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در پی حادثه ساختمان پالسکو

هیأت دولت امروز را
عزای عمومی اعالم کرد

2
امام جمعه اصفهان:

گمرک به نفع کشورکار نمی کند
15

وزیر اقتصاد در اصفهان مطرح کرد:

760 میلیارد تومان تسهیالت برای 
صنایع کوچک و متوسط
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استادبزرگ شطرنج ایران  
درکنار  کودک اصفهانی 
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کاهش 24 درصدی صادرات اصفهان
در تابستان
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فرماندار اصفهان عنوان کرد:

 استقرار شعبه ای از پزشکی قانونی
در محل آرامستان باغ رضوان
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شهردار اصفهان در مراسم رونمایی از نشان كيفيت 
برتر پروژه هاي مشــاركتي، با اشــاره به اعتماد آنها 
به شــهرداری، اظهاركرد: اعتماد ســرمایه گذاران 
برای من بســيار ارزشمند اســت؛ چرا كه با اعتماد 
آنها می توانيم برای توســعه شــهر گام های بزرگی 

برداریم. مهدی جمالی نژاد افزود: شهرداری قرار نيست 
در ساخت و ساز شــهر تنها بماند چرا كه اگر بخواهيم 
شهری توســعه پيدا كند، باید همه با هم آستين همت 
را باال بزنيم. شهردار اصفهان ادامه داد: فعاليت كردن در 

شهر اصفهان از...

شهرداری برای حذف دست اندازهای 
سرمایه گذاران تالش می کند

شهردار اصفهان:

گردان رفت
 نفر برگشت

ســاعت 9 صبح روز پنجشــنبه بود. پای  تلویزیون نشسته بودیم و »حاال خورشيد« سما مطیعی
با اجرای رضا رشيدپور را تماشا می كردیم. همه چيز حکایت از آغاز 
یــک روز دل انگيز در پایــان یک هفته كاری داشــت)برای اكثر 
مطبوعاتی ها روز پنجشــنبه تعطيل و روز جمعــه، روز كاری به 
حساب می آید(. سکانس پایانی برنامه بود و رشيدپور و پرویز نشاط 
در یک قاب روبه روی دوربين نشســتند تا مراسم خداحافظی از 
مخاطبان را به جا آورند. از پشت صحنه به مجری گفتند تبلتش را 
نگاه كند. نشاط در حال خداحافظی بود كه رشيدپور گفت: صبر 
كن ... صبر كن. یه خبر بد االن به دســتم رســيده ... و شــروع به 
خواندن خبر كرد: »حریق در ساختمان پالســکوی تهران ...« از 
جزیيات، خبر نداشت و ما هم خيلی موضوع را جدی نگرفتيم. از 
این دست اتفاقات در ساختمان های ناایمن و غيراستاندارد ایران 
زیاد رخ می دهد. تصورمان این بود كه یک حریق كوچک است و 
به زودی با كمک آتش نشانان مهار می شود. رشيدپور خداحافظی 
كرد. تلویزیون را خاموش كردیم و راهی بيرون از خانه برای انجام 
امور شخصی شــدیم. وای فای دیگر در دسترس نبود و خوشحال 
بودیم كه چندساعتی را بدون نت و تلگرام و اینستا می گذرانيم و 
كمی هم در فضاهای »واقعی« نفس می كشــيم. ســاعت از 13 
گذشته بود كه به خانه برگشتيم. وای فای وصل شد و ناگهان هجوم 
پيام در شبکه پيام رســان و هجوم خبری تلخ بر سرمان آوار شد؛ 
مثل همان ســاختمان لعنتی كه بر ســر مردان مــرد و قهرمان 

وطنمان آوار شد در آن پنجشنبه  لعنتی ...
خبرها حکایت از وقوع یک »فاجعه« داشت؛ فاجعه ای كه آمار و 
ارقام درباره تلفات آن به شدت ضد و نقيض بود و همين موضوع، 
هم نگرانمــان می كرد و هــم عصبانی. عده ای از شــهادت 50 
آتش نشان خبر می دادند و لحظه ای بعد خبر می رسيد كه تعداد 
شهدای این حادثه 20 تن اســت. ساعتی بعد اما هم 50 تکذیب 
می شد و هم 20. مسئوالن می گفتند به آمار و ارقام منتشر شده 

در فضاهای مجازی اعتماد نکنيد و ...
ادامه در صفحه 2

غروب تلخ قهرمان ها، زیر آوار
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پیشنهاد سردبیر:
از »ترامپ« نترسید!

تســنیم نوشــت: آیــت ا.. ســیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشــهد در حرم امــام رضا)ع( 
اظهار داشــت: بیش از نیم قرن اســت که مــا تجربه 
استکبارســتیزی داریم و در این تجربــه به این نتیجه 
رســیدیم که آمریکا تنها یک زبان را می فهمد و غیر از 
این زبان و فرهنگ را متوجه نمی شــود، این زبان، زبان 

قدرت است.
وی بیان کرد: دهه فجر ثابت کرد کــه آمریکا جز زبان 
زور را نمی فهمــد، زبان قدرت مــردم را آمریکا فهمید 
و ژنرال آمریکایــی از این مملکت رفــت و آمریکا نیز 
در این مــدت طبق فرمــوده امام راحــل هیچ غلطی 
نتوانست بکند. خطیب جمعه مشهد افزود: ما 20 هزار 
سانتریفیوژمان به 5 هزار رسید و 20 درصد غنی سازی 
به 3 درصد رسید و 11 تن موجودی اورانیوم غنی شده 
نیز به 300 کیلو رســید و جریان راکتور اراک به پایان 
رســید و به جای آن بتن ریختیم . در مقابل چه شــد؟ 
امروز ارزش پول ملی ما از زمان قبل برجام خیلی کمتر 
است. ازدواج جوانان و آب خوردن را به برجام گره زدند، 

نه آب بیشتر شد و نه جوانان ازدواج کردند.

به گزارش فارس، هیأت دولت در پی حادثه ســاختمان 
پالسکو با صدور اطالعیه ای امروز )شنبه 2 بهمن ماه 95( 

را عزای عمومی اعالم کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:حادثه تلخ و اندوهبار 
آتش سوزی و فروریختن ساختمانی در مرکز تهران که 
منجر به جان باختن و آســیب دیدن تعدادی از مردم و 
آتش نشانان متعهد و پرشهامت شد، مایه تاسف و اندوه 
فراوان گردید.در این سانحه دردناک و تاسف بار جلوه ای 
پرشکوه از ایثار و فداکاری آتش نشــانان شجاع در برابر 
دیدگان ملت رشــید ایران و جهانیان به نمایش گذاشته 
شــد. فداکارانی که با بذل جان از عهده امتحانی دشوار 
در مراقبت مســئوالنه از مردم و حفظ جان آنان سربلند 
و موفــق برآمدند.هیات دولت جمهوری اســالمی ایران 
با تجلیل از این بزرگ مردان ایثار و فداکاری، قدردانی از 
خدمات ارزنده آنان، آرزوی ســالمتی برای مجروحان و 
تسلیت به بازماندگان به منظور بزرگداشت جان باختگان 
و همدردی با بازماندگان آنان روز شــنبه دوم بهمن ماه 
1395 را عزای عمومی اعالم میکند و عموم مردم ایران را 

به قدرشناسی شایسته از آنان دعوت می نماید.

علم الهدی:

بعد از برجام نه آب بیشتر شد 
نه ازدواج جوانان

در پی حادثه ساختمان پالسکو

هیأت دولت امروز را عزای 
عمومی اعالم کرد

خطیب جمعه تهران:

برجام، برگ سیاه دیگری 
به پرونده آمریکایی ها افزود

یادگار امام)ره(: 

آیت ا... هاشمی از دشنام 
نمی ترسید

به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم کاظم صدیقی ظهر 
دیروز در خطبه های نخست نماز جمعه تهران با تسلیت 
درگذشت مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: مراسم 
تشییع جنازه وی شبیه بصیرتی که در 9 دی شکل گرفته 
بود شد. وی تصریح کرد: همان بصیرتی که در 9 دی 88 
آقای هاشــمی را حفاظت کرد در مراسم تشییع جنازه 
نیز رخ داد. عده ای دندان تیز کردنــد تا حرکت جریانی 
داشته باشند اما چنین مجالی به کســی داده نشد.امام 
جمعه موقت تهران ادامه داد: برخی سعی  داشتند آقای 
هاشمی را به نفع خودشــان مصادره کنند که با بصیرت 
مردم که الهی اســت این اتفاق رخ نداد . صدیقی ضمن 
تشکر از رسانه ملی به جهت پوشش مراسم تشییع مرحوم 
هاشمی گفت: خانواده ایشــان نیز مجالی به مخالفان و 

دشمنان ندادند و زیر پرچم والیت قرار گرفتند.
وی با اشــاره به یک ساله شــدن برجام نیز گفت: برخی 
همچنان شــعار می دهند اما واقعیت این است که پس 
از گذشت یک ســال برگی دیگر بر پرونده سیاه و ننگین 

آمریکایی ها  اضافه شد.

یادگار امــام )ره( با بیان اینکــه آیت ا... هاشــمی به فهم 
مردم اعتقاد داشت و بابت دشــنام هایی که به او می دادند 
غصه نمی خورد گفت: آیت ا... هاشــمی از دشنام و فحش 
نمی ترسید و همواره منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح 
می داد. به گزارش ایســنا، حجت االســالم والمســلمین 
سیدحسن خمینی در بیست و چهارمین مجمع عمومی 
انجمن اسالمی جامعه پزشکی در سالن اجالس سران اظهار 
کرد: آیت ا... هاشــمی از زمره بزرگ ترین شخصیت های 
سیاسی چند صد ساله اخیر اســت و به غیر از امام)ره( که 
فاصله زیادی با سایرین دارد، نمی توانیم کسی را به اندازه 
آیت ا... هاشــمی ببینیم که در همه صحنه های سیاسی 
ایران حضــور دارد.  وی با اشــاره به ســوابق فعالیت های 
سیاســی آیت ا... هاشــمی پیش و پس از انقالب اسالمی 
خاطر نشان کرد: در همه انتخابات  ایشان یا حضور داشتند 
یا محور بحث بودند؛ البته من بــر این حضور ارزش گذاری 
نمی کنم، ولی شما شخصی را نمی یابید که همواره خودش 
گفتمان نزاع های سیاسی انتخابات باشد. آیت ا... هاشمی 

بسیار باهوش  و شجاع بود. 

ویژه

غروب قهرمان ها، زیر آوار؛

گردان رفت، نفر برگشت

... ادامه از صفحه اول 
اخبار رسمی را از رســانه ملی دنبال کنید. رسانه ملی اما خودش 
از شبکه های مجازی عقب بود)!( گزارش های این رسانه از محل 
حادثه نیز چندان چنگی به دل نمی زد و خبرنگاران واحد مرکزی 
خبر به جز مصاحبه با برخی شــاهدان عینی ، حرف دیگری برای 
گفتن نداشتند. بازهم شــبکه های مجازی پیشــتاز بودند. این 
شبکه ها اما تنها بردلهره و هراس مان می افزودند. لحظه به لحظه 

آمار جدیدی منتشر می شد . 
در میان بهت و حیرت و اندوه یک ملت ، مثل همیشــه یک عده 
هم حاضر بودند برای »ســلفی گرفتن« با درد و داغ و غم عده ای 
دیگر و »مرده خوری سیاسی« )تعبیری که احمد توکلی پس از 
حادثه پالســکو به کار برد.( مردمی که رفته بودند روی ماشــین 
آتش نشانی تا از ســوختن یک عده عکس بگیرند. از هم سبقت 
می گرفتند تا »درد مادر«ی که پســرش زیر آوارها مدفون شده 
را از زاویه بهتری فیلمبرداری کنند. آن قدر کیفیت داشته باشد 
که میزان الیک را باال ببرد! کمی آن ســوتر هم عــده زیادی راه 
آمبوالنس ها را بسته بودند تا سوختن پالسکو را از نزدیک تماشا 

کنند. انگار که آمده اند سینما! 
راننده آمبوالنس و مســئوالن انتظامی حاضر در منطقه بارها با 
بلندگو از مردم خواهش می کردنــد راه را باز کرده و تجمع نکنند 
تا مســئوالن بتوانند بهتر و زودتر امدادرسانی کنند؛ اما خیلی ها 
گوششان بدهکار نبود. نباید این فرصت را از دست می دادند. باید 
از قهرمانان درزیر آوار فیلم و عکس می گرفتند برای شــبکه های 
مجازی خود. شــاید اگر تجمع نمی شــد، یک نفر بیشتر نجات 
پیدا می کرد. شــاید کار امدادرسانی زودتر پیش می رفت و شاید 
یک نفر زیر خروارها خاک و ســازه آهنی عظیم الجثه هنوز نفس 
می کشید و در انتظار رهایی و رسیدن همکارانش بود. برای عده ای 
اما هیچ کدام اینها مهم نبود. فقط باید عکس شان را می گرفتند... 

ساعت ها گذشت و خبری نشــد. همچنان نمی دانستیم به کدام 
منبع استناد کنیم. یکی از »فارس« خبر می گذاشت و لحظه ای 
بعد خبر تکذیب می شد. دیگری از »ایســنا« نقل خبر می کرد 
و ســاعتی بعد این یکی هم تکذیب می شد.مسئوالن همچنان 
تاکید می کردند آمار دقیقی از زیرآوارماندگان در دست نیست و 
ازسویی در شبکه های مجازی نقل قول برخی آتش نشانان منتشر 
می شــد که خبر از یک فاجعه عظیم می داد؛ اینکه تعداد کسانی 
که در پالســکو گرفتار شده اند، خیلی بیشــتر از آماری است که 
اعالم می شود. شب که شد، آواربرداری هنوز ادامه داشت اما حتی 
یک نفر هم از زیر آوار خارج نشد. آتش اجازه نمی داد. بلندکردن 
سازه ها هم سخت بود. از زیر زمین تونل زدند تا شاید با سگ های 
ردیاب بتوانند به آتش نشان ها برســند.وقتی خبر رسید یکی از 
آتش نشان ها را زنده از زیر آوار خارج کرده اند، خوشحال شدیم. 
نور امید در دلمان جرقه زد که شــاید بقیه هم زنده باشند اما این 
یکی هم تکذیب شد و در عوض صبح روز جمعه خبر رسید یکی 
از آتش نشان هایی که روز پنجشــنبه زنده بوده و به بیمارستان 

منتقل شده، به علت شدت سوختگی فوت کرد. 
عده ای مــادر و پدر، خواهر و برادر و همســر و فرزند، نگران جان 
عزیزان خود بودند و برای سالمتی شان »امن یجیب« می خواندند 
و عده ای فرصت طلب منفعت طلب، جنگ سیاسی به راه انداخته 
بودند. بازی اصولگرا- اصالح طلب اینجا به پالســکو هم کشیده 
شده بود! و ما از تماشای فیلم مادر آتش نشانی که پسرش زیر آوار 
مانده بود و می گفت »من پسرم را نبینم، می میرم« دلمان آتش 

گرفته بود. مانده بودیم با غم انگیزترین حالت تهران چه کنیم... 
تا لحظه نگارش این مطلب ) ساعت 14 روز جمعه( همچنان هیچ 
خبر دقیقی از زیرآوارماندگان نیست. هیچ خبری از نجات یافتگان 
هم نیســت. مانده ایم با هجوم اخبار ضد و نقیضی که نمی دانیم 
کدام را باور کنیم و کدام را باور نکنیــم. تنها می توانیم دعا کنیم 
برای مردان مردی که بازماندگان همان نســلی هستند که روزی 
روزگاری داخل کانال رفتند و خیس شــدند و برخی هایشــان با 
دستان بسته در کانال زنده به گور شدند تا ما نفس بکشیم و این 
بار نفس یک عده از پاره های تن این وطن درون کانالی که در آن 
گیر افتادند، به شــماره افتاد ، آتش گرفتند و سوختند تا ما آتش 
نگیریم و باز هم یادمان بیاید »کانال عوض شــده ، باغیرت ها اما 

عوض نشده اند...« 

بین الملل

ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعالم کرد دیدار رییس ستاد 
مشترک ارتش این کشور با رییس ســتاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیستی در بروکسل کذب محض است. روزنامه 
»یدیعوت آحارونوت« اعالم کــرده بود یائیر گوالن رییس 
ستاد مشترک ارتش اسراییل در حاشــیه نشست ناتو در 
بروکسل با »خلوصی آکار« رییس ســتاد مشترک ارتش 
ترکیه و چند کشــور عربــی دیگر دیدار کرده اســت. این 
روزنامه اسراییلی سپس مدعی شــد این کشورهای عربی 
شامل مصر، اردن، الجزایر، لبنان، بحرین، کویت، مغرب و 

تونس بوده اند .

 تکذیب  یک دیدار
 لبنانی-  صهیونیستی 

 به بهانه برگزاری مراســم تحلیف ترامپ که روز گذشته انجام شد
 در ادامه گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید:

اشــپیگل: از صد روز اول ریاســت جمهوری ترامپ چه 
انتظاری باید داشته باشیم؟

گینگریچ:  انتظار عمل و اقدامات زیادی را داشــته باشید. دونالد 
ترامپ فرد بسیار عمل گرایی است. فکر می کند در چند هفته اول 
آغاز ریاست جمهوری اش، میراث اوباما را با لغو برخی از دستورات 
اجرایی از میان بردارد. شاهد پیشروی به سوی طیف گسترده ای از 
مواضع جدید خواهید بود و فکر می کنم در هفته های اول بســیار 

موفق می شود.
اشپیگل: بسیاری از مردم می ترسند پس از مراسم معارفه 
ترامپ، ایاالت متحده به کشوری خودکامه به سبک و شیوه  

پوتین تبدیل شود. این ترس در اروپا نیز قابل لمس است.
گینگریچ: این حرف بســیار غیرمنطقی و تقریبا احمقانه اســت. 
منظورم این است که هرکســی که آزادترین کشور جهان و دارای 
متنوع ترین جوامع را از هر لحاظ با روسیه مقایسه کند، باید به عقل 

و منطقش شک کرد. آیا تابه حال به مسکو رفته اید؟
اشپیگل:  متاسفانه نه.

گینگریچ: پس از یکی از همکارانتان ســوال کنیــد که کار کردن 
به عنوان خبرنگار در روسیه چگونه است و دوباره نگاهی به آمریکا 
بیندازید. این دو کشور قابل مقایسه نیســتند. از اروپا و مردم اروپا 
شــناخت خوبی دارم. پدرم نظامی بود و در اشــتوتگارت زندگی 

می کردیم. در رشته تاریخ اروپا دکتری گرفتم و در فرانسه و بلژیک 
هم زندگی کردم و از شــنیدن این مزخرفات اروپایی ها خســته 

شده ام.
اشــپیگل: مثال آمریکایی هــا و اروپایی هــا از جنگ و 
رقابت های تسلیحاتی می ترسند. اخیرا خود ترامپ گفت 

قصد دارد تسلیحات نظامی را توسعه دهد.
گینگریچ: اگر به گسترش سالح های هســته ای در روسیه در ده 
سال اخیر توجه کنید، می فهمید که خیلی وقت است این رقابت 
آغازشده. روســیه در حال مدرن سازی سالح های هسته ای است. 
آنها در حال طراحی سیســتمی بــرای فرار از ضد موشــک های 
بالســتیک هســتند. عالوه بر این، روس ها دارند روی سالح های 
رباتیک هم ســرمایه گذاری می کنند؛ مانند یــک تانک رباتیک. 
این تمرکز و سرمایه گذاری روس ها بر فناوری های جدید، از تمام 
تحقیقات دفاعی و هزینه های صرف شده در اروپا هم پیشی گرفته 

است. از ترامپ نترسید.
اشــپیگل: آیا دونالد ترامپ روابط آمریکا با ناتو را تغییر 

خواهد داد؟
گینگریچ: تغییر چشــمگیری نخواهــد بود؛ اما فکــر می کنم با 
کشــورهایی که حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را 
صرف مســائل دفاعی نمی کنند، برخورد سرســختانه ای خواهد 

داشت.
اشپیگل: یعنی آمریکا تنها از کشورهایی در ناتو پشتیبانی 

کامل نظامی خواهد کرد که شرط 2 درصد هزینه را رعایت 
کنند؟

گینگریچ: فکر نمی کنم بتواند دقیقا این طور برخورد کند، اما یقین 
دارم با این کشــورها برخورد مستقیم و سختی خواهد داشت. ناتو 

یک اتحاد است، پس تمام اعضای این اتحاد باید قادر و توانا باشند.
اشپیگل: اروپایی ها از احتمال اتحاد جدیدی میان پوتین و 

ترامپ هراس دارند. دراین باره چه نظری دارید؟
گینگریچ: ترامپ عقیده دارد نیازی به جنگ سرد با روسیه نیست. 
اما دراین باره بسیار محتاط اســت. در ضمن، همه شما درباره این 
موضوع رویکردی اســکیزوفرنیایی دارید. مردم می ترسند رقابت 
تســلیحاتی به وجود آید و ترامپ تسلیم پوتین شود. بسیار جالب 
اســت. مردم این دو ترس را همزمان دارند؛ اما از کدام یک بیشتر 
می ترسند؟ ترامپ گفت اگر کسی دنبال رقابت و جنگ تسلیحاتی 

باشد، او را غرق می کنیم.
اشپیگل: دوباره برگردیم به روسیه، سازمان های اطالعاتی 
آمریکا اطمینان دارند روســیه در مبارزات انتخاباتی ما 
اختالل ایجاد کرد. آیا واشنگتن می تواند این رفتار را تحمل 

کند؟
گینگریچ: خودتان هم می دانید که اوباما صدراعظم آلمان را استراق 
سمع می کرد. کشورها از این جور کارها می کنند. ازنظر من روسیه 

کاری نکرد که تاثیری بر نتیجه انتخابات آمریکا گذاشته باشد.
اشپیگل: برخی اروپایی ها می ترسند ترامپ دیوانه شود و 

دکمه هسته ای را فشار دهد.
گینگریچ: او درباره ســالح های هســته ای بســیار بسیار محتاط 
و دراین باره شــدیدا نگران است. شــاید این یکی از دالیلی باشد 
 که قصد دارد آگاهانه و بــا دقت با پوتین رفتار کنــد؛ زیرا ترامپ

 از تعداد ســالح های هسته ای روسیه مطلع اســت و می داند  اگر 
مجبور شــوند، خیلی راحت تر از آمریکا از ســالح های هسته ای 

استفاده  می کنند.
اشپیگل: شما در طول مبارزات انتخاباتی همکاری نزدیکی 
با ترامپ داشتید. آیا او شخصا در طول این ماه ها تغییر کرد؟

گینگریچ: چیزهای زیادی یاد گرفت. اکنون در برابر مسئولیت ها 
هشیارتر است. حاال خوب می داند با چه چالش های بزرگی روبه رو 
اســت. فکر می کنم چیزهای زیادی درباره دنیا یاد گرفته اســت. 
اکنون با حدودا 75 رهبر در جهــان صحبت کرده و به دنبال راهی 

است که تا حد ممکن موثر و کارآمد باشد.
اشپیگل: افراد زیادی گفتند زمانی که وارد کاخ سفید شود، 
رفتارش بیشتر شبیه رؤسای جمهور خواهد شد؛ اما تا االن 

این اتفاق نیفتاده.
گینگریچ: دونالد ترامپ واقعا همان کسی است که نشان می دهد. 
مثال ممکن اســت تا آخر عمــرش پیام توییتری بفرســتد. فقط 
امیدوارم مردم این موضــوع را فراموش کنند. هر رییس جمهوری 
 سبک خودش را داشت. قرار نیســت همه آنها از استاندارد خاصی 

پیروی کنند.
اشپیگل: آیا ترامپ چیزی مثل یک استراتژی بزرگ دارد؟

گینگریچ: نه؛ اما جهت گیری بزرگی دارد. استراتژی بزرگ ندارد. او 
می خواهد قدرت و اقتدار آمریکا را به آن بازگرداند و اقتصاد آمریکا 

را مجددا شکوفا کند.

 دونالد ترامپ 
 واقعا همان 
 کسی است 

که نشان می دهد. 
مثال ممکن است  

تا آخر عمرش 
پیام توییتری 

بفرستد

»نوت گینگریچ« رهبر فکری محافظه کاران و یکی از نزدیکان ترامپ، در گفت وگو با اشپیگل درباره مسیر سیاسی رییس جمهور 
منتخب صحبت می کند و ترامپ را بر سر مسائل سالح های هسته ای و خطر جنگ تجاری »بسیار محتاط« می داند.

حکم رهبری:

 والیتی رییس هیئت مؤسس 
دانشگاه آزاد شد

با حکم رهبر معظم انقالب اســالمی، والیتی بــه عنوان رییس 
هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی منصوب شد.
متن حکم رهبر معظم انقالب به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
اعضای محترم هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی

با عنایت به فقــدان تاثرانگیز رییس محترم هیئت مؤســس و 
هیئت امنای دانشگاه و سکوت اساســنامه مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگــی در چگونگی انتخاب رییس هیئت مؤســس و 
ضرورت تســریع در انتخاب فرد عهده دار این مسئولیت، جناب 
آقای دکتر علی اکبــر والیتی از اعضای آن هیئــت را به عنوان 
رییس هیئت مؤســس منصوب می کنم تا هیچگونه وقفه ای در 
تمشیت قانونی امور آن دانشگاه- که نقش موثری در امر آموزش 
عالی کشور دارد- به وجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیئت 
مؤسس و هیئت امنا و شــورای عالی انقالب فرهنگی در تکمیل 
اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنا، مورد انتظار جدی اینجانب 

است.
سید علی خامنه ای
30 دی ماه

یادداشت

اعالم آمادگی مصر برای 
افزایش همکاری ها با عراق

 هند یک مشتری خوب
 برای رژیم صهیونیستی

به گزارش شــبکه تلویزیونی الســومریه نیوز، دفتر حیدر 
العبادی نخســت وزیــر عــراق در بیانیه ای اعــالم کرد: 
نخست وزیر عراق احمد حسن درویش سفیر مصر در عراق 

را به مناسبت پایان ماموریتش در عراق به حضور پذیرفت.
این بیانیه افــزود: در این دیدار تقویت روابط دو کشــور در 
همه زمینه ها در راســتای منافع دو ملت بــرادر و جنگ 
علیه تروریسم بررسی شد. این بیانیه به نقل از سفیر مصر 
آورده است: موضع قاهره بر حمایت از عراق در جنگ علیه 
تروریســم و تبریک رهبران مصر به خاطر پیروزی ها علیه 
گروه تروریســتی داعش تاکید می کند. وی همچنین بر 

تالش مصر برای همکاری بیشتر با عراق تاکید کرد.

به گزارش روزنامه »پاکســتان«، هند بــرای تقویت توان 
نظامی و دفاعی خود بیش از 300 میلیارد دالر تسلیحات 
نظامی از روسیه و رژیم صهیونیســتی خریداری و در حال 
انتقال این تسلیحات به داخل کشور است. این تسلیحات 
نظامی شــامل موشــک های ضد تانک، موتور های تانک 
 از نــوع »تــی90«، قطعات و وســایل تانــک، تانک های 
»تی 90« ســاخت روســیه و موشــک ها و هواپیما های 
بدون سرنشین ساخت رژیم اسراییل برای نیروی دریایی 
هند است. این تســلیحات نظامی خریداری شده از روسیه 
و رژیم صهیونســتی توســط هواپیما به هند انتقال داده 
می شــوند. هند برای خرید این تسلیحات نظامی در سال 
 201۶ میــالدی دو تیم از افســران نظامی را به مســکو و

 تل آویو فرستاده بود.

کافه سیاست

 عربستان پا را از حد 
فراتر گذاشت

هنوز اتهام زنی های قبلی »عــادل الجبیر« وزیر خارجه ســعودی به ایران 
از فهرست اخبار خارج نشــده، که این دیپلمات عرب مجددا به مطرح کردن 
ادعاهای بی اساس علیه کشــورمان پرداخت.الجبیر این بار پا را از حد فراتر 
گذاشت و به اتهام های واهی روی آورد و ایران را به دست داشتن در عملیات 
تروریســتی در آمریکای التین و اروپا متهم کرد. الجبیر در مصاحبه با مجله 
فرانسوی »لیبراسیون« مدعی شــد: بی اعتمادی به ایران در میان بسیاری 
از کشورها مشترک است و این کشور بایســتی همواره تحت نظر باشد تا به 
تعهدات بین المللی اش احترام بگذارد. وی در ادامــه اتهام زنی های خود به 
ایران گفت: ایران در حمالت تروریستی در اروپا و آمریکای التین دست دارد 
و روابط ما به دلیل سیاست های تجاوزکارانه و خصمانه و دخالت این کشور در 
امور همسایه اش مختل شده است. وی افزود:  ما مایل هستیم روابط خوبی با 
ایران به عنوان همسایه خود و یک کشور بزرگ داشته باشیم، اما این اتفاق الزم 

است تا در سایه توجه به حاکمیت ملی، بدون دخالت یا تجاوز اتفاق بیفتد.

حسین سبحانی نیا با حضور در کافه خبر خبرآنالین در پاسخ به این سوال که 
برخی می گویند تمایل جبهه مردمی نیروهای انقالب به کاندیداتوری حاج 
قاسم سلیمانی اســت، گفت: من بعید می دانم. به هر صورت عملکرد سردار 
سلیمانی نشان داده که بر مبنای صداقت و تکلیف عمل می کند. وی افزود: 
حاج قاسم سلیمانی همواره شــخص تکلیف مدار و صادقی بوده است. وقتی 
بیانیه می دهد و رسما نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را نفی می کند. 
اینکه مجددا بخواهد بــه چنین عرصه ای ورود پیدا کنــد، حداقل برای من 
سنگین است.عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد: ایشان بیانیه ای 
رسمی داد و آن بیانیه را نفی نمی کند. ضمن اینکه حتما ابا دارد چهره ای از 
نظام در دنیا به عنوان یک چهره نظامی مطرح شــود.وی افزود: در عین حال 
هستند کسان دیگری که این وظیفه را به دوش بگیرند و کار به آنجا نکشد که 
ایشان احساس تکلیف برای این حضور بکند که اگر می خواست باشد، حداقل 

در بیانیه خود با آن محکمی و قرصی چنین نفی ای را بیان نمی کرد.

سردار سلیمانی احساس 
تکلیف خواهد کرد؟

دیدگاهخبرخطبهبرجام

گفت وگو با »نوت گینگریچ« درباره ریاست جمهوری ترامپ؛

از »ترامپ« نترسید!
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پیشنهاد سردبیر:
تهران در لیگ نمایشگاهی خودرو چندم می شود؟

علی طیب نیــا اظهار کرد:71 واحد با اشــتغال بیش از 
100 نفر نیز شناسایی شده اند و در جلسه روز پنج شنبه 
کارگروه اقتصاد مقاومتی، مقرر شد 300 میلیارد تومان 
وام دریافت کننــد. وی افزود: تامیــن مالی واحدهای 
کوچک و متوسط در اصفهان مناســب بوده و از هدف 
تعیین شده باالتر خواهد بود؛ 950 واحد بررسی شده و 

760 میلیارد تومان هم وام پرداخت شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس تصمیماتی 
که صورت گرفت، مقرر شــده جلســات بــه صورت 
عملیاتی برگزار شــده و مشــکالت به طور مشخص و 

مصداقی بررسی شوند. 
وی همچنین از تشکیل 3 کارگروه بررسی چالش های 
اقتصــاد مقاومتی در اســتان اصفهان و قبل از ســفر 
خود خبرداد و خاطرنشــان کرد: ایــن 3 کارگروه در 
موضوعــات مالیاتــی، تامین مالــی بنگاه ها و ســایر 
چالش ها بررســی هایی را انجــام داده و نتایج آن را در 
این جلســه ارائه کردند. طیب نیا عملکــرد بانک های 
اســتان در پرداخت وام به بنگاه های کوچک و متوسط 
را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اصفهان از برنامه 
پیش بینی شــده جلوتر اســت و در برنامــه مقرر بود 
600 واحد صنعتی، تســهیالتی به مبلغ هزار میلیارد 
تومان دریافــت کنند اما در حال حاضــر بیش از 950 
واحد، 760 میلیــارد تومان تســهیالت دریافت کرده 
 و انتظار داریم تا پایان سال از ســقف پیش بینی فراتر

 برویم.
بخش دیگر صحبت های وزیــر اقتصاد به موضوع آب و 
پیگیری مصوبات ســفر معــاون اول رییس جمهور به 
اصفهان اختصاص داشت که وی در این باره تصریح کرد: 
بســیاری از این مصوبات اجرایی شده اند و وضعیت آب 
اصفهان نســبت به قبل بهبود یافته است. وی به طرح 
توسعه فرودگاه شهید بهشتی نیز اشاره کرد و افزود: در 
این فرودگاه جلســه ای صورت گرفت و تصمیم گرفته 
شــد که مشــکالت پیش روی این طرح توسعه که با 

مشارکت سرمایه گذار خارجی نیز آغاز شده رفع شود.
طیب نیا در خصوص تعلل دولت در تنظیم الیحه اصالح 
نظام بانکی گفــت: قانون بانکداری، قانونی حســاس 
است و باید با وسواس تمام مورد بررسی قرار گیرد؛ در 
جریان رسیدگی الیحه قبلی در هیئت دولت مشخص 
شد این الیحه نیاز به بررسی بیشتری دارد و به همین 
خاطر به کمیته های مربوطه ارجاع شد و هم اکنون کار 

کارشناسی روی این الیحه در حال انجام است.

وزیر اقتصاد در اصفهان مطرح کرد:

760 میلیارد تومان تسهیالت 
برای صنایع کوچک و متوسط

ویژه

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رتبه نهمی اصفهان 
در صادرات کشــور اگرچه در قیاس با برخی شاخص های 
اقتصادی استان چندان تعجب آور نبوده اما به خودی خود 
برازنده سابقه اقتصادی این اســتان و فعاالن اقتصادی آن 
نیســت؛ رتبه ای که به گفته استاندار اصفهان، به هیچ وجه 
در شأن این استان نیست  و برای بهبود آن باید هدف های 

عملیاتی تعریف شود.
معضل تامین زیرساخت

اصفهان اگرچه قطب صنعت کشــور نام گذاری شــده اما 
به دلیل رکود گســترده صنایع و همچنین خشک ســالی 
نتوانسته سطح تولید محصوالت صنعتی و کشاورزی خود 
را در ســطوح قبلی نگاه دارد و ظرفیت بنگاه های اقتصادی 

این استان در چند سال اخیر به زیر 50 درصد رسیده است.
عالوه بر مشــکالت تولید، وجود معضل در تبادل بانکی و 
کاهش رقابت پذیری کاالهای تولیدی موجب شده تا سهم 
بازار اصفهانی ها در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شود و 

رتبه صادراتی این استان به عدد نه تنزل یابد.
کاهش 24 درصدی صادرات در سال 95

تا پیش از تصویب برجام، اغلب مشکالت صادرات کشور و 
اســتان به تحریم های ظالمانه غرب نسبت داده می شد اما 
بررسی آمارها نشــان می دهد حتی با وجود تصویب برجام  
و رفع نسبی تحریم ها، هنوز آمارها نزولی است و این اتفاق 
نشان دهنده وجود مشکالت عمیق در سایر عوامل موثر بر 
تجارت خارجی است. بر اساس اعالم سازمان امور اقتصادی 

اســتان، ارزش صادرات اســتان اصفهان در تابستان سال 
جاری نسبت به تابستان ســال 94، از 264 میلیون دالر با 
24/4 درصد کاهش به 200 میلیون دالر رسیده و این نرخ 
برای سال 94 نسبت به ســال 93 برابر با منفی 12 درصد 
گزارش شده است؛ ارزش واردات از 80 میلیون دالر به 64 

میلیون دالر رسیده و 20 درصد منفی شده است.
جای خالی صنایع دستی در صادرات

نگاهی به آمار صادرات اصفهان نشان می دهد؛ آهن، فوالد، 
محصوالت فوالدی، فرش، فرآورده های شیمیایی و مصالح 
ساختمانی کاالهای شــاخص صادراتی این استان هستند 
که عمدتا به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، امارات 

و چین صادر می شوند.
در این بین، جای خالی صنایع دســتی در بین محصوالت 
صادرات اصفهان که سال گذشته نیز به عنوان شهر جهانی 
صنایع دستی نام گذاری شــده به خوبی احساس می شود.

بررسی ها نشــان می دهد تولیدکنندگان صنایع دستی به 
دلیل هجوم کاالهای وارداتی، قدرت رقابت خود را از دست 
داده اند و این عامل باعث شــده صادرات این محصول نیز با 
مشکالت متعددی مواجه شود. عباس شیردل در این رابطه 
در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: به علت رکود در اقتصاد 
کشــور، وضعیت اقتصادی بازار صنایع دســتی در استان 
اصفهان بسیار بد و خراب اســت. وی در ادامه افزود: یکی 
از مشکالتی که به طور جد، حیات صنایع دستی اصفهان را 
تهدید می کند وجود کاالهای بدل خارجی در بازار داخلی و 

بازارهای جهانی است.
جای خالی شرکت های مدیریت صادرات

شــرکت مدیریت صــادرات یکــی از انواع واســطه های 
صادراتی اســت که برای کمــک به بنگاه هــای اقتصادی 
 در جهــت ورود بــه بازارهــای جهانــی ایفــای نقــش

intermediaries می کند. این شرکت ها بسته به شرایط 
و نیاز می تواننــد مدیریت تمام یا بخشــی از فعالیت های 
صادراتی بنگاه های اقتصادی مخصوص بنگاه های کوچک 
و متوسط را به عهده بگیرند. سازمان توسعه تجارت موضوع 
تشکیل شــرکت های مدیریت صادرات )EMC( را مطرح 
کرده و تا کنون مجوزهایی در این بخش اعطا شــده اند اما 
بررسی فهرســت این شرکت ها نشــان می دهد، در استان 
اصفهان با وجود همه ظرفیت ها هنوز اقدامی در این زمینه 
صورت نگرفته و هیچ شرکت مدیریت صادراتی در اصفهان 

ثبت نشده است.

مدیر امور ســرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اصفهان 
اشتغال حاصل از ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 10 
سال گذشته را بالغ بر 25 هزار نفر اعالم کرد و گفت: این 
رقم در حالی اســت که بزرگ ترین صنعت استان توانسته 

18 هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
 سید علی حسام نژاد مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت 
شــهرداری اصفهان در آیین رونمایــی از لوگوی کیفیت 
برتر پروژه های مشــارکتی بیان کرد: تفــاوت اصلی این 
نشست با سایر نشســت های مشابه این اســت که افراد 
حاضر در جلســه عالوه بر استعداد در ســرمایه گذاری، 
به مجموعه شــهرداری نیز اعتماد و با شهرداری قرارداد 
همــکاری منعقــد کرده انــد. قائم مقام شــهرداری در 

امــور ســرمایه گذاری و مشــارکتی اشــتغال حاصل از 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 10 ســال گذشته را 
بالغ بر 25 هزار نفر اعالم کرد و افــزود: این رقم در حالی 
اســت که بزرگ ترین صنعت استان توانســته است 18 
هزار فرصت شــغلی ایجاد کند به طوری که7 هزار نفر از 
شــهروندان اصفهانی به صورت مستقیم در حال استفاده 
از این ســازه های حاصل از مشــارکت بخش خصوصی و 

شهرداری هستند. 

کاهش 24 درصدی صادرات اصفهان
در تابستان

به علت رکود 
در اقتصاد کشور

وضعیت اقتصادی
 بازار صنایع دستی
 در استان اصفهان 

بسیار بد
 و خراب است

بر اساس اعالم سازمان امور اقتصادی استان، ارزش صادرات استان اصفهان در تابستان سال جاری نسبت به 
تابستان سال 94، از 264 میلیون دالر با24/4 درصد کاهش به 200 میلیون دالر رسیده است.

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری اصفهان:

اشتغال 20 هزار نفر در اصفهان با 
مشارکت بخش خصوصی

اخباریادداشت

گمرک ایــران از کاهش نرخ تضمیــن ورود موقــت خودرو از 
ارمنستان خبر داد و اعالم کرد: وجه تضمین ورود موقت خودرو 

از 500 دالر، به کمتر از 90 دالر کاهش یافت. 
گمرک ایــران از کاهش نرخ تضمیــن ورود موقــت خودرو از 
ارمنســتان خبر داده و اعالم کرده که وجه تضمین ورود موقت 
خودرو از 500 دالر به کمتر از 90 دالر کاهش یافته اســت؛ این 
نرخ تضمیــن هم اکنون در گمــرک نوردوز اعمال می شــود و 
توریست های ارمنستانی که قصد دارند از مرز مغری با خودروی 
شــخصی وارد کشــورمان شــوند، می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند. بر اساس اعالم گمرک، ســقف این تسهیالت به 
مدت 3 ماه است و بر این اساس، در تکمیل تسهیالت ارائه شده 
به توریست های ارمنســتانی، وجه تضمین یاد شده برای ورود 
موقت خودرو به صورت بن بیمه قابل دریافت است و توریست ها 
می توانند وجه پرداختی خود را به هنگام بازگشــت با ارائه بن  

بیمه خود مسترد نمایند.

خودروی تهران بعد از 11 سال اســتراحت حاال قرار است استارت 
خود را با حضور شرکت های خودروســازی و واردکنندگان خودرو 

در سرزمین جدید نمایشگاهی بزند.
نمایشــگاه بین المللــی تهران حاال در اســتادیوم تازه تاســیس  
نمایشگاهی تهران ) شــهر آفتاب( خود را برای حضور تماشاچیان 
بی شمار خودرو آماده می کند و قصد دارد رقبای خود در شهرهای 
دیگر را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و دوباره نام خود را در 

بین مدعیان نمایشگاه های خودروی کشور مطرح کند. 
هر ساله نمایشگاه های متعددی در شهرهای مختلف کشور میزبان 
خودرویی هاست و در این بین برخی از شهرها تیم های خوبی جمع 
می کنند و رقابت تنگاتنگی دارند. در بین نمایشگاه های خودروی 
کشــور، مشــهد و اصفهان در غیاب تهرانی ها توانسته بودند اغلب 
اوقات قهرمانی را بین خود تقسیم کنند و لقب بهترین و بزرگ ترین 

نمایشگاه های خودروی کشور را به خود اختصاص دهند.

با بهره برداری از تاسیســات جدید مرزی، ظرفیت صادرات برق 
ایران به پاکســتان به عنوان یکی از مشتریان ســنتی انرژی در 

منطقه خاورمیانه، افزایش یافت.
به گزارش مهر، پــس از امضای تفاهم نامه مشــترک برقی بین 
ایران و پاکستان در اواسط امسال به منظور افزایش صادرات برق 
ایران به پاکستان، اولین پروژه تقویت و افزایش ظرفیت صادرات 
انرژی الکتریکی به این کشور همســایه در مدار بهره برداری قرار 
گرفت. بر این اساس، تاسیســات توسعه پست 63/230کیلوولت 
»جکیگور« در اســتان سیستان و بلوچســتان، با هدف افزایش 
صادرات انرژی به پاکستان با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال، 

هفته جاری راه اندازی شده است.

کاهش نرخ تضمین ورود موقت 
خودرو از ارمنستان 

تهران در لیگ نمایشگاهی 
خودرو چندم می شود؟

ظرفیت صادرات برق ایران به 
پاکستان افزایش یافت
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

واقعیت های بارداری بعد از 35 سالگی

دکتر جعفریان متخصص تغذیــه درخصوص خواص چغندر برای 
درمان بســیاری از بیماری ها گفت: لبو به دلیل داشتن فیبر )که 
خاصیت آن کاهش چربی خون اســت( و همچنین اسید فولیک، 

باید در برنامه های غذایی بیماران قلبی قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: این فیبرهای موجود در چغندر، موجب کاهش 
کلسترول خون و کاهش خطر بروز ســکته قلبی در بیماران قلبی 

است.
وی افــزود: لبــو کــه قســمت خوراکی ریشــه چغندر اســت، 
پاک کننده ای بسیار قوی اســت که می تواند معده را شست و شو 
دهد. وی اظهار داشــت: مفیدترین و بهترین بخش چغندر، برگ 
آن است و به ترتیب ساقه و در آخر ریشه چغندر قرار دارد. وی در 
پایان گفت: همچنین قند ریشــه چغندر برای مبتالیان به دیابت 

مضر است.

یک پژوهشــگر طب ســنتی گفت: گروه های خونــی O به دلیل 
کاهش اسید معده، از مصرف شیر خودداری کنند.

 عباس لطفی پژوهشگر طب سنتی، به افرادی با گروه های خونی 
A اشــاره کرد و گفت: مصرف گیاهان دارویی گل یاس، آویشن و 

چای سبز، استرس افرادی با گروه خونی A را کاهش می دهد.
وی بیان کرد: مصرف گیاه گل همیشــه بهار به دلیل اینکه حاوی 
مولدی مانند اسید سالیسیک، فالنویید، کاروتنویید، کاالندولین و 

اسانس است، باعث آرامش این گروه خونی می شود.
این پژوهشگر طب سنتی با تاکید بر اینکه دم کرده آویشن، اسهال 
گروه خونی A را درمان می کند، افزود: مصرف این دم کرده، باعث 
کاهش بیماری هایی همچون عفونت گــوش، گرفتگی عضالت، 
بیماری های روحی و روانــی، بی خوابی، نفخ، اســتفراغ، افزایش 

فشار خون و صرع می شود.
لطفی با اشــاره به اینکه افراد بــا گروه های خونــی B در معرض 
خطر مبتال به بیماری هایی مانند تیروئیــد، دیابت و خود ایمنی 
هستند، اظهار داشــت: افراد با گروه خونی B با مصرف چای سبز 

بیماری های خود را درمان کنند.
این پژوهشگر طب سنتی با اشاره به اینکه مصرف چای سبز از بروز 
سرطان جلوگیری می کند، تصریح کرد: آنتی اکسیدان موجود در 

این نوشیدنی، باعث افزایش ویتامین و انرژی بدن می شود.
وی با بیان اینکــه دارندگان گــروه خونی AB، افــرادی درونگرا 
هســتند، افزود: مصرف نوشــیدنی نعناع، پونه و کمی چای سبز 

باعث افزایش بصیرت افراد با این گروه خونی می شود.
لطفی بیــان کرد: مصرف دمنــوش گزنه، بیماری های دســتگاه 
تنفســی، مجاری ادراری، لوزالمعده، نارسایی کبد و کلیه و کیسه 

صفرای افراد با گروه خونی AB را درمان می کند.
 این پژوهشــگر طب ســنتی با تاکیــد براینکــه افراد بــا گروه 
خونی O بیش از ســایر گروه هــای خونی به اســید معده دچار 
می شــوند، یادآور شــد: این افراد هنگام مصــرف صبحانه جهت 

کاهش اسید معده باید از نوشیدن شیر خودداری کنند.

افرادی که از سس های مایونز و فســت فود زیاد استفاده می کنند 
باید منتظر بروز بیماری های مختلف در خود به علت چربی باالی 

این ماده غذایی باشند.
امروزه افراد غذاهای فست فودی را به خاطر طعم دلنشین و خوب 
سس مایونز به کاررفته در آنها دوست دارند و اکثر جوانان بیشتر به 

دنبال ساندویچ و فست فودهای مختلف هستند.
در انواع ســاندویچ ها برای جذب مشتری بیشــتر، از سس فراوان 
اســتفاده می شــود که به دلیل چرب بودن بیش از حد این ماده 
مکمل غذایی، ســبب بروز بیماری های مختلفــی در افراد در اثر 

خوردن طوالنی آن می شود.
 برخی از عوارض مصرف بیش از اندازه ســس های مایونز به شرح 
زیر است: افزایش فشار خون، گرفتگی عروق قلب، افزایش شدید 
فشــار خون، ایجاد ســنگ های صفرا، چرب شــدن کبد و بروز 
ناراحتی های کبدی، چرب شــدن سریع پوســت و مو،  بروز انواع 
آلرژی، چاقی زودتر از موقع، تاثیر منفی بر اســتخوان و بخصوص 
ســتون فقرات. در جامعه  ماشــینی امروزی که تحرکات بدنی به 
شدت کاهش یافته اســت باید تا حدممکن از خوردن سس های 
مایونز و فســت فودها جلوگیری کرد تا افراد دچــار بیماری های 

مختلف نشوند.

تحقیقات نشــان می دهد قرارگیــری طوالنی مــدت مردان در 
معرض اســترس شــغلی، به افزایش احتمال ابتال به سرطان های 
ریه، روده بزرگ، مقعد، سرطان معده و غدد لنفاوی منجر می شود.

این یافته ها نتیجه تحقیقات به دســت آمده توســط محققان در 
INRS و دانشگاه مونترال است که اولین مطالعه به منظور بررسی 
ارتباط میان ســرطان و استرس ناشــی از کار در مردان، در طول 

زندگی کاریشان است.
شــرکت کننــدگان مطالعه، در طــول عمر کاری خــود، به طور 
متوســط، چهار کار را بر عهده داشــتند. ارتباط پنج مورد از یازده 
سرطان در این مطالعه در نظر گرفته شد. این ارتباط ها در مردانی 
مشاهده شد که ۱۵ تا ۳۰ سال )و در برخی موارد بیش از ۳۰ سال( 
در معرض استرس شغلی بودند. اما ارتباطی بین استرس ناشی از 
کار و سرطان در شــرکت کنندگانی که مشــاغل پراسترس برای 

کمتر از ۱۵ سال داشتند، یافت نشد.
پراســترس ترین مشــاغل عبارتند از: آتش نشــانی، مهندســی 
صنعتی، مهندسی هوافضا، سرکارگری مکانیک و کارگری تعمیر 

تجهیزات وسایل نقلیه و راه آهن.
در افراد مشابه، اســترس بســته به نوع کاری که انجام می دهند، 
متفاوت اســت. محققان قــادر بــه تغییراتی در تلقی اســترس 
شغلی شــدند. این مطالعه همچنین نشــان می دهد که استرس 
 درک شــده، به میزان زیاد کار و محدودیت هــای زمانی محدود 

نمی شود. 
خدمات به مشــتریان، ماموریت فروش، مســئولیت هــا، رفتار 
مضطرب شرکت کنندگان، عدم امنیت شــغلی، مشکالت مالی، 
شرایط کار چالش برانگیز یا خطرناک، نظارت بر کارمند، درگیری 
بین افــراد و دشــواری در رفت و آمــد، از جمله منابع اســترس 

ذکر شده توسط شرکت کنندگان بود.

شست و شوی معده با خوراکی لذيذ 
زمستانی! 

رابطه گیاهان دارويی 
و گروه های خونی

بیماری هايی که پس از مصرف سس 
مايونز به سراغ انسان می آيند

استرس شغلی، ريسک ابتال به سرطان 
را افزايش می دهد

زیبایی

می توانیــد محصــوالت برند شــامپوی مــو را از 
داروخانه هــا تهیه کنیــد. زمانی تصور می شــد که 
محصوالت شــامپوی موی برند را نباید از داروخانه 
تهیه کرد، چون ممکن است رقیق شده یا کم کیفیت 
باشند، اما چنین نیست. در شرایط رقابت اقتصادی، 
شرکت ها ترجیح می دهند فروش محصوالتشان را 
با استفاده از فروشــگاه ها و داروخانه های مختلف، 
افزایش دهند. افراد دارای موهــای بلوند باید مرتب 
از شامپوهای شفاف کننده )کالریفایینگ( استفاده 
کنند. اگر مویتان را رنگ روشــن کــرده اید، باید از 
شامپوی شفاف کننده استفاده کنید. موی رنگ شده 
یا هایالیت بخصوص موهایی که بی رنگ شــده اند، 
بسیار نفوذپذیر هستند و به ســادگی ذرات محیط 
بیرون مانند اســپری مــو، عــرق، دود و حتی مواد 
معدنی آب )هنگام اســتحمام( ناخواسته جذب آنها 
می شود. با استفاده هفتگی از شامپوی شفاف کننده، 
به جدا شدن و خنثی شدن این رنگ های ناخواسته 

از مو کمک کنید.
مو به مــرور زمان به شــامپو عادت نمــی کند. اگر 
احســاس می کنید دیگر شــامپویتان مثل ســابق 
برایتان خوب نیســت، آن را دور نیندازیــد. موها با 
تغییرات فصــل تغییر می کنند و این ممکن اســت 
دلیل تغییر بافت مویتان باشــد؛ یا اینکــه به مقدار 
کافی موهایتان را شست وشــو نمی دهید و ممکن 
است مقداری شامپو روی ســرتان جمع شده باشد؛ 

درنتیجه تغییر شامپو فایده ای ندارد.
حتی مرغوب ترین شــامپوها نمی توانند موی شما 
را برای همیشــه تغییر دهند. شست وشــوی مو با 
شامپوی مناسب همانند ورزش کردن است. تا وقتی 
که از شــامپو اســتفاده می کنید، موهایتان خوب 
است؛ اما اگر اســتفاده از آن را متوقف کنید، سه ماه 

بعد به حالت قبل بر می گردد.
مــواد تشــکیل دهنــده شــامپوهای مختلف مثل 
هم نیســتند. بســیاری از شــامپوها حاوی عوامل 
کف کننده ای مثل آمونیوم لوریل ســولفات، آمونیوم 
لورت ســولفات یا ســدیم لوریل ســولفات هستند 
که برای ســر نامناسب بوده و پوســت سر را خشک 
می کنند؛ بنابراین نباید از این شــامپوها اســتفاده 
کنید.به جای آن از شــامپوهایی اســتفاده کنید که 
حاوی عامل ســدیم لورت سولفات باشــد که بسیار 
مالیم تر اســت. تی لوریل یــا لورت ســولفات نیز 

مناسب هستند.

نکاتی درباره شامپوها که از 
آن بی خبريد )2(

با این حال پزشکان و ماماها به خانم های باردار باالی ۳۵ سال، 
توصیه هایی دارند تا با وجود تمام حساســیت ها و مشکالت 
سالمتی بعد از این ســن مانند احتمال بروز دیابت بارداری، 
سقط جنین یا حتی بروز ناهنجاری در نوزادان مانند سندروم 
داون، بتوانند بارداری خود را در کمال صحت و سالمتی پشت 

سر بگذارند و فرزند سالمی به دنیا آورند. 
در این مطلب شما را با برخی از واقعیت های بارداری زنان بعد 

از سی و پنج سالگی آشنا می کنیم.
خطر بروز عوارض بــارداری در خانم های باالی 

35سال بیشتر است
خانم هایی که بعد از ۳۵ ســالگی باردار می شــوند، معموال 
بیشتر با برخی از عوارض بارداری مواجه می شوند که عبارتند 
از دیابت و فشــار خون بارداری. لذا الزم اســت برای کنترل 
چنین مشــکالتی به طور مرتب به پزشکتان مراجعه کنید و 

توصیه های وی را برای مراقبت از خود با دقت اجرا کنید.
مواد غذايی سالم از اهمیت بااليی برخوردارند

داشــتن تغذیه ســالم و متعادل برای همه خانم های باردار، 

جدای از سن و ســال آنها الزم و ضروری اســت. با این حال 
خانم هایی که در ســن باال باردار می شوند، بیشتر در معرض 
اضافه وزن مربوط به بارداری قرار می گیرند که به خودی خود 
در بروز عوارض جانبی و از دست دادن انرژی در حین بارداری 
نقش دارد. اما داشتن یک برنامه غذایی ســالم و متعادل )به 
همراه مصرف مکمل های غذایی تجویز شده توسط پزشک( 
که تاکید بیشــتری در مصرف مواد غذایی طبیعی و پروتئین 
باکیفیت دارد، نقش مهمی در پیشــگیری از اضافه وزن دارد 
و باعث می شود مادر و جنین تغذیه خوبی داشته باشند و در 

سالمت بمانند.
خطر بروز ناهنجاری های کروموزومی بیشتر است

خانم هایی که بعد از ۳۵ ســالگی باردار می شوند الزم است 
تحت نظر پزشک متخصص، یک سری آزمایش های ژنتیکی 
مربوط به بررسی ناهنجاری های کروموزومی را انجام دهند. 

که متاسفانه احتمال بروز آنها با افزایش سن بیشتر می شود. 
به عنوان مثال با انجــام نمونه بــرداری از پرزهای جفتی که 
در بین هفته هــای 9 و ۱۱ بارداری صــورت می گیرد، وجود 

سندروم داون و سندروم ترنر با دقت 99 درصدی مشخص می 
شود.

احتمال سقط جنین افزايش پیدا می کند
سقط جنین در هر سن و ســالی اتفاق می افتد، اما خطر بروز 
آن در بارداری های باالی ۳۵ ســال بیشــتر است. به عقیده 
متخصصان احتمال سقط جنین در خانم های باالی ۳۵ سال، 
به میزان 2۰ درصد و در خانم های باالی 4۵ ســال به میزان 

۳۵درصد بیشتر است.
شانس دوقلوزايی بیشتر است

احتمال دوقلوزایی در خانــم هایی که در ســنین باال باردار 
می شوند، بیشتر اســت. در واقع با افزایش سن احتمال اینکه 

یک خانم با دو هدیه از طرف خداوند روبه رو شود، بیشتر است.
احتمال سزارين در سنین باال افزايش می يابد

البته در کشور ما اســتقبال از زایمان سزارین بیشتر از زایمان 
طبیعی است و این فرهنگ نیاز به تغییر نگرش در خانم ها دارد. 
به عقیده متخصصان خانم هایی که در سن ۳۵ سالگی یا باالتر 
باردار می شوند، بیشــتر در معرض زایمان سزارین ناخواسته 
قرار می گیرند که این مسئله از باال بودن عوارض حین زایمان 
در این سنین مانند خونریزی زیاد و طوالنی شدن مدت زایمان 

و غیره ناشی می شود.
احتمال بروز مشکالت روحی باال می رود

مادرهای جدید برای زندگی با نوزاد تازه متولد شده آمادگی 
الزم را ندارنــد. تغییــرات هورمونی اصلی تریــن عامل بروز 
اختالالت روحی اســت که در خانم های باردار به وفور دیده 
می شود. با این حال هر چه سن خانم ها برای بارداری باال باشد، 

استرس آنها نیز بیشتر خواهد بود.
افت کیفیت تخمک ها افزايش می يابد

هر چه سن خانم ها باال می رود، میزان باروری آنها نیز کاهش 
پیدا می کند. این بدین معنی است که تخمک گذاری به طور 
منظم انجام نمی شود. در حالت کلی، کیفیت تخمک نیز در 
سنین بین ۳۰ تا 4۰ سال افت می کند و در نتیجه خطر بروز 

عوارض ژنتیکی افزایش می یابد.
بدن هر خانم متفاوت و منحصر به فرد است

البته یادتان باشــد هیچ چیز در این دنیا مطلق نیست. امروزه 
خانم ها به خوبی مراقب ســالمت و بهداشــت خود هستند 
و به این ترتیب جوان تر و شــاداب تر از سن واقعی می مانند. 
درخصوص ســن باروری نیز نمــی توان گفت بعد از ســن 
۳۵سالگی همه خانم ها الزاما دچار مشکالت مذکور می شوند.

یادتان باشــد که امــروزه ســن بیولوژیکی مهم تر از ســن 
شناسنامه ای است. 

برخی از خانم ها بــه طور ژنتیکی به راحتــی حتی در چهل 
ســالگی نیز باردار می شــوند. برخی دیگر به دلیل ســابقه 
خانوادگی با مشکالت بیشــتری برای باروری مواجه هستند. 
همچنین عوامل متعددی از تغذیه ســالم تــا فعالیت بدنی 

متعادل و منظم در این مسئله نقش دارد. 
بنابراین هر خانمی که قصد دارد در ســنین باالتر بارور شود 
کافی است بیشتر از بقیه مراقب سالمتی خود باشد و با امید 

و توکل بر خدا، خود را برای داشتن فرزندی سالم آماده کند.

 باورهای زيادی درخصوص بارداری خانم ها بعد از 35 سالگی وجود دارد. با اين حال خانم های زيادی بعد از 35 سالگی 
باردار شده اند. در واقع از هر 10 کودک، يک کودک از مادری با سن باالی 35 سال متولد شده و هیچ مشکلی ندارد؛ البته 

مادر نیز در سالمت کامل است.

خانم هايی که بعد 
از 35 سالگی باردار 

می شوند الزم 
است تحت نظر 

پزشک متخصص، 
يک سری 

آزمايش های 
ژنتیکی مربوط 

به بررسی 
ناهنجاری های 
کروموزومی را 

انجام دهند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 
با اسید فولیک 

نازايی 
را درمان کنید

زهرا شــیرازی متخصص زنــان و زایمــان با بیان اینکه اســید 
فولیک جزو ویتامین های B محســوب می شود، گفت: این ماده 
به تمام مکمل ها افزوده شــده اســت و مصرف آن باعث رشــد 
متابولیسم بدن می شود. وی با اشــاره به ماده فوالت موجود در 
اســید فولیک افزود: به دلیل اینکه این مــاده در موادغذایی کم 
اســت، مصرف اســید فولیک می تواند در جذب آن موثر باشد. 
این متخصص زنــان و زایمان با بیان اینکه نارســایی لوله عصبی 
باعث بــروز معلولیت های ذهنی یا جســمی در افراد می شــود، 

افزود: ماده فوالت از کاهش نارســایی لوله عصبــی )که تاثیرات 
مثبتی برعملکرد ســتون فقرات، مغز و جمجمه دارد( جلوگیری 
می کند. شیرازی با اشاره به اینکه با مصرف اسید فولیک می توان 
کم خونی را درمان کرد، ادامه داد: مصرف اسید فولیک در درمان 
بیماری هایی ماننــد آرتریت روماتوئید، نارســایی کلیوی، کبد، 
دستگاه گوارشی، استرس و اضطراب و سیستم های عصبی جنین 
تاثیر بســزایی دارد. وی با بیان اینکه مصرف مکمل اسید فولیک 
باعث باروری زنان و مردان می شود، تاکید کرد: این مکمل باعث 

کاهش نازایی افراد می شــود و زنان در ســنین بــارداری جهت 
تقویت و افزایش انرژی بدنشــان با مشورت پزشــک، روزانه ۰/4 
الی۰/7میلی گرم مکمل اسید فولیک مصرف کنند. این متخصص 
زنان و زایمان بــا بیان اینکه در دوران بارداری، زنان بیشــتر باید 
غذاهای حــاوی ویتامین و آهن مصرف کننــد، تصریح کرد: مغز 
جنین برای رشــد، روزانه به مصرف 2۰۰ الــی ۳۰۰ میلی گرم 
آهن نیاز دارد که با مصرف اســید فولیک می توان این کمبودها 

را جبران کرد.

آویشن در طب ســنتی ایران و اروپا، کاربرد دارویی دارد. 
این گیاه علفــی و معطر، دارای خواص دارویی بســیاری 
اســت که در صنایع غذایی )پیتزا، پاســتا، ماهی، پنیر، 
لیکور، ذرت مکزیکی و...(، دارویی، بهداشــتی و آرایشی 

استفاده متنوعی از آن می شود. 
در طب ســنتی از این گیاه به عنوان ضد اسپاســم، برای 
رفع تنگی نفس و سرفه و بدگوارشی ودرمان سیاه سرفه، 
برونشیت، عفونت ریه، ســرماخوردگی، آنفلوآنزا و برای 

درمان نفخ و گرفتگی های عضالنی استفاده می شود.
همچنین خواص ضد میکروبــی و ضدانگلی وضدقارچی 
دارد و این به خاطر وجود ماده ای به نام تیمول اســت که 
اگر شــما در خوردن آن زیاده روی کنید، ممکن اســت 
مسموم شوید. آویشن همچنین گرم و خشک و ضدسرفه 

است.
استفاده امروزی و ثابت شــده گیاه آویشن، برای درمان 
آسم، سرفه های خشــک مکرر، آمفیزم و برونشیت است. 
چای دم کرده آن را نیز برای درمان عفونت گوش میانی، 

نفخ و تهوع استفاده می کنند. 
عصاره آویشــن حاوی مــاده ای به نام »تیمول« اســت 
که برای بیماری آســم مفید اســت. حمام آویشن برای 
مبتالیان به دردهای عضالنی، مفصلی و روماتیســمی و 

ضمــاد آن برای نیش و گزیدگی حشــرات موثر اســت. 
در بارداری کاربــرد این گیاه ممنوع اســت اما در دوران 
شــیردهی آزاد اســت. برای مصرف این گیاه، ۱ تا 4 گرم 
پودر خشــک گیاه را در یک لیوان آب جوش ریخته و به 
مدت 2۰ دقیقه دم کنید. پــس از صاف کردن، محلول را 

شیرین و ۳ بار در روز مصرف کنید.
در التهاب حنجره و لوزه ها و بــرای درمان آفت به صورت 
غرغره کردن استفاده شود. برای این منظور، یک استکان 
از پودر گیاه را در چهار اســتکان آب جــوش، به آرامی و 
برای2۰ دقیقه جوشــانده و پس از صاف کــردن، برای 

شست وشوی دهان استفاده کنید.

شنا در آب می تواند راهی به سوی تندرستی و تناسب اندام 
باشــد. پزشــکان معتقدند ورزش در آب در مراحل اولیه 
بیماری های مفصلی می تواند از عوارض و پیشــرفت این 
بیماری ها جلوگیری کند. در این مطلــب با حرکت های 

ورزشی در آب آشنا می شوید.
حرکت پاندولی از جلو به عقب

یک دست را روی کمر یا لبه اســتخر قرار دهید و به حالت 
مستقیم و صاف بایستید. دســت دیگر را از جلو به عقب، 
با فلکشــن )خم کردن( و اکستنشن )صاف کردن( مفصل 

شانه تاب دهید.
چرخش پاندولی

درحالی که دســتتان را روی لبه اســتخر قــرار داده اید، 
بایستید. دســت دیگر را ابتدا در جهت حرکت عقربه های 
ساعت و ســپس برخالف جهت حرکت عقربه های ساعت 

حرکت دهید.
حرکت ضربدری پاندولی

درحالی که به اســتخر تکیه داده اید، بــرای انجام این کار 
باید یک دستتان را به کمر بزنید و دست دیگر را به صورت 
ضربدری حرکت دهید. پس از چند بار انجام این حرکت، 

با دست دیگر این تمرین را دوباره انجام دهید.
حرکت ترکیبی مشتمل بر سه بخش

بخش A: دستتان را از دو طرف بدن موازی با کف استخر، 
در حالی که زاویه آنها اندکی کمتر از 9۰ درجه باشــد، باال 

بیاورید و صاف کنید.
بخش B: دســتتان را چهار بار پی در پــی به طرف عقب 
چرخانده و در پشت بدن به هم برسانید؛ سپس آن را صاف 
کرده و فورا به طرف باال بکشــید. دوباره  آ نها را به وضعیت 

اول برگردانده و صاف کنید و در آن حالت نگه دارید.
بخش C: دســتتان را چهار بار به طــرف جلو بچرخانید و 
در جلوی سینه به هم برســانید. سپس به طرف جلو فشار 
دهید، آرنج ها را راســت کنید و به ســمت سرشانه ها باز 

کنید.

هر صبح يک فنجان چای آويشن بنوشید

رییس انجمن تاالســمی ایران، درخصوص بیماری تاالسمی 
گفت: تاالســمی یکــی از شــایع ترین اختــالالت ژنتیکی 
مادرزادی در دنیا و یک بیماری تک ژنی اســت. مجید آراسته 
افزود: تاالسمی به دو دســته مینور )خفیف( و ماژور )شدید( 
تقســیم بندی می شــود. فردی که مبتال به تاالسمی مینور 
اســت ناقل صفت تاالسمی اســت اما به خودی خود مشکل 
خاصی نــدارد؛ زمانی که دو فرد دارای تاالســمی مینور با هم 
ازدواج کنند، امکان به دنیا آمدن فرزندانی با تاالســمی ماژور 
وجود دارد.  آراسته اضافه کرد: تاالسمی ماژور در اثر ازدواج دو 
فرد ناقل تاالسمی مینور ایجاد می شــود؛ این بیماری از شش 
ماهگی تا یک سالگی کودک خود را نشــان می دهد و کودک 
مبتال به تاالسمی ماژور معموال به عالئمی همچون کم خونی، 
رنگ پریدگی، بی حالی،  ضعف،  اختالل رشد، عفونت های مکرر 

و مشکالت بالینی همچون بزرگ شدن طحال دچار می شود.

حتما شما هم از شــنیدن اینکه شکالت در لیست خوراکی های 
مفید زمســتانی قرار دارد، خوشحال می شــوید! شکالت تلخ 
سرشار از آنتی اکسیدان هایی اســت که می توانند باعث بهبود 
وضعیت خلق وخو شــوند. دکتــر کریمر )متخصــص تغذیه( 
می گوید: »شــکالت تلخ را خیلی آرام بخورید تا هم طعم آن را 
کامال احساس کنید و هم رضایت مندی از خوردن این خوراکی را 
به حداکثر برسانید. این نکته ساده اما مهم، مانع از پرخوری شما 
در طول روز می شــود.« به گفته دکتر ربکا النگفورد )متخصص 
تغذیه(، برای اینکه از فواید شــکالت تلخ بدون دریافت کالری 
اضافی برخوردار شوید، هیچ وقت بیشــتر از ۶۰ گرم در روز از آن 
استفاده نکنید. تخم مرغ، یکی دیگر از بهترین مواد غذایی برای 
مقابله با افسردگی زمستانی اســت. زرده تخم مرغ، منبع غذایی 
خوبی برای دریافت ویتامین D محســوب می شود که اهمیت 

ویژه ای برای بدن )خصوصا در زمستان( دارد.

خوردن شکالت در زمستان 
باعث شادی می شود

نشانه های کودک مبتال به 
تاالسمی شديد را بشناسید!

حرکت های ورزشی در آب برای الغری )2(

ورزش درمانی

واقعیت های بارداری بعد از 35 سالگی
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پیشنهاد سردبیر: 
به خودرو لبخند بزنید!

کافه اپهوش سنج

Canvy ترکیبی اســت از یک اپلیکیشــن شــماره گیر 
و دفترچه تلفــن که دو خصوصیــت، آن را از دیگر رقبایش 
متمایز کرده اســت: یکــی رابط کاربری منحصــر به فرد و 
دیگری ژست های حرکتی که شــما را سریعا به مقصودتان 

می رسانند.
تیم Intuitive Software برای طراحی محیط این اپ 
از سبک و ســیاق طراحی متروی ویندوز الگوبرداری کرده، 
و مخاطبان را در کاشــی های مربعی به نمایش می گذارد. 
هر کاشــی مربوط به یک مخاطب است و ترتیب چینش هر 

کدام هم بسته میل شما می تواند تغییر کند.
در Canvy خبری از محیط شلوغ و آیتم های ریز و درشت 
نیست، رو به رویتان فقط ســتونی از کاشی ها قرار گرفته با 
یک دکمه شــناور. همه کارها را باید با سوایپ و ژست های 
حرکتی انجام بدهید. مثال برای عوض کردن ترتیب چینش 
مخاطبان یک سوایپ از راســت به مرکز می تواند آنها را بر 

اساس بیشــترین تماس یا آخرین تماس ها برایتان بچیند. 
اگر بخواهید به راه های ارتباطی هر کدام دسترســی یابید 
)شــماره تلفن، پیامک، ایمیــل، اســکایپ و … ( هم باید 
انگشتتان را روی کاشی ها نگه دارید. سوایپ از باال به پایین 
امکان انتخاب چندین مخاطب را فراهم می کند و با سوایپ 
از چپ به راســت به منوی تنظیمات دسترســی خواهید 
داشت. برای نمایان شــدن شماره گیر هوشــمند هم باید 
اندکی دکمه شناور را بفشارید. عادت کردن به این سیستم 
ممکن اســت کمی زمان ببرد، اما وقتی کامال به اپلیکیشن 
مســلط شــدید یقینا از راحتی کار با آن لذت خواهید برد. 
برای دسترسی هر چه سریع تر به کاشی ها Canvy دارای 
 Assistive یک ویجت شناور هم هست که می تواند مثل
Touch آیفون، همیشه در گوشــه نمایشگر حاضر باشد. 
البته گاهی اوقات سنگینی انیمیشــن ها به تجربه کاربری 
روان Canvy لطمه می زند. این موضــوع در موبایل های 
میان رده بیشتر احساس می شود، هر چند در موبایل های 
قوی تر هم متوجه بارگذاری کندتر آن نسبت به شماره گیر 

پیش فرض اندروید خواهید شد.
شما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن مراجعه کنید به  

.  goo.gl/N9x7nT

معرفی اپلیکیشن Canvy؛

 مدیریت مخاطبان با ژست های 
آسان و سریع حرکتی

سنتز نمک مذاب در اندازه نانو 
توسط محققان کشور

محققان ایرانی برای اولین بار موفق به سنتز هدفمند 
مایعات یونی و نمک های مذاب جدید در اندازه نانو به 

عنوان کاتالیزور در فرآیند های شیمیایی شدند.
ســعید باقری، برگزیده هجدهمین دوره جشــنواره 
جــوان خوارزمــی در گفت وگو بــا خبرنــگار مهر 
اظهارداشت: در این طرح به ســنتز هدفمند مایعات 
یونی و نمک های مذاب جدید در اندازه نانو پرداختیم 
تا از آنهــا در فرآیندهای شــیمیایی، تغییر و تبدیل 

گروه های عاملی و سنتز ترکیبات آلی استفاده شود.
وی با بیــان اینکه ایــن ترکیبات بــرای اولین بار در 
سایز نانو سنتز شــده اند، خاطر نشان کرد: با استفاده 
از روش هــای مختلف و داده های طیفی به بررســی 

مایعات یونی و نمک های مذاب پرداختیم.
باقری عنــوان کرد: به دلیل ســاختار کامــال یونی و 
فاقد فلز بودن، ایــن نوع کاتالیزگرهــا را می توان به 
عنوان کاتالیزگر ســبز و محیط دوست در نظر گرفت 
زیرا موجب آلودگی محیط زیســت نمی شــوند. وی 
افزود: با اســتفاده از بررســی تحزیه حرارتی در این 
تحقیقات مشخص شــد که تا چه دمایی می توان از 
این کاتالیزگرها برای انجام واکنش های آزمایشگاهی 
استفاده کرد. وی گفت: بعد از سنتز و بررسی ساختار 
این نانوکاتالیزگرها با روش های مزبور از آنها به عنوان 
کاتالیزگر برای انجام طیف وســیعی از واکنش های 
شیمیایی چند جزئی و تغییر و تبدیل گروه عامل های 
آلی اســتفاده می شــود. وی افزود: محصوالت مورد 
نظر با بازده و خلوص باال و در زمان کوتاه تهیه شدند. 
تعدادی از محصوالت سنتز شده به عنوان کاندیدای 
دارویی و مواد فعال بیولوژیکی مدنظر هســتند. طرح 
ســنتز هدفمند نانو کاتالیزورهای جدیــد و کاربرد 
آنها در ســنتز ترکیبات آلی، رتبه سوم پژوهش های 
بنیادی گروه فناوری نانوی هجدهمین دوره جشنواره 

جوان خوارزمی را کسب کرده است.

یک تیم از محققان دانشــگاه UCLA و ســوئد اعالم کردند موفق به ســاخت 
یک میکروسکوپ شدند که از دوربین تلفن هوشــمند برای تشخیص نورهای 
فلورسنت حاصل از واکنش های تعیین توالی DNA در سلول ها و بافت استفاده 
می کند. این بدان معناست که یک پزشــک می تواند میکروسکوپی را که برای 
گوشی های هوشمند بهینه سازی شــده به گوشی هوشــمند متصل و توالی 
DNA مورد نظر را تعیین کرده و چیزهایی مانند تومور را در مکان هایی که فاقد 

آزمایشگاه و بیمارستان پزشکی مجهز هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
محققان بر این باورند که گوشی های هوشمند، که توانایی ثبت تصاویر با کیفیت 
باال را دارند مطابق با میکروســکوپ های پاتولوژی بــوده و می توانند در زمینه 
کارهای پزشکی کمک کننده باشــند. آنها یک میکروسکوپ سبک وزن چاپ 
سه بعدی را طراحی کردند که به دوربین گوشی نوکیا Lumia 1020 متصل 
می شود. محققان با اســتفاده از این میکروســکوپ قادر به انجام تعیین توالی 

DNA در رده های سلولی سرطان کولون و نمونه تومور انسان شدند.

دو شرکت قرار است در قالب همکاری مشترک اقدام به توسعه واکسن های مختلف 
با استفاده از نانوذرات طال کنند. نانوذرات این شرکت ها دارای ساختار ویژه ای است 
که در آن لیگندهایی به سطح نانوذرات طال متصل می شود. لیگندها دارای دو سر 
بوده که یک سر آن گوگرد و ســر دیگر کربوهیدرات دارد. لیگندها از طریق سر 
گوگرددار به نانوذرات طال می چسبند. این نانوذرات زیست سازگار بوده و قابلیت 
هدف گیری سلول های از پیش تعیین شده را دارا هستند. وجود الیه کربوهیدرات 
موجب زیست سازگارتر شدن این نانوذرات شــده و انحالل آنها را در آب افزایش 
می دهد. هسته این نانوذرات در حد یک تا دو نانومتر بوده و با استفاده از لیگندها 
می توان خواص محصول نهایی را کنترل کرد. جیم فیلیپس از مدیران شــرکت 
میداتک می گوید: خوشحالم که پیشرفت های انجام شــده در فناوری نانوذرات 
طالی شرکت ما به حدی رسیده که می توان از آن برای تولید واکسن بیماری های 
عفونی استفاده کرد. شرکت امرجکس قصد دارد در قالب این همکاری مشترک، 
از پلتفورم فناوری شــرکت میدانک برای تولید واکسن آنفلوآنزا، مننژیت، ایبوال، 
ذات الریه و چند بیماری عفونی دیگر استفاده کند. این اولین باری است که از این 

فناوری برای تولید واکسن استفاده می شود.

محققان آمریکایی و چینی با همکاری یکدیگر توانســتند یک وصله هوشمند 
بســازند که توانایی نظارت بر میزان گلوکز خون و تزریق خودکار انســولین 
به بدن بیماران مبتال به دیابت نوع یک را دارد. عملکرد این وصله هوشــمند 
در آزمایشات اولیه موفقیت آمیز بوده اســت و میزان گلوکز خون موش ها را 
کنترل کرده است.  این وصله هوشــمند دربرگیرنده سوزن هایی برای تزریق 
کپسول انسولین است که پس از تزریق به سرعت باز شده و انسولین را به طور 
خودکار در بدن بیمار آزاد می کنند. این وصله هوشــمند، برای بیماران مبتال 
به دیابت نوع یک که بدن آنها توانایی تولید انســولین را ندارد و تزریق روزانه 
انســولین و نظارت بر میزان قند خون آنها ضروری اســت، زندگی بهتری را 
فراهم می کند؛ عالوه بر این مبتالیان به دیابت نوع دو پیشرفته نیز می توانند 
از این وصله هوشــمند اســتفاده کنند. دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا 
مصرف انسولین به وجود می  آید. انسولین ماده  ای است که توسط لوزالمعده 
تولید می شــود و نقش آن اســتفاده از قند به عنوان عظیم ترین منبع انرژی 

بدن است. 
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه ACS Nano منتشر شده است.

استفاده از فناوری نانوذرات طال برای تعیین توالی DNA با استفاده از موبایل!
تولید واکسن

وصله هوشمند
 ابزار جدید تزریق انسولین

کمپانــی هــواوی، 6 نفــر از مهندســان و طراحــان ســابق 
 خود را بــه لــو دادن اطالعــات مخفی به شــرکت کــول پد 
 )LeEco( کــه از کمپانی هــای تابعه لی اکــو )Coolpad(
محسوب می شود، متهم کرد. به دنبال این موضوع، سازمان های 
رسمی کشــور چین نیز طی اقدامی، کارمندان سابق هواوی را 
به جرم لو دادن اطالعات و نقض حقوق این شــرکت، بازداشت 

کردند.
بنابر گزارش های منتشر شده، این 6 نفر زمانی از شرکت خارج 
شــده اند که آقای لیو جیانفنــگ )Liu Jiangfeng(، مدیر 
عامل شــرکت آنر )Honor( که از کمپانی هــای تابعه هواوی 
محســوب می شــود، نیز هواوی را به قصد هدایت شرکت کول 
پد و تکیه زدن بر صندلی مدیریت ترک کــرده بود. یکی از این 
6 نفر، وو بیــن )Wu Bin( نام دارد که پیش تر، طراح ارشــد 
گوشی هوشمند پی Huawei P6( 6( نیز بوده است. هرچند 
 طبق گفته مدیران، وو بین ضرر بزرگی به شــرکت هواوی وارد 

کرده است.
این در حالی ست که شــرکت کول پد، ادعای هواوی و استفاده 
آنها از ایــن پتنت ها را به زمــان قبل از محلق شــدن این 6 نفر 
مرتبط می داند. همچنین مسئوالن این شرکت اذعان داشته اند 
که تاکنون هیــچ اطالعات محرمانه ای از طریــق آنها در اختیار 
کول پد یا لی اکو قرار نگرفته و آنها را »شــایعه محض« خوانده 

است.
با این حال هــواوی چنین مــوردی را نپذیرفتــه و روی ادعای 
خود پافشــاری می کند. هنوز نتیجه تحقیقات و بازجویی های 
انجام شده، مشخص نشده است و شاید بهتر باشد تا روشن شدن 

همه چیز، قضاوت را کنار بگذاریم.

نگاه مســتقیم بــه خورشــید می تواند آســیب زا باشــد اما با 
پیشــرفت های جدید حاال امکان تماشای ســطح آن در قالب 
تصاویر بــا کیفیت و واضــح به وجــود آمده اســت. دیجیاتو 
 نوشــت، این فرصت به لطــف انجام یک به روز رســانی مهم در 
 Big Bear باکیفیت ترین تلســکوپ دنیا واقــع در رصدخانه
)خرس بــزرگ( کالیفرنیا میســر شــده اســت. آینه های این 
تلســکوپ، در ســه محور امکان تغییر ابعاد دارنــد و می توانند 
شــعاع های نور را از ارتفاعات مختلفی از اتمسفر زمین دریافت 
کنند. این توانایی سبب می شــود که بتوان مشکالت مرتبط با 
دمای زیاد اهداف مورد عکاســی را در تصاویر به ثبت رســیده 
رفع نمــود. بنابراین حاال می تــوان با کیفیتی فراتــر از تصور از 
فعالیت های پر حرارتی مثل توفان های خورشــیدی با کیفیت 
باال و زاویه دید بسیار وسیع عکس برداری کرد. به بیان ساده تر، 
عکسی را در نظر بگیرید که از میان هوای داغ باالی یک شعله به 
ثبت رسیده باشد. گرمای زیاد این هوا باعث ایجاد اعوجاج های 
ناخوشایندی در تصویر عبوری خواهد شــد اما آینه های جدید 
بهترین تلســکوپ دنیا حاال می توانند ایــن اعوجاج ها را خنثی 
نمایند. به لطف به روز رســانی جدید از این پس می توان با ثبت 
۲۰۰۰ فریم در ثانیه، عکســی به دســت آورد کــه میدان دید 
۳۲۰۰۰ کیلومتــری را در یک قاب جای داده اســت. بنابراین 
امکان ثبت هم زمان چند انفجار بر ســطح خورشــید و در قالب 
یک عکس فراهم شده است. دانشمندان می توانند با تحلیل این 
تصاویر تازه، به شکل موثرتری به بررسی علل و عوامل ایجاد این 

توفان های خورشیدی بپردازند.

ال جی در حال حاضر دعوت نامه هــای کنفرانس خبری اش در 
نمایشگاه MWC 2017 را به رســانه ها ارسال کرده و با در نظر 
گرفتن اخبار و اطالعات منتشرشــده، می دانیم که قرار اســت 
در این کنفرانس تلفن هوشــمند ال جی G6  رونمایی شــود. 
 G6 در شایعات قبلی به این موضوع اشاره شــده بود که ال جی
قرار اســت از نمایشگری با نســبت ۲:۱ اســتفاده کند و دارای 
رزولوشن باالیی نیز می باشــد. حال اخباری منتشر شده است 
مبنی بر اینکه ایــن گفته ها صحت دارنــد و در ال جی G6 قرار 
است نمایشــگری استفاده شــود که دارای رزولوشن ۱۴۴۰ در 
۲۸۸۰ پیکسل با تراکم پیکسل PPI ۵۶۴ خواهد بود که باعث 
می شود نمایشگر به نسبت ابعاد ۲:۱ برسد. ال جی در مورد این 
مشخصات گفته است نســبت ابعاد ۲:۱ به این معنی خواهد بود 
که بتوان المان های بیشــتری در یک فریم جا داد. این شرکت 
کره ای در کنفرانس خبری که داشــت، تصاویــر و ویدئویی را 
در نسبت ابعاد ذکرشده نشــان داد که طبق گفته ها، نمی توان 
آن را در نســبت ابعــاد ۱6:۹ بــه نمایش گذاشــت. تصمیمی 
که ال جی در اســتفاده از نســبت ابعاد ۲:۱ گرفته است با آنچه 
یونیورسال فیلم به نام فرمت Univisium معرفی کرده در یک 
راستاست و در صورت پذیرفته شــدن فرمت جدید یونیورسال 
فیلم، می توانیم شــاهد یک اســتاندارد جدید در نســبت ابعاد 
 ویدئوها باشــیم. البتــه دو محصــول نتفیلیکس بــه نام های

Stranger Things  و House of Cards نیز از این نســبت 
ابعاد بهره می برند که نشــان دهنده رشــد آن در آینده است. از 
دیگر ویژگی هایی که قرار اســت در ال جی G6 مشاهده کنیم، 
اســتفاده از لوله های گرمایی در داخل این محصول خواهد بود 
تا باعث شود میزان گرمای گوشــی کاهش یابد. با وجود اینکه 
ال جی این موضــوع را تایید نکرده اســت اما به نظر می رســد 
 G6 استفاده از این لوله ها و آزمایش های بسیاری که روی ال جی
صورت گرفته، به دلیل مشکالت به وجود آمده در گلکسی نوت 
7 اســت و ال جی می خواهد محصول جدیدش به سرنوشت تلخ 
پرچم دار سامسونگ دچار نشــود. در آخر، ال جی اعالم کرد که 
قصد دارد از یک دستیار هوشمند جدید در ال جی G6 استفاده 
کند. این شرکت کره ای در مورد این دستیار هوشمند اطالعات 
زیادی منتشــر نکرده اســت. با این حال با در نظر گرفتن اینکه 
شرکت های بســیاری قصد دارند در محصوالتشــان از دستیار 
هوشــمند اســتفاده کنند، اقدام ال جی کامــال منطقی به نظر 
می رسد. انتظار می رود از ال جی G6 در ۸ اسفند رونمایی شود و 
سپس در مدت کوتاهی شاهد عرضه این تلفن هوشمند توسط 

ال جی باشیم.

کارمندان سابق هواوی 
بازداشت  شدند

به خورشید نگاه دقیق تری داشته باشید؛

خرس بزرگ به روز شد

یک رونمایی و سه دستاورد جدید؛

نسبت دو به یک 
پدیده جدیدی در تصویر

فناورانه

رونمایی

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

یکی از راه های تقویت امنیت استفاده از راهکارهای شناسایی 
بیولوژیکی مانند استفاده از پارامترهای اثر انگشت، بررسی 
عنبیه چشم راننده و همچنین تشــخیص راننده از طریق 
چهره و صدای اشخاص است. ظاهرا در بین همه راهکارهای 
افزایش امنیت، تشخیص چهره به دلیل ایجاد سادگی در کار 
راننده، بیش از همه راهکارها مورد توجه شرکت های فناوری 
قرار گرفته اســت.  با بررســی مینی ون مفهومی الکتریکی 
پورتال کرایسلر، مشــخص می شود که شناســایی فردی 
که روی صندلی راننده نشسته اســت، با استفاده از فناوری 
تشــخیص چهره چگونه انجام می گیرد. خودروی مفهومی 
پورتال کرایســلر، دارای یک نرم افزار تشخیص چهره است 
که توسعه دهنده آن شرکت پاناسونیک است و در این رابطه 
می گوید: این سیســتم به حد کافی قوی است تا راننده ها را 

حتی با مدل های موی تغییریافته و عینک هم تشــخیص 
دهد. پورتال، که این ماه برای اولین بار در نمایشگاه فناوری 
CES در معرض عموم قرار گرفــت، دارای یک دوربین در 
پشت غربیلک فرمان خود اســت که چهره راننده را اسکن 
می کند. پس از اســکن اولیه، خودرو، پروفایل مشخصی را 
فعال می کند که شامل ایســتگاه های رادیویی مورد عالقه 
راننده، وضعیت تنظیم صندلی، دفترچه یادداشــت، تقویم 
و موارد متعدد دیگری اســت که توســط آن شــخص قبال 
روی ماشــین ایجاد شده بود. پاناســونیک این سیستم را با 
کمک شــرکت سنســوری )Sensory(، واقع در ســانتا 
کالرا در ایالت کالیفرنیا، توسعه داده است؛ شرکتی که برای 
گوشی های موبایل، تبلت ها و لپ تاپ ها، نرم افزار تشخیص 
چهره و صدا تهیه می کند. دان ترنر، دستیار مدیر مهندسی 

پیشرفته در پاناســونیک می گوید: »کارآیی این فناوری در 
میلیون ها گوشی اندروید ثابت شده است. شرکت فیات در 
حال ارزیابی آن اســت و ما در حال نشان دادن این راهکار به 
سایر شرکت های خودروسازی هستیم.« اگر فردی برای بار 
اول بخواهد این گزینه را برای خود فعال کند، برای اســکن 
مقدماتی روی صندلی راننده می نشــیند، سپس پروفایل 
نمایش  داده شــده در وســط کنســول را تکمیل می کند. 
 سیســتم، پروفایل راننده را در ســرویس هــای ابری خود 
)Cloud Storage(  ذخیره سازی می کند. برای سفرهای 
بعدی، یک دوربین خارجی تعبیه شده روی ستون مرکزی 
خودرو، راننده را حین نزدیک شــدن به خودرو شناسایی و 
سیستم اقدام به تنظیم صندلی، ایستگاه رادیویی مورد عالقه 
و تهویه  داخلی می کند؛ پیش از آنکه حتی راننده روی صندلی 
نشسته باشد. خودروســاز همچنین می تواند دوربین های 
دیگری برای تشخیص و ذخیره ســازی پروفایل های سایر 
سرنشینان تعبیه کند تا بتواند با توجه به امکاناتی که دارد، 
فضا را برای سرنشــینان دیگر به صورت خودکار سفارشی 
تنظیم کنــد. گفته می شــود این خودرو از یک سیســتم 
خنثی ساز صدا هم اســتفاده می کند. این سیستم می تواند 
محدوده ای شــنیداری در اطراف هر سرنشین ایجاد کند تا 
سرنشینان بتوانند به موسیقی مورد عالقه  شان گوش کنند. 
ترنر همچنین می گوید نرم افزار تشخیص چهره آن قدر قوی 
هست که بتواند راننده ها را حتی با تغییرات ظاهری از قبیل 
گذاشتن ریش، یک مدل موی جدید یا زدن عینک تشخیص 
دهــد. وی افزود: »عالوه بر تشــخیص چهره و شناســایی 
راننده اگر مشــتری ها انتخاب کنند، خودروســاز می تواند 
شناسه ا ی قوی تر به وســیله افزودن نرم افزار تشخیص صدا 
برای این خودرو بســازد. پورتال فعال فاقد این سیستم است 
اما این سیستم می تواند به آن اضافه شود.« ترنر گفته است 
این فناوری می تواند تا سال ۲۰۲۰ آماده نمایش شود. سایر 
تامین کنندگان هم در حال سر و کله زدن با سیستم تجزیه و 
تحلیل آماری داده های بیولوژیکی افراد در خودروها هستند. 
شــرکت جنتکس در حال تعبیه کردن یک دوربین در آینه 
وسط خودرو است که تصاویر گرفته شــده از چشم راننده را 
تجزیه و تحلیل می کند. اســتیو داونینگ، مدیر ارشد مالی 
جنتکس می گوید شناسایی با اســتفاده از عنبیه  دقیق تر از 

استفاده از اثر انگشت است. 
این امر می تواند در ســرمایه گذاری آینده خودروسازان که 
قصد راه اندازی سرویس به اشــتراک گذاری خودرو را دارند، 
مفید واقع شود. سرویس به اشتراک گذاری خودرو نیازمند 
تقســیم کردن هزینه ها بین کاربران خودروهاست و مالک 
باید مطمئن شود که تنها رانندگان مجاز از خودرو استفاده 
می کنند. در صورت بروز تصادف، این سیستم اول از همه باید 
بداند راننده چه کسی بوده است تا بتواند جلوی استفاده های 
غیرمجاز را بگیرد. داونینگ می گوید: »این راهکار، سطحی 
از افزایش امنیــت را به همراه دارد. ما بر ایــن باوریم که این 
 یک فناوری اجباری بــرای به اشــتراک گذاری خودرو در

 آینده است.«

عالوه بر تشخیص 
چهره و شناسایی 

راننده
 اگر مشتری ها 

انتخاب کنند
خودروساز می تواند 

شناسه ا ی قوی تر 
به وسیله افزودن 

نرم افزار تشخیص 
صدا

 برای این خودرو
 بسازد

معمای  2056
هر چند که عروس خانم ها دوســت ندارند کســی 
 ســن واقعی آنها را بپرســد اما ما از این عروس اجازه 

گرفته ایم!
بیست و یک ســال پیش زمانی که این زن و شوهر با 

هم ازدواج کردند ، سن شوهر سه برابر سن زن بود.
امروز او دو برابر زنش ســن دارد، بگویید زن در روز 

عروسی چند ساله بوده است؟

جواب معمای  2055 
دکتر مادر بهروز بوده است.

کســانی که به معمای ۲۰5۴  پاســخ صحیح 
داده اند: 

- محمد تقی چنور از اصفهان

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

روز به روز فناوری در خودروها در حال تغییر اســت. این تغییر در فناوری ها از پیشرانه ها تا سیستم هدایت خودرو را 
شامل می شود و اخیرا هم خودروسازان در حال کار روی سرویس های جدید برای خودروهای خود هستند که نیاز به 

تقویت امنیت در خودروها بیش از پیش احساس می شود. 

فناوری تشخیص  چهره در خودروها رایج می شود؛

به خودرو لبخند بزنید!
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم   سال 1395  
  ثبت اسناد وامالک  منطقه غرب اصفهان

)نوبت اول(
10/538 به موجب ماده 11قانون ثبت اسناد وامالک 
 وماده 59 اصالحی آئین نامه مربــوط به امالکی که

 درســه ماهه ســوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
 پذیرفته شده وهمچنین شــماره هایی که ازقلم افتاده
  ونیزآنچه طبــق آراء هیئت نظارت ثبــت آگهی آنها
  تجدیــد گردیــده اســت بشــرح ذیــل آگهــی

 می گردد:
 الف-امالکــی کــه تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
شــده ومدت اعتراض نســبت به انها ازتاریخ اولین 
 نوبت انتشــار 90روز اســت )شــامل بخش14ثبت

 اصفهان(:
1-ابنیه و امالک واقع در نصرآباد به شماره5-اصلی 

و فرعی زیر:
811/1-آقــای احمــد غفاریــان فرزندعباســعلی 
نســبت به1879/36 ســهم وخانم فاطمــه غفاریان 
 فرزنــد عباســعلی نســبت بــه469/84 ســهم و 
خانم طاهــره پوریای ولــی فرزند رضا نســبت به 
926/55 سهم و شهرداری اصفهان نسبت به2300/25 
 سهم مشــاع از 5576 ســهم ششــدانگ یکدرب باغ 
محصور به مســاحت چهــار جریب کــه در اجرای 
استاندارد سازی  پالک فوق به شــماره3034 تبدیل 

شده است
2-ابنیه وامالک  واقع دررهنان به شــماره  17  اصلی 

وفرعی زیر:
1759- آقای سید مصطفی میر ســید حسینی فرزند 
سید ابوالقاسم به شناســنامه99 صادره حوزه هفت 
اصفهان به شــماره ملــی1289924211 تابع دولت 
جمهری اسالمی ایران  مقیم ایران ششدانگ یکیابخانه 
پالک1759 فرعی مجزی شــده از پــالک 17/174 به 
مساحت 256/30 متر مربع واقع در رهنان بخش 14 

ثبت اصفهان
3-ابنیه وامالک  واقع  دررهنان  به شماره  18   اصلی 

وفرعی زیر:
751- آقای نعمت اله صادقیان رنانی فرزند اسماعیل 
شناســنامه1615 کد ملــی شــماره1290599807 
ششــدانگ ســاختمان تجــاری و مســکونی بــه 
 مســاحت 159/63 متر مربع می باشد بخش 14 ثبت

 اصفهان
4-ابنیه وامالک واقع درولدان به شــماره  36 اصلی 

وفرعی زیر:
1978-آقــای حســین خانیــان شناســنامه64 
کــد ملــی1293219029 خمینی شــهر فرزند حیدر 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت150 متر 
مربــع از پــالک36/320 بخش 14 ثبــت اصفهان که 
 بایگانی شماره1978 فرعی را جهت آن منظور نموده

 است
امــالک ثبــت  قانــون   16  بــه موجــب مــاده 

 چنانچه کســی نســبت بــه امــالک منــدرج دراین 
آگهــی واخواهــی داشــته باشــد بایــد ازتاریــخ 
انتشــار اولیــن نوبت آگهــی95/11/2 ظــرف مدت 
 90 روزدادخواســت واخواهــی خــود رابــه ایــن

 اداره تســلیم وطبق تبصره دو مــاده واحده قانون 
تعیین تکلیــف پرونده های معترضــی ثبت معترض 
 ظرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتراض

 به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع 
 ذیصــالح قضایی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 
ودر نمایــد  تســلیم  اداره  ایــن  وبــه   اخــذ 

صورتی کــه قبــل ازانتشــار ایــن آگهــی دعوایی 
اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهی 
ظــرف  دعــوی  برجریــان  رامشــعر  دادگاه 
اعتراضــات  نمایــد.  تســلیم  مرقــوم   مــدت 
یا گواهــی طرح دعــوی که بعــد از انقضــاء ومدت 
 مرقوم واصل شود. بالاثربوده ومطابق قسمت اخیر

 مــاده 16 وتبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتار 
خواهد شــد.ضمنًا طبق مــاده 56آئین نامــه قانون 
ثبــت رفتارخواهدشــد. ضمنــًا طبق مــاده 56آئین 
نامه قانــون ثبت حقــوق ارتفاقــی درموقــع تعیین 
حدوددرصورتمجلــس قیــد وواخواهــی صاحبان 
امــالک ومجاوریــن نســبت بــه حدودوحقــوق 
ارتفاقی مطابــق مــاده 20 قانون ثبــت وتبصره دو 
مــاده واحــده قانــون تعیین تکلیــف پرونــده های 
معترضــی ثبــت پذیرفتــه خواهدشــد ایــن آگهی 
در دونوبــت بــه فاصلــه 30 روزازتاریخ انتشــار 
 نوبــت اول در روزنامــه زاینده رود درج ومنتشــر

میشود.
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/11/2 
تاریخ انتشارنوبت دوم:   95/12/2

رئیــس حیــدری   علیرضــا   33146 الــف:   م 
غــرب منطقــه  اســنادوامالک  ثبــت   اداره 

 اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 

خوروبیابانک)نوبت اول(
10/324 به موجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
وامالک و مــاده 59 اصالحی آئیــن نامه قانون 
مذکور امالکی که در ســه ماهه سوم سال 1395 
تقاضای ثبــت آنهــا پذیرفته شــده وآنچه طبق 
آراءهیات نظارت بایســتی تجدید شــود وبخش 
های 5 و6 حوزه ثبتی  به شرح ذیل آگهی می شود.

بخش 5 حوزه ثبتی 
62 اصلــی –خانم لیال ســادات موســوی فرزند 
سیدعلی اکبرشــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

167/60متر مربع واقع در خوروبیابانک
727اصلــی -  آقــای رضاغالمرضایــی فرزند 
غالمرضاء شــش دانگ یکباب باغ  به مســاحت 

540/15 متر مربع واقع درخوروبیابانک
162فرعــی از 3305اصلی– آقای ســعید رفیع 
فرزند حسین شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت437/24  متر مربع  واقع در  روستای 

اردیب
1084 فرعــی از 3305  اصلی – آقــای علیرضا 
جعفری فرزند علی اصغر شش دانگ یکباب خانه 
به مســاحت 313/89 متر مربع واقع درروستای 

اردیب
59 فرعی از3315 اصلی – آقای حسینعلی بهمن  
فرزند علــی اکبر و خانــم فاطمه شــفایی فرزند 
صفرعلی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ120/73 

متر مربع واقع درروستای ایراج
1414 فرعی از 3315  اصلی – آقای مجید یزدانی 
فرزند علی اصغرشــش دانــگ یکبــاب خانه به 
مساحت 402/07 متر مربع واقع درروستای ایراج

1531 فرعی از 3315 اصلی – خانم گوهر ایزدی 
فرزنــد رمضانعلی شــش دانگ یکبــاب خانه به 
مساحت 337/50 متر مربع واقع درروستای ایراج

104 فرعی از 3395 اصلی – آقای علی اصغر یاور 
فرزند محمد شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

337/38متر مربع واقع درروستای میان آباد
1482 فرعی از 3431  اصلــی – آقای محمدرضا 
حالج فرزند عباس و خانم فاطمه کرباسی فرزند 
حبیب اله هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب خانه  به مســاحت شــش دانگ95 

/408متر مربع واقع درروستای بیاضه
1499 فرعی از 3431  اصلی – آقای محمدحسین 
مرادی فرزند علیرضا شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مســاحت  423/67متــر مربع واقع 

درروستای بیاضه
1092 فرعی از 3524  اصلــی – آقای علی اصغر 
اقبال فرزند قربان علی شــش دانــگ یکباب خانه 
به مســاحت  437/64 مترمربع واقع درروستای 

مهرجان
1095 فرعــی از 3524 اصلــی– آقــای ابراهیم 
حجتی فرزند عباس شــش دانگ یکبــاب خانه به 
مســاحت709/74متر مربــع واقع درروســتای 

مهرجان
949 فرعــی از 3577 اصلی –آقای ســید یحیی 
موسوی فرزند سیدخلیل شــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی به مساحت  97/25 

متر مربع واقع درروستای گرمه
1588 فرعی از 3577 اصلی – آقای خسرو جالل 
فرزند علی شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 

263/92 متر مربع واقع در روستای گرمه
141 فرعی از 3952 اصلی – آقای محمد علیخانی 
فرزنــد علی اکبــر و خانــم فاطمه نقــوی فرزند 
حسینقلی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ 547/50 

متر مربع واقع در خوروبیابانک
بخش 6 حوزه ثبتی :

345 اصلی –خانم لیالالســادات عــادل احمدیان  
فرزند ســیدعلیرضا شــش دانگ یکباب خانه به 

مساحت 235/26 متر مربع واقع در شهر فرخی
181 فرعی از 3324 اصلی – آقای مرتضی مقیمی 
فرزند میــرزا علی و خانم حکیمــه رحیمی فرزند 
ابوالقاسم هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ  464/24  

متر مربع  واقع در  روستای جعفر آباد
))3385- اصلی واقع در شــهر جنــدق فروعات 

بشرح ذیل ((
2062 فرعی– آقای قاسم عامری فرزند علی شش 

دانگ یکباب مغازه به مساحت 32/09 متر مربع 
2250 فرعی– آقای حســن بیطرف فرزندعبداله 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 229/55 متر 

مربع 

2447 فرعی– آقای علی عامــری فرزند نیک زاد  
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 189/06 متر 

مربع 
2451 فرعی– آقای غالمحســن ســمیعی فرزند 
اســمعیل و خانم منصوره ثابتی فرزند محمد هر 
یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت شش دانگ338/22 متر مربع 
2629 فرعی– آقای ســیدمحمد طباطبایی فرزند 
عبداله شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 

203/52 متر مربع 
2802 فرعی– آقای جواد ثابتی فرزند حسن شش 

دانگ یکباب خانه به مساحت 170/56 متر مربع
3144 فرعی– آقای غالمرضا حشمت فرزند علی 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 366/77 متر 

مربع 
3146 فرعــی– آقــای احمــد بهشــتی فرزنــد 
رمضانعلی شــش دانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 204/60 متر مربع 
3180 فرعی– آقای مهدی کاظمیــان فرزند علی 
اکبرشــش دانگ یکباب خانه به مساحت 190/78 

متر مربع 
3183 فرعی– آقای غالمرضا واحدی فرزند محمد 
و خانم خدیجه کاظمیان فرزنــد علی اکبر هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه 

به مساحت شش دانگ374/75 مترمربع
3185 فرعی– آقــای غالمحســین جاللی فرزند 
رمضانعلی شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

343/47 متر مربع 
3186 فرعــی– آقای محمدکریم حشــمت فرزند 
علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت 392/53 متر مربع 
3190 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  
شش دانگ یک قطعه زمین محصورکه در قسمتی 
از آن احداث بنا شــده به مســاحت 137/36 متر 

مربع 
3191 فرعی– آقای اسمعیل کسائی فرزند کاظم  
شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 449/10 متر 

مربع 
3192 فرعــی –آقای علــی محمد براتــی فرزند 
محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین محصور با 

بنای احداثی به مساحت 2467 متر مربع 
3193 فرعی از 6 فرعی– خانــم مریم کارگرزاده 
علی آبادی فرزند حبیب اله شش دانگ یکباب خانه  

به مساحت495/13 متر مربع 
3194 فرعی– آقای ســیدکریم طباطبایی فرزند 
ســیدرضا شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

261/38 متر مربع 
3197 فرعی–آقــای ســید حســن طباطبایــی 
فرزند ســید محمد شــش دانگ یکبــاب خانه به 

مساحت165/08 متر مربع 
3420 اصلی–خانم ســکینه افضلی فرزند محمد 
نســبت به ¾ســهم مشــاع از یک ســهم و آقای 
صفرعلــی آزادی فرزند علی اکبر نســبت به 12 
سهم و آقای حسین افضل فرزند محمد نسبت به 
9 ســهم و آقای حسن ســمیعی فرزند محمدعلی 
نســبت به 18 ســهم آقای علیرضا افضل فرزند 
محمد نسبت به ½10 سهم و آقای ابراهیم افضل 
فرزند محمد نسبت به 3 ســهم و آقای علی محمد 
افضل فرزند حســن نســبت به 6 ســهم و آقای 
غالمحســن افضل فرزند محمد نسبت به 3 سهم 
و خانــم معصومه افضل فرزند محمد نســبت به 
¾سهم مشــاع از یک ســهم و خانم فاطمه افضل 
فرزند محمد نسبت به ¾ســهم مشاع از یک سهم 
و خانم زهرا افضل فرزند علی محمد نســبت به 3 
ســهم و خانم زهرا افضل فرزند محمد نسبت به 
¾سهم مشــاع از یک ســهم و آقای عباس افضل 
فرزند محمد 18 ســهم مشــاع از 72 سهم شش 
دانگ قنات و مزرعه گچ آباد به مســاحت 77730 
مترمربع واقع در مزرعه گچ آباد حدود قنات مبدا 
قنات واقع است در اراضی ملی پالک 48 فرعی از 
3451 اصلی بصورت چاه و پشته بهم پیوسته به 
طولهای 42متر و 38/90متر وارد مزرعه شــده 
و بطولهای 28/5متــر و 31/80متر و 36/20 متر 
پس از عبور از اراضی مزرعه وارد استخر شده 
 و به مدار 12شبانه روز به مصرف کشت و زرع 

میرسد
177 فرعی از 3429 اصلــی– آقای عباس افضل 
فرزند محمد یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یک 
قطعه زمین کــه در آن چند آغل گوســفند احداث 
گردیده است معروف به زیرگلو به مساحت شش 
 دانگ 9000 مترمربع واقع در اطراف روســتای 

مصر
178 فرعی از 3429 اصلی–آقــای عباس افضل 

فرزند محمد یک دانگ مشــاع از شــش دانگ یک 
قطعه زمین که در آن یک حلقــه چاه و یک اطاقک 
احداث گردیده اســت معروف به چاه قاســم به 
مســاحت شــش دانگ 7000 مترمربــع واقع در 

اطراف روستای مصر
1 فرعی از 3435 اصلی –آقای عباس افضل فرزند 
محمد 18 سهم مشــاع از 72 سهم شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت  شش دانگ 7700 مترمربع 

واقع در مزرعه چاه زرد
2 فرعــی از 3435 اصلــی – آقای عبــاس افضل 
فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
یک قطعه زمین که در آن یکبــاب آب انبار احداث 
گردیده  به مساحت شش دانگ 23000 مترمربع 

واقع در مزرعه چاه زرد 
3 فرعــی از 3435 اصلــی – آقای عبــاس افضل 
فرزند محمد 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
قنات و مزرعه چاه زرد به مســاحت شش دانگ 
54300 مترمربع واقع در مزرعه چاه زرد حدودو 
مشخصات قنات به شرح سایر آگهی های منتشره 

می باشد 
3436 اصلی – آقایان غالمحســن و صفرعلی و 
حســین وعلیرضا و عباس همگی نام خانوادگی 
افضل فرزندان محمد هریک نسبت به 12 سهم و 
آقایان غالمحسن افضل فرزند ابراهیم و علیرضا 
افضل فرزند حسین هریک نسبت به 6 سهم مشاع 
از 72 سهم شش دانگ قنات و مزرعه استاهن به 
مســاحت شــش دانگ 10912متر مربع واقع در 
مزرعه استاهن حدود قنات مبدا قنات در اراضی 
ملی پالک 1003فرعی از 3451اصلی می باشد که 
به صورت چاه و پشته بهم پیوســته به طولهای 
6/30متر و 30/10متر وارد استخر مزرعه میگردد 
و به مدار 12شبانه روز به مصرف شرب مزرعه 

می رسد
))3453- اصلی واقع در شــهر فرخــی فروعات 

بشرح ذیل ((
330 فرعی– خانم ســمیه رحمانــی فرزند مهدی 
شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 242/98 متر 

مربع 
372 فرعــی– آقای محمد اســالمی فرزند عبداله 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصــور که در آن 

احداث بنا شده به مساحت 750/87متر مربع 
713 فرعــی– آقای علــی روحانی مقــدم فرزند 
ابوالحسن و خانم زینت ترابی فرزند مسیب هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  

به مساحت شش دانگ314/08 متر مربع 
757 فرعی– آقای مرتضــی غالمرضایی فرزند 
غالمرضا شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 

210/91 متر مربع 
759 فرعــی– آقــای گل محمــد خادمــی فرزند 
محمدامیــن و خانم مبارکه بینایی فرزند رســتم 
هریک نسبت به ســه دانگ مشــاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مساحت شــش دانگ 678/52 متر 

مربع 
به موجب مــاده 16قانــون ثبت اســناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک منــدرج در این 
آگهی اعتراضی داشــته باشــد از تاریخ انتشار 
اولین نوبــت شــنبه 95/11/02ظــرف مدت90 
 روز اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و

طبق تبصره 2 ماده واحده  قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضــی  ثبت معترض ظرف مدت 
یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضایــی گواهی تقدیــم دادخواســت رااخذ و به 
این اداره تســلیم نمایــد در صورتی کــه قبل از 
انتشارآگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه مشعر برجریان دعوی ظرف 
مدت مرقوم تســلیم این اداره نمایداعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم 
واصل شود  مطابق قسمت اخیر ماده 16و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمناطبق 
مــاده 56 آئین نامــه  قانون ثبت حقــوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حدود در صــورت مجلس قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به 
حدود و حقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20  قانون  
تعیین تکلیف پرونده های منعترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شــد این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 
 روز از تاریــخ انتشــارنوبت اول در روزنامــه 
 زاینــده رودچــاپ اصفهــان  درج و منتشــر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 95/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/12/2
م الف: 31886 محمــد علی بیطــرف رئیس ثبت 

خورو بیابانک
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پیشنهاد سردبیر:
محکومیت قاچاقچیان موبایل خارجی درچهارمحال

اخبار

نماینده شهرســتان لــردگان در مجلس شــورای 
اســامی در ســتاد ســاماندهی امور جوانــان در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: مسئله اعتیاد باید 

در قالب علمی، کارشناسی و واقعیت ها دیده شود.
محمــد خالدی افــزود: اعتیاد در ســایر کشــورها 
یک مســئله سیاســی و اجتماعی اســت که باید از 
ظرفیت های مردمی، NGOهــا و... برای مقابله با آن 
استفاده شــود. خالدی به بهره برداری های اقتصادی 
برخی  از مســئله اعتیاد اشــاره کرد و گفت: باید از 
ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان های مردم نهاد در 
مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد، با توجه به ارتباط 
قوی اجتماعی که هنــوز در بین مردم این اســتان 

وجود دارد می توان این مسئله را حل کرد.

3 موقوفــه منفعتی در شهرســتان بروجن اســتان 
چهارمحال و بختیاری ثبت شد.

مدیرکل اوقاف وامورخیریــه چهارمحال وبختیاری 
گفت: یک باب مغازه تجاری در شهرســتان بروجن، 
یک باب مغازه در شــهر نقنه و همچنیــن 2 هزار و 
500 متر زمین مزروعی واقع در روســتای دهنو، از 
جمله این موقوفات جدیدهســتند. حجت االسام 
عزیزی افزود: در مجموع یک هزار و 650 موقوفه در 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مدیــرکل تعزیرات حکومتی چهارمحــال وبختیاری 
گفت: به دنبال کشف و ضبط 704 عدد گوشی موبایل 
در محور مواصاتی بروجن - لردگان از یک دســتگاه 
خودروی سواری پژو ، پرونده تشکیل و به شعبه ویژه 
رســیدگی به تخلفــات قاچاق کاال و ارز شهرســتان 
بروجن ارجاع داده شــد.  محمدرضا عمــرون افزود: 
قاچاقچیان گوشــی های موبایل، پس از رســیدگی 
و اجرای تشــریفات قانونی و با توجــه به قاچاق بودن 
کاالی توقیفی متهم شــدند و عاوه بــر ضبط کاال به 
پرداخــت1/189/465/354 ریال بــه عنوان جزای 

نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

نماینده شهرستان لردگان در مجلس تاکید کرد:

لزوم استفاده از NGOها در 
امر مبارزه با مواد مخدر

ثبت 3 موقوفه منفعتی در 
شهرستان بروجن

محکومیت قاچاقچیان 
موبایل خارجی درچهارمحال

شهرستان ها

300 واحد مسکن مهر در اســتان چهارمحال و بختیاری تکمیل 
و آماده واگذاری شــد. چهارمحــال و بختیاری، مدیــر کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: ســاخت این واحد ها 
از سال 1387 شــروع ودر دهه فجر امســال به متقاضیان واگذار 
می شود. قاسم قاسمی افزود: این تعداد مسکن مهر در شهرهای 
باالی 25 هزار نفر جمعیت شهرکرد، بروجن، فرخشهر و فارسان 
به بهره برداری می رســد. به گفته وی برای ساخت این واحد ها  
18 میلیارد تومان هزینه شده اســت. مدیر کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون 22 هزار و 480 واحد مسکن 
مهر در این استان به متقاضیان واگذار شده است و  دو هزار واحد 

در دست ساخت است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد امسال هم مانند چند سال گذشته 
موفق به کســب رتبه اول پژوهش در میان 23 دانشگاه برتر تیپ 
سه کشور شــد. مرتضی هاشم زاده چالشــتری با اشاره به تاش 
هیئت علمی و دانشجویان برای ارتقای جایگاه علمی این دانشگاه، 
گفت: ادامه این روند نیاز به امکانات و شرایطی دارد که بتوانیم در 

آینده در سطوح باالتر حرفی برای گفتن داشته باشیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری در خصوص 
سایر طرح های علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، تصریح کرد: 
در صدد هستیم تا یک اتاق تمیز، مطابق با استانداردهای جهانی 
در بیمارستان کاشانی احداث کنیم تا بتوانیم سلول درمانی را در 
این بیمارستان انجام دهیم. هاشم زاده با اشاره به برنامه ریزی های 
این دانشــگاه افزود: یکی از مهم ترین برنامه های ما برای 10 سال 
آینده ایجاد یک تیم تخصصی سلول درمانی است که اعضای آن 
هیئت علمی و تحصیل کردگان دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 

هستند. 

رییس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به بارش 
برف در غرب اســتان از جمله فارســان، کوهرنگ، اردل، کیار و 
شهرکرد گفت: بارش تنها شهرســتان های لردگان و بروجن را 
فرا نگرفته است وهمه محورهای اســتان بجز جاده های این 2 
شهرستان لغزنده است. ســرهنگ رحمت ا... نجفی با بیان اینکه 
تردد بــا وجود بارش بــرف در همه محورها امکان پذیر اســت، 
گفت: با این وجود الزم اســت که راننــدگان در زمان رانندگی 

احتیاط نموده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
وی از رانندگان درخواســت کرد: از سفرهای غیرضروری پرهیز 
کرده و در صورت مسافرت تجهیزات زمســتانه از جمله زنجیر 

چرخ، پتو و مواد غذایی همراه داشته باشند.

300 واحد مسکن مهر چهارمحال و 
بختیاری آماده واگذاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ایجاد تیم تخصصی سلول درمانی در 
چهارمحال و بختیاری

رییس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری:

تردد در جاده ها با زنجیر چرخ 
امکان پذیر است

قاسم ســلیمانی به فعالیت های صورت گرفته در استان 
در راســتای مبارزه با مواد مخدر اشــاره کرد و افزود: 4 
طرح راهبردی پیشــگیری برای مبارزه با مواد مخدر در 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان پیش بینی 
شــده که یکی از آنها طــرح »کاج« برای پیشــگیری از 
مصرف مواد مخــدر در کارگاه ها و کارخانه هــا و در بین 

کارگران استان با مســئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت. اســتاندار چهارمحال و بختیاری طرح 
مشارکت اجتماعی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش 
و بهزیســتی اســتان را از دیگر طرح های مطرح شده در 
شورای مبارزه با مواد مخدر عنوان و بیان کرد: طرح امید 
و طرح قرارگاه جواداالئمه)ع(، دو طرح دیگر استان برای 

مقابله و مبارزه با مصرف مواد مخدر در اســتان است که 
توسط دستگاه قضائی و سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
استان اجرا می شود. سلیمانی تاکید کرد: به منظور پرهیز 
از موازی کاری و اجرای بهتر این طرح ها باید برنامه ریزی 

دقیق و منسجمی وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به جایگاه و نقش ســازمان های مردم نهاد 
خاطرنشان کرد: شهرســتان هایی که سازمان های مردم 
نهاد زیــادی دارند می تواننــد برای احداث ســاختمان 
سمن سرا اعام نیاز کنند تا این مسئله از سوی مسئوالن 

استان پیگیری شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری به ضرورت اجرای طرح 
سفیران ســامت در همه دانشگاه های اســتان اشاره و 
تصریح کرد: برای اجرای این طرح در اســتان باید 2 برابر 
ظرفیت از دانشــجویان ثبت نام به عمــل آمده و آموزش 

داده شوند.
افتتاح 350 میلیارد تومان پروژه در چهارمحال 

و بختیاری
 همچنین اســتاندار چهارمحال و بختیاری در شــورای 
فرهنگ عمومی چهار محال و بختیاری، نام گذاری خیابان 
یا میدانی را به نام مرحوم آیت ا... هاشــمی رفســنجانی 
پیشنهاد داد و گفت: در راســتای قدردانی از مجاهدت ها 
و ایثارگری های ایشان این پیشنهاد در کمیته نام گذاری 

شورای شهر مطرح شود.
وی با تاکید بر اینکــه نباید در نام گذاری ها حساســیت 
ایجاد کنیم، افزود: نگاه باید همه جانبه باشد تا خدشه ای 

در وحدت عمومی ایجاد نشود.
اســتاندار چهار محــال و بختیاری در ادامــه اظهار کرد: 
در دهه فجر، وزرای کشــور به اســتان ســفر می کنند و 

طرح هایی را در استان افتتاح خواهند کرد.
ســلیمانی با اشــاره به اینکه ســخنرانان در دهه فجر بر 
نقاط همدلی تکیه کنند، تصریــح کرد: تحوالت عظیمی 
در استان رخ داده است که شایســته است سخنرانان در 
دهه فجر به آنها اشــاره کنند. وی یادآور شد: در دهه فجر 
امســال  350 میلیارد تومان پروژه با حضور مســئوالن 

کشوری در استان افتتاح خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اســامی در ســتاد ســاماندهی امور جوانان در 
شــهرکرد، اظهار کرد: بــر مبنای مطالعــه علمی و ملی 
صورت گرفته مشخص شد که افسرده ترین دانش آموزان 

در سطح کشور دانش آموزان این استان هستند.
اردشــیر نوریان با اشــاره به اینکه فقــر و گرفتاری های 
مالی از یک ســو و فشــارهای روحــی و روانی از ســوی 
دیگــر باعــث بــروز افســردگی در بیــن دانش آموزان 
چهارمحال و بختیاری شــده اســت، تصریح کــرد: این 

وضعیت در این اســتان نگران کننده اســت و الزم است 
 بــه دور از مــوازی کاری اقدامــات الزم در ایــن زمینه

صورت گیرد.
نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسامی 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اســامی به ضرورت اســتفاده از ظرفیت های 
بومی، ســنتی، مذهبی و... برای رفع مشــکل افسردگی 
 دانش آمــوزان در چهارمحــال و بختیــاری اشــاره و 
خاطرنشان کرد: اینکه مردم در این استان به سمت مواد 

مخدر سوق پیدا می کنند از ســر سرخوشی و رفاه نیست 
مردم از روی فقر و نیاز است که به سمت مواد می روند.

نوریان به نبــود برنامه های فرهنگی و ســرگرم کننده و 
همچنیــن وضعیــت نامناســب ورزش در چهارمحال و 
بختیاری اشاره کرد و ادامه داد: الزم است هرچه سریع تر 
در این خصوص کاری صــورت گیرد و حتــی در برخی 

شرایط نگرش ها تغییر کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسامی بیان داشت: اعتیاد یک مسئله تک بعدی 
نیست، متاســفانه هنوز در بین بزرگان کشور بر سر اینکه 
فرد معتاد بیمار اســت یا نه درگیری وجود دارد و تکلیف 

این موضوع مشخص نشده است.

به منظور پرهیز 
از موازی کاری و 
اجرای بهتر این 

طرح ها
 باید برنامه ریزی 

دقیق و منسجمی 
 وجود

 داشته باشد

استاندار چهارمحال و بختیاری در ستاد ســاماندهی امور جوانان استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
در سفر ریاست جمهور به استان، 20 میلیارد تومان برای توسعه فضاهای ورزشی در استان اختصاص یافت که 
این اعتبار 100 درصد تخصیص می یابد و انتظار می رود بتوان با آن حداقل 17 ورزشگاه در نقاط مختلف استان 

احداث کرد که این مسئله می تواند عاملی برای دوری افراد از مصرف مواد مخدر باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۴طرحمبارزهباموادمخدراجرامیشود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد:

افسرده ترین دانش آموزان کشور در چهارمحال و بختیاری هستند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2056 | January 21, 2017  |  16 Pagespedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2056 | شنبه 2  بهمن  1395 | 22 ربیع الثانی 1438

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
  اداره ثبت اسناد و امالک

 جوشقان قالی)نوبت اول(
10/550 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 - اصالحی و آئین نامه مربوط 
به امالکی که در ســه ماهه ســوم  سال 1394 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده به شرح ذیل 

آگهی می گردد:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقع در 

جوشقان
1842 خانــم وجیهه طالب زاده فرزند حســن 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت کوهین 

بمساحت 282/40 مترمربع
 3000شــهرداری جوشــقان قالیششــدانگ 
قطعه زمین محل قبرســتان جوشقان مشهور 

به کمر صلوات بمساحت 15004/89 مترمربع
 4073 شــهرداری جوشــقان قالی ششدانگ

 قطعه زمین محل شــارع متروکــه در ابتدای 
خیابــان میرعالئ الدیــن بمســاحت 70/10 

مترمربع
4209آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 
ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر در دشت قهاب 

بمساحت 660/92 مترمربع
4212 آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 
ششــدانگ یکدرب باغ مشــجر در دشت قهاب 

بمساحت 255/40 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات 

در کامو
136 آقای علیرضا بهدادفر فرزند حســینعلی 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 129/49 

مترمربع154 آقای محســت تقوی منش فرزند 
احمد ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 194/23 

مترمربع
168 آقای کاظم مومن فرزند بهرام ششــدانگ 

قطعه زمین بمساحت 14/09 مترمربع
661آقایان محمد رحمانی پور و مهدی رحمانی 
پور فرزندان علی باالمناصفه مشاعا ششدانگ 
یکبابخانه در کوی ســرده با حــق منافع مادام 

العمر پدر و مادر متقاضیان
1013 خانم صغرا آملی فرزندعلی اکبر تمامی 
چهار سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ یکدرب 

باغ موستان واقع در کامو
1063 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر و خانم 
بتول دالکی فرزند علی اکبر باالمناصفه مشاعا 
تمامی ده قفیز مشاع از از ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی 
1230 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر تمامی 
شش قفیزی مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی در لته پایین
2105 خانم عظمت جالل فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه در کوی مشــایخ بمساحت 408/27 

مترمربع
2106 آقای حسینعلی حسین زاده فرزند حسن 
آقا ششدانگ قطعه گلستان بمساحت 8062/76 

مترمربع
2108 آقــای روح الــه افتاده فرزنــد غالمعلی 
ششــدانگ یکبابخانه مفروزی از شماره 693 

فرعی بمساحت 383/73 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقع در 

مزرعه همواریه کامو

108 آقــای محمد ابــرکار فرزنــد غالمرضا 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 198/67 مترمربع 
162 آقای محســن صنعتگر قهــرودی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یکبابخانه بمساحت 370/87 

مترمربع 
247 آقــای اکبــر عزیــزان فرزنــد میرزاآقا 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 356/53 مترمربع 
287 آقای حسینعلی حسین زاده فرزند حسن 

آقا ششدانگ یکبابخانه در شهرک همواریه
شماره فرعی از شماره 30 اصلی واقع در 

مزرعه چاله بلور
52 آقای علــی احمدیان فرزنــد عبداله تمامی 
بیست قفیز مشاع از 50 قفیز ششدانگ یکدرب 
باغ موســتان در مزرعه چاله بلور بمســاحت 

3568/72 مترمربع
شماره فرعی از شماره 35 اصلی واقع در 

مزرعه الیونجه
16 خانــم مهنــاز اربابیان فرزند امیرحســین 
خان نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ و 
 بانوان لیال اربابیان و زهــرا اربابیان فرزندان

 محمدتقی باالمناصفه مشــاعا نســبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
 در مزرعــه الیونجه بمســاحت 5192/04 متر

مربع
شماره فرعی از شماره 67 اصلی واقع در 

مزرعه ارقش
121 آقای امیر رضا شیرانی فرزند امیر رضا 
ششــدانگ قطعه زمیــن محصــور مزروعی 
 در مزرعــه ارقــش بمســاحت 603/95 متــر

مربع

 شماره فرعی از شماره 205 اصلی 
جوشقان

1768 آقــای علــی محمــد یعقوبــزاده فرزند 
بمانعلی نســبت به چهار دانگ مشــاع و خانم 
فاطمه بعقوبزاده فرزند محمد علی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 88/59 مترمربع
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت 
به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به مدت 
90 روز دادخواســت واخواهی خود را کتبا به 
این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم معترض در دادگاه صالحه اقامه دعوی 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار 
آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه  مشعربر جریان دعوی را ظرف 
مدت مذکور تســلیم نماید اعتــراض یا گواهی 
طرف دعوی کــه پس از انقضاء مــدت مرقوم 
واصل گرددبالاثر می باشــد و برابر قســمت 
اخیر مــاده 16  و تبصره مــاده 17 قانون ثبت 
رفتارخواهد شد .ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود 
و در صورتمجلــس تحدیدی قیــد و واخواهی 
صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده20 قانون ثبت پذیرفته خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه 95/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 95/12/02
م الف: 33639 حسین نوروز رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 اداره 
ثبت اسناد و امالک میمه )نوبت اول  (

10/48 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و ماده 59 اصالحی آییــن نامه  مربوط  
امالکــی که در ســه ماهه ســوم ســال 1395 
تقاضای ثبت آن ها پذیرفته شده است و همچنین 
شــماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 
هیات محترم نظارت ثبت آگهی آن ها باید تجدید 
شود مربوط به حوزه ثبتی میمه را به شرح ذیل 

آگهی می نماید :
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات 

در میمه 
1787 آقــای احمد طبیبی فرزنــد محمد تمامی 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 190/70 

مترمربع 
4142 دولــت جمهــوری اســالمی ایــران به 
نمایندگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
ششدانگ یک باب ساختمان محل خانه بهداشت 

به مساحت 2337/84 متر مربع 
شماره  فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان 
5035 دولــت جمهــوری اســالمی ایــران به 
 نمایندگــی وزارت بهداشــت و درمــان و

 آمــوزش پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان ششــدانگ یک باب ســاختمان محل 
 خانــه بهداشــت بــه مســاحت 4879/37 متر

 مربع 

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات 
در روستای حسن رباط 

739 آقای قاسم یاوری فرزند حسن ششدانگ 
یک باب خانه و زمین وصل به آن به مســاحت 

908/91 متر مربع 
808 خانم زهرا یاوری فرزند قاســم ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 260/93 مترمربع 
809-زهرا یاوری فرزند قاسم ششدانگ قطعه 
زمین محصور کــه در آن  احداث بنا گردیده به 

مساحت 253/27مترمربع
813 آقای رضا رحیمی فرزند محمد علی و بانو 
زهرا رحیمی فرزند محمد ششــدانگ یک باب 
خانه در کوی قلعه به مساحت 644/26 متر مربع 
شــماره  فرعی از شــماره 78 اصلی واقع در 

روستای لوشاب 
558 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ششدانگ یک 
باب ســاختمان محل خانه بهداشت به مساحت 

1529/51 مترمربع 
شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی 

بید 
27 خانم صدیقه زارعی فرزند حســین تمامی 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه در 

کوی باغ طاهر به مساحت 768/10 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات 

در الی بید 

243 دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ششدانگ یک 
باب ســاختمان محل درمانگاه شهر الی بید به 

مساحت 3969/15 متر مربع 
245 آقایان علی عربســتانی و تقی عربستانی 
ششدانگ یک باب بوم کن در صحاری الی بید 

به مساحت 200 متر مربع 
شــماره  فرعی از شــماره 110 اصلی واقع در 

روستای موته 
403 آقای عیسی ذاکری   فرزند عباس و شوکت 
هدائیان فرزند عربعلی بالمناصفه ششــدانگ 
قطعه زمین مزروعی در روستای موته پای تپه 

شکاربانی به مساحت 1950 متر مربع 
)) بند ب((

» آگهی نوبتی اصالحی«
شماره فرعی از شماره 1 اصلی 

336- عبداله صابری فرزند محمد آقا سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان چهار 
جریبی در دشت کوچه  که در آگهی نوبتی قبلی 
مساحت اشتباها 1010متر مربع اعالم و آگهی 

گردیده 
شــماره فرعی از شــماره 54 اصلــی واقع در 

خسرو آباد 
984 آقــای نجفقلــی پورمنــد فرزند الــه قلی 
ششدانگ قطعه زمین نیمه محصور به مساحت 
466/50 متر مربــع  که در آگهــی نوبتی قبلی 

اشتباها با پالک 978فرعی آگهی گردیده
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار ظرف نود روز برای آگهی بند الف در 
خواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک میمه تسلیم نماید و نسبت به آگهی مندرج 
در بند )ب( که در اجرای دســتور هیات نظارت 
ثبت تجدید آگهی می گردد ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ اتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه 
نمایند و طبق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
وامالک میمه ظرف مدت یک مــاه مهلت دارند 
گواهی طرح دعوی خــود را از مراجع ذیصالح 
قضائی اخذ و به این اداره ارسال نمایند.در غیر 
این صورت متقاضی ثبت و یــا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 
تسلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.

ضمنًا حقــوق ارتفاقی طبق مــاده56 آئین نامه 
قانون ثبت امالک فوق در هنــگام تحدید حدود 

امالک مشخص خواهد شد
  تاریخ انتشار نوبت اول :95/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/2

م الف: 30094 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
میمه  

تحدید حدود اختصاصی
-1395 /14 /322109 شــماره:   10 /494 

10/26 /95  چون تحدید حدود ششدانگ محوطه 
تحت پالک 223 فرعی 1 اصلی واقع در بخش 4  
ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام قاسم 
ســعیدی فرزند مجتبی  در جریــان ثبت بوده 
و به علت عــدم حضور متقاضی ثبــت به عمل 
نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/11/23 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 

مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت 
نماید و در غیــر این صورت متقاضــی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/2  
م الف:402 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/572  معین دوامی دارای  شناسنامه شماره 
1270756321 به شــرح دادخواست به کالسه  
5621/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
احمــد دوامی بــه شناســنامه 1687 در تاریخ 
95/2/26 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- ایمان دوامی، ش.ش 409 فرزند 2- معین 
دوامی، ش.ش 1270756321 فرزند 3- طاهره 
شاه پوری آرانی، ش.ش 1339 همسر 4- مریم 
نیکبخت نصرآبــادی، ش.ش 39 مادر و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامــه 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: 33199 شعبه 10 مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395 
اداره ثبت اسناد و امالک نایین

)نوبت اول(
10/496 بموجب مــاده 11 و 12 قانون ثبت 
اسناد و امالک و ماده ی 59 اصالحی و آئین 
نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخشهای 2و3و4 ثبت نایین 

می باشد بشرح ذیل اعالم می گردد
ردیف الف(

شماره پالک و مشخصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در ســه ماهه 
مربوطه تنظیم و جهت ثبت و آگهی در ردیف 

منظور گردیده است
بخش دو ثبت نایین

424 اصلی بانــو زهرا صادقــی نائینی پور 
فرزند اســتاد رمضان ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی بمساحت 540 متر مربع واقع 
در کشــتزار جزیسر موســوم به باغ کاج و 

دروازه نوگاباد
786 اصلی علــی اکبر صادقــی نائینی پور 
فرزند رمضان ششــدانگ یــک قطعه زمین 
مزروعی بمســاحت 772/40 متر مربع واقع 
در کشتزار جزیسر موسوم به خلف بوستان 
3018 اصلی موقوفه میر غیاث به تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نایین ششدانگ یکدرب 
خانه بمساحت 77 متر مربع واقع در محمدیه

3132 اصلــی خانــم الهه الیاســی محمدی 
فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در محمدیه
3639 اصلــی عالمه گــرگان محمدی فرزند 
حســین یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی بمســاحت ششــدانگ 
1127/94 متر مربع واقع در کشتزار محمدی 

موسوم به باغ سینو 
4533 اصلی حســن مومنیان نائینی فرزند 
علی محمد یکدانگ مشــاع از ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی بمســاحت ششدانگ 3200 
متر مربع واقع در کشتزار حنفش موسوم به 

بغله کوچک
4632 اصلی حســینعلی مختــاران محمدی 
فرزنــد عبداله ششــدانگ زمیــن محصور 
بمســاحت 1396/20 متــر مربــع واقع در 

کشتزار حنفش 
4653 اصلی رضــا زندوانــی فرزند حبیب 
و خانم فاطمه پور رضایــی زندوانی فرزند 
حبیب اله ششدانگ زمین مزروعی بمساحت 
1194/70 متر مربع واقع در کشتزار حنفش 
)نسبت هر یک ســه دانگ از ششــدانگ می 

باشد(
6012 اصلی مســجد جامع بافران به تولیت 
اداره اوقاف و امور خیریه نایین ششــدانگ 
عرصه و اعیان مسجد جامع بافران بمساحت 

670/65 متر مربع واقع در بافران 
6014 اصلــی موقوفه مســجد جامع بافران 
به تولیت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ دو بــاب مغــازه تجمیع شــده 
بمساحت تجمیعی 36/95 متر مربع واقع در 

بافران
20615 اصلــی علــی صادقــی فرزند رضا 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
 566/25 متــر مربــع واقــع در روســتای

 الغره 
20816 اصلی و فرعی آن بشرح آتی

شــهریاری ســکینه  فرعــی   196 
 فرزنــد رضــا ششــدانگ یکــدرب خانــه 
 بمســاحت 348 متر مربع واقع در روستای 

مرغچوئیه 

1037 فرعی محمد پور بافرانی فرزند حسین 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 206/27 متر 

مربع واقع در بافران
1039 فرعی محمود امینــی فرزند مصطفی 
ششدانگ یکدرب خانه بمســاحت 382 متر 

مربع واقع در روستای گزالن
1040 فرعی امیر طالبی فرزند علی ششدانگ 
زمین محصور بمساحت 250 متر مربع واقع 

در هماباد علیاء
1041 فرعی حســن نکوفر فرزنــد نظر علی 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 150/17 متر 

مربع واقع در اوشن 
1042 فرعی صغری شــهریاری مرغچوئیه 
فرزند حســینعلی ششــدانگ یکدرب خانه 
بمســاحت 135/25 متــر مربــع واقــع در 

روستای اوشن
1043 فرعی محمد رضا اوشنی فرزند محمد 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 129/50 متر 

مربع واقع در روستای اوشن 
1044 فرعــی احمــد خنجری فرزند قاســم 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
1042/25 متــر مربــع واقع در روســتای 

هندچوب
1045 فرعی رحمت اله عباســی جهان آباد 
فرزنــد براتعلی ششــدانگ یکــدرب خانه 

بمساحت 279 متر مربع واقع در جهان آباد
بخش 3 حوزه ثبت نایین

84 فرعی از 4044 اصلــی صمد کارگر خیر 
آبادی فرزند حبیب الــه و معصومه محمدی 
جامکانی فرزند حســین ششــدانگ یکدرب 
خانه بمســاحت 431/16 متر مربع واقع در 

روستای خیر آباد
اصلــی  4045 از  فرعــی   12 و   3و4  

 مرتضی سعیدیان فرزند حسنعلی 18 سهم 
مشاع از 72 ســهم ششــدانگ یکدرب خانه 
و باغ و زمیــن مزروعی واقع در روســتای 
 همت آباد مع الواســطه انتقالی از حســنعلی

 سعیدیان
64 فرعــی از 4076  اصلی رضــا برزوئیان 
فرزند حســین ششــدانگ زمیــن محصور 
بمســاحت 1082/95 متــر مربــع واقع در 

روستای برزوئیه 
65 فرعــی از 4076 اصلــی علــی اصغــر 
برزوئیان فرزند حســین ششــدانگ زمین 
محصور بمساحت 1024/30 متر مربع واقع 

در روستای برزوئیه 
411 فرعــی از 4197 اصلی محمد علی لطفی 
نیســتانک فرزند عباس ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روســتای 

نیستانک
249 فرعی از 4545 اصلــی مجید نوروزی 
ماندگی فرزند کریم ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور بمســاحت 248 متر مربع واقع در 

روستای ماندگی علیاء
250 فرعی از 4545 اصلی حســن قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمســاحت 184/60 متــر مربــع واقــع در 

روستای سپرو 
251 فرعــی از 4545 اصلی محمد قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمساحت 85/80 متر مربع واقع در روستای 

سپرو 
252 فرعــی از 4545 اصلی محمد قاســمی 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یکــدرب خانه 
بمســاحت 112/80 متــر مربــع واقــع در 

روستای سپرو 
حســن  اصلــی   4545 از  فرعــی   254
 مزیکی فرزنــد عبدالکریم ششــدانگ قنات 
و مزرعه محمــد آباد بمســاحت 3120 متر 
مربع واقع در محمد آباد جنب واشه که مبداء 

و مظهر قنــات آن دارای یک حلقــه چاه در 
فاصله 24 متری در اراضی بیابانی و ملی حد 
جنوبی مزرعه توســط کانال و لوله گذاری 
شده وارد مزرعه و به مصرف شرب میرسد

بخش 4 حوزه ثبت نایین
777 اصلــی بانــو بــی بــی حــواء طالبی 
اسماعیالن فرزند حســین ششدانگ یکدرب 
اطاق بمســاحت 25/52 متر مربــع واقع در 

انارک
884 اصلــی فاطمه شــبانی انارکــی فرزند 
ســلمان ششــدانگ یکدرب اطاق بمساحت 

43/17 متر مربع واقع در انارک 
ردیف ب(

 امالکی که از قلم افتاده و بایستی تجدید آگهی 
شوند و مدت اعتراض آنها از اولین انتشار به 

مدت 30 روز می باشد 
1861 اصلی غالمرضا حســینیان فر  فرزند 
کمــال و جعفر حاجــی نقدی فرزنــد عبداله 
ششــدانگ یک قطعــه زمیــن مزروعی مع 
الواسطه از سکینه جمشــیدی نائینی که در 
آگهی نوبتی قبلی اشتباها پالک 1831 اصلی 

قید گردیده است
4533 اصلی حسن مومنیان نائینی فرزند علی 
محمد یکدانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی انتقالی مع الواسطه از 
خانم فاطمه متولی نائینی که در آگهی نوبتی 
قبلی نام خانوادگی )متولی ( از قلم افتاده است

2405و2417 و 2426 اصلی محمد شــریف 
فرزند محمد رضا نسبت دو سهم و یک دوم 
از یک سهم و علی شریف فرزند محمد نسبت 
یک سهم انتقالی از محمد شریف و خدیجه و 
زیبا هر یک شریف مهر آبادی فرزندان فتح 
اله بالسویه سه سهم و سید رضا میر طاوسی 
نائینی فرزند  ســید مهدی نسبت به یک سهم 
انتقالی از شوکت شریف مهر آبادی و صدیقه 
عبدانی نصیری فرزند علی محمد نســبت به 
یک چهارم ســهم انتقالی از ســکینه شریف 
مهر آبادی و سکینه شریف مهر آبادی فرزند 
فتح اله نسبت ســه چهارم از یک سهم همگی 
از دوازده ســهم ششدانگ ســه قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه ماز مهر آبادچه که 
در آگهی قبلی اشتباها” پالک 2045 و 6417 

اصلی قید گردیده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه 
کسی به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین 
نوبت 95/11/2 ظرف مدت 90 روز اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 
ماده واحد قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبــت ، معترض ظــرف مدت یک 
 ماه از تاریخش تسلیم اعتراض به این اداره

 بایســتی با تقدیم دادخواســت بــه مرجع 
ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید . در صورتی 
که قبل از انتشــار آگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم 
نماید اعتراضات یا گواهی طــرح دعوی که 
بعد از انقضــاء مدت مرقوم واصل شــود، 
مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی 
در موقــع تعیین حدود در صــورت مجلس 
قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/12/2 

م الف: 338 اباذر مهیمن رئیس ثبت نایین 

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان 

خوانسار)نوبت اول(
10/433 بموجــب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
 و امــالک و مــاده اصالحــی 59 آییــن نامــه

 مربوطه  ثبت امالکی که در طول سه ماهه سوم 
ســال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شــده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیئت محترم نظــارت و اختیارات تفویضی 
می بایســت آگهی آنها تجدید شــود و به ترتیب 
 در ردیف های الــف و ب و به شــرح آتی آگهی 

می نماید.
الف(شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و 
محل وقوع امالکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه 
ســوم تهیه و تنظیم و جهت نشر آگهی در ردیف 

منظور گردیده اند:
بخش دوم خوانسار

694 -آقای محمد تقی امینی فرزند مرحوم محمد 
شش دانگ سرا و سراچین

بخش سوم خوانسار
بخش سه 1 اصلی  به شرح فرعی زیر :

غزالــه  اســماعیل  آقــای محمــد   -  1249 
فرزند محمد شــش دانگ داالن و سرای راهرو 

متصل
بخش ســه 9 اصلی واقع در کوی بابا سلطان به 

شرح فرعی زیر:
3151 - آقای علی اکبر شــهریاری فرزند ناصر 
علی شش دانگ قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

1167/91 متر مربع 
بخش چهارم خوانسار

بخش چهــار 5 اصلی واقع در کوی وادشــت به 
شرح فرعی زیر :

 1826 -خانــم فرخنــده دهاقیــن فرزنــد احمد 
یــک دانــگ  شــش  از  مشــاع  دانــگ   دو 

 باب خانه
 بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت امــالک 
چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین 
نوبت نســبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به 
 شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به

 آنهایی که تجدید آگهی شــده به شرح ردیف ب 
در مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را 
 به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده

 قانــون تعیین تکلیــف پرونده هــای معترضی 
ثبــت معترض ظــرف مدت یــک مــاه از تاریخ 
 تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره،بایســتی با

 تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 
تســلیم نمایــد و در صورتی که قبل از انتشــار 
 ایــن آگهــی دعوایی اقامه شــده طــرف دعوی

 باید گواهی دادگاه را مشــعر بــر جریان دعوی 
ظرف مــدت مرقــوم تســلیم نماید.اعتراضات 
یا گواهی طرح دعــوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقــوم واصل شــود بالاثــر اســت و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصــره 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شــد ضمنــا طبق مــاده 56 آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تعیین 
حــدود در صــورت مجلــس قیــد و واخواهی 
صاحبان امــالک و مجاورین نســبت به حدود 
و حقــوق ارتفاقی مطابــق مــاده 20 قانون ثبت 
و تبصــره 2 ماده واحــده قانون تعییــن تکلیف 
 پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد.

این آگهی نســبت به ردیف الــف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نســبت به ردیــف ب فقط یک 
 نوبت از تاریخ انتشــار نوبــت اول در روزنامه

  زاینــده رود چــاپ اصفهــان درج و منتشــر 
می گردد.

تاریخ انتشار نوبت اول:  95/11/2 
تاریخ انتشار نوبت اول:  95/12/2

م الف: 396 شیخ سلیمانی کفیل ثبت خوانسار
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از هفت قلم تا هفتاد قلم

تالش برای رفع پراکنده کاری
در حوزه جوانان

عدد هفت یکی از اعداد شــگفت انگیز  سعید نریمانی
زبــان فارســی اســت که بــه صورت 
گوناگون کاربرد دارد . از هفت سین وهفت مرحله عرفان گرفته 
 تا هفــت اجزای بدن کــه در هنــگام ســجده روی زمین قرار 
می گیرد ، همه و همه نشان از این عدد شگفت انگیز دارد. عدد 
هفت در کنایاتی چون »هفت خط بودن«  هم از گذشــته تا به 
امروز بین مردم رواج داشــته اســت. یکی از کنایات مهم عدد 
هفت عبارت »هفت قلم آرایش کردن« اســت کــه امروزه هم 
زبانزد خاص و عام شده؛ ایرانیان از دیرباز به امر زیبا سازی ظاهر 
و آرایش توجه خاصی داشــته اند. تصویر های بیان شده از زنان 
ایرانی در شــعر و ادب فارسی نشــان از این توجه ویژه دارد. در 
حقیقت بانوان ایرانی از هفت نوع ماده آرایشــی برای زیباسازی 
خود بهره می جســته اند. حنا، بند، وسمه ، ســرمه، سرخاب، 
سفیدآب و خال این هفت ماده آرایشی راتشکیل می داده اند. با 
گذر تاریخ این کنایه بین مردم جای گرفت و ایرانیان با پیشینه 
پر ســابقه در امر آرایش پا بــه عرصه جدید گذاشــتند. لوازم 
آرایشی سنتی ایرانیان دستخوش تغییر شد و پای انواع مدل ها 
و لوازم آرایشی به کشور ما باز شــد. هفت قلم آرایش ایرانیان به 
هفتاد قلم رســید و عصر جدید آرایش به روی مردم ما گشوده 
شــد.آرایش امروزی با زمان گذشــته تفاوت هایی یافت.مثال  
هفت قلم آرایش زمان گذشــته حریم و عفت بانــوی ایرانی را 
خدشه دار نمی کرد ولی لوازم آرایشی جدید به شدت بر از بین 
بردن عفاف زن ایرانی و انگشت نما ســاختن وی می کوشد.در 
گذشته و تا همین دهه گذشــته خانواده بر میزان و نوع آرایش 
 دختران خود دقت بیشــتری داشــتند ولی امــروزه برخی از 
خانواده ها همسو با تفکر غربی دســت بچه های خود را در امر 
آرایش باز گذاشته اند. عالقه شدید بانوان ایرانی به اقالم آرایشی 
عاملی شد تا به گفته مدیریت نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی 
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشــت » ایــران دومین مصرف 
کننده لوازم آرایشــی در خاورمیانه شــود و گوی ســبقت را از 
عربســتان برباید!« در حقیقــت ایران پر مصرف ترین کشــور 

خاورمیانه است.
نکته جالب توجه این اســت که هر دو کشــور ایران و عربستان 
پایبند به دین اســالم هســتند. طبق آمار بیــش از 1 میلیارد 
دالر از بــازار 2 میلیارد دالری مصرف ســالیانه لوازم آرایشــی 
به کشــور ما اختصاص دارد. ایــن رقم  وقتی جالب می شــود 
که  بدانیم به گفته مســئولین بیش از 80 تــا 90 درصد لوازم 
 آرایشی و بهداشــتی قاچاق و تقلبی است . بدون در نظر گرفتن 
جنبه های مذهبی و حریم هایی که دین اسالم برای امر آرایش 
در محافل عمومی قائل شــده اســت ، آیا صرف این هزینه در 
کشور پر مشکل، امری عقالنی اســت ؟ عده ای از روشن فکران 
که از صــرف پول زیاد برای شــب های محرم و عــزاداری امام 
حســین)ع( فریاد وامصیبتا برداشــته و بیان می کنند که» به 
جای اصراف زیاد به یاری نیازمندان بشتابید«،آیا در هدر رفت 

پول لوازم آرایشی هم چنین دیدگاهی دارند؟!
دین اســالم بر نظافــت و زیبایی ظاهر 
تاکیــد فــراوان دارد ولــی زیر پا 
گذاشــتن حریم های 
شــخصی و اجتماعی 
بــه  را  فــرد  فقــط 
دردســرمی انــدازد. 
امروزه سن استفاده از 
لوازم ارایشی در کشور به 14 سال 
رســیده و این یک فاجعه است! 
عالوه بر زیان هــای اجتماعی 
اســتفاده بیش از حــد لوازم 
آرایشی،تقلبی 
ن  د بــو
ایــن لــوازم 
عـــاملی اســت 
تا مصــرف کنندگان 
دچار بیماری های پوســتی شونـــد و البـــته افرادی سودجو 
از فروش لوازم آرایشــی پول های زیادی به جیب بزنند. شــهر 
ما امروزه مملو از جوانانی اســت که به جــای هفت قلم ، هفتاد 
 رقم آرایش کرده و چهره حقیقی خود در پــس رنگ ها پنهان 
کرده اند. بارانی از آگاهی می باید تا هفت رنگ از رخســار بزک 

شدگان بشوید و به آنان بنماید »ای برادر سیرت زیبا بیار.«

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 
برگزاری کنگــره ملی مدیریت امور جوانان گفــت: در این کنگره 
قصد داریم که هر دســتگاه از منظر خودش بــه موضوع جوانان 
نگاه نکند و پراکندگی در پیگیری مطالبات جوانان وجود نداشته 

باشد.
محمدرضا رســتمی افزود: بیش از 22 نفر از استانداران کشور در 
کنگره مدیریت امور جوانان شــرکت می کنند. با برگزاری کنگره 
ملی مدیریــت جوانان قصد داریــم به توافقی تقریبــا جامع بین 

دستگاه های اجرایی عضو ستاد ساماندهی جوانان دست یابیم.
وی در ادامه گفت: بیانیه دستگاه های اجرایی در کنگره مدیریت 
امور جوانان بر اساس سخنرانی های رسمی و کلیدی و جمع بندی 
ســه پنل تخصصی تکمیل و به عنوان بیانیه پایانی اعالم می شود 
تا با توجه به روند ســه ســال و نیم اخیر حوزه جوانان چشم انداز 
حرکتی این حوزه مشــخص شــود. وی تصریح کــرد: راه اصالح 
وضعیت کنونی تداوم مســیرهایی اســت که در پیش گرفته ایم. 
به عنوان نمونه ابتدا برای تشــکیل جلسات ستاد ملی ساماندهی 
امور جوانان مشکل داشــتیم ولی با انجام برنامه ریزی و پیگیری 
امور موفق شــده ایم در ســطح ملی 1۷ جلســه و در استان ها و 
شهرســتان ها بیش از ۳2۷0 ســتاد ســاماندهی امور جوانان را 
برگزار کنیم. دســتگاه های اجرایی در این جلســات مشارکت و 
تالش می کنند همســو با سیاســت ها و برنامه های حوزه جوانان 
عمل کنند. رســتمی در پایان با بیان اینکه شکل گیری این روند 
گفتمانی موجــب تغییر نگرش ها و رفتارها شــده اســت،گفت: 
تشــکیل کنگره ملی امور جوانان گام دیگری به سوی جلو است. 
همه دســتگاه ها از ســطوح مختلف از وزرا گرفته تا استانداران و 
مدیران استانی در آن شــرکت کرده و جهت گیری ها، دغدغه ها و 

چالش های خود را مطرح می کنند.

نگاه روز

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
پرداخت200 میلیارد ریال وام خود اشتغالی به زنان سرپرست خانوار 

با مسئوالن

حوادث

فرمانداراصفهان طی بازدید ازقسمت های مختلف مجموعه 
آرامســتان باغ رضــوان و ابــراز رضایــت از خدمات دهی 
مدیریت وخدمات انجام شــده در ایــن مجموعه معنوی 
گفــت: ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری اصفهان 
 ازسازمان های موفق است وخدمات خوبی به مردم اصفهان

 ارائه می دهد.
کفیل بااشــاره بــه تنوع آرامســتان ها قدیمــی اصفهان 
اظهارداشت: برای یکپارچه سازی و هماهنگی در خصوص 
دفن امــوات نیاز به یک ســازماندهی بود کــه با همکاری 
مجموعه فرمانداری ســازمان قضایی، پزشــکی قانونی و 
 دیگر دســتگاه های ذی ربــط و پیگیری مــداوم مدیریت
  آرامســتان اصفهان الحمــدا... اقدامات خــوب و مطلوبی

 رخ داده است.
وی تصریح کرد: با استقرار شــعبه ای از پزشکی قانونی در 
محل آرامستان و تشریح اولیه متوفی دیگر نیاز به مراجعه 
به پزشکی قانونی نیست و برای تســهیل در امور بعضی از 
برنامه های قانونی اقدامات در خود محل باغ رضوان انجام 
می شود و این خدمات رسانی کمک شایانی در رفت و آمد 

و صرفه  جویی در وقت شهروندان خواهد کرد.
 وی با اشــاره به راه انــدازی فازهای 2 و ۳ بــاغ رضوان و 
پیشروی پروژه های قســمت های مختلف گفت: نیاز مردم  
در همه شئون برطرف شده و با شــرایطی که در آرامستان 

اصفهان ایجاد شــده کمترین نگرانی را از این آرامســتان 
داریم.

در ادامه این بازدید مدیر عامل ســازمان آرامســتان های 
شهرداری اصفهان با اشاره به وســعت 1205 هکتاری باغ 
رضوان بیان داشــت: 180 هکتار از فضای بــاغ رضوان به 
فضای سبز اختصاص دارد که  60 گونه  گیاه متنوع و مقاوم 

کاشت شده است.
پرورش افزود : فضای سبز باغ رضوان تکمیل کننده فضای 
سبز کمربندی شــرق اصفهان است و امســال با توجه به 
افزایش دمای هوا وکمبود آب ،پرســنل خدوم این سازمان 
 با ابتکارات فنی توانســتند فضای ســبز را زنده وشــاداب

 نگه دارند. 
وی اذعان داشت: باتوجه به اینکه آرامستان باغ رضوان در 
مجاورت و مســیر کویر و بادهای موسمی می باشد فضای 
سبز باغ رضوان از ریزگردها تا حدودی کاسته و ما مسئول 

هستیم این فضا را باتوجه ویژه نگهداری کنیم.
 پرورش در ادامــه گفت: آرامســتان باغ رضوان ســالیانه 
مبلــغ 600 میلیون تومــان صرفا برای خریــد آب جهت 
آبیاری ونگهــداری فضای ســبز هزینه می کنــد و مردم 
از این هزینــه ها اطالعــی ندارند ولی ســازمان به خاطر 
 حفظ و نگهداری این میراث گرانبها بایــد این هزینه ها را 

متحمل شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانــواده گفت: تفاهم 
نامه ای با صندوق کارآفرینی امید کشور منعقد و این صندوق 
متعهد شده که 200 میلیارد ریال تسهیالت خود اشتغالی به 
زنان سرپرســت خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشــگاهی 

دراستان های کمتر برخوردار پرداخت کند.
به گزارش ایمنا، شــهیندخت موالوردی اظهار داشت: ساخت 
پارک بانوان در ۳1 استان کشور و با هماهنگی دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری مصوب شده و سهم اعتباری هر استان برای 

ساخت این پارک یک میلیارد ریال خواهد بود.
وی گفت: سهم کمک به هر کدام از اســتان های کشور برای 

اجرای طرح تاب آوری اجتماعی زنان 800 میلیون ریال است.
معاون رییس جمهــوری در امور زنان و خانــواده افزود: تصور 
برخی ها از طرح تاب آوری اجتماعی زنان نادرســت بوده و آن 
را به منزله سوختن و ساختن بانوان در برابر مسائل و مشکالت 
می دانند. موالوردی ادامه داد: معنا و مفهوم این طرح مقاومت 

زنان در برابر انواع تکان های درونی و بیرونی است.
وی عنوان کرد: بخش عمده ای از مطالبات و دغدغه های بانوان 
کهگیلویه و بویراحمد در حال پیگیری و اقدام بوده یا در مرحله 

انجام است.
موالوردی ابراز داشــت: مشــکالت و مســائل حــوزه بانوان 
استان های همجوار مشــابه بوده و مشترکاتی با یکدیگر دارند 
که یک برنامه ملی برای رفع آنها در حال تهیه و تدوین اســت. 

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانــواده گفت: اجرای 
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در 15 استان کشور 
ارائه شده که کهگیلویه و بویراحمد نیز جزو این استان هاست. 
موالوردی اظهار داشــت: بیمه کردن بانوان و دختران مشغول 
به کار و فاقد کارآفرین خاص از جمله هنرمندان، نویسندگان 
و خبرنگاران در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری است. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: برخی آسیب های اجتماعی رایج در کشور از جمله طالق 
و افزایش ســن ازدواج مربوط به یک یا 2 سال اخیر نبوده بلکه 

این روند از گذشته به ارث رسیده است.
شــهیندخت موالوردی اظهار داشت: باید سیاست هایی برای 
کنترل آسیب های اجتماعی در پیش گرفته شود و هم اینک 

نیز اقداماتی در حال انجام است.
وی افــزود: به دلیــل اقبال عمومی بــه زنان و بــاوری که به 
توانمندی ها و صالحیت آنان در کشور وجود دارد شرایط الزم 
برای نقش آفرینی و حضور این قشر تاثیرگذار به عنوان کاندیدا 

در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فراهم خواهد شد.
موالوردی بیان کرد: سخنگوی شورای نگهبان به تازگی اعالم 
کرده زنان می توانند در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو 

نام نویسی کنند.
وی ادامــه داد: آنچه مهم اســت اینکه زنان تــا مرحله نهایی 
انتخابات با عنوان کاندیدا حضور داشته و تایید صالحیت شوند. 

فرماندار اصفهان عنوان کرد:

استقرار شعبه ای از پزشکی قانونی در محل آرامستان باغ رضوان
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد:

پرداخت200 میلیارد ریال وام خود اشتغالی به زنان سرپرست خانوار 

مربی ورزشی وقتی نتوانســت زن جوان را اغفال کند، او را 
خفه کرد و با رها کردن جسدش گریخت. جسد این زن یک 

هفته پس از قتل در خانه اش کشف شد.
سیزدهم دی امســال مردی با حضور در اداره جنایی پلیس 
آگاهی ویژه غرب اســتان تهران ازکشف جسد همسرش در 

خانه شان در یکی از محله های شهریار خبر داد.
شاکی به افســر تحقیق گفت: من و همســرم مدتی بود با 
هم اختالف داشتیم. او شــرایط روحی مساعدی نداشت و 
به همین دلیل تصمیم گرفتم از یک مربی ورزشــی بخواهم 
به او تمرینات ورزشی بدهد تا شاید حال و روز همسرم بهتر 
شــود. خودش هم از این تصمیم اســتقبال کرد. موضوع را 
به پسر 21 ســاله ای که مربی ورزشــی بود و با وی آشنایی 
داشــتیم، گفتم که قبول کرد. او در زمان هایی که خودم هم 

در خانه بودم، برای آموزش ورزشی به خانه مان می آمد.
وی افزود: یک هفتــه قبل وقتی به خانه برگشــتم، متوجه 
شدم در اتاق خواب همســرم قفل است و خودروی تویوتای 
او در حیــاط خانه مان نیســت. با تلفــن همراهش تماس 
گرفتم که پاســخگو نبود. خانــواده و دوســتانش هم از او 

خبری نداشــتند. زمانی که با مربی ورزشی همسرم تماس 
گرفتم،مدعی شد همسرم به ســفر رفته و تا چند روز دیگر 
باز می  گردد. پــس از یک هفته متوجه بــوی نامطبوعی در 

خانه شدم.
قفل در اتاق همسرم را شکســتم و با جسد او که روی کاناپه 

افتاده بود، روبه روشدم.
در این مرحله با حضــور تیمی از کارآگاهــان اداره جنایی 
پلیس آگاهی ویژه غرب اســتان تهران درخانــه این مرد و 
بررسی صحنه جرم،مشخص شــد زن جوان براثرخفگی به 

قتل رسیده وحدود یک هفته ازمرگ وی می گذرد.
ماموران با توجه به اینکه مقتول و شــوهرش اختالف هایی 
داشــتند، او را به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت کردند 
اما مدارکی در ارتباط با گناهکاری او به  دســت نیامد و وی 

آزاد شد.
ماموران در ادامه به مربی ورزشــی مقتول مشکوک شدند. 
قصد دستگیری او را داشــتند که معلوم شد او در مرخصی 
خدمت سربازی به ســر می برده و کســی از وی خبر ندارد. 
ســرانجام ماموران متوجه شــدند او دوباره به پادگان محل 

خدمتش در تهران بازگشته اســت که دو روز پیش به آنجا 
اعزام شــده و با هماهنگی قضایی با بازپرس احمدی،رییس 
شعبه هشــتم دادســرای عمومی و انقالب شــهریار، متهم 
بازداشت شــد و با انتقال به پلیس آگاهی به قتل زن جوان 

اعتراف کرد.
متهم به قتل به افســر تحقیق گفت: در جریان رفت و آمدم 

به خانه مقتول و شوهرش متوجه شــدم آنها اختالف هایی 
با هم دارند؛ بنابراین وسوسه شــدم تا از این فرصت استفاده 
و زن جوان را به بهانه دوســتی اغفال کنم. روز حادثه که به 
خانه شان رفتم، شوهرش نبود و زن جوان تنها بود. وسوسه 
شدم و پیشنهاد دوســتی دادم که وی با شنیدن این حرف 
عصبانی شــد و با دادو فریاد از من خواست خانه اش را ترک 

کنم.
وی ادامه داد: با هم دعوا کردیم و او سعی کرد مرا از خانه اش 
بیرون بیندازد که نتوانســت. می خواســت بــا داد و فریاد 
همسایه ها را خبر کند که دســتانم را دور گردنش انداخته 
و خفه اش کردم. زمانی که به خودم آمدم او فوت شــده بود. 
جسدش را روی کاناپه اتاق گذاشتم. سوئیچ خودرو و گوشی 
تلفن همراهش را سرقت کرده و با قفل کردن در اتاق، سوار 
خودروی تویوتای مقتول شــده و فرار کردم. گوشی سرقتی 
را به دوســتم دادم و خودرو را هم حوالی محله خلیج فارس 

تهران در کوچه ای پارک کردم.
زمانی که شــوهر مقتول بــا من تماس گرفت و ســراغ او را 
گرفت، به دروغ وانمود کردم او به سفر رفته است. با اعتراف 
این متهم، خودرو و گوشــی تلفن همراه ســرقتی کشف و 
 عامــل جنایت بعداز بازســازی صحنــه قتل روانــه زندان 

شد.

زن جوان؛  قربانی وسوسه های شیطانی آقای مربی

مهریه، نامش با مهر و محبت عجین شده، اما در طول سال های اخیربه عاملی برای پیچیده تر شدن ازدواج و ایجاد موانعی جدی در حصول ازدواج آسان تبدیل شده است. مهریه از نمونه مواردی به شمار می رود که به عنوان عاملی برای حب، محبت و دوستی میان 
زوجین جوان از دیرباز رایج و مرسوم بوده است.  منصور تفرشی، دانش آموخته رشته معارف اسالمی  اظهار داشت:به واقع مهریه به عنوان عاملی برای صداقت و یکرنگی هر چه بیشتر میان زوجین محسوب می شود و باید به میزانی مقرر شود که در مقام عمل، مرد قادر به 
پرداخت دین خویش باشد.  وی افزود: با این اوصاف،آنچه که در میان برخی از زوجین واقع می شود، دال بر رقابت های کاذب و غیر سازنده ای است که در قالب مهریه های سنگین آنچنانی، ظهور و بروز پیدا می کند و گویی از این مؤلفه عمدتا برای تحت فشار قرار دادن 

مرد و به تعبیری چماقی در زندگی مورد استفاده قرار می گیرد.
تفرشی گفت:به بیان دیگر،استفاده ابزاری از مهریه،شأن و منزلت آن را تضعیف و تحت الشعاع قرار داده که ایراد این پدیده را نه در نفس مهریه،بلکه باید در برداشت ها،تلقی ها و ذهنیت های ناصحیح و نادرست برخی از جوانان امروزی جست وجو کرد.

کیومرث شرافتی، جامعه شــناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی، در تشــریح پدیده مهریه های نجومی اظهار داشت: متاســفانه دمیدن بر این آتش ســوزان، نه تنها اســتحکام و انســجام بنیان خانواده را تقویت نخواهد کرد،بلکه ثمره ای جز از بین رفتن 
صداقت،یکرنگی،مهر،محبت و عاطفه در میان زوجین در پی نخواهد داشت و نکته تاسف آور این است که برخی از خانواده ها ،  اولیا  و والدین جوانان بر آتش این فرهنگ و رویه غلط و نادرست می دمند.

وی افزود:با تأملی بر کیفیت ازدواج های سنتی گذشته به روشنی در می یابیم که در روزگاران نه چندان دور، برخالف سادگی و بی پیرایگی ازدواج ها،دوام و قوام آن به مراتب مستحکم تر از زندگی های مشترک دوران کنونی بود و این امر،مؤید این واقعیت است که 
مهریه های سنگین،هیچ ضمانتی برای جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده به شمار نمی رود و بالعکس می تواند به صورت بالقوه به عاملی برای اضمحالل تدریجی روابط عاطفی و دوستانه میان زوجین تبدیل شود.

مهری که تضمین خوشبختی نیست؛

هزار توی مهریه های نجومی و کیش و مات بنیان خانواده

چشم و هم چشمی هایی که ازدواج آسان را دشوار می سازد
کاظم سروری،آسیب شــناس و پژوهشــگر حوزه اجتماعی ، عنوان کرد:بخش 

قابل توجهی از تعیین مهریه های سنگین برای زوجین،ناشی از چشم 
و هم چشــمی های مخرب و رقابت های کاذب و ناسالمی می شود 
که در میان برخی از طبقات اجتماعی و خانواده ها شایع شده است. 
وی افزود:متاســفانه برخی گمــان می کنند،تعییــن مهریه های 

اندک،مثل نادیده گرفتن شــخصیت،منزلت و جایگاه فرزندانشــان 
خواهد بود و هــر آنچه بر میزان ارزش ریالــی چنین مهریه هایی 

افزوده شود،جایگاه فرزندانشان ارتقا خواهد یافت؛ اما واقعیت 
این است که چنین طرز تفکری نه تنها یارای فرزندانشان در 

مواقع سخت و حساس زندگی نخواهد بود،بلکه به صورت 
بالقوه این تصمیمات وتوافقات، مســتعد بروز و تشدید 

اختالفات میان زوجین خواهد شد.
سروری عنوان کرد: طبیعتا در شرایطی که جوانی 

قادر به پرداخت مهریه های ســنگین نباشــد، 
اســتمرار زندگی را صرفا بر حســب مصلحت 
اندیشــی بر می گزیند و در چنین شرایطی، 

صداقت، مهر، عاطفــه و به تعبیری عوامانه 
و عامیانه، روراستی برای او معنایی نخواهد 

داشــت و چنین فردی صرفا به حفظ شــرایط 
موجود برای شــانه خالــی کــردن از پرداخت 

مهریه های نجومی می اندیشد.
پژوهشــگر و آسیب شــناس مســائل اجتماعی 
گفت:خوشــبختانه در طــول ســال هــای اخیر 
بــا بازبینــی در برخــی از قوانیــن مرتبــط بــا 

مهریه،اصالحاتی در قالب اقتضائات و شــرایط فعلی 
حاکم بــر جامعه لحاظ شــد،اما همچنــان در مواردی 
شــاهد هســتیم مشــکل برخی زوجین و یــا خانواده 
 های آنهــا در حصــول ازدواج،بــه میــزان مهریه گره

خورده است.

 از کوته بینی و ساده اندیشی تا تزلزل در بنیان خانواده
صدیقه نوبهار، روانشناس و کارشــناس علوم رفتاری، در تشریح و واکاوی شایع 
شدن برخی از پدیده ها و رفتارهای نوظهور،همچون مهریه های سنگین 
و نجومی عنوان کرد:متاســفانه با گذشت زمان و بررسی سیر تاریخی 
شکل گیری زندگی مشــترک و پیوند زوجین در ادوار گذشته با آنچه 
که امروز شاهد آن هســتیم به این واقعیت تلخ پی می بریم که گویی 

برخی خانواده ها ،برخالف طی طریق و پشــت ســر گذاشتن فراز و 
نشــیب های فرهنگی و اجتماعــی،در برخی 
از امور بــه پختگی هــر چه بیشــتر نائل 
نشــده اند و راهی را برگزیده اندکه مؤید 
کوتـه بینـی هـایـی است که از اصل 
و اســاس،ثمره ای جــز تضعیف 

پایه هـای زندگی مشترک در پی نخواهد داشت.
وی افزود: اگرچه طرح این موضوع،تلخ،گزنده و ناخوشــایند به نظر می رسد،اما 
نمی توان با نادیده گرفتــن واقعیت های اجتماعی،بر چنیــن ناهنجاری هایی 

غلبه کرد.
نوبهار عنوان کرد: آنچه که بنیــان زندگی زوجین جوان را در گذشــته،دوام و 
قوام می بخشید،نه مهریه های سنگین، جشــن و سرور تشریفاتی و هزینه های 
آنچنانی،بلکــه عزم جــدی بــرای انعقــاد متعهدانه یک قــرار داد 
اخالقی،شرعی، اجتماعی و عاطفی مســئوالنه تحت عنوان پیوند و 
ازدواج بوده است. وی افزود:تلخ وتاســف آور است که امروزه برخی 
از افراد،گروه ها و خانواده ها،تالش مــی کنند ضعف های درونی و 
رفتاری خویش را با تعیین مهریه های ســنگین پوشش دهند و 
به نوعی گمان می کنند با افزوده شــدن تعداد سکه ها، قادر 
خواهند بود نارســایی های رفتاری احتمالی خویش یا طرف 

مقابل را مرتفع سازند.
رفتــاری  روانشــناس و کارشــناس علــوم 
گفت:به واقع، اگر به جــای چرتکه انداختن 
و ضرب و تقســیم هــای مرســوم فعلی 
بــرای تعییــن میــزان مهریه،بــه وجه 
اشتراکات،تفاهمات،همســانی ها و میزان 
مغایرات و تفاوت هــای روحی،روانی و رفتاری 
و فرهنگی توجه شــود،گام های سازنده تری برای 
تضمین بقای زندگی مشــترک زوجین برداشــته 
خواهد شــد. نوبهــار گفــت: امید آن مــی رود، 
خانواده ها و زوجین اینچنینی، بیشتر از آنچه که در 
صدد برگزاری جشن ها و تشریفات آنچنانی باشند، 
به شــناخت کافی از طرفین و حصول بررســی های 
روانشــناختی به واســطه مراجعه به مراکز مشــاوره 
بیندیشــند که قطعا در ســایه چنین رویه و تفکری، 
از بروز بسیاری شکاف ها، انشــقاق ها و گسست های 

خانوادگی پیشگیری خواهد شد.
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حصر وراثت
10/556  محسن نیلفروش زاده دارای  شناســنامه شماره 47 به شرح دادخواست 
به کالسه  5744/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زینت شیره زاده به شناسنامه 1015 در تاریخ 95/6/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
 به 1- محســن نیل فروش زاده، ش.ش 47 فرزند 2- محمدرضــا نیل فروش زاده، 
ش.ش 3086 فرزند 3- مریم نیل فروش زاده، ش.ش 1124 فرزند 4- حســین نیل 
فروش زاده، ش.ش 97 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33208 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )142 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1395 نظــر بــه اینکــه تحدیــد /43 10 شــماره صــادره : 323352/ /551 
 حدود ششــدانگ پالک شــماره 26/874/2 که در اجرای قانون استانداردسازی 
 بــه شــماره 26/4180 تبدیــل گردیــده اســت واقــع در بخــش 14 ثبــت 
 اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام غالمرضا یــاری فرزند صفرعلی

 ش 933 در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید حدود قانونی آن بــه عمل نیامده 
 اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبــق تقاضای

 نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 95/11/28 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهــی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
 یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم

  صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/02 
 م الــف: 33568 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان)153 کلمه،

 2 کادر(
احضار متهم)نوبت دوم(

10  شــماره ابالغنامــه: 9510100370301698 شــماره پرونــده:  /350
9509983635600195 شــماره بایگانی شــعبه: 950087 )مربوط بــه دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواست( محاکم کیفری یک دادگســتری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست شــماره 950242 در پرونده کالسه 9509983635600195 
برای پیمان یوســفیان فرزند مجتبی به اتهام لواط و معاونت در آدم ربایی و عمل 
منافی عفت تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/12/7 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف: 32055  شــعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( شهر اصفهان 

)146 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/495 شــماره: 1395/14/322205-10/26 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
شبســتان – محوطه- بناهای تحتانی و فوقانی- طویله- اطــاق فوقانی تحت پالک 
2 و 8 و 9 و 10 و 11 فرعــی 905  اصلی واقع در بخش یک  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم خدیجه اسدی فرزند علی در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ 95/11/24 راس ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار:1395/11/2  م الف:403 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)235 کلمه، 2 کادر(
مزایده

10/363 شــعبه چهارم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالسه 3756/95 ش ج /4 له آقای حسن فالح اســفندآباد علیه آقای فاضل 
ابوطالبی آدرس پایگاه هشتم شکاری بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 
101/860/000 ریال اموال توقیفی به شرح 1- یک دستگاه یخچال سه درب ایستاده 
نارنجی و زردرنگ با ارزش 14/000/000 ریال 2- یک دستگاه یخچال چهار درب 
ایستاده نارنجی و سفیدرنگ به ارزش 11/000/000 ریال 3- یک دستگاه ترازوی 
دیجیتــال 50 کیلویی محک بــا ارزش 2/800/000 ریال 4- یک دســتگاه ترازوی 
دیجیتال 35 کیلویــی محک به ارزش 1/800/000 ریال 5- یک دســتگاه تلویزیون 

رنگی 14 اینچ صفحه مشکی پارس قدیمی به ارزش 700/000 ریال 6- یک دستگاه 
گیرنده دیجیتال مشــکی رنگ تلویزیون با ارزش 600/000 ریال 7- یک دســتگاه 
دوربین مداربســته و cpu مدل AHD.DVR با یک دســتگاه مونیتور سفیدرنگ 
HYUN DAL و چهار عدد دوربین و یک عــدد موس با ارزش 6/000/000 ریال 
8- یک دستگاه بارکدخوان با لب تاپ DELL و متعلقات با ارزش 5/100/000 ریال 
9- دو عدد میز فلزی ســه متری ساخته شده از قوطی، نبشــی و ورق فلزی جمعًا 
با ارزش 3/000/000 ریــال 10- یک عدد میز فلزی شیشــه دار طرح یخچال مدل 
وفایی زیرترازو بــه ارزش 1/800/000 ریال 11- یک عدد میز فلزی شیشــه دار 
طرح یخچال دو کشــویی زیر ترازو با ارزش 800/000 ریال 12- یک عدد ویترین 
فلزی رویه چوبی دو متری شیشه دار با ارزش 2/200/000 ریال 13- تعداد 138 
عدد قفسه فلزی سفیدرنگ با پایه فلزی مربوط جمعًا با ارزش 21/500/000 ریال 
14- یک دستگاه کولرآبی 4500 بسیار کارکرده با ارزش 3/300/000 ریال 15- یک 
دستگاه کولرآبی 3000 بســیار کارکرده با ارزش 2/500/000 ریال 16- یک عدد 
قفسه پنج طبقه ساخته شده از MDFحدود 1/5 ×2 متر به ارزش 1/300/000 ریال 
17- یک دستگاه فریزر صندوقی دو درب میهن با ارزش 13/000/000 ریال 18- 
یک دســتگاه فریزر صندوقی دو درب دو فیو با ارزش 11/000/000 ریال که جمع 
هجده ردیف جمعًا به ارزش یکصد و سه میلیون و چهارصد هزار ریال برآورد و 
اعالم گردیده است که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دا 
رد جلسه مزایده ای در مورخ 95/11/19 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای 
احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری 
برگزار نمایند. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ 
پایه 5 روز قبل از جلسه مزایده به شــماره حساب 2171350205001 بانک ملی و 
ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده بیشترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود.  م الف:32175 اجرای احکام شعبه 4 شورای حل اختالف 

اصفهان)431 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/543 چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ موستان شــماره 74 فرعی از 
شماره 70 اصلی واقع در روستای حســن رباط علیا جزء بخش ثبتی میمه که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای علی مرادی فرزند محمد و غیره در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده یا نامبردگان تحدید حدود 
ملک مرقوم درروز چهارشنبه  مورخه 1395/11/27ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می 
شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و 
به این اداره تسلیم نماید  تاریخ انتشــار.95/11/2 مهدی ذکاوتمند ریس ثبت میمه 

)181 کلمه، 2 کادر(
 تحدید حدود اختصاصی  

10/563 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 40/3678  
مجزی شــده از پالک 40/592 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و 
پرونده ثبتی  به نام اقای بشیر عابدی فرزند حسین ش ش یک درجریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 1395/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
رای اصالحی

پیرو رای شماره 4548 مورخ 95/3/21 خانم فرزانه کاکوئی فرزندصفرعلی نسبت 
به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 49/50 درخواست سند 
مالکیت کرده که پالک ملک 171 فرعی از 120 اصلی می باشد که اشتباهًا 71 فرعی 
از 120 اصلی چاپ شده است. بدین وسیله اصالح می گردد پالک صحیح ملک 171 
فرعی از 120 اصلی می باشد. نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

حصر وراثت
10/573  محمد نیلفروشــان دارای  شناسنامه شــماره 441 به شرح دادخواست 
به کالسه  5704/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین علی نیل فروشان به شناسنامه 46895 در تاریخ 
95/10/12 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمدرضا نیل فروشان دردشتی، ش.ش 904 فرزند 2- فاطمه 
نیل فروشان دردشتی، ش.ش 1262 فرزند 3- محمد نیل فروشان دردشتی، ش.ش 
441 فرزند 4- طلعــت مقاره عابد، ش.ش 39134 همســر و الغیــر. 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 باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 33201 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )141 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/571  حمیدرضا جاودان دارای  شناسنامه شــماره 237 به شرح دادخواست 
به کالسه  5635/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهرا جاودان به شناســنامه 441 در تاریخ 95/8/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- محسن جاودان، ش.ش 363 فرزند 2- علیرضا جاودان، ش.ش 570 فرزند 3- 
حمیدرضا جاودان، ش.ش 237 فرزند 4- زهره جاودان، ش.ش 941 فرزند 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33198 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/570  ســهیال الهیجانیــان دارای  شناســنامه شــماره 563 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه  5653/95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصر 
وراثــت نموده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان محمدرضــا الهیجانیان به 
شناســنامه 786 در تاریــخ 95/1/1 اقامتــگاه دائمی خــود بــدرود زندگی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- ســهیال الهیجانیان، 
ش.ش 563 فرزنــد 2- فریبــا الهیجانیــان، ش.ش 1270072927 فرزنــد 
 3- زهــرا الهیجانیــان، ش.ش 1271733994 فرزنــد 4- مهنــاز طالکــوب، 
ش.ش 58573 همسر 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33196 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/569  امیر حسین عموجعفری )ذینفع( دارای  شناسنامه شماره 1547 به شرح 
دادخواست به کالسه  5645/95 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عصمت خانم کیانی فالورجانی به شناسنامه 8 در 
تاریخ 92/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- خلیل کیانی، ش.ش 126 فرزند 2- فریده کیانی فالورجانی، 
ش.ش 81 فرزند 3- بهنام کیانــی فالورجانی، ش.ش 84 فرزنــد 4- پروانه کیانی 
فالورجانی، ش.ش 3155 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33195 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/567  غزاله مومنی  دارای  شناسنامه شماره 8781 به شرح دادخواست به کالسه  
5664/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا البهشتی به شناسنامه 1602 در تاریخ 95/8/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- امیرعلی البهشتی، ش.ش 1275524184 فرزند 2- غزاله مومنی، ش.ش 8781 
همسر 3- بتول امیداله، ش.ش 222 مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33193 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/566  اقــدس زمیــن پــرداز دارای  شناســنامه شــماره 17482 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه  5654/95 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمد علــی مرتضوی 
کرونــی بــه شناســنامه 48795 در تاریــخ 95/9/2 اقامتگاه دائمی خــود بدرود 
زندگــی گفته ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه 1- محمود 
 مرتضــوی کرونــی، ش.ش 76875 فرزنــد 2- حامــد مرتضــوی کرونــی، 
ش.ش 17570 فرزند 3- احمد مرتضوی کرونــی، ش.ش 90101 فرزند 4- اقدس 
زمین پرداز هونجانــی، ش.ش 17482 همســر و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33192 شعبه 10 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/565  مریم رضایی دارای  شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه  
5754/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه رضایی برزانی به شناســنامه 18 در تاریخ 94/9/12 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اعظم 
رضائی، ش.ش 39 فرزند 2- مریم رضائی، ش.ش 40 فرزند 3- حسینعلی رضائی، 
ش.ش 1546 فرزند 4- اکرم رضائی، ش.ش 38 فرزند 5- بمانعلی رضائی، ش.ش 
1290235139 فرزند 6- شــعبانعلی رضائی، ش.ش 1602 همسر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33191  
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )145 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
 10/564  بهــزاد یغمائی دارای  شناســنامه شــماره 934 به شــرح دادخواســت

 به کالســه  5749/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان ابوالقاسم یغمائی پوده به شناســنامه 1477 در تاریخ 
95/10/11 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- بهروز یغمائی، ش.ش 1459 فرزند 2- بهزاد یغمائی، ش.ش 
934 فرزند 3- بهنام یغمائی، ش.ش 1363 فرزند 4- بهنــاز یغمائی، ش.ش 6219 
فرزند 5- ملک سلطان طالبی، ش.ش 30 همســر 6- خاور جابری، ش.ش 52 مادر 
 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33190 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)146 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/581 شماره صادره: 1395/43/322986 نظر به اینکه آقای سید میثاق هاشمی 
دهج با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 
28/9523 بخش 14 ثبت اصفهان گردیده که در صفحه 566 دفتر 687 ذیل شماره 
ثبت 106909 به نام وی ثبت و سند صادر شده و مفقود گردیده است و درخواست 
صدور ســند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 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 صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف: 33758 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/579 شماره صادره : 1395/43/322814 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 465 فرعی از 35/99  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون 
تعیین و تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام حسین جانثاری الدانی 
فرزند نعمت اله مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/11/02 م الف: 33757 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
اصالحیه

پرونــده:  شــماره   139504902004004210 نامــه:  شــماره 
139404002004000182/1  شــماره بایگانــی شــعبه: 9400452/2 پیــرو 
آگهی مزایده بــه شــماره 139503902004000238 مربوط به پرونده شــماره 
139404002004000182 پرونــده اجرایی کالســه 9400452 به شــماره م الف 
28123 چاپ شــده در روزنامه زاینده رود مورخ 1395/10/08 در ســطر 45 نام 
احدی از مالکین پالک فوق )مالک ســه دانگ( آقای محمدرضا ستاری فر می باشد 
که اشتباهًا حمیدرضا ستاری فر چاپ گردیده است که بدینوسیله اصالح می گردد. 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/600 شماره صادره : 1395/43/323336 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 856 فرعی از 14/747  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمود حر ، ش 1067 فرزند رضا و شرکا  در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/11/25 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/11/02 م الف: 33762 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(

مدیرکل میراث فرهنگی تهران گفت: حضور شــهروندان 
در خیابان ســی تیر و اطراف برای رسیدن به محل حادثه 
آتش سوزی پالسکو موجب شد تا دقایقی ازدحام جمعیت 

فضای موزه آبگینه را متشنج کند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی اداره میراث 
فرهنگی استان تهران رجبعلی خسروآبادی گفت: پس از 
آتش سوزی ساختمان پالسکو ازدحام جمعیت به داخل 
موزه آبگینه کشیده و نظم عمومی و فضای موزه را متشنج 
کرد ولی با حضور به موقع پرســنل یگان حفاظت استان 
تهران شرایط کنترل و شهروندان به بیرون از محوطه موزه 
هدایت شدند. وی گفت: در حال حاضر برآورد خسارت به 
بناها و بافت های تاریخی مجاور ساختمان پالسکو تا پایان 
امدادرسانی و بازگشایی مسیر امکان پذیر نخواهد بود؛ اما 
پرســنل یگان حفاظت میراث تهران برای کنترل شرایط 
در محدوده بافت تاریخی و موزه های محدوده منطقه ۱۲ 
در وضعیت آماده باش کامل خواهند بود. روز پنجشــنبه، 
ساختمان بلند تهران به دلیل آتش سوزی فروریخت. یگان 
حفاظت قصد دارد پس از امدادرسانی وضعیت بناهای قابل 

ارزش اطراف آن را مورد بررسی قرار دهد.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی 
گفت: هم اکنون ایران به کانون امن گردشگری در منطقه 
خاورمیانه تبدیل شــده و افزایــش ۱۱۴درصدی حضور 

گردشگران خارجی در کشور نیز مؤید این مسئله است.
زهرا احمدی پور در نشست شورای اداری استان مرکزی 
در اراک اظهار داشت: طی ســال جاری تاکنون آمار ورود 
گردشگران خارجی به کشــور نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته صد و ۱۴درصد افزایش داشته است.وی افزود: وجه 
تمایز کشور ایران از دیگر کشورهای اروپایی که در صنعت 
گردشگری فعال هستند این است که کشور ما به واسطه 
قدمت باالی تاریخی از ظرفیت آثار تاریخی برخوردار است 
که بسیاری از کشورها این شاخصه را ندارند؛ بنابراین باید 
این توانمندی را در مسیر رونق صنعت گردشگری به کار 
گیریم. وی تصریح کرد: هر قولی که مســئوالن گذشته 
میراث فرهنگی به مردم استان های کشور داده باشند در 

اسرع وقت پیگیری می شود. 

روابط عمومی میراث تهران اعالم کرد:

امکان خسارت به بناهای 
تاریخی اطراف پالسکو

رییس سازمان میراث فرهنگی کشور:

ایران کانون امن گردشگری 
در منطقه است

اخبار

جمشید حمزه زاده به ایسنا گفت: مهم ترین چالش هتلدارها 
با شهرداری هاســت، آنها هر بار به بهانه هــای مختلفی چون 
نصب تابلوی شهری، فاضالب، نوســازی، چه و چه از هتل ها 
عوارض می گیرنــد که هتلدار مجبــور اســت آن را از محل 
درآمدهایش تامین کند. این عوارض تقریبا ۳۵ درصد قیمت 
اقامت در هتل ها را گران تر کرده اســت. وی افزود: این شرایط 
درحالی بر هتلدارها حاکم شــده که خانه مسافرها و مدارسی 
که به عنوان اقامتگاه اســتفاده می شوند مشــمول مالیات و 
عوارض نمی شوند و همین باعث شــده قیمت آنها در مقابل 
 هتل ها توجیه پذیر باشد و بیشتر در معرض انتخاب مسافران 

قرار گیرند. 

رییس جامعه هتلداران ایران گفت: حال که چنین نابرابری در 
بخش اقامت حاکم شده، الزم است برای ایجاد خانه مسافرها و 
یا منازل استیجاری مورد مصرف گردشگران، نیازسنجی هایی 
صورت گیرد تا با انباشت محصول در یک نقطه مواجه نشویم و 

هتلدارها را به سمت ورشکستگی هدایت نکنیم.
 وی اضافه کرد: مسئله خانه مســافرها و منازل استیجاری در 
زمان ریاست آقای سلطانی فر در ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری طی دو نامه به وزیر کشــور و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور انتقال داده شد، اما ترتیب اثری ندادند. 
مشکل ما همیشــه این بوده که گاه منفعت صنفی را ارجح بر 

سایر اولویت ها می دانیم.

توضیحاتی درباره دو مصوبه که هتلدارها را قوی 
می کند

حمزه زاده در ادامه با اشاره به واگذاری پاره ای از تصدی گری ها 
به بخش خصوصی با اســتناد به قوانین برنامه ششم توسعه، 
اظهار کرد: این قانون دســت ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشگری را برای واگذاری برخی امور تصدی گری به بخش 
خصوصی باز گذاشــته اســت. حتی در یکی از تبصره ها برای 
اجرای این امور توســط بخش خصوصی حق الزحمه درنظر 
گرفته شده است. اجرای این مصوبه ها تشکل های گردشگری را 
به عنوان بازوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نه عامل 
متقابل، قوی خواهد کــرد.وی اضافه کرد: جامعه هتلداران در 
نامه ای خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
این امور قابل واگذاری را مشخص کرده که از آن جمله می توان 
به نرخ گذاری هتل ها، درجه بندی، نیازســنجی آموزشــی، 
ظرفیت سنجی برای احداث هتل، نیازسنجی برای ایجاد منازل 
استیجاری در شــهرها و تدوین استانداردها اشــاره کرد. قرار 
شده سازمان، این پیشنهادها را بررسی و همچنین امور قابل 
واگذاری را احصاء کند. رییس جامعه هتلداران ایران همچنین 
درباره مصوبه اخیر مجلس درباره اختصاص یارانه به تاسیسات 
گردشــگری در برنامه ششــم توســعه توضیح داد: جزییات 
این مصوبه زمانی مشخص می شــود که آیین نامه اجرایی آن 
نوشته شــود، در هر حال مجلس با این مصوبه دولت را ملزم 
می کند تا با تخصیــص یارانه که لزوما به صورت تســهیالت 
مالی نیســت، از بخش خصوصی و تاسیســات گردشــگری 
حمایت کند. این یارانه ممکن اســت در قالب  معافیت های 
مالیاتی باشــد که برای صنعت هتلداری کشور بسیار اثرگذار 
خواهد بود. وی همچنین درباره بند دیگری از برنامه ششــم 
توســعه درباره پرداخت تســهیالت حمایتی به تشکل های 
خصوصی گردشگری، گفت: در گذشته دولت به برخی تشکل 
ها کمک بالعوض می کرد، اما ایــن موضوع به صورت مصوبه 
منسجم و یا فراگیر اجرا نمی شد، در هر حال معتقدیم توجه 
 برنامه ششم توسعه به حمایت مالی از تشکل های خصوصی، 

می تواند آنها را قدرتمند کند.

 مشکل ما همیشه 
 این بوده که
  گاه منفعت

 صنفی را ارجح 
بر سایر اولویت ها 

می دانیم

رییس جامعه هتلداران کشور معتقد است، اگر عوارض شهرداری از گردن هتل ها برداشته شود، قیمت اقامت در 
هتل ها تا ۳۵ درصد ارزان تر می شود.

عوارض شهرداری را از گردن هتل ها بردارید تا ارزان شوند

اتفاقات روز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: مســائلی چون رفع دغدغه های 
رهبری و مراجع عظام تقلید، از جمله رســالت های وزارت ارشــاد به 
شمار می رود؛ زیرا هویت دینی و انقالب و نظام ما حفظ مبانی دینی 
است. به گزارش ایسنا، ســید رضا صالحی امیری در دیدار با آیت ا... 
مکارم شــیرازی گفت: آرامش در عرصه فرهنگ و ارشــاد و پرهیز از 
مناقشه به خصوص سیاسی، دو سیاست اصلی من در این وزارت است. 
وی با ذکر این مطلب که وزارت حج عربستان نامه ای برای حج امسال 
برای ایران ارسال کرده است گفت: هیئتی پنج نفره در این زمینه فعال 
شده اند که با هفت شرط که از جمله سیاست های رهبری است، این 
بحث راپیش خواهند برد. وزیر ارشاد بیان کرد: اگر عربستانی ها با این 
شرط که شامل حفظ شــأن و کرامت و عزت و امنیت زائران و جبران 
حقوق شــهدا و آســیب دیدگان منا بوده موافقت کردند، حج انجام 

می شود؛ وگرنه تابع نظرات بزرگان هستیم.

به گزارش ایسنا، براساس تصویب وزرای فرهنگ کشورهای اسالمی 
در ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگ اســالمی )ISESCO(  سه 
پایتخت فرهنگ اسالمی در سال  ۲۰۱۷ انتخاب شدند که شامل شهر 
»مشهد«، شــهر »امان« در اردن و شهر »کامپاال« در اوگاندا هستند، 
که بر این اساس اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی – تاریخی به 
این دلیل نمایشگاه »چهارده قرن هنر و تمدن ایران در دوران اسالمی« 
را با مشارکت موزه های مختلف کشور در موزه  بزرگ خراسان برگزار 
می کند. موزه ملی ایران ۵9 اثر از قرن های اولیه اسالم تا دوران قاجار 
را از مجموع ۱۶۳ اثر شرکت کننده در اختیار این نمایشگاه قرار داده 
است. نمایشــگاه »چهارده قرن هنر و تمدن ایران در دوران اسالمی« 
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳9۵، ساعت ۶ بعدازظهر در موزه بزرگ خراسان 

افتتاح می شود.

مدیرعامل سازمان توسعه  گردشــگری شهرداری تبریز از گشایش 
دفتر نمایندگی انجمن علمی گردشــگری ایران در شــمالغرب در 
تبریز خبر داد و گفت: ایــن دفتر خدمات تحقیقاتی، آموزشــی و 
پژوهشی به عالقه مندان و دانشجویان ارائه خواهد کرد. به گزارش 
ایسنا، رضا خلیلی اعالم کرد: دفتر نمایندگی انجمن توسط محمد 
حسین ایمانی خوشــخو، رییس انجمن علمی گردشگری ایران در 
خانه  تاریخی علی مسیو با همکاری سازمان شهرداری تبریز آغاز به 
کار کرد. خلیلی بیان کرد: این دفتر می تواند با زمینه  مناسب علمی 
و با همکاری سازمان شــهرداری تبریز، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان و ســازمان های ستاد تسهیالت 
سفر، زمینه  توسعه  گردشگری تبریز را فراهم سازد.وی، این نشست 
تخصصی در تبریــز را فرصت مغتنمی برای رســیدن به توســعه  

گردشگری تبریز در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد.

 »چهارده قرن هنر و تمدن ایران 
در دوران اسالمی« در یک موزه

گشایش یک دفتر در خانه  تاریخی 
»علی مسیو«

وزیر ارشاد: 

 در قضیه حج
 تابع نظر بزرگان هستیم

پیشنهاد سردبیر: 
در قضیه حج تابع نظر بزرگان هستیم

یک فعال در حوزه تورهای گردشــگری ژاپن گفت: ژاپنی ها 
 سرمایه مازادشــان را در گردشگری کشــورهای دیگر هزینه 

می کنند و ایران نیز می تواند از این فرصت بهره ببرد.
حسین کی نژاد که به صورت تخصصی از چهار سال پیش روی 
تورهای گردشگری ژاپن کار می کند  درباره شناخت مردم این 

کشور نسبت به ایران و جاذبه های گردشگری آن گفت: به دلیل 
عدم اطالع رسانی درباره امکانات و ویژگی ها و جاذبه های  ایران 
در کشور ژاپن؛ مردم این کشور هنوز شناختی از ایران ندارند. 
 چون ما نتوانســته ایم برای ژاپنی ها جاذبــه ای ایجاد کنیم. 
 مهــم تــر از آن اینکــه آنهــا اصــال خاورمیانــه را خــوب 

نمی شناسند.
 ژاپنی ها بسیار محتاط هستند. تنها نگاهی به وسایل ورزشی و 
تفریحی آنها نشان می دهد که چقدر به استاندارد و امن بودن 
اهمیت می دهند. این باعث شــده که خاورمیانه را برای سفر 

جای امنی ندانند. درحالی که ایران در خاورمیانه قرار دارد ولی 
امن است. این فعال در حوزه گردشگری درباره جذابیت هایی 
 که ایران می تواند برای ژاپنی ها داشته باشد هم بیان کرد: ژاپن 
جزیره ای است که طبیعتی بکر دارد و سواحل بسیار عالی؛ اما 
به همین اکتفا نکرده و ســواحل مصنوعی ساخته اند. فکر می 
کنم برای آنها شهرهای شمالی ما جذابیتی ندارد اما آنها کویر 
ندارند و حضور در کویر برایشان جالب خواهد بود.اگر قرار باشد 
که تورهای ورودی از ژاپن به ایران بیاید بهتر اســت به سمت 

مرکز و جنوب ایران باشد . 

 عالقه ژاپنی ها
 به جاذبه های کویری
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پیشنهاد  سردبیر:
آلودگی هوا، نقض حقوق شهروندی است سال 2016 میالدی؛ گرم ترین سال

 در تاریخ مدرن

آلودگی هوای تهران سالی ۵۸00 نفر 
تلفات دارد

ورود محیط زیست به فعالیت های 
یادگیری در سنین پایین

اداره ملی اتمســفر و اقیانوس های آمریکا و ناسا در هفته جاری 
میانگین دمای ســال 2016 میالدی را 58/69 درجه فارنهایت 
اعالم کردند که در مقایســه با ســال 2015 میالدی در حدود 

0/07درجه افزایش داشته است.
رکورد گرم ترین ســال تاریخ در طول قرن بیست و یکم، پنج بار 
در ســال های 2005، 2010، 2014 و 2016 میالدی شکسته 
شده است. این در حالی اســت که محققان ردگیری دمای هوا 
را از سال 1880 میالدی آغاز کرده اند. در فهرست گرم ترین 12 
ســال زمین که تاکنون به ثبت رسیده است، تنها سال 1998 از 

قرن بیستم به چشم می خورد.
با توجه به اینکه میزان دمای ســطح زمین و آب دریاها به طور 
مستقل ثبت می شــود، هم اداره ملی اتمسفر و اقیانوس ها و هم 
ســازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا تحلیل های مستقلی 
را با اســتفاده از اطالعات مربوط به دمای زمیــن و دریاها انجام 
داده اند و هــردو به یک جمع بندی رســیدند که ســال 2016 

میالدی گرم ترین سال ثبت شده در تاریخ مدرن بشر است.
بر اســاس این تحقیقات معلوم شــد در ســال 2016 میالدی 
کشور آمریکا دومین سال گرم خود را در تاریخ مدرن پشت سر 
گذاشت و قاره آمریکای شــمالی، گرم ترین سال خود را تجربه 
کرد. این در حالی اســت که هریک از قاره ها نیز میانگین دمایی 

باالتر از سال های گذشته را تجربه کردند.

رییس کمیته محیط زیســت شــورای اسالمی شــهر تهران از 
جایگاه ناچیز مصوبات زیســت محیطی در شورای شهر تهران 
انتقاد کرد و گفت: مدیریت تهران ســلیقه ای و غیر متخصصانه 

است.
محمد حقانی در نشست بررسی نقش راهکارهای دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی در کاهش آلودگی هوا که به مناسبت 
روز ملی هوای پاک در دانشــگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: 

آلودگی هوای تهران در سال 5800 نفر تلفات دارد.
وی با بیان اینکه باید این ســوال مطرح شود که چقدر از مسائل 
هوا به شــهرداری مرتبط اســت، گفــت: باید تاکیــد کنم که 
100درصد مسائل هوا به شــهرداری مرتبط است اما به خاطر 
نبود مدیریت یکپارچه شهری در شــرایط فعلی این امر محقق 
نشده است. رییس کمیته محیط زیســت شورای اسالمی شهر 
تهران اظهار کرد: نمی خواهم بگویم شــهر تهران از دست رفته 
اســت اما تهران در حالت کمای زیســت محیطی به سر می برد 
و نیاز به احیا دارد. مدیران باید در مســئولیت هایی قرار بگیرند 
که بتوانند جســم رو به موت تهران را احیا کننــد. تهران قابل 

احیاست و ظرفیت های حیاتی باالیی دارد.
حقانی با اینکه آلودگی هوای تهــران در وضعیتی حاد قرار دارد 
ولی راهکار دارد، اظهار کرد: شهری که نه آب، نه هوا و نه زمین 
پاک دارد و فضاهای ســبز را برای ســاختمان خراب می کنند 

نمی تواند شعار »آسمان آبی زمین پاک« را سر دهد.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه موضوعاتی از جمله 
ساخت مترو، تفکیک زباله و هوای آلوده که باعث سرطان مردم 
می شود سیاسی نیستند گفت: شورای شهر و شهرداری سیاسی 
نیســتند بلکه دســتگاه هایی خدماتی و اجتماعی هستند ولی 

متاسفانه ما همه چیز را سیاسی می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکــه باید کاری کنیم که در 
تمام فعالیت های یادگیری بخصوص در ســنین پایین، موضوع 
محیط زیست در دستورکار قرار گیرد، گفت: فرزندان ما آن طور 

که باید و شاید با محیط زیست آشنا نیستند.
به گزارش ایســنا، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، در آیین 
اختتامیه دومین دوره جایزه سپیدار، با اشاره به اصل 50 قانون 
اساســی مبنی بر حفاظت محیط زیســت به عنوان یک وظیفه 
عمومی اظهار کرد: ضرورت این مســئله و قانــون بر هیچ کس 
پوشیده نیست. زندگی ســالم و پایدار در گرو رفتار منطقی ما با 

قوانین طبیعت است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آلودگی محیط زیست یعنی 
توقف زندگی ســالم، گفت: طبیعت از مظاهــر خداوند بوده و 
تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشــودنی است. فرهنگ، عامل 
تعیین کننده رفتارهای افراد در یک جامعه اســت و رفتارهای 
زیست محیطی تک تک افراد، نشــأت گرفته از این عامل مهم 

است.
آشــتیانی ادامه داد: یک پدیده ساده زیست محیطی بر بسیاری 
از عرصه ها اثر می گذارد و تک تک افراد جامعه را درگیر می کند؛ 
بنابراین رســیدگی به آن وظیفــه همه ماســت. در این میان 

بهترین گروه جامعه برای آموزش زیست، کودکان هستند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به مسئله محیط زیست بیندیشیم 
باید برای کودکان برنامه ریزی داشته باشــیم، عنوان کرد: این 
مهم باید در نظام تعلیم و تربیت رخ دهد و اگر می بینیم افرادی 
هســتند که در جهت تخریب محیط زیست گام برمی دارند باید 
اعتراف کنیم که ایــن آگاهی را در نظام تعلیم و تربیت کســب 

نکرده اند.
وزیر آموزش و پــرورش افزود: بایــد کاری کنیم کــه در تمام 
فعالیت های یادگیری بخصوص ســنین پاییــن موضوع محیط 
زیست را در دســتور کار قرار دهیم. فرزندان ما آن طور که باید و 
شاید با محیط زیست آشنا نیستند. اگر سعی کنیم این مقوله را 
به عنوان یک ماموریت مدرســه ببینیم دیگر اتفاقاتی که اکنون 

در جامعه رخ می دهد را شاهد نخواهیم بود.
آشــتیانی با اشــاره به اینکه آموزش ها زمانی تبدیــل به رفتار 
خواهد شــد که در نهاد دانش آموز به صــورت عمیق نهادینه و 
تبدیل به باور شــود، گفت: این مهم زمانــی رخ می دهد که در 

محتوای دروس، مباحث محیط زیستی را بگنجانیم.
 وی تاکید کرد: از برنامه های بنده این اســت کــه باید در نظام 
تعلیم و تربیت این نگاه که هدف آموزش است، تغییر کند. هدف 
آموزش، توأمان با تربیت اســت و اگر این نگرش در جامعه هم 
جا بیفتد، نســل آینده ما ســازگار و وفادار به محیط زیســت و 

عالقه مند به طبیعت و توسعه پایدار خواهد بود.

ویژه

با مسئوالن

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفــت: آلودگی 
هوا در کنار خســارت های متعدد اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی، بهداشــتی و ســالمتی از جمله عواملی است که 

منجر به کاهش طول عمر افراد می شود.
معصومه ابتکار در همایش روز ملی هوای پاک با ذکر شعار 
»با هم به ســوی هوای پاک« گفت: آلودگی هــوا یکی از 
مهم ترین معضل های محیط زیستی دنیاست تا جایی که 
مطابق آخرین گزارش ســازمان بهداشــت جهانی از  هر 8 
مورد مرگ و میر در دنیا یک مورد بــه آلودگی هوا مرتبط 

است.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت افزود: به همین 
دلیل، آلودگی هوا در کنار خسارت های متعدد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشــتی و ســالمتی که به کشورها 
و افراد وارد می کنــد، از جمله عواملی اســت که منجر به 

کاهش طول عمر افراد می شود.
معاون رییــس جمهور ضمن یــادآوری ایــن موضوع که 
چالش هــای محیط زیســتی و معضل آلودگــی هوا تنها 
محدود به کشــورهای در حال توســعه نیســت و تمامی 
کشورهای دنیا را درگیر خود کرده است، خاطرنشان کرد: 
به طور نمونه چین به عنوان کشــوری که رشــد اقتصادی 
 و توســعه ای باالیی داشــته و امروز از جمله کشــورهای 

توسعه یافته دنیاســت، به دلیل توجه یک سویه به رشد و 
توســعه اقتصادی و صنعتی امروز با چالش بزرگ آلودگی 
هوا مواجه است که نیم میلیون نفر و 23 شهر چین از جمله 

پکن را درگیر کرده است.
وی ادامــه داد: دهلی نــو در هند نیز از جملــه آلوده ترین 
شهرهای دنیاست اما این به معنای این نیست که آلودگی 
هوا تنها مختص این کشورهاســت چرا که امروز بسیاری از 
شــهرهای اروپایی نیز به این معضل دچار شده اند تا جایی 
که امسال آتن، مادرید، پاریس، لندن و بسیاری از شهرهای 
دیگر اروپایی هم آلودگی هــوا را تجربه کرده اندو به همین 
دلیل اســت که آلودگی هوا محدود به یک کشور یا منطقه 
نیســت و موضوعی فراگیر در دنیاســت، از ایــن رو هدف 

گذاری های جهانی در این زمینه در حال انجام است.

مدیرکل حراست ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
تاالب ها با نبود سازمان های مردم نهاد خشک شد، تصریح کرد: 
عامل بروز ریزگرد، خشک کردن 2 تاالب هورالعظیم و شادمان به 

بهانه فعالیت های اقتصادی و چاه نفت است.
رضا جزینی زاده در ششــمین نشســت فصلی ســازمان های 
غیردولتــی محیط زیســت و منابع طبیعی کشــور در همدان 
افزود: اگر اجازه حضور و مشــارکت ســمن هــا در عرصه های 
زیست محیطی داده می شد سازمان های مردم نهاد اجازه خشک 
کردن تاالب را نمی دانند و هم اینک شــاهد ورود ریزگرد به 16 
اســتان نبودیم. وی یادآوری کرد: در برنامه پنجم توسعه حضور 
کمرنگ سمن ها بال و آسیب بزرگی به محیط زیست کشور وارد 
کرد و هر جا سمن ها قصد مشارکت داشتند برچسب های اخالقی 
و امنیتی بر آنها می زدنــد. وی یادآوری کرد: دردولت اصالحات، 
نماینده سمن ها در شورای برنامه ریزی استان حضور داشتد ولی 

هشت سال این مسئله به فراموشی سپرده شد. 
مدیرکل حراست ســازمان حفاظت محیط زیســت بیان کرد: 
این موضــوع موجب ســقوط 55 پلــه ای محیط زیســت در 
 رنکینگ جهانی شد چون سمن ها اجازه اظهار نظر نداشتند در 
غیر این صورت با برچســب زدن آنها را از صحنه دور می کردند. 
جزینی زاده افزود: در گذشته اگر مدیرکل محیط زیست در زمینه 
اثرات منفی بی توجهی به محیط زیست سخنرانی می کرد ظرف 

48 ساعت عزلش می کردند.
مدیرکل حراست ســازمان حفاظت محیط زیســت بیان کرد: 
476 مورد خبرسازی یکی از رســانه ها علیه خانم ابتکار اتفاق 
افتاده است. وی افزود: با توجه به اینکه هم دلی و هم زبانی همواره 
مد نظر رهبر معظم انقالب اســت باید مســئله تجمع صنفی 
و کوچک محیط زیســت 6 بار از خبر 20 و 30 پخش شود؟ آیا 

هم دلی و هم زبانی مد نظر رهبری این است؟
وی با تاکید بر اینکه یکی از رســانه ها اقدام به انتشــار اخباری 
نادرست کرده است، گفت : تمامی هدف این رسانه تضعیف دولت 
است، از این رو فعاالن در محیط زیست باید بدانند در ادامه این 
راه با نامالیمات بیشــتری همراه خواهند بود. مدیرکل حراست 
ســازمان حفاظت محیط زیســت تاکید کرد: هر گونه ظلم به 

طبیعت و محیط زیست، ظلم در حق نسل آینده جامعه است.

مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست:

تاالب ها با نبود سازمان های مردم نهاد، خشک شد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

آلودگی هوا منجر به کاهش طول عمر افراد می شود

ماده 113 منشور حقوق شــهروندی بهره مندی از محیط زیست 
پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا را حق مســلم 

مردم معرفی کرده است.
اینجا نفس هایم سنگین است ، رنگ آبی آسمانم خاکستری است، 
با هر دمی کلی سرب به ریه هایم وارد می شود، اینجا آسمان آبی 
و هوای پاکم آرزوست، حاال یک سوال، آیا این آرزو یا تقاضا زیاده 
خواهی است یا حق من است؟ یکی از حقوق مردم هر سرزمینی 
برخوردار شدن یکایک آنها از محیط زیستی با کیفیت و شرایطی 

در خور زندگی سالم و پاک است .
بهره مندی از هوا، آب، خاک و غذای ســالم جزو بدیهیات حقوق 
شهروندی در هر کشور و دینی است حاال بماند که دین ما برترین 
دین اســت و حتی کوچک ترین احکام آن برای سالمت و آرامش 
انسان ها وضع شده است اما مهم ترین حق شهروندان که به نوعی 
در حیات آنها نقش اساســی دارد به فراموشی سپرده شده، هوای 
پاک حق مســلم من، شــما و فرزندان ماســت، پس چرا آن را با 

جدیت از مسئوالن مطالبه نمی کنیم؟
سال هاست در کالن شهرها به ویژه تهران سرب تنفس می کنیم، 
عمرمان کم شــده و بر بار هزینه های اقتصادی خــود، خانواده و 
جامعه افزوده ایم، اگر من و تو، ما شــویم و این حق فراموش شده 
خود را مطالبه کنیم، شــاید هوای پاک و آســمان آبی دیگر آرزو 

نباشد.
ردپای سبز محیط زیست در منشور حقوق شهروندی  
چندی پیش رییس جمهور کشــور با ارســال پیامکی به تمامی 
شــهروندان ایرانــی از تصویــب منشــور حقوق شــهروندی و 
رونمایی از آن خبر داد، در ســه بند و 6 ماده از این منشور به حق 
محیط  زیستی شهروندان پرداخته شده که این امر، مغفول ماندن 

منشور حقوق شهروندی در حوزه زیستی را نشان می دهد.
این حقوق از گذشته وجود داشــته اما عمل نکردن به آنها سبب 
ارائه و ابالغ آن توسط رییس جمهور شده تا حقوق مردم را به آنها 

یادآور شود.
بندی با حق هوای پاک در منشور حقوق شهروندی 

منشور حقوق شهروندی که به استناد اختیار حاصل از اصل های 
113 - 121 و 134 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، توسط 
رییس جمهور امضا شده، حاوی یک مقدمه، 22 بند و 120 ماده، 
به عالوه بخش ســازوکار اجــرا و نظارت برحســن اجرای حقوق 
شهروندی  اســت. طرح مسئله محیط زیســت در این منشور در 
واقع نشانگر وضعیت نابسامان محیط زیست کشور در حوزه های 

مختلف اعم از محیط انسانی و طبیعی است. 
معصومه ابتکار رییس ســازمان حفاظت محیط زیست در کانال 
تلگرامی خــود درباره بندهای محیط زیســتی منشــور حقوق 

شهروندی این چنین نوشت:
الف - حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی

ماده 2 - شــهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب 
بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سالمت، بهداشت محیط، درمان 
مناسب، دسترســی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، 
درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای 
ملی، شــرایط محیط زیستی ســالم و مطلوب برای ادامه زندگی 

برخوردارند.
ظ - حق آموزش و پژوهش

ماده 10۸- حق دانش آموزان اســت که از آموزش و پرورشــی 
برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شــخصیت، استعدادها و 
توانایی های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، 

هویت فرهنگی، ارزش های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن 
زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، 
انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوســتی بین مــردم و احترام به 

محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ع - حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112- حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد 
باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای 
همگانی اســت، از این  رو فعالیت های اقتصــادی و غیر آن ،که با 
آلودگی محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، 
ممنوع است. حفاظت، بهســازی و زیباســازی محیط  زیست و 
گســترش فرهنگ حمایت از محیط  زیست حق شهروندان است 
و دولت این حق را در برنامه ها، تصمیمات و اقدام های توسعه ای، 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگــی، دفاعی و امنیتــی مدنظر قرار 

می دهد و با آلودگی و تخریب محیط  زیست مقابله   می کند.
مــاده 113- هر شــهروند حــق بهره مندی از محیط زیســت 
ســالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جملــه آلودگی هوا، آب و 
آلودگی های ناشی از امواج و تشعشــعات مضر و آگاهی از میزان 
و تبعات آالینده  های محیط  زیســت را دارد، دستگاه های اجرایی 
برای کاهش آالینده های زیســت  محیطی به ویژه در شــهرهای 

بزرگ، تدابیر الزم را اتخاذ می کنند.
ماده 114- هرگونه اقدام به  منظور توســعه زیربنایی و صنعتی 
مانند احداث سدها و راه ها و صنایع اســتخراجی، پتروشیمی یا 
هســته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تاثیرات زیست محیطی 
انجام شــود، اجرای طرح های توســعه ای منوط به رعایت دقیق 

مالحظات زیست محیطی خواهد بود.
ماده 11۵- دولت بــا ایفای نقش بیــن  المللی موثــر از طریق 
همکاری های اقتصادی، تبــادل اطالعات، انتقــال دانش فنی و 
مبادله فرهنگی برای تحقق توســعه پایدار همه جانبه و متوازن و 
رفع موانع بین المللی اقدام خواهد نمود، حق شهروندان است که از 
مزایا و منافع فن آوری های نو در تمامی زمینه ها از جمله بهداشتی، 
پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند.  امید 
اســت، اجرای این منشــور، در کنار امور دیگر، در حوزه محیط 
زیســت نیز با فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت گروه های 

داوطلب، گره گشای مشکالت متعدد  شود.
عدم توجه به مالحظات زیست محیطی سبب افت کیفیت زندگی 
مردمی می شود که در آن کشــور زندگی می کنند و آلودگی هوا 
دقیقا نتیجه همین بی توجهی به شاخص های اصلی زندگی است.

مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط 
زیست در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهار داشت: آلودگی هوا در ایران آشکارا، پارادوکس اصل 
50 قانون اساسی است، چراکه این قانون تاکید کرده حفظ محیط 

زیست الزمه حیات رو به رشد مردم ایران است .
وی ادامه داد: اگر آب، خاک، هوا و مواد غذایی ما آلوده باشــد یا به 
عبارتی سالم نباشد، آشکارا حقوق شــهروندی دچار ضایعه شده 

است.
مردم، مطالبه گر هوای پاک باشند

مدیرکل دفتر مشــارکت هــای مردمــی -ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با تاکید بر مطالبه مردم بــرای تحقق هوای پاک، 

افزود: مردم از طریق رســانه ها و تریبون ها مــی توانند با ایجاد 
حساســیت حق هوای پاک را مطالبه کنند، البته در دانشگاه این 

حق با  طنین بهتری مطالبه می شود .
بی توجهی نمایندگان مردم برای تحقق هوای پاک

درویش با اشــاره به نقش نمایندگان مردم در مجلس و شــورای 
شــهر گفت: نمایندگان مردم در مجلس و شورای شهر می توانند 
بهره مندی از هوای پاک را به عنــوان اولویت و حق جدی مطالبه 
کنند اما متاسفانه این طور نیست، چرا که  نمایندگان مجلس در 
 حال حاضر به بررســی الیحه هوای پاک به عنوان اولویت جدی 
نمی پردازنــد و بیش از ســه ســال می شــود که ایــن الیحه 
 هنوز نتوانســته اولویت رســیدگی در صحن علنــی مجلس را

 پیدا کند.
وی بیان داشت: اگر شــعار محیط زیست می دهیم، باید در عمل 
نشان دهیم که چقدر محیط زیست اهمیت دارد، آن موقع است 
که الیحه بسیار مهمی مثل هوای پاک می تواند دو فوریتی شده و 

مورد رسیدگی قرار گیرد. 
 مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت تاکید کرد: اگر هوای پاک و حق بودن آن برای مردم در 
اولویت باشد، نمایندگان مردم باید چند روز مرخصی خود را لغو 
کنند یا  چند ساعتی بیشتر در بهارســتان بمانند و این الیحه را 

بررسی کنند.
قصورکنندگان در دستیابی به هوای پاک مشخص می 

شوند
درویش بیان داشــت: الیحه هوای پاک برای اولین بار تکلیف 16 
وزارتخانه و سازمان را در مدیریت بحث آلودگی هوا  مشخص می 
کند، بنابراین در این زمان است که مردم می توانند مطالبه کنند 
و بدانند کدام بخش در ماجرای آلودگی هوا وظایف خود را خوب 

انجام داده و کدام یک قصور کرده اند.
افزایش  روزهای سالم 

مدیــرکل دفتر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت تصریح کرد: با بررســی آمارها در طول چند سال 
گذشته، یعنی از ســال 90 تاکنون، تعداد روز های ناسالم کاهش 
و تعداد روزهای سالم در حال افزایش است، اما ما با استانداردهای 

قابل قبول جهانی فاصله داریم.
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم

درویش بیان داشت: در سطح مدارس، دانشگاه ها و رسانه ها باید 
بیشتر به موضوع آلودگی هوا پرداخته شود تا مردم نسبت به اینکه 

هوای پاک حق مسلم آنهاست، آگاه شوند.
برای گوشت، وزیر بازخواست می کنند اما برای هوا، 

نه!
وی افزود: همه دیدید وقتی قیمت گوشت افرایش یافت، چندین 
نماینده مجلس وزیر را بازخواست کردند که چرا این وضعیت رخ 
داده، در مورد مرغ و تخم مرغ هم دقیقا شاهد همین اتفاق بودیم، 
اما این حساسیت ها درباره مالحظات زیست محیطی دیده نشده 

یا کمتر دیده می شود.
 درویــش تاکید کرد: در حقیقت رســانه ها بایــد کمک کنند تا 
آلودگی هوا و حق شــهروندان برای تنفس هوای پاک در اولویت 

قرار گیرد. 

بحران های زیست محیطی با سرعت و شــدت تمام در حال 
گســترش اســت و به عنوان بزرگ ترین چالش قرن، زندگی 
میلیاردها انسان را در جای جای این کره خاکی تهدید می کند. 
آلودگی هوا، کمبود آب و به آخر رسیدن منابع زیر زمینی، امروز 

به دغدغه جدی و اولویت اول تمام جوامع تبدیل شده است.
گرچه اولویت های جوامع به ظاهر باهم یکی نیست اما در برخی 
مباحث از جمله مسائل زیست محیطی، سرنوشت همه ساکنان 
این کره خاکی به شکلی پیچیده با یکدیگر گره خورده و با هم 

درآمیخته است.
این بدان معناست که مصادیق این معضالت و مشکالت به ویژه 
چالش های زیست محیطی، با شدت و ضعف در همه جوامع 

وجود دارد و تنها زمان حادث شدن و بروز آنها متفاوت است.
اولویت ها، بحران ها و مشکالت جوامع مختلف در حقیقت از 
نظر موضوعی یکسان و مشترک است و تنها ممکن است زمان 
وقوع یا سرعت شناخت آنها متفاوت باشــد؛ مثال بحران های 
زیست محیطی در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک تهدید 
جدی در جهان توسعه یافته مطرح شد و اذهان عموم را به خود 
جلب کرد، در حالی که همان زمان این مهم برای کشــورهای 
عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، امری حاشیه ای تلقی 

می شد و همین غفلت موجب شد تا مشکالت زیست محیطی 
در این جوامع به معضالتی پیچیده تبدیل شود و چندین دهه 

بعد در این کشورها رخ بنماید.
همان زمــان ضرورت حفظ محیط زیســت، بازاندیشــی در 
الگوهای توسعه و رفتار با محیط پیرامون، به عنوان مهم ترین 
راهــکار برای مهــار مشــکالت و جلوگیری از بحــران های 
زیســت محیطی در دســتور کار کشورهای پیشــرفته قرار 
گرفت و این درحالی بود که در این ســوی کره زمین، به ویژه 
در کشورهای در حال توســعه، تب صنعتی شدن به شدت باال 
گرفته بود و حال و هوای توســعه صنعت به عنوان تنها الگوی 
پیشرفت هر روز رونق بیشــتری می گرفت. در همان زمان که 
اروپا از راهی پرمخاطره برمی گشــت تا محیط زیست خود را 
نجات دهد، آسیای جوان و کشورهای درحال توسعه از جمله 
کشور ما پا جای پای غرب گذاشــت و به همین جهت زودتر از 
آنچه تصور می شد با روند روبه رشد جمعیت، افزایش مهاجرت 
از روستا به شهر، تخریب مراتع و جنگل ها و دستکاری تار و پود 
طبیعت، در میانه راه صنعتی شدن در معضالت زیست محیطی 
گرفتار شــدیم. در حال حاضر کالن شهرهای اصفهان، تهران، 
اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز و کرج به عنوان مناطق آلوده 

کشور با بحران های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، کمبود 
آب و کاهش روز افزون پوشــش های گیاهی روبه روســت و 

سالمت ساکنان این مناطق مورد تهدید قرار دارد.
فرصت ها و عرصه های موثر در ســالم سازی و تلطیف محیط 
زیست در نقاط مختلف کشور از جمله تاالب گاوخونی، دریاچه 
ارومیه و فهرســتی از عرصه ها و فرصت های بی نظیر طبیعی 
به تدریج به کانون های بحرانی و متغیرهای تهدیدکننده محیط 
زیست تبدیل شــده و حمله ریزگردها مخاطراتی جدی برای 
22 استان کشور ایجاد کرده است. هم اکنون جلوه های بهار در 
این استان ها در سایه توده ای از ریزگردها و غبار متراکم پنهان 
شده و این پدید عالوه برتخریب طبیعت و محیط زیست، منشأ 

بسیاری از بیماری های تنفسی و قلبی عنوان شده است.
تاالب بین المللی گاوخونــی در اصفهان که همــواره از نظر 
اقتصادی و زیست محیطی فرصت و نعمتی بزرگ برای شهر 
اصفهان و مناطق اطراف آن محسوب می شد، اکنون برخاک 
نشســته و به عنوان کانون تولید ریزگردها، به تهدیدی جدی 

برای محیط زیست منطقه مرکزی تبدیل شده است.
کارشناسان محیط زیست و استادان دانشگاه ها در چند سال 
اخیر نسبت به خطر بیابان زایی در نقاط مختلف کشور به ویژه 
شــرق اصفهان و تشــدید آلودگی هوا به دلیل خشک شدن 
رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی هشدار داده و معتقدند که 

این عرصه طبیعی با توجه به شرایط کنونی می تواند تهدیدها و 
آسیب های بسیاری برای کالن شهر اصفهان و حومه آن ایجاد 

کند.
گرچه این شرایط بســیار نگران کننده اســت اما روزنه های 
امید نیز پیدا شده، آگاهی های مردم نسبت به اهمیت محیط 
زیســت در حال افزایش است، آســیب شناسی عملکردهای 
زیست محیطی در سطوح کارشناسی و مدیریتی مطرح شده 
و مورد توجه قرار گرفته و همین امر ضرورت باز اندیشی و نگاه 

ارزیابانه به گذشته را مورد تاکید قرار داده است.
بی تردید رسیدن به این نکته، نشــان دهنده تحولی بزرگ در 
رویکرد به مسائل زیست محیطی است که این تحول در پرتو 

تالشی جمعی حاصل شده است.
اکنون عالوه بر رســانه ها و مطبوعات، شبکه های اجتماعی و 
پویش های مردمی نیز به شکلی موثر وارد این عرصه شده و این 

همیاری، چشم انداز بهتری را ترسیم می کند.
دریغ از گذشــته و عزم همگانــی برای مقابله بــا پدیده های 
ناگوار زیست محیطی در سطوح مختلف جامعه ما، مهم ترین 
شاخصه های این چشم انداز است و نشان می دهد که حرکتی 
بنیادین برای حفظ محیط زیســت در اذهان عمومی شــکل 
گرفته و امید اســت که گام هایی موثر در این زمینه برداشته 

شود.

آسیب شناسی عملکردهای زیست محیطی

دریچه

اخبار

آلودگی هوا، نقض حقوق شهروندی است

اگر شعار محیط زیست 
می دهیم،  باید در عمل 

نشان دهیم که چقدر 
محیط زیست   اهمیت 

دارد، آن موقع است 
که الیحه بسیار مهمی 

 مثل هوای پاک
 می تواند دو فوریتی 

شده  و مورد رسیدگی 
قرار گیرد

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2056    | January  21  , 2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2056 | شنبه 2  بهمن  1395 |  22   ربیع الثانی  1438 

پیشنهاد   سرد  بیر: 
بزرگ فکر کرده و کوچک عمل کنید

به دالیل نادرست، درگیر هیچ ارتباطی نشوید؛ روابط باید 
هوشمندانه انتخاب شــوند. تنها بودن خیلی بهتر از این 
است که با فردی نادرست در ارتباط باشید. توجه داشته 
باشــید که هیچ نیازی به عجله کردن نیســت.  از طرفی 
ســعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی نباشید 
که دیگران بهتر از شــما انجام می دهند. سعی کنید هر 
روز رکورد خودتان را باال ببریــد. موفقیت، مبارزه ای بین 

خودتان و خودتان است.
 حسادت نکنید

بــه دیگران حســادت نکنید. حســادت هنر شــمردن 
نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است و باید 
قدر داشــته هایتان را بدانید.  دست از شکایت و دلسوزی 
برای خودتان بردارید و کینه  توزی نکنید. زندگیتان را با 
نفرت پیش نبرید چون آخر کار خودتان را خیلی بیشتر از 

کسانی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد.
 بخشش به این معناســت که اجازه نمی دهید دیگران با 

اعمال خود خوشبختی شما را نابود کنند.
 وقتتان را برای اثبات خود تلف نکنید

نگذارید دیگران شما را تا ســطح خودشان پایین بکشند 
و برای راحتی کســانی که نمی خواهند خودشان را باال 

بکشند،  استانداردهایتان را پایین نیاورید.
 وقتتان را بــرای توضیح دادن خودتان بــه دیگران تلف 

نکنید و هیچ وقت بدون وقفه، کاری را انجام ندهید.
زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید  

ســعی نکنید فقط به دنبــال عناصر ایــده آل و بی نقص 
بگردید. دنیای واقعی به افراد ایده آل گرا جایزه نمی دهد؛ 

بلکه به کسانی پاداش می دهد که کار انجام دهند.

- احترام یعنی اینکه چطــور با همه رفتار کنی، نه فقط 
با کسانی که می خواهی تحت تاثیر قرار دهی. 

- گر وا نمی کنی گره ای، خود گره مشــو؛ ابرو گشــاده 
باش چو دستت گشاده نیست.

- انسان یگانه حیوانی اســت که تا وقتی طعمه خود را 
نخورده، با او خیلی دوستانه رفتار می کند. 

- روزی مثل امروز، کمی دیرتر، کمی زودتر، همه چیز 
از نو آغاز می شــود. همه چیز آغاز می شود و همه چیز 

ادامه پیدا می کند.
- هیچوقــت در زندگی به خاطر احســاس ترس عقب 

نایستید.

مصداق اســتفاده: در مورد افرادی به کار می رود که خیلی 
به خود و توانایی هایشان اطمینان دارند.

در حدود چند صد ســال پیش سلســله ای به نام افشاریه 
در ایران حکومت می کردن که نامــش را از بنیانگذار خود 
نادرشاه افشــار گرفته بود. نادر فرمانده ســپاهیان شرق 
ایران بود که کم کم از خراســان شــروع به کشورگشایی 
کرد و توانســت بعد از سلســله صفویان، یك دولت متحد 
اســامی قوی در ایران پایه گذاری کند و تا مدتی امنیت 
را به ایرانیان بازگرداند. نادر بعد از همراه ساختن ایرانیان 
با خود، با همسایگان شــرقی اش وارد جنگ شد و توانست 

کشور هند را تصرف کند.
 در پی این جنگ ثروت بی نظیــری در قالب طا و الماس 

وارد ایران شــد. این جنگ های طوالنــی و پیروزی های 
پی درپی در طول ســال ها باعث غــرور و خودبزرگ بینی 
نادر شد. او کم کم دچار سوءظن به اطرافیان و نزدیکانش 
شد. نادر فکر می کرد همه می خواهند او را از بین ببرند. از 
این جهت روز به روز ظلم بیشتری به مردم روا می داشت و 

بیش از قبل باعث نارضایتی مردم از خودش می شد.
یکی از این گروه های ناراضی، قزلباش ها )ســربازان ترك 
زبان ســپاه صفویان( بودند که گاهی شــورش هایی را در 
مناطق مختلف ایران به راه می انداختند. هر بار نادرشــاه 
سپاهی را مامور سرکوب این شــورش ها می کرد؛ تا اینکه 
یکی از این دفعات که خبر شــورش قزلباش ها به نادرشاه 
رسید، عصبانی شــد و فریاد زد: »فردا به این قزلباش های 
یاغی می فهمانم مخالفت با من یعنــی چه؟ آن قدر از آنها 
خواهم کشت تا از سرشان تپه ای درست شود که از باالی 

آن شهر مشــهد )پایتخت ایران در دوره  افشــاریه( قابل 
دیدن باشد.

همان روز نادر با ســپاهیانش به ســمت غرب ایران راهی 
شدند. به سرعت حرکت کردند و تا شــب به شهر قوچان 

رسیدند. 
همه خســته بودند و نیاز به استراحت داشــتند. نادرشاه 
دســتور توقف و اســتراحت ســپاه را داد. آن شب یکی 
از فرماندهان ســپاه نادرشــاه با فرزند او بحثی کرد و او را 
مغلوب ســاخت که به مزاق نادر خوش نیامد. نادر گفت: 

فردا صبح به حساب هر دوی شما می رسم. 
فرمانده که می دانســت نادر چگونه به حســابش خواهد 
رســید و مطمئنا او را خواهد کشــت، وقتی نادر به خواب 
رفت،آهسته وارد چادرش شــد و با یك ضربه شمشیر او را 

به قتل رساند؛ درواقع در پایان نادر رفت و برنگشت.

لذت زندگی

دانستنی ها

- یکی از بدترین روش های اعدام در قرن های 15 تا 19 میادی اعدام با 
توپ جنگی بود و در ایران در دوره قاجار بســیار مرسوم بود که شخص را 
جلوی لوله توپ می بستند و توپ را آتش می کردند؛ درنتیجه مجرم به دو 

نیم می شد و به طرز وحشتناکی جان می سپرد. 
- فلز نقره از اکثر مواد ضد عفونی کننده بسیار قوی تر است و می تواند 650 

نوع میکروب را از بین ببرد. 
- تعداد رودخانه های کانادا از مجموع تعداد کل رودخانه های بقیه جهان 

بیشتر است. 
- اکثر مدارس ژاپنی فاقد نظافتچی هستند و دانش آموزان روزانه مدرسه 

را نظافت می کنند.
- از هر 12 مرد، یك مرد و از هر 200 زن، یك زن مبتا به کوررنگی است.

- محققان بلژیکی اعام کردند که غم در میان 27 نوع احساس بشر، بیش 
از همه طول می کشد. غم با 120 ساعت، ماندگارترین حس بوده و شادی 

فقط 36 ساعت عمر دارد.
- مجموع طاهای استخراج شــده در طول تاریخ، از ظرفیت 3 استخر 

شنای المپیك کمتر است. 
- در المپیك های گذشته رشته های شلیك به کبوتر، طناب کشی و دوئل 

با اسلحه نیز وجود داشت. 
- اتاق هایی مخصوص سیگاری ها در خیابان های سئول فراهم شده است؛ 

زیرا سیگار کشیدن در خیابان های این شهر ممنوع است.

موفقیت

روی اهداف اصلی تمرکز کنید
یکی از مهم ترین پرسش هایی که همیشــه باید از خودتان بپرسید 
و به آن جواب دهید این اســت: چه مهارتی اســت که اگر من در آن 
عالی باشم بیشــترین تاثیر مثبت را روی کار یا شغل من می گذارد؟ 
از این به بعد برای پیشــرفت در کارتان از این پرسش استفاده کنید 
و پاســخش را از خودتان بخواهید. از رییس، همکاران، دوســتان و 
اعضای خانواده تان نیز این سوال را بپرســید. پاسخ آن را پیدا کنید 
و ســپس برای پیدا کردن مهارت و عملکرد عالی در آن زمینه دست 
به کار شــوید. چیزی که مایه خوشحالی اســت این است که تمامی 
مهارت های کاری قابل یادگیری اســت. وقتی فرد دیگری در یکی از 
مهارت های اصلی عملکرد عالی دارد به این معنی است که شما هم 

اگر بخواهید می توانید در آن زمینه عالی باشید.
یکی از ســریع ترین و بهترین راه ها برای از بین بردن تنبلی و انجام 
ســریع کار این اســت که در حوزه های اصلی کارتان، عملکرد عالی 
داشته باشــید. این مهم ترین کاری اســت که می توانید در زندگی 

حرفه ای خود انجام دهید.
اهداف اصلی کارتان را مشــخص کنید. هدف هایی را مشخص کنید 
که رسیدن به آنها نشان دهنده آن است که کار خود را به بهترین نحو 
انجام می دهید و آنها را روی کاغذ بیاورید. ســپس به هر کدام از آنها 
با توجه به نحوه عملکرد خود در آن زمینــه از یك تا ده نمره بدهید؛ 
آن گاه توانایی یا مهارتی را که اگر به خوبی از پس آن برآیید بیشترین 

تاثیر را روی کارتان دارد، تعیین کنید. 
عادت کنید بعد از این مرتبا اهداف اصلــی کارتان را تجزیه و تحلیل 
کنید. هرگز از تاش برای بهبود کار دست برندارید. همین تصمیم به 

تنهایی می تواند زندگی تان را متحول کند. 

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه 

ضرب المثل 

سود وکو

کارهایی که شما را
 از معمولی بودن نجات می دهد

نادر هم رفت و برنگشت

ثروت آفرینی  

هایالیت 

بزرگ فکر کرده و کوچک 
عمل کنید 

در کوچه ای چهار خیاط مغازه داشــتند که همیشه با هم بحث 
می کردند. باالخره روزی اولین خیاط یك تابلو باالی مغازه اش 

نصب کرد و روی آن نوشت: بهترین خیاط شهر! 
دومین خیاط هم روی تابلویش نوشــت: بهترین خیاط کشور؛ 
همچنین سومین خیاط عبارت بهترین خیاط دنیا را روی سردر 
مغازه اش نوشــت و در نهایت هم چهارمین خیــاط وقتی این 
ماجرا را دید، روی یك برگه کوچــك و البته با یك خط کوچك 

نوشت: بهترین خیاط این کوچه.
در واقع یکی از پیام های حکایت باال این اســت که اولین شرط 
برای به دســت گرفتن بازار ملی و جهانی، این است که عملکرد 
محلی ما خوب و پســندیده باشــد. در سیاســت گذاری های 
اقتصادی این شعار مطرح اســت: »جهانی فکر کنید، اما محلی 

عملی کنید.«
اگر کارهای کوچك را با نــگاه ملی و بین المللــی و نیز در حد 
کیفیت جهانی و مورد پســند همگان انجام دهیم، بدون تردید، 
اثر موجی صدای ما را گوش به گــوش و دهان به دهان از کوچه 
به کوچه هــا، از محله ای به محلــه دیگر، از یك شــهر به همه 

شهرها و در نهایت از یك کشور به کشوری دیگر خواهد رساند. 
یکی از استراتژی های اثر گذار در عرصه کسب و کار، بزرگ فکر 
کردن و کوچك عمل کردن اســت که البته عکس آن می تواند 

بسیار مخرب و صدمه زننده باشد. 
وقتی ما کوچك فکــر کرده، اما بزرگ عمل مــی کنیم، چندی 
نمی گذرد که تــوان هضم، مدیریت و کنترل امــور را نخواهیم 

داشت.
یکی از دالیلی که بسیاری از کســب و کارها شروع خوبی دارند 
و در یك چشــم بر هم زدن عرصه های جهانــی را می پیمایند، 
اما در نهایت به طــور ناگهانی دچار افت، رکود و حتی ســقوط 
می شوند، این اســت که بنیان گذاران آن کســب و کار، در ابتدا 

چشم انداز و برنامه دراز مدتی را تدوین نکرده بودند.

یك عده را باید نگه داشــت؛ نباید رها کرد به امــان خدا تا ببینی 
قسمتت هستند یا نه!

گاهی قسمت، دست گذاشته زیر چانه اش که ببیند آدم چه می کند 
و تا کجا پیش می رود. 

ســر به ســر آدم می گذارد، دور می کند، پنهان می کند پشتش و 
می گوید: باد برد!

تا ببیند چقدر دنبالــش می روی، چقدر پــی اش را می گیری که 
داشته باشی اش و نگذاری بی هوا برود. 

هر چیزی را نباید رها کرد به امید قسمت!
خود قسمت هم گاهی امیدش به آدم هاست 

و زیر لب می گوید: چه بر سر بودن هم می آورید؟! 
حواس پرتی ها و رها کردن هایمان را گردن قسمت نیندازیم!

بزرگ شدیم و فهمیدیم که دوا، آب میوه نبود.
بزرگ شدیم و فهمیدیم که پدر همیشه با دســتان پر باز نخواهد 

گشت آن طور که مادر گفته بود. 
بزرگ شــدیم و فهمیدیم که چیزهای ترســناك تر از تاریکی هم 

هست!
بزرگ شدیم به اندازه ای که فهمیدیم پشــت هر خنده مادر هزار 

گریه بود و پشت هر قدرت پدر  یك بیماری نهفته!
بزرگ شــدیم و فهمیدیم که مشــکات ما دیگر در حد یك بازی 

کودکانه نیست!
و دیگر دست های ما را برای عبور از جاده نخواهند گرفت!

بزرگ تر که شدیم، فهمیدیم این تنها ما نبودیم که بزرگ شدیم، 
بلکه والدین ما هم همراه با ما بزرگ شــده اند و چیزی نمانده که 

بروند؛ شاید هم رفته باشند!
خیلی بزرگ شدیم تا فهمیدیم که دلیل چین و چروك صورت مادر 

و پدر نگرانی از آینده ما بود. 
خیلی بزرگ شــدیم تا فهمیدیم ســخت گیری مادر عشق بود، 

غضبش عشق بود و تنبیهش عشق!
و خیلی بزرگ تر شــدیم تا فهمیدیم از لبخند پدر، انحنای قامت 

اوست!
اگر می خواهی حالت همیشه خوب باشد حالت را به حال دیگران 

گره نزن تا خیالت راحت باشد.

نامزدی لیا و هادی از همان زمان شــروع شد. اگر چه همه 
خوب می دانستند زینت اصا راضی به این ازدواج نیست اما 
هیچ وقت او نمی توانست روی حرف پدر هادی، حرف بزند و 
قرار شد بعد از چهلم مادربزرگ، هادی و لیا در محضر عقد 
کنند و بعد از ســالگردش هم عروسی بگیرند. چند روزی از 
چهلم مادر بزرگ گذشته بود و لیا و هادی در محضر عقد 
کردند و همگی به خانه پدر هادی رفتند. روزهای خوبی بود، 
انگار زن عمو هم کم کم داشــت مهربان تر می شد و لیا را 
به عنوان عروســش پذیرفته بود. تا اینکه تقریبا یك هفته 
پیش از عروسی در حالی که تمام تدارکات آماده بود و لیا و 
هادی در حال رنگ زدن دروازه ورودی خانه بودند، یکی از 
اقوام دور با حالی خراب به سراغشــان آمد، لیا را که جلوی 
درب دید، با ناراحتی زبانش برید. با همان حال هادی را کنار 
کشید و خبر فوت پدر لیا را بر اثر تصادف به او داد. زینت هم 
از پشت پنجره ماجرا را شنیده بود. همه هاج و واج و ناراحت 
بودند، نمی دانستند چه بگویند که یك دفعه پدر لیا از راه 
رسید. او زنده بود و برای لحظاتی همه خوشحال شدند جز 
خودش. کســی که بر اثر تصادف مرده بــود عمو رضا، پدر 

هادی بود.
شوکی عجیب به زینت وارد شــد. نفرت و کینه چند برابر 
پیش به دلش آمد، می گفت: قدم لیا نحس اســت و دلیل 

مرگ همسرش بد قدمی اوست.
 در حالی که بقیه در حال عزاداری بودند، زینت می خواست 
هــادی را مجبور کنــد تا لیــا را طاق بدهــد. همه فکر 
می کردند این حال زینت زودگذر است و او به خاطر شوك 
از دست دادن همسرش این طور رفتار می کند، اما با گذشت 
چند ماه او هنوز سر حرفش بود و این طور کینه ها بیشتر و 
بیشتر می شد. اما هادی جلوی مادرش ایستاد، شاید برای 
اولین بار نزدیك به ســالگرد پدرش، صدایش را روی مادر 
بلند کرد و گفت: من و لیا قبل از فوت بابا با هم عقد کردیم، 
کاری کردیم که هم مادربزرگ دوست داشت، هم بابا و هم 

خودمون. من هیچ وقت نمی خوام دل تون رو بشــکنم و رو 
حرفتون حرف بزنم، اما در این یه مورد باید بگویم حتی اگه 
نخواین تو عروسیمون شرکت کنین، ما این کار را می کنیم. 

- اون دختره نحسه، تو اینو می فهمی؟
- اینا همش خرافاته، حتی اگه شما نخواین تا آخر عمر هم 
منو ببینین، باز من زنمو به خاطر خرافاتی که فقط خودتون 

بهش اعتقاد دارین، طاق نمی دم. 

زینت که انگار متوجه شده بود دیگر حرف هایش بی فایده 
است دســت از اصرار کردن برداشــت و به شرط اینکه لیا 
و هادی دیگر خانواده لیا را نبیننــد حاضر به ازدواج آن دو 
نفر شــد. بقیه هم فکر می کردند این دوران موقتی است و 
این گونه شد که هادی و لیا یك سال بعد از مرگ پدر با هم 
ازدواج کردند و به امید تمام شــدن روزهای سخت، زندگی 
مشترك خود را در خانه کوچك مادربزرگ در گوشه حیاط 
خانه پدری هادی آغــاز کردند.  اگر چــه اذیت های زینت 
تمامی نداشــت، اما هیچ کدام از اینها دلیل آن نبود که لیا 

حاضر نشود دوباره آن خانه و زینت را ببیند.
دلیل اصلی چیز دیگری بود. چیزی که از لیای سی ســاله، 
زنی پژمرده ســاخته بــود؛ زنی کــه پنجاه ســاله به نظر 
می رســید. انگار روی استخوانش پوست کشــیده بودند! 
صورتش بی رنگ و بی روح، هیچ برقی در چشــمان درشت 
و مشــکی اش که زمانی هادی حاضر بود تمام دنیا را بدهد 
تا درخشش آنها را ببیند، وجود نداشت. یك مرده متحرك 
بود بدون هیچ احساســی! ســال ها نه گریه مــی کرد و نه 

می خندید.
از صبح که بیدار می شد به گوشه پنجره زل می زد و انتظار 
می کشــید. گاهی روزها چیزی نمی خــورد به طوری که 
حالش بد می شــد و تنها ســرم بود که او را از مرگ نجات 
می داد. اگر چه شــاید اگر رضا پســرش نبود، مرگ برایش 

مانند عروسی دوباره بود. 
روزهای زیادی از درخواست فامیل برای اینکه لیا به سراغ 
زینت برود می گذشت. لیا و خانواده اش قبول نکرده بودند 
و دیگر هم کسی از او نمی خواســت؛ چون شاید دیدن آن 
وضعیت لیای جوان، آن قدرها هــم دل فامیل را به خاطر 
وضعیت زینت که دیگر ســن و ســالی از او گذشته بود، به 
درد نمی آورد. واقعیت این بود کــه در دعواهای بین زینت 
و لیا تمام فامیل طرف لیا را گرفته بودند؛ چون همه خوب 

می دانستند حق با لیاست...

دو نفر از شاگردان مدرسه شیوانا در هنرهای رزمی 
از بقیه جلوتر بودند. یکی از آنها بســیار باهوش بود، 
روی کارها دقیق می شد و از کوچك ترین جزئیات 

نمی گذشت.
او در تمام ســاعات بیــداری، ذهنــش را فعال نگه 
می داشــت و نکات ریز و دقیقی را مــورد توجه قرار 
می داد که بقیه اصا نمی دیدند و به ذهنشــان هم 
خطور نمی کرد؛ اما رزمی کار دوم که ذهنی متوسط 
داشت، بیشــتر اهل عمل بود. یعنی به محض اینکه 
تصمیمی می گرفــت، بدون مشــغول کردن خود 
و تمرکز روی حاشــیه هــا و جزئیات، بــه اصل کار 

می پرداخت و پیش می رفت. روزی قرار شد یکی از 
آنها برای مســابقه رزمی انتخاب شود. به نظر شیوانا 
شاگردی که باهوش نبود، بهترین گزینه بود. وقتی 
همه شاگردان، مخصوصا شــاگرد باهوش، اعتراض 
کردند و دلیل این انتخاب را پرسیدند، شیوانا گفت: 
این مسابقه رزمی است و کســی پیروز میدان است 
که در استفاده از فنونی که می داند، مهارت، سرعت 

عمل و ورزیدگی بیشتری داشته باشد.
در واقــع در میدان رزم از کســی کــه صدها فن و 
جزئیات را بلد است نباید ترسید، بلکه باید از کسی 
ترسید که به ده فن مســلط است. در واقع رزمی کار 
باهوش مدرســه ما به خاطر عادت و استعدادش در 
توجه و تمرکز روی جزئیات، مجبور است با احتیاط 

و وســواس بیشــتری عمل کند و این اتفاق باعث 
می شــود موقع عمل، ترس به او غلبه کند و سرعت 
واکنــش او پایین بیایــد. اما رزمــی کار دوم وقتی 
وارد میدان رزم می شــود، ذهنش جلوی سرعت او 
را نمی گیرد؛ پــس با قدرت و تمرکز بــاال به حریف 
حمله می کند و از فنونی که آموخته است، با یقین و 

اعتماد به نفس بهره می برد.
رزمی کار باهوش شــاید برای آمــوزش و یادگیری 
فنون جدید و اصــاح فنون ناکارآمد و نیز کشــف 
شیوه های مناســب درگیری و دفاع بهتر باشد، اما 
در میدان نبرد کسی بهتر اســت که هم مشغولیت 
ذهنی کمتری داشته باشد و هم با مقاومت کمتری 

از سوی ذهن خود مواجه شود.

در یك افسانه هندی آمده است که مردی هر روز 
دو کوزه بزرگ آب را به انتهای چوبی می بســت، 
چــوب را روی شــانه اش می گذاشــت و برای 

خانه اش آب می برد. یکی از کوزه ها کهنه تر بود 
و ترك های کوچکی داشــت. هر بار که مرد سیر 
خانه اش را می پیمود نصف آب کوزه می ریخت. 
مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم 
و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام 
آن خلق شــده، به طور کامل انجام می دهد؛ اما 
کوزه کهنه و ترك خورده شــرمنده بود که فقط 
می تواند نصف وظیفه اش را انجام دهد. هر چند 

می دنست آن ترك ها حاصل سال ها  کار است. 
کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یك روز وقتی مرد 
آماده می شد تا از چاه آب بکشد، تصمیم گرفت با 
او حرف بزند: از تو معذرت می خواهم! تمام مدتی 
که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم من 
سود برده ای، فقط نصف تشنگی کسانی را که در 

خانه ات منتظرند فرو نشانده ای. 
مرد خندید و گفت: وقتی بر می گردیم با دقت به 

مسیر نگاه کن. 
موقع برگشت، کوزه متوجه شد که در یك سمت 
جاده، ســمت خودش، گل ها و گیاهان زیبایی 

روییده اند. 
مرد گفت: می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر 
زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترك 
داری و تصمیــم گرفتم از این موضوع اســتفاده 
کنم. این طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش 
کردم و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب دادی. 
به خانه ام گل برده ام و به بچــه هایم کلم و کاهو 
داده ام. اگر تو ترك نداشتی، چطور می توانستی 

این کار را انجام دهی؟
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پیشنهاد سردبیر: 
استادبزرگ شطرنج ایران  درکنار  کودک اصفهانی

فضای مجازیک

در حالی که هنوز اخبار رســمی تعداد قربانیــان و زخمی های 
ساختمان پالســکو اعالم نشــده بود علی کریمی این حادثه را 
تســلیت گفت. صبح پنجشــنبه ســاختمان قدیمی پالسکو در 
یک آتش ســوزی مهیب به طور کامل تخریب شد. علی کریمی 
دراینستاگرام خود با انتشار عکس چند آتش نشان نوشت: کاش 

یه ذره از شجاعت و شهامتتون رو ما داشتیم، روحتون شاد....

نخستین ورزشکاری که حادثه 
پالسکو را تسلیت گفت

الیک روز

اســتاد بزرگ شــطرنج ایران با حضور در کنار کودک 
معلول اصفهانی، اســتاد بزرگی اخــالق گرفت. صالح 
قربانی کودک توانخواه )معلول( اصفهانی  عالقه زیادی 
به شــطرنج دارد و مدتی در کالس های هیئت شطرنج 
اصفهان شرکت کرد اما در ادامه مشــکالتی بر سر راه 
او به وجود آمد که پدر این کــودک را وادار به گالیه در 
رسانه ها کرد. این کودک اصفهانی آرزو داشت احسان 
قائم مقامی استاد بزرگ شطرنج کشورمان را ببیند و با 
او شطرنج بازی کند. حاال خبر رسیده قائم مقامی برای 
برآورده کردن آرزوی صالح، پنجشنبه و به همراه مهرداد 
پهلوان زاده رییس فدراسیون شطرنج به اصفهان سفر 
کرده و میهمان صالح شــده  است.استاد بزرگ شطرنج 
ایران عکسی از این مالقات را هم در صفحه اینستاگرام 
خود منتشــر کرده؛ قائم مقامی در توضیح این عکس 
نوشته: »خوشحالی امروز صبح من از خنده های قشنگ 
و از ته دل صالح ساخته شد. من و مهندس پهلوان زاده 
)ریاست فدراسیون شطرنج( امروز صبح برای ساعاتی 
میهمان صالح قربانی و خانواده عزیزش بودیم. او اگرچه 
به واسطه بیماری نخاعی توانایی کامل جسمانی ندارد 
ولی وجودی دارد سرشار از انرژی و شور و نشاط. درست 
پنج ماه پیش وقتی من میهمــان برنامه خندوانه بودم 
صالح به قدری عاشق شطرنج می شود و اصول ابتدایی 
این بازی را طی آموزش چند دقیقه ای من به کودکان 
 کار با هوش فــوق العاده خود آنقدر خوب و ســریع فرا 
می گیرد که بــزرگ ترین آرزویش می شــود دیدار با 
احســان قائم مقامی پشت میز شــطرنج! او این آرزو را 
چنان زیبا و خواســتنی بیان می کند که تحقق آرزوی 
او خواســته مردم دلدار و مهربان هم می شود تا جایی 
که حتی وزیر ورزش و جوانان بالفاصله پیگیر موضوع 
می شــود و می خواهد هرآنچه الزم اســت انجام شود 
 تا صالح به آرزویش برســد. آیین ســپاس، مــا را فرا

 می خواند به نگاهی پر از شــور و عشق و امید همچون 
خنده های صالح.«

استادبزرگ شطرنج ایران  
درکنار  کودک اصفهانی 

تأمل روز

فوتبال جهان

کشورهای خارجی استقبال خوبی از مسابقات 
ایران دارند

رســول خادم افزود: با این وجــود با لطف خــدا و زحمت 
مجموعه خانواده کشتی در حوزه بین الملل شرایطی فراهم 
شده که در مسابقات مختلف به میزبانی کشورمان همچون 
جام شاهد، روز جهانی کودک و جام تختی کشورهای زیادی 
آن هم با ترکیب کامل به ایران آمدند و استقبال خوبی از این 

رقابت ها داشتند. 
در سه ســال گذشته حدود 15 تا 16 کشــور در جام تختی 
حضور داشــتند و یا ســال های پیش از آن 1۷ یا 1۸ کشور 

برای حضور در این مسابقات به ایران می آمدند؛ اما این را هم 
باید در نظر داشته باشیم که برخی تیم های خارجی فقط با 
یک یا دو کشتی گیر به این مسابقات می آمدند که در حال 
حاضر به این دلیل که برای نخستین بار جام تختی به صورت 
 تیم به تیم برگزار می شود همه کشورها باید با ترکیب کامل 

به ایران بیایند.
به دنبال افزایش سطح کیفی جام تختی هستیم

وی تصریح کرد: این نوع برگزاری و حضور تیم های خارجی 
در جام تختی با ترکیب کامل، کار ســختی اســت. ضمن 
اینکه برگزاری مسابقات به صورت تیم به تیم باعث افزایش 

حساســیت و جذابیت هر چه بیشــتر رقابت ها شده است.
 مطمئنا این موضوع جایگاه ویژه ای به جــام تختی در دنیا 
می بخشــد؛البته برای افزایش هر چه بیشــتر کیفیت جام 
تختی جای کار کردن داریم. جام تختی  مهم ترین تورنمنت 
بین المللی ورزشــی کشور اســت و به جایگاهی رسیده که 

شاهد استقبال کشورهای مختلف از این مسابقات هستیم.
روس ها کمترین تعامل را با ما دارند

خادم در پاسخ به سوال ایســنا درباره سطح باالی تورنمنت 
یاریگین در روســیه و اینکه چرا روس ها عالقه ای به حضور 
در تورنمنت های بین المللی ایران از خود نشان نمی دهند 
گفت:سال گذشته در جام یاریگین فقط 4 تا 5 کشور حضور 
داشتند. روسیه اســتراتژی فنی در قبال ما در پیش گرفته 
و در رده بزرگســاالن بــا کمترین تعامل با مــا حرکت می 
 کنند. به هر حال این یک تفکر فنی اســت که شاید برخی

  مواقع نیــز منطقی باشــد؛ امــا با ایــن وجود مــا پیگیر 
حضور تیم های کشــتی بزرگساالن روســیه در تورنمنت 
 های ایران هســتیم البته در جوانان و رده های دیگر حضور

  خوبــی دارند امــا در رده بزرگســاالن با احتیــاط زیادی 
کار می کنند.

باید به اشــکانی زمان کافی بدهیم و حوصله 
داشته باشیم

وی درباره به وجود آمدن برخی حواشــی در کشتی فرنگی 
نیز خاطرنشــان کرد: باید اجازه بدهیم کشتی فرنگی مسیر 
خودش را با زمان کافی و حوصله طی کند.تیم ملی کشــتی 
فرنگی ما باید ترکیب خود را هم در کادر فنی و هم کشــتی 
گیران پیدا کند و زمان الزم دارد که ایــن کار را انجام دهد. 
تیم ملی بزرگساالن دارای جایگاه ویژه ای است و به همین 
دلیل یک مقدار حساســیت فنی دربــاره آن وجود دارد که 
باید آن را به فال نیک بگیریم و کمک می کند که کادر فنی 

احساس کنند که خیلی دقیق در حال رصد هستند.
خادم با بیان اینکــه هزینه زیادی روی ســرمایه های حال 
حاضر کشــتی فرنگی صورت گرفته اســت گفت:به عنوان 
مثال سرمایه ای مانند محمد بنا به ســادگی برای کشور به 
دست نیامده و سال ها فراز و نشــیب هایی را طی کرده تا از 
آن پختگی برخوردار شده و توانسته به یکی از برترین مربیان 
دنیا تبدیل شود. اگر فرد دیگر هم بخواهد به آن حد برسد و 
پیشرفت داشته باشد باید این فراز و نشیب ها را طی و سختی 
ها را تحمل کند تا به آن ســعه صدر و حوصله الزم برسد که 

البته کار آسانی نیست.
روس ها به دلیل مسائل فنی به ایران نمی آیند

رییس فدراسیون کشتی در پاسخ به این سوال که با توجه به 
حضورش در هیئت رییســه اتحادیه جهانی کشتی درصدد 
تعامل بیشتر با روســیه اســت یا خیر گفت:حضور من در 
هیئت رییســه اتحادیه جهانی کشــتی نمی تواند به عنوان 
نقطه تعامل با روس ها تلقی شــود؛ چرا که این موضوع یک 
بحث فنی اســت و ســرمربیان آزاد و فرنگی روسیه هستند 
که تشــخیص می دهند که آیا به صالحشــان است در یک 

تورنمنت خارجی شرکت کنند یا خیر.

دو شکست حاصل محرومیت دایی؛

تیم دایی بدون »داد و فریاد« می بازد!

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

متقاضیان شــرکت در مزایده مــی توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و 
یا با شماره تلفن 3۷924005-031 واحد 
کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

م الف: 18436

تیم فوتبال نفت تهران در هر دو جلســه محرومیت سرمربی اش 
شکســت خورد تا تاثیر واکنش های دایی در کنار خط مشخص 

شود.
 داد و فریادها و واکنش های عجیب دایــی در بازی جنجالی جام 
حذفی بین ســپاهان و نفت کافی بود تا کمیته انضباطی حداقل 
میزان محرومیت یعنی دو جلسه را برای علی دایی در نظر بگیرد. 
در آن دیدار علی دایی پس از اعــالم پنالتی به ضرر تیمش آنقدر 
در کنار خط شــلوغ کرد تا پس از چندین دقیقه حاج صفی سرد 
شود و پنالتی را به بیرون بزند و این نفت تهران باشد که مقابل 40 

هزار سپاهانی جشن صعود به فینال بگیرد.
پس از آن دیدار و حــرکات ناجوانمردانه دایــی، خیلی ها اعتقاد 
داشتند او با شلوغ بازی در کنار خط و داد و فریاد روی داور و ریتم 
بازی به ســود تیم خودش تاثیر می گذارد. این ادعا اما چندان هم 
بیراه نبود زیرا در دو دیداری که نفت از داشــتن سرمربی خود با 
فریادهای منحصر به فردش در لب خط محروم بود مطلقا بازنده 

محسوب شد و حتی یک امتیاز هم نصیب این تیم نشد.
در میان همه تحلیل هایی که نســبت به رفتار دایی می شود ذکر 
این مســئله که چرا برخــی داوران جرات برخــورد یا در صورت 
لزوم اخراج ســرمربی نفت را در زمان اعتراض های همیشگی او 
در لب خط ندارند پر بیراه نیست. شاید اگر این جرات و اقتدار در 
داوران ایرانی وجود داشت میانگین امتیازات تیم های دایی خیلی 

پایین تر از اینها بود.

سرمایه ای 
مانند محمد 

بنا به سادگی 
برای کشور به 
دست نیامده 

و سال ها فراز 
و نشیب هایی 
را طی کرده تا 
از آن پختگی 

برخوردار شده 
و توانسته به 

یکی از برترین 
مربیان دنیا 
تبدیل شود

رییس فدراسیون کشتی در حاشــیه برگزاری رقابت های بین المللی جام تختی درباره ارزیابی خود از سطح 
کیفی این رقابت ها گفت:در شرایطی که بسیاری از کشورها به لحاظ فقر اقتصادی با مشکالت زیادی دست به 
گریبانند و به همین علت فدراسیون های کشتی و به طور کلی ورزش آنها نیز در فشار هستند، حضور ۲۵ تیم 
خارجی در جام تختی نشان دهنده سطح مطلوب این رقابت هاست.  از طرف دیگر در مسابقاتی که حتی در اروپا 
برگزار می شود و سهولت در رفت و آمد بســیاری از تیم ها وجود دارد و مشکالت امنیتی منطقه خاورمیانه در 

آنجا مشاهده نمی شود باز هم تعداد تیم های شرکت کننده نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است.

خادم در حاشیه برگزاری رقابت های بین المللی جام تختی:

اشکانی باید تحمل بیشتری داشته باشد

  رییس اسبق اینتر انتقال احتمالی لیونل مســی به میالن را رد 
کرده است.ماســیمو موراتی در گفت وگو بــا ANSA گفته: من 
هرگز صحبتی از مسی نشنیدم. شــاید منظور از این صحبت ها 
این اســت که اینتر در حال برنامه ریزی برای یک خرید بزرگ در 

آینده است؛ اما آنها هرگز درباره آرژانتین صحبت نکرده اند.
با مربیگری پیولی، اینتر در ۷ بازی پشــت سر هم برنده بوده و در 
سری آ هم ششــم اســت، موراتی در این باره گفته: پیولی مربی 
بزرگی است، نتایج هم این را ثابت کرده است. این تیم قرار است 
دوران خوبی داشته باشــد. لیگ قهرمانان؟ باید همه چیز را بازی 

به بازی پیش ببریم و بعد ببینیم چه خواهد شد.

پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم دورتموند مدعی شــد که شاید در 
پایان فصل این تیم را تــرک کند ولی هیچگاه بــه بایرن مونیخ 

نخواهد پیوست.
مدت هاست که شــایعاتی مبنی بر جدایی ســتاره اهل گابن از 
دورتموند شنیده می شــود. او که جدایی اش در ژانویه را به طور 

قطع رد کرد، مدعی شد که هیچگاه به بایرن نخواهد پیوست.
او گفت:» هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. تنها چیزی 
که درباره اش قطعیت وجود دارد این اســت که من در دورتموند 
هســتم و از حضور در اینجا لذت می برم ولــی نمی توانم بگویم 
که دو، پنج یا ده ســال دیگر هم اینجا خواهم بــود. این احتمال 
وجود دارد که در تابستان باشگاه هایی برای مذاکره با دورتموند 
تماس بگیرند. با این حال هیچگاه به بایرن نخواهم رفت. در حال 
 حاضر به این موضوع فکــر نمی کنم. من فقــط روی همکاری با 

هم تیمی هایم در دورتموند و گابن متمرکز هستم.«

موراتی: 

مسی در اینتر؟ بعید می دانم!

هیچگاه به بایرن نخواهم پیوست

.. ستاره؛ در سه راهی پیشنهادهای بزرگافزایش تعداد تماشاگران لیگ برتر
سجاد شــهباززاده که در ابتدای فصل تصمیم 
گرفت با اصرار فراوان اســتقالل را ترک کرده 
و راهی لیگ ترکیه شود، حاال مثل دو بازیکن 
پرســپولیس از تصمیم خود پشیمان به نظر 
می رســد. این بازیکن در آســتانه جدایی از 
 آالنیااســپور قرار گرفته و از ســویی برخی از 

تیم های ایران خواهان او هستند. 
 به نظر می رسد سجاد شــهباززاده را می توان 
آخرین معمای نقل و انتقاالت نیم فصل نامید. 
برخی ها پرســپولیس را مقصد بعدی مهاجم 

سابق اســتقالل نامیدند و تکذیب نشدن این 
موضوع از سوی خود این بازیکن نیز جالب به 
نظر می رسید. از سوی دیگر تراکتورسازی نیز 
شدیدا به دنبال جذب شهباززاده است تا خط 

حمله خود را تقویت کند. 

سرپرست سازمان لیگ از افزایش 35 درصدی تعداد تماشاگران لیگ 
برتر شانزدهم نسبت به فصل گذشته خبر داد. حیدر بهاروند سرپرست 
سازمان لیگ اظهار داشت: رقابت های لیگ برتر شانزدهم مورد توجه 
بیشتر فوتبالدوستان قرار گرفته که نشان از افزایش رشد کیفی تیم ها 
و جذابیت بیشتر مسابقات دارد. در نیم فصل اول لیگ برتر شانزدهم 
 ۸۷5 هزار تماشــاگر رقابت های لیــگ را از نزدیک وبــا حضور در 
ورزشــگاه ها تماشــا کردند.بهاروند تصریح کرد: آمار تماشاگران در 
نیم فصل اول لیگ شــانزدهم نشــان از افزایش 35 درصدی تعداد 
تماشــاگران لیگ برتر دارد. در نیم فصل اول لیگ پانزدهم در فصل 

10گذشته 64۸ هزار تماشاگر به ورزشگاه ها رفته بودند.
سکونشین میلیاردی در راه ماشین سازی

با وجود حرکت فوتبال ایران به ســمت حرفه ای  اما هنوز با یک مشکل پیش پا 
افتاده مواجه است که نیاز به توجه بیشتر مربیان باشگاهی دارد.

 فوتبال ایران همواره در زمینه های مختلف با مشکالت اداری و حرفه ای مواجه 
بوده و در سال های گذشــته هم با وجود تالش بسیار مسئوالن هنوز این نواقص 
برطرف نشده و پا بر جا مانده است. با این حال برخی از مشکالت به قدری پیش 
پا افتاده است که شاید رعایت آن نه فقط به مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ 

بلکه به اهالی فوتبال و به خصوص به مربیان ربط داشته باشد.
حضور ســرمربیان تیم ها در نشســت های خبــری پیش از هر مســابقه ای در 
فوتبال اروپا و حتی در اکثر کشــورهای نه چندان صاحب سبک هم به یک امر 
متداول تبدیل شــده و مربی تیم مانند لیورپول برای بــازی تیمش مقابل تیم 
دسته چهارمی هم در نشســت خبری حاضر می شود.شکست یا پیروزی تیم ها 
هم خللی در ایــن امر به وجود نمــی آورد و مربی ای مانند زیــدان حتی بعد از 
قهرمانی در معتبرترین مسابقات هم بعد از انجام خوشحالی، به نشست خبری 
می رود و با قرار گرفتن رودر روی خبرنگاران، به نوعی با هواداران و عالقه مندان 
فوتبال صحبــت می کند.بزرگ ترین مربیــان جهان هم همــواره از این قانون 
پیروی کرده انــد و از این فرصت برای ارتباط با هواداران اســتفاده می کنند؛ اما 
این موضوع تا حدودی در ایران نادیده گرفته شده است.در سال های اولیه دهه 
هشتاد و ادوار نخستین لیگ برتر، مربیان در صورت لزوم در تمرین قبل از بازی 
و بعد از بــازی در کنار زمین حاضر می شــدند و مصاحبــه می کردند. در اواخر 

دهه هشتاد با قانونمند شدن نشســت های خبری، مربیان مجبور به حضور در 
نشست های خبری قبل و بعد از مســابقه شدند و حتی در مقطعی سازمان لیگ 

جرایمی را برای مربیان غایب در نشست های خبری در نظر گرفت.
در ســال های اخیر مربیان ایرانی روش دیگری را در پیــش گرفته اند. در طول 
فصل جاری لیگ برتر، بارها اتفاق افتاده که ســرمربیان تیم هــا به جای اینکه 
در نشســت خبری قبل از مسابقه شــخصا حاضر شوند و پاســخگوی سواالت 
خبرنگاران شــوند و با هواداران تیم های خود به گفت وگو بپردازند، دســتیاران 
خود را راهی نشست خبری می کنند که این رفتار دور از شرایط حرفه ای است. 
یکی از مربیان در توجیه این کار عنوان کرده بود که می خواهد دستیارش هم از 
این فرصت استفاده کند و دیده شــود؛ اما این در حالی است که نشست خبری 
برای دیده شدن نیست و سرمربی تیم باید به هواداران و رسانه ها احترام بگذارد.

رفتار مربیانی ماننــد کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ و حتی در گذشــته 
زالتکو کرانچار به عنوان مربیان حرفه ای می تواند یک الگو برای مربیان وطنی 
باشــد؛ البته در بین مربیان ایرانی هم این موضوع از ســوی مربیانی مانند علی 
دایی، علیرضا منصوریان و ... رعایت شده و کمتر شــاهد غیبت آنها در نشست 
خبری بوده ایم.برخی از مربیان هم برای نشــان دادن مــرام و معرفت خود، در 
حرکتی عجیب در پیروزی تیمشــان در نشســت خبری حاضر نمی شوند و در 
صورت شکست تیمشــان به نشســت خبری می روند که این رفتار هم به نوعی 
رعایت نکردن قانون است.با این حال ســازمان لیگ برتر فوتبال ایران به عنوان 
متولی مســابقات ملزم به نظارت بر این موضوع بوده و بایــد مربیان را مجاب به 
رعایت این قانون کند. در واقــع اگر قانونی وجود دارد، بایــد برای همه در نظر 
گرفته شود و نباید به گونه ای باشد که مربیان به صورت دلخواه در نشست های 

خبری قبل و بعد از بازی حاضر شوند.

خارج از گود

مدافع تیم فوتبال استقالل در آستانه حضور در ماشین سازی قرار 
دارد. امین حاج محمدی، مدافع تیم فوتبال اســتقالل که در لیگ 
برتر شــانزدهم حتی یک دقیقه هم برای تیمش بــازی نکرد، در 
فهرســت مازاد علیرضا منصوریان قرار گرفت.هر چند این بازیکن 
اعالم کرده تا زمانی که مبلغ قرارداد یــک میلیارد و صد میلیون 
تومانی خود را دریافت نکند، از استقالل جدا نخواهد شد اما گفته 
می شــود او در نیم فصل دوم با پیراهن ماشین ســازی به میدان 
خواهد رفت.علی خاکزاد، سرپرســت تیم فوتبال ماشین سازی در 
این باره به میزان گفت: بــا حاج محمدی توافــق کرده ایم و او به 

جمع ما اضافه می شود. 

تخلف پنهان مربیان لیگ برتری؛ 

قانونی که دور زده می شود

بیانیه های پشت سر هم کارلوس کی روش این شائبه را به 
وجود آورده که او دنبال بهانه برای جدایی از تیم ملی است 
واین نظریه زمانی جدی تر می شــود کــه از کی روش به 
عنوان یکی از گزینه های ســرمربیگری تیم ملی آفریقای 

جنوبی نام برده شده است .
کی روش درباره این موضوع گفته: اگر من سرمربی تیمی 
نباشم و مرا به عنوان سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی در 
نظر داشته باشند، این نه تنها برای من بلکه برای هر مربی 
دیگری در جهان مایه افتخار و غرور است که کشوری شما 
را به چشــم فردی می بیند که می تواند رویاها و انتظارات 

یک ملت را به جلو سوق دهد؛ اما در حال حاضر همان طور 
که شما هم می توانید درکش کنید، من وظایف و تعهدات 
اخالقی به قــرارداد فعلی ام بــا تیم ملی ایــران دارم و در 
جایگاهی نیســتم که بخواهم در این مــورد به طور علنی 

نظری بدهم.

 سرپرست تیم فوتبال ســپاهان بعد از پیروزی تیم فوتبال 
ســپاهان مقابل نفت تهــران در لیگ برتــر فوتبال، گفت: 
شرایط تیم سپاهان خوب اســت ولی متاسفانه مسائلی که 

اطراف تیم است، به تیم فشار می آورد. 
مهدی اخوان ادامه داد: از تماشاگران تیم خواهش می کنم 
به این راحتی از حمایت تیم دســت نکشــند و صبر داشته 
باشــند تا در نهایت تیم موفق شــود.وی در پاســخ به این 
سوال که آیا این شــعارها سازماندهی شــده است یا خیر؟ 
 گفت: چه ســازماندهی شده باشد و چه نباشــد، این کارها 
نتیجه ای برای تیم ندارد و خوب نیســت. وی درباره اینکه 

گفته می شود بازیکنان گذشته تیم از جمله محرم نویدکیا 
در این مسائل دست دارند و پشت شــعارها هستند، گفت: 
من خودم با محرم در ارتباطم و قسم می خورم که او پشت 
این کارها نیســت. افرادی مثل محرم خواهان ســربلندی 

سپاهان هستند و از این روش ها متنفرند.

کی روش سرمربی آفریقای 
جنوبی نمی شود

محرم دراین حاشیه ها نقشی 
ندارد

آگهی مزایده عمومی واگذاری 
اتاق پزشک، تزریقات و پانسمان، 
بستری موقت مراکز فوریت های 
پزشکی پیربکران و قهدریجان 

وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
فالورجان به صورت اجاره بهای ماهیانه
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شهرداری

پیشنهاد سردبیر: 
88 دفتر بنیاد مهدویت تاسیس می شود

با مسئوالن

 مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان، از برگزاری
26 کلینیک در شــهرک هــا و نواحی صنعتی مختلف اســتان 

اصفهان خبر داد.
محمد جواد بگی، با بیان اهمیت کلینیک کســب و کار در کمک 
به رفع مشــکالت واحدهای تولیدی، اظهار داشت: مرکز دائمی 
خدمات فناوری و کسب و کار اصفهان، در ساختمانی به مساحت 
تقریبی 10000 متر مربع در شــهرک فناوری اصفهان تاسیس 
شد و تاکنون بیش از 45 شرکت مشــاور صنعتی در رشته های 
گوناگون نظیر ســرمایه گذاری، بازاریابــی و بازرگانی، طراحی 
و نظارت ســاختار ساخت و ســاز، مالی و حســابداری، مالیاتی، 
صادرات و واردات، صندوق ضمانت ســرمایه گذاری و صادرات، 
امور حقوقی، بیمه، اســتاندارد، مدیریت کیفیــت، عارضه یابی 
و بهینه ســازی سیســتم ها و خطوط تولید، شناســایی و ثبت 
شرکت های دانش بنیان، نانو فناوری، تجارت الکترونیک و... طی 
اجرای دستورالعمل های سازمان تشکیل شده و با انعقاد قرارداد 

28 دفتر، به مشاورین، واگذار و تجهیز شده اند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: به 
منظور دسترسی به خدمات مشاوره، شرکت شهرک های صنعتی 
اصفهان تصمیم گرفت با استقرار مشاورین در شهرک ها و نواحی 
صنعتی به صورت سیار، شرایطی فراهم آورد تا خدمات مشاوره از 

نزدیک به صنعتگران ارائه شود.
وی تصریح کرد: برای ایــن منظور در ابتدا در شــهرک یا ناحیه 
صنعتی مکانی مناسب را شناسایی و تجهیز و برای یک روز معین، 
مشــاورین را در غرفه های مختلف مستقر کرده و با اطالع رسانی 
قبلی از طریق پیامک، دعوتنامه رسمی و بنر، از مدیران واحدهای 
صنعتی برای حضور در کلینیک ســیار دعوت به عمل می آید تا 

به صورت رایگان مشاوره دریافت کنند.
بگی با بیان ضرورت آشــنایی صنعتگران با خدمات مشــاوره ای  
افزود:  اوایل آذرماه سال 93 نخستین کلینیک صنعتی در شهرک 
صنعتی سگزی برگزار شــد و تاکنون 26 کلینیک در شهرک ها و 

نواحی صنعتی مختلف برگزار شده است.
وی با اشــاره به مراجعه بیش از  1145 نفــر از مدیران واحدهای 
مختلف صنعتی  به ایــن کلینیک ها و دریافت بیــش از 4200 
خدمت مشــاوره ای گوناگون از ایــن مراکز، گفت: بــا برگزاری 
کلینیک های کســب و کار، ارتباط بین صنعتگران و مشــاوران 
برقرار شد که موجب توسعه فرهنگ مشــاوره، کاهش هزینه ها، 

افزایش تولید و بهبود کیفیت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبر داد:

 برگزاری 26 کلینیک کسب و کار
در استان اصفهان

رییس ستاد تفسیر قرآن استان اصفهان، در گردهمایی 
روحانیون فعال در حوزه تفســیر اصفهان اظهارداشت: 
تفســیر آیات قرآن برای تبیین دســتورات اسالمی و 
قرآنی، الزم بوده و همت نســبت به ایــن موضوع برای 

اقشار مختلف جامعه نیاز است.
حجت االسالم سید حسین بهشتی نژاد افزود: مساجد، 
باید مهد فعالیت های قرآنی باشــند و ظرفیت عظیم 
مساجد و روحانیون استان اصفهان، در خدمت قرآن و 
تفسیر این کتاب الهی قرار گیرد و از این ظرفیت ها باید 

بهره برد.
حجت االسالم بهشتی نژاد با اشاره به اینکه ستاد تفسیر 
قرآن در جهت جریان سازی و جهت دهی نسبت به این 
موضوع تشکیل شده اســت، تصریح کرد: روحانیون با 
استفاده از سبک های تفسیر قرآن، به این موضوع قرآنی 
بپردازند و حتما به تفســیر قرآن در مساجد حداقل به 

صورت هفتگی پرداخته شود.
وی ادامه داد: نباید از ظرفیت های قرآنی و مساجد غفلت 
کرد؛ بلکه باید این ظرفیت ها مــورد بهره برداری قرار 
گیرند و مختص زمانی خاص مانند ماه مبارک رمضان 
نیز نباشند. باید در طول سال به این برنامه ها پرداخته 

شود که بهترین موقعیت برای مساجد هستند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت: 
مسدود کردن ســه هزار حلقه چاه غیر مجاز در دستور 
کار این اداره کل قرار گرفته بود کــه تاکنون موفق به 

مسدود کردن 700 حلقه از آنها شده ایم.
مســعود میر محمد صادقی، آمار چــاه های غیر مجاز 
در اســتان اصفهان را 11 هزار حلقه اعالم کرد و افزود: 
هزینه تقریبی مســدود کردن هر حلقــه چاه، حدود 
4میلیون تومان است؛ بنابراین برای انجام موفق طرح 
مسدود کردن چاه ها، 12 میلیارد تومان نیاز است. وی 
افزود: یکهزار و 200 شمارشــگر )کنتور( هوشمند نیز 
باید برای پایش برداشت ها روی چاه ها نصب شود که 
نصب شمارشگر روی 165 کنتور، مورد تایید بوده و به 
تصویب شورای هماهنگی و شــورای عالی آب رسیده 
است. میرمحمدصادقی بااشاره به همکاری دادگستری 
اصفهان برای پلمب چاه های غیر مجاز خاطرنشان کرد: 
با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی به پرونده حقوقی 

این چاه ها خارج از نوبت انجام می شود.
وی درپایان گفت: طرح ســد و تونل سوم کوهرنگ که 
ازجمله طرح های اقتصاد مقاومتی اســت، هم اکنون 

92درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

 ظرفیت عظیم مساجد
در خدمت قرآن قرار گیرد

مسدود شدن 700 حلقه
چاه غیر مجاز در اصفهان 

آبفاخدمات شهریمساجد

ارائه تسهیالت به 880 واحد 
تولیدی استان اصفهان

نظافت رودخانه زاینده رود 
روزانه انجام می شود

مدیرعامل ســازمان خدمــات موتوری شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: زاینده رود یکــی از آثار تاریخی 
و با ارزش اســت؛ از همین رو همه شهروندان باید به 
نظافت آن توجه ویژه ای داشته باشــند و از ریختن 

پسماندهای تر و خشک در آن خودداری کنند.
حمیدرضا صبــور افزود: نظافــت و الیروبی رودخانه 
زاینده رود، از دیگر وظایف ســازمان اســت که باید 

برای آرامش شهروندان و پویایی شهر انجام شود.
مدیرعامل ســازمان خدمــات موتوری شــهرداری 
اصفهــان ادامه داد: هــر روز اکیپ هــای ویژه در 2 
شــیفت کاری و زمانی که رودخانه خشــک باشــد 
یا آب داشــته باشــد، هم بــرای نظافــت و زیبایی 
آن مشــغول بــه فعالیــت هســتند و هم مشــکل 
محل های حادثــه خیــز رودخانه را کــه در زمان 
 پر آبــی ایجــاد می شــود، بــا روش هــای خاص

برطرف می کنند.
صبور در ادامه بیان کرد: اکنون تعــداد نیروها برای 
نظافت رودخانه به منظور جاری شــدن آب افزایش 
پیدا کرده اســت که به محــض ورود آب، زباله هایی 
را که آب باخــود از باالدســت به همراه مــی آورد، 

جمع آوری می کنند.

استاندار اصفهان در نشســت اقتصاد مقاومتی استان 
با اشاره به درخواست تســهیالت و نقدینگی از سوی 
بنگاه های تولیدی و صنعتی اظهارداشت: بیش از هزار 
و 700 درخواست از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی 
اســتان اصفهان برای دریافت تسهیالت، ثبت و با آنها 
موافقت شده که نزدیک به هزار مورد آنها به بانک های 

عامل، مراجعه و جهت تشکیل پرونده اقدام کرده اند.
رســول زرگرپور  افزود: از میان پرونده های تشــکیل 
شــده در بانک هــای اســتان اصفهــان، 880 مورد 
تســهیالت بانکی را دریافت کرده اند که مابقی نیز در 
مســیر دریافت هســتند. زرگرپور ادامه داد: بررسی 
درخواســت های شــرکت های تولیدی و صعنتی در 
کارگروه ها در حال انجام اســت که بر اساس بررسی 
کارگروه، تاییدیــه و موافقت، صادر و بــه بانک های 
عامل استان معرفی می شوند. وی به عملکرد کارگروه 
رفع موانع تولید استان اصفهان اشــاره و تصریح کرد: 
این کارگروه در بررسی مشــکالت و کمک به رفع آنها 
نقش آفرین بوده و برخی از واحدهــای صنعتی که با 
مشــکالتی همانند نقدینگی، قوانین سخت دستگاه 
اداری، موانع در فعالیت و مــواردی از این قبیل روبه رو 

بوده اند، مشکالتشان با رایزنی ها حل شده است.

خبر

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

نصب 64 سامانه ثبت تخلف سرعت 
در بزرگراه ها

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان:

احداث فرهنگسرای بابوکان ظرف 
یک ماه آینده اجرایی می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان: 

 شرایط برای ساخت و ساز 
در بافت فرسوده مهیا شده است

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: نظر 
به حســاس بودن وضعیت ترافیک درون شــهر، این دوربین ها 

24ساعته به صورت آنالین عبور و مرور را کنترل و ثبت می کنند.
همایون یزدان پناه با اشاره به اینکه تاکنون 64 سامانه ثبت تخلف 
سرعت، با 105 دوربین در بزرگراه ها و معابر اصلی شهر اصفهان 
راه اندازی شده اســت، ادامه داد: تا اوایل سال آینده این تعداد به 

104 سامانه با 185 دوربین افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیر مرکز کنتــرل ترافیک شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه 
دوربین هاي ثبت تخلف در مسیر اتوبوس هاي تندرو ) BRT (  در 
خیابان جي نصب  شده است، ادامه داد: در حال حاضر 40 سامانه 
ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و توقف روی خطوط عابر پیاده در 
تقاطع هاي شهر نصب شده است. وی اعالم کرد: 20 هزار تومان 
جریمه برای توقف روی خطوط عابرپیاده و 200 هزار تومان برای 

عبور از چراغ قرمز در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: برای ارتقای سرانه 
فرهنگی منطقه، احداث فرهنگســرای بابوکان در دستور کار قرار 
گرفته است. حســین جعفری فشــارکی افزود: عملیات اجرایی 
فرهنگسرای بابوکان در محله بابوکان به مساحت 850 متر مربع 
ظرف یک ماه آینده اجرایی می شــود. مدیرمنطقه 2 شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه ایــن فرهنگســرا در 3 طبقه احداث 
می شود، ادامه داد: این پروژه با اعتبار 15میلیارد ریال سال آینده 
تکمیل می شود. جعفری با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه 
داد: احداث میدان شــهدای ملت ولدان در محله ولدان در دست 
اجراســت. وی اعالم کرد: برای اجرای این پــروژه یک میلیارد و 

200میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان  اظهار کرد: 
شرایط براي تشــویق ساخت و ســاز در بافت فرسوده مهیا شده؛ 
چراکه ساخت و ساز در این بافت ها به منزله توسعه درون زاست.  
سید جمال الدین صمصام شــریعت،  در ادامه با اشاره به تعریف 
توســعه دورن زا، گفت: بــا توســعه درون زا از ضخیم شــدن 
 پوســته بیرونی شــهر، جلوگیری و به فرســودگي درون شهر

رسیدگی می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه با 
اجرای این شیوه توسعه شهری، تا سال ها نیازي به توسعه شهر از 
بیرون نداریم، عنوان کرد: بر حسب محاسبات اگر تراکم 150نفر 
در هکتار براي بافت فرسوده در نظر گرفته شود، با توسعه درون زا 
از اسکان جمعیت با وسعت نامتوازن در شــهر جلوگیری شده و 
شهروندان در بخش های میاني و مرکزي آن مستقر مي شوند. وی 
با بیان اینکه شهرسازي الکترونیک از اهمیت ویژه اي در مدیریت 
شهری اصفهان برخوردار است، تاکید کرد: در راستاي شفافیت و 
سهولت در کارها، مراجعه کمتر شــهروندان به عوامل شهرداري 
و به حداقل رســاندن دیدارهاي چهره به چهــره ارباب رجوع با 
کارمندان شــهري، بخش اعظمي از نیازهاي آنها از قبیل صدور 
پروانه و شهرســازي به وسیله این سیســتم برطرف می شود که 

نسبت به آن باید اطالع رساني مناسب صورت گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان اظهار داشــت: در راستای 
پیروی از این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند »امروز کتابخوانی 
و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی که یک واجب دینی است«، با تالش 
و پیگیری های صورت گرفته، در حال حاضــر 16 کتابخانه در جوار بقاع 
متبرکه سراسر استان اصفهان ایجاد شــده که به مراجعه کنندگان خود 
خدمات الزم را ارائه می کند. حجت االســالم والمســلمین رضا صادقی 
تصریح کــرد: در مجموع 23 کتابخانه عمومی و تخصصی در مســاحتی 
به متراژ 6931 متر مربع در بقاع متبرکه و اماکن مقدس سراســر استان 
ایجاد شده اســت که در مخزن آنها، 263 هزار و 890 جلد کتاب نفیس 

نگهداری می شود. 

مسئول دفتر نمایندگی سیاســت گذاری ائمه جمعه استان اصفهان، در 
گردهمایی ائمه جمعه اســتان اظهارداشت: در 88 شــهر استان اصفهان 
نماز جمعه اقامه می شــود که در این شهرستان ها، دفتر بنیاد مهدویت با 
همکاری ائمه جمعه تاسیس می شود. حجت االسالم محمدرضا صالحیان،  
افزود: با تاســیس دفاتر بنیاد مهدویت، فعالیت ها به صورت تخصصی با 
موضوع مهدویت دنبــال و انجام می شــود که ائمه جمعــه، روحانیون، 
شخصیت های فرهنگی و مذهبی در این خصوص همکاری می کنند. وی 
ادامه داد: رویکرد برنامه های فرهنگی و دینــی باید با محوریت مهدویت 
باشد؛ زیرا نیاز امروز جامعه است و امروز باید توصیه های امام زمان)عج( و 

تاکیدات ایشان به عنوان امام عصر و زمان، مورد توجه قرارگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

بیش از 263 هزار کتاب در کتابخانه های بقاع متبرکه اصفهان موجود است
مسئول دفتر نمایندگی سیاست گذاری ائمه جمعه استان:

88 دفتر بنیاد مهدویت تاسیس می شود

امام جمعه اصفهان در خطبه  اول نماز جمعه این هفته 
شــهر اصفهان، درخصوص مباحث توحید اظهار کرد: 
طبق یکی از آیه های قرآن کریم، اعمال ما انسان ها به 

پیامبر و امامان می رسد و ارائه می شود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: اعمال ما هر 
روز به امام زمان)عج( ارائه می شود. در رابطه با توحید 
بحث هایی ارائه شــد و در آیات فــراوان قرآن گفته 
شــده که همه موجودات، خداوند را عبادت می کنند 
و ماه ها، خورشید، ســتارگان و... همه به تسبیح خدا 

می پردازند.
طباطبایی نــژاد در خطبه  دوم نمــاز جمعه این هفته 
شهر اصفهان اضافه کرد: ایثارگران کسانی هستند که 
خودشان را به سختی می اندازند تا دیگران به آرامش 
برســند که این نوعی ایثار اســت؛ در حادثه پالسکو 
آتش نشانان که ایثارگر هستند، سعی کردند تا نفرات 
را بیرون آورند. اجناس پوشــاک و پالستیکی در این 
ساختمان وجود داشــت که متاسفانه به علت قدیمی 
بودن آن، در اثر گرما و حرارت ویران شــد و ان شاءا... 
خدا همه اینها را شهید حساب می کند؛ چرا که طبق 
روایات کســانی که در آب غرق شــوند یا ساختمانی 

روی آنها خراب شود، شهید به حساب می آیند.
وی ابراز کرد: برداشتن آوارها بســیار مشکل است و 
امیدواریــم خداوند به خانواده های این آتش نشــانان 

اجر جزیل عنایت فرماید.
طباطبایی نژاد ادامه داد: همه دولت ها با پول ملت کار 
و خرج می کنند؛ اما هیچ کدام قصد بد نداشتند و همه 
دولت ها می خواهند مردم از دســت آنها راضی باشند. 
همه باید برای جوانانمــان خصوصیات انقالب را بیان 
کنیم و بگوییم در آن زمان شــاید 300 روســتا برق 
داشتند؛ اما حال شــاید فقط 300 روستا برق نداشته 

باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به روز 
گمرک اظهــار کــرد: متاســفانه االن در گمرک ها 
ســختی هایی وجود دارد و بخشــی از قاچاق کاالها 

تقصیر خودمان است.
وی بیان  کرد: گمرکی ها بدانند که به نفع کشــور کار 
نمی کنید، این همه ســختگیری نداشته باشید؛ گیر 

دادن ها در گمرک ها، قاچاق را بیشتر می کند.
طباطبایی نژاد در پایان ابراز کــرد: در گمرک به هم 
سوءظن نداشته باشــیم و ســختی ها را کم کنیم تا 

مشکالت از جمله قاچاق کمتر شوند.

امام جمعه اصفهان:

گمرک به نفع کشور
کار نمی کند

خطبه

مهدی جمالی نژاد افزود: شهرداری قرار نیست در ساخت و ساز 
شهر تنها بماند چرا که اگر بخواهیم شهری توسعه پیدا کند، باید 

همه با هم آستین همت را باال بزنیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: فعالیت کردن در شــهر اصفهان از 
حساسیت باالیی برخوردار است چرا که شهری تاریخی و میراثی 
به شمار می رود، البته با وجود تمام این محدودیت ها، با همکاری 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی زحمات بی شماری برای توسعه 

شهر انجام شده است.
جمالی نژاد با اشاره به اهمیت جذب ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی گفت: از سال 85 تا 94، هزار و 110 میلیارد تومان پروژه 
مشارکتی با سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شده، در حالی 
که از ابتدای ســال جاری، این میزان به بیش از 3 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه دســت اندازهایی بر ســر 
راه ســرمایه گــذاران وجــود دارد، گفت: شــهرداری باید این 
دست اندازها را رفع کند تا سرمایه گذاران بیشتری جذب شوند 
و بر همین اساس شــهرداری اصفهان همه تالش خود را به کار 

گرفته است.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه در شهرداری و شورای اسالمی شهر 
اصفهان اراده جذب ســرمایه گذار وجود دارد، افزود: زمینه های 

حضور سرمایه گذاران در بخش های متفاوت شهر، بسیار متنوع 
است؛ البته امیدواریم در حوزه ساختمانی کارهای جدیدی ارائه 
دهیم. وی با اشاره به پروژه های مشارکتی در شهر تصریح کرد: 
در حوزه خدمات شــهری، احداث پمپ بنزیــن های کوچک و 

سبک و در حوزه سالمت، احداث شهرک سالمت را داشته ایم.
وی اضافه کرد: در حوزه تبلیغات نیز خدمــات بی نظیری ارائه 
شده اســت اما انتظارات من در این حوزه بیشــتر است و باید 

فعالیت های جدیدی ارائه شود.
شــهردار اصفهان ادامه داد: بــه تازگی کلید مشــارکت های 
سه جانبه زده شد که دیده شده مالک، شــهردار و سرمایه گذار 

شرایط مطلوب و جدیدی را ایجاد می کنند.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه محور توســعه شــهر اصفهان،  
گردشگری و هنری اســت، گفت: امیدواریم با گام های بلند و 

همکاری یکدیگر، اصفهان را به سایر شهر های دیگر برسانیم .
سرمایه گذاران باعث توسعه و رشد شهر می شوند

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان  نیز در آیین رونمایي از 
لوگوي کیفیت برتر پروژه هاي مشارکتي شــهرداري اصفهان 
اظهار کرد: ســرمایه گذاران یار همیشگی شــهر و شهرداری 
اصفهان هســتند که همراهی آن منجر به رشد و توسعه شهر 
شده اســت. رضا امینی افزود: امروز در آستانه تحولی عظیم در 

حوزه سرمایه گذاری قرار داریم که به دنبال آن شهر پوست اندازی 
خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه این توسعه حاصل فضایی آرام و 
عالمانه توأم با همیاری مدیریت شهری و سرمایه گذاران است، 
ادامه داد: در سال های اخیر شهرداری اصفهان با حضور افرادی 
همچون همکاران مدیریت سرمایه گذاری و امور مشارکت ها، به 

این سمت و سو حرکت کرده است.
امینی اضافه کرد: با ورود شهرداری اصفهان، زمینه برای حضور 
سرمایه گذاران بیشــتر، فراهم و در این حوزه گام های بزرگ و 
موثری برداشته شده است که امیدواریم با ایجاد حلقه های فکری 
بین سرمایه گذاران و شــهرداری اصفهان، فرآیندهای مناسب 
ایجاد شــود. وی بیان کرد: نتیجه این همفکری نیز باید به بهتر 

شدن کیفیت زندگی مردم منجر شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: البته نمونه های بسیار 
خوبی در حوزه های گردشــگری، سالمت، اقتصادی، فرهنگی 
و مسکن با مشارکت شهرداری و ســرمایه گذاران اجرایی شده 

است.
امینی با تاکیــد بر اینکه مدیریت شــهری باید با ســعه صدر 
بیشتر، برای حضور سرمایه گذاران  جذابیت ایجاد کند، افزود: 
همچنین ضمانت اجرایی و نگاه باز برای حفظ ســرمایه و سود 

سرمایه گذاران باتوجه به تفاوت دیدگاه ها باید میسر شود.
وی ادامــه داد: باید پذیرفت که برای حضــور بخش خصوصی 
واجب اســت ملزوماتی رعایت شــود که نیاز به تعامل دوطرفه 
دارد؛ این اقدام باید به تسهیل شــرایط برای حضور حداکثری 
سرمایه گذاران منجر شــده تا به نوعی در چارچوب های اداری 
گرفتار نشوند. وی اضافه کرد: مردم به امنیت و آرامش نیاز دارند، 
ســرمایه گذاران هم جزو مردم هستند و شــهرداری موظف به 

مردم داری و تامین ابزارهای الزم در این خصوص است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: متناسب با رشد کمی 
پروژه ها، نگاه مدیریت شــهری هم باید رشد کند، البته وظیفه 
کارکنان شهرداری ها کنترل فرآیندهای شهری است که بدین 
سبب باید در شهرداری به منظور ســهولت در انجام امور اداری 

برای سرمایه گذاری ها بخشی ایجاد شود.
امینی افزود: از طرفی رعایت زمان بنــدی در عملیات اجرایی 
پروژه های مشــارکتی ضروری اســت که در کنــار آنها، دیگر 
پروژه های عمرانی به ثمر برسد. وی تصریح کرد: مردم در حال 
حاضر به شــهرداری ها نگاه ویژه ای دارند؛ چرا که پیش از این 
شهرداری را مرکز تولید نارضایتی های مردمی می دانستند، اما 
امروز با ریشــه یابی و تالش برای رفع آنها این نگاه تغییر کرده 

است.
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان ادامــه داد: کیفیت 
ساخت و سازها در بخش خصوصی بهتر رعایت می شود؛ به همین 

دلیل باید حاشیه سود مناسب برای سرمایه گذار تامین شود.

مردم به امنیت و 
آرامش نیاز دارند، 
سرمایه گذاران هم 

جزو مردم هستند و 
شهرداری موظف به 
مردم داری و تامین 

ابزارهای الزم در 
این خصوص است

شهردار اصفهان:

شهرداریبرایحذفدستاندازهایسرمایهگذارانتالشمیکند

شــهردار اصفهان در مراســم رونمایی از نشــان کیفیت برتر پروژه هاي مشارکتي، با اشــاره به اعتماد 
سرمایه گذاران به شهرداری، اظهارکرد: اعتماد سرمایه گذاران برای من بسیار ارزشمند است؛ چرا که با اعتماد 

آنها می توانیم برای توسعه شهر گام های بزرگی برداریم.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
رمان »کافه خیابان گوتــه« اثری خواندنی و قابل توجه محســوب 

می شود که سال جاری روانه بازار کتاب شده است. 
در این اثرحمیدرضا شاه آبادی کوشیده با اشاره ای به اثر قبلی خود 
)دیلماج( ذهن خواننده را به این سو بکشاند که این اثری در ادامه آن 
است اما فقط جز قرابت شــخصیت  رمان با »میرزا یوسف مستوفی« 
فضاها با آن اثر متفاوت است. در این اثر خواننده سرگذشت کیانوش 

مستوفی را با فرمی جذاب می خواند.
تلفیقی از نامه نگاری و روایت اول شخص، سبکی است که شاه آبادی 
برای دادن اطالعات به خواننده اش برگزیده و همین سبب می شود 
 که خواننده در کشــف اتفاقات رمــان و پیشــرفت آن نقش فعالی 

داشته باشد. 
از این رو باید به آنهایی که این متن را می خوانند گفت که در خواندن 
رمان شاه آبادی باید »شش دانگ« حواستان جمع اثر باشد و مراقب 

باشید زیرا ممکن است اگر حواستان پرت شود نخ تسبیح اتفاقات از 
دستتان خارج شود.

این نکته را باید پای خالقیت شــاه آبادی گذاشت که برای بخشیدن 
رنگ ادبیات به اثرش از آن ســود برده تا خواننده را در لذت خواندن 

یک اثر ادبی یاری کند.
در »کافه خیابان گوته« شــما هم تاریخ می خوانید و هم نمی خوانید 
به تعبیری شاه آبادی تنها حســی از تاریخ را در اثرش وارد کرده و به 
هیچ وجه رمانش رنگ و بوی تاریخی نــدارد. در این کتاب می بینیم 
که به اشــاره و مگر به ضرورت به اتفاقات تاریخی، آن هم آنجا که به 
پیشبرد داستانش کمک می کند اشاره کرده است. شاید بتوان گفت 
آثاری که در دســته تاریخی قرار می گیرند باید این عبارت را رعایت 
کرده باشند که:»تاریخدان به شما خواهد گفت که چه اتفاقی افتاد، 

رمان نویس به شما می گوید آن اتفاق چه حسی داشت.« 

کویسادیالی اسفناج و لوبیا سیاه

لبخندک

گوناگون

کالهبرداری اینترنتی

مواد الزم:یک چهــارم قوطی لوبیا 
سیاه، شسته شــده و خشــک،۳ فنجان 
اسفناج تازه و خرد شــده،۱ پیاز متوسط 
نگینی شده،۱ فلفل دلمه ای نگینی شده،۶۰ 
گرم پنیر کم چرب فلفلی خرد شــده،یک 
چهارم قاشــق چای خوری زیره سبز،یک 
چهارم قاشــق چای خوری فلفل ســیاه 
آسیاب شــده، فلفل هندی آسیب شده  ۱ 

قاشق چای خوری، روغن زیتون یا کانوال به میزان الزم،۳ نان ذرت ترد مکزیکی ۸ اینچی، 
اسپری آشپزی مخصوص نچسبیدن غذا به کف ظرف

طرز تهیه: روغن را در یک تابه  بزرگ حرارت دهید. پیــاز و فلفل دلمه ای را حدود ۵ 
دقیقه در روغن تفت دهید. فلفل هندی و زیره را اضافه کرده و بعد اسفناج را نیز بیفزایید و ۵ 
دقیقه  دیگر مواد را تفت دهید. حاال لوبیا و فلفل سیاه را نیز اضافه کنید و آن قدر هم بزنید تا 
کل مخلوط داغ شود. اکنون تابه را از روی شعله برداشته و کنار بگذارید و به ظرف دیگری، 

اسپری مخصوص نچسبیدن مواد غذایی  بزنید.
 نان های مکزیکی را در ظرف چیده و یک سوم از مخلوطی را که درست کرده اید روی نصف 
هر نان، قرار دهید، آن گاه حدود ۱ قاشــق غذاخوری از پنیرتان را روی مواد بپاشــید. حاال 
نیمه  دیگر نان ها را روی مواد برگردانید  و هر ســمت نان ها را به مدت چهار دقیقه تا زمانی 
که طالیی و ترد شوند سرخ کنید. هر کویسادیال را به دو بخش تقسیم کرده و با گشنیز خرد 

شده، سالسا و یا ماست مطابق میل خودتان سرو کنید.  

چرا تقلب می کنیم؟

کارتون هاکلبری فین یادتان هســت؟ آنجا 
بابای هاکلبری که قیافه اش شبیه به نارگیل 
حمام نرفته ای بود که شلوارهای پاچه کوتاه می پوشید، چند سی 
سی آب رودخانه می ســی ســی پی را توی بطری می ریخت و به 
اسم مایع دهان شــویه و شــربت دل درد به این و آن می فروخت. 
شــگرد کارش هم این بود که مدام جا به جا می شد و از این شهر به 
آن شــهر می رفت. برای همین وقتی باالخره شست مردم خبردار 
می شــد که آب خالی را به قیمــت چند دالر خریده انــد و دنبال 
شــکایت می رفتند، بابای هاکلبری چند ایالت از آنها دور شده بود 
و دیگر دست کســی به او نمی رســید. البته آب رودخانه آن قدرها 
هم که به نظر می رســد تمیز نیســت. ما توی دوره دبیرستان آب 
زاینده رود را زیر میکروسکوپ گذاشــتیم و دیدیم که پر از جانوران 
ریزی است که داشتند به ما لبخند می زدند، شکلک در می آوردند 
و حرکات موزون اجرا می کردند. بگذریم حــاال به دور و برتان نگاه 
 کنید و ببینید که چند تا بابای هاکلبری پیــدا می کنید که دارند 
 بطری هــای آبشــان را اینجــا و آنجا آب مــی کننــد. اینترنت و 
شــبکه های پیام رســان موبایلی پــر از آگهی های امثــال بابای 
هاکلبری فین است. آدم هایی که نه نام و نشــان درست و حسابی 
دارند و نه جا و مکانی که بعدا بشود آنجا پیدایشان کرد و برگه های 
شکایت را برایشان فرستاد. تصور کنید که شرکتی شروع به تبلیغ 
جورابی می کند که بو نمی گیرد و بعد از یک هفته هم شســت پای 
آدم از گوشه اش بیرون نمی زند! این شــرکت ما را با تبلیغ هایش 
بمباران می کند تا حدی که آخرش تســلیم می شویم و ۳ جفت از 
این جوراب ها می خریم. در اولین هفته خرید وقتی که داریم جوراب 
بوگرفته و سوراخ شــده ای را که باعث خارش کف پایمان شده، در 

می آوریم دیگر نه تبلیغی هست، نه شماره تلفنی و نه شرکتی!

کافه خیابان گوته

قانون های بی نظیر چربی سوزی)1(
جای هیچ سوالی نیســت که چربی سوزی، یک پروسه  ۲۴ ســاعته است. برای اینکه 
آتش درونتان را شــعله ور نگــه دارید، باید در طول روز هر دو ســه ســاعت یک بار 
چیزی بخورید. نه تنها این، بلکه باید در هر زمان، غذای مناســبی را انتخاب کنید تا 

متابولیسم بدنتان دور برداشته و سیکس پکتان آماده  نمایان شدن شود.
طبق نگرش ما، این  قانون های  اساســی، همه  آن چیزی اســت که برای آب کردن 
چربی های شــکم و پهلو و کل بدنتان بــه آن نیاز دارید. اغلب آنهــا مرتبط با خورد و 

خوراک هستند، اما تمرینات ورزشی نیز نقش خود را بازی می کنند.
خانم ها و آقایان، دیگر زمان اضافه وزن به سر آمده، حاال وقتش رسیده که بدنی بدون 
چربی و خوش اندام پیدا کنید. قانون های  چربی سوزی، به شما کمک خواهد کرد تا 

وارد این فاز جدید شوید.
کالری ها را کاهش دهید و بسوزانید

مرحله  اول، حول محور ریاضیاتی ساده می چرخد: شــما باید کالری کمتری از آنچه 
بدنتان با آن خو گرفته مصرف کنید، تا بدنتان چربی اش را از دست بدهد. هنگامی که 
کاهش مصرف کالری رخ دهد، بدن شما به ســراغ چربی ها می رود تا این اختالف رخ 

داده در کمبود انرژی را جبران کند و بدین ترتیب، به تدریج الغر می شوید.
بقیه  قوانین به کنار، این یک قانون، در رأس لیســت ما قرار دارد، مهم هم نیست چه 

نوع رژیمی می گیرید.
این کار را بکنید: اغلب افرادی که عموما فعالند و مرتبــا تمرین می کنند، به ازای هر 
یک کیلو از وزن بدنشان تقریبا ۳۶ کالری یا بیشــتر در طول روز می سوزانند. بر طبق 

این فرض، شخصی که ۱۰۰ کیلو باشد، حدود ۳۶۰۰ کالری در روز مصرف می کند.

نداشاه نوری

به خاطر تــرس از شــهریه ها تقلب 
می کنیم

رضا دانشجوی سال سوم مهندســی مکانیک از 
دانشگاه آزاد است. 

او می گویــد دغدغــه نمره داشــتن و تــرس از 
افتادن بین دانشــجویان دانشــگاه آزاد بیشتر از 
دانشگاه های سراســری اســت و این طور تقلب 
کردنش را توجیه می کند؛» راســتش را بخواهید 
من در دوره مدرسه آن قدر توی خط تقلب کردن 
نبودم ایــن موضوع چندان برایم مهــم نبود ولی 
از وقتی که به دانشــگاه آمدم و درگیر شــهریه ها 
شدم بیشــتر زمانم به جای درس خواندن، صرف 
کار کردن می شــود از طرفی هم شهریه های هر 
ترم ما باالی یک میلیون اســت برای همین اصال 
 نمی توانم ریسک کنم و به ناچار به تقلب متوسل 

می شوم.«
معلممان به کلید سواالت 1۰ داده بود!

امــا یکی دیگــر از دانش آمــوزان، بــرای تقلب 
کردن و خالقیت به خــرج دادن در این راه بهانه 
دیگری مــی آورد و می گوید: گاه بــد درس دادن 
معلم هــا و ســخت گیری بیــش از انــدازه آنها 
باعث می شــود تا ما ســراغ تقلب کــردن برویم 
مثال همین امســال ما معلم ریاضی داشــتیم که 
خودش می گفت چند ســال پیش مصحح حوزه 
امتحــان نهایی بــوده و موقع تصحیــح به کلید 
 ۱۰ داده است خب شــما تصور کنید به ما چقدر 

می دهد!
مراقب ها بابت حق الســکوت، ۵۰هزار 

تومان می گیرند
تا پیش از این بســیاری از ما تصور می کردیم که 
برای انجام یک تخلــف و تقلب در امتحان مهارت 
خود شخص و در عین حال تعامل بین دانشجویان 
می توانــد دو فاکتور موفقیت آمیز این امر باشــد 
اما امین می گوید که در کنــار این دو مورد، توجه 
به مراقبان امتحان مورد ســومی اســت که باید 
دانشــجویان در حین تقلب حتمــا آن را در نظر 
بگیرند ولی نکتــه جالب توجه، رویکــرد نوینی 
اســت که افراد و مراقبان در برخورد با یکدیگر و 
به تازگی در پیش گرفته انــد و طی یک معامله به 

توافق رسیده اند.
»در طــول این چند ســالی که من دانشــجوی 
رشــته مهندسی هســتم شــاید از بین مراقبان 
زیــادی، چهار پنــج نفری باشــند کــه کامال با 
فوت هــای کوزه گری تقلــب آشــنایی دارند و 
می تواننــد مچ دانشــجو را بگیرند کــه بچه ها با 
آن چند نفــر هــم وارد مذاکره شــده اند طوری 
که بــه ازای هر تقلبی کــه از بچه هــا می گیرند 
 بچه ها ۵۰ هــزار تومان حق الســکوت بــه آنها 

می دهند!«
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
گواراترين زندگی، از آِن کسی است که به آنچه خدا قسمت او کرده، 

راضی باشد.
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