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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیــروز در دیدار بیش از هزار نفــر از نخبگان و 
اســتعدادهای برتر علمی، جوانان نخبــه را هدایای 
نفیس الهی و امانتی در دست مســئوالن خواندند و 
با تاکید بــر اینکه حتی لحظــه ای در دفاع از جامعه 

علمی و نخبگان کشــور کوتاه نمی آیند، افزودند: با 
تکیه بر نخبــگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نســلی 
جوان و پر تالش، ایران بزرگ به کشــوری پیشرفته، 
قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین 

اسالمی تبدیل خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی...

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان علمی:

سرعت رشد علمی کشور
به هیچ وجه نباید کاهش یابد
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آغاز آلودگی های پاییزی؛

ریه اصفهانی ها
دوباره تنگ می شود

امروزه کالن شهرهای کشور به ویژه اصفهان با معضلی جدی به نام 
آلودگی هوا روبه رو هستند که یکی از دالیل آن، کاهش بارندگی ها 

و تداوم وضعیت خشکسالی و از عوارضش بیماری هایی است که...

نخستین سالگرد شهادت مدافعان 
حرم برگزار می شود

نخســتین ســالگرد شــهادت »مســلم خیزاب« و »حمیدرضا 
دایی نقی«، امروز با حضــور خانواده های شــهدای مدافع حرم در 

خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار...

خبر آخر

روز گذشــته »انتخاب« خبر داد که ســید عباس صالحی، با حکم 
رییس جمهور، سرپرست وزارت ارشاد شده است. روز دوشنبه جلسه 
تودیع علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معارفه سید عباس 
صالحی در سالن بزرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ساعت 10 
صبح برگزار می شود. ســید عباس صالحی متولد 1342 در مشهد 
بوده و دارای تحصیالت دکترای فلسفه است. وی از سال 1351 وارد 
حوزه علمیه مشهد شــد و دروس مقدماتی، سطوح مقدماتی و عالی 
را در آنجا گذراند. از سال 60 به حوزه علمیه قم عزیمت کرد و دروس 
خارج را تا سال 68 در آن حوزه گذرانیده و مجددا به مشهد عزیمت 
کرد و در دروس خارج اساتید مشــهد ادامه تحصیل داد. در سال 76 
مجددا به حوزه علمیه قم مراجعت تحصیلی و علمی داشت. دروس 
مقدماتی را در مدرسه آقای موسوی نژاد و دروس سطح را در خدمت 
آقایان حضرات صالحی ، مدرسی و فلسفی گذراند؛ در حوزه علمیه قم 
از دروس حضرات آیات وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی بهره مند 
شــد و پس از عزیمت از مشــهد، در دروس حضرات آیات زنجانی و 
علم الهدی شرکت کرد. وی همچنین در مباحث فلسفی از حضرات 
اساتید ابراهیمی دینانی، انصاری شــیرازی و حسن زاده آملی بهره 
برده اســت. از ابتدای ورود به حوزه، فعالیت های تدریس داشت و به 
تدریس اصول فقه، شرح لمعه، معالم و مکاسب مشغول بود. از سال 
65تا67 سردبیر مجله حوزه و طی سال های 73تا76، مسئول دفتر 
تبلیغات اسالمی خراسان بود. وی همچنین از سال 76 تاکنون طی 
ســه دوره متوالی، عضو هیئت مدیره دفتر تبلیغات اسالمی و سپس 
عضو هیئت امنای آن بود.  در پی استعفای وزیر ورزش و جوانان نیز از 
»علی اصغر مونسان«، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمد 
دادکان، به عنوان گزینه های جانشینی وی نام برده می شود. از سوی 
دیگر، اخبار رســیده حکایت از آن دارد که استعفای وزیر آموزش و 
پرورش از سوی رییس جمهور پذیرفته شد و بدین ترتیب استیضاح 
وی در هفته آینده لغو می شود. براساس این گزارش، بطحائی، معاون 
پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، به عنوان سرپرست این وزارتخانه 

منصوب شده است.

تازه ترین اخبار از تغییر و تحول بزرگ در دولت:

 سید عباس صالحی
سرپرست وزارت ارشاد شد 

هیئت مدیره باشگاه اصفهانی زیرآب مدیرعامل را زد؟

آذری
برکنار می شود؟

مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان:

بهترین اقدام بنده
 ساماندهی خانه مطبوعات بود

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اصفهانی عنوان کرد:

اصفهان باید مالیات 
بیشتری پرداخت کند

1463

رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک گفت: ایران همواره براساس خواست دولت 
عراق کمک های مستشــاری داشــته و در عملیات آزادســازی موصل دخالت 

مستقیم ندارد.
علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام،  روز گذشــته با فرناندو مارونی دی ابرثو،  معاون آفریقا و خاورمیانه وزارت 

امور خارجه برزیل، دیدار و گفت وگو کرد.
پس از این دیدار، والیتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد مطلب 
روزنامه هافینگتن پســت، درباره حضور ایران در  عملیات آزادسازی موصل با 
تانک های T۷۲ و سایت های موشکی شهاب و فجر، گفت: این ادعا صحیح نیست. 
آنچه در عملیات آزادسازی موصل به وقوع می پیوندد، مبارزه ای است که دولت و 

ملت عراق علیه تروریست ها و حامیان آنها انجام می دهند.
والیتی با بیــان اینکه جمهوری اســالمی ایران به هیچ وجــه در این امر مهم و 
سرنوشت ساز دخالت مستقیم ندارد، خاطرنشان کرد: ایران کمک های مستشاری 
را همواره بر اساس خواست دولت عراق انجام داده و اگر نیازی به مشورت باشد، 
کشورمان از دادن مشورت به دولت عراق دریغ نمی کند و ما به هیچ وجه در امور 

داخلی عراق دخالت نکردیم.
وی با بیان اینکه این فقط حق دولت و ملت عراق است و هیچ کشور دیگری حق 
ندارد در آزادسازی موصل شــرکت کند، تاکید کرد: برخی از کشورهای منطقه 
یا خارج از منطقه، زمانی که متوجه شــدند دولت عراق می تواند تروریست ها را 
از موصل خارج کند، سعی به دخالت در عملیات موصل داشتند؛ اما دخالت این 
کشورها سازنده نیســت و برای آنکه در آینده ارثیه ای طلب کنند، دست به این 

دخالت  نابه جا در عراق می زنند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم 
دخالت نداشتن کشورها در امور داخلی عراق اظهار کرد: هیچ کشوری حق دخالت 
در امور عراق ندارد و بعضی از کشورها هستند که بدون کسب اجازه از دولت عراق، 
به آن کشور نیرو اعزام کردند که باید گفت این امر خالف مقررات بین المللی است. 
ایران هیچ دخالتی در امور داخلی عراق ندارد؛ مگر کمک  مستشاری که با خواست 

دولت عراق انجام می شود.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک:

ایران در عملیات آزادسازی موصل دخالت مستقیم ندارد
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پیشنهاد سردبیر: 
سرعت رشد علمی کشور به هیچ وجه نباید کاهش یابد

یادداشت

رهبــر انقاب اســامی، نخبگان بــه خصوص جوانــان نخبه را 
هدایایی کم نظیر و نفیس و امانت های الهی به ملت و مســئوالن 
خواندند و گفتند: وظیفه مســئوالن در قبال این هدایای گرانقدر 
الهی، مراقبــت از آنها و تاش برای شناســایی و پرورش نخبگان 

بیشتر است.
ایشــان تاکید کردند: نخبــگان نیز در قبال این نعمت مســئول 
هســتند و باید از طریق احساس مســئولیت و اســتفاده از این 

استعداد و توانایی در مسیر صحیح خود، شکر آن را به جا آورند.
رهبر انقاب اسامی دلیل اصلی تاکید مکرر بر لزوم قدر دانستن 
نخبگان جوان و حمایت از آنان را، تقویت باور »ما می توانیم« در 
جامعه خواندند و خاطر نشان کردند: متاسفانه در دوران طوالنی 
قاجار و پهلوی، ژن »ناتوانی«، »نمی توانیم« و »وابســتگی« را به 
مردم و جوانان تزریق و آن را در جامعه نهادینه کردند و در نهایت 
کشور بزرگ و پر از منابع انســانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن 

کهن، به صورت تحقیر آمیزی در ذیل غرب تعریف شد.
حضرت آیت ا... خامنه افزودند: در چنین شرایطی انقاب اسامی 
ایران تحولی عظیم ایجاد کــرد و در واقع، انقــاب خودباوری و 

اعتماد به نفس، به جنگ وابستگی رفت.
ایشان، هشت سال دفاع مقدس را عرصه ای آشکار و غرور آفرین 
از »خودباوری و اعتماد به نفس« خواندند و تاکید کردند: اگرچه 

جنگ حادثه ای بسیار تلخ، خســارت بار و سخت بود، اما به جوان 
ایرانی ثابت کرد که می توان با توکل به خدا و تکیه بر اســتعدادها 
و توانایی های داخلی بر دشــمنی که همه قدرت های بزرگ از او 

حمایت می کنند، غلبه کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: با وجود آنکه انقاب اســامی، 
روحیه »ما می توانیم« را در مقابل روحیه »وابســتگی« زنده کرد 
و خودبــاوری را در جامعه ترویج داد اما طــرف مقابل به اقتضای 
طبیعت جنگ های عمیق که امروز جنگ نرم نامیده می شــود، 
به باز تولید آفت فرهنگ وابستگی در شکل های جدید و به ظاهر 

جذاب روی آورده است.
ایشان، موضوع »جهانی شدن« و توصیه آمریکایی ها و اروپایی ها 
به ایران برای پیوســتن به »خانواده جهانــی« را نمونه بارزی از 
بازتولید فرهنگ وابستگی دانستند و خاطر نشان کردند: مخالفت 
با پیوســتن به آنچه طرف غربی جامعه جهانی می نامد، به معنای 
مخالفت با ارتباطات خارجی نیســت بلکه به معنای مقاومت در 
مقابل فرهنگ تحمیلی قدرت های بزرگ بر اقتصاد، سیاســت و 

امنیت کشور است.
رهبر انقاب اســامی علت لزوم توجه ویژه و جدی مسئوالن به 
موضوع نخبگان را، اهداف بزرگ پیش روی نظام اسامی خواندند 
و گفتند: نخبگان، موتور محرک رســیدن به ایــن اهداف بزرگ 

هستند و مسئوالن باید به موضوع نخبگان نگاه جدی، عملیاتی، 
دلسوزانه و پیگیرانه داشته باشند.

حضرت آیت ا... خامنه ای ســپس بــه بیان اهداف بــزرگ نظام 
اســامی پرداختند وافزودند: جمهوری اســامی ایــران باید به 
کشوری پیشــرفته، قدرتمند، شــریف، صاحب حرف نو، دارای 
عزت، برخوردار از احســاس عزت، سرشــار از معنویت و ایمان و 
برافرازنده پرچــم تمدن نوین اســامی تبدیل شــود که الزمه 
رسیدن به این اهداف واال، اهمیت دادن به نخبگان و قدر دانستن 

این نعمت الهی است.
ایشان با اشــاره به مصائب و مشکات امروز بشــریت و بن بست 
تفکر های مادی، جهان را نیازمند یک حرف نو در مســائل بشری 
و مسائل بین المللی دانســتند و گفتند: رقابت های انتخاباتی در 
آمریکا و موضوعات مطرح میان دو کاندیدا، نمونه ای بارز و آشکار 

از نتایج نبود معنویت و ایمان در صاحبان قدرت است.
رهبر انقاب اسامی خاطر نشان کردند: در هفته های آینده، یکی 
از این دو کاندیدای فعلی انتخابــات آمریکا که حرف ها و وضعیت 
آنها را می بینید، رییس جمهور کشــوری خواهد شــد که دارای 
قدرت و ثروت و بیشترین ســاح اتمی و بزرگ ترین رسانه های 

دنیاست.
حضرت آیــت ا... خامنه ای در ادامه سخنانشــان، رســیدن نظام 
اسامی به اهداف بزرگ خود را نیازمند ایجاد نسلی شجاع، مؤمن، 
تحصیلکرده، مبتکر، پیشگام، خودباور، غیور، پرنشاط و پرانگیزه 
خواندند و افزودند: این نســل که بر خاف برخی فضاســازی  ها 
به معنای حقیقی کلمه، نسلی انقابی اســت، همه وجود خود را 

صرف پیشرفت ایران خواهد کرد.
ایشان، نقش نخبگان را در شکل دهی و انگیزه بخشی به این نسل 
جوان، بسیار مهم برشمردند و افزودند: نخبگان می توانند با تاش 
نشــاط آور خود به عنوان یک موتور محرکه، نســل جوان یعنی 

سرمایه های اصلی کشور را به کار و تاش ترغیب کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به تاکیدات مکررشان از پانزده 
ســال قبل درباره نهضت علمی و نرم افزاری افزودند: این حرکت 
با اســتقبال نخبگان، اساتید و دانشــجویان با نتایج خوبی همراه 
شده اما با موانعی روبه رو است که باید آنها را شناخت و عاج کرد.

رهبر انقاب اســامی، کارشکنی های دشــمنان را از جمله این 
موانع دانســتند و افزودند: عده ای تا کلمه دشمن تکرار می شود، 
ناراحت می شــوند اما این تکرار و هشــدار، همچون تکرار کلمه   
شــیطان در قرآن مجید، با هــدف ایجاد هوشــیاری دائم انجام 

می شود و در واقع، »شناخت توطئه« است نه »توهم توطئه«.
حضرت آیت ا... خامنه ای، توقف حرکت علمی ایران را هدف اصلی 
دشمنان خواندند و خاطرنشــان کردند: اگر در تحقق این هدف 
ناکام ماندند، برای به انحراف کشــاندن آن، تاش می کنند و اگر 
نشــد، روی بدنام کردن و آلوده کردن آن سرمایه گذاری خواهند 

کرد؛ بنابراین همه باید مراقب باشــیم با ناشــی گری های خود به 
تحقق این اهداف کمک نکنیم.

ایشان، انحراف کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ها از نیازهای واقعی 
ایران را نمونه ای از کمک به منحرف شــدن حرکت علمی کشور 
برشــمردند و در نمونه ای دیگر در زمینه بدنام کردن این حرکت 
افزودند: فردی را به اسم دانشمند به کشــور دعوت می کنند و او 
با انتشار عکس تابلوی فروش پایان نامه ها در ایران جوانان نخبه 

کشور را بدنام می کند؛ آیا اینگونه افراد واقعا دانشمندند؟
رهبرانقاب اســامی با اســتناد به اطاعات پایگاه های جهانی 
افزودند: سرعت پیشرفت علمی ایران در مقطعی ۱۳ برابر متوسط 
جهان شد و این ســرعت به هیچ وجه نباید کاهش یابد بلکه باید 

بیشتر شود، زیرا دچار عقب ماندگی های علمی فراوان هستیم.
ایشان افزودند: برخی مسئوالن در مقابل کاهش سرعت پیشرفت 
علمی کشور می گویند جایگاه علمی ایران پایین نیامده است اما 
متوجه باشــیم که قرار بود جایگاه علمی ایــران باالتر هم برود نه 

اینکه صرفا پایین نیاید.
حضرت آیت ا... خامنه ای، آســیب دیدن حرکت علمی کشــور را 
موجب یأس نخبگان و نسل جوان خواندند وافزودند: این خسارت 
بسیار سنگین، به راحتی و به سرعت جبران نخواهد شد و موجب 

اقبال فرزانگان جوان به کشورهای دیگر خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی، شناسایی و جذب اســتعدادهای جوان را 
از وظایف مهم دستگاه ها برشــمردند و تذکر دادند: قبل از اینکه 
بیگانگان در نمایشگاههای علمی داخل کشور یا با روشهای دیگر، 
این سرمایه های عظیم را کشــف و جذب کنند، شما این جوانان 

فرزانه را شناسایی کنید و مورد حمایت قرار دهید.
 رهبر انقاب اســامی بــا بیان نکاتــی که می توانــد به حرکت 
پر برکت علــم و فناوری شــتاب دهــد، افزودنــد: »حمایت از 
شرکت های دانش بنیان«، »گســترش کّمی و ارتقای کیفی این 
شــرکت ها« و »دخالت دادن آنها در بخش ها و طرح های اصلی 

کشور« ضرورت هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ایشان، »ترویج اســتفاده از محصوالت شرکت های دانش بنیان« 
را در تقویت این شــرکت ها مهم دانســتند و به مسئوالن دولتی 
گفتند: مقرر کنید که نیازهای دستگاه های دولتی از محصوالت 

شرکت های دانش بنیان تامین شود.
»جدی گرفتن تشــکیل هســته های نخبگانی در دانشگاه ها« و 
»مراقبت وزارت آموزش و پرورش برای حل مشــکات سازمان 
ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان« دو نکته دیگری بود که 
حضرت آیت ا... خامنه ای در تقویت حرکت علمی کشــور موثر و 

مفید خواندند.
رهبر انقاب اســامی با اشــاره به اهمیت بنیاد ملی نخبگان، به 
توانایی ها و صحت عمل دکتر ستاری معاون علمی رییس جمهور 
ابراز اعتماد عمیــق کردند اما افزودند: درباره مشــکات موجود 
میان معاونت علمــی و بنیاد نخبگان نگرانی وجــود دارد و باید با 
جدا ســازی آنها یا انتصاب مدیری قوی برای بنیاد، این مشکات 

را حل کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای گزارش های موجود درباره کند شدن یا 
توقف طرح های کان تحقیقاتــی در عرصه های مهمی همچون 
هوافضا، ماهــواره، هســته ای و برخی زمینه های دیگــر را مایه 

نگرانی خواندند و تاکید کردند: مســئوالن توجه کامل کنند که 
اینگونه طرح های مهم مطلقا نباید کنــد، نیمه تعطیل یا متوقف 
 شــود، زیرا با ایجاد خسارت علمی، دانشــمندان جوان را مأیوس

 می کند و این خطر بسیار بزرگی است.
ایشــان با ابراز خرســندی از تشــکیل معاونت فرهنگی در بنیاد 
نخبگان و تاکید بــر ارتقای فعالیت های ایــن معاونت، برگزاری 

اردوهای جهادی برای نخبگان را نیز مهم و مفید دانستند.
رهبر انقاب اسامی در نوعی جمع بندی از سخنانشان افزودند: 
هدف اصلی، تشکیل جامعه و کشوری است که ضمن برخورداری 
از شاخص های جهانی مانند »پیشرفت علمی و قدرت و ثروت«، 
از »ایمان، معنویت و شــرافت« نیز لبریز باشد و با جلب دل های 
ملت ها، بشریت را از جهالت و ضالت کنونی برهاند و بدون تردید 
تحقق این مهم، از عهده ملت بزرگ ایران و جوانان عزیز، باهوش 

و پر انگیزه کشور برخواهد آمد.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به دشمنی قدرت های شیطانی 
با هر حرکت مخالف، افزودند: چند روز قبــل یکی از دولتمردان 
آمریکایی گفت تا حمایت و طرفداری ایران از مقاومت باقی است، 
معلوم نیست تحریم ها به طور اساسی تکان بخورد که این همان 

واقعیتی است که بارها به مسئوالن گفته ایم.
ایشان با اشاره به ســخنان برخی مســئوالن آمریکایی در دیدار 
با مســئوالن ایرانــی مبنی بــر »بدبینی رهبر انقاب اســامی 
به آمریــکا« افزودند: آیا با این گونه حرف ها، می شــود به شــما 

خوشبین بود؟
حضرت آیــت ا... خامنه ای با یادآوری سخنانشــان در جلســات 
خصوصی و عمومی به مســئوالن گفتند: بارها گفتــه ایم که اگر 
در هســته ای عقب نشــینی کنید آنها مسئله موشــک را پیش 
می کشــند، اگر باز هم عقــب بروید بحث حمایــت از مقاومت را 
مطرح می کنند، اگر به عقب نشــینی ادامه دادید موضوع حقوق 
بشــر را جلو می آورند و بعد اگر معیارهای آنها را پذیرفتید سراغ 

حذف معیارهای دینی در حکومت می روند.
ایشان با اشــاره به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا که در آن به امکانات و 
ظرفیت های عظیم ایران پرداخته شــده است، افزودند: سخنانی 
که درباره امکانات پیشــرفت و منابــع انســانی و طبیعی ایران 
می گوییم، رجز خوانی نیست بلکه واقعیتی است که غربی ها هم 

به آن اذعان دارند.
رهبر انقاب اسامی تاکید کردند: آمریکایی ها حتما با »ایرانی با 
چنین ظرفیت پیشرفت و برخوردار از حکومتی بر مبنای اسام« 
مبارزه می کنند و درک و تحلیل این مهم در میان نخبگان جوان، 

آنها را در ایفای وظایف تاریخی شان کمک خواهد کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود، حادثه 
عاشورا را خورشــیدی بی غروب خواندند و گفتند: حادثه عاشورا 
تصویری حقیقی از مبارزه نور با ظلمت و جنگ شــرافت با دنائت 
است که تکمیل کننده این مســیر، حضرت زینب سام ا... علیها و 

حضرت امام سجاد علیه السام بودند.
ایشان با تشــکر از مجموعه های اداره کننده هیئت های عزاداری 
عاشــورا گفتند: حضور انبوه جوانان، ســخنرانی های پر محتوا، 
برخی از نوحه هــا و عزاداری هــای پر مغز، در مجموع ســطح 

هیئت های عزاداری را ارتقا داده بود.

بارها گفته ایم که 
اگر در هسته ای 

عقب نشینی کنید 
آنها مسئله موشک 
را پیش می کشند، 

اگر باز هم عقب 
بروید بحث حمایت 
از مقاومت را مطرح 

می کنند، اگر به عقب 
نشینی ادامه دادید 
موضوع حقوق بشر 

را جلو می آورند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار بیش از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 
جوانان نخبه را هدایای نفیس الهی و امانتی در دســت مســئوالن خواندند و با تاکید بر اینکه حتی لحظه ای در دفاع از جامعه 
علمی و نخبگان کشــور کوتاه نمی آیند، افزودند: با تکیه بر نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پر تالش، ایران 

بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی تبدیل خواهد شد.

کافه سیاست

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان علمی:

سرعت رشد علمی کشور به هیچ وجه نباید کاهش یابد

عبدا... ناصری فعال سیاسی اصاح طلب گفت: حاشیه هایی که آقای فریدون 
در نهاد ریاست جمهوری به وجود آورد آقای روحانی را با چالش  مواجه کرد.

به نظر من مهم ترین عضو کابینه آقای روحانی، آقای نهاوندیان اســت که 
در سه سال گذشته شــخص دوم دولت بوده اســت. حیطه اختیارات آقای 
نهاوندیان به اندازه ای در نهاد ریاســت جمهوری زیاد شــده که باید وی را 

معاون اول دانست.
 این وضعیت پس از حاشیه ســازی برای آقای فریدون تشدید شده و آقای 
نهاوندیان عما به »مرد شــماره دو« دولت تبدیل شــده است.بنده بعید 
می دانم آقای فریدون در دولت آینده حضور داشته باشند. بدون شک آقای 
روحانی پس از برجام با دو چالش جدی مواجه بوده اســت. نخست ماجرای 
فیش های حقوقی بوده که مدت ها وقت و انــرژی دولت را به خود معطوف 
کرد و دوم حاشیه هایی است که برای آقای فریدون در نهاد ریاست جمهوری 

به وجود آمد که آقای روحانی را با چالش  مواجه کرد.

ماهنامه آمریکایی نشــنال اینترست در گزارشــی با عنوان »عربستان 
ســعودی بیش از آن چیزی که ایران نگران عربستان باشد، نگران ایران 
است« نوشــت: اغلب اوقات فرض می شود که عربســتان سعودی برای 
ایران یک نگرانی بزرگ به حســاب می آید، همانطور کــه تهران برای 
عربستان یک نگرانی بزرگ محسوب می شــود، اما باید گفت این طور 
نیست.نشنال اینترست نوشــت: در حالی که ایران در حقیقت به عنوان 
یکی از اصلی ترین نگرانی های وزارت امور خارجه عربســتان محسوب 
می شود، باید گفت که عربســتان به عنوان اصلی ترین نگرانی کشوری 
قوی مثل ایران به حســاب نمی آید. اکنون تــرس از هژمونی ایران در 
منطقه به چیزی تبدیل شده که اجازه نمی دهد فکر اعراب منطقه آسوده 
باشد. ایران با گروه ها و جنبش های نیابتی خود را در منطقه ثابت کرده 
است. نشنال اینترست در پایان نوشت:تمرکز عربستان کاما روی ایران 

است اما برای ایران عربستان در رتبه های بعدی قرار دارد.

فعال سیاسی اصالح طلب:

نهاوندیان »مرد شماره دو« 
دولت است

به نقل  از نشنال اینترست: 

ریاض برای تهران 
نگرانی قلمداد نمی شود

دیدگاهواکنشانتخاباتحوزه

35 مدیر دو تابعیتی برکنار شدند

زمزمه برگزاری رفراندوم در سوریه

نامه محرمانه لیست امید
 برای آزادی یکی از عناصر فتنه

 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
79 مدیر دارای تابعیت مشــکوک بودند گفت: دوتابعیتی بودن ۳5 نفر از 
این مدیران اثبات شــد و در نتیجه آنها برکنار شدند.ســید حسین نقوی 
حسینی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی 
در رابطه با وضعیت مدیــران دوتابعیتی گفت: به گــزارش وزیر اطاعات 
تابعیت  چندین مدیر مشکوک بوده که پس از بررسی های الزم، دوگانگی 
تابعیت تعدادی از آنها اثبات شــد. وی افزود: بر این اساس این موضوع به 

دستگاه های مربوطه اباغ گردید و این مدیران از سمت خود برکنار شدند.

وزیر امور خارجه در جلســه غیرعلنی مجلس شورای اسامی اعام 
کرده است شرایط سیاسی برای برگزاری رفراندوم در سوریه در حال 
فراهم شدن اســت.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با حضور در 
جلسه غیرعلنی مجلس به بیان آخرین تحوالت منطقه و نیز نشست 
لوزان پرداخت. وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی اعام کرده است 
شرایط سیاسی برای برگزاری رفراندوم در سوریه در حال فراهم شدن 
اســت. ظریف افزوده که طرف مقابل که پیش از این تنها راه حلش 
حذف بشار اسد بود امروز در حال تن دادن به برگزاری رفراندوم است.

وی در جلسه غیرعلنی همچنین شرایط ایران برای حضور در لوزان 
را تشریح و اعام کرده شــرط ایران برای حضور در لوزان این بوده که 
ترکیب متوازن تری از کشورها در لوزان حضور یابند و ترکیب نشست 
لوزان محدود به قطر، ترکیه و عربستان نشود. وزیر امور خارجه تاکید 
کرده است طرف مقابل در برابر خواســت ایران کوتاه آمده و با اضافه 
شدن عراق و مصر ترکیب کشــورهای حاضر در لوزان بر اساس نظر 

ایران تغییر یافته است.

به گزارش هشدارنیوز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار ورود وی به پرونده 
نرگس محمدی از عناصر فتنه شدند. نرگس محمدی اخیرا به ۱6 
سال حبس محکوم شده اســت. فاطمه سعیدي نماینده تهران در 
مجلس شورای اسامی جزییات تازه اي از نامه نمایندگان به رییس 
 قوه قضاییه درباره پرونــده نرگس محمدي را بیــان کرد. وي در 
گفت و گو با اصاحات نیوز اظهار کرد: با اعام حکم خانم محمدي 
این نگراني در ما تشدید شد که وضعیت ســامتي و خانوادگي او 
چه مي شــود. با توجه به برخي ایرادات شــکلي و محتوایي که به 
این پرونده داشتیم احســاس کردیم مي توان از رییس قوه قضاییه 
تقاضا کرد تا ایشــان به پرونده ورود کند به همین دلیل بنده نامه 
اي خطاب به ایشان نوشتم. ســعیدي افزود: این نامه با همفکري 
برخي اعضاي فراکسیون امید پس از تغییراتي به امضاي اکثر بانوان 
فراکسیون زنان رســید اما در مشــورت هاي بعدي به این نتیجه 
رســیدیم که متقاضیان محدود به زنان نباشــند و همکاران مرد 

مجلس نیز در صورت تمایل امضا کنند.

آیت ا... مکارم شــیرازی رســوایی های اخیــر در تبلیغات 
انتخاباتی آمریــکا را درس عبرتی برای دلــدادگان غربی 
دانســت و گفت: امــروز پرده ها کنار رفتــه و چهره واقعی 

آمریکا و غرب برای جهانیان روشن شده است.
این مرجع تقلید در درس خارج فقه خود در مســجد اعظم 
قم، از اقداماتی که به نام اســام انجام می شــود، اما تیشه 
به ریشه دین می زند انتقاد کرد.ایشــان رسوایی های اخیر 
دو نامزد انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا در تبلیغات 
انتخاباتی را مورد اشــاره قــرار داد و افزود: ایــن دو نفر با 
این سوابق ســوء می خواهند ســکاندار یکی از بزرگ ترین 
کشــورهای جهان شــوند و ادعای کدخدایی جهان را هم 
دارند، این رسوایی دموکراســی غربی است.وی بیان کرد: 
روزگاری بود که برخی در کشور ما آرزو می کردند همچون 
غربی ها و آمریکایی ها باشند و دموکراسی از نوع آمریکایی 
داشــته باشــیم، اما حاال پرده ها کنار رفته و واقعیات برای 
همگان روشن شده اســت.آیت ا... مکارم شــیرازی افزود: 
نباید فریب تمدن و دموکراســی غربی را خورد؛ آنها نه وفا 
می دانند چیســت، نه به تعهدات  خود پایبند هستند و به 

شعارهای حقوق بشری هم که می دهند متعهد نیستند.

 رییس فراکسیون امید مجلس شــورای اسامی در 
حاشیه جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه ترمیم کابینه تا چه اندازه برای تجدید قوا تاثیر 
دارد؟ گفت: این موضوع جزو مطالبــات مردم بود و 
من در این راستا از دولت تشکر می کنم. اگر چه این 
 موضوع یکی دو ماه دیر اتفاق افتاد ولی در این راستا

 امیدوارم کــه بازتاب مثبتی در ایجــاد فضای جدید 
داشته باشد.

 محمد رضا عــارف افزود: ان شــاءا... ایــن موضوع 
نتیجه اش تاش بیشــتر دولت برای پاسخگویی به 
مطالبات مــردم در بخــش های اشــتغال و اقتصاد 

خواهد شد.
وی در پاســخ به این ســوال کــه آیــا وزرای جدید 
می توانند تغییر اساســی ایجاد کنند، اظهار داشت: 
زمان در این راســتا وجود دارد، به نظرم هر فردی که 
وزیر می شود نباید برای چند ماه آینده برنامه ریزی 
 کند بلکه باید برای پنج ســال آینــده برنامه ریزی 
 کند کــه بتوانــد برنامــه جامعــی بــرای دو دوره

 داشته باشد.

آیت ا... مکارم شیرازی: 

عده ای دلداده 
غربی ها هستند

محمدرضا عارف:

برای ترمیم کابینه از دولت 
تشکر می کنم

عضو حزب موتلفه اسالمی: 

نامزدها در صورت حمایت 
بیگانگان از آنها اعالم برائت کنند

نماینده سابق مجلس:

به مردم درباره حمایت از 
نامزدی خاص، امر و نهی نکنید

حمید رضا ترقی عضو حزب موتلفه اســامی با اشاره 
به سیاست های اباغی از ســوی مقام معظم رهبری 
برای انتخابات گفــت: نامزدهــای انتخاباتی وظیفه 
دارند در صورت هر گونه مداخله و حمایت بیگانگان 

از آنها اعام برائت کنند.
عضو حزب موتلفه اســامی تاکید کــرد: ا گر فردی 
نامزد شد و رســانه ها و مقام های بیگانه از او حمایت 
کردند باید با صراحت کام و موضع گیری به موقع از 
آنها برائت کند.وی راهبرد این سیاســت ها در رابطه 
با انتخاب شــوندگان را منوط به شایسته گزینی در 
روند انتخابات برشــمرد کــه مقام معظــم رهبری 
 برا این شایســته گزینی نکته هایی را مــورد تاکید 

قرار دادند.
ترقی با تاکید بر اینکه شــورای نگهبان باید نسبت به 
حفظ شرایط و انتخاب شوندگان مراقبت داشته باشد 
اظهار داشــت: اگر بعد از تایید صاحیت کشف شد 
که فردی به دالیلی صاحیت الزم را ندارد شــورای 

نگهبان باید بتواند این صاحیت را سلب کند.

 ابراهیــم نکــو در رابطه بــا اظهارنظــر اخیــر یکی از 
نماینــدگان مجلس مبنی بــر اینکه حضــور روحانی در 
انتخابات 96 به مصلحت کشــور نیســت، اظهار داشت: 
مطرح کردن اینگونه مســائل از تریبــون مجلس توهین 
به آحاد جامعه اســت.  نماینده ســابق مجلس ادامه داد: 
کســانی که مردم را امر و نهی می کنند که از چه کسانی 
در انتخابات ریاســت جمهوری حمایت و از چه کســانی 
عبور کننــد، خــود را عهــده دار مســئولیت های همه 
دســتگاه ها و مجریان انتخاباتی کشور تلقی می کنند.وی 
با بیان اینکه خودبزرگ بینــی این افراد اجازه طرح چنین 
اظهارنظرهایــی را می دهد، تصریح کرد: بهتر اســت این 
افراد اجازه تصمیم گیری را به مردم بدهند که بر اســاس 
تکلیف خود انتخابــات را مدیریت کــرده و رقم می زنند.

نکو گفت خروجی اقدامات مهم روحانی در ۴ سال آینده 
مشخص خواهد شد و اگر کســانی که به ناحق از روحانی 
انتقاد می کنند در انتخابات 96 شــرکت کننــد و پیروز 
شــوند، باید برای کشــور به جهت مصایبی که در آینده 

پیش خواهد آمد، مجالس سوگواری برپا کرد.

اخبار
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

خودروهای تولید آمريکا چگونه وارد ايران شده اند؟

با مسئوالن

قاب اقتصاد

کارمندان کدام کشورها بیشترين 
حقوق را دريافت می کنند؟

جايگزين زيبای 3۱ میلیونی
پرايد را ببینید

هر کارمنــد در آمریکا به طور میانگین ســاالنه 56/7هزار دالر 
حقوق می گیرد و در این کشــور باالترین میزان دســتمزد به 
کارمندان پرداخت می شــود. بســیاری از کارمندان از میزان 
درآمدهای خود ناراضی هســتند و تصور مــی کنند اگر همین 
شغل را در یک کشــور دیگر دنبال می کردند، حقوق و مزایای 
بیشتری به دســت می آوردند. همواره این سوال در ذهن مردم 
بوده اســت که کدام کشورها، حقوق و دســتمزد بیشتری را به 
کارگران و کارمنــدان خود پرداخــت می کند و میــزان پول 

پرداختی ماهانه در این کشورها چقدر است؟
کارشناسان بر اساس آخرین بررسی های خود، لیست کشورها 

با بیشترین میزان درآمد ساالنه را به ترتیب زیر منتشر کردند:
  آمریکا - میانگین درآمد ساالنه: 56730 دالر
  ایرلند - میانگین درآمد ساالنه: 52980 دالر

  لوکزامبورگ - میانگین درآمد ساالنه: 52840 دالر
  سوییس - میانگین درآمد ساالنه: 51730 دالر

  هلند - میانگین درآمد ساالنه: 48150 دالر
  بریتانیا - میانگین درآمد ساالنه: 46480 دالر
  استرالیا - میانگین درآمد ساالنه: 45640 دالر

  نروژ - میانگین درآمد ساالنه: 45290 دالر
  کانادا - میانگین درآمد ساالنه: 44730 دالر

  کره جنوبی - میانگین درآمد ساالنه: 37810 دالر

این خودرو قرار اســت به جای پراید با قیمت 31 میلیون تومان 
عرضه شــود؛ البته اگر مانند دیگــر وعده های پســابرجامی، 
این قیمت دوبله نشــود! فرانســوی ها با همان الگویی کوئید را 
ساختند که قبال برای ساندرو و ساندرو استپ وی امتحان کرده 
بودند؛ ولی این بار مســئله فرق می کرد. رنــو فقط به دنبال یک 
هاچ بک قدبلند نبود؛ بلکه محصولی می خواســت که بی نهایت 
ارزان باشــد! به همین دلیل به ســراغ بازار هندوستان رفت که 
هم ساخت ارزان داشته باشــد و هم مشــتری زیاد و نهایتا در  
سال2015، خط تولید کوئید را به راه انداخت. کوئید ابتدا برای 
هند و چند بازار آسیایی دیگر ساخته شد؛ ولی حاال زمزمه های 
جهانی شــدن آن شــنیده می شــود. پیمان کارگر، مدیرعامل 
رنو پارس، در مــورد مهم ترین موضوع کوئیــد یعنی قیمت آن 
نیز اظهار نظر و قیمــت آن را حدود 31 میلیــون تومان اعالم 
کرد. البته اگــر مانند دیگر وعده های پســابرجامی، این قیمت 

دوبله نشود!

رییس اتحادیه مصالح ساختمانی اســتان اصفهان، از افت 
قیمت مصالح ســاختمانی در یک ماه گذشــته خبر داد و 
گفت: قیمت مصالح ســاختمانی با افت 30 تا 50 درصدی 
مواجه بوده و به ســبب اســتاندارد نبودن، صــادرات این 

تولیدات تعطیل شد.
ناصر محمدی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان، 
با اشاره به قیمت مصالح ســاختمانی در سال جاری اظهار 
داشت: مصالح ســاختمانی ایران، به کشــورهای خارجی 

صادر می شد و از وضعیت مناسبی برخوردار بود.
وی از افت قیمت مصالح ســاختمانی در یک ماه گذشــته 
خبر داد و افزود: در یک ماه گذشــته مصالح ســاختمانی 
شامل آجر و سیمان با افت 30 تا 50 درصدی قیمت مواجه 

بوده و هیچ گونه افزایش قیمتی در این زمینه حاصل نشد.
رییس اتحادیه مصالح ســاختمانی استان اصفهان تصریح 
کرد: رکود بخش مسکن و متوقف شــدن صادرات مصالح 
ساختمانی، سبب افت قیمت مصالح ساختمانی شده و در 

یک سال گذشته وضعیت بازار راکد بوده است.
وی با اشــاره به اســتاندارد نبــودن مصالح ســاختمانی 

بیان کرد: در ایران مصالح ســاختمانی ســیمان و آجر به 
کشورهای عربی و افغانستان صادر می شد؛ اما به سبب عدم 
کیفیت و اســتاندارد این مصالح، صادرات آنها تعطیل شد؛ 
زیرا مصالح ساختمانی در هر کشور از استاندارد مشخصی 
برخوردار بوده و وقتی این مصالح وارد کشوری شود، آن  را 

با استاندارد همان کشور مقایسه خواهند کرد.
محمدی گفت: در یک ماه گذشــته انجمــن کارخانه های 
تولید ســیمان، توافق نامه ای را امضا کردنــد که منجر به 

افزایش 40 درصدی قیمت سیمان شد.
وی با اشــاره بــه یک باره بــودن افزایش قیمت ســیمان 
خاطرنشــان کرد: در حالی کــه صنعت ســیمان با رکود 
همراه بوده، بر اســاس این تفاهم نامه به قیمت های ســال 
93 برگشتند؛ زیرا در این مدت افزایش قیمتی را مشاهده 
نکرده بودند و با توجه به این توجیه، افزایش قیمتی حاصل 

نشده است.
رییس اتحادیه مصالح ساختمانی استان اصفهان بیان کرد: 
بخش مسکن در حالت رکود به سر می برد که اتفاق مثبتی 
به شــمار نمی آید؛ اما قیمت مصالح ساختمانی در رابطه با 

این موضوع تاثیری ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: در بخــش ســاختمان، میل گرد، 
ام دی اف و سرامیک با رکود مواجه هســتند؛ چراکه تولید 
از مصرف سبقت گرفته اســت و بهبود این اوضاع به دولت 
و فعال شدن بخش عمرانی بستگی دارد که در حال حاضر 

نتیجه قابل مالحظه ای پیش بینی نمی شود.

ريیس اتحاديه مصالح ساختمانی اصفهان:

 صادرات مصالح ساختمانی
از استان اصفهان متوقف شد

پارلمانخبر

نماینده مردم برخوار،  شاهین شهر و میمه گفت: در حال 
حاضر هیچ پــروژه ای برای آینده زاینــده رود و نجات آن 
فعال نیســت و پروژه هایی مانند بهشــت آباد، تونل سوم 
کوهرنگ و سد آن و مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب، 

همه تعطیل هستند.
حسینعلی حاجی، با اشاره به کاهش حجم آب و کیفیت 
آن در پایین دست رودخانه زاینده رود به دلیل عدم اجرای 
وظایف قانونی در باالدســت و لزوم توضیح وزیر نیرو در 
این خصوص، اظهــار کرد: بنده گزارشــی 16 صفحه ای 
از روند بارگذاری های جدید و غیرمجاز در باالدســت در 
اختیار دارم که نشان می دهد در صورت ادامه یافتن این 
وضعیت، در آینده نزدیک در استان اصفهان آب شرب هم 

نخواهیم داشت و این فاجعه است.
نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمــه اضافه کرد: 
قرار بوده پس از بهره برداری از پروژه تونل سوم کوهرنگ، 
انتقال آب به برخی از اســتان های مرکزی کشور صورت 
پذیرد؛ ولی 16 سال اســت که بدون بهره برداری از پروژه 
مذکور، انتقــال آب از زاینده رود صــورت می گیرد. عضو 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حجم آب 
مورد نیاز جهت جبران کمبــود آب حوضه زاینده رود در 
هر ده سال را 200میلیون مترمکعب و زمان مورد انتظار 
برای بهره برداری از پروژه تونل سوم کوهرنگ را با شرایط 
کنونی بیش از 10 سال اعالم کرد. حاجی دلیگانی، با ارائه 
آماری از حجم آب ورودی به ســدهای منطقه و حوضه 
رودخانه زاینده رود و همچنین حجم مصارف افزوده شده 
در سه دهه گذشــته و الگوی مصرف در باالدست استان 
اصفهان، خطاب بــه وزیر نیــرو گفت: »آقــای وزیر! با 
صورت جلســه و دســتور، مســئله کنترل مصارف در 
باالدست حل نمی شــود و باید به صورت عملی، مصوبه 
مربوط به نحوه استفاده از منابع آب در باالدست رودخانه 
زاینده رود اجرایی شــود.« وی با تاکید بــر تامین اعتبار 
موردنیاز تونل سوم کوهرنگ تصریح کرد: با تامین اعتبار 
مورد نیاز برای تونل ســوم کوهرنگ، حدود 150میلیون 
مترمکعب از کمبود آب ورودی به استان اصفهان جبران 
می شــود.  عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، راه حل دیگر تامین آب موردنیاز استان اصفهان 
را اختصاص حداقــل 50درصد آب موجــود در منطقه 
فریدن و سمیرم و جلوگیری از خروج آن از استان، اعالم و 
اظهار کرد: اجرایی شدن پروژه بهشت آباد، بخش دیگری 
از این راهکار است و امیدواریم با توجه جدی تر مسئولین 
به مسائل مطرح شــده، از بروز مشکالت اساسی در آینده 

جلوگیری به عمل آید.

هیچ پروژه ای برای آينده زاينده رود و نجات آن
 فعال نیست؛

فاجعه در راه اصفهان

برخالف بیانات صریــح مقام معظم رهبــری مبنی بر عدم 
واردات کاالهــای مصرفــی از آمریکا، برخــی خودروهای 
تولید شده در این کشــور، وارد ایران شــده است. چندی 
پیش مقــام معظم رهبری طــی بیاناتی، از دســتگاه های 
مسئول خواستند مانع از واردات کاالهای مصرفی از آمریکا 
شــوند. به دنبال این بیانات بود که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مجــوز واردات خودروهای آمریکایی شــورلت به 
ایران را لغو کرد.در این زمینه مجتبی خســروتاج، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کــرده بود: »یک تاجر 
ایرانی ازطریق نمایندگی شــورلت کره در عمــان، اقدام به 
ثبت ســفارش برای واردات 700 دستگاه خودرو از این برند 
آمریکایی کرده بود که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری 
درخصوص ممنوعیت واردات کاالهــای مصرفی از آمریکا، 
به این واردکننده ابالغ شد که بر اساس سیاست های کالن 
کشور، اجازه واردات این خودرو را ندارد؛ و إال مجوز آن باطل 
خواهد شد.« در این شرایط براساس اســناد به دست آمده 
مشــخص شــده که برخالف لغو مجوز واردات خودروهای 
شورلت، برخی خودروهای تولید شده در آمریکا، وارد ایران 
شده و به فروش رسیده اســت. در خودروهای وارد شده از 
 آمریکا که برند آن متعلق به یک شرکت ژاپنی است، عبارت 
»MADE IN U.S.A«)ســاخت آمریکا( درج شده و نشان 
می دهد که این خودروی ژاپنی، در آمریــکا مونتاژ و تولید 
شده است. در این رابطه، مدیرعامل شرکت واردکننده این 
خودروها به »ایسنا« گفت: خودروی آمریکایی یعنی فورد، 
شــورلت و بیوک؛ اما خودروهای اروپایی، کــره ای و ژاپنی 
که در آمریکا تولید می شوند، آمریکایی محسوب نمی شود؛ 
زیــرا خودروســازان بزرگ دنیــا، در کشــورهای مختلف 
ازجمله آمریکا ســایت تولیدی دارند. وی در پاسخ به اینکه 
به هر حال واردات خــودروی تولید شــده در آمریکا با هر 
برندی، به معنای خروج ارز از ایران به منظور ایجاد اشــتغال 
برای کارگران آمریکایی اســت، گفت: فقط ما نیســتیم که 
خودروی تولید شده در آمریکا را وارد می کنیم، بلکه برخی 
از خودروهای وارداتی به ایران که حجم وارداتشان نیز بسیار 
بیشتر از ماست، در آمریکا تولید شــده و از این کشور وارد 

ایران می شوند.
 در این شرایط مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
شفاف سازی کنند که با وجود تاکیدات و دستور موکد مقام 
معظم رهبری مبنی بر ممنوعیــت واردات کاالهای مصرفی 
آمریکایی، چگونه خودروهای تولیدی در آمریکا وارد ایران 

شده است؟

باوجود بیانات صريح مقام معظم رهبری مبنی بر 
عدم واردات کاالهای مصرفی از آمريکا؛

خودروهای تولید آمريکا 
چگونه وارد ايران شده اند؟

نگاه روز

علی طیــب نیا در پایان ســفر دوروزه خود بــه اصفهان، 
شامگاه سه شــنبه در جمع خبرنگاران اصفهانی، با اشاره 
به اینکه سیاســت های ابالغی اقتصــاد مقاومتی با درک 
عمیق از معضالت ســاختاری ایران و مقابله با مشکالتی 
تصویب و ابالغ شــد که در فرایند اقتصادی با آنها مواجه 
هستیم، گفت: این سیاســت ها با اقداماتی که در ساختار 
کشور انجام می دهد، موجب رشــد کشور و عزت و بهبود 
زندگی مردم خواهد شــد. در ادامه، گزیده ای از سخنان 

وزیر اقتصاد را می خوانید:
  این برای نخســتین بار اســت که در اقتصــاد، برنامه 

عملیاتی با اهداف کمی و کیفی داریم.
  برنامه دارای برش استانی اســت و هر استان به فراخور 

شرایط خاص خود می تواند پروژه هایی داشته باشد.
  برای نظارت بر پیشــرفت طرح ها و بررســی مشکالت 
آن، تصمیــم گرفته شــد تا اســتان های کشــور ما بین 
وزارتخانه ها، تقســیم و برای هر استان، یک وزیر معین به 

وزارتخانه های مشخص معرفی شوند.
  بنده بــه عنوان وزیــر اقتصاد، وزیر معین اســتان های 
اصفهان و سمنان هســتم و بنا دارم در سفرهای خود به 
اســتان ها، با مشکالت آنها آشنا شــده و میزان پیشرفت 

پروژه ها را بررسی کنم. این نخستین سفر من به اصفهان 
در این ِسمت اســت که طی آن، مدیران ارشد این حوزه 

همراه ما بوده و در جلسات متعدد شرکت کردند.
  به طور حتم هــر دو ماه یک بــار در ایــن خصوص به 

اصفهان سفر می کنم.
  تصمیم ما، رونق بخشی به اقتصاد ایران و تسریع فرایند 
آن و همچنین رفع مشــکالت واحدهای تولیدی کشور، 
بخصوص استان اصفهان، با داشتن بیشترین تعداد واحد 

صنعتی است.
  امسال، سال خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است؛ چرا 
که اولین ســال بعد از تحریم ها و همچنین سال اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل است.
  سیاســت های اقتصــاد مقاومتی برای حل مشــکالت 
اقتصــادی، بلنــد مدت اســت و بــا اجــرای اصالحات 
ساختاری، می توان در مسیری حرکت کرد که مشکالت 

مردم حل شود.
  خوشبختانه در اقداماتی که طی 3 سال گذشته صورت 
گرفت، امروز شاهد تورم تک رقمی هســتیم و در زمینه 
افزایش نرخ رشــد اقتصــادی، اقدامــات موثری صورت 

گرفته است.

  هدف امسال، رسیدن به رشد اقتصادی 5درصد بوده و 
این رشد، مقدمه ای برای رســیدن به رشد 8درصدی در 

برنامه ششم توسعه است.
  مطابــق این برنامه، دولــت در نظــر دارد 7 هزار واحد 
صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را فعال کند و در این راستا 
بخش های مختلــف از جمله نظام بانکــی، بیمه، تامین 

اجتماعی و... بسیج شده اند.
  یک نفتی بــودن اقتصاد و دولتی بودن آن، دو مشــکل 

اقتصاد کشور ماست.
  با یک برنامه منطقی و منســجم، باید از این مشــکالت 
خارج شویم. با توجه به مشکالت ســاختاری، برنامه های 

خوبی طراحی خواهیم کرد.
  هنوز نفت در دنیا بر حســب دالر تعیین می شــود و ما 
مجبوریم از این ارز استفاده کنیم؛ اما سیاست ما این است 

که معامالت بین دو کشور، با پول  ملی آنها انجام گیرد.
  اســتعفا از خدمت به مردم از ســمت من حقیر صحت 

ندارد.
  زمانی که اعمال تحریم ها بــا کاهش قیمت نفت همراه 
شود، مشــکالت نیز بیشتر خواهد شــد؛ مشکالتی هم از 
گذشــته به ما رســید که همه این موارد در کنار هم قرار 

می گیرد.
  در قضیه پولشــویی افتخار ایران این است که در مسیر 
شفافیت، حرکت و با فســاد و قاچاق و فرار مالیاتی مبارزه 
کنیم. بهترین شــیوه مقابله با این مشــکالت، مبارزه با 
پولشویی است؛ شــفافیت و ارتقای آن در نظام اقتصادی 

کشور نیز موجب کاهش مشکالت می شود.
  در هیچ کجای دنیا مردم عالقــه ای به پرداخت مالیات 
ندارند و همه جای دنیا مالیات را به زور می گیرند. به طور 
کلی در تعریف مالیات کلمه زور وجود دارد و ایران از این 

قاعده مستثنا نیست.
  ما باید مالیات بگیریم؛ اما شــیوه اخذ مالیات آن اکنون 

درست و عادالنه نیست.
  اصالح نظام مالیاتی، مهم ترین پروژه کشور است.

  اینکه مدام گفته می شــود اصفهان بیشــترین مالیات 
را پرداخت می کند، به دلیل حجم بــاالی تولید و تعداد 
واحدهای صنعتی بزرگ در این اســتان نســبت به سایر 
استان های کشــور اســت. اصفهان باید مالیات بیشتری 
پرداخت کنــد؛ اما ما نیز باید بیــن هزینه ها و درآمدهای 
اســتانی تعادل برقــرار کنیم تا مــردم آثــار هزینه کرد 
پول خود را در شهرهایشــان ببیننــد و راحت تر مالیات 

پرداخت کنند.
  زمانی که با تحریم مواجه شــدیم، 2 سال متوالی رشد 
اقتصادی منفی داشــتیم؛ از طرفی نیز کاهش درآمد ملی 
از تولید ناخالص داخلی شــدیدتر بوده که سبب کاهش 
20درصــدی درآمد مــردم و همچنین مواجهــه با تورم 
45درصدی شــد؛ درحالی که یکی از آثار تورم، تشــدید 

نابرابری است.

وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران اصفهانی عنوان کرد:

اصفهان باید مالیات بیشتری پرداخت کند

  اينکه مدام گفته 
می شود اصفهان 

بیشترين مالیات را 
پرداخت می کند، 

به دلیل حجم 
باالی تولید و تعداد 
واحدهای صنعتی 

بزرگ در اين استان 
نسبت به ساير 

استان های کشور 
است

وزير اقتصاد و امور دارايی با تاکید بر اينکه امسال، سال خاصی در تاريخ اقتصادی ايران 
است، گفت: هدف امسال ما، رسیدن به رشد اقتصادی 5درصد بوده و اين رشد، مقدمه ای 

آيت ا... مظاهری؛ ريیس حوزه علمیه برای رسیدن به رشد 8درصد است.
اصفهان

مهدی کشمیری؛ مديرعامل شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان

ربا، ســودهای  مســئله 
کالن و حیــف  و میــل 
در برخــی بانک هــا باید 
به صورت اساســی حل 
برای  چنان کــه  شــود؛ 
و  مالیاتــی  مشــکالت 
اقدامات نادرستی که در 
این زمینه وجــود دارد، 
باید چاره  اندیشی شود و 
با اهتمام و توجه به همه 
مقاومتی،  اقتصــاد  ابعاد 
زمینه برای درمان اقتصاد 
بیمــار فراهم شــده و به 

تدریج مشکالت اقتصادی، کاهش پیدا کند.

چهار نفر از اعضای انجمن 
بیــن المللی پــارک های 
جهان، در شــهرک علمی 
تحقیقاتــی اصفهان عضو 
شــده اند. همچنین این 
شــهرک ارتبــاط خوبی 
با یونسکو داشــته و تنها 
مرکز رشد این سازمان در 
تحقیقاتی  علمی  شهرک 
اصفهان مســتقر اســت.

تحقیقاتی  علمی  شهرک 
اصفهان در حــال حاضر 
 10 و  پــارک  دو  دارای 

مرکز رشد است و از 470 شرکت موجود در شهرک، 175 شرکت 
در دوره رشد هستند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، از افزایش 20درصدی 
قیمت گوجه در بازار خبر داد. ناصر اطرج با تایید خبر افزایش قیمت 
گوجه در بازار اصفهان، گفت: علت افزایش قیمت گوجه در اصفهان، 
کاهش گوجه اصفهاني و ورود این محصول از فارس اســت. وی در 
ادامه بــه قیمت فعلي گوجــه در میادین میوه و تره بار اشــاره کرد 
و افزود: قیمت گوجه تا قبــل از ورود گوجه هاي اســتان فارس به 
اصفهان، کیلویي 1000تومان بوده و پس از ورود گوجه از اســتان 
فارس، به کیلویي 1200 تومان رســیده اســت. رییــس اتحادیه 
میادین میوه و تره بار اصفهان، درخصوص قیمت ســایر میوه هاي 
فصل گفــت: قیمت نارنگي تخــم ژاپنــي از 2000تا3000تومان، 
نارنگي معمولــي از 1400تــا2200 تومــان و ســیب درختي از 

500تا3000تومان است.

درشش ماهه اول سال جاری، بیش از 37 میلیون کیلوگرم محصوالت 
کشــاورزی به ارزش 45 میلیون دالر از اســتان اصفهان صادر شــده 
است. براســاس گزارش مدیریت تنظیم بازار سازمان، این محصوالت 
شامل 11میلیون تن حیوانات زنده و محصوالت حیوانی، یک میلیون 
و 349هزارتن محصوالت نباتــی، 2میلیون و 300 هــزار تن صنایع 
غذایی و یک میلیون و 300 هــزار تن محصوالت صنایــع تبدیلی و 
صنایع وابسته و بقیه شامل روغن های حیوانی و نباتی و ماشین آالت 

کشاورزی بوده است.
براساس این گزارش، بیشــترین حجم ارزش ارزی، شامل محصوالت 
به دســت آمده از حیوانات زنده و محصوالت حیوانی شده است. عمده 
محصوالت صادراتی شــامل قند و شــکر، محصوالت لبنی، گوشت و 

احشا و گالب استحصالی از گل محمدی است.

افزايش 20 درصدی قیمت 
گوجه در بازار اصفهان

افزايش صادرات 
محصوالت کشاورزی

زاينده رود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تاثیر منفی نوشیدنی های قندی بر قدرت باروری زنان

به گفته متخصصــان تغذیه، برخی فاکتورهای مشــخص بیش از 
سایر موارد، فرد را در معرض ســوءتغذیه قرار می دهد. سوءتغذیه 
الزاما همیشه به دلیل نخوردن غذا نیست؛ بلکه گاهی اوقات برخی 
عوامل موجب بروز سوءتغذیه می شوند. طبق اعالم آکادمی تغذیه 
و برنامه ریزی غذایی، ممکن اســت فردی چــاق و همزمان دچار 
سوءتغذیه نیز باشد. به گفته این آکادمی، از جمله عوامل پرخطر و 

متداول سوءتغذیه موارد زیر است:
بستری شــدن در بیمارستان، افزایش ســن بخصوص اگر همراه 
با دمانس یا زوال عقل باشد، مشکالت ســالمت دهان و دندان، از 
دست دادن اشتها، جراحات شدید سر، اختالل در خوردن، عفونت 

جدی، نارسایی در یک عضو.

طبق یک مطالعه جدیــد، افرادی که از رژیــم غذایی مدیترانه ای 
پیروی می کنند، یک ســوم کمتــر در معرض ابتال بــه بیماری 
چشمی موسوم به » دژنراســیون ماکوال« یا تباهی لکه زرد چشم 

)AMD ( قرار خواهند داشت که منجر به کوری نیز می شود.
طبق گــزارش ایــن محققان، پیــروی بیشــتر از رژیــم غذایی 
مدیترانه ای، با ریســک کمتر بیمــاری AMD همراه اســت که 
با افزایش ســن بروز می کند و تنها ۳۹ درصد افــرادی که از این 
رژیم غذایی پیروی کردند، مبتال به این بیماری چشــمی شدند؛ 
درحالی که در حــدود ۵۰ درصد از افرادی به ایــن بیماری مبتال 

شدند که از این رژیم غذایی پیروی نکرده بودند.
محققــان دریافتند میوه هــا مخصوصا نقش مهمی در ســالمت 
چشــم دارند و افرادی که حدود ۱۴۰ گرم میوه در روز می خورند، 

۱۵درصد کمتر مبتال به بیماری چشمی تباهی لکه زرد می شوند.
به عالوه این گزارش نشان داده است که کافئین و آنتی اکسیدان ها 
برای سالمت چشم نقش محافظتی دارند؛ به طوری که در افرادی 
که میزان بــاالی کافئین مصرف می کردنــد )در حدود ۷۸ میلی 
گرم در روز(، ۵۴/۴درصــد به AMD مبتال نشــده و ۴۵/۱درصد 

مبتال به این بیماری بودند.
به گفته محققان، عالوه بر حفاظت از ســالمت چشــم، این رژیم 
غذایی با کنتــرل بهتر قند خون، ریســک پایین تر افســردگی و 

کاهش میزان التهاب نیز مرتبط است.

 طبق نتایج یک تحقیق، نوجوانان مبتال به اختالل اوتیسم بیشتر 
چاق می شوند و چاقی آنها در مقایســه با هم سن و سال هایشان، 

تداوم بیشتری در طول سال های نوجوانی دارد.
به گفته محققــان، چاقــی دوران کودکی می توانــد پیامدهای 
بلندمدتی برای ســالمت افراد مبتال به اوتیســم داشــته باشد. 
آویوا ماســت، سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه تافتس بوستون، 
در این باره مــی گوید: »کــودکان دارای ناتوانی های رشــدی، با 
چالش های منحصربه فردی روبه رو هســتند و مشکالت پزشکی 

آنها نیاز به توجه بیشتری دارد.«
این مطالعه شــامل ۴۴ هزار نفــر بین ۱۰ تا ۱۷ ســال بود که در 
نظرسنجی ســالمت ســال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ شــرکت کرده بودند. 
این نظرســنجی شــامل اطالعاتی در مورد وزن، قد، جنســیت، 
نژاد، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و ابتال یا عدم ابتال به اوتیســم 
بود. محققان با بررسی این نظرســنجی ها دریافتند که چاقی در 
بین کودکان و نوجوانان مبتال به اوتیســم شــیوع بیشتری دارد؛ 
به طوری که ۲۳ درصد از افراد مبتال به اوتیســم، چاق بودند و این 
وضعیت بین افــراد عادی، ۱۴درصدبــود. همچنین نرخ چاقی در 
میان افراد۱۰ تا ۱۷ سال که مبتال به اوتیســم نبودند، ۵۰ درصد 
کاهش یافت؛ اما نرخ چاقی در بین کودکان مبتال به اوتیســم، در 

طول این سال ها تغییری نکرده بود. 
همچنیــن محققــان دریافتند بروز اتیســم در پســران، بیش از 
دختران شــیوع دارد. محققان عنوان می کنند از آنجایی که افراد 
مبتال به اوتیســم تحرک کمتری دارند، ریسک اضافه وزن در آنها 

افزایش می یابد.

چه حالی پیدا می کنید اگر به شــما بگوییم آنچه مطمئن هستید 
پوســتتان را نرم و تمیز می کند، در واقع زمیــن بازی میکروب ها 
محسوب می شــود؟ متاســفانه باید گفت لیف حمام آن طور که 
به نظر می رســد، ناجی پاکیزگی تان نیســت. علتــش به خاطر 
سلول های مرده پوستی اســت که در گوشه ها و درزهای لیف گیر 
می کند؛ آن هم پس از آنکه آن را روی پوست خود مالیده و سپس 
در محیط حمام قرار دادید که گرم و نمناک بوده و همین، زمینه را 

برای رشد باکتری، قارچ و کپک در لیف فراهم می آورد.
تحقیقات نشــان می دهد که لیف ها، میزبان ســطح گسترده ای 
از انواع باکتری ها بوده و رشــد بیش از حــد باکتری ها معموال در 
نیمه شــب رخ می دهد. اما صبر کنید، داستان زمانی بدتر می شود 
که شما لیف سرشار از میکروب را روی پوستی بکشید که تازه آن 
را با تیغ تمیز کرده اید و همین باعث می شــود تا باکتری ها فرصت 
آن را داشته باشند تا وارد بریدگی ها و تورفتگی های پوستی شده و 

زمینه برای بروز حساسیت و عفونت فراهم شود.
اگر نمی توانید بدون لیــف زدن حمام کنید، راه هایی هســت که 
همچنان از آن اســتفاده کنید؛ تنها کافی  اســت که نکات الزم را 
بیشتر رعایت کنید. برای شروع ســعی کنید هر از گاهی لیف تان 
را عوض کنید. اگر از الیاف طبیعی، هر ۳ تــا ۴ هفته و اگر از الیاف 
پالستیکی است، هر دو ماه یکبار آن را عوض کنید. اگر دیدید که 
لیف تان بوی کهنگی و رطوبت می دهد یا متوجه شــدید که روی 
آن کپک زده، بالفاصله آن را کنــار بگذارید. برای آنکه مدت زمان 
بیشتری بتوانید از لیف تان استفاده کنید، آن را در حمام نگذارید؛ 
چرا که حمام محیطی اســت که باعث تحریک و رشــد باکتری ها 
می شود. درعوض برای خشــک شــدن، آن را جایی بگذارید که 

چندان مرطوب نیست؛ مثال کنار یک پنجره باز.
اگــر لیف تان از جنــس الیاف طبیعی اســت و نه پالســتیکی، با 
شســتن می توانید مواد عفونی  آن را از بین ببرید. توصیه می شود 
آن را هفته ای یک بــار و به مدت پنج دقیقــه در محلول آب ژاول 

رقیق شده قرار دهید.

فاکتورهای پرخطر
 ابتال به سوءتغذيه را بشناسید

تحقیق جديد نشان می دهد؛

فوايد رژيم غذايی مديترانه ای
 برای قوه بینايی

شیوع چاقی در بین نوجوانان
 مبتال به اوتیسم

هر چند وقت يک بار بايد
 لیف حمام تان را عوض کنید؟

طبق نتایج تحقیقات، هم نوشــیدنی هــای رژیمی و هم 
نوشابه های حاوی قند بر سالمت تخمک های زنان تاثیر 

گذاشته و توانایی باروری آنها را به خطر می اندازند.
محققان برزیلی در مدت دو سال، تاثیرات نوشیدنی های 
رژیمــی و حــاوی قنــد را روی قــدرت بــاروری زنان 

مطالعه کردند.
یافته های آنها نشــان داد هر دو نوع نوشــیدنی موجب 
کم شــدن موفقیت تخمــک ها در النه گزینــی در رحم 
می شود. به گفته محققان، بیماران باید از عوارض جانبی 
و احتمالی ماده قندی و شــیرین کننــده های مصنوعی 
بر موفقیت تولیدمثل آگاه باشــند. به گفته تیم تحقیق، 
»عمدتا مردم معتقدند شــیرین کننــده های مصنوعی 
سالم تر از قند عادی اســت؛ درحالی که از خطرات پنهان 

آن آگاه نیستند.«

پزشکان طی یک بررســی جدید تاکید کردند زنانی که در دوران 
بارداری از اســتامینوفن به عنوان یک ُمســکن بی خطر استفاده 
می کنند، احتمال مبتال شدن فرزندشان به مشکالت رفتاری در 
آینده بیشتر است. طی این بررسی مشخص شده که استامینوفن، 
اولین انتخاب زنان باردار به عنوان یک مســکن بی خطر است؛ در 
حالی که مصرف آن باعث می شود احتمال تولد نوزادان مبتال به 

مشکالت رفتاری ازجمله بیش فعالی افزایش یابد.
همچنیــن در تعــدادی از مطالعــات دیگر هم آمده اســت که 
مصرف این نوع مســکن می تواند فرآیند رشــد مغــز را در نوزاد 
متولد نشــده متوقف ســازد. به گفته محققــان، مصرف مرتب 
مسکن اســتامینوفن در دوران بارداری، خطر تولد نوزادان مبتال 
به مشــکالت رفتاری را تا ۷۰ درصد افزایش می دهد. همچنین 
کودکان مبتال به مشــکالتی چون بیش فعالی، از مادرانی متولد 

شده اند که در دوران بارداری، از قرص مسکن مصرف کرده اند.

حفاظت در برابر ديابت
میلیون ها نفر از مردم در سراسر جهان، به دیابت مبتال هستند. 
ارزن در بســیاری از کشورهای در حال توســعه )که دیابت در 
آنجا کمتر وجود دارد(، یــک جزء اصلی مفیــد از مواد غذایی 
است. شاید یکی از اثرات ارزن این باشد که به خاطر میزان زیاد 
منیزیم موجود در آن )و به طور کلی غالت(، شانس دیابت نوع۲ 
را کاهش می دهد.منیزیم، یکی از مهم تریــن مواد معدنی برای 
افزایش کارایی گیرنده های انســولین و گلوکز در بدن است؛ در 
نتیجه از دیابت جلوگیری می کنــد. در جمعیتی که به دو گروه 
تقســیم شــدند و گروهی رژیم غذایی همراه با منیزیم و گروه 
دیگر رژیم بدون منیزیم داشــته اند، کاهش ۳۰درصدی دیابت 

مشاهده شده است.
سالمت دستگاه گوارش

ارزن ماده ای غذایی اســت که بیشــترین مقدار فیبــر را دارد؛ 
پس می تواند به عملیات دســتگاه گوارش شــما کمک کرده و 
مشکالتی مانند یبوســت، گاز بیش ازحد، نفخ و دل درد را رفع 
کند. با تنظیم فرآیند گوارشی تان، می توانید از مواد مغذی بهتر 
استفاده کنید و خطرات جدی تر دســتگاه گوارش مانند زخم 
معده یا سرطان روده بزرگ را کاهش دهید. هضم منظم و دفع 
مواد زائد، عملکرد کلیه، کبد و ســالمت سیستم ایمنی شما را 
بهبود می بخشد؛ زیرا آن سیســتم ها با فعالیت های متابولیکی 

بدن، ارتباط نزدیکی دارند.

خطر سرطان
تحقیقات اخیر نشــان داده اســت که فیبر، یکــی از بهترین و 
ســاده ترین راه ها برای جلوگیری از شروع ســرطان سینه در 
خانم هاســت. در واقع، زنان می توانند با خوردن بیش از ۳۰گرم 
فیبر در روز، شانس ابتال به سرطان سینه را تا ۵۰درصد کاهش 
دهند. با توجه به اینکه ســرطان ســینه، یکی از شــایع ترین و 
کشــنده ترین انواع سرطان هاســت، همه خانم هــا باید به این 

توصیه عمل کنند.
سم زدايی از بدن

آنتی اکسیدان های بســیاری در ارزن وجود دارند که عالوه بر 
تاثیر مفیدشان در خنثی کردن رادیکال های آزاد )که می تواند 
باعث سرطان شــود(، می توانند ســموم دیگر را نیز از بدن دفع 

کنند؛ مانند سمومی که در کلیه و کبد شما هستند.

نخود از خانواده بنشن هاست و طعمی عجیب و غریب، چیزی 
بین خمیر و نشاســته و فندق دارد. نخود جزو بنشــن هایی 
اســت که خیلی تطبیق پذیر اســت و تقریبا می توانید آنرا 
برای پخت غذاهای متنوع و ســبک های مختلف آشــپزی 

استفاده کنید.
سرشار از فیبر بوده و به کاهش وزن کمک می کند

نخود غنــی از فیبر محلــول و نامحلول اســت. در حالی که 
فیبرهای محلول ســالمت صفرا را حفظ می کنند، فیبرهای 
نامحلول به بهبود هضم غذا و قوام مدفوع و در نتیجه کاهش 
وزن شما کمک می کنند. همچنین باعث می شود برای مدت 

بیشتری احساس سیری کرده و در نتیجه کمتر غذا بخورید.
منبع پروتئینی خوبی برای گیاه خواران است

بیشــتر گیاه خواران، پروتئینــی را که می تواننــد به راحتی 
از گوشــت حیوانات جذب کنند، از دســت می دهند. برای 
جلوگیری از فقدان پروتئین در بــدن، می توانید وعده های 
غذایی تان را با نخود و گندم کامــال تامین کنید. نخود منبع 
خوبی برای پروتئین )البته منهای چربی های اشــباع نشده( 

است.
منگنز برای تولید انرژی در بدن

منگنز یک ماده معدنی کمیاب اســت که بــه تولید انرژی و 
دفاع آنتی اکسیدان ها در بدن کمک می کند. یکی دو فنجان 
نخود در هفته کافیســت، بــرای اینکه در کل هفته شــارژ 

بمانید. بهترین راه بــرای اینکه از آنها به عنــوان میان وعده 
استفاده کنید، این اســت که نخود را با کمی نمک بپزید. با 
اینکه ســرخ کردن آن خوشــمزه ترش می کند؛ اما باعث از 

دست رفتن برخی از خواصش خواهد شد.
 سرشــار از آهن و مــواد معدنی مــورد نیاز 

خانم هاست
نخود، غنی از آهــن و آهن نیز مکملی طبیعــی و با اهمیت 
برای خانم هایی اســت که پریود می شوند، به نوزادشان شیر 

می دهند یا باردار هستند.
 اگر برنامه غذایی فرزندان تان حاوی آهن باشد، در رشدشان 
نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ همچنین می تواند سوخت و 
ساز بدن شــما را تسریع بخشد که به ســالم ماندنتان کمک 

خواهد کرد.

نخود ارزن )3(

استامینوفن برای دوران بارداری 
بی ضرر است؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

با اين سبزيجات 
به جنگ 
ويروس ها برويد

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف سبزیجات پاییزی در هر 
وعده غذایی، از بروز بیماری ها در این فصل جلوگیری می کند.

رضا جعفری درباره اهمیت مصرف ســبزیجات گفت: در فصل پاییز یکی 
از نیازهای بدن برای محفوظ ماندن از انواع بیماری ها، مصرف سبزیجات 
تازه مانند هویج، پیاز، کلم، ســیب زمینی، کدو تنبل، چغندر و تره فرنگی 
اســت. جعفری با بیان اینکه گیاه کلم حــاوی ویتامین c اســت، اظهار 
داشــت: کلم ، منبع مهمی برای دریافت مواد مغذی مانند فیبر، پتاســیم 
و بتاکاروتن اســت و به دلیل اینکه این گیاه ۱۵ تا ۲۵ درصد از کالری بدن 

انســان را جذب می کند، مانع افزایش اضافه وزن در افراد می شود. وی با 
بیان اینکه با مصرف کلم می توان بعضی بیمــاری ها را درمان کرد، اذعان 
داشــت: اســتفاده از کلم، از بروز بیماری هایی مانند یبوست، برونشیت، 

زخم معده، آرتروز و سرطان در مصرف کنندگان جلوگیری می کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، به دانه های کدو تنبل، اشــاره و بیان 
کرد: مصرف دانه کدو تنبل در فصل پاییز باعث جذب ۱۴درصدی روی در 

بدن انسان می شود.
جعفری مصرف ســیب زمینی را در هنگام پخت غذا ضروری دانســت و 

عنوان کرد: استفاده از سیب زمینی، به دلیل داشتن آنتی اکسیدان، از بروز 
سلول های سرطانی، اسهال، کم خونی، چروکیدگی پوست، بیماری کبد 

و بی خوابی افراد جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه چغنــدر دارای کربوهیدرات و غنــی از چندین ویتامین 
اســت، تصریح کرد: این گیاه حاوی مقدار زیادی کلسیم، پتاسیم، فسفر، 

ید، آهن، مس، روبید یوم و کاسیوم است.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی تاکید کرد: نوشیدن حداقل یک لیوان 

آب چغندر در روز، از افزایش فشار خون جلوگیری می کند.

تاثیر منفی نوشیدنی های قندی 
بر قدرت باروری زنان

اگر می خواهید دندان هایی قوی و ســالم داشته باشید، از 
این عادات دوری کنید:

1. جويدن يخ
با جویدن یخ به راحتی می توانید دندان خود را لب پر کرده 
یا در حالت بدتر، آن را بشــکنید. به گفته جاناتان شوارتز، 
دندانپزشک ســاکن منهتن و اســتاد دندانپزشکی بالینی 
در دانشــگاه کلمبیا در نیویورک، جویدن یخ اساســا مثل 
جویدن سنگ اســت. با اینکه دندان های ما از سخت ترین 
ماده ها تشکیل شــده اند، نمی توانند تحت هر فشاری دوام 

بیاورند.
2. نوشیدن آب معدنی

یکی از بهترین راه های حفاظت از دندان  ها، نوشــیدن آب 
لوله است که فلوراید دارد. فلوراید به تقویت دندان ها کمک 
کرده و از آنها در برابر پوسیدگی محافظت می کند. این در 
حالی اســت که آب معدنی فاقد فلوراید اســت و بهداشت 
دهان و دندان شــما را تضمین نمی کنــد. از آنجایی که در 
روز به ۸ لیوان آب نیاز دارید، بهتر است آب لوله را بنوشید. 

با این حال، اگر طرفدار آب معدنی های ورزشــی هستید، 
بهتر است در کنار آن، از دهان شویه های حاوی فلوراید نیز 
استفاده کنید؛ اما بهتر اســت برای تهیه قهوه، چای و سایر 

نوشیدنی های طعم دار از آب لوله استفاده کنید.
3. نوشیدنی های انرژی زا

ترکیبات اســیدی، قند و مواد افزودنی شــیمیایی موجود 
در نوشــیدنی های انرژی زا بــه مینای دندان آســیب زده 
و دندان های شــما را در برابر باکتری هــا ضعیف می کند. 
مصرف بیش از حد نوشــیدنی های انرژی زا ممکن اســت 

بهداشت دهان و دندان شما را نیز به خطر بیندازد.
 اما اگر مجبورید از نوشــیدنی های انرژی زا استفاده کنید، 
بهتر اســت آن را تنها دریک وعده، اســتفاده و از نوشیدن 
مکرر آن در طول روز خودداری کنید. پس از مصرف آن نیز 
توصیه می شود دهان و دندان هایتان را با آب لوله شسته یا 
از آدامس های بدون قند استفاده کنید تا خاصیت اسیدی 
این نوشیدنی ها خنثی شود. این مسئله در مورد نوشابه هم 

صدق می کند.

4. استفاده از دندان به عنوان يک ابزار
اســتفاده از دندان بــرای باز کــردن درب بطــری، جدا 
کردن برچســب  محصــوالت یا پــاره کردن کیســه های 
 پالســتیکی، می تواند باعث لب پر شــدن و حتی شکستن 

دندان ها شود.
همچنین می تواند باعث بریدگی داخل دهان شده و تعادل 
فک را بر هم بزند. اســتفاده از قیچی یــا چاقو ۱۰۰درصد 
موثرتر از به کارگیری دندان هاست و از طرفی باعث آسیب 

دیدن دندان ها نیز نمی شود.
دندان ها برای جویدن مداد، دســته عینــک و نی طراحی 
نشــده اند؛ عالوه بر اینکه نبایــد از آنها برای حمل اشــیا 

استفاده کرد.
5. مصرف زياد کربوهیدرات

نان، پاســتا و کراکر، به ظاهر غذاهای بی ارزشــی نیستند؛ 
اما پس از وارد شــدن به دهان، به ســرعت تبدیل به قند 
می شــوند. باکتری های موجود در دهان، از این قند تغذیه 
کرده و باعــث پوســیدگی دندان ها می شــوند؛ از این رو، 
توصیه می شود از مصرف بیش از حد نشاسته فرآوری شده 

خودداری کنید و پس از خوردن پاستا نیز مسواک بزنید.
6. بیرون گذاشتن مسواک

نگهداری از مســواک اهمیــت زیادی دارد؛ اگر مســواک 
خود را بدون محفظه و در کنار مســواک دیگران بگذارید، 
ناخواسته باعث می شوید که باکتری های موجود در سطح 
مســواک ها با هم درآمیزند؛ عالوه بر این، ذرات ریز مدفوع 
می تواند به هنگام استفاده از ســیفون به مسواک بچسبد. 
این درست است که دهان ما پر از باکتری است، اما نباید با 

دست خودمان به حجم این باکتری ها بیفزاییم.
سعی کنید مسواک خود را در قفسه داروها نگه داشته یا آن 
را در یک محفظه مجزا بگذارید؛ تنها در این صورت اســت 

که مسواک شما از رشد باکتری ها در امان خواهد بود.
7. استفاده از دهان شويه بدون آبکشی دهان

اســتفاده از دهان شــویه به نابــودی باکتری هــای دهان 
کمک می کنــد؛ اما الــکل موجود در آن ممکن اســت در 
دهان باقی مانده و با خشــک کردن دهان، بســتر رشــد 
باکتری ها را فراهم کند. خشک بودن دهان باعث می شود 
که شکاف های کوچک زبان بیشــتر در معرض باکتری ها 
قرار گیرنــد؛ بنابراین باکتری ها به راحتــی می توانند وارد 
دهان شوند. توصیه می شــود از دهان شویه های غیر الکلی 
مانند لیســترین زیرو اســتفاده کنید یا پس از استفاده از 

دهان شویه، دهان تان را بشویید.

شايد فکر کنید اگر به طور منظم مســواک بزنید و آب نبات نخوريد، بهداشت دهان و دندان تان برقرار خواهد 
بود؛ اما بسیاری از عادت های روزمره که به ظاهر بی ضرر هستند، ســالمت دهان و دندان را به خطر انداخته و 
باعث پوسیدگی، فرسايش مینا يا ترک خوردن دندان ها می شوند. مینای دندان بسیار سخت است؛ اما در برابر 

همه چیز مقاوم نیست.

زيبايی

رطوبت رسانی به مو، با گلیسیرين
گلیســیرین عالوه بــر رطوبت رســانی به پوســت، یک 
آب رســان فوق العاده نیز برای موها به حســاب می آید که 
می تواند خشــکی مو را بگیرد و آن را در برابر آســیب های 
ناشــی از حالت دهنده های حرارتی مانند اتوی مو و سشوار 
محافظت کند. نکته ای که در استفاده از گلیسیرین باید در 
نظر داشته باشید، این اســت که در صورت داشتن موهای 
فر، در محیط مرطوب از گلیســیرین استفاده نکنید؛ چون 
رطوبت موجود در هوا با رطوبت اضافی گلیســیرین جمع 
شده و باعث وز شدن مو می شــود. می توانید برای موهایتان 
اسپری گلیسیرین بسازید؛ به این ترتیب که مقدار مساوی 
گلیســیرین را با آب مخلوط کرده و در یک بطری آب پاش 
بریزید، آن را خوب تکان داده و چند قطره اسانس رزماری یا 
اسطوخودوس یا روغن درخت چای به آن اضافه کنید و بعد 

از هر بار حمام، روی موهای خود اسپری کنید.
نرم کننده پوست های خشک

در صورتی که به کمک پزشک یا مطالعه فراوان به این نتیجه 
رسیده اید که پوست خشــکی دارید، بهتر است یک ماسک 
صورت با گلیسیرین تهیه کنید. برای این کار به مواد زیر نیاز 
دارید: گلیسیرین: یک قاشــق غذاخوری، عسل: یک قاشق 

غذاخوری، آب: دو قاشق غذاخوری، آرد جو: مقداری
گلیســیرین، عســل و آب را به خوبی با هم مخلوط کنید  و 
ســپس کمی آرد جو به آن اضافه کنید تا این ماسک حالت 
خمیری به خود بگیرد. حاال آن را به شــکل ماســک روی 
صورتتان بگذارید و حدود ۲۰ دقیقه، صبر و سپس آبکشی 
کنید. اگر مایل بودید، می توانید به جــای آب در مواد مورد 

نیاز ماسک، از چای بابونه یا حتی شیر استفاده کنید.
پوست بازوها را روشن می کند

برخی اوقات به خاطر طــرز قرار دادن دســت ها و آرنج ها، 
این قســمت تیره تر از بخش های دیگر دست شده و منظره 
نازیبایی را ایجاد می کند. یک راه حــل بی نظیر برای از بین 
بردن این دو رنگی پوســت دست، اســتفاده از گلیسیرین 
اســت. اما اول باید آب یک عدد لیمو را با مقدار کافی شکر 
ترکیب کنیــد تا مخلــوط، حالت خمیری پیــدا کند. این 
ترکیب را هــر روز حدود ۵ دقیقه روی آرنج هایتان ماســاژ 
دهید. لیمو به رفع تیرگی پوســت کمک کرده و شــکر هم 
سلول های مرده موجود روی سطح پوســت را کامال از بین 
می برد. بعد از آنکه آرنجتان را با این مخلوط خمیری ماساژ 
دادید، وقت آن اســت که یک مخلوط با گلیسیرین و گالب 
تهیه کنید و این مخلوط کرم ماننــد را هم روی بازوهایتان 
بمالید. ایــن کار باعث کاهــش تولید مالنیــن و در نتیجه 

روشن شدن قسمت های تیره می شود.

گلیسیرين؛  درمانی  برای 
نرمی و زيبايی پوست ) 2 (

 اگر مجبوريد از 
نوشیدنی های 

انرژی زا استفاده 
کنید، بهتر است 
آن را تنها دريک 
وعده، استفاده و 
از نوشیدن مکرر 

آن در طول روز 
خودداری کنید

 عـاداتی که برای داشـتن دندان های سالـم 
بایـد ترک  شود
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مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
7/524  شــماره آگهــی: 139503902122000003 شــماره پرونــده: 
139404002122000010 و 139404002122000012 به موجب پرونده 
اجرایی کالســه فوق ششــدانگ یک باب عمارت و مغازه تحــت پالک ثبتی 
1348/2 ذیل صفحه 388 دفتر 10 ثبت 3345 صادر و مع الواســطه به آقای 
مهدی عظیمی منتقل شــده است، طبق ســند رهنی شــماره 43425 مورخ 
1391/11/30 دفتر 5 خوانســار در قبال مبلــغ  1/684/000/000 ریال در 
رهن بانک کشــاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ 
2/712/500/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 126 متر مربع اعیانی 
در طبقه همکف به صورت نمایشــگاه اتومبیل و 12 متر مربع دفتر کار و 36 
متر مربع به صورت انباری و طبقه اول 165 متر مربع به صورت مسکونی 
و طبقه دوم به مساحت 90 متر مربع به صورت مسکونی نیمه کاره با قدمت 
حدوداً 20 سال و دارای انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن که برابر گزارش 
مامور اجرا در تصرف آقای مهدی عظیمی می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز سه شنبه مورخ 1395/8/18 در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
واقع در خیابان معلم روبروی بهزیستی از طریق مزایده به فروش می رسد 
مزایده از مبلغ 2/712/500/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
 و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی

  گردد، مزایــده روز اداری بعد از تعطیلــی در همان ســاعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شــد. م الف:208 اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان )315 

کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 

7/525  شــماره آگهــی: 139503902122000004 شــماره پرونــده: 
139404002122000012 به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ 
یک باب ســاختمان صنعتی تحت پالک 29/18 بخش 6 ثبت خوانســار ذیل 
صفحه 350 دفتر 5 به شــماره ثبت 904 صادر و مع الواسطه به آقای مهدی 
عظیمی منتقل شــده است، طبق ســند رهنی شــماره 1390/4/20-67885 
دفترخانه 5 خوانســار در قبــال مبلــغ 900/000/00 ریــال در رهن بانک 
کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ1/076/000/000 
ریال  ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 110 متر مربع اعیانی در یک طبقه با 
 قدمت حدوداً 10 ســال و دارای مجموعه کارگاهی و ســالن و دفتر و سوله 
 می باشــد که برابر گزارش مامور اجــرا در تصرف آقــای مهدی عظیمی

 می باشــد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1395/8/18 
در اداره ثبت اسناد و امالک واقع در خوانسار بلوار معلم از طریق مزایده به 
فروش می رسد مزایده از مبلغ 1/076/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 

شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. م الف:207 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )275 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/513 شــماره صــادره: 1395/43/284863 نظر به اینکه خانــم ها زهرا 
قجاوند و فاطمه خلجی با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود شماره: 6125-

95/7/8 دفترخانه 423 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک شــماره: 19158 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 145851 مورد ثبت در صفحــه 374 دفتر جلد 928 امالک تحت 
شماره چاپی 170482 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
19262-90/04/12 دفترخانه 147 اصفهان به نسبت 4/5 و 1/5 دانگ به زهرا 
قجاوند و فاطمه خلجی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 22251 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهان )231 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

7/281 شــماره آگهــی: 139503902004000173 شــماره پرونــده: 
139304001013000425 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9300489 
شش دانگ یک واحد آپارتمان پالک شــماره دو فرعی مجزی شده از پالک 
چهار هزار و نهصد و دوازده به مساحت هشــتاد وهشت متر مربع و پنجاه 
و هشــت دســیمتر مربع واقع در طبقه همکف بانضمام ششدانگ یک واحد 
پارکینگ قطعه یک به مســاحت دوازده متر و پنج صدم دسیمتر مربع واقع 
در طبقه همکف با قدرالحصه از عرصه مشــاعی و مشاعات واقع در بخش 
دو ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ پایین، خیابان جامی، 
کوچه باغچه چی، نبش کوچه تابش، پالک 72 که سند مالکیت آن در صفحه 
233 دفتر 198 امالک با شماره ثبت 71803 و با شماره چاپی 225067 ثبت 
و صادر شده است با حدود: شــمااًل اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی 
است به طول های یک متر و نود و پنج ســانتی متر و هفتاد و پنج سانتی متر 
دویواریســت به فضای کوچه دوم به طول شــش متر و هشتاد سانتی متر 
دیواریســت به فضای داالن خانه چهار هزار و نهصد و یازده شرقًا به طول  
هفت متر و سی سانتی متر دیواریست به فضای خانه چهار هزار و نهصد و 
نود و سه جنوبًا اول در دو قسمت که قسمت اول پخ است به طول های یک متر 
و پنجاه و هفت سانتی متر و چهار متر و نود سانتی متر پنجره و دیواریست 
به فضای حیاط مشاعی دوم در سه قسمت که قسمتهای اول و سوم پخ است 
به طول های یک متر و شصت و پنج سانتی متر و سه متر و پنجاه و یک سانتی 
متر و سی و یک سانتی متر دیوار کوتاه است به فضای حیاط مشاعی سوم به 
طور پخ به طول یک متر و دوازده سانتی متر پنجره و دیواری است به فضای 
 کوچه غربًا اول در سه قســمت که قسمت دوم شمالی و ســوم پخ است به 

طول های پنج متر و سه صدم مترو شصت و یک سانتی متر و چهل و شش 
سانتی متر پنجره و دیواریست به فضای کوچه دوم به طور پخ به طول سی و 
دو سانتی متر دیواریست به فضای کوچه سوم در چهار قسمت که به صورت 
شکسته و پخ می باشد به طول های دو متر و هفتاد و پنج سانتی متر و دو متر 
و چهل ســانتی متر  و یک متر و پنج صدم متر و سه متر و بیست سانتی متر 
درب و دیواریست براه پله مشاعی دوم حدود پارکینگ: شمااًل به طول دو متر 
و نیم خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا اول به طول چهار 
متر و سی و یک سانتی متر خط مســتقیم مفروض است به محوطه مشاعی 
پارکینگ دوم به طول شصت و نه سانتی متر خط مستقیم مفروض است به 
حیاط مشاعی جنوباً اول به طول یک متر و هفتاد و سه سانتی متر خط مستقیم 
مفروض است به حیاط مشــاعی دوم به طول هفتاد و هفت سانتی متر خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا به طول پنج متر خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشــاعی پارکینگ که طبق نظر کارشناس 
رسمی آپارتمان فوق دارای دو خواب و سرویس کامل بهداشتی و آشپزخانه 
از سرامیک، ساخت بنا از اسکلت بتون آرمه و نما از آجرنما و سنگ می باشد 
ملکی  آقای بیژن میری که طبق سند رهنی شماره 7096 مورخ 1390/03/23 
تنظیمی دفترخانه 974 تهران در رهن بانک سامان واقع می باشد و طبق اعالم 
بانک دارای بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/08/22 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شــود. مزایــده از مبلغ پایه یک 
میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال ) 1/550/000/000 ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/07/29 درج و منتشر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعــد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه 
مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالک ســپرده نماید.  م الف:20355 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)800 کلمه، 8 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/482 در خصوص پرونده کالســه 1260/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- علی بخش حاتمی 
2- محمد حاتمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 
95/9/22 ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف: 22084 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
7/214 شماره: 940826 به موجب رای شماره 1579 تاریخ 94/9/30 حوزه 
33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سودابه مهدوری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
160/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له ســهراب داودی به نشــانی اصفهان ملک شــهر خ مهدیه 
غربی نبش کوچه منزل داودی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به شماره انتظامی ایران 81-685 د 42 به نام محکوم له 
و پرداخت نیم عشــر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:20509 شعبه 33 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/484  خانم افسرســادات میر اشــرفی دارای شماره شناســنامه 89  به 
شرح دادخواست به کالســه 579/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحیــم کافی فرزند محمد 
علی به شماره شناســنامه 16941 در تاریخ 1394/9/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهدی کافی 
 فرزند رحیم، ش.ش 647 صادره از خوانســار 2- فریبا کافی فرزند رحیم، 
 ش.ش 241 صــادره از خوانســار 3- افســر ســادات میراشــرفی فرزند 
سید حسین، ش.ش 89 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 201 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار) 152 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

7/480 شــماره صــادره: 1395/43/284905 نظــر به اینکه خانــم فرزانه 
خورسندی با تسلیم برگ استشــهاد شهود مدعی فقدان ســند مالکیت سه 
چهارم سهم مشــاع از پنج سهم ششدانگ پالک شــماره 14/499  بخش 14 
اصفهان گردیده که در صفحه 191 دفتر 591 ذیل ثبت شــماره 106799 به 
نام وی  ثبت و سند صادر شــده و نامبرده درخواست صدور المثنی نموده 
اســت لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده  نسبت به آن یا وجود  سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 22282 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان ) 173 کلمه، 2 کادر(  

فقدان سند مالکیت
شهرداری میمه به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود 
رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین  
شماره 32 فرعی از 2 اصلی  واقع در میمه جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 
581دفتر  177 امــالک ذیل ثبت 29079به نام شــهرداری میمه ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و سابقه تامین و بازداشــت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز 
نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه اداری مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده ( نســبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضي تســلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:   پنج شــنبه 95/7/29  مهدی 

ذکاوتمند   رئیس ثبت میمه 
 فقدان سند مالکیت

آقای مسعود شفیع فرزند ماشــا اهلل به اســتناد یک برگ استشهاد محلي که 
هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت 
ششدانگ یک باب خانه در کوچه صحرا شــماره 4 فرعی از 30 اصلی  واقع 
در زیاد اباد جزءبخش ثبتی میمه که در صفحــات 234 و 236 دفاتر 63 ذیل 
ثبت 10002 به نام بانو ماندنی باقر زاده و آقای ماشــااهلل شفیع ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده وطی سند قطعی شماره  10540دفترخانه 24 جوشقان میمه 
متقاضی فوق خریداری نموده  و سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن و وثیقه 
نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهي ذکر شده ( نســبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:   پنج شــنبه 95/7/29 مهدی 

ذکاوتمند رئیس ثبت میمه 
تحدید حدود اختصاصی

7/400  شماره: 95/14289 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالک 
شــماره 2064 فرعی از 36 و 35 و 27/34 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام زهرا صادقی برزانی فرزند یداله در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 95/8/22 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/7/29 
م الف: 21961 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان)186 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

7/486 کالســه پرونده: 950418 شــماره دادنامــه:928-95/5/31 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن کیانی 

به نشانی اصفهان سه راه سیمین مفتح کناره گذر اتوبان حبیب الهی کوچه 5 
امیرخانی پالک 12 طبقه اول، خوانده: رسول بهاء لوهوره به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای 
محســن کیانی به طرفیت آقای رســول بهاء لوهوره به خواسته مطالبه مبلغ 
14/000/000 ریال وجه چک به شــماره 871699 به عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و نهصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/20(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:22101 شــعبه 14 شــورای حل اختالف 

اصفهان )306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/487 کالســه پرونده 323/93 شــماره دادنامــه: 692-93/10/30 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت حایر 
انتخاب نوین به شــماره ثبت 37391 با مدیرعاملی آقای مهربد پور محمدی 
به وکالت آقایان عماد رجائی و محمدرضا امینی به نشــانی اصفهان میدان 
آزادی اول هزار جریب ســاختمان فراز واحد 27، خوانده: شرکت بازرگانی 
 رهواره آســیا با مدیریت آقــای حامد علیجان بیــک زند به نشــانی تهران

 خ مطهری بن بســت آرمان ســاختمان آرمــان واحد 8،  خواســته: مطالبه، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست شرکت حایر انتخاب نوین به شماره ثبت 37391 به 
مدیرعاملی آقای مهربد پور محمدی با وکالت آقایان عماد رجایی و محمدرضا 
امینی به طرفیت شرکت بازرگانی رهواره آسیا به مدیریت آقای حامد علیجان 
بیک زند به خواســته مطالبه مبلغ 36/006/000 ریال وجــه یک فقره چک به 
شــماره 1346/805721/33 عهده بانک ملت مورخ 1390/12/20 به انضمام 
خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به 
محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه 
و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 93/10/24 نظر 
به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و با توجه به اینکه خوانده با وصف مجهول 
المکان و نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشــده است و دفاعی به عمل 
نیاورده است لذا به استناد مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و مواد 198، 
519، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 36/006/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 1390/12/20 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 290/000 ریال خســارت دادرسی 
و حق الوکاله وکیل در حــق خواهان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز از ابالغ به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشــد. رای اصالحی: کالسه پرونده: 
93-323 شماره دادنامه: 600-95/6/23 مرجع رسیدگی: شعبه 26 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت حایر انتخاب نوین به شماره ثبت 3739 
به مدیرعاملی مهربد پور محمدی به نشانی اصفهان شهرک صنعتی مورچه 
خورت خ ابوریحان سوم ساختمان کوثر با وکالت محسن عبداللهی به نشانی 
اصفهان میدان آزادی اول خ هزار جریب ســاختمان فراز ط چهارم واحد 27 
دفتر وکالت یوسفی، خواندگان: 1- شرکت بازرگانی رهواره آسیا 2- حامد 
علیجان بیک زند هر دو مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص درخواست 
شرکت حایر انتخاب نوین به شــماره ثبت 37391 به مدیرعاملی مهربد پور 
محمدی به وکالت محســن عبداللهی به طرفیت 1- شرکت بازرگانی رهواره 
آسیا 2- حامد علیجان بیک زند به خواسته تصحیح دادنامه شماره 692 مورخ 
93/10/30 این شعبه با عنایت به که در دادنامه شماره 692 مورخ 93/10/30 
در خصوص خوانده ردیف دوم اتخاذ تصمیم نگردیده است بنابراین شورا 
مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت محکوم به مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر 
و دادنامه مارالذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رای بدون رونوشت 

رای تصحیحی ممنوع است.
 م الف:22106 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )605 

کلمه، 6 کادر( 
ابالغ رای

7/488 کالسه پرونده 342/95 شماره دادنامه: 629-95/7/4 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مســعود مختاری هویه 
به نشــانی ملک شــهر خ مفتح خ بهاران جنب کوچه شــکوفه منزل مختاری، 
خواندگان: 1- سیامک سلمانی عالئی 2- ایمان ناصری پور هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: الزام به تنظیم سند، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مسعود 
مختاری هویه به طرفیت 1- سیامک سلمانی عالئی 2- ایمان ناصری پور به 
خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه 
اتومبیل ســواری اپل به شــماره انتظامی ایــران 19- 871 ط 53 به انضمام 
خسارت دادرسی برابر شرح دادخواست تقدیمی خواهان مدعیست به تاریخ 
92/10/19 یک دستگاه خودروی سواری اپل کورسا را طی فروشنامه پیوستی 
از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده ام و تاکنون مشارالیه نسبت به انتقال سند 
به نام بنده اقدام ننمودند اما با توجه به اینکه سند خودرو به نام خوانده ردیف 
دوم می باشد لذا تقاضای محکومیت خواندگان به اتنقال سند را دارم. در مقابل 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی وقت جلسه رسیدگی ) از طریق نشر آگهی( در 
جلسه شورا حاضر نشــده اند بنابراین هیچگونه تعرض و تکذیبی نسبت به 
خواسته خواهان به عمل نیامده است. شورا با توجه به جمیع اوراق پرونده و 
مالحظه کپی مصدق بیعنامه فی مایبن خوانده ردیف اول با خواهان و پاسخ 
استعالم پلیس راهور که اعالم داشته سند خودروی موصوف به نام خوانده 
ردیف دوم می باشد لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد 10 و 190 و 217 و 223 قانون مدنی و ماده 198 و 515 
و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و قانونی و انتقال یک دستگاه خودروی سواری 
اپل کورسا به شماره انتظامی ایران 19- 871 ط 53 و از باب قاعده تسبیب و ال 
خود حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 1/450/000 ریال هزینه 
دادرسی و نشــر آگهی در حق خواهان صادرو اعالم می نماید رای صادره 
غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
20 روز پس از ابــالغ قابل  تجدید نظر در محاکم حقوقی اصفهان می باشــد.  

م الف:22102 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )408 
کلمه، 4 کادر( 

اخطار اجرایی
7/489 شماره: 941452 به موجب رای شــماره 566 تاریخ 95/3/30 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا راستی بروجنی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و ششصد 
و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ 92/10/22 لغایت زمان وصول و حق الوکاله مرحله بدوی دو 
میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خواهــان نورمحمد نوراللهی با وکالت 
آقای علیرضا مرادی به نشانی اصفهان خیابان فیض مجتمع نگین طبقه سوم 
واحد 11 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:22103 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/490 شماره: 21/95 به موجب رای شماره 179 تاریخ 95/5/18 حوزه 52 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا زارع سهرنجی فرزند عباسعلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
2/975/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و هزینه نشر طبق تعرفه به میزان 120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 93/4/25 و نیم عشر اجرایی در حق اردالن 
حسنی فرزند علی شغل آزاد به نشانی خ مالصدرا کوچه 6 پالک 30 با وکالت 
محمد دانشــور به نشــانی دولت آباد میدان انقالب بلوار دانشــگاه ابتدای خ 
آزادگان.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22099 
شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/491 شماره: 263/95 به موجب رای شماره 438 تاریخ 95/5/10 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا پدرام به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 765/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 082727-88/11/1 ونیم عشر حق 
االجرا در حق محکوم له قاسم قاسمیان به نشانی اصفهان خ پروین اعتصامی 
روبروی پمپ بنزین نبش بلوار سراج ک مکتبی فروشگاه الستیک قاسمیان. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:22073 شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سر دبیر: 
توهمی از آرمان شهر در بستری از محدودیت ها

اکران

اخبار فرهنگی

فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« ساخته تینا پاکروان، در سینما فلسطین 
اصفهان به روی پرده می رود. فیلم »نیمه شــب اتفــاق افتاد« که در 
فهرســت فیلم های آماده به اکران پس از ایام سوگواری ماه محرم قرار 

گرفته بود، از دیروز در سینماهای کشور به اکران درآمد.
»نیمه شب اتفاق افتاد« دومین فیلم بلند تینا پاکروان بعد از »خانوم« 

است که با بازی حامد بهداد و رویا نونهالی ساخته شده است.
داســتان این فیلم عشــق هایی نامتعارف را به تصویر می کشــد؛ یک 
تصویرســازی کامل از آغاز شکل گیری این عشــق ها تا سرانجامشان 
که ممکن اســت به عزا ختم شــود. آتیال پســیانی، گوهر خیراندیش، 
ستاره اســکندری، رابعه اســکویی، ســینا رازانی، کریم امینی و یسنا 
میرطهماسب، از دیگر بازیگران این فیلم هستندکه در سینما فلسطین 

اصفهان به روی پرده رفته است.

مراســم رونمایی و اکران فیلم »بخــت رام« با حضور عوامــل فیلم در 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان برگزار شد. در این مراسم که به همراه 
اولین اکران عمومی این فیلم برگزار می شــد، عــالوه بر عالقه مندان به 
ســینما، تعدادی از عوامل فیلم و مســئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اصفهان نیز حضور داشتند. پس از نمایش این فیلم، کارگردان اثر، سید 
محســن پاک نژاد، ضمن ابراز خوشــحالی از اکران عمومی این فیلم، از 
زحمات گروه خود قدردانی کرد و گفت: ساخت این فیلم سه سال زمان 
برد و در این سه سال، تمام اعضای گروه در سخت ترین شرایط در کنارم 
بودند. این فیلم با همکاری گروهی از متخصصین انیمیشن و جلوه های 
ویژه، به سرپرستی ســید محســن پاک نژاد و زهرا کاظمی، در موسسه 

سینمایی »سپاهان سیما فیلم« اصفهان تولید شده است.

دفتر تخصصی بازی ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، 
با برنامه متفاوت کندوی بازی، میزبان شــهروندان در نمایشــگاه یار 
مهربان اســت. رییس خانه خالقیــت و بازی های فکــری، با بیان این 
مطلب گفت: نمایشــگاه کتاب یار مهربان از یکم آبان ماه به مدت یک 
هفته در محل ارگ جهان نما برگزار می شــود. صفیه سادات موسویان 
اظهار داشــت: این برنامه با هدف ارائه الگویی جدید و متفاوت از فضا و 
نوع بازی، برای مدارس، کانون های فرهنگی، ادارات، بیمارســتان ها، 

مجتمع های مسکونی، مساجد و... برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: عالقه مندان و دوســتداران کتاب، بــرای بهره مندی از 
نمایشــگاه و کندوی بازی، می توانند از یکم آبان ماه به مدت یک هفته 
از ساعت 8 تا 18 به محل طبقه اول ســاختمان ارگ جهان نما واقع در 

میدان امام حسین)ع( مراجعه کنند.

باحضور عوامل فیلم؛

اولین فیلم پویانمایی به روش رئال  
در اصفهان رونمایی شد

در نمایشگاه یار مهربان؛

»کندوی بازی« 
میزبان دوستداران کتاب می شود

اکران فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« 
در سینما فلسطین

خبر ویژه

مدیر کل اداره ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: طی 
یک و نیم ســالی که از فعالیتــم در اداره ارشــاد می گذرد، 

بهترین اقدام بنده، ساماندهی خانه مطبوعات بود.
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی، در بازدید از 
مجتمع مطبوعاتی و فرهنگی اصفهان، اظهار داشت: اصالح 
خانه مطبوعات و ایجاد خانه ای فعال برای اهالی مطبوعات 
و رسانه اســتان اصفهان، مهم ترین اقدام من در اداره ارشاد 
بوده است. وی بیان داشت: ما مشکالت خبرنگاران را احصا 
کردیم و احساس کردیم با برگزاری یک جلسه گپ و گفت 
با آنها می توانیم به نتیجه رســیده و مشکالت را رفع کنیم؛ 
اما متوجه شــدیم که تنها با اصالح سیســتم و در رأس آن، 
خانه مطبوعات، می توان این دوقطبی شدن مطبوعات را به 
یکدســتی تبدیل کرد. مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان 
اصفهان تصریح کــرد: هنگام حمایت از خانــه مطبوعات، 
متوجه شــدیم عده ای عضو خانه و عده ای دیگر نیستند و 
شــاهد یک فضای دو قطبی در جو رسانه ای استان اصفهان 
بودیم. وی با بیان اینکه تک روی ها در اصفهان بســیار زیاد 
است، افزود: وقتی به حمایت از خانه مطبوعات بلند شدیم، 
عــده ای می گفتند مگر ما عضو خانه هســتیم کــه از خانه 
حمایت شود؟! حجت االسالم ارزانی گفت: وقتی از این افراد 
خواستیم عضو خانه مطبوعات شوند، در جواب می گفتند: 

»ما کارخودمان را انجام می دهیم«.
ما  متولی برگزاری برنامه برای خبرنگاران نیستیم

وی بیان کرد: در این فضای دوقطبی رســانه ای با پیروی از 
مدل و اصالح اساسنامه که از سوی وزارت ارشاد ابالغ شده 
بود، یک خانــه  مطبوعات با هیئت مدیــره ای جدید ایجاد 
کردیم که همه مطبوعات را زیر چتــر خود قرار دهد که اگر 

کسی زیر این چتر قرار نگرفت، دیگر بهانه ای نداشته باشد.
مدیر کل اداره ارشاد اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه ما متولی اجرای برنامه  برای خبرنگاران از جمله جشن 
روز خبرنگار نیســتیم؛ بلکه تنها وظیفه نظارت و پشتیبانی 
بر عملکرد خانه مطبوعــات را داریم، ادامــه داد: در حوزه 
خبرنگاری به دنبال ایجاد تشکل های مختلف نیستم؛ بلکه با 
ایجاد یک خانه مطبوعات قوی و فعال همچون سایر خانه ها 
مثل خانه ســینما و غیره، امر حمایت، رفع مشکالت، ایجاد 
امنیت و برگزاری برنامه ها باید انجام گیرد. وی با اشــاره به 
اینکه در حال حاضر به دنبال اختصــاص بودجه برای خانه 
مطبوعات هســتیم، گفت: عمر تشــکیل خانه مطبوعات 
جدید زیاد نیســت و به زودی با هیئت مدیره جدید خانه به 
گفت وگو نشسته و برنامه های جامعه خبری را از همین خانه 

پیگیری می کنیم.

مدیر کل اداره ارشاد اسالمی استان اصفهان:

بهترین اقدام بنده، ساماندهی 
خانه مطبوعات بود

نمایش »نباید با غریبه ها« اولین ســاخته ســهیل شــفیعی، 
کارگردان جــوان اصفهانــی ا ســت. او در این اثر کــه ظاهرا 
2-3ســالی ذهنش را درگیر کرده، روایتی متفاوت از توهم یک 
جامعه آرمان شهری )اتوپیا( را روایت می کند که در آن، جامعه 
با بدبینی تمام با دیگر جوامع قطع رابطه می کند و دارای دنیایی 
منحصر به فرد می شــود. در این جامعه جدید، دوخصلت مهم 
وجود دارد که باعث تمایز این جامعه از دیگر جوامع می شــود: 
بطری های حاوی ماده ای برای حفــظ و طول عمر و وجود یک 
ساعت بیشــتر در بین ســاعت های روز؛ یعنی در این جامعه، 

شبانه روز 25ساعت است.
4مســافر )ســه زن و یک مرد( به این ســرزمین می آیند تا از 
استعدادهایشان استفاده شود؛ اما به واقع هیچ خبری از استفاده 
از استعداد آنها وجود ندارد و این درست زمانی است که مخاطب 

می تواند به راحتی به این مفهوم دست یابد که این سفر، سفری 
به پوچی است.

در این بین اما باید به چیزی اشــاره شــود که در زمینه ادبیات 
داستانی و نمایشی، به یک آسیب و شاید هم ویژگی گذار تعبیر 
می شود. اگر بپذیریم که یکی از اشتراکات اصلی در بین ادبیات 
نمایشی و داستانی، عنصر روایت اســت )ولو اینکه این روایت به 
شدت پیچیده باشد و با فرض اینکه ضد روایت را در بین روایت 
و عام ادبیات داستانی و نمایشی به حساب نیاوریم(، آن وقت در 
این نمایش و با توجه به اجرا می توان گفت در این نمایشــنامه، 
خون و روح داســتان و روایت، در پیچیدگی هــای مفهومی و 
اجرایی گم می شــود. البته نگارنده این یادداشت به هیچ روی 
منظوری بر آن ندارد که این ویژگی، ضد روایت ها یا آثاری که بر 
اساس مفاهیم نوشته می شوند، دچار ضعف یا فاقد ارزش ادبی 

هستند. این موضوع از آن رو مطرح می شود که قصد دارم از آن 
نتیجه ای گرفته شود. کارگردان سعی دارد روایتی را با کمترین 
میزان اســتفاده از المان های روایی نشــان دهد و نتیجه ای که 
از بحث قبلی گرفته می شــود، توجیهی است برای اضافه شدن 
پرفورمنس و انیمیشــن در نمایش تا با نمایشی تلفیقی مواجه 

باشیم و کارگردان در بند داستان سرایی نباشد.
پرفورمنس، انیمیشن، نمایش و نمایش عروسکی

اما نکته ای که باقی می ماند، این است: تفکری که در پس ذهن 
کارگردان وجود دارد، تفکری روایی و حتی توضیحی است. دلیل 
این مسئله را می توان در استفاده از صوت رییس و دیالوگ های 

طوالنی انیمیشن ها جست وجو کرد. 
حاال باید به این ســوال پرداخــت که در چنیــن فرمی، جایی 
برای دیالوگ هــای طوالنی و گاه توضیحی وجود دارد؟ شــاید 
کارگردان فکر می کند مخاطب نتوانســته ارتبــاط خوبی با اثر 
برقرار کند و در نتیجه سعی می کند در قسمت های باقی مانده، 
از پتانسیل انیمیشن ها استفاده کند و این ارتباط را به صورتی رو 

و رک ایجاد نماید.
از سوی دیگر، باید به طراحی دکور و عروسک ها پرداخت که در 
این قسمت، »نباید با غریبه ها« نمره باالیی می گیرد. خالقیت و 
نوآوری در دکور و عروسک ها واقعا باالست و لوله های پالستیکی 
بزرگی که مسافران در آنها قرار دارند، به خوبی می تواند ویژگی 
اسارت و درماندگی آنها را در زندگی بیان کند؛ عالوه بر این باید 
به انســجامی که در این طراحی وجود دارد، توجه کرد: قابلیت 
انعطاف و باال و پایین رفتن عروســک ها، دایره که نماد چرخش 
و ســیکل باطل زندگی آنها و همچنین دایره بســته و محدود 
آنهاست، طراحی عروسک ها، لوله های فنر شکل، استوانه هایی 
که زندان مسافران اســت، دایره وســط دکور و...، همه و همه، 

گفتمان و دکور  اثر را در تکمیل یکدیگر به نمایش درمی آورند.
در نهایت باید گفت، »نبایــد با غریبه ها« اثــری متفاوت و در 
عین حال تجربی است که نباید تماشــای آن را از دست داد. این 
اثر نمایشــی تا 30 مهر ماه، هر شب ســاعت 19در سالن اصلی 

مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به روی صحنه می رود.

نگاهی به نمایش در حال اجرای »نباید با غریبه ها«؛

توهمیازآرمانشهردربستریازمحدودیتها

نمایش »نباید با غریبه ها« به کارگردانی سهیل شفیعی، روایتی متفاوت از پیچیدگی های زندگی را بدون در 
نظر گرفتن زمانی خاص و با قالبی خالق ارائه می دهد.

اخطاراجرایی
7/492 شماره: 94-1810 به موجب رای شماره 72 تاریخ 95/1/18 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمیدرضا جعفر پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و نیز 335/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتســاب مرحله اجرا در حق شرکت حمل و 
نقل هشت بهشت و نیم عشر دولتی در حق محکوم له سید مسعود اعتصامی 
فرزند سید علیرضا به نشانی اصفهان شاپور جدید امیرکبیر شرکت حمل و 
نقل هشت بهشــت بار اصفهان نائب رئیس شرکت حمل و نقل هشت بهشت. 
ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22074 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )191 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/493  خانم ماه بیگم قاسم اله کوهی دارای  شناسنامه شماره 606 به شرح 
دادخواســت به کالســه  3733/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان وحید قدیری ده چشمه به 
شناســنامه 100 در تاریخ 1383/5/12 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مریم مسیبی، ش.ش 
60 نسبت با متوفی همسر 2- ماه بیگم قاســم اله کوهی، ش.ش 604 نسبت 
با متوفی مادر، 3- اسداله قدیری ده چشمه، ش.ش 694 نسبت با متوفی پدر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22038 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )144 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/494  آقای علی رعنائی دارای  شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست 
به کالســه  3762/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود رعنائی به شناسنامه 762 
در تاریخ 95/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به دو پسر و دو ختر- همســر، 1- علی رعنائی، 
ش.ش 249 پسر متوفی 2- مهدی رعنائی، ش.ش 1270668412 پسر متوفی 
3- آزاده رعنائی، ش.ش 1179 دختر متوفی 4- بهــاره رعنائی، ش.ش 38 
دختر متوفی 5- فروغ السادات هاشم الحسینی، ش.ش 41500 همسر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 22037 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)149 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/495  آقای آرمین سواری زاده دارای  شناسنامه شماره 1740313534 به 
شرح دادخواست به کالسه  3763/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان پرویز سواری زاده 
به شناسنامه 1007 در تاریخ 95/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر- همسر، 
1- آرمیــن ســواری زاده، ش.ش 1740313534 فرزند پســر 2- علیرضا 
سواری زاده، ش.ش 119 فرزند پسر 3- وحید سواری زاده، ش.ش 47 فرزند 

پسر 4- فرید ســواری زاده، ش.ش 948 فرزند پسر 5- سارا سواری زاده، 
ش.ش 15330 فرزند دختر 6- سحر سواری زاده، ش.ش 602 فرزند دختر 
7- اشــرف فروزنده، ش.ش 556 همســر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22036 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )169 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/496  آقای احمد مســائلی دارای  شناســنامه شــماره 54895 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  3759/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رمضان مسائلی به 
شناسنامه 22278 در تاریخ 93/11/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و همسر، 1- محمود 
مسائلی، ش.ش 54894 فرزند پســر 2- احمد مسائلی، ش.ش 54897 فرزند 
پسر 3- غالمرضا مسائلی، ش.ش 611 فرزند پسر 4- ملک مسائلی، ش.ش 
338 همسر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22035 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/497  خانم ســایه مســتغاثی دارای  شناســنامه شــماره 373 به شرح 
دادخواست به کالسه  3761/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مستغاثی به شناسنامه 
41558 در تاریخ 95/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر- همسر، 1- سیامک 
مستغاثی، ش.ش 635 فرزند پسر 2- سپیده مســتغاثی، ش.ش 336 فرزند 
 دختر 3- ســایه مســتغاثی، ش.ش 373 فرزند دختر 4- اقــدس مختاریان، 
ش.ش 855 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22034 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/498  آقای مهرداد مارانی دارای  شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست 
به کالســه  3756/95 ح 10  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مصطفی مارانی به شناسنامه 41 
در تاریخ 94/9/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر- همسر، 1- مهرداد مارانی، 
 ش.ش 95 فرزند پسر 2- لیال مارانی، ش.ش 399 فرزند دختر 3- الهه مارانی، 
ش.ش 12716318736 فرزند دختر 4- اعظــم رضائی برزانی، ش.ش 161 
همسر 5- صدیقه رضائی، ش.ش 35 مادر 6- ابراهیم مارانی، ش.ش 15 پدر.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 22033 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان 

اصفهان )153 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/499  آقای محمد علی صابری دارای  شناســنامه شــماره 784 به شرح 
دادخواست به کالسه  3731/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقــه خانم زاهدی به 
شناســنامه 469 در تاریخ 95/6/3 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پســر و 2 دختر ، 1- محمد 

علی صابری، ش.ش 784 فرزند پســر 2- ســعید صابــری، ش.ش 1417 
 فرزند پسر 3- مســعود صابری، ش.ش 543 فرزند پسر 4- مجید صابری، 
ش.ش 11 فرزند پســر 5- عذرا صابری، ش.ش 288 فرزند دختر 6- فرزانه 
صابری، ش.ش 12 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 22032 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )158 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/500  آقای خسرو عشــوری مهرنجانی دارای  شناسنامه 1018 به شرح 
دادخواست به کالسه  3747/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فروزان قاسمی بیستگانی 
به شناسنامه 40 در تاریخ 94/4/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوج- ماد- پدر- پسر- دختر، 
1- خســرو عشــوری مهرنجانی، ش.ش 1018 زوج متوفیــه 2- عجب ناز 
 ابراهیمی بیســتگانی، ش.ش 30 مادر متوفیه 3- ایرج قاســمی بیستگانی، 
ش.ش 32 پدر متوفیه 4- مهدی عشوری مهرنجانی، ش.ش 1273110196 
فرزند پسر 5- شــراره عشــوری مهرنجانی، ش.ش 1270539000 فرزند 
دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22031 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/501  خانم مریم سلطانی دارای  شناسنامه شماره 591 به شرح دادخواست 
به کالسه  3748/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سعید سلطانی به شناسنامه 62 در تاریخ 
95/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 دختر و یک همســر، 1- مریم سلطانی رنانی، ش.ش 591 
همسر 2- ســارا ســلطانی، ش.ش 1272863980 فرزند دختر 3- ساجده 
سلطانی، ش.ش 1275796184 فرزند دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 22030 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/502  آقای منصور محمدی دهقی دارای  شناســنامه شــماره 1 به شرح 
دادخواست به کالسه  3749/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر محمدی دهقی به شناسنامه 
476 در تاریــخ 76/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پســر و 4 دختر، 1- خدابخش محمدی 
دهقی، ش.ش 22 فرزند پسر 2- منصور محمدی دهقی، ش.ش 1 فرزند پسر 
3- محمد رسول محمدی دهقی، ش.ش 1371 فرزند پسر 4- نصیر محمدی 
دهقی، ش.ش 18 فرزند پســر 5- نســاء محمدی دهقی، ش.ش 1309 فرزند 
دختر 6- گل بهار محمدی دهقی، ش.ش 30 فرزنــد دختر 7- گلنار محمدی 
دهقی، ش.ش 20 فرزند دختر 8- سهیال محمدی دهقی، ش.ش 1610 فرزند 
دختر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 22029 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/503  پروین شاهقلیان دارای  شناسنامه شماره 319 به شرح دادخواست 

به کالسه  3750/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان خدایار شــاهقلیان به شناسنامه 120 در 
تاریخ 95/4/9 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به 3 پسر و 5 دختر و همســر ، 1- مجتبی شاهقلیان،
  ش.ش 1524 فرزند پســر 2- مهدی شــاهقلیان، ش.ش 1187 فرزند پسر

 3- محمــد علــی شــاهقلیان، ش.ش 4034 فرزنــد پســر 4- صغــرا 
شــاهقلیان، ش.ش 630 فرزنــد دختــر 5- اکــرم شــاهقلیان، ش.ش 710 
فرزند دختر 6- پرویــن شــاهقلیان، ش.ش 319 فرزند دختر 7- نســرین 
شــاهقلیان، ش.ش 34 فرزنــد دختــر 8- مریــم شــاهقلیان، ش.ش 
2414 فرزنــد دختــر 9- کشــور جوانبخــت، ش.ش 75 همســر. اینــک 
 با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یــک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
 م الف: 22028 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )177 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

7/504 خانم زهرا محمودی دارای  شناسنامه شماره 6330011095 به شرح 
دادخواست به کالسه  3754/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نیما رفیعی سفیددشتی به 
شناســنامه 22396 در تاریخ 94/12/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به همســر- مادر- پدر،

 1- زهرا محمودی جعفرآبــادی، ش.ش 6330011095 همســر 2-توران 
فقیهی، ش.ش 258 مادر 3- علی اصغر رفیعی سفید دشتی، ش.ش 744 پدر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف: 22027 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )132 

کلمه، 2 کادر(
فقدانسندمالكيت

آقای اصغر وطنخواه فرزنداکبر احدی از ورثه آقــای اکبر وطنخواه فرزند 
عباس به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي اســت که سند مالکیت تمامت ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی در دشت باســیاه شــماره 8007 فرعی از 1 اصلی واقع در میمه 
جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 310 دفتر 60 امالک ذیل ثبت 9454 به نام 
آقای رمضانعلی بیکی حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده وسپس طی سند 
قطعی شــماره14981-1343/12/18 دفترخانه 14میمه توســط آقای اکبر 
وطنخواه خریداری گردیده است  و ســابقه تامین و بازداشت ندارد ودر قید 
رهن و وثیقه نیز نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است 
چون درخواست ســند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده ( نســبت به آن ویا وجود سند 
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه  
 نشــود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
 تاریــخ انتشــار:  پنــج شــنبه 95/7/29  مهــدی ذکاوتمنــد   رئیــس ثبت

 میمه 

منیژه آرمین، نویســنده، درخصوص طریقه سوژه یابی در 
نویسندگی گفت: من از سوژه های عجیب و غریب استفاده 
نمی کنم، معموال موضوعاتی را سوژه کارهایم می کنم که 
در اطرافم وجود دارد؛ به این شکل که سوژه، مانند موجی 
اســت که از دوردست می آید و من بشــخصه خیلی روی 
آن، چه ازنظر ذهنی و چه عملــی، کار می کنم.وی افزود: 
مطمئنــا ایده اولیه کافی نیســت؛ ابتــدا از طرق مختلف 

اطالعات به دســت مــی آورم و با پژوهــش کتابخانه ای، 
بازدید از مکان و غیره، روی ســوژه کار می کنم و بعد که 
موضوع برایم کامال مشخص شد و نکات مبهم از بین رفت، 
کارهای ذهنی روی موضوع را انجام می دهم. همان طور که 
می دانید، ما نویسنده ها، در خواب و بیداری مشغول بازی  
با سوژه ها هســتیم. بعد از کار کردن روی سوژه، تخیل به 

کار می افتد. 

آرمین درخصوص تخیل اظهار داشــت: تخیل موضوعی 
غیر قابل دسترس  و واهی نیست؛ در واقع تخیل و واقعیت 
همیشــه منطبق بر هم هســتند. هر موضوعــی را که در 
واقعیت می بینیم، می توانیم با تخیل شــکل دهیم. تمام 
نوشــته های خوب هر قدر هم احساسی باشــد، در قالب 
عقالنی قرار می گیرد و نیازی نیســت که القا شــود؛ بلکه 
نویســنده خودش باید آن را پیدا کند. بایــد تخیل ذهن 
فردی خود را به پدیده ای تبدیــل کنیم که برای مخاطب 

قابل دسترسی باشد.

به سوژه ها به صورت عملی و ذهنی شکل می دهم
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر این صورت به استناد تبصره 239 قانون 
مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
روستای کوهان2080مشاغل69901395/03/01138942/000/0006/891/600عبداله باقری1
تیران2080مشاغل59991395/02/251389108/000/00020/473/000اکبر زهدیان2
شهرک صنعتی خ هشتم2080مشاغل69971395/03/011389125/000/00024/718/750محسن بزرگزاد3
تیران خ امام جنب اداره برق2080مشاغل70041395/03/01138920/000/0002/997/000احمد ازناویان4
تیران خ امام علی2080مشاغل70061395/03/01138936/000/0005/692/800مرتضی حیدری5
تیران مدرسه علمیه مکتب الزهرا2080مشاغل73041395/03/04138914/000/0002/097/900اکبر چاوشی6
خ اصلی فروشگاه جوانه2080مشاغل70501395/03/01138936/000/0005/692/800محمود صانعی7
تیران جنب استخر تربیت بدنی2080مشاغل53711395/02/21138935/000/0005/493/000آهن آالت برادران رحیمی8
تیران ورودی سمت چپ مسکن مهر پویان2080مشاغل178411395/04/311389140/000/00028/465/000میرزا بیگی9
جنب بانک ملت2080مشاغل69951395/03/01138936/000/0005/692/800نقی قنبری10

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی شخصایا به وسیله وکیل تام االختیار مالیاتی مربوطه واقع در برخوار خیابان معلم اداره امور مالیاتی دولت آباد  
مراجعه نمایید در غیر این صورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتی اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
دولت آباد نرسیده به دانشگاه دولت آباد )برخوار(مشاغل230361395/04/301389420/000/000106/874/000بهرام سجادیان1
جاده دولت آباد اشتردولت آباد )برخوار(مشاغل232371395/04/30138972/000/00012/885/600احمدرضا احمدی پرست2
جاده دولت آباددولت آباد )برخوار(مشاغل231561395/04/30138936/000/0005/692/800حسین کمالی3
جاده دولت آباد تاکسیرانیدولت آباد )برخوار(مشاغل230401395/04/301389180/000/00038/455/000عنایت اله بخشی4
دولت آباد بعد از مالک اشتردولت آباد )برخوار(مشاغل232301395/04/30138990/000/00016/482/000محمود نصری5
جاده دولت آباد تاکسیرانیدولت آباد )برخوار(مشاغل215241395/04/261389147/000/00030/213/250حسین جلوانی6
جاده دولت آباددولت آباد )برخوار(مشاغل209501395/04/211389396/000/00099/681/200علیرضا قاسمی7
جاده دولت آباد تاکسیرانیدولت آباد )برخوار(مشاغل221941395/04/291389108/000/00020/473/000رامین سلیمی عرب8
جاده دولت آباد صادراتدولت آباد )برخوار(مشاغل222041395/04/291389252/000/00056/524/400علی بزرگمهر9

در اجرای ماده 208قانون مالیات های با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گرددظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصایا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید و در غیر این صورت به استناد تبصره 239قانون 
مالیات های مستقیم امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرسادارهمنبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ بر گ  تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1147995/3/258942/400/0007/013/920جعفر علی کریمیان1
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1136695/3/24893/000/000452/550اکبر غالم زاده2
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1135695/3/24893/200/000482/720الف بابایی3
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1136895/3/248910/500/0001/583/920محمد بیابان پور4
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1137295/3/24893/600/000543/060الف جعفری5
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1210095/3/2789750/000113/140قدرت اله مسی6
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1137495/3/248912/500/0001/885/620الف ربیعی7
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1137695/3/24894/000/000603/400سعید صمدی8
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1138095/3/24891/440/000217/220الف رضایی9
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1138395/3/2489480/00072/410حسین امیری10
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1138595/3/24892/400/000362/040سلیمان فتاحی11
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1139195/3/2489800/000120/680الف شکریز12
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1079695/3/20891/800/000271/530الف گلی13
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1080095/3/20892/560/000386/180حسین بخیه کار14
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1477095/4/2189124/200/00024/643/150علی پرهیزکار15
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1513295/4/238918/720/0002/823/910علی پامیلی16
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1344895/4/8897/000/0001/055/950محمد  خلیفه17
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1079895/3/20892/400/000362/040علی اکبر شهری18
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1657195/4/30893/200/000482/720ابوالقاسم کوروندی19
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1657395/4/3089120/000/00023/590/000حمید حیدری20
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1656995/4/308926/500/0003/997/520فیروزخالقی21
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1656595/4/3089163/200/00034/422/400حسن جهان بخش22
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1656195/4/308916/800/0002/534/280الف طباطبایی23
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1473995/4/208927/000/0004/072/950حسن معماری24
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1521695/4/238920/400/0003/077/340جهانشاه ریحانی25
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1739995/5/48963/000/00011/150/400اکرم میرزایی26
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1624295/4/29896/475/000976/755رضا ایزدی27
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1624895/4/29899/000/0001/357/650الف سبحانی28
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1706695/4/318944/400/0007/415/520حسین مرادی29
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1705995/4/318978/000/00014/162/400احمد طالبی30
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1622695/4/29894/500/000678/820روح اله اسالمی31
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1622995/4/298948/000/0008/138/400علی مقدم32
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1623295/4/298957/000/0009/945/600اسماعیل عبدالهی33
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1547995/4/2689264/000/00060/384/800حسن جاللی34
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل4571094/11/1289516/000/000136/161/200حسین بوجاری35
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1656795/4/3089190/800/00041/343/100مصطفی حسینی36
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1621395/4/2989765/000/000211/035/500علی مهدوی37
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1623695/4/29891/040/000156/880مهدی توکلی38
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1555295/4/268961/200/00010/788/960حسن جابری39
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1547795/4/26895/000/000754/250علی جلوی40
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1522795/4/2389156/000/00032/617/000عباس احسانی41
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1498995/4/22898/000/0001/206/800حمید قربانی42
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1412495/4/138950/000/0008/540/000مصدق جان موسوی43
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1412695/4/13893/750/000565/690محمدرضا بیدگلی44
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل4571794/11/128937/200/0005/969/760حسن بوجاری45
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل4583894/11/12898/100/0001/221/880علیرضا زمانی46
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل2172795/5/24907/500/0001/131/380حسین هاشمی47
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل4590894/11/138966/500/00011/853/200امیرحسین  روحانی48
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1695295/4/318937/200/00026/250/000الف احمدی49
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان - اداره امورمالیاتی آران و بیدگلآران و بیدگلمشاغل1627995/4/298926/250/0003/959/810مهدی فرجی50

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان   مراجعه نمایید در غیر این صورت به استناد تبصره 239 قانون 
مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودیادارهنوع برگ /منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
چادگان - خیابان امام - حسینیه فصیحیامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1641393/10/21138941,300,0006,793,040سعید جهانی1
چادگان-مجتمع شهرداریامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1591393/10/20139042,000,0006,900,000مجید کاویانی تهرانی2
چادگان-مجتمع شهرداریامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1591393/10/20139125,200,0003,801,420مجید کاویانی تهرانی3
چادگان-روستای ده کلبعلیامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی حقوق/حقوقی262674651395/06/011385100,000,00020,000,000سنگبری فرید4
چادگان - کد پستی8571934667امورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل203661393/08/24139058,200,000392,909مجید مصطفایی میرآبادی5
چادگان - کد پستی8571934667امورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل203691393/08/24139166,000,0001,810,200مجید مصطفایی میرآبادی6
چادگان- خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1421393/10/20139010,560,0001,592,980زهرا آقامحمدی ورنوسفادرانی7

ادامه در صفحه 8



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1985 |  پنجشنبه  29 مهر  1395|  18  محرم  1438

اطالع رسانی 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1985  |  October  20  ,2016  |  16Pages 

چادگان- روستای گشنیزجانامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1611393/10/2113893,750,000565,690مصطفی بیگلری8
چادگان - سازمان عمران زاینده رودامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل200201393/08/21138729,400,0001,388,814احمد اثنی عشران9
چادگان - سازمان عمران زاینده رودامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل200171393/08/21138627,240,0002,015,558احمد اثنی عشران10
چادگان - خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل205181393/08/25138716,233,7506,530,035هاجر عروجی11
چادگان - خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانقطعی /مشاغل205201393/08/25138819,480,5006,959,440هاجر عروجی12
چادگان - خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1541393/10/2013877,500,0001,131,380مهدی قاسمی13
چادگان - خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل1541393/10/2013888,000,0001,206,800مهدی قاسمی14
چادگان-خیابان قدسامورمالیاتی 20913 شهرستان چادگانهیات/مشاغل791394/10/28138920,000,0003,000,000حمیدرضا احمدی15

در اجرای ماده  208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند  66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد.راس ساعت 13تاریخ های تعیین شده ذیل در هیئات حل اختالف مالیاتی واقع در شهرستان آران و بیدگل ، سایت اداری ، اداره امورمالیاتی 
آران و بیدگل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود .

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیئات حل اختالف مالیاتی شماره برگ دعوت هیئات حل اختالف مالیاتی نام و نام خانوادگی ردیف 
13بعدازظهر 354495/7/2413893/750/00056194095/8/24حسین کمالی 1
13بعداز ظهر 95/8/24معاف 354395/7/24138960/000/000مرغداری توحیدی 2
13بعدازظهر 95/8/24معاف 354295/7/2413892/520/000مرغداری 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد           
ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.            

در غیر این صورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .           
شماره برگ تشخیصتاریخ برگ  تشخیصسال عملکرد درآمد مشمول مالیات  اصل مالیات منبع مالیاتیادارهآدرس مودیشرح فعالیتکالسه پروندهنام ونام خانوادگیردیف

891395/04/3120320 11,347,500  1,711,768 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1828ابوالفضل کوهستانی1
891395/04/2016713 20,746,000  3,129,536 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانپروفیل1536ابوالفضل منتصری2
891395/04/3120209 18,200,000  2,745,470 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآب مقطر1890احمد ریحان3
891395/04/2016717 47,209,200  7,979,609 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانماشین آالت1624اسحاق مرتضوی4
891395/04/3120425 13,500,000  2,036,480 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانتجهیزات علمی1872افشار5
891395/04/3120580 10,800,000  1,629,180 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانترانسفورماتور1886اکبر فصاحت6
891395/04/3120168 6,500,000  980,520 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسیمان1857الوندساز شهر7
891395/04/1916444 1,800,000  271,530 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلوازم پزشکی1560الهه تهوری8
891395/01/292312 8,400,000  1,267,140 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاننوت بوک1598امیر امام جمعه9
891395/01/312910 41,200,000  6,772,960 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانروغن1634امیر فرد10
891395/04/3119435 7,560,000  1,140,430 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلوازم پزشکی1831اندیش طب پویش11
891395/04/3120340 31,819,900  4,889,440 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1580آرمان پویا12
891395/04/2016548 675,000  101,825 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآب باطری1515آقای حسینی13
891395/04/3120354 62,415,000  11,032,935 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندفتر خدمات1844بازرگانی پیشرو توسعه گلپا14
891395/04/3120620 43,400,000  7,214,720 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانوسایل پزشکی1880بهرامی15
891395/04/3120148 3,000,000  452,550 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبهداشتی آرایشی1852پخش تافته16
891395/04/3119392 33,000,000  5,126,400 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانپیمانکار1833پیمانکاری فقیهی17
891395/04/3120598 18,750,000  2,828,440 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموسسه تحقیقاتی1853تبریزی طوفان18
891395/04/2116805 11,000,000  1,659,350 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان1639تزئینات قصر19
891395/04/3119748 68,880,000  12,331,100 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاننخ1829تولیدی پویان20
891395/04/2818357 1,000,000  150,850 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندفتر خدمات1810جرثقیل بهمنی21
891395/03/2311346 9,288,333  1,401,148 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1523جواد امام جمعه22
891394/11/2569306 5,551,200  837,401 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانگاز1576حبیب اله غفاری23
891395/04/3120332 960,000  144,820 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1701حجت اله معظمی24
891395/03/2411423 40,320,000  6,596,260 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانتشک1601حسن آقاصابری25
891395/04/3120174 25,000,000  3,771,250 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانپوست و پشم1846حسن رجب زاده26
891395/04/3120334 9,600,000  1,448,160 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1715حسین محسنی27
891395/04/2116806 38,700,000  6,270,960 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانمصالح ساختمانی1647حسین موسایی28
891395/03/2411429 6,219,968  938,280 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1555حسینعلی حیدری29
891395/04/0113351 34,920,000  5,511,940 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانکاشی1511حسینی30
891394/09/2859448 97,200,000  18,017,760 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانذغال1396حمید کامرانی31
891395/04/2818297متمم 94,473,000  17,470,173 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلبنیات1535حمید محسنی32
891395/04/3120552 39,151,200  6,361,561 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلبنیات1519حمید محسنی33
891395/04/2016707 39,273,000  6,386,013 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلبنیات1535حمید محسنی34
891395/04/3119755 6,960,000  1,049,920 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1827حمیدرضا شفاعت35
891395/04/3120576 7,280,000  1,098,190 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانطراحی1710حمیدرضا مسیبی36
891395/04/2116798 6,250,000  942,810 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1552ذبیح اله موحد37
891395/04/3120222 13,290,000  2,004,800 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندارو1838رامین صادقی خسروشاهی38
891395/04/1215264 3,960,000  597,370 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1693رضا مرجانی39
891395/04/3120062 14,700,000  2,217,500 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1817روح اله هاتفی40
891395/04/3120421 19,320,000  2,914,420 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانروغن نباتی1873روغن هاشمی41
891395/04/3120447 12,500,000  1,885,620 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبهداشتی وآرایشی1888رهنما42
891394/11/1767907 3,120,000  470,650 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1531زهرا حاجی هاشمی43
891394/11/1767903 9,120,000  1,375,750 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1529زهرا عزتی44
891395/04/2116787 37,850,000  6,100,280 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1395سعید امیری45
891395/03/2311342 2,700,000  407,300 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1623سعید کوکی46
891394/11/2769603 147,600,000  30,510,700 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاننجاری1333سیاوش سمیعی47
891395/04/3120225 10,380,000  1,565,820 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندارو1839سید مجید غضنفری48
891395/04/2818299 30,135,000  4,551,105 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبتون1549سید مرتضی محسنی49
891395/03/2311338 84,000,000  15,367,200 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانلبنیات1344سید مرتضی میرکریمی50
891395/04/2818301 76,500,000  13,861,200 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1646سیلو خواجه وندی51
891395/04/3120292 19,038,000  2,871,878 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندارو1835شهرزاد دبیری52
891394/11/1767898 6,480,000  977,510 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1533صادق رضازاده القو53
891395/04/3120290 13,150,000  1,983,680 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانضایعات1843عباس صفری54
891395/04/3120634 22,102,500  3,334,162 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانپیمانکار1881عبدالجبار جدیری55
891395/04/2116771 6,200,000  935,270 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1597علی اسماعیلی56
891395/04/2116803 5,000,000  754,250 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانفلزات1642علی اکبر فصاحت57
891395/04/2818105 10,800,000  1,629,180 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1599علی براتی58
891395/03/2311340 14,488,168  2,185,538 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1522علی توکلی59
891395/03/2411416 6,560,000  989,580 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1600علی رجبی60
891395/04/3120141 5,000,000  754,250 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسیمان1861علی لیاقت61
891395/04/3120659 10,500,000  1,583,920 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1874علی نوری زاده62
891395/04/2016716 4,853,000  732,073 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان1629علیرضا خالصی63
891395/02/196228 50,795,100  8,699,655 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربارولبنیات1594علیرضا مرحبی64
891395/04/1215279 48,240,000  8,186,590 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانابزار1692علیرضا هاشمی65
891395/04/2016710 9,960,000  1,502,470 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاننجاری1332غالمرضا محمدیان66
891395/04/2016599 1,000,000  150,850 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1575فجر نبی67
891395/04/1315389 123,000,000  24,342,250 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانایزوسیل1513فرود جهانبخش68
891395/03/2411419 25,100,000  3,786,340 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1631قاسم طالیی69
891395/04/3120057 10,500,000  1,583,920 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندفتر خدمات1818کریم گروسی70
891395/04/3120373 810,075  122,200 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1837گلرخ سعیدی71
891395/01/292453 24,300,000  3,665,660 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانذرت دامی1645م احمدی72
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891395/04/3120294 20,235,000  3,052,445 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبذر1836م اصفی73
891395/04/3120177 2,085,000  314,525 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبهداشتی و آرایشی1850م تدبیران74
891395/04/3120150 2,520,000  380,140 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانسنگ1851م سحر شیمی75
891395/04/3120220 22,981,000  3,466,681 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1698م شهابی پور76
891395/02/155622 13,500,000  2,036,480 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانمواد شوینده1595م شیدایی77
891395/03/2912213 28,867,364  4,354,637 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانروغن1602م صافی78
891395/01/221284 5,400,000  814,590 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانروغن نباتی1625م علیجانی79
891395/04/3120171 6,600,000  995,610 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان1849م فرخی80
891395/04/2016695 87,024,000  15,974,424 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانشیشه1540مجید احمدی81
891395/04/3120594 30,000,000  4,525,500 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانماشین1877مجید شهسواری82
891395/04/1215283 10,450,000  1,576,380 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1516مجید علی پور پز83
891395/01/221286 18,000,000  2,715,300 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1636محسن محمدی84
891395/04/1215267 2,250,000  339,410 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1697محسن یاوری85
891395/04/3120655 60,000,000  10,548,000 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانتجهیزات پزشکی1876محسنی86
891395/04/3120614 33,570,000  5,240,850 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانتجهیزات پزشکی1893محسنی87
891395/04/3120570 34,500,000  5,427,600 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگان1343محمد احمدی88
891394/11/2569292 7,956,000  1,200,166 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1520محمد عبیری89
891395/02/277336 6,000,000  905,100 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانماهی1714محمد عزیزی90
891395/03/2311344 1,200,000  181,020 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1628محمد فیروزی91
891395/04/3120330 6,600,000  995,610 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1709محمد مهدی غزنوی92
891395/04/3120052 36,000,000  5,728,800 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانمواد شیمیایی1819محمدتقی روحی93
891395/04/2918700 777,600,000  214,824,320 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانآهن آالت1816محمدجواد اخگری94
891395/04/1315383 8,520,000  1,285,240 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانموادغذایی1559محمدرضا پناهی95
891395/04/3120556 16,800,000  2,534,280 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانفرش1871محمدرضا پویا 96
891395/03/2311348 15,750,000  2,375,890 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانبهداشتی و آرایشی1554محمدرضا حاج ناصری97
891395/04/1916446 1,200,000  181,020 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاناغذیه1574محمدرضا عالیی98
891395/04/2016701 12,250,000  1,847,910 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخودرو1534محمدمهدی علیرضائی99
891395/01/211154 2,880,000  434,450 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1620محمود ملکی100
891394/09/2859446 21,060,000  3,176,900 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانذغال1397مرتضی لطفی101
891395/04/3120527 756,500,000  208,479,550 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1905مرتضی نجفی102
891395/04/3120284 9,456,000  1,426,436 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانپوست و پشم1842تقی خدابنده لو103
891395/04/2016693 1,500,000  226,280 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانخواربار1619نیک بخت104
891395/04/3120316 4,253,400  641,623 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگاندوچرخه و موتور1891هادی صاحبی105
891395/02/155613 84,000,000  15,367,200 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانمصالح ساختمانی1633اصغر فروغی106
891394/12/0270306 3,015,000  454,815 مشاغلامور مالیاتی شهرستان گلپایگانگلپایگانشیرینی فروشی1593رضاابدی107

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شــخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان کاشان مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد 
تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید .         

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
کاشان- مفتحامور مالیاتی کاشانمشاغل215721395/04/3189104,000,00019,578,000عباس حیدرزاده 1
کاشان -بلوار امام رضاامور مالیاتی کاشانمشاغل213261395/04/318927,300,0004,118,200حسین کجکانی2
کاشان -میدان شوراامور مالیاتی کاشانمشاغل214401395/04/318914,760,0002,226,550حسین محمودی3
کاشان -میدان معلمامور مالیاتی کاشانمشاغل217331395/04/318970,800,00012,716,640محمد حسین نژاد4
کاشان - بلوار مطهریامور مالیاتی کاشانمشاغل193911395/04/268980000001206800ابوالفضل بهرامی5
کاشان - جنب راهنمایی ورانندگیامور مالیاتی کاشانمشاغل213431395/04/3189357000005668560بهلول رحمتی6

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی شهرستان فریدونشهر   مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 
239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
فریدونشهرامور مالیاتی شهرستان فریدونشهر مشاغل84971395/04/30138969,000,00012,286,200رضا طالبی 1

در اجرای ماده 208قانون مالیات های با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گرددظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصایا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید و در غیر اینصورت به استناد تبصره 239قانون 
مالیاتهای مستقیم امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرسادارهمنبع مالیاتاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ بر گ  تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
فریدونشهرامور مالیاتی شهرستان فریدونشهر مشاغل84971395/04/30138969,000,00012,286,200رضا طالبی 1
داراناداره امور مالیاتی فریدنمشاغل80101395/04/201389456,000,000118,119,200فروشگاه نیومبل2
داراناداره امور مالیاتی فریدنمشاغل8461395/01/301393167,550,0008,048,040بهرام حسنی دره بیدی3
داران - خ نواب صفویاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل8441395/01/301393130,500,0001,583,920مجتبی رهبر4
داران- خ نواب صفویاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل18451395/02/151392123,900,0004,411,320مجتبی رهبر5
داران- خ امام خمینیاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل1,358,746,616407,444,497متمم 100431395/04/311389فاطمه لری6
دارن- خ امام خمینیاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل99741395/04/301389122,869,80324,309,600فاطمه لری7
داران - بلوار طالقانیاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل25421395/02/231393160,200,0006,572,160فریدون بهرامی قلعه اخالصی8
داران - خ هاتفاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل163421395/07/211393159,735,0006,478,785رامین مقصودی9

داران - خ نواب صفویاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل138956,640,0008,254,930متمم69821395/03/31اکبر بوستانکار دارانی10
داران - جاده هنرستاناداره امور مالیاتی فریدنمشاغلمعاف220441394/10/06139379,200,000غالمرضا یزدانی کچویی11
داران- جاده هنرستاناداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی138041394/06/221393240,000,0004,800,000غالمرضا یزدانی کچویی12
داران- بلوار طالقانیاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل170651394/07/301393176,400,0009,825,120محمد رضا خامه13
داران - بلوار طالقانیاداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی170351394/07/30139342,000,000840,000محمد رضا خامه14
داراناداره امور مالیاتی فریدنمشاغل48,6411393/08/2413898,160,0001,222,780علیرضا اکبری15
نهرخلجاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل6,7231395/03/2913896,750,0001,011,490علی قربانی16
نهرخلجاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل7,0841395/04/0113893,500,000524,480حمید ناصری17
گنجهاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل6,7351395/03/2913895,040,000755,240محمدرضا شفیعی18
ننادگاناداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی28,7411394/12/25139348,000,000960,000علی کیان ارثی19
قوچانکاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل46,3281393/08/01138943,200,0007,131,360جلیل اقایی20
قوچانکاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل6,6821395/03/29138910,400,0001,558,440احمد سوادکوهی21
دامنهاداره امور مالیاتی فریدنمشاغل45,6311393/07/29138912,750,0001,910,590مجتبی فرح بخش22
دامنهاداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی7,0441395/03/31138948,000,000960,000اقای فاضلی23
فریدناداره امور مالیاتی فریدنشرکتها21,133,4631394/11/1313895,000,0001,250,000شرکت فنی مهندسی پیشرو صنعت فریدن24
فریدناداره امور مالیاتی فریدنشرکتها22,683,5971395/01/301393144,000,0002,880,000شرکت درین دشت آریا25
فریدناداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی25,261,5001395/04/28139329,620,0003,630,520تعاونی کشاورزی مرغداران فریدن26
فریدناداره امور مالیاتی فریدنشرکتها25,423,1881395/04/3013931,530,107,485382,526,871تعاونی سیلندر پر کنی رز گاز27
فریدناداره امور مالیاتی فریدنحقوق25,431,3501395/04/3013932,130,967,41331,966,003تعاونی سیلندر پر کنی رز گاز28
فریدناداره امور مالیاتی فریدنتکلیفی25,415,1881395/04/301393402,300,00018,940,500تعاونی سیلندر پر کنی رز گاز29

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون 
مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
اصفهان خ خاقانی ک شهیدی مجتمع نیلو ط 6 واحد 20018مشاغل682491395/07/061390112,000,000,00039,203,800,000کاوه ارشدی1
اصفهان خ خاقانی ک شهیدی مجتمع نیلو ط 6 واحد 20019مشاغل432531395/04/30138917,500,000,0006,067,375,000کاوه ارشدی2

ادامه در صفحه 10
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات 
های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
گلپایگان2076درآمد182151395/04/2813899,240,0001,393,850احمدرضا مرادی فر1
گلپایگان2076درآمد167241395/04/2113893,640,000549,090بهزاد جمالی2
گلپایگان2076درآمد165431395/04/20138911,926,5001,799,116نوروز علی هدایتی3
گلپایگان2076درآمد206221395/04/3113892,400,000362,040محمود شرافت4
گلپایگان2076درآمد186661395/04/2913899,370,0001,413,460سلمان مهدوی5
گلپایگان2076درآمد186641395/04/2913899,756,0001,471,696حمید دلیری6
گلپایگان2076درآمد206251395/04/3113894,400,000663,740محمد حسن اکرمی7
گلپایگان2076درآمد206321395/04/3113893,400,000512,890مصطفی حاج نوروزی8
گلپایگان2076درآمد206361395/04/3113893,120,000470,650محمدعلی خوشنویسان9
گلپایگان2076درآمد206421395/04/3113893,000,000452,550قدرت اهلل روح اللهی10
گلپایگان2076درآمد181121395/04/2813893,400,000512,890محمد طاالری11
گلپایگان2076درآمد181171395/04/2813892,440,000368,070ابراهیم فراست12
گلپایگان2076درآمد181141395/04/2813892,480,000374,110سعید فیاضی13
گلپایگان2076درآمد188641395/04/30138988,800,00016,331,040ناصر معانی14
گلپایگان2076درآمد200371395/04/311389240,000,00053,680,000احمدرضا عسگری15
گلپایگان2076درآمد187241395/04/291389450,000,000116,315,000رضا رضائی16
گلپایگان2076درآمد22961395/01/29138976,800,00013,921,440عباس آذرنگ فر17
گلپایگان2076درآمد198621395/02/11138912,600,0001,900,710قدرت ا... مظفری18
گلپایگان2076درآمد49271395/04/20138918,000,0002,715,300مرادسنجری19
گلپایگان2076درآمد166911395/04/31138920,303,0003,062,703مینا جاللی20
گلپایگان2076درآمد205651395/04/3113895,950,000897,560حسینعلی مشگات21
گلپایگان2076درآمد206471395/04/3113896,125,000923,955سعید موسویان22
گلپایگان2076درآمد206441395/04/3113896,335,000955,635سعید زمانی23
گلپایگان2076درآمد205741395/04/3113896,405,000966,195مهرداد دانائی24
گلپایگان2076درآمد206761395/04/31138910,500,0001,583,920ساجد شاهین25
گلپایگان2076درآمد206811395/04/31138910,500,0001,583,920روح ا... خلیفه هاشمی26
گلپایگان2076درآمد206791395/04/311389135,000,00027,351,250علی رستگاری27
گلپایگان2077درآمد47451395/04/3113895,400,000814,590محسن نیکبخت28
گلپایگان2076درآمد46771395/04/31138914,000,0002,111,900احسان محمد باقری29
گلپایگان2076درآمد199431395/04/31138925,200,0003,801,420نعمت ا... غفاری30
گلپایگان2076درآمد200411395/04/3113896,000,000905,100مرتضی خواجه وندی31
گلپایگان2076درآمد200351395/04/31138915,480,0002,335,160تارا خاور32
گلپایگان2076درآمد46811395/04/31138918,000,0002,715,300ایرج محمدی33
گلپایگان2076درآمد200461395/04/31138912,600,0001,900,710محمدی ارماتور بند34
گلپایگان2076درآمد200501395/04/31138930,000,0004,525,500محمدحسین کفایتی35
گلپایگان2076درآمد198521395/04/31138984,000,00015,367,200رضا هدایتی36
گلپایگان2076درآمد199661395/04/31138970,000,00012,556,000علیزاده37
گلپایگان2076درآمد199331395/04/311389100,000,00018,580,000علیرضا نوری فرد38
گلپایگان2076درآمد199541395/04/3113893,000,000452,550حسین دری39
گلپایگان2076درآمد200391395/04/3113895,130,000773,860صنایع وحیدی40
گلپایگان2076درآمد200331395/04/31138926,640,0004,018,640پالستیک گلپا41
گلپایگان2077درآمد200311395/04/3113899,000,0001,357,650حمید جابری42
گلپایگان2078درآمد204881395/04/31138922,620,0003,412,230دامداری اسکندری43
گلپایگان2079درآمد204731395/04/3113893,402,000513,192میثم صالحی44
گلپایگان2080درآمد206571395/04/3113895,460,000823,640رسول بیگی45
گلپایگان2081درآمد206531395/04/3113895,670,000855,320مجتمع 60 واحد46
گلپایگان2082درآمد204711395/04/31138913,000,0001,961,050اسماعیل طاهری47

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات 
های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیاداره و  واحد مالیاتیمنبع مالیاتی اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ  تشخیصشماره برگ تشخیصکالسه پروندهنام ونام خانوادگیردیف
اصفهان200835مشاغل4894420421395/04/311389441,000,000,000154,126,650,000سیدرضا طاهری1
اصفهان200835مشاغل4706383311395/04/29138940,000,000,00013,917,000,000رضا فرزانه2
اصفهان200835مشاغل4704407321395/04/3113905,759,000,0001,944,634,350حسن گرجی کندی3
اصفهان200835مشاغل4702407231395/04/3113895,759,000,0001,944,634,350میالد صادقیان دهکردی4
اصفهان200835مشاغل4699408621395/04/3113904,999,868,0001,679,203,840مصطفی چغاجردی5
اصفهان200835مشاغل4704407371395/04/3113893,720,000,0001,231,698,000حسن گرجی کندی6
اصفهان200835مشاغل4702407251395/04/3113893,720,000,0001,231,698,000میالد صادقیان دهکردی7
اصفهان200835مشاغل4699408651395/04/3113892,121,000,000672,607,650مصطفی چغاجردی8
اصفهان200835مشاغل4705407141395/04/311389666,000,000665,334,000محمدامین سلیمانی9
اصفهان200835مشاغل4705407151395/04/311390833,000,000230,650,100محمدامین سلیمانی10
اصفهان200835مشاغل4959418391395/04/311389780,000,000214,766,000تیمور حسینی11
اصفهان200835مشاغل4697409471395/04/311389605,000,000162,318,500آذر یزدانی چالشتری12
اصفهان200835مشاغل4700408491395/04/311390460,000,000118,862,000تورج نصیری13
اصفهان200835مشاغل4697409341395/04/311390354,000,00087,093,800آذر یزدانی چالشتری14
اصفهان200835مشاغل4700408441395/04/311389337,000,00081,998,900تورج نصیری15
اصفهان200835مشاغل4708383271395/04/291389218,000,00047,945,500روح اله ضیغمی بادی16
اصفهان200835مشاغل4698408711395/04/311390164,000,00034,459,000فریدون کریمی17
اصفهان200835مشاغل4701408141395/04/311390155,000,00032,211,250مهرافروز ابراهیمی18
اصفهان200835مشاغل4696408931395/04/311390134,000,00026,966,500فاطمه آل ابراهیم دهکردی19
اصفهان200835مشاغل4698408721395/04/311389112,268,00021,538,930فریدون کریمی20
اصفهان200835مشاغل4695383291395/04/291389110,000,00020,972,500فرهاد باصری21
اصفهان200835مشاغل4701408181395/04/31138944,150,0007,321,170مهرافروز ابراهیمی22

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات 
های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
خ جی -کوی ایران خودرو -پالک 20075مشاغل  671,572,800  2,112,000,000 383521395/04/271389حسن سمعی 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات 
های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
خ امام خمینی . ایستگاه جباری2003مشاغل730091395/06/11901,410,000,000424,006,500اسماعیل درویشی1
2003مشاغل730111395/06/11911,116,000,000321,209,400اسماعیل درویشی2

در اجرای ماده 208قانون مالیات های با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گرددظرف مدت ســی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصایا به وســیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید و در غیر اینصورت به استناد تبصره 239قانون 
مالیات های مستقیم امر برای رسیدگی به هیأت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرسادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
آران و بیدگل - بلوار عاملی - خ سردار عربیان اداره امورمالیاتی آران و بیدگل آران و بیدگل مشاغل137541395/4/108918/000/0002/715/300مرتضی پریانی 1

م الف:6291اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
پل تاریخی اورگان در آستانه تخریب!

اخبار

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

واگذاری خانه تاریخی باقری 
به بخش خصوصی قطعی شد

مدیرکل میراث فرهنگی یزد 
استعفا کرد

 مرمت ایوان »عالی قاپو« 
تا پایان امسال تکمیل می شود

توماس هربرت
نجیب زاده و جهانگرد انگلیسی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان واگذاری 
خانه تاریخی باقری گرگان به بخش خصوصی را قطعی دانست و گفت: 

این بنای تاریخی واحد اقامتی و پذیرایی می شود.
ابراهیم کریمی ، اظهــار کرد: مطابق قانون هر ملکــی که اعتبارات آن 
از ســوی ســازمان میراث فرهنگی در اختیار ما قرار داده شده و تملک 
شــده اند باید به بخش خصوصی واگذار شــود.وی با تاکیــد بر اینکه 
این موضوع یک تکلیف قانونی به همه دستگاه هاســت، افزود: وظیفه 
واگذاری این ساختمان ها در حوزه ســازمان میراث فرهنگی بر عهده 
صندوق حفظ و احیا می باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گلستان ادامه داد: صندوق حفظ و احیا به ما اعالم می کند 
کدام یک از ســاختمان هایی که در تملک میراث فرهنگی استان است، 
شرایط واگذاری رادارند.وی تصریح کرد: این بناها به صورت کشوری به 
مزایده گذاشته شده و ســرمایه گذاران در این مزایده شرکت می کنند.

کریمی خاطرنشــان کرد: تاکنون کاخ خوش ییالق در آزادشهر و خانه 
باقری به مزایده گذاشته شده اند.

استعفای مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری استان یزد سرانجام 
پس از چندین بار پذیرفته شــد. »محمدمهدی شــرافت« با تایید این 
مطلب گفت: از سال گذشــته چندین بار استعفای خود را تقدیم کردم، 
تا اینکه این بار پذیرفته شــد، چــون معتقدم میراث فرهنگی، شــهر 
تاریخی، صنعت گردشگری و صنایع دســتی یزد نیازمند نیرو و انرژی 
جوان تری اســت.به گفته  وی، در حال حاضر »سید مصطفی فاطمی«، 
معاون گردشــگری این اداره کل به عنوان سرپرســت میراث فرهنگی 
و گردشگری  معرفی شده اســت. وی تاکید کرد: تا امروز برای میراث 
فرهنگی یزد در این ســمت باقــی مانده ام. اطمینــان صددرصد دارم 
که بحث ثبت جهانی یزد با ســرعت تمام پیش مــی رود ، اگر یک در 
هزار شــک داشــتم که این اتفاق رخ نمی دهد، با وجود همه  سختی ها 
می ماندم تا این اتفــاق رخ دهد.مدیر کل ســابق میــراث فرهنگی و 
گردشگری استان یزد اظهار کرد: حتی اطمینان دارم که اتفاق جهانی 
شــدن میبد به عنوان »شــهر جهانی زیلو« نیز به نتیجه می رسد. این 
اســتعفا در حالی از ســوی مســئوالن میراث فرهنگی یــزد پذیرفته 
شده است که مرداد ماه امسال محمد حســن طالبیان، معاون میراث  
فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری  رســما اعالم کرد که 
»ایران در چهل ویکمین اجالس یونســکو، شــهرتاریخی یزد را سال 

آینده به یونسکو می برد.«

مدیر پایگاه جهانی مجموعه نقش جهان اصفهان از پایان مرمت 
ایوان عالی قاپو تا پایان امســال خبر داد.فریبا خطابخش مدیر 
پایگاه جهانی میدان امــام)ره( )مجموعه نقش جهان اصفهان(  
با اعالم خبــر اتمام مرمت ایوان »عالی  قاپــو« در نوروز پیش رو 
 پس از ۱۰ ســال، گفت: درحال حاضــر کارگاه مرمت عمارت 
»عالی قاپو« برای بازسازی و مرمت کف و نرده ها دایر است؛ اما 
تزیینات ســقف عمارت »عالی قاپو« تقریبا تمام شده و تا یک 
ماه دیگر به اتمام می رســد. وی ادامه داد: در حال حاضر مرمت 
تزیینات دیواره شمالی ضلع شــرقی ایوان »عالی قاپو« به پایان 
رسیده و امیدواریم با مرمت نرده ها، عید نوروز امسال داربست ها 
از ایــوان »عالی قاپــو« برچیــده شــود.خطابخش همچنین 
 درباره برخــی انتقاداتی که در رابطه بــا نخاله هایی که به منظر 
»عالی قاپو« فضای ناخوشــایندی بخشیده پاسخ داد و گفت: از 
آنجایی که کارگاه مرمت در ایوان »عالی قاپو« برپاســت و االن 
هم پیک ســفر در اصفهان اســت و »عالی قاپو« نیز مسیر تردد 
توریست هاست شرایط را برای ما پیچیده کرده و ما نمی توانیم 

هر روز نخاله ها را تخلیه کنیم.
مدیر پایگاه جهانی میــدان امام )ره( همچنیــن اضافه کرد: ما 
اجازه داریم که هفته ای یک مرتبه نخاله ها را پاکســازی کنیم، 
اما بهترین کار این است که نخاله ها در داخل گونی های همرنگ 
قرار گیرند و شــرایطی را مهیا کنیم که گردشــگرانی که برای 

بازدید می آیند از منظر به وجود آمده اذیت نشوند.

این بار در مشاهیر گردشــگری با توماس هربرت، نجیب زاده و جهانگرد 
انگلیسی آشنا خواهیم شد. 

دلیل شهرت
 توماس هربــرت از نجیب زادگان و درباریان شــاه چارلــز اول بود و به 
واسطه مقامش ماموریتی برای سفر به کشــورهای آسیایی به او محول 
شد. نوشته های او در سفر که در قالب یک ســفرنامه منتشر شد حاوی 
اطالعات بسیار مفیدی از آن دوران می باشد. توماس از ایران نیز بازدید 
کرده بود و بخش مهمی از کتابش به کشور ایران اختصاص دارد.او موارد 
مختلفی همچون اقتصاد، مسائل سیاســی و اجتماعی ایران را ریزبینانه 
بررسی کرده اســت. توماس در مورد بناهای تاریخی، باستان شناسی، 
باغ ها و شهرهای ایرانی نیز در ســفرنامه اش سخن به میان آورده است. 
نقاشی های سفرنامه اش بسیار مشهور می باشد که از جمله معروف ترین 
 این تصاویر می تــوان به دو کتیبــه میخی در تخت جمشــید و پرتره 

شاه عباس اشاره کرد. 
 تولد

 توماس هربرت در سال ۱۶۰۶ میالدی در انگلستان متولد شد.
زندگی 

 ســفر پرآوازه وی به ایران در ســال ۱۶۲۸ میالدی به همــراه هیئتی 
انگلیسی آغاز شد. آنها به شکل دریایی به ایران سفر کرده و از بندرعباس 
به ایران وارد شدند. نخستین شهری که پس از بندرعباس دیدند، شیراز 
بود. هربرت به شکل عجیبی شیفته زیبایی های شــیراز شده بود و این 
شهر را زیباترین شهر آسیا می دانست.پس از اقامت یک ماهه در شیراز 
و بازدید از تخت جمشید به اصفهان ســفر کرد و سه هفته نیز در یکی از 
باشکوه ترین شهرهای آن دوره به ســمت شمال حرکت کرد تا مالقاتی 
با شاه عباس صفوی داشــته باشــد. توماس تمامی جزییات سفر را در 

سفرنامه اش ذکر کرده است. 
مرگ

توماس در سال ۱۶۸۲ میالدی در انگلستان درگذشت.

سفر به تاریخ

قاب روز

)Raouche Rock Beirut (صخره های روشه
صخره های بسیار زیبایی که به صخره های عشق یا صخره های کبوتر معروف هستند  و نماد شهر بیروت محسوب می شوند. این صخره ها در غرب شهر قرار گرفته اند. دلیل اینکه به این صخره ها، صخره های عشق می گویند این  است که بعد از مرگ یک هنرپیشه 
معروف شهر، ۳  نفر  از هوادارانش به باالی این صخره  می روند و خودشــا ن را به پایین پرت می کنند، بعد از آن هم این صخره به نمادی تبدیل می شود که هرکسی عاشق باشد و عشقش را از دســت بدهد این صخره را برای مرگ انتخاب می کند. این صخره از 

دیدنی ترین جاذبه های شهر بیروت محسوب می شود.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه برای شرکت زائران ایرانی در 
راهپیمایی بزرگ اربعین به لحاظ امنیتی و انتظامی نگرانی 
خاصی نداریم، تاکید کرد: محال اســت که امسال به کسی 

بدون ویزا، اجازه ورود به عراق داده شود.
حسن قشقاوی، معاون کنســولی، پارلمانی و امور ایرانیان 
وزیر خارجه ، با بیــان اینکه بهترین راه بــرای اقدام جهت 
شــرکت در راهپیمایی اربعین حســینی مراجعه به سایت 
سامانه »سماح« است، افزود: کسانی که قصد حضور در این 
راهپیمایی را دارند باید حتما جهت درخواســت ویزا اقدام 
کنند و این موضوع را به موقع انجام دهند و از موکول کردن 
آن به روزهای آخر خودداری کنند. وی گفت: کســی نباید 
به امید این باشد که بدون ویزا به ســر مرز بیاید و بخواهد از 
مرز عبور کند. امکان فیزیکی این موضــوع وجود ندارد و از 
دیگر سوء تمهیدات مناســبی در نظر گرفته شده که اجازه 
داده نشود فردی بدون ویزا از مرز خارج شود و من به عنوان 
مسئول کمیته سیاسی و کنسولی ستاد اربعین تاکید دارم 
که محال است امسال کسی بدون ویزا اجازه خروج از کشور و 
رفتن به مرز عراق را پیدا کند. قشقاوی با تاکید بر اینکه زوار 
با گرفتن ویزا به قانون کشور عراق احترام می گذارند و یکی از 
واجبات احترام به قانون است، ادامه داد: وقتی زائران از طریق 
سایت سامانه ســماح برای دریافت ویزا اقدام کنند دیگر ما 
با مباحثی مثل جعل ویزا روبه رو نخواهیم شــد.معاون وزیر 
امور خارجه، تصریح کرد: مســئوالن مربوطه تالش کردند 
وظایف خــود را در این ارتباط به نحو احســن انجام دهند و 
اکنون نوبت مردم است که همکاری های الزم را داشته باشند 
تا این موضوع به نحو مناسب پیش برود. قشقاوی در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به آغاز عملیات آزادسازی موصل در 
عراق از دست نیروهای تروریستی داعش، آیا نگرانی خاصی 
در ارتباط با امنیت زائران وجود دارد و آیا اقدامات الزم برای 
امنیت آنها اندیشیده شده است؟ گفت: همان طور که پیش از 
این اشاره کردم ستاد مرکزی اربعین متشکل از چند کمیته 
است که یکی از این کمیته ها، کمیته انتظامی و امنیتی است.

وی ادامه داد: در مجمــوع از لحاظ امنیتی و انتظامی نگرانی 
خاصی نداریم. سال گذشته موصل در اشغال تروریست ها بود 
و امسال عملیات آزادسازی آن آغاز شده و طبق اخبار منتشر 
شده این عملیات تاکنون موفقیت آمیز بوده است. وی ادامه 
داد: امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده اتفاق خاصی 
ایجاد نشود و ما نگرانی خاصی نیز نداریم و مسئله اصلی برای 
ما در حال حاضر این است که مردم گرفتن ویزا را به روزهای 

آخر موکول نکنند و در این ارتباط هرچه زودتر اقدام کنند.

در پاسخ به سوالی درباره آغاز عملیات آزادسازی موصل؛

قشقاوی: نگرانی درباره 
راهپیمایی اربعین نداریم

نگاه روز

سوال این بود:»برخی از تصورات غلط درباره مقصدهای گردشگری 
چیست؟« و در پاسخ به این ســوال صدها کاربر از تجربیات خود از 

برخی سفرها گفتند.
در لس آنجلس سلبریتی ها را نمی بینید

اگر فکر می کنید که شانس این را دارید که با رفتن به لس آنجلس 
می توانید ســتاره مورد عالقه خود را ببینید بهتر است تجدیدنظر 
کنید.یــک نفر در ایــن رابطه این کامنت را گذاشــته بــود: »اگر 
می خواهید به لس آنجلس بروید تا سلبریتی ها را ببینید، احتماال 
در این شهر چیز سرگرم کننده ای به جز بیلبوردهای تبلیغاتی نمی 

بینید، این شهر، شهری اداری است.«
یکی دیگر هم در کامنت خود نوشته بود: »من واقعا درباره کسانی 

که به لس آنجلس می آیند تا وقت خود را در هالیوود سپری کنند،  
احساس بدی دارم.«

همه فرانسوی ها نفرت برانگیز نیستند
وقتی بحث درباره برخورد فرانسوی ها با توریست ها می شود، آنها به 
نظر انسان های منفوری می آیند، اما این تصور غلطی است که سال 
هاست وجود دارد. دراین باره یک مخاطب نوشته است: پاریسی ها 
صریح هستند. بسیاری از افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی نمی 
کنند این اخالق را با بی ادبی یکی مــی دانند؛ اما دلیل این موضوع 
بیشــتر کمبود وقت برای صحبت کردن با مردم است. در برخی از 
کامنت ها هم، توریســت ها، پاریســی ها را افرادی بسیار دوستانه 

دانسته اند.

ایرانی ها میهمان نوازند
تعداد زیادی از مردم دنیا ایران را منطقــه خطرناکی می دانند که 
درگیر جنگ است؛ اما یکی از کاربران فضای مجازی گفت که »این 

واقعا درست نیست.«
او در کامنت خود نوشــته: همه فکــر می کنند که ســفر به ایران 
خطرناک است و همه ایرانی ها از غربی ها متنفرند، اما این حقیقت 
ندارد. من حتی یک بار هم در طول سفر خود به ایران احساس خطر 

نکردم و بیشتر ایرانی ها بسیار میهمان نواز بودند.
یکی دیگر از مخاطبان هم با کامنــت قبلی موافقت کرد و گفت که 

ایرانی ها آرزو دارند توریست های بیشتری به کشورشان بیاید.
همه در هند مریض نمی شوند

بیشتر افراد بیماری »دهلی بلی« را شــنیده اند و همین اسم مانع 
سفر بسیاری از توریست ها به دهلی هند می شود اما یکی از کاربران 
مجازی که به هند سفر کرده بود چنین چیزی را یک افسانه خواند. 
او این کامنت را گذاشته بود: »یک ماه آنجا بودم و واقعا یکی از سالم 
ترین کشــورهایی بود که تاکنون دیده ام، دهلی بلی یک افســانه 
است«؛ البته یک نفر دیگر نظر متفاوتی داشت و گفت که مخاطب 

قبلی خوش شانس بوده که بیمار نشده است.
شــاید کانگوروها را در حال قدم زدن در شــهرهای 

استرالیا  نبینید
بستگی دارد شما در کجای استرالیا باشید، اما این معموال یک تصور 
غلط اســت که در خیابان های استرالیا شما کانگورو می بینید. یک 
نفر در این رابطه چنین کامنت گذاشته است: در خیابان های خارج 
شهری استرالیا ممکن است گاهی کانگوروها را ببینید، من کانگورو 
هایی در خیابان های بیرون شهر سیدنی، کانبرا و در حیاط برخی 

خانه ها در شهرهای ساحلی دیده ام.
این موضــوع در رابطه بــا مارها، عنکبــوت ها و دیگــر حیوانات 
 خطرناکی کــه برخــی امیدوارنــد آنهــا را در اســترالیا ببینند 

صدق می کند.

در یکی از بحث هایی که به تازگی در فضای مجازی صورت گرفته بود، کاربــران درباره بزرگ ترین تصورات غلطی که 
درباره برخی از مقصدهای گردشگری وجود دارد بحث کردند و برخی از نتایج این بحث ها می تواند شما را شوکه کند.

وقتی بحث درباره 
برخورد فرانسوی ها 

با توریست ها 
می شود، آنها به نظر 
انسان های منفوری 

می آیند، اما این 
تصور غلطی است که 

سال هاست وجود 
دارد

تصورات نادرست توریست ها درباره مقصد های گردشگری 

مشاهیر گردشگری

اوژن ، هنرمند و جهانگرد فرانســوی در دوره قاجار به ایران ســفر کرده و 
تمامی بناهای تاریخی که در طول مسیر خود دیده را به قلم نقاشی کشیده 
است. نقاشــی های بسیار ارزشــمندی که حال و هوای تاریخی آن دوران 
را به راحتی برای ما زنده می کنــد.در یکی از این ســفرها، نیز به یکی از 

زیباترین شــهرهای تاریخی ایران یعنی اصفهان ســفر کرده ، شهری که 
به راحتی می توان گفــت تمامی جهانگردانی که در طــول تاریخ به ایران 
آمده اند، بدون بازدید از اصفهان ایران را ترک نکــرده اند.برای دیدن این 

سری از تصاویر نقاشی شده ایران در دوره قاجار با ما همراه باشید. 

تصاویر ایران دوره قاجار؛ حاصل سفر توریست فرانسوی 

اصفهان قجری 

7 ( کلیسای وانک1( نمایی از شهر اصفهان

8 ( قبرستان تخت فوالد۲( مناره باغ  قوشخانه
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چند وقتی اســت که خبری مبنی بر در آســتانه تخریب قرار 
گرفتن پــل تاریخــی اورگان در فضــای مجازی و از ســوی 
دوســتداران و دغدغه مندان میراث فرهنگی و تاریخی دست 
به دست می چرخد.پل تاریخی اورگان  در 5۰ کیلومتری شهر 
چادگان و ۱۶۰کیلومتری اصفهان واقع شــده است. بخشدار 
مرکزی چــادگان ۲5 مهرماه ســال ۱۳95 در گفــت وگو با 
خبرنگار صدا و سیما از ترک خوردگی و فرسودگی پل تاریخی 
۱۰۰ســاله اورگان خبر داد. کوروش موگویی اظهار داشت: در 
هر ۱۱دهنه پل آثار ترک خوردگی و فرسودگی مشاهده شده 

اســت.وی افزود: عبور و مرور خودروهای سنگین و همچنین 
توجه نکردن به ترمیم پل، ســبب فرســودگی آن شده است. 
بخشدار بخش مرکزی چادگان از مسئوالن خواست تا نام پل 
تاریخی اورگان را در فهرست آثار ملی ثبت کنند و برای ترمیم 

و ساخت یک پل فلزی در کنار این پل اعتبار اختصاص دهند.
پل اورگان در آستانه تخریب نیست!

مسئول دفتر نمایندگی ســازمان میراث فرهنگی شهرستان 
چادگان اظهار داشت: خبرهای منتشر شده درباره تخریب و یا 

در آستانه تخریب قرار گرفتن پل اورگان صحیح نیست.
عبداللهی گفت: نامــه نگاری هایــی بــا اداره راه و ترابری و 
فرمانداری شهرســتان چادگان انجام شــده تــا در اعتبارات 
ســالیانه، احداث پلی دیگر دیده شــود اما آن طــور که به ما 

اعالم کرده اند، امسال این احداث محقق نخواهد شد.مسئول 
دفتر نمایندگی ســازمان میراث فرهنگی شهرستان چادگان 
ادامه داد: مــا مبلغی را به عنوان بودجه اولیه برای اســتحکام 
بخشــی این پل پیش بینی کرده ایم که تقریبا 5۰۰ میلیون 
ریال است، این درخواست به فرمانداری شهرستان ارائه و مورد 
تایید فرمانداری قرار گرفت و به ســازمان برنامه و بودجه ابالغ 
شد و در نهایت به سازمان میراث فرهنگی ابالغ شده است که 
البته هنوز در مرحله مبادله اوراق است و هنوز مبلغی به اداره 
میراث مبنی بر مرمت و درواقع اســتحکام بخشی پل اورگان 
داده نشده اســت و اگر تا آذرماه محقق نشد به صورت قطعی 
 تا اردیبهشــت ماه محقق خواهد شد و اســتحکام بخشی پل

 آغاز می شود.

پل تاریخی اورگان 
در آستانه تخریب!
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پیشنهاد  سردبیر:
خشکسالی با اصفهان عجین شده است

سوژه روز

دیدگاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

 خشکسالی با اصفهان 
 عجین شده است

 رها سازي یك روباه 
در زیستگاه هاي طبیعي  فالورجان

تلف شدن ۱۰ هزار
قورباغه در معرض انقراض در پرو

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان 
به دلیل شرایط جغرافیایی با شرایط شــدید خشکسالی مواجه 
شده و این شرایط طی این سال ها با این استان عجین شده است و 

ما باید با این مسئله سازگار شویم.
منصور شیشه فروش در همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب 
و بهداشت، چالش و راهکارها اظهار کرد: در بحث مدیریت بحران 
یک کنفرانس ملی مدیریت در نیمه اول مهر ماه امسال برگزار شد 
که نتایج خوبی را به دنبال داشــت. وی با بیان اینکه 1/5 میلیارد 
نفر در جهان درگیر مخاطرات طبیعی شــده اند، افــزود: در این 
کنفرانس ها ایده ها و راهکارهای بسیار خوبی با موضوع مخاطرات 
طبیعی ارائه می شود اما اگر طرحی می خواهد، موفق شود باید با 
اطالع رسانی صحیح، مخاطبین را به خود جذب کند و تقاضا برای 

اجرا شدن آن طرح باال برود.
 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهــان تصریح کرد: در 
مخاطرات طبیعی یک پدیده ای وارد سیستم منظمی می شود و 
نظم را به هم می زند که برای منظم شدن دوباره آن سیستم باید 
اقداماتی را با مدیریت صحیح انجام داد که نام آن مدیریت بحران 
است. شیشــه فروش با بیان اینکه انســان می تواند با اندیشیدن 
تدابیر و عمل کردن به آنها از مشکالت عبور کند گفت: در زمینه 
آب هم می توانیم ماننــد رفع آلودگی هــوا در اصفهان به نتیجه 

دست پیدا کنیم.
 وی خاطرنشــان کرد: در بحث رفع آلودگی هــوای اصفهان 36 
دســتگاه موظف شــدند که 40 اقدام را انجام دهند، پس انجام 
اقدامات توســط این دســتگاه ها، تعداد روزهای سالم نسبت به 
سال های قبل خود 90 درصد افزایش داشته اند. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان اضافه کرد: اقداماتــی مانند مصرف 
بهینه، طرح جامــع بهینه مصرف آب و غیره از طــرف اداره آب و 

فاضالب در یک مسیر نیز اجرا می شوند.
وی اظهار کرد: یکی از ویژگی های این همایش این اســت که از 
دستگاه اجرایی مقاالت بیشتری داریم که در این دو روز به بحث 
عرضه و تقاضای آب شرب پرداخته می شود و امیدواریم با استفاده 
از راهکارهایی که در این همایش ارائه می شــود با مشکالت آب 

مقابله کنیم.

یک روباه در زیستگاه هاي طبیعي شهرستان فالورجان رها سازي شد.
به گزارش »پاما« از اداره حفاظت محیط زیســت فالورجان، یک قالده 
روباه که براي اهالي یکي از محله هاي این شهرســتان مشــکل ایجاد 
کرده بود با اطالع رســاني شــهروندان توســط ماموران آتش نشاني 

فالورجان گرفته شد.
این روباه به ماموران یگان حفاظت محیط زیست فالورجان تحویل ودر 

طبیعت  این شهرستان رها سازي شد.
محمد ولید مغربي سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فالورجان در این خصوص گفت : روباه جانوري از تیره ســگ ســانان 
است. تقریبا در همه جاي دنیا زندگي مي کند. روباه در نواحي قطبي در 

جلگه هاي بي درخت شمال و دور نیز به سر مي برد.
در سراســر دنیا روباه ها بــه رنگ هاي مختلــف دیده مي شــوند. در 
بیابان هاي آفریقا و در خاورمیانه در کویرها و در دشــت هاي خشــک 
نیز روباه زندگي مي کند.  روباه هاي ســرخ در اروپا، آفریقا و در آســیا و 

آمریکاي شمالي به سر مي برند. 
البته همه روباهان سرخ، واقعا سرخ رنگ نیستند. روباه حیوان همه چیز 
خواري است و بیشتر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار مي کند. در 
مواقعي که غذا کم باشد به الشــه خواري هم روي مي آورد. همچنین 

مي تواند از میوه هاي گوشتي و دانه ها تغذیه کند.
 وي گفت: گــزارش گونه هــاي جانــوري گرفتار در باغــات و منازل 
ازسوي شهروندان به این اداره جاي بســي امیدواري و نشان از آشنایي 
شهروندان با اهمیت حیات وحش دارد که در نهایت موجب آزادسازي 

گونه در طبیعت مي شود.

آژانس حفاظت محیط زیســت پرو، از آغاز بررســی علت تلف 
شــدن حدود 10 هزار قورباغــه در رودخانــه ای در جنوب این 
کشــور خبر داد. الشــه 10 هزار قورباغه  آبی »تیتیکاکا« که از 
 گونه هــای در معرض خطر انقراض هســتند در جنوب پرو پیدا 

شده است.
 کارشناســان معتقدند آلودگی در رودخانه »کوآتا« علت تلف 

شدن این جانوران بوده است.
کمیته مقابله با آلودگی رودخانه کوآتــا اعالم کرده که مقامات 
پرو نتوانســته اند برای برطــرف کردن معضل جــدی آلودگی 
چاره ای در نظر گیرند. آنها در مورد بزرگی و اهمیت این آلودگی 

هیچ نظری ندارند.
 این در حالی است که شرایط فوق، رو به وخامت است. قورباغه 
آبی تیتیکاکا چندین الیه پوســت دارد که به او کمک می کند تا 

میزان اکسیژن بیشتری از هوای اطراف جذب کند.
 این جانور از گونه های در معرض انقــراض بوده و عواملی چون 
شکار آنها توسط انســان، کاهش زیســتگاه و وجود گونه های 

مهاجم علل نابودی این گونه عنوان شده اند.

دانستنی ها

نگاه روز

پرنده بوتیمار در ســواحل زاینده رود بــه آغوش طبیعت 
برگشت و سکنی گزید.

به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان،یک 
بوتیمار در ســواحل دریاچه زاینده رود توســط ماموران 
 یــگان حفاظــت محیط زیســت شهرســتان چــادگان 

رها سازي شد.
طي تماس یکي از شــهروندان دوســتدار محیط زیست 
مبني بر حضــور یک پرنده ناشــناس در حیــاط منزل، 

بالفاصله ماموران این اداره به محل اعزام شدند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان چادگان 
این  پرنده را کــه یک بوتیمار از خانــواده حواصیل ها بود 
شناســایي و به این اداره منتقل کردند. پس از بررســي و 
اطمینان از سالم بودن پرنده، برای رهاسازي و بازگرداندن 
این پرنده به زیســتگاه خود اقدام شد. ماموران به سواحل 
دریاچه زاینــده رود رفتند و در آنجا عملیات رها ســازي 
انجام شــد.  بوتیمار یا غم خورك گونه اي پرنــده  آبچر از 
راســته سقامرغ ســانان، خانواده حواصیالن است. ویژگي 
اصل این پرنده که آن را از دیگر اعضــاي تیره حواصیالن 
متمایز مي کند، گردن کوتاه تر آن اســت. بوتیمار از جمله 
مرغان افسانه اي ادبیات پارســي است که به تنگ چشمي 
و بخیلي شهرت دارد. مشهور است که بوتیمار همیشه در 
تشنگي به ســر مي برده اما آن هنگام که به رودخانه و دریا 
مي رسیده، چه غم بسیار مي خورده که مبادا آب دریا تمام 

شود و او از تشــنگي بمیرد، از این جهت آب نمي خورده؛ 
بوتیمار به معنــاي صاحب غم خواري اســت. از بوتیمار با 
نام هایي دیگر چون کیــالن، غم خورك، ماهي خوار، هوقار 
و مرغ غصه نیز یاد مي کنند. دو زیرگونه از بوتیمار در ایران 
به همین نام شــهره اند که در سیســتان و سواحل خزر به 
میان نیزارها و باتالق ها در فصول پرباران زندگی می کنند. 
بوتیمار آهسته و به دشواري و در ارتفاعي کم پرواز کرده و 
گردن خود را هنگام پرواز جمــع مي کند و به هنگام خطر 
بي حرکت مي ایستد و منقار خود را به شکلي ویژه عمودي 
نگه مي دارد و به شکلي گوژپشــتانه حرکت مي کند. وي 
رابطه نامأنوسي با انســان دارد و بیشــتر از انسان دوري 
مي جوید و صبح زود یــا به هنگام غــروب از نهانگاه خود 

بیرون مي آید.

نخستین جلسه کارگروه حفاظت از یوز آسیایی که به همت 
نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی، 
ســمن های محیطی زیســتی، پارك ملی توران و با حضور 
رؤسای اداره راه و شهرســازی، راهور ناجا، منابع طبیعی و 
محیط زیســت و سمن های محیط زیســتی در حالی اوایل 
مهرماه کار خــود را آغاز کــرد که نصب تابلوهای هشــدار 
دهنده مسیر تردد یوز آسیایی درمحور میامی-میاندشت و 
در جوار اتوبان مشهد-تهران نخستین خروجی این نشست 
محسوب می شــود.  با مشــاهده پنج قالده یوز آسیایی در 
مهرماه 95 و در جوار منطقه پارك ملی توران امیدها یک بار 
دیگر برای یافتن تعداد بیشتری از این گونه نادر جانوری در 
بین دوستداران محیط زیســت افزایش یافت اما باید به یاد 
داشته باشیم که در سال 94 همین تعداد یوز بر اثر تصادفات 
رانندگی در محورهای منتهی تهران و مشــهد تلف شدند و 
برای جلوگیری از رویدادهای مشــابه نصب عالیم هشــدار 

دهنده به رانندگان عبوری یکی از راهکارها بیان می شود.
مردم به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند

نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی 

پیرامون این موضــوع در خصوص نصب تابلوهای هشــدار 
دهنده مسیر تردد یوز آســیایی، گفت: حفاظت از این گونه 
نادر جانوری که یکی از تنها زیســتگاه های آن در جهان در 
شهرستان های شاهرود و میامی وجود دارد وظیفه و رسالتی 
بر گردن همه ماست.  سید حســن حسینی شاهرودی بیان 
داشــت: نصب تابلوهای هشــدار دهنده در کنار طرح های 
پیشنهادی مانند احداث روگذر و راه فرعی در زمره مواردی 
است که توسط مسئوالن و دوستداران محیط زیست مطرح 
و در نهایت برای نخســتین گام نصب هشت تابلوی هشدار 
دهنده در حاشــیه محور تهران-مشهد و در منطقه یوز خیز 
میاندشــت صورت گرفت. وی افزود: امیدواریم مردم به این 
تابلوها دقت کنند چرا که امروز تصادف رانندگی نخســتین 
عامل کشــتار یوزها اســت و ما اگر بتوانیم عوامل انسانی را 
از یوزها دور نگه داریم شــاید بتوانیم در حفظ و حراست آن 

موفق باشیم.
نجات یوز وظیفه ای همگانی

عضو خانه ملت همچنین گفت: مردم و ســمن های زیست 
محیطی نقش بســزایی در مراقبت از جمعیــت رو به زوال 

یوز آســیایی دارند و امیدواریــم بتوانیم مشــارکت بیش 
از پیــش مــردم را در این زمینــه جذب کنیم.  حســینی 
شاهرودی بیان داشــت: تصمیمات به موقع و تدابیر مثبت 
برای نجــات یوزپلنــگ در صورتی موثر واقع می شــود که 
عوامل انســانی دخیل در حیات این گونه نادر جانوری کمر 
همت به حفظــش ببندند و در غیر این صــورت پروژه های 
 نگهداری از این جانور نمی تواند کارساز باشد. در این راستا

 نقش مردم و سازمان های محیط زیســتی می تواند بسیار 
موثر باشد.

وی افزود: در این خصوص آموزش های شــناخت و حفاظت 
از این گونه نادر از کودکی و فرهنگ ســازی تردد با احتیاط 
در مکان هایی که امکان مشــاهده این گونه نــادر جانوری 
اســت می تواند موثر باشــد. در نهایت مجموعه تالش های 
صورت گرفته برای حفظ یوز به عوامل طبیعی نیز بســتگی 
دارد امروز ســگ های گله، کمبود غذا به دلیل خشکسالی، 
پراکندگی جمعیتی به دلیل یافتن غذا، تصادفات جاده ای، 
شــکار و ... جمعیت یوزهای آســیایی را مــورد تهدید قرار 

می دهند که در این باره نیز باید چشم به آینده دوخت.

جثه بزرگی دارد، باوقار و زیبا راه می رود و افسوس ها برای آنکه 
در حال انقراض است را بیشتر می کند. هوبره از دست صیادان 
غیرمجاز امان ندارد، صیادانی که از فرآینــد صید هوبره برای 
خود تفریح عجیبی ساخته اند و حاضرند برای آن هزینه گزافی 

بپردازند.
هوبره تیره ای از راسته درناسانان و از جمله پرندگانی است که 
در نیمه سرد ســال از مناطقی همچون سیبری به استان های 
جنوبی ایران مهاجرت می کند، عــالوه بر این پرندگان مهاجر، 
هوبره هایی نیز وجود دارند که در تمامی فصل سال در کشور ما 

زندگی و در همین جا تخم گذاری می کنند.
 اسماعیل کهرم )بوم شناس و یکی از مطرح ترین پرنده شناسان 
کشور( در مورد این گونه می گوید: »هوبره ها بعد از پلیکان ها، 
قو ها و میش مرغ ها بزرگ ترین پرنده ها در ایران هســتند که 
از دیرباز به نقاط مختلف ایران مهاجــرت می کنند. این پرنده 
حالل گوشت، بسیار زیبا و با وقار است و در مناطق مختلفی از 
ایران مانند بیابان های کالمند، بهادران و هرات در استان یزد، 
استان خراسان و... حضور دارد.« وی در مورد تعداد هوبره هایی 
که در ایران هســتند، اظهار می کند: »نمی توانیم آمار دقیقی 
بدهیم، امــا تخمین زده می شــود که در ایران شــاید حدود 
1500 تا 1۷00 هوبره وجود داشــته باشــد. باید توجه داشته 
باشــیم که جمعیت هوبــره در محدوده جغرافیــای کوچکی 
از کره زمین وجــود دارد و این گونه پرنده تنها در کشــورهای 
قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، روســیه و گفته می شود در 

 برخی نقاط افغانستان دیده شده که در مجموع نیز تعدادشان
 قابل توجه نیست.«

صیادان چگونه با هوبره تفریح می کنند؟
چرا هوبره آنقــدر مورد توجه صیادان اســت؟ پرندگان در این 
پهنه جغرافیایــی از تنوع قابــل توجهی برخوردار هســتند، 
اما اصرار بــر پرداخت هزینه های گــزاف و پذیرفتن خطرهای 
مختلف با توجه بــه غیرقانونی بودن صید این پرنده چیســت 
که با توجه به هشــدارهای بین المللی برای حفــظ این گونه 
در معرض انقراض همچنان افرادی اصرار بــر صید آن دارند؟ 
کهرم در این باره توضیح می دهد: »ماجرا از این قرار اســت که 
صیادان به ویژه اتباع کشــورهای عربی عالقه مند به صید این 
پرنده هستند و به ایران می آیند، چادر می زنند، شاهین و دیگر 
پرندگان شکاری شــان )که اغلب این پرنــدگان نیز به صورت 
قاچاق از ایران برای آنها برده شــده( را نیز بــا خود می آورند، 
آنها شاهین هایشــان را که با روش های مختلف مانند دوختن 
چشــم دســت آموز کرده اند؛ پرواز می دهند تا باالی سر هوبره 
در حال پرواز در آســمان پرواز کند؛ سپس شاهین روی هوبره 
می نشــیند و در حالی که هوبره جثه ای حدود 6 برابر شاهین 
دارد، شاهین شروع به کندن پرهای هوبره می کند و این پرنده 
را مجبور می کند کــه روی زمین بنشــیند و اینگونه صیادان 
هوبره را شــکار می کنند و همچنین هوبره با توجه به سیستم 
دفاعی که دارد، شاهین را در آسمان می بیند و با پرتاب کردن 

فضله های گرد و چسبناکش سعی می کند به او آسیب بزند.«

مرغ بوتیمار به طبیعت استان برگشت

تالش  برای دوام حیات وحش؛

نقش یوز آسیایی بر تابلوهای هشدار جاده ای

»هوبره« بازیچه صیادان عرب در ایران

 پیش تر اعالم  شــده بود که طرح جامع کاهش آلودگی هوا 
بر اســاس برنامه پیش نرفته اســت، باوجــود این موضوع 
براساس آماری که استاندار اصفهان اعالم می کند در 9 ماهه 
سال 92، تنها ۷2 روز هوای ســالم در اصفهان گزارش  شده 
که در ســال 94 با اجرای طرح جامع این تعداد به 186 روز 

افزایش پیدا کرده است.
این موضوع را می تــوان در کنار آماری قــرار داد که خبر از 
کاهش بارش ها در منطقه مرکزی ایران می دهد. از یک ماه 
گذشته مشخص شد استان اصفهان فقط ۷3 درصد از بارش 
سال زراعی را دریافت می کند، عالوه بر این، اصفهان حدود 
30 درصد نســبت به بلندمدت کاهش بارش داشته است، 
به این ترتیب دیــار نصف جهان در رتبه چهارم کم بارشــی 
کشور نسبت به بلندمدت قرار دارد و این وضعیت سبب بروز 
مشکالت زیســت محیطی بســیار از جمله تشدید وضعیت 

آلودگی هوا در پاییز می شود.
رفع آلودگی هوا که امروزه به یــک چالش و معضل در ایران  
زمین تبدیل شــده نیازمند پیگیری و اقدامــات مختلف از 
سوی مســئوالن عالی رتبه کشــوری اســت که امیدواریم 

کالن شهرها را تا حدودی از آلودگی هوا نجات دهد.
در هفته جاری با کاهش محســوس دما در اصفهان پدیده 

اینورژن که خبر دهنده آغاز آلودگی های پاییزی در اصفهان 
است نیز شکل گرفت و ریه اصفهانی ها باز هم تنگ شد.

ازاین رو تســنیم  گفت و گویی با  مســئول اداره پیش بینی 
اداره کل هواشناســی اصفهان  انجــام داده که ماحصل این 

گفت و گو در زیر می آید: 
حســن خدابخش به شــرایط هوای اصفهان در فصل پاییز 
اشــاره کرده و اظهار داشــت: پیش تر پیش بینی شــده بود 
فصل پاییز اصفهان با کمبود و تاخیر بارش روبه روســت اما 
می توان گفت اواسط و اواخر آبان و آذرماه شرایط بارش بهتر 

می شود.
وی با بیان اینکه وجود آالینده ها در هوای اصفهان تشــدید 
شده اســت، افزود: شــرایط جوی هوا به دلیل پیشرفت به 

سمت هوای سرد سبب آلودگی هوا  شده است
بارش فصل زمستان در وضعیت عادی است

مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
با بیان اینکه اواخر آذرماه بارش پاییــزی به وضعیت عادی 
می رســد، تصریح کرد: به دلیل اینکه بــارش در طول پاییز 
بســیار اندك است می توان گفت امســال در اصفهان بارش 

پاییزی نداریم.
وی بیان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته بارش 

پاییزی در اصفهان از آذرماه رخ می دهد، همچنین بارش در 
فصل زمستان شــرایط بهتری پیدا می کند و می توان گفت 
بارش زمستانی در سال جاری نســبت به مدت مشابه سال 

قبل بهتر است.
پدیده اینورژن بیشتر از سال گذشته است

خدابخش با بیان اینکه به دلیل شــرایط اندك بارشــی در 
اصفهان از اواســط پاییز پدیده اینورژن و آلودگی هوا نسبت 
به سال گذشته بیشتر می شود، خاطرنشــان کرد: در فصل 
پاییز و زمستان شــرایط آلودگی هوا نسبت به سال گذشته 
بیشــتر می شــود، همچنین در فصل پاییــز 1 الی 2 درجه 
آلودگی هوا بــا وضعیتی کمتــر از نرمال و در زمســتان تا 

حدودی عادی می شود.
وی به مفهوم اینورژن دمایی اشــاره و بیــان کرد: اصطالحا 
اینورژن به معنای وارونگی دماســت، اینــورژن زمانی رخ 
می دهد که سطح زمین سرد شده و هوا پایدار است؛ بنابراین 
دمای هوا در نزدیکی ســطح زمین کمتر از الیه های باالیی 
دمای هوا می شود، ازاین رو به رخدادی که دمای هوا از سطح 
 زمین پایین بــوده و الیه باالیی گرم تر می شــود را اینورژن

 نام نهادند.
مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
ادامه داد: به طور طبیعی دمای هوا از سطح زمین تا الیه های 
باالیی به صورت مرتب کم می شود و زمانی که این اتفاق رخ 

ندهد و دمای هوا افزایش یابد پدیده اینورژن رخ داده است.
وی افزود: آالینده هایی که از موتورســیکلت و وسایل نقلیه 
به ویژه تک سرنشــینان به جــا می ماند وارد جو شــده و در 
الیه های پایینی دمای هوا که افــراد دم و بازدم خود را انجام 
می دهند، مانده و ســبب افزایش آلودگی و به وقوع پیوستن 

پدیده اینورژن می شود.
 خدابخش به خطــرات پدیده اینــورژن برای افراد اشــاره 
 کــرد و گفــت: زمانــی کــه پدیــده اینــورژن رخ ندهد

 آلودگی به جامانده از آالینده در هوا پخش و محو می شــود 
اما اگر این پدیده رخ دهد آالینده هــا نمی توانند در کل جو 
جابه جا شوند و نهایتا آلودگی به وجود آمده و تنفس را برای 
افراد به ویژه افرادی که ناراحتی ریوی و قلبی داشــته سخت 

می کنند.
برای رفع اینورژن تدابیری اندیشیده نشده تنها 

باید اثرش را به حداقل رساند
وی در پاســخ به این ســوال که آیا تاکنون برای رفع پدیده 
اینورژن تدابیری اندیشیده شده است یا خیر؟ اظهار داشت: 
پدیده اینورژن پدیده ای طبیعی است و تنها می توان اثر این 
پدیده و منابع آالینده را به حداقل ممکن رســاند، همچنین 
زمان رخداد این پدیده باید استفاده از وسایل نقلیه شخصی 

و موتورسیکلت به حداقل برسد.
مسئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
ادامه داد: برای رفع این پدیده نمی توان راه چاره ای اندیشید 
و تنها می توان با اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی و پرهیز 
از حمل ونقل به صورت تک سرنشــین به رفع وارونگی دما یا 

اینورژن دمایی کمک کرد.

آغاز آلودگی های پاییزی؛

ریه اصفهانی ها دوباره تنگ می شود

امروزه کالن شهرهای کشــور به ویژه اصفهان با معضلی جدی به نام آلودگی هوا روبه رو هستند که یکی از 
دالیل آن کاهش بارندگی ها و تداوم وضعیت خشکســالی و از عوارضش بیماری هایی اســت که به نوعی با 

آلودگی هوا در ارتباط هستند.

پیش تر 
پیش بینی شده بود 
فصل پاییز اصفهان 

با کمبود و تاخیر 
بارش روبه روست 
اما می توان گفت 

اواسط و اواخر آبان 
و آذرماه شرایط 

بارش بهتر می شود

اخبار

دبیــر اولین همایــش ملی توســعه ســالمت، ایمنی و 
محیط زیســت در حوزه اماکن ورزشی، تفریحی، مذهبی 
و فرهنگی، ضعف آموزش را اصلی ترین چالش این حوزه 
برشــمرد. دکتر رضا رمضانی در آیین گشایش به کار این 
همایش گفت: پروژه ســالمت، ایمنی و محیط زیست در 
حوزه شــهروندی از چندی قبل با مسئولیت شرکت شهر 
سالم و همچنین سامانه HSE شهرداری تهران تعریف و 

اجرای آن به چهار دانشگاه بزرگ کشور واگذار شد.
استاد دانشــگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در این پروژه، 
 مباحث مربــوط به ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت
  6 منطقه شــهرداری تهران به دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 6 منطقه به دانشگاه صنعتی شــریف و 6 منطقه به واحد 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اســالمی واگذار و دانشگاه 

علم و صنعت نیز به عنوان ناظر طرح تعیین شده است.
 وی افزود: دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر در ایــن پروژه، 
هزار و 200 نقطه شــامل مکان هــای فرهنگی، مذهبی، 
ورزشــی و تفریحی واقــع در مناطــق 10، 16، 1۷، 18، 
19 و 20 را مورد بررســی قرار داده تا مشکالتی به لحاظ 
 وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای شهروندان

 ایجاد نشود.
رمضانی خاطرنشــان کرد: مدت زمان اجرای پروژه، یک 
ساله تعیین شــده بود که بعد از اتمام آن برای 6 ماه دیگر 

تمدید شد و گستره آن نیز مقداری توسعه یافت.
وی تصریح کرد: بخش عمــده کار در رابطه با هزار و 200 
نقطه تعیین شــده برای دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به 
انجام رسیده و شــاخص ها، چالش ها و نیازهای موجود، 
مطابق اســتانداردهای جهانی و با اســتفاده از تجربیات 
موفق بین المللی شناسایی و احصا شده است.  رمضانی که 
به عنوان نماینده و مجری دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در 
این طرح، فعالیت می کند تاکید کرد: آنچه در این پروژه، 
اهمیت دارد این است که نتیجه کار می تواند به عنوان الگو 

برای دیگر شهرهای کشور مالك عمل قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیش از هزار و 400 شــهر در ایران داریم و 
انجام موفقیت آمیز پروژه HSE در تهران، آغاز یک اتفاق 
خوب برای سالمت شهروندان در سراسر کشور خواهد بود.

رمضانی یادآور شــد: وقتی اســتاندارد وجود داشته باشد 
رعایت و کنترل مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
آسان تر خواهد بود. استاد دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با 
ابراز تاسف از اینکه حتی مباحث بســیار ساده HSE به 
مردم آموزش داده نشده است، نقش آموزش را در ارتقای 
ایمنی، بهداشت و محیط زیســت جامعه موثر و کلیدی 

توصیف کرد.

ضعف آموزش، اصلی ترین چالش 
حوزه سالمت،  و محیط زیست
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پیشنهاد  سرد بیر: 
چطور قهرمان زندگی خودتان باشید؟

حرفش را قطع کردم و گفتم» بــه خدا من عصبانی بودم. 
یه چیزی گفتم. « با دستش دستم را فشار داد و با لبخند 
ادامه داد: »آدما حرف های ته دلشــون را وقت عصبانیت 

می زنند« 
آن روز عصر رفتیم بیمارســتان و مادر را بستری کردیم. 
بعد هم زنگ زدم به خواهرم و دایی ام که بیان بیمارستان. 
خواهرم سراسیمه خودش را رساند و از من پرسید: »آخه 
چی شد؟« و من فقط شــانه هام را باال انداختم. روم نشد 
بگم تمام این بدبختی ها زیر ســر منه. بعد هم خواهرم را 
بغل کردم و حســابی گریه کردیم. خواهــرم پیش مادرم 
رفت؛ اما مادرم بزرگوارتر از آن بود که آبروی من رو ببره. 
دیگه هوا تاریک شــده بود که دایی رسید.گفت که همه 
باید امشــب بیاین خونه ما. زن دایی تون شام گذاشته و 
منتظره. مــن گفتم که می خوام پیش مامــان بمونم، اما 
دایی گفت که پرسیده و بیمارســتان اجازه حضور همراه 
را نمی ده. شــب با خواهرم و شــوهر خواهرم رفتیم خونه 
دایی... من آنقــدر گریه کرده بودم که دیگــه تاب و توان 
نداشــتم. گوشــه ای خوابم برد. تو خواب دیدم که مادرم 
را روی تخت بیمارســتان می برن و یه ملحفه سفید روی 
صورتش کشــیده بودند. رفتم طرفش. ملحفــه رو که از 
روش برداشتم، دیدم لباش سفید شــده. تنش سرد بود. 

پرستاری اومد و آرام گفت: »تسلیت می گم!« 
با فریاد از خواب پریدم. هنوز از ســرمای تن مادرم، همه 
تنم یخ بــود. همه به طرفــم دویدند. خوابم را براشــون 
تعریف کردم. هر چه می گفتند کــه خواب دیدی و آروم 
باش، فایده ای نداشــت. به شــدت گریه می کردم و می 
لرزیدم. زن دایــی ام گفت »تعبیر خوابــت اینه که عمر 
مادرت طوالنی می شــه.« امــا تصور مادرم بــا لب های 

سپید از جلوی چشــمام کنار نمی رفت. آخر دایی رو به 
خواهرم کرد و گفت: »بلند شو تلفن رو بیار یه زنگ بزنیم 

بیمارستان با مادرت حرف بزنه آروم شه« 
زن دایــی ام تلفــن را بــه دایــی داد و اون هم شــماره 
بیمارستان را گرفت؛ اما کسی گوشــی را بر نمی داشت. 
دیگه دل تو دلم نبود. باالخره دایی ام ایستگاه پرستاری را 
گرفت و با لحنی متعجب پرسید: »خانم! من برادر خانمی 
هســتم که تو اتاق 305 بستری شــده. امروز بستریش 

کردیم، اما تلفن اتاقش رو جواب نمی ده...«
بعد دایی ساکت شد و خیره خیره به من نگاه کرد. تلفن از 
دستش افتاد و بعد دو دستی زد تو سرش و گفت »بدبخت 
شدیم. مادرت از دســتمون رفت.« باورم نمی شد. حتی 
قدرت اشــک ریختن و فریاد زدن را هم نداشــتم. دیگه 
نفهمیدم چی شــد. وقتی چشــمام رو باز کردم که دیدم 
زندایی ام داره رو صورتم آب می پاشــه و خواهرم گوشــه 
اتاق تکیه داده و بی حــال و آروم گریه مــی کنه. از خدا 
می خواستم که ای کاش دیگه چشمام رو باز نمی کردم. 
این واقعیت که من قاتل مادرم هســتم داغونم می کرد. 
دلم می خواســت که داد بزنم و به گناهــم اعتراف کنم. 
اما این اعتراف هیچ فایده ای به جز خراب تر شــدن حال 
همه نداشــت. رمق نداشــتم که از جام بلند شم؛ اما باید 
می رفتیم بیمارستان. باید برای بار آخر می دیدمش. می 
بوســیدمش و ازش عذرخواهی می کردم. یاد حرف های 
آخرش افتــادم. یاد اینکــه ازم عدرخواهــی کرد. کاش 
حداقل می زد توی گوشم تا االن انقدر دل تنگش نباشم. 
اصال شــاید اگر این همه خود خوری نکرده بود، االن کنار 
ما بود. نمی تونســتم به ایــن فکر کنم کــه از فردا دیگه 
نیســت. باورش برام مشــکل بود. ای کاش امروز نیومده 

بودم خونــه. ای کاش خودم را بیشــتر کنترل می کردم. 
ای کاش... 

هر جور بود حاضر شــدیم و رفتیم بیمارســتان. صدای 
گریه و زاری ما باعث می شد که نظر هر کسی جلب بشه. 
ناگهان نگهبان بیمارستان جلو اومد و با عصبانیت گفت: 
چه خبره؟ اینجا بیمارستانه! و من با پرخاش گفتم: اینجا 
بیمارستان نیست. سالخ خونه اســت. صبح که مادرم رو 
بستری کردیم، حالش رو به بهبودی بود؛ اما حاال می گن 

مادرت مرده. رییس اینجا کیه؟ 
-خانم مودب باش. 

- مودب تر از این. می گم مادرم رو کشتید. 
- خانــم بیماران دارند اســتراحت می کننــد کمی آرام 

باشید. 
دایی من رو کنار کشــید و آرومم کرد. بعد رو به نگهبان 
گفت: ببخشید آقا ما داغداریم. شما هم درک کنید لطفا. 
مرد نگهبان با لحنی که کمی مالیم تر بود گفت: االن که 
دیر وقته آقا. هر اتفاقی که افتاده باید فردا تشریف بیارید. 
االن کسی پاسخگو نیست. دایی با التماس ادامه داد ولی 
آقا شــما که حال و روز ما رو می بینیــد آقایی کن و برای 
ما یه کاری انجــام بده. مرد نگهبان دایی رو کنار کشــید 
و شــروع کرد بــه آروم صحبت کردن؛ اما مــن هنوز می 
تونستم صداشون رو بشنوم. ببین آقا! اگه بیمار شما فوت 
کرده باشه، االن تو سردخونه است. االن هم کسی به شما 
جســد تحویل نمی ده. باید صبر کنید صبح بشه. صورت 

جلسه بشه. بعد بیاین و جنازتون رو تحویل بگیرید. 
به خدا معطل می شید وگرنه واسه من که فرقی نداره. 

دیگه نمی تونستم تحمل کنم. بلند شــدم و رفتم طرف 
نگهبان. گفتم ببین! من امشب مادرم را از این خراب شده 
بیرون می برم. دایی ام با چشــم هایی کــه از تعجب گرد 
شــده بود به من نگاه می کرد. دست من را گرفت و گفت: 
میترا آروم بــاش. این بنده خدا که قاتل مادرت نیســت. 
راست می گه. به ســاعت نگاه کن حدد ســاعت دوازده 
اســت. االن فقط بخش اورژانس فعاله. تــو رو خدا یه کم 
منطقی باش. دوباره شروع کردم به گریه کردن و باالخره 

با دایی از بیمارستان بیرون اومدیم. 
بیرون در بیمارســتان رو به همه کردم و گفتم: من دیگه 
می رم خونه خودمون. دایی که تا حاال هم خیلی صبوری 
به خرج داده و مالحظه وضعیت من رو کرده بود، از کوره 
در رفت و گفت: »دیگه داری شــورش رو در میاری« بعد 
هم رو به خواهرم کرد و ادامه داد: تــو یه چیزی بگو مینا! 
من رو به مینا گفتم: فردا کلی مهمــون داریم، باید برم و 
خونه رو مرتب کنیم. زن دایی ام گفــت: اون خدا بیامرز 
همیشــه خونش مثل گل بود. وای که ایــن لفظ چه قدر 
برام غریب بود! بهش نگاه کردم و بــا گریه گفتم: ظهر که 
 از خونه بیرون اومدیم آشــپزخونه پر شیشــه خرده بود. 
دایی ام این بار به من حق داد و گفت خوب اینم راســت 
می گــه. چاره ای نیســت. امشــب همه می ریــم خونه 

خواهرم. ..

ای وای ماد رم! )قسمت دوم(
 تلقین همــان افکار مثبت و منفی در انســان می باشــد.

 در صورتی که مورد قبول ذهن قرار بگیرد، خواهی نخواهی 
در انسان تاثیر می گذارد. 

تعریف تقریبا کاملی که مــی توان در مــورد تلقین بیان 
کرد تعریف دانشمند روانشــناس »برنهایم« می باشد که 
می گوید: هر فکری که به ذهن اثر کرده و مورد قبول واقع 

شود تلقین است. 
راز مانند دیگران شدن 

شــبیه کردن خود به هر دســته و به دســت آوردن اراده 
الزم برای عمل. انسان تا خود را شــبیه به گروهی بنماید 
و خصوصیات آن دســته را به خود تلقین کنــد به زودی 
شبیه آنها خواهد شد. امیر المومنین )ع( می فرمایند »اگر 
تالش و کوشــش نداری، خود را به قیافه کسانی که صابر و 
با اســتقامت هســتند در بیاور،زیرا خیلی کم می شود که 
انســان خود را شــبیه به جمعیتی در آورد و در زمره آنان 

قرار نگیرد.«
این حدیث زیبا نشــان دهنده قدرت تصور و تلقین است و 
بیانگر این می باشد که هر انسانی می تواند با تصور و تلقین 
به هر حالت و صفتی دســت یابد و اراده الزم برای عمل را 

نیز در خود به وجود بیاورد. 
تاثیر تلقینات مثبت و منفی 

به واسطه تلقینات مثبت می شود بسیاری از نقاط قوت را 
در خود به وجود آورد و نقاط ضعف را از بین برد و بر عکس 
با تلقینات منفی می شود بســیاری از نقاط قوت را از بین 

برد و نقاط ضعف را به وجود آورد. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید زکریای رازی به غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست.
 آیا می دانید رکــورد ضربه زدن به تــوپ پینگ پنــگ در مدت زمان

 ۶0 ثانیه ۱۷3 ضربه است.
آیا می دانید مهم ترین عامل افزایش طول عمر داشــتن تناسب اندام به 

همراه وزنی مناسب است.
آیا می دانید ۷0 در صد جمعیت ایران زیر 30 ســال سن دارند و ایران 

جوان ترین جمعیت دنیا را دارد.
آیا می دانید خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها می شود.

آیا می دانید برای جلو گیری از جوانه زدن ســیب زمینی درون سبد آن 
یک عدد سیب قرمز قرار دهید.

آیا می دانید آب دریا دارای طالست و این مقدار در حدود ۴ گرم در هر 
میلیون تن آب است.

آیا می دانید یک نوع وزغ در بدن خود ســم کافی برای کشــتن ۲۲00 
انسان را دارد.

آیا می دانید 350 هزار نوع کفش دوزک در جهان وجود دارد.
آیا می دانید وال برای شــکار از صدای بســیار بلندی که دارد استفاده 

می کند و طعمه را فلج یا می کشد.
آیا می دانید سریع ترین قطار دنیا ســرعت 5۸۱ کلیومتر دارد، این نوع 

قطارها در ژاپن وجود دارند.

موفقیت

هایالیت

 یک روز که در کالس خدمات مشــتریان درس مــی دادم، زنی را به یاد 
 دارم که پشت ســر هم از بدبختی هایی که ســر کارش داشت شکایت 

می کرد.
درمورد اینکه چقدر از همکاران و رییسش متنفر است. از خدمت کردن 
به مشتری ها متنفر است و از همه مهم تر اینکه فکر می کرد مجبور است 
 صبح تا شب دور و بر آدم های خنگ و احمق باشد و سال های عمرش را 

تلف کند.
وقتی غر زدن هایش تمام شد، یک ســوال خیلی مشخص از او پرسیدم، 
ســوالی که باید خیلی ســال پیش از خودش می پرســید: »اگر در این 
شــغلت احســاس بدبختی می کنی، به نظرت نباید یــک کار دیگر که 

شادترت کند پیدا کنی؟«
با سوال من حسابی شوکه شده بود ولی باالخره جواب داد:

»خوب، کلی قبض هست که باید پرداخت کنم، من به این کار نیاز دارم. 
ولی موضوع این نیست. مشــکل من اینه که نمی دونم چرا این شرکت 
اینهمه احمق تو خــودش جمع کرده. اونها باید از کارشــون اســتعفا 
بدن نه من.« و همینطور ادامه داد. گوش کردن بــه حرف هایش واقعا 

ناراحت کننده بود.
او تصور می کرد که مســئولیت برطرف کردن نارضایتــی و ناراحتی در 
کارش بر گردن شــرکتی که در آن کار می کند، همکاران و رییســش 

است.
واقعیت این است که هیچ کس او را از کاری که از آن متنفر است نجات 
نخواهد داد، حداقل آن احمق هایی که از آنها تنفر داشت نمی توانند این 

کار را بکنند؛ ولی من می دانم چه کسی می تواند.
بهترین روز زندگی روزی اســت که تصمیم می گیرید زندگی تان برای 
خودتان باشــد. بدون هیچ عذرخواهی و بهانه ای. هدیــه زندگی برای 
شماست. این یک ســفر فوق العاده اســت و خودتان به تنهایی مسئول 

کیفیت آن هستید.

- وحشــیان یکدیگر را مــی درند و افــراد متمدن 
یکدیگر را می فریبند، این است چرخه  جهان!

- حتی اگر در مسیر درســتی هم باشی، اگر حرکت 
نکنی تو را زیر خواهند گرفت!

 - گوش نــدادن بــه حقیقــت، حقیقــت را تغییر
 نمی دهد. 

- قــدرت فاســد نمی کند، ترس اســت که فاســد 
می کند. شاید ترس از دست دادن قدرت!

- موی بشــکافی به عیــب دیگران، چــون به عیب 
خودرسی کوری از آن. 

- پاسخ و واکنش شــما در برابر دشواری ها، بیش از 
هر کار دیگــری در زندگی، در رقم زدن سرنوشــت، 

کامیابی و شکستتان تعیین کننده خواهد بود. 
- عجیب است گوش انســان ها در مقابل نصیحت کر 

می شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا!

چطور قهرمان زندگی خودتان باشید؟
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در دهکده شــیوانا کفش دوزی بود که درآمــد زیادی نداشــت و کفش هایی که 
می دوخت، اغلب مورد پســند اهالی روســتا نبودند و به همین دلیل او مجبور بود 
کفش هایش را به قیمت ارزان و بعضی اوقات بدون ســود و منفعت بفروشد و دوباره 
دوختن کفش های جدید را شــروع کند. روزی شیوانا از مقابل مغازه او می گذشت. 
کفش دوز را دید که پسر نوجوانش را با چوب می زند و با خشونت با او رفتار می کند 
و مدام بر سر وی فریاد می زند و می گوید: من می خواهم تو را آدم کنم و راه درست 
زندگی را به تو نشان دهم! با این همه تو گســتاخی می کنی و حرف هایم را گوش 
 نمی دهی!شــیوانا نزد کفش دوز رفت و به او گفت: چرا با این طفل معصوم اینگونه 

رفتار می کنی؟ 
کفش دوز گفت: او راه درست زندگی را نمی داند. می خواهم قبل از اینکه افراد اوباش 

دهکده افکارش را خراب کنند، راه درســت کســب و کار و زندگی را به او یاد بدهم. 
شیوانا گفت: قصد و نیتت بد نیست، اما از کجا مطمئنی که خودت راه درست زندگی 

را بلدی؟ 
مرد کفاش با تعجــب گفت: من مغازه دارم و این بچه را تا این ســن و ســال بزرگ 

کرده ام!
شیوانا گفت: بزرگ شدن بچه طبیعت اوســت و کودک با غذایی که می خورد، رشد 
می کند و قد می کشد. تو با این سر و صداهایی که راه انداختی و دشنام هایی که در 
مقابل دیگران به این نوجوان می دهی و کارهایی که می کنی، نشان می دهی که از 
ادب، اخالق و رابطه درســت با فرزندت چیزی نمی دانی؟ کســب و کارت را هم که 
همه خبر دارند بی رونق است و مدت هاست به خاطر کیفیت نامناسب کفش هایت، 
کســی خریدار آنها نیســت و تو با این وجود اصرار داری راه خودت را بروی و همان 
کفش های بی مشتری قدیمی را بدوزی و زیر قیمت بفروشی! تو که اخالق سالمی 
نداری و شغل و کسب و کارت هم مدت هاست بی رونق است از کجا مطمئنی که راه 

درست زندگی را می دانی؟!
تازه اصرار هم داری که آن را به زور هم شده است به دیگران یاد بدهی؟! اگر قرار است 
دیگران را به اخالق نیک و کردار درست سفارش کنی، حداقل باید در زندگی گفتار 
و حرکات خود آنها را آشکار کرده باشــی! تو که خودت راه خوشبختی را نمی دانی، 

چگونه می خواهی دیگران را به سعادت برسانی؟!
کفاش با عصبانیت گفت: می گویید چه کنم؟ بگــذارم این بچه هر طور که دیگران 

می خواهند بزرگ شود؟!
شیوانا گفت: نه! ترتیب او بر تو واجب است اما قبل از آن تربیت و اصالح خودت ارجح 
است. برخیز و نزد کفش دوزهای دیگر شــهر برو و از آنها دلیل بی رونق بودن کسب 
و کارت را بپرس. رفتار و کارهایت را اصالح کن تــا زندگی ات رونق بگیرد. فرزندت 
وقتی ببیند رفتار و عمل پدرش موجب زندگی راحت و سالمی برای آنها شده است 
بدون شک از او الگو خواهد گرفت. پس انتظار نداشــته باش با وجود بدبخت بودن 

دیگران را به زور خوشبخت کنی و آنها هم حرفت را قبول کنند!

یک فروشــنده در دکان خود یک طوطی سبز و زیبا 
داشت. طوطی مثل آدم ها حرف می زد و زبان انسان ها 
را بلد بود. نگهبان فروشگاه بود و با مشتری ها شوخی 
می کرد و آنها را می خنداند و بازار فروشــنده را گرم 
می کرد. یک روز از یک فروشگاه به طرف دیگر پرید. 
بالش به شیشه روغن خورد. شیشه افتاد و شکست و 
روغن ها ریخت. وقتی فروشنده آمد دید که روغن ها 
ریخته و دکان چرب و کثیف شــده است. فهمید که 
کار طوطی است. چوب برداشــت و بر سر طوطی زد. 
سر طوطی زخمی شد و موهایش ریخت و کچل شد. 

طوطی دیگر ســخن نمی گفت و شــیرین سخنی 

نمی کرد. فروشنده و مشــتری هایش ناراحت بودند. 
مرد فروشــنده از کار خود پیشــمان بود و می گفت 
کاش دستم می شکســت تا طوطی را نمی زدم او دعا 
 می کرد تا طوطی دوباره ســخن بگوید و بــازار او را

 گرم کند. 
روزی فروشنده غمگین کنار دکان نشسته بود. یک 
مرد کچل از خیابان می گذشت سرش صاف صاف بود 

مثل پشت کاسه مسی.
ناگهان طوطی گفت: ای مرد کچل ، چرا شیشه روغن 
را شکســتی و کچل شــدی؟ تو با این کار به انجمن 
کچل ها آمدی و عضو انجمن ما شدی؟ نباید روغن ها 
را می ریختی. مردم از مقایســه طوطی خندیدند. او 

فکر می کرد هر که کچل باشد. روغن ریخته است.

طوطی و بقال

سودوکو

از کجا مطمئنی ؟ 

اکنون فرصتی مناسب برای جبران است؛ اما نه ناگهانی و تمام 
و کمال و بــدون عیب و نقص. نــه برای رتبــه اول و نمره ۲0؛ 
بلکه برای استفاده از قطره های زندگی و برای ایجاد تغییرهایی 
کوچک و بســیار کوچک. بگذار دیگران حتی متوجه نشــوند 
که تغییر کرده ایم. تغییر که قطره ای باشــد، مسلما به چشم 
نمی آید؛ اما درون خــاک آن زیر، جوانه ای می روید و ریشــه 
می دهد. خوب که ریشه داد، آن وقت است که کم کم ساقه های 
ظریفش نمایان می شــوند و شــاید دیگران هــم تغییرمان را 

ببینند. 
اصال گیریــم ببینند یــا نبیننــد، خودمان که بدانیــم تغییر 
کرده ایم، کافی است؛ اما از کجا باید شروع کرد؟ از هر چیزی که 
ذهنمان را بیشــتر از همه به خودش مشغول کرده و هر چیزی 
که باعث شده است بارها احســاس عذاب وجدان یا پشیمانی 
کنیم. یا هر کاری که بابت کوتاهی در انجامش همیشــه نوعی 
احساس کمبود داشته ایم. چطور باید شروع کرد؟ باید هدفی 
کوچک، کوتاه مدت، عاقالنه و دست یافتنی تعیین کرد. کامال 
واقع بینانه و بدون بلنــد پروازی. روش قطــره ای را هم نباید 
فراموش کرد. در ادامه نمونه هایــی از تعیین کردن هدف های 

کوچک و قطره ای را با هم می خوانیم: 
- ۱0 ســال اســت که ۱5 کیلوگرم اضافــه وزن دارم هدف: 

هفته ای ۱00 گرم از وزنم کم می کنم. 
- همیشــه آرزو داشــته ام یک زبان خارجی یاد بگیرم. هدف: 

روزی 3 کلمه جدید آن زبان را یاد می گیرم. 
- برای حفظ ســالمتی ام بایــد ورزش کنم. هــدف: روزی 5 

حرکت نرمشی ساده انجام می دهم. 
- عادت به بدگویی کــردن دارم. هــدف: روزی یک بار جلوی 

زبانم را می گیرم که بدگویی نکنم. 
- بســیار نامنظم هســتم. هدف: یکی از وســایلم را همیشه 

سرجای معینش می گذارم. 
- بی صبر و عجول هستم. هدف: هر روز در انجام یکی از کارها، 

کمی بیشتر وقت و دقت صرف می کنم. 

دلنوشتهخودشناسیباچاشنیاخالق

هر چقدر هم که گذشته تان آلوده بوده باشــد،  آینده تان هنوز 
حتی یک لکه هم ندارد. 

زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.
به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم اندازی زیبا باشد. 

هر روز یک شروع تازه است. 
هر صبح که از خواب بیدار می شویم 

اولین روز از باقی عمرمان است. 
یکی از بهترین راه ها برای گذشــتن از  مشــکالت گذشته، این 
اســت که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید که از 

خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود.
هیچ اندیشه  ای زشت نیست ؛ اندیشــه  ای که اجبار شود زشت 

می  شود.
هیچ فردی زشــت نیســت ؛ فردی که زیبا نیندیشد زشت می  

شود
انســان  ها همه با محبتند ؛ انســانی کــه اراده  اش را تحمیل 

می  کند، ظالم است
انســان  ها همه عاشــقند؛ انســانی که نیاموخته عشق بورزد، 

بی تفاوت است
انسان  ها همه شادند؛ انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند، 

افسرده و غمگین است
از امروز زیبا ببینیم

قطره عســلی بر زمین افتاد، مورچه کوچکی آمد و از آن چشید 
و خواســت که برود اما مزه عســل برایش اعجــاب انگیز بود، 
پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشــید... باز عزم رفتن کرد، اما 
احســاس کرد که خوردن از لبه عســل کفایت نمی کند و مزه 
واقعی را نمی دهد، پس بر آن شــد تا خود را در عســل بیندازد 
تا هر چه بیشــتر و بیشــتر لذت ببرد... مورچه در عسل غوطه 
ور شد و لذت می برد... اما )افســوس( که نتوانست از آن خارج 
شود، پاهایش خشــک و به زمین چسبیده بود و توانایی حرکت 

نداشت... در این حال ماند تا آنکه نهایتا مرد.
بنجامین فرانکلین می گوید: دنیا چیزی نیست جز قطره عسلی 

بزرگ!
پس آنکه به نوشیدن مقدار کمی از آن اکتفا کرد نجات می یابد، 

و آنکه در شیرینی آن غرق شد هالک می شود...
این است حکایت دنیای ما

کاریکاتور

چگونه قطره ای زند گی کنیم؟ )3( 
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهاِن پسا محرم

فضای مجازی

محمدرضا گلزار سوپراســتار ســینمای ایران در اینستاگرام خود 
عکسی با علی کریمی منتشــر کرده و در آن از ظرافت در تکنیک و 

شجاعت جادوگر تمجید کرده است.

تمجید سوپراستار ایران از جادوگر

 سهم فوق ستاره باشــگاه رئال مادرید در ۱۳ گل آخری که تیمش به ثمر 
رســانده، تنها یک گل بوده است؛ اما ســرمربی این تیم اعتقاد دارد هیچ 
نگرانی در مــورد او وجود ندارد. زین الدین زیدان در نشســت خبری بعد 
از بازی گفت :»رونالدو« در این دیدار دو پاس گل داد و 9 ضربه به ســمت 
دروازه حریف زد که فقط دوتای آنها درون چارچوب بود، اما موفق به گلزنی 
نشــد.»زیدان« درباره او گفت: بعد از بازی چیز خاصی به 
»کریســتیانو« نگفتم. همه می خواهند که »رونالدو« در 
هر بازی ســه، چهار یا پنج 
گل بزند اما او امروز 
دوبار پاس گل داد. 
من زمانــی که او 
پاس گل می دهد را نیز 
دوست دارم. درست است که 
ما از »کریستیانو« انتظار بیشتری 

داریم و خودش این قضیه را می داند. 

وین رونی، کاپیتان منچســتریونایتد این روزها به نیمکت نشین تبدیل 
شده است.  دیدار مقابل لیورپول که با نتیجه 0-0 به پایان رسید، چهارمین 
بازی پیاپی بود که رونی از روی نیمکت به میــدان می آمد. او این فصل به 

مدعی شــد که با پایان نیمکت نشــین تبدیل شده ولی 
او گفت:  بله البته که فوتبالش فاصله زیــادی دارد. 
تالشــم را برای تیم دوســت دارم بازی کنم. تمام 
کــه بــه مــن انجام می دهم و منتظر هســتم 

فرصت داده شــود. دوست دارم 
این طور فکــر کنم که می توانم 

در هر بازی به میــدان بروم 
ولی این تصمیم مربی است 
و به آن احتــرام می گذارم. 
وقتــی الزم باشــد آماده 
خواهم بود. هفتــه آینده 
۳۱ ســاله خواهم شــد  و 
هنوز فاصله زیادی با پایان 

فوتبالم دارم.

مسوت اوزیل و الکســیس ســانچس، دو بازیکن تاثیرگذار آرسنال، وارد 
دوسال آخر قراردادشان با این باشگاه شدند و انتظار می رود مذاکرات برای 
تمدید قرارداد آنها به زودی آغاز شود.آرســن ونگر ، سرمربی آرسنال که 
به صرفه جویی در هزینه های باشــگاه معروف است، اظهار امیدواری کرد 
که بودجه الزم برای حفظ این بازیکنــان در اختیارش قرار بگیرد.او گفت: 

طبیعی اســت که بازیکنان تــالش می کنند 
بیشترین بهره ممکن را از مذاکرات ببرند؛ 
زیرا اگر همه چیز خوب پیش برود، آنها 
تنها ۱0 سال در باالترین سطح بازی می 
کنند. در این شرایط هر بازیکنی تالش 
می کند بیشترین بهره را از شرایط ببرد.

تمام زندگــی من به مبارزه بــرای پرداخت 
بیشترین دستمزد ممکن به بازیکنان 

ســپری شــد. من همچنین 
مسئول این هستم که پولی 
به آنها پرداخت شود که از 

عهده باشگاه برمی آید. 

 ســرمربی ســابق تاتنهام بــاور دارد که هافبک جــوان تاتنهــام بهتر از 
پل پوگباست. هری ردنپ سرمربی سابق تاتنهام می گوید:پوگبا هنوز دارد 
با شرایط آشنا می شود قطعا استعداد زیادی دارد و مبلغ باال و غیر منطقی 
پرداخته شده برای او اشتباه او نبوده است. بازیکن بسیار خوبی است. مبلغ 
پرداختی به او ربطی ندارد، مسئله ای بین تیم هاست.اما اگر بخواهم بین 
 او و دله علی انتخــاب کنم، دله را انتخــاب می کنم 
به نظرم او همه چیــز دارد. بازیکنی باکس تو 
باکس است و هر لحظه تهدیدی بزرگ برای 
 حریف اســت. به خصوص وقتی به محوطه 

 ۱8 یاردی برسد. 
این موضــوع را در پوگبا نمی 
بینــم. قبال هــم گفتم او 
بازیکنی بســیار خوب 
اســت، اما دله بهتر 

از اوست .

زین الدین زیدان:

رئال مادرید همیشه انتظار بیشتری از 
»رونالدو« دارد

رونی: 

هنوز فاصله زیادی با بازنشستگی دارم

ونگر :

ستاره های آرسنال  را حفظ می کنیم

هری ردنپ: 

»دله علی« از پوگبا بهتر است

فوتبال جهان

.
تیم فوتبال اســتقالل خوزستان شــرایط خوبی ندارد و وضعیت 

مالی این تیم در هفته های اخیر لیگ برتر بسیار بغرنج شده است.
آبی پوشان اهوازی شــرایط بســیار بدی دارند و از لحاظ مالی به 
شــدت در مضیقه هســتند. بازیکنان این تیم از سال قبل حدود 
25 درصد طلب دارند و امســال هم بیش از 6-7 درصد دریافتی 
نداشــتند.وضعیت مالی استقالل خوســتان به قدری بد شده که 
در مقطعــی بازیکنان این تیــم تصمیم به اعتصــاب گرفتند.  در 
عجیب ترین اتفاق قبل از بازی مقابل اســتقالل خوزستان یکی از 
مسئوالن همراه تیم که شرایط ســخت مالی تیم را می دید به هر 
کدام از بازیکنان و همراهان تیم از هزینه شخصی خود مبلغ ۱00 
هزار تومان پرداخت کرد.این شــرایط نشــان دهنده وضعیت بد 
مالی آبی پوشان اهوازی اســت که حدود 5 ماه دیگر باید به عنوان 

نماینده ایران در فوتبال آسیا به میدان بروند.

پول تو جیبی به بازیکنان تیم لیگ برتریواکنش عجیب ماهینی در برابر حرف های طارمیچرا نورافکن برای تیم ملی اجازه بگیرد؟
نام مهدی طارمی و حســین ماهینی در روزهای 
اخیــر بیــش از هــر بازیکــن دیگــری از جمع 
پرسپولیسی ها بر ســر زبان ها افتاد ه است.دلیل 
اصلی آن هم شرایطی است که  رامین رضاییان در 
پرسپولیس دارد و به خاطر درخشش مدافع راست 
این تیم نیمکت نشین شــده است. مهدی طارمی 
که نیمکت نشــینی رفیق را تاب نیاورده مستقیم 
و غیرمســتقیم از برانکو خواســته رضاییان را به 
ترکیب اصلی بازگرداند اما رامین برای بازگشــت 
به ترکیب پرســپولیس با یک ســد بزرگ روبه رو 
اســت؛ حســین ماهینی این روزها از آماده ترین 
بازیکنان پرسپولیس محسوب می شود  و در پستی 
می درخشد که ســال قبل در اختیار رضاییان بود. 

طارمی برای این مشــکل یک راه حــل ویژه ارائه 
داده و آن هم انتقال حسین ماهینی به پست دفاع 
وسط است. پیشنهادی که با واکنش جالب ماهینی 
همشهری مهاجم ملی پوش سرخپوشان روبه رو  
شد و او گفت که ترجیح می دهد دفاع راست باشد 

تا دفاع آخر!

اصوال حضور بازیکنان در تیم های ملی برای باشگاه ها نه تنها یک بار منفی 
به همراه ندارد بلکه سراسر ویژگی مثبت است و این وضعیت نشان می دهد 
که آن باشگاه در زمینه بازیکن سازی روش های درستی را اتخاذ کرده است. 

به خصوص اینکه اگر آن بازیکنان ملی پوش عضو تیم های پایه باشند.
در اســتقالل اکنون امید نورافکن را به عنوان کاپیتان در تیم جوانان ایران 
می بینیم که حضور او افتخاری بزرگ برای باشــگاه اســتقالل محسوب 
می شود. در خبرها اما خواندیم که باشــگاه استقالل می خواهد با نورافکن 
به دلیل حضور در تیم جوانان برخورد کنــد. دلیل را هم هماهنگ نکردن 
این بازیکن با باشگاه برشمرده اند که مشخص نیست منطق چنین ادله ای 
چیست؛ چرا که معموال تیم های ملی هر کشوری اولویت محسوب می شوند 
و اساســا نیازی هم نیســت که وقتی بازیکنی به تیم ملی کشورش دعوت 
شــده برای حضور در باالترین و مقدس ترین جایگاه ممکن از باشگاهش 

13اجازه بگیرد. 

امنیت شغلی مربیان در فصل پیش رو بیش از فصل های 
گذشته بوده است.

هم اکنون 8 هفته از بازی ها سپری شده  و تغییر و تحولی 
را در کادر فنی تیم های لیگ برتر شــاهد نبودیم؛ جز یک 
مربی که به دلیل اختالف بــا مدیرعامل، جایگاه خود را از 
دســت داد. این به طور یقین اتفاق خوبی است؛ اما بیشتر 
به خاطر وقفه هایی اســت که در لیگ برتر به وجود آمده 
است. هرگاه تیمی نتیجه نمی گیرد، مربی وعده می دهد 
که ضعف تیمش را شــناخته و در تعطیالت آن را برطرف 
خواهد کرد؛ بنابراین می بینیم تعطیالت لیگ برتر فایده 
هم دارد و فایده آن همان طور که اشاره شد، ایجاد امنیت 

شغلی برای مربیان لیگ برتری بوده است.
حال باید منتظر ماند و دید که نتایــج دو هفته آتی لیگ 
برتر مســبب تغییر روی نیمکت تیم هــای لیگ برتری 

خواهد شد یا نه که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد! 
منصور پورحیدری این روزها در بیمارســتان بستری است و دوره 
درمان او این  بار طوالنی شــده اســت. خیلی ها نگــران وضعیت 

اسطوره اســتقالل هســتند و پورحیدری هم در این مدت خیلی 
کم مصاحبه کرده اســت. پورحیدری در مورد آخرین وضعیتش  
می گوید: »من فعال در بیمارستان هستم و هنوز نظر پزشکان این 
نیست که مرخص شوم. واقعا در این مدت هم خیلی ها اینجا آمدند 
که باید از لطف  آنها تشکر کنم. خیلی ها هم جویای حال من بودند 
و خیلی ها برایم دعا کردند. امیدوارم که جواب محبت این افراد را 
بدهم.« پورحیدری با اینکه در شرایط سختی قرار دارد، همچنان 
پیگیری اخبار استقالل برایش مهم اســت. او می گوید: »بچه ها و 
مسئوالن تیم می آیند و من هم اخبار تیم را پیگیری می کنم. خدا 
را شــکر که اســتقالل در چند بازی اخیر عملکرد خوبی داشت و 
توانســت خودش را تکان دهد. وقتی اســتقالل برنده است، حال 
من هم خوب می شود. واقعا دوســت دارم شرایطم خوب شود و به 

استقالل کمک کنم.«

باشگاه ذوب آهن در فصل اخیر با حواشــی های زیادی همراه بوده 
است و هر روز اخبار جدیدی از این باشگاه اصفهانی شنیده می شود. 
ماجرای اختالفات یحیی گل محمدی با ســعید آذری به قدری در 
باشــگاه ذوب آهن کش پیدا کرد که در نهایت ســرمربی این تیم 
قربانی این اختالف شد. در حال حاضر شــنیده می شود به زودی 
ســعید آذری نیز به کارش در باشــگاه اصفهانی پایان خواهد داد. 
ماجرای اختــالف آذری با برخی از اعضای هیئــت مدیره قدیمی 
اســت و این روزها این اختالفات به اوج خود رسیده و ممکن است 
برای مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گران تمام شود. نکته قابل توجه 
اینکه تا قبل از دربی اصفهان قرا بود تغییرات در باشــگاه ذوب آهن 
از کادرفنی این تیم آغاز شــود اما شکست دادن سپاهان و شکسته 
شدن طلسم 6 ساله باعث شد شــرایط برای مربی جوان این تیم به 
کلی تغییر کند. آذری در فصل جاری سیاست و افرادی را در باشگاه 
ذوب آهن به کار گرفت که خیلی بــاب میل برخی از اعضای هیئت 
مدیره نبود و در آخر هم اختالف او با گل محمدی باعث شد تا هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن بیشــتر از قبل با سیاست های مدیرعامل 

خود به مشــکل بخورند. گل محمدی در زمان حضورش در باشگاه 
ذوب آهن در خیلی از تصمیم گیری ها نقش مهمی داشــت و این 
قدرت را ســعید آذری به وی داده بود. مــوردی که اعضای هیئت 
مدیره باشــگاه ذوب آهن با آن مشکل داشــتند اما آذری به خاطر 
حمایت از سرمربی خود به تنهایی مقابل هیئت مدیره باشگاهش 
ایســتاد. این روند ادامه داشــت تا اینکه گل محمدی توسط خود 
آذری کنار گذاشته شد. این ماجرا خیلی به ضرر مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن تمام شــد و او به طور کل حمایت اعضای هیئت مدیره 
باشگاه خود را از دست داد.شنیده می شود برخی از اعضای هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن موفق شــده اند برای برکناری سعید آذری 
نظر مدیر کارخانه ذوب آهن را جلب کنند و همین روز هاســت که 
به هدف نهایی خود برسند. این در شــرایطی است که آذری اخیرا 
خیلی ســعی کرده رابطه اش با مدیرکارخانه ذوب آهن را محکم تر 
کند. نکته قابل اینکه تعداد زیادی از مسئوالن باشگاه ذوب آهن در 
زمان مدیریت سعید آذری به این باشگاه آمدند و شاید با رفتن این 
مدیر، شــاهد تغییر و تحوالت زیادی را در باشگاه اصفهانی باشیم. 
مسئله دیگری که باعث شده برکناری آذری با اما و اگرهایی همراه 
باشــد موضوع حمایت برخی رسانه ها از اوســت.  البته اخیرا اصغر 
باقریان هم خیلی بی ســروصدا از باشگاه سپاهان کنار گذاشته شد 

و احتمال اینکه این اتفاق در مورد آذری نیزتکرار شود زیاد است.

 بازسازی ورزشــگاه نقش جهان اصفهان آخرین روزهای خود را ســپری می کند و تقریبا آماده افتتاح است.
بــر این اســاس 
مدیرعامل شرکت 
توسعه و نگهداری 
به  ورزشی  اماکن 
ورزشــگاه نقش 
جهان رفت و بازدید 
نهایی خود از این 
ورزشگاه را قبل از 
رونمایی انجام داد.

با  جهــان  نقش 
گنجایش 78 هزار 
نفر به عنوان اولین 
مسقف  ورزشگاه 
ایران قرار است به 
زودی افتتاح شود.

قاب روز خارج ازگود

هیئت مدیره باشگاه اصفهانی زیرآب مدیرعامل را زد؟

آذری، برکنار می شود؟
بازدید نهایی؛ قبل از رونمایی از نقش جهان

استقالل برنده  باشد 
حالم خوب می شود

هفته نهــم لیگ برتــر فوتبال امــروز و فردا بــا برگزاری 8 
دیدار پیگیری می شــود که در این هفته تیــم ذوب آهن به 
 مصاف تیم نفت تهران و ســپاهان رودروی ســیاه جامگان

 قرار می گیرد.
اولین دیدار حسینی با حکم رسمی سرمربیگری

 نفت و ذوب آهن در شرایطی متضاد در ورزشگاه تختی تهران 
به هم می رســند به این دلیل که میزبــان تهرانی در پی یک 
باخت نسبتا ســنگین از وضعیت تا پیش از آن ایده آل خود 
دور شــده و میهمان اصفهانی با یک برد شیرین در شهرآورد 

به بحران زودهنگام خود پایان داده است.
نفت تا پیش از آنکه در هفته هشــتم با ســه گل قافیه را در 
ورزشــگاه آزادی به پرســپولیس ببــازد در کمیــن 2 تیم 
صدرنشین لیگ نشســته و مترصد کوچک ترین لغزش آنها 

بود. 
اگرچه تیم زردپــوش تهرانی بــا حفظ رده ســوم کماکان 
نزدیک تریــن تعقیب کننده 2 تیم صدرنشــین به حســاب 
می آیــد؛ اما اکنــون از یــک طرف شــکاف نفت بــا صدر 
جدول بیشــتر شــده و از طرف دیگــر فاصله آنها با ســایر 
تعقیب کنندگان به کمترین میزان رســیده است به گونه ای 
که نتیجــه نگرفتن در دیــدار پیش رو می توانــد مترادف با 

سقوط تا میانه های جدول باشد .
در مقابل، لیگ شــانزدهم برای ذوب آهن اصال خوب شروع 
نشد و کار به جایی رسید که تا قبل از آغاز تعطیالت دوم لیگ 
تیم اصفهانی به رتبه چهاردهم جدول سقوط کرد. با پیروزی 
برابر سپاهان در پنجاه و نهمین شهرآورد فوتبال اصفهان اما 
ورق برای سبزپوشان برگشت و آنها با کسب دومین برد فصل 

و اولین پیروزی خانگی خود در لیگ شانزدهم تا میانه های 
جدول باال آمدند.

دیدار هفتــه قبل برابر ســپاهان اولین مســابقه 
ذوب آهن در لیــگ برتر پــس از جدایی یحیی 
گل محمدی از این تیم به حســاب می آمد اما 
بازی با نفت اولین دیداری اســت که مجتبی 

حسینی در آن ســرمربی رسمی، قطعی و 
بدون بند و تبصره ذوب آهن است 
زیرا با وجــود حمایت مدیرعامل 
باشــگاه، حســینی در دیــدار 
شــهرآورد هــم در حالی روی 
نیمکت نشســت کــه از آینده 
کاری خــود خیلــی مطمئن 
نبود و به نوعی پسوند »موقت« 
همچنان در پس عنوان او وجود 

داشــت اما بعد از آنکه هیئــت مدیره 
باشگاه رسما حسینی را به عنوان سرمربی 
جدید انتخاب کــرد دوران تــازه ای برای 

دستیار سابق یحیی آغاز شد.
جالب آنکه گل محمدی خــود زمانی در راه آهن 
دستیار ســرمربی فعلی نفت یعنی علی دایی بود. 
برخالف دایی که ســرمربیگری را زمانــی تجربه کرد 
که هنوز بازیکن بود حســینی این مسیر را به تدریج طی 
نمود به گونه ای که بین مربیگری او تا رســیدن به عنوان 
سرمربی چندین فصل تجربه آموزی از لیگ یک تا لیگ 

برتر و در نهایت لیگ قهرمانان را شامل می شد.
با ایــن اوصــاف، ذوب آهن و نفــت نه تنها در شــرایط 
متضادی به هم رسیده اند که سرمربیان حال حاضرشان 

نیز 2 مســیر متفاوت را پشــت سر گذاشــته اند هرچند 
که وجه مشــترک هر 2 نفر دوســتی و ســابقه همکاری با 

گل محمدی است.

دیدار ویسی با کاظمی بدون محرم
اهمیــت دیدار ایــن هفته ســپاهان برابر ســیاه جامگان به 
آن اســت که اولیــن مســابقه رســمی پرافتخارترین تیم 
 لیگ برتر پــس از خداحافظــی کاپیتان پرافتخــار این تیم

 به حســاب می آید.  ســپاهان تــا 2 هفته قبل جــزو مثلث 
صدرنشینی محسوب می شــد و نزدیک ترین تعقیب کننده 
تیم های تراکتورســازی و پرســپولیس در باالی جدول بود. 
پس از 2 باخت پیاپی در ورزشــگاه فوالدشــهر به تیم های 
پرسپولیس و ذوب آهن اما سپاهان تغییر وضعیت داد و از یک 
باالنشین مدعی صدرنشــینی به تیمی میانه جدولی بدل شد 
که با واگذار کردن نیمی از مســابقات خود در مقطع ابتدایی 

فصل شرایطی شبه بحرانی را تجربه می کند.
اما آنچــه این روزهــا به مراتــب خیلــی بیشــتر از نتایج 
ناامیدکننده اخیر این تیم و ســقوط آن به میانه های جدول 
مورد توجه قرار دارد خداحافظی محرم نویدکیاست. کاپیتان 
اسطوره ای ســپاهان که رد پای پررنگش در همه موفقیت ها 
و افتخارات داخلی و بین المللی بیش از یــک دهه اخیر این 
تیم دیده می شــود پس از یک فصل سراســر ناامیدی و پر از 
ســوءتفاهم که منجر به قهر و دوری چندماهه شــد به جمع 
طالیی پوشــان بازگشــت اما خیلی زود تصمیمش را برای 
آویختن کفش ها قطعی کرد. اگرچه همبازیان محرم پس از 
باخت هفته گذشــته در شــهرآورد با اصرار و مداخله مراسم 
خداحافظی او را ناتمام گذاشــتند اما کاپیتان سپاهان پس 
از آن بر عزم جــدی خود برای خداحافظــی از فوتبال تاکید 
کرد تا دیگر جای هیچ شــبهه ای را در این بــاره باقی نگذارد 
که از این پس به عنوان بازیکــن در میادین فوتبال دیده 
نخواهد شــد. با این اوصاف، دیدار جمعه این هفته تیم 
اصفهانی برابر ســیاه جامگان از هفته نهم لیگ برتر 
اولین مسابقه ســپاهان بدون محرم خواهد بود. از 
آنجا که نویدکیا در تمام ســال های اخیر به طور 
مرتب با مصدومیت دســت و پنجه نرم می کرد 
پر کردن جــای خالی او دغدغــه ای قدیمی و 
چالشی همیشگی برای سپاهانی ها بود اما این 
برای اولین بار ظرف یک دهه گذشــته است 
که آنها دیگر هیچ امیدی به بازگشــت محرم 
ندارند و نه به صورت موقت که برای همیشــه 
باید بــا نبود او کنــار بیایند.از قضا ســرمربی 
حریف این هفته سپاهان هم بی ارتباط با حال و 
روز ویژه تیم اصفهانی نیست زیرا اولین قهرمانی 
ســپاهان در لیگ برتر تحت هدایت فرهاد کاظمی 
به دســت آمد و همین مربــی بود که به پیشــنهاد 
بازیکنــان باتجربه وقت ســپاهان بازوبند کاپیتانی 
را برای اولین بــار به نویدکیا ســپرد تا عنوان 
جوان ترین کاپیتان قهرمان تاریخ لیگ برتر 
هم از همان ســال ها به نام محرم بخورد 
و حکم اولیــن افتخار از کلکســیونی از 
عناوین و افتخارات متعدد سال های بعد 

را پیدا کند.

هفته نهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

سپاهاِن پسا محرم

سوال روز

 محمود گودرزی از وزارت ورزش رفت. درست مثل محمد 
عباسی نخســتین وزیر ورزش و جوانان مثل علی سعیدلو، 
محمد علی آبادی، محسن مهرعلیزاده و .... حاال پرسش این 
است که حاصل و ثمره این همه رفت و آمد برای ورزش ایران 
چه بوده است؟پرسش مهم تر این است که رؤسای پیشین 
ســازمان تربیت بدنی و وزیــر ورزش قبلی چــه کردند که 
محمود گودرزی نکرد؟ آیا وضعیت فدراسیون های ورزشی 
در  دوره های گذشــته عالی بود و زمان گودرزی به این روز 
افتاد؟ آیا دو باشگاه استقالل و پرســپولیس در اوج آرامش 
و بدون مشــکل بودند و در زمان گودرزی به این آشــفتگی 

رسیدند و این همه بدهی به جا گذاشتند؟
آیا ورزشــگاهی جدید و اســتاندارد در ورزش ایران ساخته 
شــده بود که گودرزی این راه را ادامه نداد؟ آیا اساســنامه 
فدراســیون های ورزشی منطبق با اســتانداردهای کمیته 
بین المللــی المپیک بود و گــودرزی آن را تغییــر داد؟ آیا 
فدراســیون فوتبال کــه پرخبرترین و مــورد توجه ترین 
فدراسیون ورزشی ایران اســت قبال در آرامش کامل بود و 
گودرزی که فوتبال گریزی اش را بارهــا ثابت کرده بود آن 

را برهم زد؟ آیا...
پرســش در این مورد بسیار اســت و طبیعتا پاسخ اکثر این 
پرسش ها منفی اســت. چه محمود گودرزی و چه قبلی ها 
نتوانستند در ورزش ایران آجر روی آجر بگذارند و یک قدم 

این بیمار رنجور و رو به موت را از مرگ فاصله دهند.
بنابراین حاال کــه گودرزی رفتــه نباید همــه تقصیرها و 
کمبودهای ورزش را به گردن او انداخت. البته که گودرزی 
در بسیاری موارد بر این آشفتگی و بی برنامگی افزود و برخی 

تصمیم هایش تیشه به ریشه کم رمق ورزش هم زد. 
گودرزی که فردی دانشــگاهی بود و پیشــینه ورزشی هم 
داشت نتوانست انتظارات جامعه ورزش را برآورده کند. او که 
قرار بود پاســخ اعتماد همه آنهایی را بدهد که بارها از دولت 
خواســته بودند که برای ورزش یک ورزشی را انتخاب کند، 

عمال خط بطالنی کشید بر این درخواست .
با این حال محمود گودرزی تالشش را کرد، وعده هایش را 
داد و قرار بود ورزش را پاک کنــد و آلودگی ها را از بین ببرد 
اما یا نتوانست و یا وقت کافی برای این کار نداشت و یا حد او 
هم همین بود. باید واقعیت را دید. واقعیتی تلخ که می گوید 
ورزش ایران چه کاشــته بود که محمود گودرزی باید از آن 
مراقبت می کرد تا ثمره دهد؟ قبلی ها برای ورزش چه کرده 
بودند که گودرزی نکرد؟ همه آنهایــی که آمده بودند چند 
صباحی بودند و گشتند و ســفر رفتند و رییس فدراسیون 

عوض کردند و شعار دادند و رفتند. گودرزی هم همینطور.

تحلیلی بر بزرگ ترین تغییر ورزش؛

 آیا مشکل ورزش ایران
 محمود گودرزی بود؟

 ایجاد امنیت شغلی  مربیان
 فایده تعطیالت لیگ برتر
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پیشنهاد سردبیر: 
مقاوم سازی مهدکودک ها، آرزوی بهزیستی اصفهان

نشست خبری

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت هــای مردمی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه هشتمین دوره 
از نمایشــگاه یار مهربان از اول تا ششــم آبان ماه در ارگ جهان نما واقع 
در دروازه دولت برگزار می شــود، افزود: این نمایشــگاه با هدف ترویج و 
توسعه فرهنگ مطالعه، حمایت کمی و کیفی از مدارس برای دسترسی 
به صرفه تر به کتاب، افزایش مطالعه و کیفیت بخشــی به کتابخانه های 
مدارس برپا خواهد شــد. مســعود مهدویان فر با اشــاره به اینکه زمان 
 برگزاری نمایشــگاه با توجه به پیشــنهاد اداره کل آمــوزش و پرورش 
 بوده اســت، گفت: هشــت هزار عنوان کتــاب در این نمایشــگاه ارائه 
می شود همچنین اتحادیه ناشران اصفهان نیز پیمانکار اصلی این طرح 

است.
به گفته وی، این نمایشگاه با ارائه کتاب، محصوالت و بسته های ورزشی 
میزبان مدارس و مراکز فرهنگی است و میزان حمایت معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان از مدارس ابتدایی 700 هزار تومان و مقطع 
متوســطه اول و دوم 900 هزارتومان است که نســبت به سال گذشته 
افزایش سه برابری داشــته و همچنین در این دوره از نمایشگاه به مراکز 
فرهنگی نیز بن کتاب ارائه می شود. الزم به ذکر است عالوه بر بن کتاب، 
بسته های هدیه به ارزش 50 هزار تومان به مدارس اهدا می شود، تخفیف 
20 درصدی برای عموم مردم و بن تخفیف 75 درصدی برای خبرنگاران 
نیز در نظر گرفته شده است. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شــهرداری تصریح کرد: زمان بندی حضور مراکز و مــدارس باتوجه به 
وجود طرح زوج و فرد در محل نمایشــگاه ســاماندهی شده و همچنین 
رســتوران های کتاب و بازی از بخش های جنبی این نمایشــگاه است. 
مهدویان فر، ادامه داد: یک میلیارد و یکصد تومان مجموع اعتبار معاونت 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان در هشتمین نمایشگاه کتاب یار 
مهربان  هزینه شده که 800 میلیون آن به بخش کتاب و 300 میلیون آن 
نیز به  بخش ورزش اختصاص یافته است عالوه بر آن  ناشران اصفهانی هم 
در نمایشگاه امسال مشارکت دارند. به گفته وی، حضور ناشران اصفهانی 
در این نمایشگاه نقطه قوتی است برای شناخت دغدغه های بومی، ارائه 
کتاب های مرتبط با هویت محلی و مذهبی اســتان اصفهان. مدیر امور 
اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری، ادامه داد: 780 مدرسه 
 از بسته های ورزشی و 800 مدرسه از تســهیالت خرید کتاب بهره مند 
می شوند که در این میان مدارس برخوردار از دور خارج شده و به مدارس 

محروم و نیمه محروم خدمات بیشتری ارائه می شود.

تیشه بر ریشه ساخت کتابخانه در مدارس مناطق محروم شهر؛

بوی مهر، یارمهربان، همشاگردی سالم

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی شهرداری 
اصفهان درباره اقدامات صورت گرفته آتش نشانی در دهه 
اول ماه محرم اظهار کرد: تمام تیم های ما در این مدت در 
ایستگاه ها مستقر شــدند و نکات ایمنی مورد نیاز را در 

اطالعیه ای به ایستگاه های صلواتی اعالم کردیم.
علی شــریعتی در ادامه از تدابیر قبل از ماه محرم برای 
پیشــگیری از حوادث گفت و بیان کرد: به کلیه اماکنی 
که از سال گذشته و امسال به ما معرفی شده بود تیم های 
آموزشی برای آموزش و سنجش ایمنی این مراکز اعزام 
شد. وی با اشــاره به لزوم تایید آتش نشانی برای فعالیت 
ایستگاه های صلواتی بیان کرد: یکی از شرایط تایید این 
اماکن داشتن کپسول آتش نشانی در آنها بود که بعضی 
به کپســول مجهز بودند و برخی هم که نداشتند مجهز 

شدند.
شریعتی یکی از دالیل آتش سوزی و حریق را سیم کشی 
و چراغ های هیئات دانســت و افــزود: در ایــام محرم 
هیچ گونه ســوختگی به ما گزارش نشــده است و فقط 
آتش سوزی خیمه ها را در ســه مکانی که سال گذشته 
اجازه این کار داده نشــده بود، داشــتیم کــه آن هم با 
هماهنگی صورت گرفته با آتش نشانی و گرفتن مجوز و 

حضور اکیپ های آتش نشانی انجام شد.

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: عدم توســعه حجمی فضای سبز 
منجر به کاهش ســرانه و بــه خطر افتادن ســالمت 
شهروندان می شود، از این رو توسعه فضای سبز برای 

حفظ سرانه، در دستور کار قرار گرفته است.
احمد ســلیمانی پور ادامــه داد: این روزهــا بر روی 
شــاخه های تعدادی از درختان چنار، برگ های تازه 
مشاهده می شــود و این موضوع نشان می دهد بحران 

خاکی و آبی داریم اما زیاد نیست.
مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه شــرایط اقلیمــی در پاییز 
زودرس درختان شهر طی تابستان اثرگذار بوده است، 
افزود: البته تیم های تحقیقاتی این ســازمان در حال 

بررسی موضوع هستند.
ســلیمانی پور تصریح کرد: بــا توجه به این شــرایط 
برای توسعه فضای ســبز در کمیته های تخصصی به 
 این نتیجه رســیدیم اگر قرار اســت طبق برآوردهای

 انجام شده در افق 1400 نرخ رشد جمعیت، 2 درصد 
افزایش یابد، بایــد 600 تا 700 هکتار دیگر توســعه 
فضای سبز داشته باشیم تا سطح سرانه فضای سبز بر 
روی 26 مترمربع برای هر شهروند اصفهانی باقی بماند.

اصفهان دهه محرم را بدون 
سوختگی طی کرد 

توسعه 700 هکتاری فضای 
سبز اصفهان تا سال 1400

فضای سبز خبرآتش نشانی

برای رونق صنعت توریسم؛

دامپزشکی وارد می شود
تمام راه های استان اصفهان 

دو بانده شد

 اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان، آمــاده همکاری 
همه جانبه در حوزه دامپزشــکی برای رونق صنعت توریسم 

در اصفهان است.
مدیر کل دامپزشکی اســتان گفت: اداره کل دامپزشکی در 
انجام امور مربوطه، برای رونق صنعت گردشــگری ومبارزه 
با بیماری های مشــترک بین انســان و دام درپارک ناژوان 
آمادگی دارد. موحدی با اهمیت پیشــگیری از بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان از مراقبت و خونگیری پرندگان 
و دیگر حیوانات موجود در پارک ناژوان خبر داد و گفت: اداره 
کل دامپزشکی با مراقبت ها و خونگیری های منظم، تا کنون 
باعث پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ها، بخصوص در باغ 
پرندگان شده است. وی با اشــاره به اهمیت صنعت توریسم 
افزود: در صورتی که گردشــگری هنگام بازدیــد از یکی از 
مراکز موجود در این پــارک از جمله باغ پرندگان، خزندگان 
و یا آکواریوم ناژوان دچار بیماری شود، شاید 10 سال طول 
بکشد تا خاطره این بیماری از اذهان دیگر گردشگران پاک 
شود که این خود اهمیت دامپزشکی را در این صنعت نشان 

می دهد.
مدیر کل دامپزشــکی تصریح کرد: با بازرســی های منظم 
و تســت های انجام شــده تا بحال بیمــاری خاصی در بین 

پرندگان این پارک مشاهده نشده است.

مدیر کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: تمام 
راه های اســتان اصفهان دو بانده شــده است و این در 
حالی  است که فقط جاده اردســتان به این شکل در 

نیامده که  آن هم به زودی دوبانده خواهد شد.
حجــت ا... غالمــی با اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
 پیشرفت ساخت و ســاز در جاده های استان اصفهان، 
اظهار داشــت: در حال حاضر 32 کیلومتــر از محور 
اصفهان - اردستان به بهره برداری رسیده است و 23 

کیلومتر آن تا بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید.
وی بیان داشــت: 17 کیلومتر باقیمانــده از این جاده 
 در صــورت تامین بودجه تــا پایان ســال 96 افتتاح 

خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرســازی استان اصفهان درخصوص 
23 کیلومتر آماده افتتاح گفت: 23 کیلومتر از عملیات 
در این محور از سمت کمشچه به پیچ دیزی لو به اتمام 
رســیده اســت و تنها 9 کیلومتر آن نیاز به آسفالت 
 دارد که در صورت تامین اعتبار تا دهه فجر امســال به

 بهره برداری می رسد و پیچ دیزی لو به سمت اردستان 
به عنوان یکی از نقــاط پرتصادف ایــن محور حذف 
خواهد شــد و این جاده با اضافه کــردن یک واریانت 

نزدیک پل راه آهن به جاده اصلی وصل می شود.

راه و شهرسازی

مدیرمنطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی خیابان
شهرک ولیعصر

مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان خبرداد:

احداث بوستان امامزاده احمدرضا
در منطقه 14

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان:

بوستان کودک برای تردد معلوالن 
مناسب سازی می شود

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان:

 کمربندی شمالی اصفهان ظرف 
2 سال آینده احداث می شود

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
شــهرک ولیعصر به طول 1800 متر به پایان رسید.علی اصغر 
شــاطوری افزود: این پروژه با اعتبار 3 میلیارد تومان ساماندهی 

شده است.
مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه عنوان کرد: ســاماندهی رفیوژ وســط و اصالح هندسی 
خیابان آل محمد و همچنین مناســب ســازی پیاده روها برای 

عبور عابران پیاده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرمنطقــه 14 شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: احداث 
بوســتان های محلی برای ایجــاد فضایی با نشــاط در محالت 
در دســتور کار قرار گرفته است. علی شمســی افزود: بوستان 
امامزاده احمدرضا در خیابان بعثت به مساحت 4 هزارمترمربع 
در دست اجراست. مدیرمنطقه 14 شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه این پروژه تاکنون 20 درصد پیشــرفت داشته است، ادامه 
داد: بوستان امامزاده احمدرضا با اعتبار 4 میلیارد ریال ظرف 3 
ماه آینده تکمیل می شود.  شمســی با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه بیان کــرد: احداث باند جنوبی خیابان عاشــق اصفهانی 
شرقی حدفاصل میدان جوان به طرف بزرگراه شهید اردستانی 

به طول 400 متر و عرض 18 متر در دست اجراست. 

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای ایجاد 
محیطی ایمن برای تردد روان شــهروندان بخصوص معلوالن، 

مناسب سازی بوستان کودک در دستور کار قرار گرفت.
حمیدعصــارزادگان افزود: مناســب ســازی بوســتان کودک 

حدفاصل پل فلزی تا پل آذر در دست اجراست.
مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 50 درصد پیشرفت کرده است، عنوان کرد: برای اجرای 

این پروژه 400 میلیون ریال پیش بینی شده است.
عصارزادگان با اشــاره به مناسب ســازی معابر اصلی ادامه داد: 
مناسب ســازی خیابان های چهارباغ پایین، شــمس آبادی و 

فروغی برای تردد روان معلوالن در دست اجراست.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان گفت: آزادســازی خیابان 
کمربندی شمالی که از انتهای خیابان سلمان شروع و به بزرگراه 
آقابابایی ختم می شــود، در حال تملک و آزادسازی است و تا 2 

سال آینده تقدیم شهروندان می شود.
 رضا مختاری به پروژه های در حال اجرا در ســطح منطقه 15 
شهرداری اصفهان اشــاره کرد و افزود: علیرغم اینکه در برخی 
دســتگاه ها ممکن اســت پروژه ها رونق خوبی نداشــته باشد، 
اما در شــهرداری اصفهان بخصوص در منطقــه 15 پروژه های 
عمرانی فعال هســتند و در آینده نزدیک، تعدادی از آنها مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 

نخستین سالگرد شهادت »مسلم خیزاب« و »حمیدرضا دایی نقی« امروز با 
حضور خانواده های شهدای مدافع حرم در خیمه حسینی گلستان شهدای 
اصفهان برگزار می شود. این مراسم   با سخنرانی حجت االسالم حمیدرضا 
 مهدوی ارفــع و مداحی ذاکــر اهل بیت)ع(، ســیدرضا نریمانــی همراه

 خواهد بود.سرهنگ پاســدار مسلم خیزاب سال گذشــته در حین انجام 
ماموریت مستشاری در کنار نیروهای نظامی سوری و دفاع وطنی سوریه به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد.شهید پاسدار حمیدرضا دایی تقی از مدافعین 
حرم حضرت زینب )س( و فرمانده پایــگاه المهدی حوزه 7 ناحیه مقاومت 
بســیج امام رضا)ع( اصفهان بود که پس از پایان تحصیالت خود در مقطع 
کارشناسی به ســوریه اعزام شــد و در دفاع از حرم حضرت زینب)س( و 

مبارزه با تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی، 
نمونه ها و نوآوری های جدید را به دست آوردیم تا ماشین آالت روز دنیا را 

در اصفهان طراحی کرده و بسازیم.
حمیدرضا صبور اظهارکرد: ارائه خدمات بــا باالترین کیفیت و کمترین 
هزینه در اســرع وقت از شــاخصه های فعالیت های ســازمان خدمات 
موتوری است.  وی اضافه کرد: عمده ماشــین آالت شهرداری در ارتباط 
با فعالیت های عمرانی و خدماتی سطح شــهر ، زیر نظر سازمان خدمات 
موتوری در ســطح شــهر فعال هســتند. وی افزود: عمده ماشین آالت 
خدماتی این ســازمان در نظافت و رفت و روب خیابــان ها و معابر اصلی 

استفاده می شود از این رو باید ماشین آالت را به روز رسانی کنیم.

ماشین آالت خدماتی به روز رسانی می شودنخستین سالگرد شهادت مدافعان حرم برگزار می شود

معاونت امــداد و نجــات هالل 
احمر اســتان اصفهــان: زمانی 
در حــوادث موفق خواهیــم بود که افــراد جامعه 
 در حوادث طبیعــی و غیر طبیعــی امدادگر خود و 

خانواده هایشان باشند. 
مدیر کل اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان در اولین 
مانور بزرگ زلزله و پناه گیری ویــژه بیماران اعصاب و روان 
بهزیســتی که به مناســبت هفته ســالمت روان در مرکز 
توانبخشــی نور المهدی)عج( و با همــکاری جمعیت هالل 
احمر شهر اصفهان برگزار شــد با بیان اینکه بروز حادثه یک 
واقعیت غیرقابل انکار در تمام نقاط دنیاســت، افزود: کشور 
ایران با وجود نعمت ها و برکت های فــراوان در منطقه ای 
واقع شــده اســت که احتمال وقوع حوادث مختلف در آن 

وجود دارد.
سعید صادقی با اشاره به اینکه حوادث  به دو دسته طبیعی 
مانند سیل، زلزله، آتش سوزی حاصل از رعد و برق و انسان 
ساز مانند آتش ســوزی و حوادث رانندگی تقسیم می شود، 
گفت: سازمان بهزیستی به عنوان یک خانواده بزرگ با یک 
هزار و 700 مرکز،  50 هزار کودک در یک هزار مهدکودک، 
500 کــودک در پرورشــگاه ها و 170 مرکز توانبخشــی 
همیشه آمادگی الزم برای پیشــگیری و انجام مداخالت را 

داشته است.
به گفته وی، بهزیســتی اســتان اصفهان یک هــزار و 300 
پرســنل دارد که 17 هزار نفر از آنها در مراکز تحت نظارت 
این اداره، وظیفــه مراقبت از معلوالن جســمی- حرکتی و 

ذهنی، بیماران اعصاب و روان و سالمندان فعالیت دارند.
مدیر کل اداره کل بهزیستی استان اصفهان، ادامه داد: اداره 
کل بهزیستی بهســازی و مقاوم سازی مراکز را برای کاهش 
خسارات مالی و جانی در سال های اخیر انجام داده و یکی از 
آرزوهای اداره کل بهزیستی، مقاوم سازی مهدکودک های 

دولتی و غیر دولتی است.
صادقی در همین رابطــه اضافه کرد: اداره کل بهزیســتی 
همچنین آموزش کمک های اولیه بــرای مقابله با بحران ها 
را به والدیــن دانش آمــوزان و نوآمــوزان مهدکودک ها  با 

همکاری این اداره و مراکز هالل احمر پیشنهاد می کند.

وی از روش هــای مداخله در بحران ها به عنــوان یک ابزار 
برای حفظ جان انسان ها، کاهش تلفات و آسیب ها نام برد و 
خاطر نشان کرد: پنج ســال قبل برای اولین بار مداخله پس 
از حادثه یا حوادث غیر مترقبه در شهرســتان کاشان تست 
شد و پس از آن اســتان های دیگر نیز در این زمینه فعالیت 

خود را شروع کردند.
مدیر کل اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، آموزش 
همگانی بــا همکاری هالل احمــر را از دیگــر اقدامات این 
اداره در سال های اخیر دانســت و تصریح کرد: مانور زلزله 
با همــکاری هــالل احمر یک تجربــه فرضی بــرای مرکز 
توانبخشــی نورالمهدی بود،امیدواریم بــه زودی این اقدام 

با قوت بیشــتر در ســایر مراکز تحت پوشــش بهزیســتی 
صورت گیرد که الزمــه آن مقاوم ســازی مراکز همچنین 
توانمندســازی هرچه بیشــتر مددجویان و پرسنل مراکز 
خواهد بود.  صادقی در پایان با بیان اینکه اداره کل بهزیستی 
به خوبی آموخته که چگونه مدیریت بدون پول داشته باشد، 
خاطر نشان کرد: تالش این اداره برای مددجویان و پرسنل 
ایجاد آمادگی قبل، حین و پس از حادثه و همچنین آموزش 

اقدامات الزم در حین حادثه است.
مدیریت ریسک با ارتقای  سطح توانمندی ها

معاونت امداد و نجــات هالل احمر اســتان اصفهان با بیان 
اینکه حوادث طبیعــی و غیر طبیعی غیر قابــل اجتناب و 

جزئی از زندگی انسان ها هســتند، افزود: حوادث از زندگی 
انسان حذف شــدنی نیســتند اما  آنچه مهم است آموختن 
روش های مدیریت در مقابل بحــران ها برای بروز کمترین 

آسیب است.
کریمی آغــاز مدیریت بحران بــا رویکرد مقابلــه را مربوط 
بــه ســال 1973 دانســت و گفت: در ســال هــای اخیر 

 مــردم بــه ایــن نتیجــه 
رســیده انــد کــه مدیریت 
بحــران بــه تنهایــی کافی 
نیســت و ارتقــای ســطح 
کاهش  بــرای  توانمنــدی 
ریســک و مدیریت ریسک 
مســئله مهم تری است که 
از آن غفلــت شــده اســت. 
وی اضافه کرد: شــهروندان 
باید بحــران هــای موجود 
کار،  محــل  جامعــه،  در 
زندگــی و تحصیــل خود را 
بشناســند و بــرای کاهش 
آن تالش کننــد، همچنین 
زمانــی در حــوادث موفق 
خواهیم بود که تمــام افراد 
جامعه در حــوادث طبیعی 

و غیر طبیعــی امدادگر خود و خانواده هایشــان باشــند. 
معاونت امــداد و نجات هالل احمر، ایجــاد مدیریت بحران 
در شــهرداری را درصورتی مفید دانســت که بــر مبنای 
مدیریت ریســک به جای مدیریت ســوانح برای جلوگیری 
 از ریســک جدید، تقویت برگشــت پذیری داشته و جامعه

تاب آور باشد. 

بهزیستی، مدیریت بدون پول را یادگرفته است!

مقاوم سازی مهدکودک ها، آرزوی بهزیستی اصفهان

اداره کل بهزیستی 
 بهسازی و 

مقاوم سازی مراکز 
را در سال های اخیر 
انجام داده و یکی از 
آرزوهای اداره کل 

 بهزیستی 
مقاوم سازی 

مهدکودک های دولتی 
و غیر دولتی است

شهرداری

نازیال
انصاری پور

زاینده رود

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان:

مردم، آموزش های امداد را 
فراموش نکنند

معاونت توانبخشی بهزیستي استان خبر داد:

نگهداری 11 هزار معلول در 
مراکز شبانه روزی بهزیستی

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان با بیان 
اینکه تعامالت بین ســازمانی میان جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان با اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان 
انجام شده اســت، افزود: مانور زلزله یکی از این اقدامات 
است و به پرسنل خیریه نورالمهدی مراحل پیشگیری و  

اقدامات الزم در حوادث آموزش داده شده است.

اردشــیر محقــق، گفت: آمــوزش پیشــگیری، مقابله، 
مدیریت بحران و حفظ جان خود و اطرافیان در حوادث 

مهم ترین هدف جمعیت هالل احمر است.
در این مانــور، نجاتگــران جمعیــت هــالل احمر در 
کنار مجموعه بهزیســتی حضــور دارنــد و تریاژ، حمل 
مصدومین و انتقال بیماران بــه مراکز درمانی به صورت 
 نمادین نمایش داده شــد.  رییس جمعیت هالل احمر، 
اضافه کرد: پیشنهاد ما به هم اســتانی ها آموزش امداد 

و نجــات و کمک هــای اولیه اســت 
 تا  هرکس یــک نجاتگر بــرای خود و

خانواده  اش باشد.

معاونت توانبخشی بهزیستي استان اصفهان با بیان اینکه 
خدمت رســانی به معلوالن و دیگر مددجویان از فعالیت 
ها و وظایف ســازمان بهزیستی اســت، افزود: باتوجه به 
اینکه تعدادی از مددجویــان در کنار خانواده خود زندگی 
می کنند آموزش عمومی به آنها از دستورات ستاد بحران 

استانداری، هالل احمر و بهزیستی است.

ســید اصغر فیاض با اشــاره بــه اینکه برنامه آموزشــی 
پیشــگیری پس از بحران برای پرســنل مراکز بخصوص 
مراکز شــبانه روزی از ســال گذشــته مطرح و امســال 
 عملی شــد گفت: 11 هزار معلول در مراکز توانبخشــی 

شبانه روزی زندگی می کنند.
  وی اضافــه کــرد: پناهگیــری مانــور زلزلــه در مراکز 
شبانه روزی از وظایف اداره کل بهزیستی است البته امکان 
اجرای نمادین مانور در مراکز ســالمندان و بیمارســتان 

خورشید و مدرس وجود ندارد به همین 
دلیل مرکز نورالمهدی)عــج( برای این 

کارانتخاب شد.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 ســریع ترین غذایی که بعد از روزی ســخت و 
کسل کننده می تواند شــما را سیر و خستگی 
را از بدنتان خارج کند، یک پاســتای ســاده اما 

خوشمزه است.
مواد الزم: پاستای فرمی 175 گرم،روغن 
مایع 6 قاشــق غذاخوری،پیاز متوسط یک عدد 
ساطوری،ســیر یــک حبــه ســاطوری،خامه 
معمولی 300 میلی لیتر،تخم مرغ 2 عدد،پنیر 

گودا یا چدار 175گرم رنده شده
روش تهیه: پاســتا را به روش همیشــگی در 4لیتر آب جوش و 4 قاشق غذاخوری 
نمک بجوشانید و پس از مغزپخت شدن و قبل از خرد شدن آبکش کنید.در همین حال 4 
قاشق غذاخوری روغن را در یک تابه روی شعله متوسط داغ کرده و پیاز را 5 دقیقه در آن 

تفت دهید تا نرم شود، در یک دقیقه آخر سیر را نیز اضافه کنید.
در یک کاســه بزرگ تخم مرغ ها را با کمی نمک و فلفل بزنید تا یکدســت شود. خامه را 
همراه مایه پیاز و ســیر داخل آن ریخته و پنیر را اضافه کنیــد. همه مواد را خوب مخلوط 

کرده و پاستا را درون آن بریزید.
یک ظرف حدودا یک لیتری نسوز را چرب کرده و مایه پاســتا را در آن بریزید و 35 تا 40 
دقیقه در دمای 190 درجه سانتی گراد روی طبقه وســط بپزید تا روی آن طالیی شود.

نکته: در این پاســتا می توانید از سبزی ســاطوری مانند جعفری، قارچ تفت داده شده یا 
بادمجان کبابی  و پنیر موزارال هم استفاده کنید.

موزی که می خندیــد عنوان اثــری از»حمید رضا شــاه آبادی« 
 برای مخاطب کودک است که نشــر »افق« آن را راهی بازار کتاب 

کرده است.
داســتان از این قرار اســت که گوریل آبی هیچ دوســتی ندارد اما 
یک روز، اتفاق عجیبی بــرای او می افتد؛ او مــوزی  را می بیندکه 
خوشحال اســت و مدام می خندد . گوریل آبی به این فکر می کند 

که با موز خنده رو و شاداب چه می تواند بکند؟
 در ایــن اثر که با تصویرهای زیبا مزین شــده اســت نویســنده و 
تصویرگر تالش مــی کنند تا کودکان را به دنیاي داســتان ببرند و 
بزرگ ترها را به دنیاي کودکــي. اگر مي خواهید پا به دنیایشــان 

بگذاري کافي است کتاب را باز کني و همراهشان شوي.
حمیدرضا شــاه آبــادی )زاده 1346، تهران( پژوهشــگر تاریخ، 

داستان نویس و نمایش نامه نویس معاصر است. وی از نویسندگان 
در حوزه ادبیات نوجوان و بزرگســال و یکی از مدیران با سابقه در 
نشر با تجربه مدیریت بر انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و موسسه نشــر بین المللی الهدی اســت. نوشتن را از 
جوانی و بدون آموزش خاصی و با داســتان کوتــاه آغاز کرد. بعدها 
داستان نویسی را وســعت داد و چند نمایش نامه نوشت و چند فیلم 
کوتاه هم ســاخت. اولین داســتانش به نام »قبل از باران« در یک 
مجله هفتگی چاپ شــد. پس از مدتی پژوهــش در تاریخ را آغاز و 
ســعی کرد با بهره گیری از تاریخ و سرگذشــت ها، شخصیت ها و 
داســتان هایی را روی صفحه بیاورد که به حقیقــت و روایت تاریخ 
نزدیک تر باشــد. وی آثار مکتوب بســیاری دارد که از جمله آنها 

»دیلماج« و »الالیی برای دختر مرده« است. 

برای شما هم پیش آمده که تشریف بردید  رستوران و در حالی که هم گرسنه اید و هم زاینده رود
بوی انواع غذاها در فضــا پیچیده می بینید کــه میهمانان میز 
 کناری در حــال ترک رســتورانند و غذاهایشــان نصفه و نیمه 

مانده است. 
شما را نمی دانم ولی گلبول آبی شــدیدا از این موضوع عصبانی 
می شــود و به چند کوچه پایین تــر فکر می کند کــه یک نفر 

البه الی زباله ها به دنبال نان خشک می گردد!
ایرانی ها ســاالنه چندین میلیون تــن غذا را دور مــی ریزند و 
عین خیالشان هم نیســت! در میهمانی، عروسی، عزا، رستوران 
 و مصــرف خانوار تــه مانده غذاســت کــه روانه ســطل زباله 
می شود.  بعضی هم که کال با بشــقاب، قرارداد نصف غذا نصف 
کالس دارند یعنی جزو پرســتیژ شخصیتی شــان می دانند که 

نصف غذا در ظرفشان باقی بماند! 
همســفره شــدن با این نوع افراد واقعا عذاب آور است و آدم در 

مقابلشان احساس بی کالسی می کند.
 وقتی طرف با کلی ادا و اطوار تــک تک اجزای خوراک را در حد 
یک جراحی باز و بررسی می کند و گاهی نگاه عاقل اندر سفیهی 
هم به آدم می اندازد، تک تک لقمه ها مثل ســنگ از گلوی آدم 

پایین می رود.
اما واقعا دور ریختن غذا پرستیژ است؟ 

طبق آمارهــا دور ریز غــذای مصرفی ایرانیان در ســال معادل 
خوراک 15 میلیون نفر اســت! تازه اینکه چقدر آب، سوخت و 

وقت برای تهیه این میزان غذا هدر می رود بماند.

رژیم غذایی یویو، با بدنمان چه می کند؟)1(پاستای خامه تنوری لذیذ

موزی که می خندید

ندا شاه نوری برق  
شاعر گفته است دریغا چنان 

روح پرور زمان/ که بگذشت بر ما چو برق یمان.
 از اینجا بر مــی آید که بــرق اهل یمــن بوده و 
موجودی بســیار دل نازک که زیاد یــاد یار و دیار 
می کرده و به جاده می زده است. در قدیم برق هم 
در روز و هم در شــب، گاهی هر روز و گاهی روزی 

چندبار به یمن می رفت!
 رفتن بــرق دارای مزایــا و معایبی بــود. یکی از 
مزایای رفتــن برق تحکیــم بنیان خانــواده بود 
زیرا همه اعضــای خانواده در نبــود مهتابی های 
اضطراری و باتری های لپ تــاپ ناچار بودند گرد 
چند شــمع، یک چراغ المپا یا زنبــوری یا در زیر 
یک چراغ گازی دیواری جمع شــوند و یکدیگر را 
حضور و غیاب کننــد و در دوره ای که هنوز چاقی 
به یکی از مبانی فروپاشــی بنیان خانواده تبدیل 
نشده بود هرچه را در یخچال دارند بیاورند وسط 
 و صرف کنند زیــرا معلوم نبود بــرق کی از یمن  

باز می گردد!
 در بی برقی صدای تلویزیــون، صدای زنگ در که 
میهمان ناخوانده به صدا درمی آورد، صدای دریل 
همســایه و خیلی صداهای دیگر بجــز بلندگوی 

وانتی ها قطع می شد و این خوب بود. 
برق اگــر در شــب امتحــان و خــارج از جدول 
خاموشــی می رفت مصیبت بود. اما بدترین زمان 

رفتن برق شب و موقع حمام بود. 
 آن وقــت موجود خیری شــبیه گالــوم در ارباب 
حلقه ها جلوی انسان ظاهر می  شــد که گویا به 
دالکی عالقــه داشــت و اصرارش بــرای گرفتن 
کیسه در تاریکی و عدم پاسخش به سوال سیاهی 
کیستی، انسان را ناچار به گربه شوری و یا فراری 

کف آلود از حمام می کرد. 
برق گاهی نمی رفت و تنها زرد و ضعیف می شــد. 
 برق که ضعیــف می شــد یخچــال از غصه دق 
می کــرد و صدای شــیون از خانه بلند می شــد. 
برق حاال کمتر به یمن مــی رود و این احتماال به 

تحوالت اخیر خاورمیانه مربوط  است!

لبخندک

بشقاب 1۵ میلیونی

خیلی وسوسه انگیز است: مناسبتی در پیش دارید که می خواهید به بهترین شکل در 
آن جلوه کنید.

 پس چرا یک رژیم ســخت نگیرید و کلی ورزش نکنید؟تحقیقات نشان داده حتی اگر 
در این مســیر موفق شــوید، همین که به روش غذا خوردن معمولتان باز می گردید، 
تمام وزن کم شده را دوباره اضافه می کنید. اما رژیم های غذایی یویو واقعا چه کاری با 

بدن و فیزیکمان می کنند؟
ابتدا بیایید درباره دو نوع از رژیم غذایی های یویو صحبــت کنیم. یک نوع آن، زمانی 
اتفاق می افتد که در گذشــته به کمک غذا خوردن هوشــمندانه و سالم و همچنین 
ورزش، وزن کم کرده اید اما از بد روزگار مسیرتان منحرف شده و دوباره وزن کم شده 

را بازگردانده اید و این چرخه برای بعضی ها همچنان ادامه دارد.
در چنین شــرایطی چرخه یویو هیچ مشــکلی برایتان به وجود نمی آورد و هر دقیقه 
 ای که در وزن مناســب می گذرانید برایتان مفید اســت. فشــار کمتری روی قلب و 
شریان هایتان است، خطر مبتال شــدن به بیماری ها کمتر می شود و همچنین طول 

عمرتان فوق العاده باال می رود.
در دومین نــوع رژیم غذایی یویو ناگهــان با خود تصمیم می گیرید رژیمی ســفت و 

سخت در پیش بگیرید و دیگر در کنار کلم و بادام زندگی کنید. 
پس یــک برنامه غذایــی 1000 کالری یــا یکی از ایــن رژیم های عجیــب و غریب 
با نام رژیم شــیر و خرما، رژیم ســوپ و … را در پیش می گیریــد. این وضعیت هرگز 
 پایدار نخواهد بود و به ناچــار باید مثل قبل غذا بخورید. پــس وقتی به زندگی عادی

 برمی گردید هرآنچه که کم کرده بودید دوباره بازمی گردد.

نوستالژیکاتور 

خانه

یادداشت های 
گلبول آبی

جدول 1985

نوزادی که به جای خون 
در رگش، آب جاری است!

باورنکردنی؛ گربه ای که 
دانشجوست! 

معلم زیبا، شاگردان بیمارش را
 به عروسی خود برد

 سال 2009 در یکی از شهر های آمریکا، خانواده ای از پناهگاه 
حیوانات گربه ای را به سرپرستی گرفتند. این گربه بعد از مدتی 
با ســر وصدای بیش از حد، صاحبانــش را متوجه خلق و خوی 
خود کرد که تحت هیچ شرایطی عالقه به ماندن در خانه ندارد 

و به عنوان یک گربه خانگی به حساب نمی آید.
این گربه دائما به مدرسه ای که در همســایگی محل سکونت 
این خانواده بود می رفت. ســر کالس های درســی شــرکت و 
بدون ایجاد صدا با دقت به حرف های اســتادان توجه می کرد. 
مسئولین مدرســه پس از مدتی متوجه شدند این گربه به طرز 
عجیبی به مدرسه رفتن و گذراندن وقت با دانش آموزان و رفت 

و آمد در راهرو های مدرسه عالقه دارد.
سپس در سال2015 مسئوالن مدرسه تصمیم به صدور کارت 
دانش آموزی برای »بوبا« این گربــه کوچک گرفتند. این اتفاق 

بازتاب بسیاری در میان کاربران داشته است.

کینســی فرنچ یک معلم خاص از ایالت کنتاکی آمریکا نه تنها 
در مقابل چشم همه شــاگردان کالس خود جشن نامزدی اش 
را برگزار کرد، بلکه تمامی آنها را که همگی دچار سندروم داون 
)اوتیســم - عقب مانده ذهنی ( بودند، به مراســم نامزدی خود 

دعوت کرد. 
بنا بر این گزارش، روز ســوم ژوئن، دانش آموزان همه کالس از 
مدرسه »کریستین آکادمی راک کریک« تبدیل به خانم گل ها 
و حمل کنندگان حلقه شــدند و خانم معلم خود را به ســمت 

جایگاه عروس هدایت کردند.
خانم کینســی فرنچ به WKLY گفته اســت : آنها همگی مثل 
 بســتگان خودم بودند. این شــاگردان اولین و تنها کالس من 
بوده اند و به همین دلیل می دانســتم که بدون آنها نمی توانم 

روز خاص و ویژه ای را تجربه کنم.
  پــس از این مراســم نامــزدی خــاص، دانش آمــوزان دچار

 ســندروم داون اذعان کردند که غذاها بهترین قسمت مراسم 
برای آنها بوده است. 

تصاویر روز

جشنواره ماه کامل در میانمار حرکات نمایشی با جت بورد در »جیانگ سو« ی  چین

نوزادی که هنــگام تولد ، تنها به اندازه دو قاشــق غذاخوری در 
بدنش خون داشت بعد از یک سال هنوز زنده است.

این نوزاد که »فرانکی موریســون« نام دارد، هنگامی که متولد 
شــد، تنها به اندازه دو قاشــق غذاخوری در بدنش خون داشت 
- یعنی هفت مرتبه کمتر از متوســط خونی موجود در بدن یک 
نوزاد تازه متولد شــده- و بقیه آب بود.پزشــکان پس از کشف 
این ماجرا، به مادر و پدر این دختر گفتنــد باید منتظر اتفاقات 
 بدی در آینده باشــید، زیرا این نــوزاد تنهــا دو روز دیگر زنده 

خواهد ماند.
 به گزارش دیلی میــل، والدین این نوزاد وقتــی از زنده ماندن 
»فرانکی« ناامید شدند، در 20 اکتبر سال گذشته یک کشیش 
را خبر کردند تا برای مراســم خاکســپاری فرانکی در آینده ای 

نزدیک آماده باشد. 
این در حالی اســت که دختر کوچولو در میــان بهت و ناباوری 
 همگان با گذشــت یک ســال هنــوز زنده اســت و شــادمانه

 زندگی می کند.
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7 - درخت جوان -  بنیانگذار - پسوند به معنی 
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همراهمان است
10 - رکوع کننده -  جدید - مشک آن معروف 
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11 - وتر کمان - گفتن سخنی غیر از معنی 
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وحشی - قاضی مسابقات - نوعی لباس 

زنانه
13 - از نام های خداوند -  نظاره - 

آجرلعابدار
14 - دریغ - لیکن - به معنی روستا

15 - روز قیامت - ثروتمند
عمودی:

1 - سرباز درجه دار - تقویم
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بکر  - آهنگ و آواز
5 - ثمر و میوه - پسوند آمیختگی - یاقوت - خوب 
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 6 - از حبوبات - خوب نیست - آنچه به آن 

خو  بگیرند
 7 - از جانوران وحشی - زیرک و باهوش - 
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9 - واحد اندازه گیری - صادق - نوشیدنی
10 -پیامبر زندانی در شکم ماهی - درخت 

انگور - دارو
11 - دودمان - آخر - خوبی - فرمان اتومبیل
12 - از وسایل نقاشی - مادر ورزش ها - گروه 
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13 - رساننده خبر - درخشیدن - آرایش دائمی

14 - کمک رسانی - لوله هایی که هوا را به شش 
می رساند - شهر محتشم

15 - غده غضروفی پایین گردن - از آثار نظامی
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امام علی)علیه السالم(: 
عبادت خالص ، آن است كه انسان ، جز به پروردگارش اميد نبندد و 

جز از گناه خويش نترسد.
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