب کرده که 
این یک پیروزى شیرین براى حزب کارگر و یک شکست آشکار براى حزب 

محافظه کار شمرده مى شود.
زاك گلداسمیت نامزد یهودى حزب محافظه کار ، 43/2 درصد آراء را به دست 
آورده است. صادق خان که از سال 2005 نماینده منطقه توتینگ در مجلس عوام 
است، پس از اعالم پیروزى اش وعده داد که شهردارى براى همه لندنى ها باشد 

و عدالت اجتماعى را به این شهر بیاورد.
صادق خان همچنین وعده داده است که ضمن بهبود شبکه حمل ونقل عمومى 
لندن و افزایش شمار خانه هاى عمومى براى افراد بى بضاعت، نرخ مالیات را به 

نفع افرادى که درزمینه اقتصادى پیشرو هستند، کاهش دهد. 

فرمانده معظم کل قوا «امنیت» را موضوعى «درجه یک» 
خواندند و بر نظارت کامل و جدى مســئوالن نیروى 
انتظامى بر «ســالمت فکر، عمل و اخالق کارکنان» و 

«تأمین امنیت اجتماعى و اخالقى» تأکید کردند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى، حضرت آیت ا... خامنه اى در دیدار فرماندهان 
و مسئوالن نیروى انتظامى، افزودند: برنامه ها را بر «عقل 
و منطق»، «عــزم و اقتــدار» و «قانونگرایى و عطوفت» 
استوار کنید تا تصویرى کامًال مطلوب از ناجا در ذهن 

مردم قدرشناس ترسیم شود.
رهبر انقالب با اشاره به چند رویداد مهم ماه هاى اخیر 
از زحمات و تالش هاى فرماندهان و کارکنان نیروى 
انتظامى و وزیر محترم کشــور در برقــرارى امنیت در 
مراسم دهه فجر و راهپیمایى 22 بهمن، برگزارى همراه 
با آرامش و امنیت دو مرحله انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى و همچنین انتخابات مجلس خبرگان و حضور 
مسئوالنه در راه هاى مواصالتى کشور در ایام سفرهاى 

نوروزى، تشکر و قدردانى کردند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در خصوص ســفرهاى 
نوروزى این نکته را نیز متذکر شــدند که اگرچه آمار 
تلفات تصــادف هاى جاده اى کاهش یافته اســت اما 
آمار تلفــات همچنان باالســت و نیــروى انتظامى و 
دستگاه هاى مســئول باید تالش کنند، این آمار به  طور 

مستمر کاهش یابد.
رهبر انقالب، موضوع امنیت را بسیار مهم و در درجه 
اول اولویت خواندند و بــا تأکید بر اینکه بدون امنیت، 
زندگى روزمره مردم و فعالیت هاى علمى، دانشگاهى، 
اقتصادى و اداره کشور امکانپذیر نیست، گفتند: اقدام 
و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتى و شکل گیرى شجره 

طیبه اقتصاد درون زا نیز نیازمند امنیت است.
حضرت آیت ا... خامنه اى بررســى ریشه هاى ناامنى 
را توســط نیروى انتظامى و دســتگاه هاى مســئول 
حائز اهمیت دانســتند و با تأکید بر لــزوم کمک همه

 دســتگاه ها به نیــروى انتظامى، خاطرنشــان کردند: 
سالمت، دقت و احساس انگیزه باال در فرماندهان رده 
باالى نیروى انتظامى و رفتارِ انصافًا پدرانه وزیر محترم 
کشور با نیروى انتظامى، فرصت هاى مغتنمى است که 
باید بیش از پیش از آنها براى رســیدن به اهداف مورد 

نظر استفاده کرد.
ایشــان با تأکید بر لزوم کمک دولت براى ارتقاى کّمى 
و کیفى نیروى انتظامى، لــزوم توجه جدى به موضوع 
کمک هاى مردمى را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: 
نیروى انتظامى و وزارت کشــور باید با بررسى دقیق، 
عرصه هاى حضور و کمک مردمى را مشخص و اعالم

 کنند.
رهبر انقالب با اشاره به گستردگى ارتباط نیروى انتظامى 
با آحاد مردم، سالمت این نیرو را بسیار مهم برشمردند و 

گفتند: «سالمت فکر، عمل و اخالق در نیروى انتظامى»، 
ضمن جلب پشــتیبانى مردم، ارتباط نیرو با قشرهاى 

مختلف مردم را صمیمانه خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى الزمه سالمت نیروى انتظامى 
را، «وجود نظارت دقیق، همه جانبه و دایمى» دانستند 
و گســترش دایره حضور نیروى انتظامى در سراســر 
کشــور و برقرارى امنیت در همه مناطق ســکونتى و 
محیط هاى زیســتى مردم اعم از مناطق حاشــیه اى 
شهرها، مناطق دور دست و شهرهاى کوچک را مورد 

تأکید قرار دادند.
رهبر انقالب اســالمى با تأکیــد بر اینکــه موضوع 
«امنیت اخالقى» و دغدغه هــاى مردم در این زمینه، از 
موضوعات مهمى اســت که باید مــورد توجه نیروى 
انتظامــى قرار گیــرد، گفتنــد: اعتیاد، شــرارت ها و 

هنجارشکنى ها، موجب تهدید امنیت جسمى، جانى 
و اخالقى جامعه مى شــوند، بنابراین باید با استفاده از 
دیدگاه هاى کارشناســانه انسان هاى متفکر و صاحب 
نظر به خصوص در درون نیروى انتظامى، براى مقابله با 

این مسائل، برنامه ریزى دقیق کرد.
حضرت آیت ا... خامنــه اى خاطرنشــان کردند: در 
موضوعات مربــوط به امنیت اخالقى، بعــد از برنامه 
ریزى دقیق، مستحکم، عقالنى و صحیح، دیگر نباید به 
مخالفت برخى افراد یا فضاسازى هاى رسانه اى توجه 

شود بلکه باید با توکل بر خدا کار را پیش برد.
ایشان شکل گیرى یک تصویر کامًال مطلوب از نیروى 
انتظامى را در ذهن مردم ضرورى دانستند و تأکید کردند: 
باید تصویر یک «یار مهربان و مقتدر» از نیروى انتظامى، 

در ذهن مردم ترسیم شود.
رهبر انقالب اسالمى افزودند: «اقتدار و قاطعیت بدون 
بى رحمى»، «سالمت درونى»، «حضور بهنگام و سریع»، 
«عطوفت و کمک به مــردم»، و «قانونگرایى» عواملى 
هستند که موجب ارائه تصویرى مثبت از نیروى انتظامى 

خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى، تحقــق این موارد را زمینه 
ساز پیشرفت نیروى انتظامى و سهیم شدن این نیرو در 

پیشرفت عمومى کشور دانستند.
رهبر انقالب روند پیشــرفت هاى کشــور را با وجود 
تالش هاى 37 ســاله دشــمنان، «خــوب» و «مداوم» 
ارزیابى کردند و افزودند: نظام اسالمى به پشتوانه ملت، 
بینى دشــمنان را به خاك مالیده است و سعى دشمنان 
براى ایجاد ناامیدى، بدبینى و اختالف در کشور نیز در 

عصبانیت آنها از پیشرفت هاى ایران، ریشه دارد.
حضــرت آیــت ا... خامنــه اى، همــه مســئوالن و 
مردم را بــه مراقبت از وحــدت موجود در کشــور 
فراخواندند و افزودند: ایجاد دو جریانى، دو فرقه اى و 
دو قطبى از ضربه هاى مهلکى است که دشمن به دنبال 

آن است.

 امنیت؛ اولویت درجه  یک کشور است 
 رهبرمعظم انقالب دردیدار فرماندهان و مسئوالن نیروى انتظامى:

خبرگزاري آریا: یــک منبع آگاه 
از ارجاع موضوع ابطال آراء مینو 
خالقی به هیئت عالی حل اختالف 
خبــر داد. یک منبــع آگاه در 
دبیرخانه هیئــت عالی حل 
اختــالف و تنظیم روابط 
قواي سه گانه اعالم کرد: 

موضوع ابطال آراء یکی از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شــوراي 
اســالمی در اصفهان هفته گذشــته به این هیئت ارجاع شــد. به گزارش 
خبرگزاري صدا و سیما، وي افزود: نتایج بررسی هاي این هیئت ان شاءا... 
به زودي جهت استحضار مقام معظم رهبري (مدظله العالی) تقدیم خواهد 
شد. یک منبع آگاه در دبیرخانه هیئت عالی حل اختالفات قوا گفت: موضوع 
ابطال آراء یکــی از داوطلبان انتخابات مجلس در اصفهــان، به این هیئت 

ارجاع شده است.

مینو خالقی در انتخابات دهمین دوره مجلس شــوراي اســالمی در حوزه 
انتخابیه اصفهان ســوم شــد، اما پس از مدتی اســنادي که گفته می شود 
عکس هایی از سفرهاي خارجی اوست به شوراي نگهبان قانون اساسی ارائه 
شد و این شورا آراء خالقی را باطل اعالم کرد و تعیین تکلیف منتخب بعدي 
یعنی نفر پنجم ایــن حوزه انتخابیه، بــه انتخابات میــان دوره اي مجلس 
شوراي اســالمی همزمان با انتخابات ریاســت جمهوري در سال 1396 

موکول شد. 

ماجراى مینو
خبرگزا
از ارجاع
خالقی به
خبــ
دبی
ا

صادق خان، کامرون را به استفاده از شیوه هاى انتخاباتى تفرقه افکنانه متهم کرد

شهردارمسلمان و نترس لندن

به بهانه طعنه اوباما به ترامپ

سیاستمداران و شومن ها
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اوضاع دارو، درمان مى شود
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اجتامع

باکترى ها هم بر چاقى تأثیر دارند
پزشکان معتقدند که برخى بیمارى هاى خاص نه تنها 
از طریق ژنتیک بلکه از طریق میکروبیوم هم منتقل 
مى شوند. برخى از باکترى ها پس از آنکه از یک بدن 
به بدن دیگر منتقل مى شــوند مى توانند در سیستم 
میکروب هاى روده در بدن میزباِن جدید، بى تعادلى 
ایجاد کنند. این عدم تعادل مشــکالت پزشــکى 
همچون چاقى را به دنبال دارد. متخصصان انگلیسى 
تأکید کردند زمانى که در میکروبیوم روده بى تعادلى 
وجود داشته باشد فرد مستعد ابتال به بیمارى هایى 
همچون چاقى، بیمارى التهابى روده، سندرم روده 

تحریک پذیر و آلرژى ها مى شود.

سالمت

دارو و سم؛ شایع ترین عامل خودکشى 
رئیس مرکز ســالمت روانــى و اجتماعى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: شایع 
ترین سن اقدام به خودکشى در ایران 15 تا 24 سال 
است و مهمترین روش خودکشى مسمومیت با دارو 

و سموم است.

کاهش جمعیت زنان در روسیه
تازه ترین بررســى ها در روسیه نشــان مى دهد، 
جمعیت زنان بین 15 تا 49 ســاله از سال 2010 تا 
2014، حدود دو میلیون و 500 هزار نفر کاهش یافته 
است که تداوم آن مى تواند زنگ خطر را براى ادامه 
موفقیت آمیز برنامه هاى کالن توسعه جمعیتى در 

این کشور به صدا درآورد. 

آغاز دادگاه متعرضان افغان 
به گردشگر فرانسوى

محاکمه چهار تبعه افغان متعرض به یک بانوى گردشگر 
فرانسوى، روز یک شنبه در شعبه هشتم دادگاه کیفرى 
یک استان تهران آغاز شــد.یک مقام آگاه در گفتگو با 
ایرنا با اعالم این خبر افزود: ریاست این دادگاه را قاضى 
حســین اصغرزاده برعهده دارد. شهریور سال گذشته 
یک بانوى گردشگر فرانسوى که براى تفریح به منطقه 
کوهســتانى فرحزاد رفته بود،  توسط چهار تبعه افغان 
مورد تعرض قرار گرفت.پس از این حادثه، گردشگر 
فرانســوى با مراجعه به کالنترى محل، شــکایتى را 
علیه این چهار متعرض تنظیم کرد و پس از آن عوامل 
کالنترى موفق شدند یک نفر از متهمان را که در یکى از 
نقاط کوهستانى مخفى شده بود، دستگیر کنند. رسیدگى 
به این پرونده در قوه قضائیه و کالنترى ادامه داشت تا 
اینکه ســرانجام طى یک سلسله عملیات ویژه،  پلیس 
موفق شد تا سه متعرض دیگر را که حین فرار به سمت 

مرز افغانستان بودند،  شناسایى و دستگیر کند.

آلت قتاله، حلقه گمشده در 
قتل ستایش

دادستان عمومى و انقالب شهرستان ورامین از وصول 
نظریه مددکار اجتماعى در پرونده قتل دختربچه شش 
ساله افغانستانى خبر داد و گفت: اکنون منتظر نظریه اداره 
تشخیص هویت ناجا درباره آلت قتاله هستیم. ابوالقاسم 
مرادطلب  درباره آخرین وضعیت پرونده قتل ستایش 
دختربچه شش ساله افغانستانى توسط نوجوان 16 ساله 
ایرانى در خیرآباد ورامین اظهار داشــت: آلت قتاله را 
همان ابتدا به اداره تشخیص هویت ناجا دادیم تا آنها 

نظریه کارشناسى خود را براى ما ارسال کنند. 

کالهبردار 400 میلیونى به دام افتاد
رئیس پلیس فتا البرز از دســتگیرى فردى که از طریق 
ارســال پیامک انبوه به شــهروندان 400 میلیون ریال 
کالهبردارى کرده بود خبر داد. سرهنگ محمد اقبالى 
اظهار داشت: عامل کالهبردارى پیامکى در سطح کشور 
که با ارسال پیامک به شــهروندان با مضمون (شماره 
حساب ارسالى جهت واریز اشــتباه بوده لطف کنید 
مبالغ را به این حساب واریز کنید) از آنان کالهبردارى 
مى کرد از سوى مأموران پلیس فتاى البرز شناسایى و 
دستگیر شد. سرهنگ اقبالى در تشریح این خبر گفت: 
در پى شکایت یکى از شهروندان مبنى بر اینکه فریب 
پیامک کالهبردارى را خورده و از حساب خود مبلغى 
را به حســاب متهم انتقال داده است، بررسى موضوع 
در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.این مقام 
انتظامى خاطر نشان کرد: متهم به ناچار در برابر مدارك و 
مستندات موجود به کالهبردارى اینترنتى اعتراف کرد. 

لید

حوادث 

خروج 60 عدد سنگ 
از کلیه جوان هرمزگانى

یک متخصص بیمارى هاى کلیه، طى عمل جراحى 60 
عدد ســنگ را از یک کلیه جوان 24 ساله هرمزگانى با 
استفاده از عمل جراحى بسته خارج کرد. شهرام رزمجو 
ضمن اشاره به افزایش بیمارى سنگ کلیه در مردم استان 
هرمزگان اشاره، گفت: ســنگ کلیه بیشتر بزرگساالن 
باالى 30 سال از هر دو جنس مرد و زن را مبتال مى سازد 
ولى در مردان شایع تر اســت؛ اما این بیمارى در استان 
هرمزگان بیشــتر بوده زیرا این استان با مشکل کم آبى 
روبه رو اســت. این متخصص کلیه ادامه داد: در شهر 
بندرعباس نیز بیمارى کلیه بسیار شایع است زیرا آب 
این شهر از سد میناب تأمین مى شود و کم آبى هرساله 
موجب افزایش امالح در آب شده، لذا سنگ کلیه یکى 
از عوارض آن است. وى به عمل جراحى سنگ کلیه که 
در استان هرمزگان انجام داده است اشاره کرد و گفت: 
بیمار آقاى 24 ساله اى به علت نارسایى خفیف کلیوى 
بسترى شد و در بررســى ها علت نارسایى سنگ هاى 

مزمن کلیوى تشخیص داده شد.

افتخارآفرین 

مرگ؛ دستمزد روزانه 5 کارگر ایرانى 

یک روان شــناس معتقد اســت بدبینى و ارتباطات نادرست اجتماعى 
نقطه ضعف ما در ســال 94 بود. ضعفى که باید در سال 95 آن را از میان

 ببریم.
مهدى ملک محمــد منبع فردى و اجتماعى ناشــاد بودن و مشــکالت 
روانى جامعه را پیش از  هرچیز بــه روحیات تاریخى در ایرانیان مربوط 
مى داند. او معتقد اســت انزواطلبى در میان ایرانیان در مرز هشدار قرار 

دارد.
این روان شناس گفت: ما در ابتدا باید ببینیم که ماجرا چیست؟ جامعه ما 
در ساِل گذشته در چه وضعیتى قرار داشته است و عمده ترین مشکالت 
آن در حوزه سالمت روان چه چیزهایى بوده اند؟ ملک محمد ادامه داد: 
عمده مشکالت ما در حوزه سالمت روان در سالى که گذشت به دو منبع 

شخصى یا فردى و اجتماعى برمى گردد. 

منبع فردى سالمت روان
این مشاور همچنین گفت: در منبع فردى باید باورهاى مردم را بشناسیم. 
در همــه جوامع ایــن منبع هم مى تواند باعث ســالمت روان شــود و 
هم مى توانــد به صورت یک مشــکل در روان دربیایــد. وى همچنین 
درباره باورهاى افــراد توضیح داد: اما باورهاى افــراد همچون فیلترى 
اســت که تمام پدیده هاى اطرافشــان باید از آن عبور کنــد. پدیده ها 
رنِگ خاصى ندارنــد بلکــه باورهاى ما بــه آنها رنــگ خواهند داد. 

این کارشــناس در ادامه تشــریح کرد: امــا منبع فردِى ســالمت روان 
و یا همان باورهــاى ایرانیان در چــه وضعیتى قرار دارد؟ ســال هاى 
ســال اســت که جامعه ایران درگیر یک بدبینى اســت؛ یــک بدبینِى 
تاریخــى. نگاهى منفى به مســائل در تمام دوره هــاى تاریخى ما دیده 

مى شود.
وى تصریح کرد: بدبینى در جامعه ما فقیر و غنى نمى شناسد؛ چه کسى که 
در رفاه است و چه یک فرد فقیر هر دو بدبین هستند. اما چرا؟  ملک محمد 
درباره ویژگِى بدبینى ایرانى ها توضیــح داد: بدبینى در میان جامعه ما از 
بدِو تولد تکثیر و به افراد آموخته مى شــود. مهمتریــن عنصر بدبینى در 
جامعه ایرانى به نگرشــى برمى گردد که مدام مى گوید ما وضعیتمان بد 
و در مقایسه با ســایر کشورها یونیک اســت. وى گفت: هرچند که هر 
وضعیتى ناشى از ســاخِت خود ماست، اما مشــمول همه چى نخواهد 
شــد. مثًال خیلى از ما دروغ مى گوییم و معتقدیم همه ایرانى ها دروغگو 
هستند و در کشــورهاى اروپایى دروغ کمتر است. این ناشى از نگرش 

ماست.

منبع جمعى سالمت روان
این مشــاور همچنین به منبِع اجتماعى سالمت روان که همان ارتباطات 
انسانى است پرداخته و اظهار داشــت: اما در منبِع اجتماعى که منجر به 
ناشادى و مشکالت روان خواهد شد قصد دارم به ارتباطات سالِم انسانى 

اشاره کنم. ایرانى ها روز به روز منبِع بزرگ سالمت روان را که ارتباطات 
انسانى است از دست مى دهند. 

این روان شــناس تأکید کرد: هرچند کــه ما امروز کاربــران زیادى در 
شــبکه هاى ارتباطى اجتماعى داریم، اما این به معناى ارتباطات انسانى 

سالم نیست. 
بســیارى از کشــورها کــه در تکنولوژى یــد طوالیى دارنــد خیلى 
کمتر از مــا در شــبکه هاى اجتماعــى مجــازى فعالیــت مى کنند و 
بیشــتر از آن بــه روابــط انســانى واقعــى بهــا مى دهند.عضــو
 انجمــن روان شناســى ایــران همچنیــن در پاســِخ ایــن ســئوال 
که «چــرا ما بــه ارتباطات ســالم انســانى کمتــر توجــه مى کنیم؟» 
گفت: ایــن نیــز در راســتاى خــط تاریخى رفتــار ایرانى هاســت. 
از قدیــم روحیــه انزواطلبــى در ایرانى هــا وجود داشــته اســت. 
ما شــاهد آنیم که هر روز بیش از قبــل انزوا جاى ارتباطات ســالم را 

مى گیرد.
وى تصریح کرد: توجیهى که خیلــى از مردم براى ایــن روحیه دارند 
این اســت که آدم ســالم وجود ندارد و یا مى گویند ارتبــاط با دیگران 
ســخت اســت اما اینها تنها بهانه هایى براى فرار به غار تنهایى اســت. 
ملک محمد همچنیــن تأکید کرد: در تمــام تحقیقات روان شناســانه 
ثبت شده که ارتباطات ســالم انســانى منبع بزرگى براى سالمت روان 

است.

راه خوشبختى از کدام طرف است؟

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد: 

اوضاع دارو، درمان مى شود 

وز
غ نی

دا

ایسنا: شواهد و نتایج مطالعات حاکى از آن است که 
در یک دهه گذشته نشانگرهاى سالمت کارگران در 
بیمارى هاى غیرواگیر و آســیب هاى اجتماعى شامل 
فقر، طالق، خشــونت خانگى و محیط کار و... رو به 
بهبود نبوده اســت. دکتربهزاد دمارى معاون مؤسسه 
ملى تحقیقات سالمت کشــور در توضیح وضعیت 
ارائه خدمات بهداشتى و ســالمتى به کارگران، طرح 
کشورى ارائه مراقبت هاى اولیه سالمت به کارگران و 
همچنین بیمارى هاى شغلى در آنها را تشریح کرد که 

در پى مى خوانید:

  معضالت خانه هاى بهداشت کارگرى
طبق این بررســى که در ســال 94 انجام شده است، 
در حال حاضر بســته خدمتى مدونى براى هر یک از 
مشکالت سالمت کارگران یا مشــاهده نمى شود یا 

اینکه ناقص، جزیره اى و غیر مستمر است.
ضعف همکارى بین بخشى از ســوى سازمان تأمین 
اجتماعى در خصوص تجهیز و راه اندازى خانه هاى 
بهداشــت کارگرى، به ویــژه در مناطــق محروم، 
ضعف در توجیه کارفرمایان در خصوص ســوددهى 
تأســیس واحد ارائه خدمات بهداشــت حرفه اى و 
کمبود آگاهى کارگران نســبت به مبانى بهداشــت 
حرفه اى از موارد دیگر مطرح شــده در این مطالعه به 
عنوان معضالت فعلى خانه هاى بهداشــت کارگرى

است.

  نشانگرهاى سالمت کارگرى، بهبود نیافته اند
حداقل در یک دهه گذشــته نشــانگرهاى سالمت 
کارگران در بیمارى هاى غیرواگیر مانند ســرطان ها، 
ســکته هاى قلبى- عروقى، فشــارخون و دیابت و 
بیمارى هاى اسکلتى- عضالنى و بیمارى هاى تنفسى، 
حوادث شغلى و اختالالت روانى که در سال گذشته، 
24درصد شیوع داشته اســت و همچنین آسیب هاى 
اجتماعى شامل فقر، طالق، خشونت خانگى و محیط 

کار، اختالفات خانوادگى رو به بهبود نبوده است.
بر اســاس نظرات مثلث کار، مداخالت قبلى در این 
خصوص نظام مند و هدفگذارى شده نبود و گزارش 
ارزشیابى از مداخالت ملى ارتقاى سالمت کارگران 
در دســترس نیســت. طبق این تحقیــق، خانه هاى 
بهداشــت کارگرى در وضعیت رتبه اى متوســطى 
هستند. اسناد باالدستى نیز از هر حیث ارتقاى سالمت 

کارگران را حمایت مى کند.

  روند معکوس مرگ و میر ناشى از کار در جهان
طبق آمار رسمى ســازمان بین المللى کار، مرگ و میر 
ناشى از کار در جهان روند کاهشــى داشته و از 345 

هزار نفر در سال 1998، به 321هزار نفر در سال 2008 
رسیده و طى این مدت نرخ شــیوع حوادث منجر به 
مرگ از16/4 به10/7 نفر به ازاى هر صد هزار کارگر 
کاهش یافته است که یک سوم کاهش را نشان مى دهد.

20 هزار حادثه ناشى از کار، سهم ساالنه 
کارگران ایرانى

براساس آمارهاى منتشر شده، ساالنه حدود 20 هزار 
حادثه ناشى از کار اتفاق مى افتد که از این تعداد نزدیک 
به 15 هزار حادثه در بخش ســاختمانى است. پس از 
آن، بیشترین میزان مرگ و میر در محیط کار به کارگران 
معــادن و کارگران صنایع اختصاص دارد. پزشــکى 
قانونى این آمار را هــزار و891 نفر، وزارت کارهزار 
و150 نفر و ســازمان تأمین اجتماعى آن را 120 نفر 
در سال گذشته اعالم کرده اند. 90 درصد قربانیان این 
حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعى نیستند 
و وزارت کار نیز آمار کارگرانى را اعالم مى کند که در 
پیوند با وزارت کار بیمه هســتند، مانند بیمه حوادث 

و...

  روزانه 5 کارگر ایرانى فوت مى کنند
با توجه به این آمار، به طور متوسط حدود 10 درصد 
کارگران فوت مى کنند که رقــم پنج نفر در هر روز را 
شامل مى شود. این حوادث بیشتر در فصل تابستان و 
صبح ها، اولین سال اشــتغال، در میان افراد متأهل و 
زنان، کودکان و مهاجران آسیب پذیرتر اتفاق مى افتد. 
گروه سنى 20 تا 23 سال بیشتر از سایر گروه هاى سنى 

در معرض حادثه قرار دارند.

  51 درصد حوادث شغلى در حوزه ساختمان
سازمان پزشــکى قانونى گزارش داده است که در ده 
سال بین ســال هاى 1383 تا ســال 1393 حدود 12 
هزار و 436 نفر در حوادث کار جان خود را ازدست 
داده اند. 51 درصد حوادث شــغلى مربوط به حوزه 
ســاختمان اســت. 39 درصد از دالیل بروز حوادث 
حین کار به عــدم نظارت بازمى گــردد. به طور کلى 
کارگران آموزش دیده در زمینه ایمنى در کل کشور 4 
درصد و 90 درصد معادن فاقد بهداشت و ایمنى الزم 

هستند.

  امید به زندگى کارگر ایرانى چند سال است؟
طبق آخرین تحقیقات، کارگران آلمانى 30 سال بعد 
از بازنشســتگى همچنان امید به زندگــى دارند، اما 
کارگران ایرانى شاغل در کارهاى سخت و زیان آور 
معموالً حدود سه ســال بعداز بازنشستگى به علت 
بیمارى فوت مى کنند. از این بررسى نتیجه گرفته شد 
که روند حوادث شغلى در سال 1391 سه برابر سال 

1381 بوده است.

  بیمارى هاى شغلى در کمین کارگران
در حال حاضــر، بیمارى هاى شــغلى منجر به فوت 
شش تا 12 برابر حوادث ناشى از کار است. 20 درصد 
کارگران ایرانى وضعیت ارگونومى مناســبى ندارند؛ 
یعنى تطابقى میان بدن کارگر با ابزار کار وجود ندارد. 

همچنین 48 درصــد ابزار کار کارگران نامناســب و 
90 درصد کارگاه هاى کشــور از نظر صدا وضعیت 
مطلوبى ندارنــد. در خصوص رشــد قابل مالحظه 
بیمارى هاى ناشــى از کار نیز آمار قابل استنادى تهیه 

و منتشر نمى شود.

  تعداد تسهیالت سالمت کارگرى
در حال حاضر سه هزار خانه بهداشت کارگرى، هزار 
و800 بهداشــت کار، 800 بازرس بــراى 12 میلیون 
کارگر یا2/5 میلیون کارگاه تحت پوشش قانون کار و 
پنج هزار و400 معدن وجود دارد؛ یعنى هر 15 هزار 
نفر یک بازرس. بیشترین روزهاى کارى در اثر وقوع 
حوادث در صنعت ســاخت و ســاز (چهارمیلیون و 
136هزار و 572 روز) از دســت رفته انــد. به عالوه 
وقوع حوادث شغلى در بین افراد متأهل و شاغالن با 
سابقه کار کمتر از یکسال منجر به بیشترین روز کارى 
از دست رفته شده اســت. همچنین سرانه انسانى هر 
حادثه شغلى که در کشور رخ مى دهد برابر با 9 میلیون 

و53هزار و393 تومان است.

  یک ششم بودجه کشور
صرف حوادث شغلى مى شود

مطالعه اى دیگر که با هدف محاســبه هزینه انســانى 
حوادث شــغلى منجر به فوت بیمه شــدگان تأمین 
اجتماعى استان تهران انجام داده شــد، نشان داد که 
سرانه انســانى و مالى براى هر فوت شده برابر 333 
میلیون تومان اســت. همچنین نتایج مطالعات مشابه 
نشان مى دهد که سرانه هزینه حوادث منجر به فوت 
در کشورهاى عضو اتحادیه اروپا در سال 2000 برابر 
با صدهزار دالر اســت و این به علت باال بودن درآمد 
کارگران در اروپاست.هزینه مســتقیم و غیرمستقیم 
حوادث شغلى در ایران حدود یک ششم تا یک پنجم 

بودجه ساالنه کشور است.

  شایع ترین آسیب هاى محیط هاى کارى 
در ایران

حوادث کار کــه عمدتًا در فصل گرمــا رخ مى دهد، 
به ترتیب عبارت است از ســقوط از بلندى، اصابت 
اجسام ســخت، برق گرفتگى، ســوختگى و خفگى 
ناشى از کمبود اکسیژن. ســقوط از ارتفاع، برخورد 
مصالح ساختمانى با سر و کمر و در نهایت فلج شدن، 
از جمله خطراتى است که سالمت کارگران ساختمانى 
را همواره تهدید مى کند. به عــالوه، کارگرانى که با 
سیمان کار مى کنند با مشکالت و بیمارى هاى زیادى 
اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسیب به شش و چشم 

و حساسیت مواجه هستند.

رئیس ســازمان غذا و دارو دربــاره چگونگى 
قیمت دارو در ســال 95، از پیش بینى دوهزار 
میلیارد تومــان جهت پیشــبرد حمایت هاى 
دارویى بــراى گروه هاى زیــادى از بیماران 
خبــر داد و بر ادامــه سیاســت هاى وزارت 
بهداشــت در کنتــرل قیمــت دارو و کاهش 
هزینه هــاى مــردم در ایــن حــوزه تأکیــد 
کرد. دکتررســول دیناروند دربــاره وضعیت 
دارو در ســال جارى و بودجه ســازمان غذا و دارو در ایــن زمینه گفت: 

میزان اعتبارى که در سال 95 جهت حمایت از داروهاى بیماران خاص و 
صعب العالج پیش بینى شده، به اندازه سال گذشته است.

وى با اشاره به بودجه ســال 95، افزود: طبق بودجه امسال سازمان غذا و 
دارو داراى دو ردیف بودجه اى است که این دو ردیف جمعاً حدود دوهزار 
میلیارد تومان بوده و براى حمایت از داروهاى بیماران خاص، صعب العالج 
و گروه زیادى از بیماران در نظر گرفته شده است. یعنى امسال نیز مبلغى 

که در سال 94 اختصاص داده شده بود، براى ما در نظر گرفته شده است.
دیناروند درباره چگونگى قیمت دارو درسال جارى نیزگفت: در وزارت 
بهداشت کماکان سیاست هاى سال گذشــته را در زمینه قیمت دارو ادامه 

مى دهیم. بر این اساس امسال نیز بحث کنترل قیمت دارو وجود دارد. این 
سیاست در مورد واردات سختگیرانه بوده و به سمت کاهش قیمت مى رود. 
در حالى که درباره داروهاى تولید داخل، سیاســت کنتــرل قیمت را به 

گونه اى که تولید آسیب نبیند، پیش مى بریم.
رئیس ســازمان غذا و دارو مجدداً تأکید کرد: بنابراین سیاست هاى سال 
گذشته وزارت بهداشت در زمینه دارو همچنان ادامه دارد و مباحثى مانند 
کنترل قیمت دارو و کاهش هزینه هاى دارویى بیماران را پیش مى بریم. از 
طرفى ممکن است، قیمت داروهاى زیان ده نیز مانند سال گذشته اصالح 

شود. 

پمپاژ غم 
دردى از مردم درمان نمى کند 

وزیر بهداشــت با بیان این مطلب که تحریک مردم 
مشــکلى را حل نمى کند، تأکید کــرد: افرادى که در 
موضوعات آســیب هاى اجتماعى غرض ورزى مى 
کنند قبول کنند که جامعه با تحریک مردم دچار مشکل 
مى شود. سیدحســن قاضى زاده هاشمى در نشست 
کارشناسى بررسى آسیب هاى خودکشى که روز یک 
شنبه در محل وزارت بهداشت برگزار شد با بیان اینکه 
آمار افسردگى در کشور باالســت اظهار داشت: باید 
قبول کنیم که حل مشکالت نیازمند درمان هاى جدى 
و فورى است. وى با اعالم اینکه وزارت بهداشت از 
آســیب هاى اجتماعى رنج مى برد تأکید کرد: ایدز، 
معلول آسیب اجتماعى است. وزیر بهداشت بر حمایت 
مالى از مردم در جهت کاهش آســیب هاى اجتماعى 
تأکید کرد و گفت: وقتى مردم از دسترســى عادالنه 
به خدمات پزشــکى محروم باشند قطعاً دچار آسیب 
مى شــوند. هاشــمى ادامه داد: تنها راه پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى توانمند شدن مردم است. وزیر 
بهداشت با اعالم اینکه در حال حاضر 24 میلیون نفر از 
مردم کشور تحت پوشش شبکه بهداشت قرار دارند، 
اظهار داشت: اگر از طرح تحول سالمت حتى به طور 
نسبى حمایت شــود موفق مى شویم شبکه بهداشت 
را به طور کامل مستقر کنیم. وى با انتقاد از افرادى که 
خارج از رسانه ها هستند اما بر رسانه ها سیطره دارند، 
اظهار داشت: تحریک مردم مشکلى را حل نمى کند و 
باید قبول کنند که جامعه دچار مشکل مى شود. وزیر 
بهداشت با عنوان اینکه نباید به مردم امید کاذب داد، 
افزود: براى چیزهایى هم که مردم به دست مى آورند 
نباید ناامیدشان کنیم.هاشــمى با اعالم اینکه گزارش 
این جلسه را در هیئت وزیران ارائه خواهم داد، تأکید 
کرد: پمپاژ ناامیدى در کشــور از سوى برخى بسیار 

تأثیرانگیز است. 

خودکشى را باید از دل حاشیه نشینى 
جستجو کرد

یک جامعه شــناس در نشســت کارشناسى بررسى 
خودکشى درکشورتأکید کرد: خودکشى را باید از دل 
حاشیه نشینى و ســکونتگاه هاى غیررسمى جستجو 
کرد. میرطاهرموسوى درنشست کارشناسى بررسى 
خودکشــى که در محــل وزارت بهداشــت برگزار 
شد، با طرح این ســئوال که آیا مشــکل ما انعکاس 
اخبارخودکشى است، تأکید کرد: من معتقدم انعکاس 
این قبیل اخبار در رسانه ها باعث ایجاد دغدغه براى حل 
این آسیب مى شود.وى افزود: مشکل اصلى ما تحلیل 
موضوع خودکشى است. نباید از آسیب هاى اجتماعى 
به حاشیه برویم. موسوى با اعالم اینکه سامانه اجتماعى 
روند سالمت را درجامعه ایران تهدید مى کند، اظهار 
داشت: وزارت بهداشــت یکى از متولیان امرسالمت 

اجتماعى و آسیب هاى اجتماعى است.

 101 راه تعاملى خوب و مثبت 
براى حل مشکالت زنان

نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: سامانه 
پیامکى 101 یک راه تعاملى خوب و مثبت در جهت 
افزایش ارتباط زنان با معاونت زنان ریاست جمهورى 
براى حل مشکالت است.فرج ا... عارفى گفت: از آنجا 
که سامانه پیامکى 101 توسط معاونت زنان ریاست 
جمهورى که یک جایگاه قانونى دارد راه اندازى شده 
اســت، به طور قطع تأثیرگذارى خوب و مثبتى را در 
میان اقشــار مختلف جامعه به خصوص زنان دارد.

وى با اشاره به اینکه این سامانه راه ارتباطى سریعى را 
میان بانوان کشور و معاونت زنان ایجاد کرده، گفت: از 
آنجا که معاونت زنان ریاست جمهورى عمده کارش 
رسیدگى به حل مشکالت زنان است، به همین خاطر 
زنان در اقشار مختلف جامعه با خیال راحت مى توانند 
به این سامانه پیامکى اعتماد کرده و خواسته هایشان را 
به صورت صریح و مختصر با معاونت در میان بگذارند.

حمایت از کودکان اوتیسم 
در برنامه ششم توسعه

رئیس سازمان بهزیستى کشور گفت: در برنامه ششم 
توسعه و برنامه هاى سنوات آینده حمایت از مبتالیان 
به اوتیســم پیش بینى شود.انوشیروان محسنى بندپى 
گفت: در اختالالتى که در سیستم هاى عصبى رشدى 
و مغزى انســان پیش مى آید مورد مداخالت علمى، 
تخصصى، فنى قرار نگیرد روند اختالالت به سمتى مى 
رود که معلولیت به همراه دارد که اوتیسم از جمله این 
اختالالت است. وى با بیان اینکه نوع اختالل عصبى 
و رشدى اســت، ادامه داد: شناسایى مداخله علمى و 
توانمندسازى به موقع درباره مبتالیان به این اختالل 

مى تواند آنها را به زندگى طبیعى اجتماعى باز گرداند.

سند راهبردى اقامه نماز در بنیاد شهید 
تصویب شد

قائم مقام نماینده ولى فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: ســند راهبردى اقامه نماز و تشــکیل شوراى 
سیاســتگذارى فعالیت هاى قرآنى در بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران به تصویب رســید.حجت االسالم و 
المسلمین سید حبیب ا... حسنى در نخستین نشست 
شوراى اقامه نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 
95 که با هدف تصویب ســند راهبردى اقامه نماز و 
تشکیل شوراى سیاستگذارى فعالیت هاى قرآنى بنیاد 
شهید برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.وى هدف از 
ترویج و گســترش فرهنگ نماز را قرار دادن شعائر 
اسالمى و دینى به عنوان راهنماى اصلى زندگى فردى 
و اجتماعى دانست و اظهار داشــت: امر به معروف، 
نهى از منکر، توجه بیشتر به فرهنگ اقامه نماز و سایر 
ارزش هاى دینى و اســالمى باید از خود فرد شروع 
شده و به بدنه جامعه و محیط کار انتقال پیدا کند؛ چرا 
که راه جلوگیرى از کم تقوایى در سازمان ها، اصالح 
درون ســازمانى و رعایت ادب، تقوا، تعهد و ســایر 
ارزش هایى است که در دین مبین اسالم بر آنها تأکید 

شده است.

خبر

سن مصرف مواد پایین آمده و زنانه  شده است
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــى گفــت که ســن 
مصرف مــواد پاییــن آمده و 
زنانه  شده اســت. على ربیعى 
در دومیــن روز همایش 
«فرآیند قانونگذارى؛ 
الزامات و راهکارها» 

و در جمــع منتخبان مجلــس دهم با بیــان اینکــه وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعــى را وزارت عدالت و توســعه اجتماعــى مى دانم، گفت: 
وزارتخانه براى ســالمندان برنامه دارد، در این دولت شوراى سالمندى 
فعال شد و با برنامه هاى در پیش گرفته شده بیش از1/5 میلیون از جمعیت 
شــش میلیونى سالمندى کشــور تحت پوشــش نهادهاى حمایتى قرار 
گرفتند.به گفته وى، زنان تنهاى سالمند مشکل آینده کشورمان هستند، چرا 
که در حال حاضر بحث تجرد زنان زیاد شده است و طبیعتًا آنها در آینده با 

سبک زندگى مجرد زندگى مى کنند که باید براى آنها فکرى شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه بــراى مقابله با فقر بیش از 
11 میلیون نفر را بیمه درمان کردیم افزود: غالب اینها از حاشیه نشــین ها 
و کارگران غیررســمى بودند که بیمه درمان شــدند. ربیعــى درادامه به 
تحلیل آمارى از آســیب هاى اجتماعى به خصوص در موضوع مصرف 
مواد پرداخت و گفت که ســن مصرف مــواد پایین آمده و زنانه شــده 

است.

بیمارى هاى شغلى کارگران در هیاهوى آمار و ارقام هر روز بیشتر از دیروز

وزیــر تع
اجتماعــ
مصرف مـ
زنانه  شده
در دو
»
ا
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اقتصاد

اقتصاد آنالین: اگرچه برخى از کارشناسان و مقامات دولتى 
پیش بینى مى کردند که نیمه دوم امسال، رکود از بازار مسکن 
رخت مى بندد، اما همچنان نشانه ها و عالیم در بازار مسکن، 

از ادامه رکود در بازار حکایت دارد.
از سال 92، رکود سنگینى بر بازار مسکن سایه انداخت و 
تمهیدات و برنامه ریزى ها براى مقابله با این معضل کارساز 
نشد؛ به طورى که امید به رونق این بازار، از سالى به سال 
دیگر رســید و تمام فکر و ذکر مردم و مسئوالن، به آینده 
معطوف شد تا سناریویى را بنویســند که این آشفته بازار 

به سامان برسد. 
در این بین، اگرچه اتفاقاتى همچون برجام و یا پرداخت وام 
160 میلیونى رقم خورد و انتظارها را به سمت گره گشایى 
از مشــکالت این بخش برد، اما گزارش هاى میدانى و نیز 
صحبت بسیارى از کارشناسان بازگوى چیز دیگرى است.

 کارشناســان معتقدند که عاملى که باعث شــده رکود از 
اقتصاد ایران نرود، بدهى سنگین دولت به پیمانکاران است.

بدهى اى که رقم آن از سوى اسحاق جهانگیرى معاون اول 
رئیس جمهور 380 هزار میلیارد تومان اعالم شده است.

 جهانگیرى در همایش «فرآیند قانونگــذارى، الزامات و 
راهکارها» با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنى 
مجلس عنوان کرد: درحدود 380 هزار میلیارد تومان بدهى 
دولت به بخش خصوصى است، در حالى که در تمام دنیا 

براى پرداخت بدهى دولت اوراق بدهى منتشر مى کنند.
بیت ا...  ستاریان کارشناس بخش مسکن در این خصوص 
گفته است: بدهى بسیار فاحشــى از دولت قبل به دولت 
جدید منتقل شــده و دولت به بخش هــاى مختلف مثل 
بانک ها و پیمانکارها و از طرفى، به مجموعه ســازمان ها 

بدهکار شده است.
 به اعتقاد وى، این بدهى1/5 برابر بودجه ســاالنه خودش 
است و این مســائل، باعث شــده که ما رکودى سنگین 

داشته باشیم.
 در این میــان، در حــال حاضر بخش بزرگــى از درآمد 
اقتصاد ایران از نفت تأمین مى شود؛ درآمدى که کم و زیاد 
شدنش تأثیرات مثبت و منفى بر اقتصاد و البته روند توسعه 
مى گذارد. وقتى نفت روزهاى پرپولى را دارد، هم مى تواند 
آفت باشد که بدان بیمارى هلندى مى گویند و هم مى تواند 
عاملى براى توســعه باشد؛ به شــرط آنکه در پروژه هاى 

سرمایه اى و توسعه اى صرف شود.

براى اقتصادهایى مثل ایران که به درآمد نفتى وابسته است، 
کاهش بهاى نفت بر روى حتــى درآمدهاى دولت، مثل 
درآمدهاى گمرکى و مالیاتى اثر مى گذارد. همه این عوامل، 
در کنار رکودى که بدان دچار هستیم، موجب شده تا دولت 
نتواند با همه تالش هایى که براى خروج اقتصاد از رکود 

داشته، برسد.
البته در این شرایط رکودى، حامد مظاهریان معاون وزیر 
راه و شهرسازى معتقد است که رکود فعلى بازار، بهترین 
شرایط را براى خریداران دست به نقد مسکن فراهم کرده 
است؛ چون هیچگاه چنین زمان طوالنى اى در تاریخ اقتصاد 
مسکن کشور نداشــته ایم که قیمت این کاال ثابت بماند و 
حتى اگر براساس شاخص هاى تورم محاسبه کنیم، حتى 
مى توان نام آن را، «کاهش قیمت مسکن» گذاشت.  نکته اى 
که مى توان در گزارش هاى میدانى از شــهرهاى جدید به 
روشنى دید؛ به طورى که رکود ســنگین بازار مسکن در 
شهر هاى بزرگ همچون اصفهان و تهران موجب شده که 
شهرهاى جدید هم از رونق بیافتند و خرید و فروش در این 

شهرها به پایین ترین حد خود برسد.
ایرج رهبر یکى از اعضاى انجمن انبوه سازان کشور با تأیید 
این موضوع، گفته اســت: رکود بازار مسکن، تأثیر زیادى 

در شهرهاى جدید گذاشــته و کاهش قیمت بسیارى را 
داشته است.

 در این شرایط، در حال حاضر سئوالى که ذهن بسیارى را 
درگیر کرده، این است که براى رونق بازار مسکن در سال 

95 چه باید کرد؟
 در نظرسنجى اى که در این خصوص چندى پیش صورت 
گرفت، کاربران پیشنهاد افزایش قدرت خرید مردم را دادند.

 یکى از کاربران معتقد بود که قیمت هاى مسکن با قدرت 
خرید مردم هیچ تناسبى ندارد؛ باید قدرت خرید را باال برد؛ 
البته نه با وام هایى که قدرت بازپرداخت اقساط آن وجود 

ندارد و یا قیمت ها را به گذشته باز گرداند.
همچنین برخى تحلیل هــا حکایــت از آن دارد که یکى 
از روش هاى رونق بازار مســکن در ســال 95، افزایش 
ســرمایه گذارى در ساخت وســاز و تولیــد اســت که 
سرمایه گذارى خارجى و افزایش مناسبات با سایر کشورها 
در بخش مســکن، به عنوان یک گزینه مهم و تأثیرگذار 

تلقى مى شود.
 به  هرحال بخش مسکن یکى از تأثیرگذارترین بخش هاى 
اقتصادى است که در صورت رونق، در حدود 150 شغل در 

حوزه کسب وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.

 سایه بدهى دولت روى بازار مسکن

 حذف یارانه  ها
گریبان گیر کارگران نمى شود

یک ســوم از جمعیت ایران دیگر یارانه نمى گیرند؛ 
این تصمیم را نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در واپسین روزهاى حضور در مجلس گرفتند. این 
طرح با وجود مخالفت دولت، تصویب شــد و حاال 
دولت باید آن را براساس قانون بودجه از پاییز امسال 
اجرا کند.با وجود این، پیش از این برخى گروه هاى 
کارگرى از حذف نادرست برخى کارگران کم درآمد 
و اشتباهات انجام شــده در این زمینه ابراز نگرانى 
کرده بودند. اینگونه که ســخنگوى دولت مى گوید: 
از این پس دیگر نباید شاهد حذف یارانه کارگران و 
مشموالن قانون کار باشیم، زیرا از مجموع 13 میلیون 
شاغل در این بخش، به احتمال زیاد، بیش از ده میلیون 
نفر حقوق هاى 800 هزار تومان تا یک و نیم میلیون 
تومان در ماه دریافت مى کنند. اگر گفته هاى نوبخت 
از این به بعد مالك عمل دولت در حذف یارانه اقشار 
پُردرآمد جامعه باشــد، باید به کارگران گفت دیگر 

نگران حذف یارانه خود و خانواده شان نباشند.

 تخفیف مالیاتى صاحبان مشاغل با 
استفاده از کارتخوان ها

رئیس امور حسابرســى مالیاتى شهرستان شهرضا 
گفت: مؤدیانی که نســبت به نصــب و راه اندازي 
ســامانه هاى فروشــگاهى (کارتخوان ) اقدام کرده 
باشــند، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها 
قابل کسر خواهد بود. احمد مقصودى در خصوص 
چگونگى محاســبه مالیات صاحبان مشاغل اظهار 
داشــت: میزان مالیات عملکرد صاحبان مشاغل، به 
میزان مالیات قطعى شده سال قبل تعیین مى شود. وى 
تصریح کرد: در سال جارى، به ادارات امور مالیاتى 
اجازه داده شده، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 
1394، تمام یا قسمتى از مؤدیان موضوع بند ج ماده 
95 قانون مالیات هاى مستقیم را با نظر اتحادیه هاى 
صنفى مربوطه، تعیین و وصول کننــد. رئیس امور 
حسابرسى مالیاتى شهرستان شهرضا، آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه الکترونیکى صاحبان مشاغل را، تا 
TAX. پایان خردادماه سال جارى و از طریق سامانه

gov.ir اعالم کرد و افزود: تنها مؤدیانى که اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را، از طریق سامانه 
عملیات الکترونیکی، در موعد مقرر قانونی تســلیم 
کنند، مشمول این توافق هســتند. مقصودى گفت: 
همچنین مؤدیانی که ملزم به اســتفاده از سامانه هاي 
فروشگاهی شده ، اما نسبت به نصب سامانه مذکور 
اقدام نکرده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات 
آنها، بدون اعمال معافیت، محاسبه و مشمول توافق 
بوده و مؤدیانی که نســبت به نصــب و راه اندازي 
ســامانه هاى مذکور اقدام کرده باشند، هزینه مذکور 

از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود.

11 هزار نیروى کار به خارج مى روند
معاون توسعه کارآفرینى و اشــتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى گفت: با برنامه ریزى انجام شده، 
اعزام نیروى کار به خارج از کشور در پایان کار دولت 
یازدهم، به 11 هزار نفر افزایش خواهد یافت. عیسى 
منصورى افزود: اکنون حمایت از اعزام نیروى کار به 
خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است.به گفته 
وى، براى تحقق برنامه اعزام نیروى کار به خارج از 
کشور،تالش مى شــود تا از دفاتر کاریابى که امکان 
راه اندازى در خارج کشور را دارند، حمایت کنیم و 
این واحدها، به نیروى ایرانى خارج کشور خدمات 
بدهند.وى افزود: امســال، برنامه ریزى شده است 
تا افزون بر هزار نفر نیروى کار به خارج از کشــور 

اعزام شوند.
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بــا  معــاون وزیــر راه و شهرســازى گفت:
حضــور هیئتــى از کشــور کــره، الحاقیــه 
تفاهمنامــه ســاخت راه اهــن اصفهــان –اهواز، 
بــه طــول 540 کیلومتــر، بــه امضــاى طرفین
رسید.على نورزاد افزود: در صورت تصویب مدل 
تامین مالى ارائه شده، طرف کره اى موظف به ارائه 
طراحى پایه به کارفرما، در مدت شش ماه است.وى 
اهداف احداث این محور را، افزایش قابل مالحظه 
ظرفیت حمل بار و مسافر بین این دو استان و مناطق 
مرکزى کشــورى، کاهش تنگنــاى ظرفیتى محور 
جنوب و افزایش بهره ورى کل شبکه ریلى کشور، 
افزایش ترابرى در منطقه، جوابگویى به تقاضاى روز 
افزون حمل و نقل فوالد در خوزستان و صرفه جویى 

فراوان در مصرف سوخت عنوان کرد.

خبر

کاهش قیمت تخم مرغ، اشک تولیدکنندگان را درآورد
دبیرکانون پــرورش دهندگان مرغ 
تخمگذار گفت:میانگین قیمت 
هــر کیلــو تخم مــرغ درب 
مرغــدارى، به دلیــل روند 
نزولى صادرات، به مرز دو 
هزار و 700 تومان رسیده 
است. فرزاد با اشاره به اینکه، 

صادرات به صفر رسیده است، گفت: صادرات تخم مرغ به عراق به سبب آنکه 
ترکیه کاال را با قیمت  بسیار ارزان به عراق صادر مى کند، امکانپذیر نبوده و توان 
رقابت وجود ندارد و حال نباید فراموش کرد که مشوق صادراتى 500 تومانى به 
ازاى هر کیلو گرم تخم مرغ، تنها راه حل صادرات در این موقعیت بحرانى است.
وى ادامه داد: ســال گذشته، ترکیه به ســبب بر خى مشکالت سیاسى نتواست 
صادراتى به عراق داشته باشد و از این سو، سهم قابل توجه صادرات کاال را ایران 
گرفت اما امسال، ترکیه با برنامه ریزى وارد بازار صادراتى عراق شده که اگر ساز 

و کار مشــوق صادراتى به کار گرفته نشود، با مشکل جدى مواجه خواهیم شد. 
دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخمگذار با اشاره به روند پیش بینى قیمت بیان 
داشت: با توجه به فصل گرما و نزدیک شدن به آستانه ماه رمضان، مى توان گفت 
که اگر در مدت20 روز آینده، براى صادرات تمهیداتى به کار گرفته نشود، با افت 
قابل توجه قیمت روبه رو مى شویم. وى تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام 
شده هر کیلو گرم تخم مرغ، سه هزار و 600 تومان است، اکنون مرغداران با زیان 

900 تومانى قیمت مواجه هستند.

دبیرکانون
تخمگذ
هــر
مرغ
نز
ه
اس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: اصفهان با دارا بودن طرح هاى با پیشرفت 40، 60 
و 80 درصد، مقام نخست کشــور را دارد که اگر روى 
تکمیل این طرح ها حســاب کنیم، براى 50 هزار نفر 

اشتغال ایجاد مى شود.
 اســرافیل احمدیه اظهــار داشــت: وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، در این رابطــه برنامه هایى دارد که 
ما نیز به تبع آن در اســتان فعالیت هایــى را در زمینه 
اقتصاد مقاومتى انجام خواهیــم داد که مهمترین آنها، 
پرداختن به بحــث تولید داخلى اســت.وى تصریح 
کرد: هدف ما این اســت که میزان تولیدات استان را به 

حداکثر برسانیم و در این راستا، واحدهاى نیمه فعال 
و تعطیل، باید مجدداً فعال شــوند. وى بــا بیان اینکه 
واحدهاى غیرفعال باید احیا شوند، گفت: واحدهاى 
صنعتى که براى فعالســازى نیازمند کمک هستند، مى 
بایســت مورد حمایت قرار گرفته، تا در سطح تولید 
قرار گیرند.احمدیه خاطرنشــان کرد: براساس آمار، 
در حدود 19 درصــد صنایع کوچــک، 18 درصد از 
صنایع متوســط و 11 درصد از صنایــع بزرگ، کامل 
تعطیل هســتند و تعدادى دیگر از واحدهاى صنعتى 
نیز با توجه به وضعیت بــازار با ظرفیت پایین ترى کار 

مى کنند.

 ایجاد 50 هزار شغل با تکمیل طرح هاى نیمه تمام استان
مدیرعامل شرکت نهاده هاى دامى گفت: اصالح  نژاد، 
با استحصال مواد ژنومیک دامى در کشور، با هزینه اى 

کمتر و پنج سال زودتر انجام مى شود.
حمید ورناصرى با بیان اینکه اصالح ژنتیک دام، یکى 
از عوامل مؤثر در بهره ورى تولید است، گفت: اصالح 
نژاد به معناى به وجود آمدن نژادى است که بتوان تولید 
بیشترى از آن به دست آورد. وى ادامه داد: با این کار، هم 
خوداتکایى کشــور در زمینه تولیدات مواد دامى بیشتر 

مى شود و هم دامدار سود بیشترى خواهد داشت.
وى با بیان اینکه شرکت نهاده هاى دامى وابسته به وزارت 
جهاد کشاورزى،در دوران تحریم ها، گاوهاى ژنومیک 
را از آمریکا وارد کرد و با پرورش این گاوها ى جوان در 
کشور و استحصال مواد ژنتیک، به این تکنولوژى مدرن 

دست یافت.
مدیرعامل شــرکت نهاده هاى دامى بیان داشــت: در 
گذشته، مواد ژنومیک با صرف هزینه هاى باال به کشور 
وارد مى شد، اما در حال حاضر، با وارد کردن گاو هاى 
ژنومیک، این ماده با هزینه اى بسیار کمتر در کشور، از 
گاوها استحصال مى شود و نه تنها، مدت زمان اصالح 
نژاد کمتر شده اســت، بلکه کیفیت و سرعت کار هم 

افزایش یافته است.
مدیرعامــل شــرکت نهاده هــاى دامى بیان داشــت: 
کشورهاى فرانسه، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا و آمریکا، از 
بزرگ ترین کشورهاى فعال در حوزه تولید مواد ژنتیک 
دامى به شمار مى روند که ایران، با کشورهاى مذکور در 

زمینه تولید مواد ژنتیک دامى و تکنولوژى هاى مربوط 
به آن در ارتباط است. ورناصرى گفت: تبادل تجارب 
و انتقال تکنولوژى، به ارتقاى اطالعات فنى و تکنیکى 

در این حوزه در جهت ارتقاى صنعت کمک مى کند.
مدیرعامل شرکت نهاده هاى دامى در مورد برترى روش 
ژنومیک در اصالح نژاد، نسبت به روش هاى قبلى گفت: 
در روش هاى سنتى و روش هایى که در گذشته به کار 
گرفته مى شد، براى رســیدن به نتیجه، پنج  سال زمان 
صرف مى شد، اما در روش ژنومیک، از بدو تولد گوساله 

مى توان به نتیجه رسید.
وى با بیان اینکه در روش ژنومیک، با هزینه هاى کمتر، 
پنج ســال زودتر از قبل مى توان حرکت اصالح نژاد را 
آغاز کرد، افزود: در این روش، از همان بدو تولد گوساله، 
مى توان نتیجه را در مورد اینکه دام تولیدى ارزش هاى 

ژنتیکى مدنظر را دارد، به دست مى آید.

اصالح  نژاد دام با مواد ژنومیک داخلى

اقتصاد آنالین: آمارها نشان مى دهد یک میلیون و 300 
هزار نفر بیکار کشور، قبًال شــاغل بوده و به دالیلى از 
جمله تعطیلى، تعدیل نیرو و یا تصمیم شخصى، بیکار 
شده اند. همچنین گروه شغلى ساختمان، پُرریسک ترین 

حوزه کارى شناخته شده است.
تحلیل گزارش جدید وزارت کار درباره اوضاع بیکارى 
در بازار کار ایران نشان مى دهد دستکم نیمى از بیکاران 
فعلى کشــور که طبق آخرین اعالم، بیش از دو میلیون 
و 729 هزار نفر هســتند، یک دوره اشــتغال را تجربه

کرده اند، ولى حاال به عنوان بیکار شناخته مى شوند.
به بیان دیگر، برخى مشاغل، به دلیل تعطیلى واحدهاى 
تولیدى، افت تولید، واردات کاالهاى مشابه و از دست 
رفتن بازار، تصمیم ســرمایه گذار به تعدیل نیرو و یا 
تغییر شــرایط کارى، همچنین تصمیــم خود نیروى 
کار به ترك شــغل و مانند آن، باعث مى شود تا برخى 
افراد پس از یک دوره اشتغال دوباره بیکارى را تجربه 

کنند.
بنابراین اگر شرایط امنیت شغلى، سرمایه گذارى ها و 

همچنین حمایت هاى کافى دولت در اقتصاد و بازار کار 
وجود داشته باشد، امروز بیکارى به نصف میزان فعلى 

آن کاهش مى یابد. 
791 هزار نفر معادل 63 درصد بیکاران، مزد و حقوق 
بگیر بخش خصوصى بوده اند و باالترین میزان ریزش 
نیــروى کار، مربوط به کارگران ســاده با 26 درصد و 
پس از آن نیز صنعتگران و کارکنان مشــاغل مربوط با 

20 درصد است.

  بیکارى 27 هزار شاغل عالیرتبه
در گروه شغلى ســاختمان نیز باالترین میزان ریزش 
نیروى کار بــه میــزان 28/8 درصد وجــود دارد. به 
بیان دیگــر، در گروه مشــاغل ســاختمانى، احتمال 
باالترى براى بیکارى شــاغالن نســبت به مشــاغل 
دیگر وجود دارد و اشــتغال در این بخش، بیشــتر از 
ســایر بخش ها مى تواند جنبه فصلى و موقتى داشته 

باشد.
اگر بتوان نســبت هاى ســال 93 را در مورد وضعیت 

بازار کار در ســال 94 هــم در نظر گرفــت، در این 
ســال از مجموع دو میلیون و 729 هزار نفر بیکار، به 
احتمال زیاد یک میلیون و 364 هزار نفر قبًال شــاغل 
بوده انــد، ولى حاال بــه دالیلى که عنوان شــد بیکار 

شده اند.
عالوه بر گروه شغلى کارگران ســاده و صنعتگران و 
کارکنان مشاغل مرتبط به آن، که باالترین میزان ریزش 
نیروى کار و بیکارى را در خود دارند، کارکنان خدماتى 
و فروشندگان نیز 10 درصد از کل بیکاران قبًال شاغل 
کشــور را تشــکیل مى دهند. همچنین در این بخش،

مى توان ســهم متخصصان و کارمنــدان امور ادارى 
و دفترى را، هر یک 5 درصد و ســهم تکنســین ها و 
دســتیاران را نیز 4 درصد دانست. در شــرایط فعلى 
بازار کار ایران، حتى باالترین و عالیرتبه ترین مشاغل 
هم، احتمال بیکارى را در خــود دارند، به گونه اى که 
براساس آخرین بررســى صورت گرفته، 3 درصد از 
بیکاران قبًال شــاغل کشــور را، قانونگذاران، مقامات 
عالیرتبه و مدیران تشکیل داده اند که مى توان آن را در 

ســال 93، معادل 25 هزار نفر و در سال 94 نیز معادل 
بیش از 27 هزار نفر دانســت. شش گروه عمده شغلى 
در کشور هستند که ماهیت آنها خطر بیکارى باالترى 
دارد. پس از گروه شغلى ســاختمان، مشاغل مرتبط با 
اداره امور عمومى و دفــاع و تأمین اجتماعى اجبارى، 
تولید صنعتى (ساخت)، عمده فروشى، خرده فروشى، 
تعمیر وســایل نقلیه موتورى و... و مشــاغل مرتبط با 
آنها و همچنین مشــاغل گروه کشاورزى، جنگلدارى 
و ماهیگیرى و در نهایت نیز حمل و نقل و انباردارى، 
ریزش نیروى کار باالترى نســبت به ســایر مشاغل 
دارند.بررســى وضعیت ریزش نیروى کار شاغل در 
19 گروه مختلف شــغلى حاکى از آن است که 28/8 
درصد بیکاران افرادى هســتند که قبًال در گروه شغلى 
ســاختمان فعالیت داشــته اند. در حالى که مشــاغل 
مربوط به احداث ســاختمان، باالترین خطر بیکارى 
را با خود بــه همراه دارند، مشــاغل مربوط به فروش 
و امالك، داراى کمترین خطر از دســت رفتن شــغل 

هستند(!)

 بیش از یک میلیون بیکار، قبًال شغل داشتند

زنگ خطر بیکارى در 10 گروه شغلى

 مبارزه با آفت سن 
در مزارع گلپایگان

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان گلپایگان گفت: 
اجراى عملیات مبارزه با آفت سن گندم، در سطح 
ســه هزار و 500 هکتار از مزارع گنــدم و جو در 
شهرستان گلپایگان در حال انجام است. حیدرعلى 
گل محمدى اظهار داشت: عملیات سمپاشی هوایى 
و زمینى علیه آفت سن، در مزارع شهرستان از اواخر 
فروردین ماه امسال آغاز و تا 20 اردیبهشت(امروز) 
ادامه دارد که تاکنون در ســه هــزار  و 500 هکتار 
از مزارع گندم و جو انجام شــده است. وى سطح 
مبارزه با آفت سن گندم در مزارع این شهرستان را، 
 هزار و 600 هکتار عنوان کرد و یادآور شد: مبارزه 
با سن جو، در ســطح هزار و 700 هکتار با دو فرم 
حشره (سن مادر و پوره سن) و به صورت عملیات 
سمپاشی هوایى و زمینى با سمپاش توربینى انجام 

مى شود.

 1/5 میلیون واحد مسکن مهر
فروش اقساطی مى شود

مدیرکل اعتبارات بانک مســکن با اشاره به میزان 
تسهیالت پرداختی این بانک به پروژه هاي مسکن 
مهر گفت: بانک مســکن در این پروژه، پرداخت 
تســهیالت به دو میلیون و 570 هزار واحد مسکن 
مهر را عهده دار شد که تاکنون، یک میلیون و 691 
هزار واحد آن به مرحله فروش اقســاطی رســیده 
است. نادر قاســمی، محل تأمین این منابع را، 450 
هزار میلیارد ریال خط اعتباري پروژه هاي مسکن 
مهر عنوان کرد و افزود: بقیــه منابع مورد نیاز براي 
ساخت واحدهاي طرح مســکن مهر، باید از محل 
وصول اقســاط این واحدها تأمین شود که نشان از 
اهمیت فوق العاده فروش اقساطی واحدهاي مسکن 
مهر به منظور تزریق منابع بــه پروژه هاي باقیمانده 
دارد. این مقام بانک مسکن با اشاره به تسهیل برخی 
شرایط فروش اقساطی مسکن مهر، ابراز امیدواري 
کرد: این اقدام وزارت راه و شهرسازي، تأثیر مثبتی 
بر روند فروش اقســاطی و تأمین منابع پروژه هاي 
باقیمانده داشته باشد، تا پرونده این طرح در اسرع 

وقت به بهترین شکل بسته شود.

 عرضه خرد آهن در بورس کاال
مدیرعامل بورس کاالى ایران گفت: ابزارهاى مالى 
جدید در بورس کاال مى تواند یارى دهنده صنف 
آهن و فوالد بــراى خروج از رکود باشــد. حامد 
ســلطانى نژاد با بیان اینکه بورس کاال از هیچگونه 
حمایتى در راســتاى بهبود اوضاع صنعت و بازار 
فوالد دریغ نخواهد کرد، گفت: بورس کاالى ایران، 
مزایاى متعددى براى صنعت فوالد دارد که مى توان 
مواردى از قبیل پوشش ریسک، تأمین مالى و کمک 
به بخش خصوصى از طریق کاهش مالیات، حذف 
واسطه هاى غیر ضرورى، ایجاد شفافیت و کشف 
قیمت عادالنه، منصفانه و منطقى را در این راســتا 
برشمرد. وى افزود: بورس کاال، برنامه هایى براى 
ایجاد تقاضا براى محصوالت فوالدى در نظر دارد 
که یکى از این برنامه هــا، فراهم کردن عرضه هاى 
خرد است. وى اظهار داشت: براى ایجاد معامالت 
خرد محصوالت فوالدى، نیاز است تا در بازار آهن، 
شرایط دسترســى به روند معامالت بورس کاال را 
ایجاد کنیم، بنابراین با ایجــاد تابلوى معامالت به 
صورت آنالین و دسترسى آسان به قیمت ها، براى 
فروشندگان در بازار آهن، مى توان شرایط مناسبى 

را براى معامله گران فراهم کرد.

کدامین ماشین آالت ریسندگى 
راهى نصف جهان مى شوند؟

28 شرکت تولیدکننده ماشــین آالت نساجى ایتالیا 
در مجموعه نشست هایى در تهران،  یزد، اصفهان و 
مشهد که ماه جارى میالدى برگزار مى شود، تالش 
خواهند کرد سهم از دست رفته خود از بازار ایران را 
بازیابند. 28 شرکت تولیدکننده ماشین آالت نساجى، 
در مجموعه نشست هایى در ایران که توسط آژانس 
تجارت ایتالیا سازماندهى شــده و تحت حمایت 
وزارت توسعه اقتصادى این کشور برگزار مى شود، 
شــرکت خواهند کرد.  لغو تحریم هاى غرب علیه 
ایران به صنعت ماشین آالت نســاجى ایتالیا اجازه 
خواهد داد تا سهم از دست رفته خود از بازار ایران در
 ســال هاى گذشــته را باز پــس گیرد. سلســله 
نشست هاى «ماشــین آالت نســاجى رودشو» در 
روزهاى 22 تا 30 مى(2 تا 10 خرداد)، با حضور 26 
تولید کننده ایتالیایى در شهرهاى تهران، یزد، اصفهان 
و مشهد برگزار خواهد شد. این نشست ها که توسط 
آژانس تجارت ایتالیا و اتحادیه تولید کنندگان ماشین 
آالت نساجى ایتالیاو تحت حمایت وزارت توسعه 
اقتصادى ایتالیا برگزار مى شــود، به تولید کنندگان 
صنعت نساجى ایران اجازه خواهد داد تا دانش خود 
را با برخى از تولیدکنندگان برتر ماشین آالت نساجى 
ایتالیا بســنجند و با به روزترین راهکارها در زمینه 

فرآیند تولید نساجى آشنا شوند.
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 تأمین تسهیالت 
براى ایجاد اشتغال در روستاها

معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم معاون اول 
رئیس جمهورى گفت: تســهیالت ایجاد اشتغال در 

روستاهاى کشور تأمین مى شود.
ابوالفضل رضوى اظهار داشت: به طور میانگین، براى 
ایجاد شش نفر شغل، 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است.
وى تأکید کرد: به همین منظــور، در صورت وجود 
زیرســاخت هاى الزم، اعتبار الزم براى ایجاد شغل 

در روستاها در قالب تسهیالت کم بهره ارائه مى شود.
رضوى افزود:همچنین به منظور توســعه اشــتغال 
روستایى، در صورت تشکیل شــرکت هاى تعاونى 
روستایى با عضویت 25 خانوار و تأمین 40 درصد سهم 
آورده از سوى متقاضیان، بقیه سرمایه مورد نیاز تا هفت 
میلیارد و 500 میلیون ریال، در قالب تسهیالت با کارمزد 

3 درصد ارائه خواهد شد.
معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم معاون اول 
رئیس جمهورى بیان داشــت: در صورت عضویت 
35 خانوار و تأمین 35 درصدى سهم آورده متقاضیان،  
درحدود 65 درصد نیاز اعتبارى تا ســقف ده میلیارد 

ریال در قالب وام اختصاص مى یابد.
وى اضافه کرد: طرح هــاى داراى صد خانوار عضو، 
با تأمین 30 درصد سهم آورده، مى توانند تا سقف 20 

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کنند.
رضوى عنوان داشــت: طرح هاى داراى 150 خانوار 
عضو، با تأمین 25 درصد ســهم آورده، مى توانند تا 

سقف 30 میلیارد ریال تسهیالت دریافت کنند.
وى اظهار داشــت: به طرح هاى داراى 200 خانوار 
عضو، با تأمین 20 درصد سهم آورده، تا سقف نامحدود 

تسهیالت پرداخت مى شود.
معاون توسعه روســتایى و مناطق محروم معاون اول 
رئیس جمهورى ادامه داد: وثیقه تسهیالت مورد نیاز 
تمامى این طرح ها،یا با کارت یارانه و یا از طریق تأمین 

سایر وثیقه ها تأمین مى شود. 
وى بیان داشــت: به شــرکت هاى تک خانوارى نیز 
تسهیالت مورد نیاز با کارمزد 10 درصد اعطا خواهد 
شــد. رضوى یادآور شد: ایجاد اشــتغال روستاهاى 

محروم از معافیت مالیاتى ده ساله برخوردار است. 

خبر

شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 266 مورخ 95/2/7 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 
یک باب خانه مسکونى به پالك ثبتى شــماره 12  فرعى (قطعه ششم تفکیکى) مفروز و مجزى شــده از ششدانگ قطعه زمین که 
مجزى شده از شماره یک فرعى شــماره مزبور از پالك 1307  اصلى (محل قبلى شهردارى ناحیه یک واقع در خیابان شهید مفتح) با 
قیمت پایه کارشناسى 4/245/750/000 ریال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شــرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 
آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد) 

آگهى مزایده (مرحله اول)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل  

نوبت دوم

سکه

نوسانقیمتسکه

10/380/00020/000طرح قدیم

10/390/00020/000طرح جدید

5/330/00040/000نیم سکه

2/890/00020/000ربع سکه

1/980/00010/000یک گرمى
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+-

+-

+-

+-
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استان
انجام فعالیت هاى اصولى

مهمترین مؤلفه شهردارى «داران»
شهردارِ داران گفت: گردشگرى و رونق آن، یکى از 
منابع مهم براى ایجاد درآمد پایدار براى شهردارى 
داران است که متأســفانه شــهِر داران نتوانسته از 
این ظرفیت اســتفاده کند. احمدرضا محســنى با 
بیان اینکه زیباســازى سطح شــهر از اصلى ترین 
فعالیت هاى این شهردارى اســت، اظهار داشت: 
شهردارى داران در حد توان و با توجه به اعتبارات 
خود طى ماه هاى گذشــته، به این مهم توجه داشته 
است، اما انجام کارهاى زیربنایى، به روش درست و 
اصولى جهت جلوگیرى از تخریب مهمتر است. وى 
با اشاره به کارهاى صورت گرفته جهت زیباسازى 
شهر و مبلمان شهرى در پارك هاى شقایق، تکریم 
و فدك گفت: پروژه آزادسازى خیابان شیخ سلیما، 
در جهت توسعه متوازن شهرى اجرا شد که عالوه 
بر افزایش نشــاط و امیدوارى شهروندان، منجر به 
افزایش قیمت زمین، تمایل به خرید و فروش زمین 
و افزایش آمار پروانه ساختمانى در این منطقه شده 
است. محسنى، گردشــگرى و رونق آن را، یکى از 
منابع مهم براى ایجاد درآمد پایدار براى شهردارى 
داران دانست و افزود: متأسفانه شهر داران، با وجود 
بهره مندى از موقعیت منحصر به فرد خود در  واقع 
شدن در مسیر مواصالتى استان هاى غربى کشور به 
اصفهان، نتوانسته است از این ظرفیت استفاده کند. 
وى با اشاره به انجام مطالعات میدانى درباره شناخت 
نقاط قوت و ضعف شهر داران در بخش گردشگرى 
خاطرنشان کرد: پروژه هاى سایت گردشگرى پارك 
دریاچه، پارك شــقایق و تپه نورالشــهدا، از جمله 
مکان هایى هستند که به منطقه اقامتى-گردشگرى 
تبدیل خواهند شــد. محســنى با تأکیــد بر نقش 
مشــارکت مردم در پیشــرفت پروژه هاى شهرى 
تصریح کرد: شهردارى داران کمترین درآمد را در 
بخش مشــارکت مردمى دارد و تا زمانى که مردم، 
شهردارى را متعلق به خودشان ندانند، ما به اهداف 

100درصدى خود نخواهیم رسید.

فردا؛ «سه ترانه براى لنین» 
به روى پرده مى رود

فیلم مســتند «ســه ترانه براى لنین» از سوى خانه 
مســتند اصفهان اکران مى شــود. این فیلم مستند 
محصول سال 1934 اســت که به کارگردانى «ژیگا 
ورتوف» سازنده روسى فیلم هاى خبرى و مستند 
ساخته شــده اســت. وى با نظرات خود در مورد 
لزوم اســتقالل هنر ســینما از ادبیــات و بخاطر 
فیلم هاى آزمایشــى و تجربى، همچنان در عرصه 
ســینما و نظریه هاى مربوط به فیلمســازى مطرح 
است. مستند «سه ترانه براى لنین» از سوى انجمن 
سینماگران خانه مستند اصفهان، روز 21 اردیبهشت 
ماه(فردا)  ســاعت 17و30دقیقه در نگارستان امام 
خمینــى(ره) واقــع در میدان فیض، ویــژه عموم 
عالقه منــدان به صــورت رایــگان بــه نمایش 

درمى آید.

نمایش «تصمیم قشنگ توي کتاب
 بچه ها» در هنرسراي خورشید

نمایش«تصمیم قشنگ توي کتاب بچه ها» کاري از 
گروه نمایش «هنر» در هنرسراي خورشید به اجرا در 
می آید. این نمایش به عنوان نمایشنامه برتر کشور 
در جشنواره سراســري تئاتر «ایثار»، به نویسندگی 
و کارگردانی «کــورش نیک پیام» اجرا می شــود.  
کبري، حســنک، کالغ، روباه و موجود خشن، از 
شــخصیت هاي نمایشــنامه «تصمیم قشنگ توي 
کتاب بچه ها» هستند که امیرحمزه بیژنی، فرخنده 
دریایی، مجید بیژنی، مهناز شکوه فر و قدرت قائدي 
در آن به ایفاي نقش می پردازند. این نمایش تا 22 
اردیبهشــت ماه و نیز از 25 تا 29 اردیبهشت امسال 
از ساعت 19 تا 20 در هنرسراي خورشید واقع در 
خیابان کاوه، پل شــهید چمران، جنب شــهرداري 

منطقه 7 اجرا می شود.

درخشش کاپ فیزیک
 در دست دانش آموزان کاشانى

رئیس پژوهشسراى دانش آموزى مدیریت آموزش 
و پرورش کاشان از کسب عنوان سوم دانش آموزان 
دبیرستان پسرانه شاهد این شهرستان، در چهارمین 
دوره مســابقات کاپ فیزیک ایران خبر داد.حسن 
عصار فینى افزود: تیم چهار نفره دبیرســتان پسرانه 
شاهد کاشان در این دوره از مســابقات، با حضور 
دانش آموزان على قهارى، محمــد محب، مهدى 
خاکسار و علیرضا صالحى و راهنمایى سیما علیخان 
زاده و کاظم یوسفى، توانستند این مقام رابه دست 

آورد.

پیاده روهاى خیابان میرزا طاهر 
نوسازى مى شود

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان گفت: نوسازى 
پیاده روهاى خیابــان میرزا طاهر، بــا هزینه 450 
میلیون تومان انجام مى شود. عباس روحانى اظهار 
داشت: نوســازى پیاده روهاى خیابان میرزا طاهر، 
حد فاصل پاســگاه تا خیابان مظاهرى، با هزینه اى 
450 میلیون تومانى آغاز مى شود. وى عنوان کرد: 
پیاده روى ضلع غربى اتوبان خرم، حدفاصل ســه 
راه اشرفى اصفهانى تا میرزا طاهر نیز با هزینه 400 
میلیون تومان نوســازى مى شــود. مدیر منطقه 9 
شــهردارى اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه هاى 
منطقه تصریح کرد: فاز 4 بوستان مهر، انتهاى خیابان 
آتشگاه با هزینه 600 میلیون تومان هم در سال جارى 

احداث مى شود.

افتتاح دفتر پزشکى قانونى 
در باغ رضوان 

دفتر پزشــکى قانونى در آرامســتان بــاغ رضوان 
اصفهــان افتتــاح شــد. مدیــر عامل ســازمان 
آرامستان هاى شهردارى اصفهان گفت: براى خدمت 
رســانى بهتر به شــهروندان، دفتر پزشکى قانونى 
در مجموعه باغ رضوان اصفهان، مســتقر و افتتاح 
شد. محمد پرورش گفت: این مرکز براى پذیرش 
متوفیان که به صورت مرگ طبیعى دارفانى را وداع 
گفته اند دائر شده و شهروندان مى توانند پس از فوت 
بستگانشان، براى ســرعت بخشى در غسل و کفن 
کردن به این مرکز مراجعه کنند. وى افزود: این مرکز 
با همکارى سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
و پزشکى قانونى دائر شده و در روزهاى تعطیل هم 
آماده ارائه خدمات به متقاضیان و شهرســتان هاى 

همجوار مى باشد.

بهره بردارى از چند طرح راهسازى
 در منطقه شرق

در ســفر شهرســتانى اســتاندار اصفهان به شرق 
اصفهان، به منظور بازدید از پــروژه هاى مختلف، 
چندین طرح راهســازى دربخــش جرقویه علیا، 
ســفلى، جلگه و بن رود به بهره بردارى رسید. در 
این بازدید، طرح بزرگراهى کلیشــاد «اسالم آباد» 
گیشــى، به طــول 27 کیلومتر و بانــد دوم هرند-
کوهپایــه بــه طــول 4/5 کیلومتــر بــه افتتــاح 
و بهره بردارى رسید.رســول زرگرپور اســتاندار 
اصفهان  از طــرح هاى احداث پــل اژیه، تعریض 
محور کلیشــاد «اســالم آباد» ســه راهى ســیان، 
اجراى روکش آســفالت میــدان امــام رضا (ع) 
ورزنه، تعریض محــور اژیه – ورزنــه و احداث 
باند دوم نیک آباد – حســن آباد نیــز بازدید کرد. 
. گفتنى اســت طرح بزرگراهى کلیشــاد – اسالم 
آباد – گیشــى بــه طــول 27 کیلومتر، بــا اعتبار 
160میلیــارد ریال و احــداث بانــد دوم هرند – 
کوهپایه به طول 4/5 کیلومتر، بــا اعتبار ده میلیارد 
ریال به بهره بردارى رســید وکلنــگ بلوار خلیج 
فــارس از میدان نمــاز – ســه راهى امامــزاده – 
میدان امام رضا (ع) ورزنه بــه طول پنج کیلومتر بر 

زمین خورد .  

کلنگ پروژ ه «تئاتر شــهر اصفهــان» از مدت ها پیش به 
زمین خورده و همچنان در غبار فراموشى به سر مى برد، 

اما متأسفانه اقدامى در این زمینه صورت نگرفته است.
بعضى از پروژه هاى اصفهان با ورود مسئول کشورى و 
عالیرتبه به همراه هیئت همراه کلنگ مى خورد تا بلکه یک 
پروژه فرهنگى، افتتاح و به سرانجام برسد و این در حالى 
است که همین پروژه ها در فاصله کوتاه متوقف مى شود.

یکى از همیــن پروژه  ها، «تئاتر شــهر اصفهان» واقع در 
شهرك شهید کشورى است؛ پروژه اى که قرار بود معضل 
سالن براى تئاتر اصفهان را برطرف کند و یک خیز بلند 

براى ادامه و روشن ماندن چراغ تئاتر اصفهان باشد.
البته این پروژه، تنها به سالن تئاتر بسنده نمى شد و یک 
مجموعه بزرگ فرهنگى بود که فعًال مجبوریم فقط از فعل 
«گذشته» براى توصیف آن استفاده کنیم، چون در حال 

حاضر عمًال هیچ خبرى از آن نیست.

 عوارض بیش از 2 میلیاردى
 سبب توقف پروژه شده 

حاال پس از 9 ســال، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان اصفهان در مورد علت توقف پروژه تئاتر شهر 
اصفهان گفت: پروژه تئاتر شهر اصفهان در اتوبان شهید 
کشورى کلنگ خورده که قرار است با اعتبار ملى ساخته 

شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانى افزود: اما 
شــهردارى براى این پروژه، عوارض بیش از دو میلیارد 
تومان تعیین کرده که ســنگین است و ما براى پرداخت، 
دچار مشکل هستیم و تهران اعالم کرده که عوارض آن 

باید در استان تأمین شود.
وى بیان داشت: قرار شده استاندار اصفهان، در این زمینه 
جلسه اى ویژه داشته باشد، اما با نظر استاندار و شهردار 
اصفهان، تخفیف ویژه اى براى پرداخت عوارض گرفته 
شده، تا پس از پرداخت، مراحل دیگر پروژه انجام شود.

حجت االســالم والمســلمین ارزانى اظهار داشت: این 
پروژه سه تا پنج سال زمان نیاز دارد و با توجه به زیربنایى 
25 هزار مترمربعى که دارد و قرار است شش سالن مانند 
سالن هاى تئاتر، سینما، موسیقى بنا شود، براى هر سال، 

تأمین اعتبار و تمدید شده است.

 دلیل توقف، عوارض نیست!
اما معاون شهرســازى و معمارى شهردارى اصفهان در 
پاسخ به خبرگزارى تسنیم، مبنى بر اینکه شهردارى براى 
کمک به تئاتر شــهر اصفهان، چه اقداماتى در نظر دارد، 
گفت: آنجا تئاتر نیست؛ تاالر شهر اســت نه تئاتر؛ این 
پروژه مربوط به شــهردارى نیست، بلکه مربوط به اداره 
کل ارشاد اصفهان است و بحث عوارض پروانه هم، دلیل 

توقف آن نبوده است.
جمال الدین صمصام شریعت تصریح کرد: دلیل توقف، 
دو عامل بوده، یکى مصوبات الزم براى کاربرى را نداشته 

و دوم اینکه، بودجه و اعتبــارات دولتى براى آن فراهم 
نبوده اســت؛ وقتى صفار هرندى وزیر ارشاد بود، این 
پروژه کلنگزنى آن شروع شــد و در همان حد مانده و 

اقدامى نشده است.
وى ادامه داد: اگر عوارض، عامل توقف بود که شهردارى 
اجازه کلنگزنى هم نمى داد و عامــل اصلى، نبود اعتبار 

دولتى است.
  سابقه درخشان اصفهان 
از این کلنگزنى هاى ناتمام

به ظاهر کلنگزنى اینگونه پروژه هاى فرهنگى که به تئاتر 
اصفهان کمک مى کند، زیاد خــورده و هر کدام به دالیل 
به ظاهر موجه خود، ناکام مانده و به تعطیلى کشیده شده 
است. یک ضرب المثل فارسى مى گوید «از طال گشتن 
پشــیمان گشــته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید»، 
ضرب المثلى که براى این کلنگزنى هاى ناتمام مصداق 

خوبى دارد.

غبار فراموشى بر روى پروژه «تئاتر شهر اصفهان»

توقف «تئاتر شهر»  در ضد و نقیض ها

بلدیه خبر

اعطاى جایزه 500 میلیون تومانى به 
دانشگاه آزاد اصفهان

با موافقت معاون علمى و فناورى رئیس جمهورى، 
مبلغ 500 میلیون تومــان جایزه به دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان)، به عنوان یکى 
از چهار دانشگاه برتر که بیشترین خرید تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهى ساخت داخل داشته است،تعلق 
گرفت. معــاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد اصفهان با اعالم ایــن خبر گفت: 
دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان، به عنوان یکى از چهار 
دانشگاه برتر کشور که بیشترین خرید تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهى ساخت داخل داشته  است، مورد 
تجلیل قرار گرفــت و با موافقت معــاون علمى و 
فناورى رئیس جمهور، مشمول دریافت مبلغ 500 
میلیون تومان جایزه شد. پیام نجفى افزود: «بر اساس 
اعالم معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، 
دانشگاه آزاد اســالمى اصفهان (خوراسگان)، در 
کنار دانشگاه هاى صنعتى شریف، صنعتى اصفهان 
و امیرکبیر، به عنوان بیشــترین خریدار محصوالت 

داخلى معرفى شده است.

دانشگاه

دیواره هاى بتنى شهر، تشنه زیبایى 
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان گفت: 
سال هاست که دیواره هاى بلند خاکسترى بتنى شهر، 
تشنه قلم نقاشانى است که مى توانند چهره خشن آنها 
را براى شــهروندان زیبا کنند. مهدى بقایى با اشاره به 
اینکه دیوارنگاره ها، بر اساس طرح هاى برجسته، قاب 
و نوشته انجام مى شود، اظهار داشت: دیوارنگاره نقش 
برجســته «پرواز در محراب» در پل غدیر با هزینه 35 
میلیون تومان تکمیل شده است.وى با اشاره به اینکه 
دیوار نگاره سه بعدى «پرده زندگى» هم در خیابان شیخ 
صدوق ایجاد شده است، عنوان کرد: همچنین نقاشى 
خط سه بعدى در میدان 25 آبان اجرا مى شود و چهره 
جذابى را براى شــهروندان و شهر به وجود مى آورد.  
بقایى با اشاره به اینکه دیوارنگاره ها بخشى از هنرهاى 
خیابانى هستند، افزود: سال هاســت که دیواره هاى 
بلند خاکسترى بتنى شهر، تشنه قلم نقاشانى است که 
مى توانند چهره خشن آنان را براى شهروندان زیبا کنند.

احیا ى کاروانسراى عباسى در آران
کاروانسراى عباسى و مجموعه خواجه شهر ابوزید آباد 
شهرستان آران و بیدگل، به منظور احیا و بازسازى به 
بخش خصوصى واگذار مى شوند. مدیر اوقاف و امور 
خیریه شهرستان آران و بیدگل گفت: فراخوان جذب 
سرمایه گذار براى احیاى موقوفه کاروانسراى عباسى 
و مجموعه خواجه شهر ابوزید آباد شهرستان آران و 
بیدگل منتشر شده است.  حجت االسالم و المسلمین 
ولى ا... روان  اظهار داشــت: این مجموعه که شامل 
کاروانســرا، حمام تاریخى، رختشورخانه و آب انبار 
متروکه مى باشد، در موقعیت مناسب در شهر ابوزید 

آباد واقع شده است.

انجام فعالیت هاى عمرانى 
در امامزاده سید محمد (ع) 

ایوان امامزاده ســید محمد (ع) از نــوادگان امام زین 
العابدین(ع) در روستاى باغ میران شاهین شهر و میمه، 
سنگ کارى شد.  حجت االسالم والمسلمین رئیسى 
مدیر اوقاف و امور خیریه شهرســتان شاهین شهر و 
میمه گفت: براى سنگ کارى ایوان ورودى امامزاده به 
ارتفاع 500 متر و گچ کارى حرم و رواق هاى اطراف 
به مســاحت 40 متر مربع، 150 میلیــون ریال هزینه 

شده است . 

خبر

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان، از دستگیرى یک 
ســارق حرفه اى داخل خودرو و 
کشف 38 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ جهانگیر کریمى 
پــى  در  گفــت: 
دریافــت چنــد 

شکایت مبنى بر سرقت داخل خودرو در محدوده غرب شهر اصفهان، رسیدگى 
به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.

وى افزود: کارآگاهان، تحقیقــات خود را آغاز کردند و موفق به شناســایى 
یک سارق حرفه اى داخل خودرو شدند و پس از هماهنگى قضائى، او را در 

مخفیگاهش به دام انداختند.
این مقام انتظامى اظهار داشت: در بازجویى هاى انجام شده،  این سارق به 38 فقره 
سرقت از داخل خودروى شهروندان در محدوده غرب شهر اصفهان اقرار کرد.

معاون اجتماعى پلیس اســتان اصفهان ضمن اشــاره به اینکه، فرد سارق به 
مقامات قضائى تحویل داده شد، خاطرنشــان کرد: تعداد بسیار زیادى از این 
خودروهاى سرقتى، بدون تجهیزات ایمنى در خیابان رها شده بودند که الزم 
است همشهریان، خودروهاى خود را در پارکینگ منزل قرار دهند و از پارك 
آن در داخل کوچه خوددارى نمایند.  سرهنگ کریمى یادآور شد: در صورت 
پارك کردن خودرو در بیرون از منزل، باید از تجهیزات ایمنى مثل دزدگیر، قفل 

پدال و سوئیچ مخفى استفاده شود.

شهروندان از شر سارق حرفه اى داخل خودرو راحت شدند

پاسخگویى طالب با 6 زبان به 
شبهات گردشگران خارجى

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: مرکز ملى 
پاسخگویى به سئواالت دینى، ساالنه به بیش از 120 

هزار پرسش مردم اصفهان پاسخ مى دهد.
حجت االسالم والمســلمین محمد قطبى با اشاره به 
فعالیت هاى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: ایجاد 
پژوهشکده هاى تخصصى در رشــته هاى اسالمى و 
فعالیت گروه هاى مطالعاتى، یکــى از اقدامات دفتر 
تبلیغات اسالمى بوده است که ثمره آن چاپ بیش از دو 
هزار و 700 کتاب در عرصه علوم دینى است که برخى 

از آنها به زبان هاى مختلفى ترجمه شده است.
وى تأسیس دانشگاه باقرالعلوم را، یکى دیگر از اقدامات 
دفتر تبلیغات اسالمى عنوان کرد و افزود: فعالیت در 
بخش تحصیالت تکمیلى، براى آن دســته از طالب 
عالقه مند به فراگیرى علوم دانشگاهى، از دیگر اقدامات 
این دفتر است که باعث تحصیل طالب عالقه مند در 

بسیارى از رشته هاى دانشگاهى شده است.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، تشکیل دوره هاى 
آموزشى زبان خارجى براى طالب را، از دیگر اقدامات 
این دفتر برشمرد و خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر، 
زبان به عنوان یک ابزار و رسانه برتر، مورد نیاز همگان 
اســت که به همین دلیل، در دفتر تبلیغات اســالمى 
دوره هاى آموزشى زبان هاى خارجى شکل گرفت و 
هم اکنون طالب اصفهانى در شش زبان، مسلط به تبلیغ 
اسالم هستند.وى ادامه داد: این افراد در بسیارى از نقاط 
گردشــگرى و اماکن تاریخى شهر حضور داشته و به 

سئواالت و شبهات دینى گردشگران پاسخ مى دهند.
حجت االسالم والمســلمین قطبى با بیان اینکه امروز 
طالب با تسلط بر رسانه هاى روز، مطالب دینى را تبلیغ 
مى کنند، اظهار داشت: راه اندازى مرکز ملى پاسخگویى 
به ســئواالت دینى، از دیگر اقدامــات دفتر تبلیغات 
اسالمى بوده که در آن بیش 400 کارشناس، پاسخگوى 
ســئواالت قرآنى، احکام، اعتقادى و مشاوره اى مردم 

هستند.

خبر

فیلم و عکس سیاه  و سفید 
در خطر فراموشى

رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهان گفت: نمایش هایى نظیر نمایش هاى 
روحوضى، بداهه در نمایش، عکس و فیلم سیاه  و سفید از هنرهاى رو به 

فراموشى هستند.
سید مهدى سیدین نیا در نشست خبرى اولین اجالس بین المللى سه جانبه 
دانشگاه اصفهان و نخستین همایش بین المللى هنر و صناعات در فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمى با اشاره به اینکه اتفاق بسیار مهم و بى نظیرى در اصفهان 
در حال وقوع است، اظهار داشــت: مقوله اقتصاد و هنر بسیار مهم است 
چراکه این دو همیشه با یکدیگر ارتباط داشتند و اگر هنر اقتصاد باهم مرتبط 

نباشند هر دو به نوعى ناقص هستند.
وى با اشــاره به اینکه ظرفیت اجراى کارهاى هنرى در اصفهان بســیار 
باالست، افزود: آینده عرصه هنر در شهر اصفهان بسیار مهم است همچنین 
اصفهان به سبب کار با هنر پیشرفت هاى زیادى داشته و پتانسیل هاى خوبى 
براى اجراى هنر در خود دارد بنابراین همه باید دقت کنند که از این ظرفیت 

و پتانسیل ها به خوبى و در حد توان استفاده کنند.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان با اشــاره به هنرهاى نمایشى که رو به 
فراموشى هستند، عنوان کرد: نمایش هایى نظیر نمایش هاى روحوضى، 
بداهه در نمایش، عکس و فیلم سیاه  و ســفید از هنرهاى رو به فراموشى 

هستند.
سیدین نیا ادامه داد: خیلى از عکس هاى ســیاه  و سفید دور نشده ایم ولى 
در دهه بعد عکس هاى دیجیتالى جاى این عکس ها را مى گیرند و یادمان 
مى رود که روزهاى بسیار زیادى هم با دیافراگم عکس هاى سیاه  و سفید 
مى گرفتیم با توجه به پیشــرفت فناورى، اگر به این هنرها توجه نداشته 

باشیم، احیاى آنها سخت تر از حال خواهد شد.

مانور امداد و نجات جاده اي 
در شرق اصفهان برگزار شد

به همت اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي اســتان اصفهان و مدیریت 
بحران اســتانداري، مانور امداد ونجــات جاده اي بــا هدف کاهش
 تلفات ناشــی ازتصادفات، در محــور زیار- اژیه در شــرق اصفهان 

برگزارشد.
این رزمایش جهت بررســی قابلیت ها ومحدودیت هاي امدادرسانی 
جاده اي، بدون اعالم قبلی و با صحنه ســازي واژگونی یک دســتگاه 
خودروى سواري با چهار سرنشــین در محور زیار- اژیه انجام گرفت 
وپس ازتماس بافوریــت هاي پلیس و اورژانس توســط افرادمحلی، 
زمان رسیدن هر یک از نهادهاي امدادي به محل سانحه، مورد سنجش 

قرار گرفت.
مدیر اداره ایمنــی وترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه هاى اســتان 
اصفهان گفت: بخش عمده اي از تلفات ناشــی از تصادفات جاده اي، 
در دقایق ابتدایی که از آن به عنوان لحظه طالیی نام برده می شــود، رخ 

می دهد.
صلواتی یکی از مهمترین عوامل در این خصوص را، کاهش زمان رسیدن 
نیروهاي امــدادي به محل حادثه عنوان کرد و بیان داشــت: چگونگى 
همکاري وهماهنگی نهادهاي مرتبط، به منظورکمک رسانی سریع براي 

حفظ جان مصدومان حائز اهمیت است .
وي اضافه کرد: به همین منظور، اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان 
اصفهان باهمکاري مدیریت بحران استانداري اصفهان اقدام به برگزاري 
مانور امداد رســانی جاده اي با هدف افزایش سطح آمادگی نیروهاي 
امدادي، بهبود عملکرد آنها و ارتقاى واکنش سریع آنها در کاهش تلفات 

جاده اي کرد.

2200 نفر در برخوار
 زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند

دو هزار و 200 خانواده در شهرســتان برخوار، زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینى(ره) هســتند که از این تعداد،  هزار و 700 خانوار آنها زنان 

سرپرست خانوار مى باشند.
مدیر کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرستان برخوار گفت: دو هزار و 200 
خانوار در شهرستان برخوار زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینى(ره) 
هســتند که از این تعداد،  هزار و 700 خانوار آنها زنان سرپرســت یا 
بى سرپرست خانوارى هســتند که از مجموعه امداد خدمات مختلفى 
دریافت مى کنند. ناصــر على خاصى ادامــه داد: از جمله این خدمات 
مى توان به پرداخت مستمرى ماهانه و حق بیمه تأمین اجتماعى و ارائه 

تسهیالت بدون بهره بانکى نام برد.
وى، یکى از سیاست هاى مهم کمیته امداد را، تالش براى فراهم کردن 
زمینه هاى اشتغال خانوارهاى مورد حمایت براى خروج از تحت پوشش 
امداد عنوان کرد و بیان داشت: کمیته امداد برخوار در جهت آموزش هاى 
اشتغال و چگونگى اســتفاده از ســرمایه براى ایجاد یک کسب وکار 

مناسب، فعالیت هاى چشمگیرى انجام داده است.
على خاصى با بیان اینکه سال گذشته 30 میلیون تومان تسهیالت بدون 
بهره به خانواده هاى تحت پوششى که در نظر داشتند یک شغل یا کارگاه 
تولیدى را راه اندازى کنند پرداخت شد، ادامه داد: در برخوار به افرادى 
که در نظر داشتند فضاى کسب وکار خود را رونق دهند، مبلغ 15 میلیون 
تومان تســهیالت با کارمزد 4 درصد پرداخت کرده ایــم، همچنین به 
سرپرســت ها و فرزندان خانواده هاى تحت حمایتى که مى خواستند 
یک کارگاه تولیدى راه اندازى کنند، تا سقف 45 میلیون تومان تسهیالت 

کم بهره ارائه شد.

یگان حفاظت از اراضی ســازمان ملی زمین ومســکن 
فعالیت خود را در استان اصفهان آغاز کرد و سرهنگ علی 
میراحمدي، به عنوان فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره 

کل راه وشهرسازي استان اصفهان معرفی شد.
مأموریت این یگان، رفع تصرف از تمامى امالك و اراضی 
و اموال منقول وغیر منقول و انجام اقدامات پیشگیرانه در 

این زمینه هاست.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان و دبیر شوراي 
حفاظت از اراضی در جلسه آغاز به کار این یگان گفت: 
این یگان، دراجراي ماده 233 قانون برنامه پنجم توســعه 
تشکیل شده و دستورالعمل تشــکیل این یگان تصویب 

وابالغ شده است.
حسن رحیمی با اشاره به ظرفیت قانونی بسیار باالي این 
یگان اظهارداشت: اقدام قانونی قبل از صدور حکم قضائی، 
یک امر استثنایی است که بر حسب ضرورت ها، این اختیار 
به این متولیان داده شده که بدون صدور حکم،  بتوانند اقدام 

به قلع و قمع نمایند.
دادستان اصفهان افزود: صحت عملکرد به منظور ایجاد 
اعتماد، گزارش دهی به موقع، سرعت عملکرد وانجام اقدام 
الزم و مستندسازي دقیق، در این امر بسیار حائز اهمیت 

است و جزو انتظارات ماست. 
وي افزود: الزم است اهتمام به مباحث آموزشی و فرهنگی 

و انجام اقدامات پیشگیرانه در دستور کار اولیه این یگان 
قرار گیرد.

■■■
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهان نیز با اشاره به 
دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی 
زمین و مسکن گفت: این دســتورالعمل از طرف رئیس 
ستاد کل نیروهاي مسلح به وزیر راه و شهرسازي، ابالغ و 
بر این اساس، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین 
و مسکن در راســتاي حفظ حقوق بیت المال در اراضی 
دولتی، موظف به تشــکیل این یگان ها در ستاد و سایر 

استان هاست.
حجت ا...غالمی اضافه کرد: براساس دستورالعمل ابالغ 
شــده، مأموریت این یگان رفع تصرف از تمامى امالك 
و اراضی و اموال منقول و غیر منقــول و همچنین انجام 

اقدامات پیشگیرانه است.
وي اظهارداشت: 107 شهر استان اصفهان، طرح هاي جامع 
مصوب دارد که حریم آنها مشخص شده و نزدیک به 491 
هزار هکتار زمین در داخل حریم شهرها قرار دارد که عدد 

قابل توجهی است .
غالمی ادامه داد: در کل کشور، امالك ومستغالت یا متعلق 
به جهاد کشاورزي است که متولی آن سازمان جنگل ها و 
منابع طبیعی، یا متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است.

این روزهــا، اصفهان حال و هواى اردیبهشــتى دارد و 
برنامه هاى فرهنگى شــهر، در راســتاى نشاط بخشى 
اجتماعى، به باالترین حد خود رســیده اســت اما این 
امر منافاتى با برنامه هاى عمرانى نداشــته و پروژه هاى 

عمرانى نیز در حال اجراست.
دو روز پیش از تحویل ســال 95 که سوت فعالیت هاى 
ویژه و کماکان فرهنگى ستاد تسهیالت سفر، در اصفهان 
نواخته شــد، نشــاط و وجد خاصى در شهر گنبد هاى 
فیروزه اى ایجاد شده و مى توان این نشاط را در ادبیات، 
رفتار، برخورد و ارتباطات شهروندان به خوبى لمس کرد.

برنامه هاى متنوع ستاد تســهیالت سفرهاى نوروزى، 
برنامه هاى هفته نکوداشــت اصفهان، برنامه هاى هفته 
گرامیداشت مقام کارگر و...، بخشى از برنامه هایى بود که 
در حوزه فرهنگ، در شهر اصفهان اجرا شد، اما آنچه در 
کنار این برنامه ها، به طور همزمان مورد توجه مسئوالن 
شهرى قرار گرفت، برنامه هاى عمرانى در کالنشهرى 
بین المللى است که شهردار این کالنشهر، از آن به عنوان 
«موزه اى روباز» یاد کرده و تعــدد جهانگردانى که این 
روزها در کوچه و خیابان هاى شهر، متحیر از این همه 
زیبایى، در حال گشت و گذار هستند نیز شاهدى بر این 

مدعى است.
حاال با این اوصاف، هرچند اصفهان اردیبهشتى، مانند 

«بهشــتى کوچک، اما زمینى» اســت که به شایستگى 
لقب «نصف جهان» بــه خودگرفته اســت، اما در این 
کالنشهر جهانى، آنچه بیش از هر چیزى نیاز است، اینکه 
توسعه عمرانى و برنامه هاى فرهنگى، دوشادوش هم 
اجرایى شود؛ تا عالوه بر توسعه اسمى، توسعه کّمى نیز 
صورت پذیرد.به طورى که مهدى جمالى نژاد، شهردار 
اصفهان گفت: شهروندان خوب و صبور شهر اصفهان، 
سال هاست که انتظار اتمام پروژه هاى نیمه تمام عمرانى 
را مى کشند و مدیریت جدید شهرى نیز، این مهم را در 

برنامه کارى خود قرار داده است.
وى با اشــاره به اینکه اولویت برنامه هاى شــهردارى 
براساس بهبود کیفیت زندگى شهروندان است، افزود: 
سال گذشته، مرحله اول طرح آسایش و کمک به سالمت 

شهروندان راه اندازى شده است.
بنابراین گزارش، مرحله اول خط یک قطار شــهرى، از 
ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینى(ره)، تا میدان 
شهدا راه اندازى شــده اســت و در نیمه اول امسال به 

ایستگاه تختى مى رسد.
دو ایستگاه مرکزى میدان امام حسین(ع) و انقالب، به 
دلیل قرارگیرى در بافت تاریخى، از حساســیت باالیى 
برخوردار اســت و روند اجراى آن بــا نظارت میراث 

فرهنگى انجام مى شود.

حرکت قطار فعالیت هاى عمرانى نصف جهانامکانپذیرشدن گرفتن اراضی، قبل از صدور حکم

معاون اجتماعى
استان اصفهان،

ســارق حرفه اى
8کشف38 فق
سرهنگ
گ
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استان

مزایده
شــماره مزایــده: 139504302003000002- 1395/01/25 بــه موجب 
پرونده اجرائى کالســه 9100026/1 میزان 6 حبه مشــاع از 72 حبه مشــاع 
ششــدانگ پالك ثبتى 4535/32 بخش 4 ثبت اصفهان به شماره ثبتى 5274 
صفحه 210 دفتر 38 متعلق به آقاى عباســعلى جهادى ســابقه ثبت و صدور 
ســند دارد به نشــانى اصفهان، خبابان ابوالحســن اصفهانى کوچه شــهید 
زاللى کوچه شــهید بکتاشــیان پالك 22 که طبق نظر کارشــناس رسمى به 
مبلغ ششــدانگ پالك فوق به مبلغ 7/100/000/000 ریال ارزیابى شــده و 
ششــدانگ پالك فوق داراى 222/80 متر عرصه مى باشــد و به دلیل قدمت 
باالى ساختمان که حدود 40 سال مى باشــد اعیانى پالك فاقد ارزش ریالى 
مى باشد و حدود آن از شمال اول پخى اســت به طول 2/10 متر دوم به طول 
6/80 متر به دیوار اســت به راهرو 6 فرعى از شــرق به طــول 27/40 متر به 
خط مســتقیم مفروز قطعه ســه فرعى باقیمانده جنوب به طول 8 متر دیوار 
اشــتراکى با خانه 4536 و از غرب به طول 26/05 به خط مســتقیم مفروض 
به قســمتى از مورد ثبت که ضمیمه شــارع خواهد شــد. و میزان 6 حبه از 
پالك فوق به مبلغ 591/666/666 ریال مى باشــد و پالك فوق از ســاعت 9 
الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1395/03/05 در اداره اجراى اســناد رسمى 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شــرقى ابتداى خیابان الهور 
اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش 
مى رســد. مزایده از مبلغ 591/666/666 ریال شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبــه در روزنامه نصف 
جهان در تاریخ 1395/02/20 چاپ و منتشــر مى گردد که خریداران جهت 
شــرکت در مزایده با ارایه کل مبلــغ پایه مزایده به صــورت چک رمزدار و 
تضمینى بانــک ملى امکان حضور در جلســه مزایده را دارنــد. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و 
یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول 
مى گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمى گردد، مزایده روز ادارى 
بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 3354  

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/2/219
مزایده

اجراى احکام مدنى شــعبه 13 دادگاه حقوقى اصفهان در نظر دارد جلســه 
مزایده اى در خصوص کالسه اجرایى 22/91 ج 13 و به نمایندگى از اجراى 
احکام شعبه 499/92 ح ج/7  له خانم الهه عظیمى نیا و علیه آقایان علیمحمد و 
سعید الجوردى به نشانى اصفهان، شهرك صنعتى سه راهى مبارکه، فاز سوم، 
خیابان نهم، کارخانه رنگ تابان مبنى بــر مطالبه مبلغ 1/989/159/095 ریال 
(ســعید و علیمحمد الجوردى متضامنًا) و مبلغ 141/455/981 ریال (براى 
بدهى سعید الجوردى) در پرونده اجرایى 22/91 ج 13 و مبلغ 366/254/000 
ریال (براى سعید و علیمحمد الجوردى متضامنًا) در پرونده اجرایى 499/92 
ح ج 7 و با توجه به الیحه تقدیمى خانم الهه عظیمى نیا مبنى بر رجوع به طرفین 
به میزان متناصفًا پرونده هاى فوق، لذا این اجرا با محاسبه میزان فروش سهام 
محکوم علیهما را ذیًال با احتســاب حق االجراى دولتى اعالم مى نماید. میزان 
فروش ســهام آقاى علیمحمد الجوردى 4126 ســهم و میزان فروش سهام 
آقاى سعید الجوردى 4583 سهم از ســهام محکوم علیهما از شرکت کاشى 
نگار مى باشد. ضمنًا مبلغ حق االجراى دولتى نیز با مبلغ بدهى محاسبه که پس 
از خرید، خریدار موظف به پرداخت مى باشــد تا انتقال سهام صورت گیرد. 
زمان مزایده روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 از ساعت 8 الى 9 صبح در محل این 
اجرا واقع در (اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزى 
دادگسترى کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجراى احکام 
شعب حقوقى، طبقه سوم، واحد6). طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده ضمن هماهنگى با این اجرا و با تودیع نقدى 10٪ قیمت پایه در جلسه 
مزایده شــرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اوصاف مورد مزایده براساس نظریه کارشناس: با توجه به محدودیتهاى 
رسیدگى مندرج در گزارش کارشناسى ارزش ویژه سهام شرکت کاشى نگار 
مورد محاسبه در پایان ســال 1392 جمعًا به مبلغ 216/396/887/159 ریال 
و ارزش هر سهم به مبلغ 239/961 ریال در اجراى دستور مورخ 94/9/15 با 
اعمال آخرین نرخ شاخص بهاى کاال و خدمات در مناطق شهرى ایران منتشره 
از سوى اداره امور اقتصادى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران مربوط به 

مهرماه 1394 ارزش هر سهم شرکت مذکور به مبلغ 309/671 ریال به عنوان 
بهاى پایه سهام شرکت کاشى نگار محاسبه مى گردد. اجراى احکام شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/2/261
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/41/26- 95/1/16 خانم مولود پاکرزاده احدى از ورثه اشرف 
باغ مالئى مطلق به موجب گواهى حصر وراثت شماره 131- 94/4/23 شعبه 
اول حصر وراثت شاهین شهر باســتناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است ســند مالکیت خود به شماره 
085870 را که به میزان از ششدانگ به شماره پالك ثبتى  406/16916 واقع 
در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که  در صفحه 130 دفتر 416  
ذیل ثبت 100796 بنام اشــرف باغ مالئى مطلق فرزند محمد ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 101457 مورخ 81/3/22 دفترخانه 
26 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگري هم انجام نشده  و به 
موجب سند شماره 38076 مورخ 81/3/22 در رهن بانک مسکن شعبه مرکزى 
شاهین شهر قرار داشته و نحوه گم شدن اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی 
مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی ســند مرقوم صدر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 4466 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/2/288
فقدان سند مالکیت

شــماره صــادره: 1395/43/219658- 1395/2/15 نظر بــه اینکه آقایان 
مصطفى و مرتضى حاجى شفیعى دو تن از وراث اســداله حاجى شفیعى به 
موجب گواهى حصر وراثت 7- 67/1/11 شعبه 8 دادگاه حقوقى 2  اصفهان 
با تسلیم برگ شهادت شهود مدعى فقدان ســند مالکیت 383 سهم مشاع از 
3167 سهم ششدانگ پالك شماره: 18/4019 بخش 14 اصفهان گردیده اند 
که در صفحه 356 دفتر263بشــماره ثبت 28610 بنام وى ششــدانگ ثبت 
و ســند صادر شــده و به موجب اســناد قطعى 24612  الى 24615 مورخ 
47/4/17 دفتر 62 جمعًا 2784 سهم از 3167 سهم ششــدانگ به غیر انتقال 
گردیده اســت درخواست صدور ســند المثنی نموده اند لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر ازآنچه در این آگهی ذکر شــده نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد شود. 
اگر ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
ارائه نشود المثنی سند صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 4575 

حیدري رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه غرب اصفهان/2/289
حصر وراثت

خانم فاطمه لطفى ریزى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 43 بـه شـرح دادخواست 
به کالســه 86/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد باقرى ریزى بشناسنامه 691 در تاریخ 
1393/09/15  اقامتگاه دائمی خود را بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضا باقرى ریــزى فرزند محمد ش.ش 
1160483469 ت.ت 1383 صادره از لنجان (پســر متوفى) 2- زهرا باقرى 
ریزى فرزند محمــد ش.ش 1160556393 ت.ت 1386 صــادره از لنجان 
(دختر متوفى) 3- زیــور اغا خادمى هاردنگى فرزنــد فخر ش.ش 2 ت.ت 
1354 صادره از لنجان (همســر متوفى) 4- فاطمه لطفــى ریزى فرزند صفر 
ش.ش 43 ت.ت 1327 صــادره از لنجــان (مادر متوفى) و الغیــر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 147 شــعبه پانزدهم حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک)/2/291
حصر وراثت

خانم نجمه امینى خشوئى بشـنـاسـنـامـه شـمـاره 30 بـه شـرح دادخواست 
به کالسه 87/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علیرضا رحیمى خشوئى بشناسنامه 1328 در تاریخ 
95/01/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به: 1- زینب رحیمى خشــوئى فرزند علیرضا ش.ش 
1160588880 ت.ت 1387 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2- نجمه امینى 
خشوئى فرزند ناصر ش.ش 30 ت.ت 1364 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
3- شاه گل کرمى خشوئى فرزند عبدالباقى ش.ش 515 ت.ت 1314 صادره 
از باغبادران (مادر متوفى) 4- خداداد رحیمى خشوئى فرزند مسیب ش.ش 
71 ت.ت 1310 صــادره از باغبهادران (پدر متوفى) و الغیــر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت  آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 145 
شعبه پانزدهم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره 

یک)/2/292
حصر وراثت

آقاي محمدرضا بدیعى داراي شناسنامه شــماره 79 به شرح دادخواست به 
کالسه 95/57  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان صدر بدیعى بشناســنامه 686 در تاریخ 95/1/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- محمدرضا بدیعى فرزند صدر به ش.ش 79 (فرزند متوفى) 2- 
على بدیعى فرزند صدر به ش.ش 76 (فرزند متوفى) 3- خانم معصومه شفیعى 
اردســتانى فرزند ابراهیم (زوجه متوفى). اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 45 شعبه چهارم حقوقی شوراي حل 

اختالف اردستان/2/293
حصر وراثت

خانم مینا عسگرى داراي شناسنامه شماره 1180057694 به شرح دادخواست 
به کالســه 67/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین عســکرى بشناسنامه 6630 در تاریخ 
93/11/27 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پســر به نامهاى: 1- على عسکرى به ش.ش 464 
و 2- ابراهیم عســکرى به ش.ش 1811 و یک دختر به نام مینا عســکرى به 
ش.ش 1180057694 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــوراي حل 
اختالف اردســتان تقدیم دارد واال گواهــی صادر خواهد شــد. م الف: 46 

شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف اردستان/2/294
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510103623500640 ابالغیــه:  شــماره 
9509983623500034 شماره بایگانی شعبه: 950132 آقاى محسن منصورى 
فرزند شعبان متهم است به رانندگى بدون پروانه رسمى پرونده به شعبه 101 
دادگاه کیفري دو شهر اردســتان ارجاع و به کالسه 9509983623500034 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/03/19 و ســاعت 10:00 تعیین 
شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکى و 
به تجویز مــاده 344 قانون آیین دادرســی کیفرى و دســتور دادگاه مراتب 
یک نوبــت در یکــی از روزنامه هاى مربوطه آگهی می شــود تــا متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خــود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد. م الف: 43 
محمدجــواد بدریان قاضى شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شــهر اردســتان 

(101 جزایى سابق)/2/296
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمی هیأت حل اختالف مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون 
مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهی می شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و 
امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت  ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به صدور ســند 
مالکیت مى نماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. 
1) راي شــماره 139560302032000003 مورخ 08/02/1395 خانم نیره 
شــفیع زاده فرزند غالمرضا ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از مزرعه پنارت پالك 11 اصلى علیا اردستان واقع بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 126 مترمربع انتقال رســمى از طرف امراله ربیعى مالک رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/04 

م الف: 51  اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/2/297
آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابرآراء شــماره هاى ذیــل صادره هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقدسندرســمى الحاق مــوادى  به 
قانون  ساماندهى مســتقر در واحدثبتى حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات 
مالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان محرزگردیده اســت.لذا مشــخصات 
متقاضیــان وامــالك مــورد تقاضا به شــرح زیربــه منظوراطــالع عموم 
دردونوبت بــه فاصلــه 15 روزآگهــى میشــوددرصورتى که اشــخاص 
نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــى داشــته باشــند،

مى توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند.
1- رأى شــماره139560302011000227 مــورخ 1395/02/08آقــاى 
محمدعلى حکیم الهى فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه28صادره خوانسار 
داراى شماره ملى1229595058 در ششــدانگ یکقطعه زمین محل خانه به 
مساحت 225/63 متر مربع پالك شماره هاى1و2و3 فرعى از 956 اصلى واقع 

دربخش دو ثبت خوانسارخریدارى از مالک رسمى مرتجى حکیم الهى
2- رأى شماره 139560302011000229 مورخ 1395/02/08 خانم  مژگان 
شجاعى فرزند مصطفى بشماره شناسنامه1594صادره خوانسار داراى شماره 
ملى1229951393 دریک دانگ و یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ باستثناء 
بهاء ثمنیه عرصه واعیان آن که متعلق به بانو مهرى شریفى میباشددر یکقطعه 
زمین مزروعى به مســاحت 2685/33متر مربع پالك شماره 839 اصلى واقع 

دربخش یک  ثبت خوانسار
3- رأى شماره 139560302011000231 مورخ1395/02/08  خانم اقدس 
مالکى فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 1359صادره خوانسار داراى شماره 
ملى1229321357 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 360 متر مربع پالك 
شماره2319 فرعى از15 اصلى واقع دربخش شش ثبت خوانسارخریدارى از 

مالک رسمى ابراهیم ذوالفقارى
4- رأى شــماره 139560302011000233 مورخ1395/02/08 آقاى اکبر 
عصارى فرزندمحمد بشماره  شناســنامه 4صادره خوانســار داراى شماره 
ملى1229559000 در ششدانگ یکباب مغازه پالك شماره1583اصلى واقع 

دربخش دو ثبت خوانسار
5- رأى شماره 139560302011000235 مورخ1395/02/08 خانم معصومه 
غزاله فرزندمحمد جواد بشــماره شناسنامه 211 صادره دلیجان داراى شماره 
ملى0579725189 در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعى پالك201 فرعى از 1  
اصلى واقع دربخش سه ثبت خوانسار خریدارى از مالک رسمى محمدجواد 

غزاله
 6- رأى شماره 139560302011000237 مورخ1395/02/08  آقاى مصطفى 
زمانى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 212صادره خوانسار داراى شماره 
ملى1229702024 در ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعى به مساحت 307/40 
مترمربع پالك شماره3 فرعى از764 اصلى واقع دربخش  یک  ثبت خوانسار 

خریدارى از مالک رسمى مهین عصارى
7- رأى شماره 139560302011000239 موخ 1395/02/08 آقاى علیرضا 
سلطانى فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 182صادره خوانسار داراى شماره 
ملى 1229276602 درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 225/29متر مربع 
پالك شماره 1177فرعى از9 اصلى واقع در بخش سه ثبت خوانسار خریدارى 

از مالک رسمى ابراهیم سلطانى
بدیهى اســت درصورت انقضاى مدت مذکوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
1395 تاریــخ انتشــارنوبت دوم:  /02 تاریــخ انتشــارنوبت اول: 20/
1395/03/04 م الــف: 47 امامــى رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك 

خوانسار/2/298  

ساسان اکبرزاده
«در سال جارى اشتغال و سالمت جسمى،روانى، اجتماعى 
و معنوى بانوان همچون سال گذشته، چشم انداز و برنامه 
دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان مى باشد. »

مشاور اســتاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 
اســتاندارى اصفهان در نشســتى خبرى بــا اعالم این 
مطلب گفت: اشــتغال زنان در دو بعد اشتغال دختران 
تحصیلکرده و زنان بدسرپرســت، سرپرست خانواده 
و... براى ما بســیار مهم بوده و طبیعى است که دختران 
تحصیلکرده سرمایه هاى اجتماعى بوده و براى دستیابى 
به توســعه پایدار، باید از این سرمایه ها بهره گیرى شود. 
از دیگر سو زنان بدسرپرست، زنان سرپرست خانواده 
و ... نیــز باید براى گــذران اقتصاد خانواده، مشــغول 
فعالیت شــوند و مطالبه دارنــد که باید بــه آنان توجه

 شود. 
سهیال اثنى عشران گفت: کار ما نظارتى و هماهنگى بین 
دستگاه هاى اجرایى براى عملیاتى کردن فعالیت هاست و  
همه فعالیت هایى که در کار گروه امور بانوان و خانواده 
و شوراى توسعه برنامه ریزى استان مصوب مى شود باید 

اجرایى شود. 
وى ادامه داد: ما 9 کمیته اشتغال، پیشگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى، آموزش خانواده، مشــاوره، رشد جمعیت، 
ورزش و نشاط اجتماعى، سالمت، حقوقى و مناسبت ها 
را داریم که پنج کمیته اول ابالغى کشــور و چهار کمیته 

بعدى براساس نیاز استان تشکیل شده اند. 
مشاور اســتاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 
استاندارى اصفهان سپس به وضعیت اشتغال بانوان در 
سطح استان اصفهان اشاره کرد و گفت: برحسب وضعیت 
استخدامى بانوان در دســتگاه هاى اجرایى، امروز 39/5 
درصد بانوان استان در دستگاه هاى اجرایى استان شاغل 
هســتند که از این میزان زنان استخدام رسمى شاغل در 
ادارات 37 هزار و 888 نفر، پیمانــى 5 هزار و 354 نفر، 

قرارداد مدت معین شــش هزار و 402 نفر و سایر موارد 
9 هزار و 501 نفر مى باشند. این در حالى است که ما در 
استان اصفهان 429 زن عضو هیئت علمى، 247 استاد و 
استادیار دانشگاه، 36 زن مدیر میانى، 350 زن مدیر حوزه 
علمیه خواهران، ســه نماینده در مجلس دهم شوراى 
اسالمى، 55 زن عضو شوراهاى اسالمى شهرها، 60 زن 
عضو شوراهاى اسالمى روستاها و 49 دهیار زن در استان 

اصفهان داریم. 
اثنى عشران با بیان اینکه دانشجویان دختر در دانشگاه هاى 
استان اصفهان 51 درصد دانشجویان را در مقاطع مختلف 
تحصیلى تشکیل مى دهند گفت: از 51 درصد دانشجویان 
دختر در اســتان اصفهان، 33 درصد در مقطع کاردانى، 
54 درصــد در مقطع کارشناســى، 48 درصد در مقطع 
کارشناسى ارشــد و 52 درصد در مقطع دکترا تحصیل 

مى کنند. 
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 

از ارائه تسهیالت و آموزش بانوان در حوزه اشتغال خبر 
داد و گفت: در حوزه اشتغال تاکنون در دو بخش آموزش 
و ارائه تســهیالت بانکى به بانوان اقدامات خوبى انجام 
شده و صندوق کارآفرینى امید تسهیالت مطلوبى را در 
اختیار فرماندارى هاى استان براى اختصاص به بانوان در 
زمینه ایجاد اشتغال قرار داده است. اما بانوان ما در زمینه 
فروش محصوالت در بازار، دچار مشــکل بوده و ما در 
استان نیازمند راه اندازى بازارچه هاى دایمى براى فروش 
محصوالت زنان هستیم و قرار است امسال با همکارى 
شهردارى و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى سامانه اى 
در این راستا تدارك و غرفه هایى براى فروش محصوالت 

بانوان در نظر گرفته شود. 
اثنى عشران به حوزه سالمت بانوان پرداخت و گفت: در 
حوزه سالمت بانوان، طرح تشکیل پرونده سما و سبا در 
ادارات اجرایى شده و قرار است فرهنگسراها و خانه هاى 
فرهنگ به مرکز بهداشــت اختصاص یابد و این پرونده 

سالمت تشکیل، تا بیمارى هاى احتمالى پیشگیرى شود. 
وى شعار امسال دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى را 
توانمندسازى و توان افزایى بانوان اعالم کرد و گفت: ما 
در صدد هســتیم تا راه ارتقا را براى بانوان هموار سازیم 
و در راستاى ترویج ازدواج هاى عاقالنه و عاشقانه اقدام 

نماییم. 
اثنى عشــران گفت: ما جلســاتى با عنوان «بررســى 
راهکارهاى تخصصى افزایش مشارکت زنان» را براى 
اولین بار براى بانوان اعضاى شوراهاى اسالمى و دهیاران 

در سطح استان برگزار کردیم. 
مدیر کل دفترامور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 
گفت: طرح هــاى بانک اطالعاتى، نویــد، مائده، نداى 
سالمت، شبکه سازى خیریه ها و سازمان هاى مردم نهاد، 
آموزش سالمت خانواده و... از طرح هاى اجرا شده و در 
حال اجراى دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان 

مى باشد و کًال جنبه فعالیت هاى استانى دارد. 
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى گفت: در 
استان اصفهان در حال حاضر 97 هزار و 902 نفر از زنان 
ما در سطح استان اصفهان در زمره ورزشکاران سازمان 
یافته بوده و 54 انجمن ورزشــى بانوان با 9 هزار و 362 
مربى و چهار هزار و 562 داور در رشــته هاى گوناگون 

فعالیت مى کنند. 
همچنین در سطح اســتان اصفهان 20 ســالن ورزشى 
اختصاصى بانوان، 604 سالن مشترك، 97 مکان ورزشى 
اختصاصى بخش خصوصى بــراى بانوان وجود دارد و 
30 محل ورزش همگانى در پارك ها و 26 باغ بانوان در 

استان به فعالیت بانوان تعلق دارد. 
اثنى عشران به این نکته هم اشاره کرد که در سطح استان 
اصفهان ما 284 زن شــهیده، 218 جانباز مؤنث، پنج زن 
آزاده، 18 هزار و 97 همسر و مادر شهید،پنج هزار و 539 
دختر شهید و دو هزار و 260 زن ایثارگر فعال در دوران 

دفاع مقدس داریم.

اشتغال و سالمت زنان، چشم انداز ماست
مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان:

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شــهردارى اصفهان هشــدارداد: بــا توجه 
بــه آغــاز سمپاشــى درختــان در 
اردیبهشــت ماه، شــهروندان از 
خــوردن توت هــاى درختان 
حاشیه خیابان ها خوددارى 

کنند.

احمد سلیمانى پور اظهارداشت: از آنجایى که اردیبهشت، زمان رشد، تکثیر 
و طغیان آفت هایى همچون شــته، کنه، سوســک چوب خوار و ... است، 

سمپاشى درختان در این ماه انجام مى شود.
وى افزود: براى سمپاشــى درختان، خیابان ها و مکان هاى مورد نظر از قبل 
شناسایى مى شوند و به وسیله نصب پالکارد، زمان سمپاشى به شهروندان 

اطالع رسانى مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان تصریح کرد: در 

این راستا، از شهروندان درخواست مى شود که از خوردن توت هاى درختان 
حاشیه اى خیابان ها خوددارى کنند.

سلیمانى پور با بیان اینکه سمپاشى ها بعد از ساعت 11 شب انجام مى شود، تا 
از میزان تردد شهروندان در شهر کاسته شود، خاطرنشان کرد: ساکنان منازل 
مسکونى باید پنجره هاى رو به خیابان خود را ببندند و چنانچه میز نانوایى ها 
در خیابان قرار گرفته باشد، ضرورى است متصدیان نانوایى قبل از طبخ نان، 

میزها را شستشو دهند تا از بروز بیمارى جلوگیرى شود.

توت هاى حاشیه خیابان، با طعم سم

اجراى 600 میلیارد تومان 
طرح مشارکتى در شاهین شهر

افزون بر 600 میلیــارد تومان طرح مشــارکتى و 
ســرمایه گذارى در سطح شــهر شاهین شهر اجرا 
شده است. رئیس شوراى اسالمى شهر شاهین شهر 
از جذب 450 میلیارد تومان بودجه در ســه ســال 
گذشــته و از اجراى بیش از 600 میلیــارد تومان 
طرح هاى مشارکتى و سرمایه گذارى، در سطح شهر 
شاهین شــهر خبر داد و گفت: ساالنه نزدیک به 12 
میلیارد تومان، صرف هزینه نظافت شهر و 20 میلیارد 
تومان، صــرف هزینه نگهدارى و توســعه فضاى 
سبز شده اســت. على صالحى با بیان اینکه شرکت 
چینى پیمانکار پروژه متروى شاهین شهر- اصفهان 
قول داده است که تا سه سال آینده، این پروژه را به 
بهره بردارى برساند، یادآور شد: میدان میوه و تره بار 
شمال اصفهان در شاهین شهر نیز با اعتبارى بالغ بر 

200 میلیارد تومان در دست راه اندازى است .

افتتاح نمایشگاه ملى
 «جلوه هاى نقش»

 چهارمین نمایشــگاه ملى «جلوه هــاى نقش» در 
اصفهان گشــایش یافت. مدیر حوزه هنرى استان 
اصفهان گفت: تاکنون 245 اثــر از 121 هنرمند از 
اســتان هاى قم ، تهران،چهارمحــال و بختیارى، 
خوزستان و بوشهر به این نمایشــگاه ارسال شده 
است. مهدى ســیدین نیا افزود: از بین آثار ارسال 
شده به این نمایشگاه، 70 اثر از 50 هنرمند به نمایش 
گذاشته شده است . این نمایشگاه تا 31 اردیبهشت 
در گالرى نقش خانه حوزه هنرى اصفهان واقع در 

خیابان آمادگاه، براى بازدید عموم دایر است.

ورود دام به مراتع تیران و کرون؛ 
ممنوع

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان تیران و 
کرون گفت: ورود دام به مراتع شهرســتان تیران و 
کرون، ممنوع و آغاز چراي دام از اول خرداد آغاز 
می شــود. مهدي عالی پور افزود: بالغ بر دوهزار 
بهره بردار با 45 هــزار رأس دام، مجوز چراي دام 
در مراتع شهرستان تیران و کرون را دارند.وي بیان 
داشــت:  چراي دام به مدت چهار مــاه در بیش از 
130 هزار هکتار از اراضی طبیعی شهرستان تیران 
و کرون صورت می گیرد. وي گفت: چراي خارج 
از این محدوده زمانی و بدون مجوز و پروانه بهره 
برداري، از مصادیق تخلف اســت که با متخلفین 
برخورد قانونی می شــود. مدیر منابــع طبیعی و 
آبخیزداري شهرســتان تیران و کــرون ادامه داد: 
بهره برداري در ایــن محدوده زمانــی، به منظور 
حفظ مراتع طبیعی و پیشــگیري از تخریب مراتع 
است که همکاري دامداران در این خصوص الزم

 است.

خبر

2 ُتن مواد مخدر کشف شد
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از انهدام سه باند 
قاچاق مواد مخدر و کشف دو تُن تریاك و حشیش 
در منطقه شــرق اســتان اصفهان خبر داد. سردار 
عبدالرضا آقاخانی افزود: مأمــوران یگان تکاوري 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و مأمــوران فرماندهی 
انتظامی شهرستان هاي شــهرضا، نایین و کاشان، 
به صورت جداگانه محموله هــاي بزرگ تریاك و 
حشیش را کشــف کردند. وي افزود: در این پیوند، 
900 کیلوگرم حشیش و هزار و صد کیلوگرم تریاك، 
کشف، ســه باند قاچاق مواد مخدر، منهدم و هفت 
دستگاه خودروي سبک و سنگین توقیف شد و 11 
نفر نیز دستگیر شــدند. این مقام انتظامی از افزایش 
50 درصدي کشفیات مواد مخدر پلیس استان در دو 
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و گفت: این افزایش کشفیات، نوید خوبی است 
براي اینکه بتوانیم تا پایان سال، ضربه مهلک تري را 
بر پیکره شــبکه ها و باندهاي مافیایی قاچاق مواد 

مخدر وارد کنیم. 

امروز؛ گذر سیاره تیر از مقابل خورشید
مسئول رصدخانه دانشگاه کاشــان از وقوع پدیده 
نادر گذر ســیاره تیر از مقابل خورشید، در روز 20 
اردیبهشت ماه(امروز) ســال جاري خبر داد. ایرج 
صفایی اظهار داشت: به دنبال حرکت انتقالی زمین به 
دور خورشید، خورشید مسیري را در بین ستارگان 
در طول ســال طی می کند که این مســیر را «دایره 
البروج» می گویند. وي ادامــه داد: از آنجا که همه 
ســیاره ها در حرکت مداري خود به دور خورشید 
به طور تقریبی در یــک صفحه قرار مــی گیرند، 
منطقه اي را که از دید ناظر زمینی، سیاره ها در آسمان 
طی می کنند، «منطقه البروج» می گویند و دو سیاره 
ناهید و تیر به عنوان سیاره هاي داخلی، در این منطقه 
حرکت می کنند. صفایی افزود: ما از روي کره زمین 
به طور متوسط می توانیم شاهد 13 گذر سیاره تیر از 
مقابل خورشید در هر قرن باشیم و گذرهاي سیاره 
تیر در ماه هاي اردیبهشــت و آبان رخ می دهد که 
در گذرهاي اردیبهشت، ســیاره تیر در گره نزولی
 عبور می کند، در صورتی که در ماه آبان، این سیاره 
از گره صعودي درحال عبور اســت . به گفته وي، 
عبور ســیاره از گره نزولی هنگامــی رخ می دهد 
که سیاره از خورشــید فاصله بیشــتري دارد و به 
ناظران زمینی نزدیک تر اســت، اما در هنگام عبور 
از گره صعودي که در آبان ماه رخ می دهد، ســیاره 
به خورشید نزدیک تر بوده و از ناظران زمینی دورتر 
اســت، بنابراین اندازه ظاهــري آن نیز کوچک تر 
اســت. وي افزود: بنابراین گذر ســیاره تیر در 20 
اردیبهشــت1395 (امروز) در حالتی رخ می دهد 
که سیاره به ما نزدیک تر و رصد آن جالب تر است، 
چرا که اندازه ظاهري آن درحدود 12 ثانیه قوسی و 

واضح است.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك
شــهردارى اصفهان هشــ
آغــاز سمپاشـ بببببببـــه
اردیبهشــت ماه
خــوردن توت
حاشیه خیا

کنند.



پیشنهاد سردبیر:7
موج جدید حمله به فوتبال اصفهان در راه است
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ورزش

با قرض هم که شده المپیکى ها اعزام مى شوند
سید مهدى هاشمى مى گوید در صورت لغو 
اردوها، تیراندازان به آمادگى الزم براى 
المپیک نمى رسند. رییس فدراسیون 
تیراندازى در خصوص اردوهاى 
تیم ملى تیراندازى گفت: شرایط 
به سختى پیش مى رود و هنوز 

هم اعتبارات ما تامین نشده است. اعزام هاى خارجى وضعیت روشنى ندارد و شاهد 
بودید که چند اردوى پیش از این کنسل شد. وى افزود: تمام اقدامات الزم براى 
اعزام به هانوفر براى تجهیز سالح و تامین مهمات انجام شده است، اما تا اعتبارى به 

دستمان نرسد نمى توانم المپیکى ها را اعزام کنیم. 
هاشمى ادامه داد: تیم قرار بود شب گذشته به هانوفر اعزام شود، اما این اتفاق نیفتاد 
و اعزام در هاله اى از ابهام است. مشکالت جدى اســت و اگر شده پول قرض 

مى کنیم تا تیم را اعزام کنیم. هزینه بلیط را کمیته ملى المپیک تامین کرده اســت. 
عمده مشکالت ما مالى است که اگر این مشکل حل شود مى توانیم مهمات تهیه 
کنیم. رییس فدراسیون تیراندازى بابیان اینکه با عدم اعزام ملى پوشان به اردوهاى 
خارجى، آمادگى آنها براى المپیک کمتر مى شود، خاطر نشان کرد: این اتفاق باعث 
خستگى روحى تیراندازان مى شود و باعث مى شــود آمادگى الزم را تا المپیک 

بدست نیاوردند.

سریع ترین مرد دنیا از سرمربى 
منچستریونایتد گله کرد 

دونده جامائیکایى و قهرمان المپیک از ســرمربى 
منچستریونایتد انتقاد کرد. به  گزارش  ایسنا  و به نقل از 
آس، یوسین بولت که طرفدار منچستریونایتد است 
از ســرمربى و عملکرد این تیم انتقاد کرد و گفت: 
فصل پر فراز و نشیبى بود. منظورم این نیست که از 
آن خوشحالم. فکر مى کنم خیلى از بازیکنان دوست 
ندارند براى لوئیس فان خال بــازى کنند. دارنده 6 
مدال طالى المپیک در ادامه اظهــا ر کرد: فان خال 
سبکى را دوست دارد که آن مناسب یونایتد نیست. 
در تیم ما حمله اولویــت دارد اما او ترجیح مى دهد 
توپ عبور کند. منظورم این نیســت که ســرمربى 
خوبى نیست بلکه معتقدم شــخص مناسبى براى 
هدایت یوناتید نیست. بولت 29 ساله افزود: یورگن 
کلوپ، ســرمربى لیورپول را ترجیح مى دهم. زمان 
سر الکس فرگوســن تیم تهاجمى داشتیم. کلوپ 
هم فو تبا ل تهاجمى را دوست دارد. منچستریونایتد 
که به فینال جام حذفى انگلیس رسیده است، با یک 
گل نورویچ را شکست داد. اکنون آنها براى کسب 

سهمیه در لیگ قهرمانان اروپا تالش مى کنند.

فان خال: از حاال طرفدار 
آرسنال هستم

سرمربى شیاطین سرخ ابراز امیدوارى کرد که آرسنال 
بتواند منچسترسیتى را شکست دهد تا زمینه براى 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان براى شیاطین سرخ 
فراهم شود.منچســتریونایتد در هفته سى و هفتم 
رقابت هاى لیگ برتر انگلیس در خانه نورویچ سیتى 
به میدان رفت و موفق شد با تک گلى که خوان ماتا 
به ثمر رساند سه امتیاز بازى را به دست آورد.لوییس 
فان خال از عملکرد شاگردانش در این دیدار راضى 
است و ابراز امیدوارى کرد که آرسنال بتواند تا دیدار 
برابر منچسترســیتى به پیروزى برسد تا زمینه براى 
کسب ســهمیه لیگ قهرمانان اروپا شیاطین سرخ 

هموار شود.

گواردیوال: این سخت ترین قهرمانى 
من بود

ســرمربى اســپانیایى بایرن مونیخ از سخت ترین 
قهرمانى خود با این تیم سخن به میان آورد.هر چند 
پپ گواردیوال در لیگ قهرمانان اروپا ناکام بود اما او 
در رقابت هاى بوندسلیگا دست به کار بزرگى زد و 
موفق شد براى سومین سال پیاپى بایرن مونیخ را به 
عنوان قهرمانى برساند تا یک رکورد به نام خود در 
این تیم آلمانى به ثبت برســاند. بایرن با پیروزى دو 
بر یکى که برابر اینگولشتات به دست آورد، عنوان 
قهرمانى خود را نهایى کرد. پــپ گواردیوال بعد از 
قهرمانى تیمش گفت: تنها مى توانم به همه بازیکنان 
بایرن به خاطر این عملکرد درخشــانى که از خود 
نشان دادند تبریک بگویم. افتخار مى کنم بعد از یوپ 
هاینکس، در بایرن مونیخ مربیگرى کردم و افتخار 
به دست آوردم. این قهرمانى را به هاینکس تبریک 
مى گویم. او یک اسطوره است و چیزهاى زیادى از 

او یاد گرفتم.

فوتبال 

نایب قهرمان وزنه بردارى جهان گفت: شــاید اردوى 
اردبیل خیلى خوش بگذرد، امــا روى خیلى چیزها پا 

گذاشتم و صالح دیدم در تهران بمانم و تمرین کنم.
کیانوش رستمى درباره  علت نرفتن خود به همراه تیم 
ملى وزنه بردارى به اردبیل، بیان کرد: تمرینات من خاص 
و ویژه است. سعى کردم با فدراسیون هماهنگ کنم و 
رییس فدراسیون نیز به حرف هاى من احترام گذاشت. 
من همیشــه برنامه هایم را با آقاى مرادى در میان مى 
گذارم و او نیــز صالح دید در تهــران بمانم. از طرفى 
امکانات ورزشى تهران کامل اســت اما در شهر دیگر 
فقط تخته وزنه بردارى در سالن داریم. سالن بدنسازى 
و ســالن تمرین دور از یکدیگر هستند و اگر بخواهیم 
بالفاصله بعد از تمرین وزنه بردارى، کار بدنسازى انجام 

دهیم بدن سرد مى شود.
او در مورد اینکــه اکنون از امکاناتى مثل ماســاژور و 
فیزیوتراپ برخوردار اســت، گفت: همه موارد براى 
ما فراهم شده اســت، تیم جوانان نیز تهران است و من 
تمرینات خود را در کنار آنها انجام مى دهم. حتى اگر تیم 
جوانان هم نبود، مسلما براى من ماساژور و فیزیوتراپ 

مى آوردند و تمام این کار ها را انجام مى دادند.
رستمى در پاسخ به این پرسش که فکر نمى کند تغییر 
محل تمرین مى تواند براى روحیه اش خوب باشــد، 
تصریح کرد: من چون شخصى تمرین مى کنم، صالح 
مى دانم در تهران بمانم و تمریــن کنم تا در المپیک به 
هدفى که دارم برسم. بر این اساس نیز باید بر روى خیلى 
چیزها پا بگــذارم. شــاید اردوى اردبیل خیلى خوش 
بگذرد. وزنه برداران آب و هوا عوض کنند، ســرعین 
بروند و تفریح کنند، ولى من روى تمام این مســائل پا 

گذاشتم و هدفم برایم جلوتر از این موارد قرار دارد.
نایب قهرمان وزنه بردارى جهــان درباره اینکه در جام 
فجر شرکت خواهد کرد یا خیر، بیان کرد: بله. در جام 
فجر شرکت مى کنم، رئیس فدراسیون از من خواست 
در مسابقات شــرکت کنم. البته این مسابقه بین المللى 
در ایران برگزار مى شــود بنابراین باید به احترام پرچم 

کشورمان با اقتدار وزنه بزنیم.
وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم ایران در مورد شکسته شدن 
غیر رسمى رکورد دو ضرب و مجموع جهان توسط وزنه 

بردار چینى، گفت: عیبى نــدارد، امیدوارم رقبایم قوى 
بیایند. اگر قوى نباشند مسابقات جذابیت و لذتى براى 
تماشا کردن ندارد. مسلما هرچه سطح مسابقات باالتر 

باشد، رقابت زیباتر است.
او در پایــان گفــت: مــى خواهــم از مدیــر
 برنامه هایم محمد فخارى تشــکر کنم که به من کمک 
کرد تا با خیال راحت تمرین کنم. او تمام کارهاى من را 
انجام مى دهد و اگر نبود شــاید شرایط براى من خیلى 

فرق مى کرد.

تکواندوى ایران در جهان 
حرف اول را مى زند

کیومرث هاشمى مى گوید: تکواندو یکى از امیدهاى 
ایران براى کسب نتیجه  در المپیک است.  رئیس کمیته 
ملى المپیک در خصوص مسابقات تکواندوى جام فجر 
اظهار کرد: چندین سال است این مسابقات به میزبانى 
فدراســیون تکواندو برگزار مى شود و شاهد بیست و 
هفتمین دوره مسابقات بودیم. مسابقات همه ساله از 
سطح بســیار خوبى برخوردار است و میزبان چندین 
کشور هستیم. تکواندو در سطح کشور بسیار توسعه 
یافته اســت و قهرمانان زیادى به جامعه تحویل داده 
است.  در هر وزن و رده سنى شــاهد قهرمانان بزرگ 
هستیم و تکواندوى ایران در جهان حرف اول را مى زند. 
وى افزود: این نشــان از کارهاى زیربنایى فدراسیون 
است و مسابقات از قبیل جام فجر مى تواند به شناساندن 

استعدادها کمک کند. 

حضور باوئرمان در ایران 
یک فرصت است

پیشکسوت بســکتبال ایران حضور سرمربى آلمانى 
در کشــور را یک فرصت مى داند چرا که معتقد است 
او عاشقانه براى تحول بســکتبال کار مى کند.محسن 
صادق زاده   حضور باوئرمان در بسکتبال کشور را یک 
فرصت ویژه دانست و اظهار کرد: درباره شرایط کنونى 
بسکتبال ایران باید این نکته را عنوان کرد که یک فرصت 
براى ما بدست آمده و آنهم حضور آقاى باوئرمان است. 
من با توجه به شــناختى که از این مربى بدست آوردم 
متوجه شده ام که بیش از هرچیز عاشق است و عاشقانه 
در بســکتبال کار مى کند. او یک مربى کامال حرفه اى 
اســت و برخالف مربیان خارجى قبلى ما که به دنبال 
بهره بردارى مالى و کمک حدودى بودند بیشتر به دنبال 

کمک کردن است.

خبر

تا المپیک اقدام زیادى نمى توانم 
انجام دهم

عضــو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى قم 
در  رابطه بــا بر نامه هــاى خود پــس از انتصاب
به عنوان مســئول کمیته  تغذیه فدراسیون پزشکى 
ورزشــى و ورزشــکاران اعزامــى بــه المپیک، 
گفت: در ســه ماه مانده به المپیــک کار چندانى 
نمى تــوان انجام داد، تنها به دنبــال هدفمند کردن 
بحث تغذیه ورزشــکاران اعزامى بــه المپیک و 
تأییــد نهایى لیســت مکمل  هــا خواهیــم بود.
دکتر محمد حضورى در پاســخ به این پرســش 
که آیا تصــور مى کنید در فاصله ســه مــاه مانده 
به شــروع بازى هاى المپیک ریــو بتوانید در این 
مســئولیت مثمرثمر باشــید، خاطر  نشــان کرد: 
همان طور که بــه وزارت ورزش و جوانان و یکى 
از معاونــان وى قبــل از پذیرش این مســئولیت 
گفتــم، در این مــدت محــدود نمى تــوان کار 
چندانى انجام داد و تنهــا مى توانم با اولویت بندى 
کردن فدراسیون هاى المپیکى، مشاوران تغذیه خود 
را در اختیار آنها قرار دهیم تا مشکلى از نظر تغذیه 

نداشته باشند.

وضعیت نامشخص سرمربى خارجى 
تیم ملى جودوى بانوان

صدیقه کعبى زاده از زمان نامشــخص ورود الینا 
به ایران خبر گفت.سرپرست نایب رئیسى جودو 
بانوان با بیان اینکه زمان ورود ســرمربى ازبک به 
ایران مشــخص نیســت، تصریح کرد: در تماسى 
که از طریق رابط خود با الینا برقرار کردیم متوجه 
شــدیم که ســرمربى ازبک تصمیــم دارد بعد از 
رقابت هاى المپیک به ایران ســفر داشته باشد. به 
دلیل اینکه ما الینا را براى رقابت هاى قهرمانى آسیا 
نوجوان و جوانان در نظر داشتیم و بعد از المپیک 
بسیار دیر است تکلیف ســرمربى در حال حاضر 
مشخص نیســت.کعبى زاده در ادامه بیان داشت: 
الینا در حال حاضر به همــراه بازیکنان خود براى 
حفظ رنکینگ المپیک، در رقابت هاى باکو حضور 
دارد. بعــد از رقابتهاى باکو تصمیم بر این اســت 
سرمربى ازبک براى مذاکره در ایران حضور داشته

 باشــد تا قبل از المپیــک بتوانیــم صحبت کنیم 
و تکلیــف ســرمربى مشــخص شــود.وى در 
خصوص گزینه هاى دیگر بــراى هدایت تیم ملى 
گفت: اگر با الینــا به توافق نرســیم حتما از دیگر 
ظرفیت مربیان کشــورهاى همســایه اســتفاده 

خواهیم کرد.

منهاى فوتبال 

چرا نایب قهرمان جهان به اردوى اردبیل نرفت 

کیانوش رستمى: صالح نبود 

ســال 94 را مى توان یکى از مهمترین سال هاى شطرنج ایران دانست. یکى 
از مهمترین اتفاقات امسال شطرنج مسابقات قهرمانى کشور بود؛ جایى که 
علیرضا فیروزجاه 12 ساله باالتر از بزرگان شطرنج ایران بر سکوى نخست 
ایستاد. نفرات دوم و سوم نیز آرین غالمى و پرهام مقصودلو بودند که آنها نیز 

به ترتیب 14 و 16 سال داشتند.
علیرضا فیروزجاه در شرایطى به مقام قهرمانى کشــور رسید که از مرحله 
نیمه نهایى با اقتدار به عنوان نفر نخست به فینال صعود کرده بود. شرایطى 
که فیروزجاه در آن قرار گرفته بى شــباهت به وضعیت نابغه شطرنج جهان 

مگنوس کارلسن نیست.
شاید در دید نخست آنچه گفته شد اغراق به نظر برسد اما نگاه و مقایسه اى 
دقیق نشان مى دهد که این سخن به گزاف نیست. اکنون که مگنوس کارلسن 
نروژى بر بام شطرنج جهان ایستاده مقایسه فرد دیگرى با او عجیب و بعید به 
نظر مى رسد اما نگاهى به گذشته او نشان مى دهد که او در راه رسیدن به قله 
شطرنج جهان آن مسیرى را طى کرده که علیرضا فیروزجاه نیز در ابتداى همان 
مسیر قرار دارد و وضعیت مشابهى با او دارد. تفاوت شاید تنها نحوه طى مسیر 

و حمایت از او در راه پیشرفت باشد.
براى ارزیابى وضعیت دقیق قهرمان حال حاضر شــطرنج جهان بد نیست 
نگاهى به ابتداى راهى که او شروع کرد داشته باشیم. کارلسن متولد 30 نوامبر 
1990 شطرنج را ابتدا از پدرش یاد گرفت. تا قبل از رسیدن به سن 9 سالگى 
دو کتاب شــطرنج به نام هاى  «طرح را بیابید» و «اژدهاى کامل» را خواند. 
او ســاعت ها صرف بازى کردن با خودش مى کرد و ترکیب هاى مختلف

 را مى آزمود. در سن 9 سالگى در مســابقات رده هاى سنى قهرمانى نروژ 
شــرکت کرد و 6,5 امتیاز از یازده بازى گرفت. این اولین تورنمنت رسمى 

مگنوس بود.
ریتینگ مگنوس در این سن زیر 1000 بود و این نکته اى است که شاید نتوان 
باور کرد. او دوره آموزشى را نزد یک استاد بین المللى طى کرد و در عرض 
یک سال ریتینگ خود را از 904 به 1907 رساند. در سال 2000 و در سن 10 

سالگى او در مسابقات جوانان نروژ 3,6 امتیاز از 6 بازى کسب کرد و ریتینگ 
عملکردى حدود 2000 را از خود بر جاى گذاشت.

مگنــوس راه پرافتخار شــطرنج خــود را با قــدرت و البته بــا حمایت
 فراوان آغاز کرد. از پاییز 2000 تا پایــان 2002 در نزدیک به 40 تورنمنت 
مختلف بازى کرد و با انجام بیش از 300 بازى رســمى ریتینگ خود را به 

2400 رساند.
در سال 2003 مگنوس نرم هاى استاد بین المللى را یکى پس از دیگرى کسب 
کرد و در حالى که هنوز سیزده سالش تمام نشده بود در شرایطى که از ریتینگ 

2400 عبور کرده بود توانست استاد بین المللى لقب گیرد.
کارلسن نوجوان بدون از دســت دادن زمان در مســیر صحیح به بهترین 
شــکل حرکت کــرد. شــرکت در تورنمنت هاى بســیار زیــاد و انجام 
بازى هاى پر شمار به او کمک کرد که بتواند نرم هاى استاد بزرگى را نیز به 
سرعت کسب کند و در سال 2004 توانست در سن 14 سالگى به آن دست 
پیدا کند. حدس زدن ادامه مســیر مگنوس کار دشــوارى نیست. افزایش 
ریتینگ به لطف حضور پررنگ در تورنمنت هــاى بین الملى و اعزام هاى 

فراوان در کنار آموزش صحیح و پرورش یافتن زیر نظر گرى کاســپاروف 
به مدت یک ســال او را به جوان ترین بازیکنى تبدیل کــرد که از ریتینگ
 2800 عبور کرده اســت. مگنوس با کنار زدن آناند در سال 2013 به مقام 

قهرمانى رسید و در سال هاى 2014 و 2015 نیز آن را حفظ کرد.
با این شرایط به نظر مى رسد که علیرضا فیروزجاه از نظر ظرفیتى چیزى از او 
کم ندارد. فیروزجاه در حال حاضر در رده سنى زیر 14 سال در جایگاه نخست 
جهان (از نظر ریتینگ قرار دارد) و توانسته در شرایطى که هنوز 13 سالش 
کامل نشده به ریتینگ 2485 دست پیدا کند؛ ریتینگى که مگنوس در این سن 

به آن دست پیدا نکرده بود.
اگر چیزى باعث شــود که علیرضا نتواند روزى به جایگاه مگنوس دست 
پیدا کند مســلماً آن چیز کمبود ظرفیت یا اســتعداد او نیســت چرا که او 
توانایــى هایــش را به نمایــش گذاشــته و مقایســه شــرایط فعلى او 
با مگنوس این مســئله را به خوبى نشــان مى دهد. تفــاوت تنها در نحوه 
تراش این الماس نــاب و مدیریت کــردن حرکت او در مســیر صحیح 
اســت. تعداد کم بازى ها و تورنمنت هاى خارجى باعث شــده علیرضا 
فیروزجــاه بــا وجــود نزدیــک شــدن بــه ریتینــگ 2500 هنــوز 
نرم هــاى عنوان اســتاد بیــن المللــى را نیز به دســت نیاورده باشــد. 
ریتینــگ فیروزجــاه بــه زودى از 2500 عبــور خواهــد کــرد و چــه 
کســى مى تواند با قاطعیت بگوید که اگر او در ســالى که پیــش رو دارد

 اعزام هاى فراوان را تجربه کند و یک مربى خوب با تجربه و کارکشــته نیز 
باالى سرش قرار بگیرد نمى تواند در سن 14 سالگى همانند مگنوس عنوان 

استاد بزرگى خود را به ثبت برساند؟
عصــاى جادویــى براى رســیدن بــه موفقیــت وجــود نــدارد و تنها 
تــالش و آمــوزش صحیــح مى توانــد از یــک اســتعداد نــاب یک 
قهرمان جهــان بســازد. در این بیــن عالوه بــر تالش خــود علیرضا، 
خانواده فدراســیون و مربیان او نیز به دقت باید در مســیر صحیح حرکت

 کنند.

 پدیده شطرنج ایران درمسیرمگنوس کارلسن؟

علت درگذشت مهرداد اوالدى
 اعالم شد

ســخنگوى قوه قضائیه علت فوت مهرداد اوالدى 
بازیکن پیشــین تیم ملى و تیم فوتبال پرســپولیس 
را مصرف مواد و الکل اعالم کرد. حجت االســالم 
محسنى اژه اى در نود و ششــمین جلسه خود که با 
حضور خبرنگاران برگزار شد، در پاسخ به پرسش 
خبرنگار مهر که علت رســمى مرگ مهرداد اوالدى 
بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملى ایران را جویا شد 
گفت: پرونده اى در این خصوص تشکیل و پس از 
بررسى هاى نهایى علت فوت چیزى جز خودکشى 
بود. وى در مورد نظر نهایى پیرامون دلیل درگذشت 
این بازیکن جوان گفت: پزشکى قانونى علت فوت 
را مصرف مواد و الکل عنوان کرد. دادگاه باید تصمیم 
و قرار نهایى را صادر کند. مهرداد اوالدى بازیکن تیم 
فوتبال ملوان که سابقه بازى در تیم هاى استقالل و 
پرسپولیس و تیم ملى ایران را داشت روز 31 فروردین 
در منزل شخصى اش به علت آنچه ایست قلبى عنوان 
شده بود درگذشــت و پیکر بى جانش به بیمارستان 

منتقل شد.

سنگنورد ایران قهرمان مسابقات جایزه 
بزرگ چین شد

مسابقات بین المللى سنگ نوردى جایزه بزرگ چین 
در رشــته «بولدرینگ» با قهرمانى على برات زاده به 
پایان رســید.به گزارش خبرگزارى مهر، على برات 
زاده نماینده ایران در مسابقات بین المللى سنگ نوردى 
جایزه بزرگ چین در رشته «بولدرینگ» باالتر از رقباى 
چین و هنگ کنگ برســکوى قهرمانى ایستاد.  در 
مسابقات مستر کاپ در نانجینگ چین در گروه مردان 
22 نفر از کشورهاى چین، ایران، هنگ کنگ، کانادا، 
روسیه، اسلواکى، لهستان و قزاقستان حضور داشتند. 
همچنین در این رقابت ها و در رده بانوان «الناز رکابى» 
برسکوى پنجم ایســتاد.در این بخش سنگ نوردان 

چین، کانادا و اسلواکى اول تا سوم شدند. 

بازیکنان تیم ملى فوتسال به امارات 
مى روند!

بعضى از بازیکنان تیم ملى فوتسال ایران پیشنهاد بازى 
در تیم هاى اماراتى را دریافت کرده اند و احتمال دارد 
قبل از شروع لیگ برتر به این کشور بروند.استفاده از 
بازیکنان تیم ملى ایران در لیگ کشورهاى همسایه 
در چند ســال گذشته مرســوم بوده و بازیکنانى که 
پیشنهادات خوبى دریافت کرده اند، حتى براى مدت 
زمان کوتاه به سایر تیم ها پیوسته اند. این موضوع در 
زمان برگزارى مسابقات جام باشگاه هاى آسیا، مراحل 
نهایى لیگ هاى مختلف و در ماه رمضان بیشــتر رخ 
مى دهد. در حال حاضر فرهاد توکلى و قدرت بهادرى 
دو بازیکنى هستند که براى بازى در لیگ عراق عازم 
این کشور شده اند تا یکى از تیم هاى این کشور را در 
مرحله پایانى لیگ عراق همراهى کنند. برنامه کامل 

اردوى تیم ملى والیبال در فرانسه اعالم شد.

برنامه کامل اردوى تیم ملى والیبال 
در فرانسه اعالم شد 

تیم ملى والیبال ایران امروز راهى پاریس مى شــود 
تا طى دو دیدار تدارکاتى و دوســتانه به مصاف ملى 
پوشان فرانسه برود.تیم ملى والیبال ایران خود را براى 
مســابقات انتخابى المپیک که از هشتم خردادماه به 
میزبانى ژاپن برگزار مى شود، آماده مى کند. نخستین 
اردوى برون مرزى تیم ملى والیبال از روز دوشنبه 20 
اردیبهشت ماه با اعزام تیم به فرانسه آغاز مى شود که 
به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. ملى پوشان 
کشورمان ساعت 9 و 15 دقیقه صبح 20 اردیبهشت 
ماه از طریق فرودگاه امام خمینى (ره) تهران را ترك 
مى کنند و ســاعت 12 و 40 دقیقه به وقت محلى و 
ساعت 15 و 10 دقیقه به وقت ایران به فردوگاه شارل 
دوگل پاریس خواهند رسید. ملى پوشان کشورمان 
از فرودگاه پاریس با اتوبوس راهى شهر تورکوئینگ 
فرانسه مى شوند که در 250 کیلومترى پاریس قرار 
دارد و در هتل مرکور این شهر اقامت خواهند داشت. 
تیم ملى والیبال ایران در مدت 7 روز اقامت در فرانسه 
ضمن ادامه تمرینات آماده ســازى خود در دو شهر 
«تورکوئینگ» و «هارنس» در دو دیدار دوســتانه و 
تدارکاتى به مصاف تیم ملى والیبال فرانسه قهرمان 
لیگ جهانى سال 2015 مى رود. این دیدارها ساعت 
20 و 18 (به وقت محلى) 22 و 30 دقیقه و 20 و 30 
دقیقه به وقت ایران در روزهاى جمعه و شنبه 24 و 25 

اردیبهشت ماه برگزار مى شود.

اخطار AFC به 
تراکتورسازى و سپاهان

کنفدراســیون فوتبال آســیا به دو تیم ســپاهان و 
تراکتورسازى به خاطر اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا 
اخطار داد. تیم تراکتورسازى تبریز در جریان آخرین 
دیدار خود در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا روز 
سه شنبه 14 اردیبهشت 95 به مصاف الهالل عربستان 
رفت و این دیدار را با نتیجه 2 بر یک به حریف واگذار 
کرد. سینا عشورى بازیکن تراکتورسازى در دقیقه 73 
این مسابقه از سوى داور کارت زرد دریافت کرده بود. 
با توجه به اینکه تراکتورســازى تبریز به مرحله یک 
شانزدهم نهایى مسابقات صعود کرده است، بازیکن 
مذکور در صورت تکرار تخلف طى دیدارهاى پیش 
رو، طبــق آئین نامه انضباطى کنفدراســیون فوتبال 
آسیا تنبیهات بیشترى برایش درنظر گرفته مى شود. 
همچنین تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز روز چهارشنبه 
15 اردیبهشت 95 به مصاف االتحاد عربستان رفت 
و این دیدار را با نتیجه 2 بــر صفر به حریف واگذار 
کرد. در جریــان برگزارى این دیــدار عبدا... کرمى 
در دقایق 14 و 85 از سوى داور کارت زرد دریافت 
کرد. با توجه به قوانین انضباطى AFC این بازیکن

 در دیدار بعدى از همراهــى تیمش محروم خواهد 
بود. این در حالى اســت که تیم ســپاهان اصفهان 
نتوانست از مرحله گروهى مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کند. 

تایم اوت

nesfejahan.net

سید مهدى هاش
اردوها، تی
المپیک
تیراند
تیم
به

 پدیده کم سن و سال شطرنج ایران در صورت حمایت و مدیریت صحیح مى تواند مگنوس کارلسن جهان شود

موج جدید حمله به فوتبال اصفهان در راه است
به گزارش ایمنا، مهدى تاج با رأى قاطع اعضاى مجمع 
براى چهار سال آینده به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
انتخاب شد تا در کنار على کفاشیان که او هم با یک پله 
سقوط از جایگاه ریاست به نایب رئیسى رسید اوضاع 

و شرایط فوتبال ایران را سروسامان دهند.
به هر حال مهدى تاج بعد از پذیرفتن پســت ریاست 
ســازمان لیگ در این مدت گام هاى بسیار خوبى براى 
بهبود وضعیت فوتبال ایران برداشت و تقریبًا مى توان 
گفت که فوتبــال ایران در تمام لیگ هــاى مختلف از 
نظر نحــوه برگــزارى و زمان بندى در شــرایط قابل 
قبولى به ســر مى برد و همه اهالى فوتبــال از عملکرد
 سازمان لیگ راضى هستند اما سئوال اصلى اینجاست 
که حضور مهدى تاج در پســت ریاســت فدراسیون 
فوتبال چه شرایطى را براى فوتبال ایران و البته فوتبال 

اصفهان رقم خواهد زد.
تیم ملى بزرگساالن ایران از شهریورماه امسال مسابقات 
حساس خودش براى رســیدن به جام جهانى 2018 
روســیه را آغاز خواهد کرد و طبیعى است که صعود 
تیم ملى مى تواند یک نکته بســیار مثبــت در کارنامه 
فدراســیون فوتبال به حســاب بیاید و منطقى است 
که تاج و همکارانش تمرکزخودشــان را بر روى این 

موضوع قرار دهند. ســابقه تاج در ســطوح مدیریتى 
مختلف فوتبال ایران چــه در زمینه باشــگاه دارى و 
حتى ریاســت کمیته داوران این اجــازه را به رئیس 
اصفهانى فدراسیون فوتبال مى دهد تا با آگاهى محیطى 
بیشترى نسبت به برنامه ریزى براى فوتبال اقدام کند و
 رأى باالى او در انتخابات مجمع که باعث شــد تاج 
با رأى اکثریت به ریاســت برســد هم یک پشــتوانه 
در ابتــداى کار او خواهد بود. البته در ایــن میان باید
 نیم نگاهــى هــم بــه فوتبــال اصفهان داشــت که 
یکــى از هــم لهجه هــاى خــودش را بــه عنــوان 
متولــى اول فوتبــال ایــران مى بینــد و طبیعتــًا از 
امــروز به بعــد اتهامــات و شــک و تردید بســیار
 زیادى در مورد فوتبال اصفهان شــکل خواهد گرفت 
که به احتمال زیــاد به نفوذ مهدى تــاج هم ربط داده 

خواهد شد.
هم ســپاهان و هم ذوب آهن در این 15 ســال گذشته 
جام هاى قهرمانى بسیار زیادى را براى فوتبال اصفهان 
به ارمغــان آورده انــد و در اکثر قریب بــه اتفاق این 
قهرمانى هــا با هجمه طرفــداران قرمــز و آبى روبرو 
شــده اند که با بیان کردن پرونده بانــد اصفهانى هاى 
فوتبال ایران ســعى در زیر ســوال بردن موفقیت هاى 

تیم هاى اصفهانى داشته اند. البته همانطور که در گذشته 
این موضوع در عمل واقعیت نداشــته اســت مطمئنًا 
با حضور مهدى تاج در پســت ریاســت فدراسیون 

هم تغییرى ایجــاد نخواهد شــد ولى به هر 
صورت اصفهانى هاى اهــل فوتبال 

باید خودشان را آماده موج جدیدى 
از انتقادها کنند کــه این بار لهجه 
مشــترك مهدى تاج و تیم هاى 
اصفهانــى را هــدف خواهــد 

گرفت.

به رئیس 
ى محیطى 
دام کند و
شــد تاج 
شــتوانه 
 میان باید
شــت که 
عنــوان 
یعتــًا از 
 بســیار
د گرفت 
ربط داده 

ل گذشته 
 اصفهان 
تفاق این

ى روبرو 
هانى هاى 
قیت هاى 

با حضور مهدى تاج در پســت ریاســت فدراسیون 
هم تغییرى ایجــاد نخواهد شــد ولى به هر 

صورت اصفهانى هاى اهــل فوتبال 
باید خودشان را آماده موج جدیدى 
از انتقادها کنند کــه این بار لهجه 
مشــترك مهدى تاج و تیم هاى 
اصفهانــى را هــدف خواهــد 

گرفت.

سابقه تاج در سطوح مدیریتى 
مختلف فوتبال ایران چه در زمینه 
باشگاه دارى و حتى ریاست کمیته 
داوران این اجازه را به رئیس 
اصفهانى فدراسیون فوتبال 
مى دهد تا با آگاهى محیطى 
بیشترى نسبت به 
برنامه ریزى براى فوتبال 
اقدام کند.
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آنچه با سکوت از دست مى دهى آسان تر از آن است که با سخن از 
دست برود چرا که نگهدارى آنچه در مشــک است با محکم بستن 
دهانه آن امکان پذیر است و نگهدارى آنچه که در دست دارى، پیش 
من بهتر است از آن چیزى که از دیگران بخواهى، و تلخى ناامیدى 

موال على (ع)بهتر از درخواست کردن از مردم است.

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایى وزارت 
محترم کشور و به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش 
تعدادى از امالك خود با کاربرى هاى مسکونى، تجارى و کارگاهى از طریق مزایده عمومى 
و برابر شرایط و قوانین مالى شهردارى به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت به عمل مى آید حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه  95/02/25 جهت اطالع از 
شرایط برگزارى و شرکت در مزایده به شهردارى اردستان مراجعه نمایند. ضمنًا هزینه 
انتشار آگهى به عهده برنده مزایده و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

1- سى قطعه زمین با کاربرى مسکونى از امالك شهرك بقیه ا... (مسکن مهر)
2- چهارده قطعه زمین با کاربرى انبار و کارگاهى از امالك شرق جاده کمربندى اردستان
3- یک قطعه زمین با کاربرى مسکونى واقع در ابتداى خیابان شهید فائق کوچه شهید 

مرتضى فدائى. 

آگهى مزایده مرحله سوم 

سید محمدهادى موسوى- شهردار اردستان

نوبت دوم

شهردارى بهارستان در نظر دارد با اســتناد به مجوز شماره 173/ش ب مورخ 95/2/4 
شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان از طریق برگزارى مناقصه هاى عمومى ذیل الذکر 

انتخاب پیمانکار نماید. 

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  

سپرده شرکت مدت موضوع مناقصه 
در مناقصه 

حفظ و نگهدارى از فضاى سبز ضلع جنوبى بلوار 
320/000/000یکسال بهشت شهر بهارستان 

حفظ و نگهدارى از فضاى سبز ضلع شمالى بلوار 
360/000/000یکسال بهشت شهر بهارستان 

1- متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ 
چاپ آگهى لغایت 95/02/27 همه روزه به جز روزهاى تعطیل به واحد امور قراردادهاى 
شهردارى بهارســتان مراجعه و با ارائه خالصه ســوابق اجرایى و اصل مدارك شرکت 

معرفى نامه کتبى شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- ارائه گواهى صالحیت اداره کار و امور اجتماعى، رتبه از ســازمان نظام مهندسى و 

سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان جهت دریافت اسناد الزامى است. 
3- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 
95/03/05 به واحد دبیرخانه حراست شهردارى بهارستان ارائه و رسید دریافت نمایند. 
4- پیشنهادهاى رسیده ســاعت 14 بعدازظهر روز پنج شــنبه مورخ 95/03/06 در 
کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد، باز و قرائت 

خواهد شد. 
5- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

6- هرگاه برندگان اول، دوم، سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت 
در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد 

با برنده مسترد نخواهد شد. 

آگهى- شهردارى فریدونشهر 

ابراهیم گوگونانى- شهردار فریدونشهر 

شهردارى فریدونشهر در نظر دارد اجراى پروژه هاى عمرانى زیر 
را به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت کسب اطالعات بیشــتر تا پایان وقت ادارى 95/2/25 به 

شهردارى فریدون شهر مراجعه نمایند:
1- خاکبردارى گذر شمالى به حجم تقریبى 15/000 مترمکعب با 

اعتبار 600/000/000 ریال 
2- اجراى جدولگذارى با اعتبار 350/000/000 ریال 

3- نازك کارى مهمانسراى شهردارى با اعتبار 500/000/000 ریال 
4- پیاده رو سازى در سطح شهر با اعتبار 2/000/000/000 ریال 

5- نگهدارى فضاى ســبز شهرى و پارك ها در ســال با اعتبار 
100/000/000 ریال 

6- واگذارى کشتارگاه فریدونشهر به صورت اجاره با مبلغ پایه 
7/000/000 ریال 

7- احداث واحدهاى مسکونى به صورت مشارکتى 

نظر به اینکه زمین مورد ادعاى آقاى على منصورى واقع در خیابان شــهید مطهرى جنب 
قرض الحسنه حسنات در مســیر طرح عمرانى تعریض خیابان مذکور، قرار دارد و تاکنون 
توافق قطعى حاصل نگردیــده لذا با توجه به ضرورت اجراى طــرح و برابر تبصره 4 ماده 
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه- امالك و اراضى مورد نیاز شهردارى مصوب 28 آبان 1370 
بدینوسیله به نامبرده و کلیه مدعیان احتمالى ابالغ مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشر این آگهى نسبت به معرفى یک نفر کارشناس به عنوان معتمد و پنج نفر کارشناس 
به عنوان مرضى الطرفین به شــهردارى حبیب آباد واقع در خیابان شهید مطهرى اقدام 
نماید. شایان ذکر است کلیه کارشناسان مى بایستى جزء کارشناسان رسمى دادگسترى و 
متخصص در رشته راه و ساختمان بوده و ظرف مدت تعیین شده معرفى گردند. بدیهى است 

در صورت عدم معرفى کارشناسان برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

ابالغیه شهردارى حبیب آباد برخوار اصفهان 

سید محمدمعین الدینى- شهردار حبیب آباد  

تاریخ گهربار و پرحماسه شیعه، همواره بیانگر تجلى و تاسى راست قامتان و دلباختگان 
عرصه جهاد و شهادت در راه موال و مقتداى خویش حضرت ابا عبدا... الحسین(ع) است که در 

روز عاشورا فرمودند: « آیا حمایت کننده اى هست تا از حرم رسول خدا (ص)حمایت کند؟»
امروز مدافعان حریم امامت و والیت، شجاعانه و عاشقانه، با بذل جان خویش از حرم مطهر 

حضرت زینب(س) دفاع مى نمایند و با شهادت برگ زرین دیگرى از حدیث عشق و تبعیت از 
موال و سرور خود رقم مى زنند.

مبارك باد این عطیه الهى به ایشان و تسلیت
 و تعزیت باد بر خانواده مکرم این شهدا

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

شرکت عمران شــهر جدید مجلسى در اجراى دســتورالعمل موضوع 
تصویب نامه شــماره 151974/ت 52160 مــورخ 1394/11/19 هیأت 
محترم وزیران، مشــخصات پروژه هاى مسکن مهر ســاخته شده یا 
در دســت ســاخت فاقد متقاضى واجد شــرایط را با ذکــر مدارك 
مورد نیاز، شــرایط الزم و فرم تقاضــاى ثبت نام مربــوط، در پایگاه 
اطالع رســانى (ســایت اینترنتــى) خود بــه نشــانى الکترونیکى

 www.majlessi-ntoir.gov.ir  اعالم نموده اســت. متقاضیان 
مى توانند براى آگاهى از شرایط و فرآیند ثبت نام به پایگاه اطالع رسانى 

(سایت اینترنتى) مذکور مراجعه نمایند. 
روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید مجلسى  

نوبت اول
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روزنامه نصف جهانروزنامه نصف جهان
 در شهرستان هاى  استان اصفهان  در شهرستان هاى  استان اصفهان 

نماینده فعال  مى پذیردنماینده فعال  مى پذیرد

تمدید آگهى فراخوان فروش
 واحدهاى آپارتمانى مسکن مهر شهر جدید مجلسى 


