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رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان اظهار کرد: ســتاد دهه فجر بــا رویکرد 
عمومــی، نوآورانه و خالقانه کردن این مراســم با 
مشــارکت تمامی نهادها و دستگاه ها با حضور 24 
کمیته، تمام ظرفیت ها را برای اجرای یک مراسم 

مناسب به کار خواهد گرفت. جعفر عسگری گفت: 
اســتفاده از ظرفیت هنری، ایجاد امید و نشــاط، 
وحدت، همدلی و وفــاق در جامعه، ازجمله نکاتی 
اســت که برنامه های دهه فجر باید بــر محور آنها 

حرکت کند. وی اضافه کرد: برخی از سازمان ها...

 از تریبون دهه فجر 
بهره برداری سیاسی نشود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

یک حضور پررنگ و شــاید بتوان گفــت »پررنگ ترین«  زینب ذاکر
حضور را »سایپا« داشت؛ سایپایی که البته نیازی به تبلیغ 
ندارد. نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان در حالی روز جمعه به پایان رسید که 
گروه خودروسازی سایپا در راستای معرفی هرچه بیشــتر و ارائه توانمندی ها و 
دســتاوردهای خود، با 15 مدل خودرو تحت برند گروه ســایپا در این نمایشگاه 
حضور پیدا کرد و آخرین محصوالت خود را به معرض نمایش گذاشــت. در این 
نمایشگاه، گروه خودروسازی سایپا با عرضه 15 مدل از خودروهای تحت برند خود 
 H320 و H230( گروه برلیانــس ،)C6 و C4L( ازجمله محصوالت ســیتروئن
کراس(، گروه چانگان )EADO XT ،CS35 ،CS75( ، سراتو، آریوتاکسی، ساینا، 
ون هایس، ریچ، ساندرو اســتپ وی، وانت پادرا و وانت دورکا، حضور چشمگیری 
داشت و البته به جرئت می توان گفت غرفه های گروه سایپا در این نمایشگاه جزو 
پربازدیدتریــن ها بود. مــردم برای تماشــا و اطــالع از آخریــن و جدیدترین 
دستاوردهای این گروه خودروسازی به نمایشگاه رفتند و به نظر می رسد استقبال 
خوبی نیز از محصوالت سایپا به عمل آوردند. در روز آخر نمایشگاه نیز مدیرعامل 
سایپا به اصفهان آمد تا چندساعتی را میهمان نصف جهان و مشتریان بی شماری 

باشد که محصوالت جدید این شرکت را پسندیده بودند.
مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
همچنین با روی باز و گشــاده پاسخگوی ســواالت خبرنگاران شد؛ سواالتی که 
بیشتر حول محور »پراید« می چرخید و شــوخی جمالی را به دنبال داشت که از 

خبرنگاران پرسید : »سوال دیگه ای درباره پراید ندارید؟!«
جمالی در ادامه به توضیــح پیرامون محصوالت شــرکت پرداخت و البته بخش 
اعظمی از توضیحات وی درباره »پراید« بود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا 
با بیان اینکه تا پایان امسال ساینا اتومات و خودرو 212 وارد بازار می شود، گفت: 
محصوالت گروه ایکس 200 )ســاینا، اس پی 100 و اس پی زیــرو( به عنوان 

جایگزین خــودروی پراید در نظر گرفته شــده اند کــه با پراید 
20درصد تفاوت قیمت دارند.

افزایش 8 درصدی تقاضا برای پراید
»پرایــد« محــور ســوال و جواب هــا بود و 

مدیرعامل ســایپا یک جواب مشخص به 
تمامی این ســواالت داشــت و آن هم 

اینکــه وقتی این خودرو در کشــور 
مورد اســتقبال مردم قرار گرفته، 
دلیلی ندارد تولیــد آن متوقف 
شــود. جمالی با بیــان اینکه 
محصوالت جدیــدی را برای 
طراحی  پرایــد  جایگزینــی 
کرده ایم، گفت: در حال حاضر 
نه تنها تقاضا برای خرید پراید 
در بــازار کــم نشــده، بلکه 

نسبت به سال گذشته 
نزدیک به 8درصد 

یــش  ا فز ا

داشته اســت و این موضوع نشــان می دهد این محصول مورد اقبال مردم است. 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: تالش می کنیم پراید را ارتقا دهیم، 
اما در عین حال محصــوالت جایگزین را نیز طراحــی کرده ایم و به محض اینکه 

تقاضا به سوی محصوالت جدید باشد به صورت جایگزین عمل خواهیم کرد.
جمالی در پاســخ به پرسشــی درخصوص محصــوالت جایگزیــن پراید گفت: 
محصوالت گروه ایکس 200 مانند محصول ســاینا، اس پی 100 و اس پی زیرو 
جایگزین خوبی برای پراید هستند و ما بازار را رصد می کنیم که چنانچه در بازار 
تقاضا برای پراید کاهش یافت، خودروهــای جدید را جایگزین کنیم. محصوالت 
جدید از نظر قیمت تفاوت عمده ای با پراید نخواهند داشــت و قیمت ســاینا در 
مقایسه با پراید 20 درصد افزایش یافته است که این امر نیز به دلیل امکاناتی است 

که به محصوالت جدید اضافه شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای ســهامداران نیز به زودی 
خبرهای خوبی اعالم می شود، تصریح کرد: تقاضای بازار اجازه نمی دهد که پراید 

را به صورت کامل جمع کنیم و برای تولید قطعات نیز ما تا 10 سال تعهد داریم.
جمالی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، گفت:  
اگر تقاضایی در بازار وجود داشته باشد، هیچ بنگاه اقتصادی بزرگی نمی تواند آن 
را متوقف کند و در حال حاضر تقاضای خوبــی برای پراید وجود دارد که دلیل آن 
قیمت، تامین قطعات و خدمات آسان برای پراید است. پراید خودروی اقتصادی 
مردم اســت، اما عده ای به این خودرو به عنوان ماشــین ســفری نگاه می کنند؛ 

درحالی که بسیاری از خانواده های ایرانی از آن استفاده اقتصادی می کنند.
شاید خیلی ها دوســت دارند بدانند آقای مدیرعامل خودش هم از پراید استفاده 
می کند یا خیر و آیا حاضر است ســوار این اتومبیل شود؟ جمالی در پاسخ به این 

سوال گفت: اولین خودروی من پراید بوده است و هنوز هم پراید سوار می شوم. 
مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا با بیان اینکه پراید عقب نمانده اســت، 
گفت: اقدامــات خوبی از نظر ایمنی و ارتقــای محصول روی 
پراید صورت گرفته اســت، اما در حال حاضر ســه 
محصول آماده جایگزین بــرای پراید داریم 
و تا پایان ســال، دو نوع محصول جدید 
ســاینا اتومات و خــودرو 212 را به 
بازار عرضــه می کنیــم و یکی از 
برنامه های خودروســازی ســایپا 
ارائه یک محصول جدید به بازار به 

صورت ساالنه است.
جمالی اضافه کــرد: در دوره 
تحریم با مشکالتی روبه رو 
شــدیم، اما خوشــبختانه 
طــی دو ســال گذشــته 
قطعه ســازان ایرانی خوب 
عمل کرده و فعالیت خود 
را شــروع کردند؛ به همین 
دلیــل تولیــد مــا از 800 
خــودرو بــه 2500 خــودرو 
در روز رســیده و ایــن نشــان 
 می دهد که تامین از داخل صورت

گرفته است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان:

پراید مورد اقبال مردم است

شــهردار اصفهان گفت: محصوالت به نمایش درآمده در غرفه سایپا در نمایشگاه خودروی 
اســتان اصفهان نشــان می دهد که این مجموعه، برای رقابت با خودروســازان مطرح 

جهانی برنامه گسترده ای دارد.
مهدی جمالی نژاد باحضور در غرفه گروه سایپا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
خودروی اســتان اصفهان اظهارکرد: محصوالت سایپا بسیار مناسب شرایط روز و 
نیازهای جدید بازار است و این مجموعه نشــان داده که برای آینده برنامه های 

گسترده ای دارد.
وی افزود: حضور شــرکت هایی مانند سایپا فضای نمایشــگاه امسال را گرم و 

پررونق ساخته است.
وی تصریح کرد: شــهرداری اصفهان برای اســتفاده از خودروهــای هیبریدی 
و برقــی برنامه گســترده ای دارد و در این زمینــه اولویت این ســازمان، تامین 

خودروهای مورد نیاز از تولیدات داخلی به ویژه گروه سایپاست.
شهردار اصفهان در ادامه تاکید کرد: تجربیات گروه سایپا در زمینه تولید خودروهای 

حمل و نقل عمومــی نیز مورد توجه این ســازمان اســت و تالش می کنیــم از این 
محصوالت برای رفع نیاز کالن شهر اصفهان استفاده کنیم.

جمالی نــژاد گفت: مطالعات ما نشــان می دهد که گروه ســایپا در زمینــه طراحی و تولید 
خودروهای برخوردار از ســوخت پــاک، اقدامــات خوبی انجــام داده و حتما در ایــن زمینه از 

توانمندی های این مجموعه استفاده خواهیم کرد.

شهردار اصفهان:
سایپا، رقیب قدرتمندی برای خودروسازان خارجی است

هفته گذشته دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا، حکم 
اجرایی محدودیت های سفر و مهاجرت به آمریکا را برای هفت 

کشور عراق ،لیبی ، سودان ،سومالی ،سوریه ،یمن و...

رقابت هــای هفته نوزدهــم لیگ برتــر جام خلیج فــارس با 
 تســاوی تیم های اصفهانی همراه بود و در این هفته شاگردان 
 مجتبی حســینی و عبدا... ویسی با کســب یک امتیاز، به سود

 تیم های ســرخابی قدم برداشــتند. عصر دیروز تیم ذوب آهن 
اصفهان در ادامه این رقابت ها ساعت 14:30 در تبریز به مصاف 
تیم گسترش فوالد این شــهر رفت که در پایان دو تیم تبریزی 
و اصفهانی فوتبال کشورمان به تساوی بدون گل رضایت دادند. 
زردآبی هــای تبریز فرصت این را داشــتند که بــا یک پیروزی 
خانگی، در جدول لیگ صعود کنند و به رتبه های باال نزدیک تر 
شوند اما تســاوی بدون گل مقابل ذوب آهن فقط یک امتیاز را 
به این تیم رساند تا مردان کمالوند با 25امتیاز جای خودشان را 
به نفت دایی بدهند. تیم ذوب آهن نیز با این تســاوی اگرچه در 
پله ســوم باقی ماند اما فاصله امتیازی این تیم با تیم منصوریان 
کمتر شد تا ســایه آبی روی پله ســوم جدول بیفتد! دیگرتیم 
اصفهانی نیز نتوانست در این هفته بیش از یک امتیاز کسب کند 
و در خانه مقابل تیم آبادانی صنعت نفت متوقف شــد. از ساعت 
15 تیم های ســپاهان و صنعت نفت آبادان در ورزشــگاه نقش 
جهان در حالی  به مصاف هم رفتند که نیمه نخســت این دیدار 
با تســاوی بدون گل به پایان رســید و بازی تدافعی نفت باعث 
شد سپاهان صاحب توپ و میدان باشــد، اما در خلق موقعیت 
 ناکام بماند. در نیمه دوم، زهر حمالت ســپاهان بیشــتر شد و

 چندین بار دروازه نفت را تهدید کرد. دفاع مطلق نفت به همراه 
واکنش های خوب دروازه بانش، مانع گلزنی ســپاهان شد تا دو 

امتیاز خانگی سپاهان در این بازی از دست برود. سپاهان ...

وقتی سفر به آمریکا ممنوع می شود؛

ترویج نژادپرستی در مهد 
مدعیان دموکراسی

 شهرداری دانش محور 
می شود

آب چاه های فلمن اصفهان 
خشکیده است

پراید مورد اقبال
مردم است

امروز ما درگیر یک جنگ تمام 
عیار فرهنگی هستیم

هفته نوزدهم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

توقف اصفهان به کام تهران

2

714

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

حوادث جاده ای؛ سلطان تلفات
10

خبر آخر

رییس سازمان صدا و سیما در شهرکرد:

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان:

آب در استانداری نیست
3

1531

محصوالت ایکس 200 جایگزین پراید می شود



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2063 |  یکشنبه 10 بهمن  1395|  30 ربیع الثانی  1438

پیشنهاد سردبیر:
ترویج نژادپرستی در مهد مدعیان دموکراسی

یک عضو فراکســیون امید گفــت: تجربــه و عملکرد 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس در ســال 94 باید ارتقا 
و بهبود پیدا کند و در انتخابات شــوراهای ســال آینده 
اجرا شــود. محمود صادقی اظهار کرد: شــتاب زدگی و 
محدودیت در انتخــاب نیروها از ضعف هــای عملکرد 

اصالح طلبان در انتخابات اخیر مجلس بود.
وی تصریح کرد: عمده مشــکل ما در انتخابات مجلس 
مســئله ردصالحیت ها بود که سبب شــد در گزینش و 

انتخاب نیروها با مشکل مواجه شویم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی ضمن 
بیان این مطلب که »می بایست شــاخص هایی را برای 
انتخابات شــوراها تعریف کنیم« اظهار کرد: در انتخابات 
شــوراها که محدودیت ها کمتر اســت فرصت داریم تا 

براساس شاخص ها نیروها را شناسایی و انتخاب کنیم.
صادقی با اشاره به آتش سوزی ساختمان پالسکو گفت: 
از نظر قانونی مســئولیت اصلی تامین ایمنــی در برابر 
آتش سوزی، زلزله و ... با شهرداری است؛ اما اگر بخواهیم 
منصفانه بیان کنیــم و خودمان را جای شــهردار تهران 

بگذاریم، در عمل کار ساده ای نبوده است.

حســینعلی امیری معاون پارلمانــی رییس جمهور با 
اشاره به تعیین تکلیف الیحه حقوق شهروندی و ارسال 
آن به مجلس شورای اسالمی، گفت: حقوق شهروندی 
یک مجموعه از حقوقی اســت که دامنه وســیعی را 

دربرمی گیرد.
وی افــزود: برش هــای مختلفی باید در این منشــور 
ایجاد شــود؛ چرا کــه این حقــوق به ســازمان ها و 
وزارتخانه های مختلفی مربوط می شــود؛ همچنین 
این الیحه به ارگان های مختلف کشور ابالغ شده و در 

کمیسیون های دولت در حال بررسی است.
معــاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: بخشــی 
از این حقوق شــهروندی به مســائل درونــی دولت 
مربوط می شــود که ابالغ آن از ســوی رییس جمهور 
برای اعضای هیئت دولت الــزام آور بوده و این اعضا در 
حدودی که مربوط به قوه مجریه است مکلف به اجرای 
آن هستند.امیری با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان 
برای ارســال این الیحه به مجلس زمــان تعیین کرد، 
گفت: هم اکنــون بخش های مختلــف الیحه حقوق 

شهروندی مراحل کارشناسی را طی می کند.

صادقی:

 عملکرد اصالح طلبان باید ارتقا 
و بهبود یابد

امیری:

 الیحه حقوق شهروندی 
در مرحله کارشناسی است

عالءالدین بروجردی:

همکاری ایران، پاکستان، چین و 
روسیه موجب ثبات می شود

آیت ا...ممدوحی: 

»جامعه مدرسین«  بحث های 
انتخاباتی را آغاز نکرده است

عالءالدین بروجردی شامگاه جمعه در کنفرانس مطبوعاتی 
با رسانه های پاکستان، با اشــاره به ضرورت همکاری های 
بیشــتر میان ایران، پاکستان، چین و روســیه تاکید کرد: 
معتقدیم بین کشورهای مهم منطقه به خصوص جمهوری 
اسالمی ایران، پاکســتان، چین و روســیه همکاری های 
راهبردی نزدیک تری در جهت برقراری صلح و امنیت پایدار 
در منطقه و همچنین تحول مثبت و شکوفایی اقتصادی این 

کشورها باید صورت گیرد.
وی افزود: در جریان سفرم به پاکســتان، برخی از دوستان 
پاکستانی در مجلس ســنای این کشور پیشنهاد همکاری 
ایران، پاکســتان و چین را ارائه کردند که مورد اســتقبال 
ماست چون با هر دو کشور روابط راهبردی بسیاری خوبی 

داریم. 
بروجردی گفت: طبیعی اســت که با توجه به تحوالت مهم 
منطقه، همکاری های ویژه بین تعدادی از کشورهای مهم در 
منطقه صورت گیرد. ما در بحران سوریه حدود دو سال است 
که یک اتاق فکر و عملیات را با همکاری روســیه و سوریه و 

عراق در دمشق و بغداد به صورت موفق شکل داده ایم. 

آیت ا... حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین ، با تاکید 
بر لزوم وحدت بین مردم و مســئوالن اظهار داشت: هر 
چقدر مردم بتوانند نســبت به یکدیگر اعتماد کنند و با 

هم باشند، برای کشور مفیدتر است.
آیت ا... ممدوحی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اســالمی می تواند محور 
وحدت بین اصولگرایان باشد، تاکید کرد: پیش از تاکید 
بر محوریت الزم اســت که همه به دنبال ایجاد وحدت 
باشــند. وی افزود: تاکید بر محوریــت جبهه مردمی 
نیروهای انقالب اسالمی برای وحدت اصولگرایان باعث 
می شود که بین مردم دسته بندی ایجاد شود که گروهی 
محوریت را برعهده دارند و گروهی دیگر محور نیستند. 
در حالی که تاکید اصلی باید این باشد که همه نیروهای 

انقالبی یک محور واحد را ایجاد کنند.
عضو جامعه مدرسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا جامعه مدرســین به بحث انتخابات ورود پیدا کرده، 
خاطر نشان کرد: جامعه مدرسین هنوز هیچ گونه بحثی 

در رابطه با انتخابات سال 96 آغاز نکرده است. 

عکس روز

 سیدحسن خمینی و جاسبی
 عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد شدند

 انتخاب اعضای هیئت رییسه
 هیئت نظارت بر انتخابات شوراها

تشریح برنامه ها و فعالیت های 
انتخاباتی در دانشگاه ها

جلسه دو کمیسیون مجلس 
خبرگان برگزار شد

نشســت پایانی کنفرانس دوازدهم اتحادیه بین المجالس کشورهای 
اســالمی در باماکو پایتخت جمهوری مالی عصر روز جمعه به کار خود 
پایان داد. اجالس رؤســای مجالس اتحادیه بین المجالس کشورهای 
اســالمی روز جمعه ۸ بهمن با حضور رؤســای مجالس و هیئت های 
شرکت کننده در اجالس باماکو رسما آغاز به کار کرد. هیئت پارلمانی 

کشورمان نیز به ریاست کاظم جاللی در این اجالس شرکت کرده بود.

در پی انتصاب علی اکبر والیتی به عنوان رییس هیئت موسس دانشگاه 
آزاد از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، اولین جلسه هیئت موسس در 
دوره جدید، هفته گذشته برگزار شــد. در این جلسه، علی اکبر والیتی 
رییس هیئت موسس دانشــگاه آزاد، با اکثریت آرای اعضا به عضویت 
هیئت امنای این دانشــگاه هم منصوب شــد؛همچنین در این جلسه، 
صالحیت علی اکبر والیتی، حجت االسالم سیدحسن خمینی و عبدا... 
جاسبی به عنوان نمایندگان هیئت موسس دانشگاه آزاد در هیئت امنا، 
تایید شد و این 3 عضو، رسما برای یک دوره، عضو هیئت امنای دانشگاه 
آزاد شــدند. عبدا... جاسبی عضو هیئت موسس دانشــگاه آزاد، در این 
خصوص ضمن تایید این خبر گفت: بنده و آقای ســید حسن خمینی 

عضو هیئت امنا بودیم و دکتر والیتی هم اضافه شد.
وی افزود: بنده و آقای سید حسن خمینی در این جلسه، مجددا به عنوان 

نمایندگان هیئت موسس دانشگاه آزاد در هیئت امنا، تایید شدیم.

محمدجواد کولیونــد نایب رییس هیئت مرکزی نظــارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا از انتخاب رؤسای هیئت های نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا خبر داد و گفت: احکام رؤسای 
هیئت های نظارت بر انتخابات در استان ها صادر و از سوی هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روســتا به آنها ابالغ شده 

است.
وی افزود: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در هر استان 3 نفر 

هستند که چندی پیش از میان نمایندگان مجلس انتخاب شده اند.
نایب رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا، تاکید کرد: اعضای هیئت رییسه هیئت  های نظارت بر انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز به تازگی انتخاب شده اند.

سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در حاشیه برگزاری کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در جمع 
خبرنگاران درباره فعالیت های انتخاباتی دانشگاه ها و وزارت علوم، اظهار 
داشت: برنامه های رسمی انتخابات از زمانی شروع می شود که تبلیغات 

رسمی و قانونی برای انتخابات آغاز شود.
وی با اشــاره به اینکه برنامه هایی که در دانشــگاه ها برگزار می شــود 
برنامه های تبلیغاتی نیست، یادآور شــد: برنامه هایی که در دانشگاه ها 
برگزار می شود عموما برنامه هایی تحلیلی و تبیینی است؛ فعالیت هایی 
که ناظر بر انتخابات باشــد از زمانی اعالم می شود که قانون تبلیغات در 

انتخابات ابالغ شود.
هاشــمی با بیان اینکه درباره انتخابات چارچوب ها و ضوابط مشخص 
اســت، گفت: با این حال با آغاز ترم تحصیلی جدید، جلسات توجیهی 
برگزار می شود و آنچه سیاست ماست، این است که در چارچوب قانون 
و فعالیت هایی که به تقویت آگاهی و انگیزه مشــارکت سیاسی جامعه 
کمک می کند، افزایش یابد که دانشــگاه ها در این مســیر نقش مهم و 
تعیین کننده ای دارند، اما در عین حال طبــق قانون اجازه فعالیت های 

تبلیغاتی برای فرد و جناح خاصی را نخواهند داشت.

جلسه کمیســیون های »۱۰۷ و ۱۰9 قانون اساســی« و »پاسداری و 
حراست از والیت فقیه« مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

در ششــمین جلســه کمیســیون ۱۰۷ و ۱۰9 قانون اساسی مجلس 
خبرگان که به ریاســت آیت ا... مؤمن و با حضور آیات و حجج اســالم 
مقتدایی، دری نجف آبادی، نمازی، دستغیب، وافی، حسینی بوشهری، 
طباطبایی نژاد، ایمانی، مهدوی و کعبی در دبیرخانه مجلس خبرگان در 
قم تشکیل شد، بررسی وظایف کمیسیون طبق اصول ۱۰۷ و ۱۰9 قانون 
اساسی و مواد 49 و ۵۰ آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مورد 
بررســی قرار گرفت و اعضا پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی اتخاذ 
کردند. همچنین کمیسیون »بررسی راه های پاســداری و حراست از 
والیت فقیه« مجلس خبرگان نیز جلسه چهارم خود از ابتدای دوره پنجم 
را تشکیل داد. این کمیسیون کارگروه هایی دارد که تاکنون جلساتی را 
با دعوت از ریاســت مجمع جهانی اهل بیت)ع(، معاونت مجمع تقریب 
بین مذاهب، معاونت بین الملل حوزه علمیه قم و... جهت بررسی روش ها 
و راهکارهای تبیین و معرفی والیت فقیه در خارج از کشــور داشته که 

گزارش خود را در جلسه اخیر کمیسیون ارائه دادند.
این کمیسیون ۷ عضو اصلی و 3 عضو علی البدل دارد و حضرات آیات و 
حجج اسالم امامی کاشانی، توکل، عبداللهی، محمدی عراقی، فرحانی، 
حیدری، طه محمدی، مهدوی و حسینی در آن عضویت دارند و ریاست 

آن بر عهده حضرت حجت االسالم و المسلمین عالمی است.

بین الملل

در پیش نویس این متن آمده اســت :»به منظور محافظت از 
مردم آمریکا ما باید اطمینان حاصل کنیم آنهایی که وارد این 
کشور می شــوند، رفتار خصمانه ای با کشور و اصول اساسی 
این کشور نداشــته باشــند« رییس جمهور آمریکا سودای 
حفظ امنیت جامعه خود را در سر دارد و این امر بدی نیست؛ 
ولی نکته مهم این اســت کشــور آمریکا به چه میزان پایبند 
حفظ امنیت و جلوگیری از کشتار انســان ها در کشورهای 
دیگر اســت ؟ برای رسیدن به پاسخ این ســوال، کافی است 
تاریخ را مرور کنیم تا کارنامه این کشور عیان شود. از فاجعه 

اتمی ژاپن که بگذریــم به جنگ ویتنام می رســیم که جان 
بســیاری از مردم بی گناه را گرفت و جالب اینکه مســئوالن 
آمریکا هرگز از کرده خود ابراز پشــیمانی نکردند . آمریکایی 
ها گویا فراموش کرده اند که چند دهــه اخیر پای ثابت اکثر 
تجاوزها و حمله ها به خاک کشورهای ضعیف بوده اند. کشور 
دارای مجسمه آزادی و مرکز ســازمان ملل، به جای آزادی 
و برابری بمب برای اکثر مردم جهان به ارمغان آورده اســت. 
آمریکا از هفت کشــور منع شده ،شش کشــور را به صورت 
مســتقیم هدف حمالت هوایی خود قرار داده و در حقیقت 

ایران تنها کشوری است که توســط آمریکا بمب باران نشده 
اســت . با این وجود آمریکا تاریخچه ای طوالنــی  در زمینه 

مداخله در کشورمان دارد.
 آمریکا در جنگ هشــت ســاله به طور مســتقیم و آشکار 
از صدام،دیکتاتــور  عراق حمایت کرد و چشــم خــود را بر 
سالح های شیمیایی که علیه ایران اســتفاده می شد بست.

در اواخر دهه شــصت هواپیمای مســافربری ایــران مورد 
حمله ناو جنگی آمریــکا قرار گرفت و همه سرنشــینان آن 
در نهایت ناجوانمــردی جان خود را از دســت دادند .به این 
وقایع حمله نظامی طبس و رســوایی آمریکا را هم می توان 
افزود.در ســال های اخیر هم چند بار پهپادهــای آمریکایی 
وارد آسمان ایران شــده اند. آمریکا پس از واقعه ۱۱سپتامبر 
به عراق حمله کرد و برای آنچه که ســرنگونی تروریســت و 
دوست قدیمی خود ،صدام، نام داشــت صدها هزار نفر را به 
کام مرگ کشاند . عراق کشوری بود که در چهار دوره ریاست 
جمهوری آمریکا مورد حمله قرار گرفت. لیبی و ســودان از 
دیگر کشورهایی هستند که در ســال های اخیر مورد حمله 
آمریکا قرار گرفتند.در سال ۱99۸آمریکا کارخانه داروسازی 
»الشــفاء« را منفجر کرد. در حالی که ایــن کارخانه بیش از 
نیمی از محصوالت دارویی ســودان را تامین می کرد. سوریه 
آخرین هدف آمریکا در سال های اخیر است. مبارزه با داعش 
که خود دست پرورده آمریکاست بهانه ای برای حمله به این 
کشور اســت. حضور ایران با پیشــینه طوالنی در تاریخ بین 
کشــورهای نامبرده  امری توهین آمیز برای این مردم است. 
آمریکا در حالی دســت به این اقدام زده کــه در طول تاریخ 
کمتر کشوری مورد هجوم ایرانیان واقع شده است. کشوری 
که  بنــی آدم را اعضای یک پیکر می دانــد چگونه می تواند 
وحشت آور و مخرب باشد؟ این لیســت در حالی به امضای 
ترامپ می رســد که از کشــور تروریســت پرور عربستان و 
پاکستان در آن اثری دیده نمی شــود . گروهک هایی چون 
القاعده و داعــش جایی در آن ندارد و حتی کره شــمالی که 
روزگاری محور شرارت خوانده می شد، در این لیست حضور 
ندارد. به گفته ترامپ »ملت بدون مرز ملت نیست « و آمریکا 
در صدد کنترل مرزهای خود است. حال باید پرسید تکلیف 
مرزهای کشور بحران زده چه می شود؟مرزهایی انسانی که 
به راحتی توسط اســتعمارگران زیر پا له می شوند در عقیده 
رییس جمهور آمریــکا چه اهمیتی دارد؟آیــا اقدامات اخیر 
ترامپ ترویج نژاد پرستی آن هم فقط سفیدپوستان و مردان 

نیست؟ 

 آمریکا از هفت 
کشور منع 

شده،شش کشور را 
به صورت مستقیم 

هدف حمالت 
هوایی خود قرار 

داده و در حقیقت 
ایران تنها کشوری 

است که توسط 
آمریکا بمب باران 

نشده است

هفته گذشــته دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا، حکم اجرایی محدودیت های سفر و  سعید نریمانی
مهاجرت به آمریکا را برای هفت کشور عراق ،لیبی ، سودان ،سومالی ،سوریه ،یمن و ایران اعمال 
کرد. این حکم تحت عنوان »محافظت از ملت در مقابل حمالت تروریستی اتباع خارجی «،صدور روادید را برای اکثر اتباع 
هفت کشور نامبرده به مدت دست کم 90 روز لغو می کند و در عین حال ، دولت آمریکا تغییراتی را در روش بررسی برای 

صدور روادید ایجاد می کند . 

نشست پایانی کنفرانس اتحادیه
 بین المجالس کشورهای اسالمی

اخبار

جدایی طلبان کالیفرنیا پیش 
به سوی استقالل

آیت ا… عیسی قاسم 
در آستانه تبعید

حامیان جدایــی ایالت کالیفرنیا از ایــاالت متحده آمریکا، 
جمع آوری امضا برای اســتقالل را آغاز کرده و تالش دارند 
تا آن را در سال ۲۰۱۸ در ســطح ایالتی به رای بگذارند.به 
گزارش خبرگزاری سی .ان .بی .ســی، این اولین بار نیست 
که تالش هایی بــرای جدایی کالیفرنیا صــورت می گیرد؛ 
رهبران این جنبش می گویند که نتایج نظرســنجی های 
اخیر نشــان می دهد اکثر کالیفرنیایی ها خواستار جدایی 
هستند و معتقدند که انتخاب دونالد ترامپ هم انگیزه آنها 
را تقویت کرده است. این کمپین قصد دارد 6۰۰ هزار امضا 
را برای اســتقالل کالیفرنیا جمع آوری کند و هدف آن لغو 
بخشی از قانون اساسی آمریکاست که تاکید دارد کالیفرنیا 
جزو الینفک ایاالت متحده است و ماده دیگری که می گوید 
قانون اساســی آمریکا قانون عالی در این کشور است و اگر 
با این درخواست موافقت شــود در سال ۲۰۱۸ همه پرسی 
درباره اســتقالل در این ایالت برگزار خواهد شــد. لوئیس 
مارینلی، رهبر جنبش »آری به استقالل کالیفرنیا« گفت: ما 
شاهد حمایت های جدیدی هستیم و قصد جمع آوری امضا 
داریم خصوصا االن که در ۱۰۰ روز اول ریاســت جمهوری 
ترامپ هســتیم و می بینیم که او رویکردهای خصمانه ای 

نسبت به مردم کالیفرنیا دارد؛ چرا که به او رای ندادند.

دولت بحرین که اخیرا سه جوان را اعدام کرد اکنون نگرانی 
جدی درباره تبعید یا بازداشت آیت ا… عیسی قاسم ایجاد 
کرده است. ســاکنان روســتای محاصره شــده »الدراز« 
جمعه شب نیز در میدان الفداء در مقابل منزل شیخ عیسی 
قاســم تحصن کرده و نماز صبح را در همــان مکان به جا 
آوردنــد. برخی فعاالن ســایت های اجتماعی کــه ارتباط 
نزدیکی با خاندان حاکم بحرین دارند در موجی جدید از چند 
روز پیش شروع به جوسازی علیه شیخ عیسی قاسم کرده و با 

کنایه هایی اشاره به تبعید قریب الوقوع وی می کنند.
برخی منابع خبری نیز گزارش دادنــد که با توجه به حمله 
اخیر به منطقه الدراز و یورش و تخریب خانه همسایه دیوار 
به دیوار منزل آیت ا... عیسی قاســم ، به نظر می رسد دولت 
بحرین درصدد تبعید و یا بازداشت آیت ا... عیسی قاسم در 

جلسه بعدی دادگاه وی در تاریخ 3۰ ژانویه باشد.
بنابر این گــزارش، دولت بحریــن که اخیرا ســه جوان را 
 اعدام کرد اکنــون نگرانی جدی درباره تبعید یا بازداشــت

 آیت ا...عیسی قاسم ایجاد کرده است.

انتخاباتخبرسیاست خارجهدیدگاه

کافه سیاست

نیروی دریایی ارتش ســلطنتی انگلیــس رهبری 
یک رزمایش نظامی بــا مشــارکت ناوهای جنگی 
فرانســه و آمریکا را به عهده خواهد داشــت. پایگاه 
»میدل ایست آی« نوشته است: رزمناوهای سه کشور 
در این رزمایش تقابل با ایران را شبیه سازی خواهند 
کرد. برنامه ریزی برای برگزاری این رزمایش موسوم 
به »ســه گانه های متحــد« که قرار اســت چند روز 
آینده برگزار شــود از چند وقت پیش در جریان بوده 
است. این اولین بار از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ 
 سفید خواهد بود که انگلیس و آمریکا به منطقه، نیرو

اعزام  می کنند. 

محسن رضایی در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
درباره پیام شــورای همکاری خلیج فــارس به ایران 
نوشــت: نامه شــورای همکاری خلیج فارس نباید 
دولتمردان ما را به اشتباه بیندازد. روابط ما در خلیج 
فارس با کشــورها باید دوجانبه و بر پایه دوســتی و 
همکاری برادرانه با کشورهای اسالمی باشد؛ حال آنکه 
عربستان و آل سعود به عامل تفرقه و خیانت تبدیل 
شده و شــورای همکاری را به ابزار کارشکنی مبدل 
کرده است. چرا باید رشــته روابط خود با کشورهای 
همسایه را به عربستان گره بزنیم؟به مسئوالن کشور 

توصیه می کنم فریب عربستان را نخورند.

شبیه سازی تقابل با ایران در خلیج فارس  فریب عربستان را نخورید
به نوشته پایگاه خبری لبنان الجدید نوشت: در جریان 
سفراخیر میشل عون ، شاه سعودی در دیدار با رییس 
جمهور لبنــان، ایــران را به نقش داشــتن در تمامی 
بحران های منطقه از سوریه تا یمن، عراق و شماری دیگر 
از کشورها متهم کرده است. این رسانه لبنانی می نویسد 
که این اظهارات شاه سعودی موجب غافلگیری میشل 
عون شــده تا جایی که رییس جمهور لبنان خواستار 
برگزاری نشســتی دو جانبه میان وی و ســلمان بن 
عبدالعزیز شده است. به نوشــته لبنان الجدید میشل 
عون پس از خروج افراد از محل نشست با شاه سعودی 

پس از گفت و گویی کوتاه این مکان را ترک کرد.

توهم شاه عربستان در دیدار با میشل عون!

وقتی سفر به آمریکا ممنوع می شود؛

ترویج نژادپرستی در مهد مدعیان دموکراسی

حجت االسالم والمســلمین حســن روحانی، رییس جمهور 
کشــورمان روز گذشــته  در هفدهمین کنوانســیون جهانی 
راهنمایان گردشگری شرکت کرد . روحانی در این مراسم  طی 
سخنانی، ضمن گرامیداشت ایام ســالگرد پیروزی شکوهمند 

انقالب اسالمی، کنایه هایی هم به رییس جمهور جدید آمریکا 
زد که اخیرا با امضای دستورات مربوط به ممنوعیت ورود اتباع 
چندین کشــور از جمله ایران به خاک آمریکا، خشم جهانیان 
را برانگیخته اســت. روحانی به همتای خود با صدای بلند اعالم 
کرد که »بین ملت ها نمی توان دیوار کشــید.«  روحانی گفت: 
در ایران یهودیان، مسیحیان و زرتشــتیان دارای همان آزادی 
هستند که مسلمانان دارند و مذاهب مختلف اسالمی کنار هم 
زندگی می کنند. ایران همواره کشوری بوده که به دانش جهانی 

خدمت کرده است. در قرون گذشته ایران در علم و دانش پیشگام 
بوده  و هنوز کتب دانشمندانی چون بوعلی سینا و زکریا به عنوان 
کتاب های علمی در دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهان مورد 
بررسی قرار می گیرد. ایران کشــوری است که از لحاظ هنری و 
فرهنگی با سابقه است.ما به صلح و آشتی و برادری و همزیستی 
افتخار می کنیم. امروز زمانی نیست که بین ملت ها دیوار بکشید. 
یادشان رفته که سالیان پیش دیوار برلین فروریخت.دیوارها را 

بین ملت ها اگر هم باشد باید برداشت.

کنایه روحانی به ترامپ: 

نمی توان بین ملت ها دیوار کشید
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پیشنهاد سردبیر:
آب چاه های فلمن اصفهان خشکیده است

مدیرکل گمرک اصفهان با بیان اینکه شاهد افزایش ۳۱ 
درصدی درآمد گمرکات استان هســتیم، گفت: روزانه 
به طور متوســط ۳۵۳۱ تن کاال از گمرک اصفهان صادر 
می شود. اسدا... احمدی ونهری اظهار داشت: در ۱0 ماهه 
۱۳9۵ گمرکات اســتان اصفهان با داشتن پنج گمرک 
تابعه فعال و ۱۱ انبار اختصاصی، تشریفات صادرات یک 
میلیون و ۵9 هزار تن به ارزش 67۵ میلیون و ۳46 هزار 
دالر را  انجام داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل از لحــاظ وزن 8 درصد و از حیــث ارزش 2۱ درصد 
کاهش داشته اســت. وی عمده ترین کاالهای صادراتی 
از گمرک اصفهــان را، آهن آالت و فــوالد و مصنوعات 
آن با ۳۱ درصد، مواد پتروشــیمی با 20 درصد فرش با 
۱7 درصد و محصوالت لبنی با ۵ درصد و سایر کاالها را 
28 درصد بر شمرد و افزود: مهم ترین کشورهای مقصد 
کاالهای صادراتی گمرک اصفهان عراق با 2۵4 میلیون 
دالر و ۳8 درصد سهم از کل صادرات، افغانستان با ۱68 
میلیون دالر و 2۵ درصد، پاکســتان با 7۱ میلیون دالر و 
۱۱ درصد و ترکمنســتان با 4۵ میلیون دالر و 7 درصد 
هستند. مدیر گمرک اصفهان گفت: 6۵ هزار و 274 تن 
کاال به ارزش 264 میلیون و ۱0۳ هــزار دالر به گمرک 
اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از نظــر وزن 6 درصد کاهش و از حیــث ارزش 4 درصد 
کاهش یافته اســت. وی اظهار داشــت: حتی با کاهش 
واردات گمرکات استان، در راســتای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی و راه اندازی ســامانه پنجره فرا مرزی شــاهد 
افزایش ۳۱ درصــدی درآمد گمرکات اســتان اصفهان 
هستیم و گفت: این اداره کل با داشتن ۱۳8 کارمند، در 
۱0 ماهه ســال ۱۳9۵، بالغ بر یک هزار و 282 میلیارد و 
۱02 میلیون ریال درآمد کســب و به خزانه واریز کرده 
اســت. احمدی ونهری افزود: طی این مدت ۱۳۳ فقره 
اظهارنامه، به ارزش 22 میلیون و ۱44 هزار دالر، مربوط 
به واحدهای تولیدی با معافیت ترخیص شده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 9 درصد افزایش داشته است. 
وی در خصوص مهم ترین کاالهای وارداتی در ۱0 ماهه 
۱۳9۵ گفت:  این کاالها شامل ماشین آالت مکانیکی با 
۳4 درصد، ماشین آالت برقی با ۱2 درصد، اجزا و قطعات 
منفصل ماشین آالت ۱2 درصد وکاغذ و مقوا با 4 درصد 
بوده اســت. وی در ادامه افزودک عمده ترین کشورهای 
صادرکننده بــه مقصد اصفهان نیز چین بــا 24 درصد، 
ایتالیا با ۱۵ درصد، کره جنوبی بــا ۱۳ درصد و آلمان با 

۱2 درصد بوده اند.

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:

صادرات روزانه 3۵3۱ تن کاال 
از گمرک استان اصفهان

خبر

به گزارش تســنیم ، حجت االسالم ســید ناصر موسوی 
الرگانی  درباره نتیجه ســوال از وزیر نیــرو که به امضای 
۱9 نماینده اســتان اصفهان رسید، اظهار داشت: به دنبال 
این سوال معاونان و شخص وزیر پیگیر برگزاری جلسه ای 
با نمایندگان اســتان بودند که این جلســه ۳ ماه پیش با 
حضور اعضای مجمع نمایندگان اســتان و همچنین همه 

معاونان وزارت و شخص وزیر نیرو برگزار شد. 
وی افزود: در این جلســه مباحثی مربوط به سامانه دوم 
آب رســانی به شهرستان های اســتان اصفهان که یکی از 
ضروریات استان است مطرح شد، ســامانه نخست تونلی 
است که آب رسانی را از اشــترجان انجام می  دهد و قدمت 
۵0 ساله دارد، در این راســتا چند مرتبه مشکالتی ایجاد 

شده بود و اخیرا به علت گل آلود شــدن آب، یکی دو روز 
تامین آب شرب با مشکل روبه رو شد، بنابراین عنوان شد 

که ناچار هستیم سامانه دوم را اجرایی کنیم.
نماینده مردم فالورجان در مجلس بــا بیان اینکه وزارت 
نیرو و همچنین مسئوالن اســتان اصفهان به این نتیجه 
رسیده اند که نیاز است هرچه سریع تر ســامانه دوم اجرا 
شــود، گفت: در مجموع ۱4 مترمکعب آب در ثانیه برای 
تامین آب آشــامیدنی اســتان نیاز داریم که سامانه اول 
می تواند ۱0 متر آبرسانی داشته باشد و مابقی آن از چاه ها 
تامین می شــود، که البته با وجود خشکی زاینده رود آب 

چاه ها هم تحت تاثیر قرار گرفته است. 
وی ادامــه داد: با توجه به شــرایط موجــود آب چاه های 
فلمن اصفهان نیز خشــکیده و آب رسانی مورد نیاز تقریبا 
با مشکل روبه رو شده است، به عنوان مثال با آنکه در فصل 
زمستان هستیم اما در طبقات دوم به باالی ساختمان ها 
با کاهش فشــار آب روبه رو هســتیم که در تابستان این 
موضوع بیشتر احساس می شــود. موسوی الرگانی درباره 
راهکارهای ارائه شــده برای تامین آب شــرب اصفهان، 
افزود: دولت بارگذاری هــای اضافه بر تونــل اول، دوم و 
سومی که هنوز هم به بهره برداری نرسیده، داشته است، و 
آنچه سهم آب داشته را اضافه تر فروخته است، اما نکته ای 
که جای تأمــل دارد بحث انتقال آب به اســتان همجوار 
است، قرار بوده زمانی که تونل سوم به اتمام رسید این آب 
انتقال یابد، آبی که االن منتقل می شود براساس افزایش 
جمعیت در چشــم انــداز 20 و ۳0 ســاله در نظر گرفته 
شده، بنابراین تامین آب شــرب برای مردم استان سخت 
است، چون همه آب برای شرب صرف نمی شود و مصرف 
کشاورزی هم دارد. وی خاطرنشان کرد: بحث انتقال آب 
از سمیرم به کرمان نیز مطرح بوده است و ما عنوان کردیم 
با توجه به اینکه اســتان اصفهان مشــکل آب شرب دارد 
اجازه ایــن موضوع را نمی دهیم.  موســوی الرگانی گفت: 
مقرر شد جلسه ای را با کارشناسان بودجه داشته باشیم تا 
در بودجه 96 رقم هایی که  برای انجام پروژه های اصفهان 

مورد نیاز است افزایش پیدا کند.

دبیــر اجرایــی نظام صنفــی کشــاورزان شهرســتان 
اصفهان گفت: کشاورزان این شهرســتان پس از سال ها 
مطالبه گــری، در دولت تدبیر و امید بــه برخی مطالبات 
خود دســت یافتند و به ایــن نتیجه رســیدند که آب در 
اســتانداری نیســت. داوود ملک پور در گفت وگو با ایرنا 
افزود: کشاورزان این شهرستان در ســال های گذشته با 
تجمع مقابل فرمانداری و اســتانداری اصفهان به دنبال 
حقابه بودند اما آنها اکنــون در کف زاینده رود حقابه خود 

را مطالبه گری می کنند.

وی بــا بیان اینکــه کشــاورزان شهرســتان اصفهان در 
سال های گذشته برای احقاق حقابه خود به دنبال محقق 
شــدن کلیاتی بودند، تصریح کرد: آنها در گذشته به جای 
آنکه مطالبات خــود را قانونی پیگیری کنند، احساســی 
 پیگیری می کردند و همین موضوع مشکالت را دوچندان 

کرده بود.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان شهرستان اصفهان 
با اشاره به اینکه آگاهی کشــاورزان از قانون های مرتبط 
بــا حقابه آنهــا افزایش یافته اســت، گفت: بــا برگزاری 
نشســت های مختلف با مســئوالن وزارت نیرو، اختالف 
نظر کشاورزان با  این وزارت برطرف شــده و وزارت نیرو 
نیز براساس تبصره ۱8 ماده یک قانون توزیع عادالنه آب 

پذیرفته است که حقابه کشاورزان از انفال جداست.
وی با بیــان اینکه اکنون کشــاورزان اصفهــان با درایت 
مسئوالن اســتان و تدبیر دولت یازدهم به کلیات احقاق 
حقوق خود دســت یافته اند، اضافه کرد: شــورای عالی 
 آب نیز پذیرفته اســت که چشــمه دیمــه ) منبع اصلی 
زاینده رود ( و تونل اول کوهرنگ که با هزینه کشــاورزان 
حفر شده، متعلق به کشاورزان اســت. دبیر اجرایی نظام 
صنفــی کشــاورزان شهرســتان اصفهان، به رســمیت 
شناختن حقابه کشــاورزان، واگذاری مدیریت و حفاظت 
از رودخانه و توزیع آب و نظارت بر آن را از دیگر مطالبات 
کشــاورزان بیان کرد و گفت: با درایت دولت تدبیر و امید 

اکنون این مطالبات محقق شده است.

 با توجه به شرایط 
موجود آب چاه های 

فلمن اصفهان نیز 
خشکیده و آب رسانی 

مورد نیاز تقریبا با 
 مشکل روبه رو

 شده است

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با بیان اینکه نیاز است هرچه سریع تر ســامانه دوم آب رسانی به 
اصفهان اجرا شود، گفت: با توجه به شرایط موجود آب چاه های فلمن اصفهان نیز خشکیده و آب رسانی مورد 

نیاز تقریبا با مشکل روبه رو شده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان:

آب در استانداری نیست

یادداشت

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کارمی گوید: به دلیل 
عدم انطباق بین آموزش هــای مرتبط با رشــته  IT و تقاضای 
موجود در بازار کار، فارغ التحصیالن این رشته عمدتا بیشترین 

آمار بیکاری در میان رشته های تحصیلی را دارند.
 عیســی منصــوری در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا تاکیــد بر 
ارتقای ســطح مهــارت دانشــجویان رشــته IT اظهــار کرد: 
درحــال حاضــر بین نظــام آمــوزش عالــی و نیاز بــازار کار 
تناســب الزم وجود ندارد و نیروهایــی که در دانشــگاه ها در 
رشــته های IT فارغ التحصیــل می شــوند، از مهــارت کافی 
برخــوردار نیســتند، از ایــن رو الزم اســت تــا آموزش های 
 مرتبط بــا این رشــته به تناســب تخصص  مــورد نیــاز بازار

عرضه شــود. وی ادامه داد: در همین راســتا طرح مشترکی را 
بــا وزارت ارتباطــات دنبــال می کنیم کــه به موجــب آن در 
حوزه هــای IT و ICT با اولویت فارغ التحصیالن دانشــگاهی و 
جوانان جویای کار اشــتغال زایی صورت گیرد که خوشبختانه 
از محل اجرای طرح در چهار استان کردستان، یزد، مازندران و 
خوزستان ۱00 هزار فرصت شــغلی ایجاد شده و پیش بینی ما 

برای سال آینده اشتغال ۱20 هزار نفری است.

انجمن جهانی فوالد، رشــد تولیــد فوالد خام ایران را در ســال 
20۱6 به میزان ۱۱ درصد اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، براســاس گزارش انجمن جهانی 
فوالد ، ایران در ســال 20۱6 میالدی ۱7 میلیــون و 89۵ هزار 
تن فوالد خام تولید کرد. این رقم در ســال 20۱۵ به میزان ۱6 
میلیون و ۱46 هزار تن بــود.  برپایه این گــزارش، میزان تولید 
فوالد ایران در آخرین ماه میالدی )دســامبر( سال 20۱6، یک 
میلیون و ۵2۱ هزار تن بود که در مقایســه با رقم مدت مشــابه 
سال گذشــته میالدی )یک میلیون و ۳۳6 هزار تن(، ۱4 درصد 

رشد را  نشان می دهد.
ایــران در ســال 20۱6 همچون ســال 20۱۵ میــالدی، رتبه 
چهاردهم تولید فوالد جهانی را کســب کرد. بر اســاس گزارش 
انجمن جهانی فوالد، 66 کشــور تولید کننــده فوالد جهان یک 
میلیارد و 60۳ میلیون و 989 هزار تن فــوالد خام تولید کردند 
که در مقایســه با آمار مدت مشابه ســال 20۱۵ )یک میلیارد و 
۵92 میلیون و 428 هزار تن(، 7۳ صدم درصد رشــد را  نشــان 
می دهد. چیــن با 808 میلیــون و ۳70 هزار تــن، بزرگ ترین 

تولیدکننده فوالد جهان در سال گذشته میالدی بود.
کشــورهای بزرگ بعدی تولید کننده فوالد خام به ترتیب ژاپن 
با۱04 میلیون و 722 هزار تن، هند بــا 9۵ میلیون و 6۱8 هزار 
تن، آمریکا با 78 میلیون و 6۱9 هزار تن، روسیه با 70 میلیون و 
800 هزار تن و کره جنوبی با 68 میلیون و ۵67 هزار تن هستند.

وزارت امور خارجه ترکمنستان اعالم کرد، این کشور آماده ادامه 
مذاکرات با ایران پــس از قطع عرضه گاز به این کشــور در ماه 
جاری میالدی اســت، اما همچنین این حــق را برای خود قائل 

است که اختالف بر سر پرداخت پول گاز را به داوری ببرد.
این وزارتخانــه در بیانیه خــود گفته که بدهــی گازی ایران از 
عمل نکردن شــرکت ملی گاز ایران به مقــرره »بگیر یا بپرداز« 
 ناشی می شــود که در قرارداد گازی امضا شده بین طرفین درج

شده است.
تهران در ماه دســامبر گفته بود، ترکمنســتان تهدید کرده که 
صادرات گاز به ایران را به دلیل اختــالف موجود در پرداخت ها 
قطع خواهد کرد. رقم این اختالف به۱/8 میلیارد دالر می رسد 
و تاریخ آن به بیش از یک دهه قبل برمــی گردد. ایران خواهان 
ارجاع موضوع به داوری است.ایران خود میادین گازی عظیمی 
در جنوب کشور دارد، اما برای توزیع گاز در استان های شمالی 
به ویژه در فصل سرما، از سال ۱997 به این طرف از ترکمنستان 
گاز وارد می کند.ترکمنســتان پس از قطع خرید گاز توســط 
روسیه از این کشــور در سال گذشــته میالدی با کمبود منابع 

ارزی مواجه است.
با توقف خرید گاز روسیه از ترکمنســتان، در حال حاضر چین 

بزرگ ترین مشتری گاز این کشور به شمار می رود.

معــاون نظارت بــر اجرای ســازمان ملــی اســتاندارد گفت: 
شــانزدهمین مجوز استاندارد حالل برای کشــتارگا ه های مرغ 

کشور در بوشهر و برای کشتارگاه جیان مرغ صادر شد.
وحید مرندی مقدم اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد به دنبال 
صدور نشانه اســتاندارد برای واحدهای تولیدی است که انتظار 
می رود صدور این نشــان برای واحدهای تولید گوشــت قرمز، 
خرما و زعفران تا پایان ســال جاری انجام شود. وی اضافه کرد: 
هر چند به دلیل گستردگی اســتانداردهای حالل، تاکنون بجز 
کشــتارگاه های مرغ اقدامی برای استانداردسازی در این حوزه 
انجام نشده اما با اولویت قرار دادن محصوالت صادراتی، در حال 

تدوین این استانداردها هستیم.
معاون نظارت بر اجرای ســازمان ملی اســتاندارد تصریح کرد: 
دامنه اســتاندارد حالل تنها محدود به کشتارگاه ها نیست بلکه 
رستوران ها و مراکزی که اقدام به تهیه، طبخ و در دسترس قرار 
دادن غذا می کنند نیز باید این اســتانداردها را که به زودی ابالغ 

می شود رعایت کنند.
وی با اعالم گردش مالی 2 هــزار و ۵00 میلیارد دالری صنایع 
غذایی حالل در سطح دنیا، عنوان کرد: استراتژی سازمان ملی 
اســتاندارد گرفتن بازارهای صنایع حالل در سطح جهان برای 
برآورده کردن نیاز مســلمانان اســت که اگر حتی بین ۵ تا ۱0 
درصد از این بازار به دست گرفته شــود عمال کشور برای تامین 

نیازهای مالی خود به صادرات نفت نیازی ندارد.

آمار باالی بیکاری
فارغ التحصیالن یک رشته

ایران چهاردهمین تولیدکننده فوالد جهان است؛

رشد۱۱درصدی تولید فوالد ایران 
در سال 20۱6

ترکمنستان خواستار مذاکره شد

صدور شانزدهمین مجوز استاندارد 
حالل برای کشتارگا ه های مرغ کشور

رییس مجمع نمایندگان اصفهان:

آب چاه های فلمن اصفهان خشکیده است

آمار هفته

رشد هفته

مذاکره هفته

مجوز هفته

رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران از گســترش شیوع 
آنفلوآنزای پرندگان در ۱۵ استان خبر داد و گفت: هم اکنون استان های 

قم و اصفهان شرایط خوبی در این زمینه ندارند.
ناصر نبی پور  اظهارداشــت: تاکنون حدود ۱۵ اســتان به این بیماری 
آلوده شده اند. وی اضافه کرد: اگر 2۱ روز بعد از مشاهده آخرین کانون 
در یک اســتان، موردی از آلودگی در آنجا گزارش نشود اعالم می کنند 
که بیماری در این منطقه کنترل شــده اســت، به عنوان مثال درحال 
حاضر مدت زیادی اســت که موردی از آلودگی به آنفلوآنزای پرندگان 
در قزوین مشاهده نشده اما هر لحظه ممکن است ما شاهد بروز مجدد 
آن باشیم. وی با بیان اینکه تا زمانی که پرندگان مهاجر در کشور حضور 
دارند نمی توان گفت بیماری مذکور کنترل شــده است، اضافه کرد: در 

اصفهان  در روزهای اخیر شرایط دشوار شده است.

با حضور مدیرکل راه وشهرسازی، نماینده مردم گلپایگان و خوانساردر 
مجلس و مســئوالن خوانســار، عملیات حفاری تونل خوانسار- بویین 
میاندشت کامل شــد. سعید شــاهی مدیر راه و شهرســازی خوانسار 
در حاشیه بازگشــایی تونل خوانسار- بویین میاندشــت اظهار داشت: 
عملیات پروژه تونل خوانســار- بویین میاندشــت در راستای  تسهیل 
راه های ارتباطی اســتان اصفهان به غرب کشــور در سال 92 توسط راه 
و شهرسازی اســتان طراحی و مطالعات آن آغاز شد. وی افزود: کاهش 
مســیر عبوری و هزینه های حمل و نقــل جاده ای با توجه به شــرایط 
ژئوفیزیکی، کوهستانی بودن منطقه و گردنه های طوالنی و دارای شیب 
که فاقد مشخصات بود از اهداف احداث تونل خوانسار- بویین میاندشت 
اســت. مدیر راه و شهرســازی خوانســار تصریح کرد: تونل خوانسار- 

بویین میاندشت دومین تونل بزرگ استان اصفهان است. 

افزایش شیوع آنفلوآنزای 
پرندگان در قم و اصفهان

حفاری دومین تونل بزرگ 
استان اصفهان کامل شد

به دنبال حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو در روز پنجشنبه هفته گذشته و  
از بین رفتن تمام واحدهای صنفی آن حدود ۳000 کارگر بیکار شدند. با توجه 
به اینکه این اتفاق در دی ماه و پیش از عید نوروز رخ داده، نگرانی های بسیاری 

را در بین مسئوالن ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نسبت به ضرورت ساماندهی 
کســبه پالســکو تاکید کرد و افزود: تصمیماتی که دولت در زمینه ساماندهی 
کسبه پالسکو گرفته تصمیمات خوبی است و امیدواریم بتواند آنها را اجرایی و 

عملیاتی کند.
وی درباره ســاماندهی کارگران خســارت دیده پالســکو در نقاط دیگر شهر 
و نمایشــگاه های بهاره برای بازگشــت به کار و تولید محصــول، گفت: به نظر 
می رسد آن گونه که در اخبار آمده است، مجموعه سپاه پاسداران برای دراختیار 
گذاشتن دهکده مقاومت به تولیدکنندگان پالسکو برای فروش کاالهای خود، 

اعالم آمادگی کرده است.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشــاره به سوءاستفاده 
احتمالی عده ای از شــرایط پیش آمده برای اخالل در بــازار و باال بردن قیمت 
پوشــاک در شــب عید، تصریح کرد: البته واحدهای تولیدی دیگری در کشور 
داریم که به راحتی می توانند با افزایش تولید خود جایگزین مجموعه پالســکو 
شوند، اما نکته اساســی اینجاســت که باید نظارت کرد که پوشاک خارجی و 

قاچاق جایگزین تولیدات پالسکو نشود.

با توجه به اعالم مســئوالن انتظامی مســتقر در محل آواربرداری ساختمان 
پالســکو مبنی بر خارج شــدن تعــداد ۱۳۵ گاوصندوق از میــان آوار این 

ساختمان، اقدامات الزم برای شناسایی صورت خواهد گرفت.
به دنبال انتشار اخباری مربوط به کشف گاوصندوق های ساختمان پالسکو، 

بانک تجارت توضیحاتی ارائه داده است.
در اطالعیه  منتشره از ســوی روابط عمومی این بانک آمده است :همان گونه 
که پیش تر به اطالع هموطنان گرامی رسید شعبه بانک تجارت  در ساختمان 
پالســکو مجهز به یازده گاوصندوق شــامل چهار صندوق حاوی وجوه نقد 
و اوراق بهادار، اســناد، وثایق مشــتریان و هفت صندوق کوچک باجه های 
شــعبه بوده که اســناد و وجوه این هفت صندوق، در زمان وقــوع حادثه به 

صندوق های اصلی شعبه منتقل شده  بوده است.
همچنین اطالعات مربوط به مشــخصات این گاوصنــدوق ها به طور کامل، 
به مراجع مســئول در آواربرداری ساختمان پالســکو اعالم شده و نماینده 
قانونی بانک بــرای تحویل گاوصندوق هــا نیز به این مراجع معرفی شــده 
است؛ بر این اســاس، با توجه به اعالم مســئوالن انتظامی مستقر در محل 
آواربرداری ساختمان پالسکو مبنی بر خارج شــدن تعداد ۱۳۵ گاوصندوق 
از میــان آوار این ســاختمان، بانک تجــارت مجددا آمادگی خــود را برای 
 همکاری به منظور شناســایی و تحویل گاوصندوق های متعلق به این بانک

اعالم می دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس:

پوشاک خارجی جایگزین
تولیدات پالسکو نشود

وزارت اقتصاد اعالم کرد:

توضیحاتی درباره گاوصندوق های بانک 
تجارت شعبه پالسکو

واکنشدیدگاههشدار
نماینده مردم نایین در مجلس تاکید کرد:

تسهیالت 300 میلیونی، کمک به 
مالباختگان نیست

نماینده مردم ناییــن در مجلس گفت: با توجه بــه اینکه حجم باالیی از 
چک های بانکی و اوراق بهادار در حاثه آتش سوزی پالسکو از بین رفت، 
بنابرایــن باید بانک مرکــزی کارگروهی در این رابطه تشــکیل دهد تا 

رسیدگی های الزم انجام شود.
عباســعلی پوربافرانــی در گفت وگو با ایمنا بــا تاکید بر اینکــه باید به 
وضعیت شغلی از دســت رفته در حادثه ســاختمان پالسکو، رسیدگی 
و در این راســتا اقدامــات عملی انجام شــود، اظهار داشــت: در برخی 
رسانه ها اعطای تســهیالت ۳00 میلیون تومانی با ســود ۱8درصد به 
 حادثه دیدگان پالسکو مطرح شده است که باید پذیرفت این مساعدت

محسوب نمی شود.
به اعتقاد وی، نرخ سود تســهیالت بانکی به حادثه دیدگان پالسکو باید 

حداقل متناسب با تورم باشد.
نماینده مردم نایین با تاکید بر لزوم تامین پوشــاک مورد نیاز شب عید 
مردم، بیان داشــت: با توجه به اینکه حجم باالیــی از چک های بانکی 
و اوراق بهادار در حاثه آتش ســوزی پالســکو از بین رفت، بنابراین باید 
بانک مرکزی کارگروهی در این رابطه تشکیل دهد تا رسیدگی های الزم 
انجام شــود.پوربافرانی تاکید کرد: بانک مرکزی با تشــکیل کارگروهی 
متشــکل از نمایندگان بانک ها باید به بحث چک ها و سفته های کسبه 

ساختمان پالسکو و مشتریان این مرکز تجاری، رسیدگی کند.  

نشست مدیریت 
وساماندهي پساب 
 تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر 
اصفهان 

در نشســت مدیریت و ســاماندهي پساب تصفیه 
خانه شــاهین شــهر که با حضور مدیر عامل آب 
وفاضالب اســتان ، معاون آب منطقه اي اســتان 
ومدیران ومسئوالن اجرایي مرتبط  در فرمانداري 
شاهین شهر تشکیل شد پس از بررسي موضوعات 
مطروحه در خصوص اجراي طرح ســامانه تجمیع 
پساب در ضلع شمالي تصفیه خانه و خطوط انتقال 
پساب، بصیري فرماندار شهرستان  به بهره برداران 
این طرح گفت: در راســتاي برنامه هاي راهبردي 
شهرستان استفاده از پســاب فاضالب شهري در 

صنایع بزرگ شهرستان و فضاي ســبز با توجه به 
کمبود منابع آب و افزایش ســرانه مصرف خصوصا 
در صنایع همواره در اولویت برنامه هاي مسئوالن 
استان و شهرستان بوده به طوری که پساب مي تواند 
جایگزین آب در صنایع وفضاي سبز شهري گردد.

فرماندار شهرستان با بیان اینکه هزینه خط انتقال 
بالغ بر دو میلیارد تومان بوده اظهار امیدواري نمود 
فرآیند آغاز عملیــات اجرایي این پــروژه در دهه 
فجر امســال انجام پذیــرد. وي همچنین بر انجام 
مراحل کارشناسي شده در خصوص تکمیل و آزاد 

سازي مســیر انتقال و لوله گذاري و انتخاب مکان 
حوضچه هاي مورد نظر تاکید کرد.  

در این نشست مهندس هاشــم امینی به ضرورت 
اســتفاده از پســاب در واحدهای صنعتــی  و نیز 
بهره مندی شــهرداری ها از این منبــع به منظور 
آبیــاری فضای ســبز اشــاره کرد و خاطرنشــان 
ســاخت: درشــرایط کنونی کــه کمبــود منابع 
آبی بــرای همه بهــره برداران بســیار مشــهود 
 اســت و ازســویی تامیــن نیــاز آبــی ضرورتی 
غیر قابل انکار است جایگزین نمودن پساب به جای 

آب تازه بهترین راه برای برون رفــت ازبحران کم 
آبی به شــمار می آید. به نظر می رسد صنعتگران 
و مســئوالن شــهری طی تعاملی با آبفای استان 
اصفهان زمینه های بهره مندی از آب خاکســتری 
را مهیا ســازند چراکه یکی ازراهکارهای اساســی 
کاهش تبعــات بحران کــم آبی درهنــگام وقوع 
خشکســالی بازچرخانی آب اســت و این درحالی 
ا ست که شــرکت آبفای استان درســال های اخیر 
اقداماتی  به منظور ارتقای پساب تصفیه خانه های 

فاضالب در دستورکارقرارداده است.
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يادداشتيادداشت
پیشنهادسردبیر:

بیماریهايیکهازطريقدندانهامشخصمیشوند!

منظور از زایمان بی درد انجام زایمان کامال طبیعی با درد کم یا حتی کامال 
بدون درد است. در این نوع زایمان پزشک و ماما با استفاده از روش های 
مختلف ســعی می کنند درد زایمان طبیعی را تا حد قابل تحملی برای 
مادر کاهش دهند؛ به گونه ای که او بتوانــد به راحتی و با کمترین درد و 
رنج، نوزاد خود را به دنیا آورد. راه های زیادی بــرای کاهش درد زایمان 
وجود دارد.یکی از این روش ها اســتفاده از گاز ضد درد انتونکس است. 
انتونکس مخلوط دو گاز اکســیژن ونیترواکساید بوده و از طریق ماسک 
برای زن باردارتجویز می شود تا هنگامی که طی مراحل زایمانی انقباض 
رحم را به صورت درد حس می کند، ماسک را روی صورت خود گذاشته و 
ار داخل آن نفس عمیق بکشد. طی این روند، گاز وارد ریه ها و سپس مغز 
شــده و در آنجا با تاثیر بر مراکز درد باعث کاهش احساس درد می شود. 
بدین ترتیب نه تنها درد زایمان از بین مــی رود بلکه مادر در یک حالت 
رویاگونه و شــبیه خواب زایمان می کند. انتونکس اثر سویی روی مادر و 
جنین نداشته و در امر زایمان اختالل ایجاد نمی کند.البته در بعضی افراد 
ممکن است درد کامال از بین نرود ولی قطعا شدت آن به حد قابل تحملی 
کاهش می یابد. در یک روش دیگر می توان با تزریق داروی مســکن از 
طریق کمر، درد را کامال از بین برد. زایمان بدون درد از صد وپنجاه سال 
پیش در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا مطرح بوده و اعتقاد بر این است که 
زایمان طبیعی حق هر مادر است و نباید از او گرفته شود. زنان بارداری که 
راه صحیح زایمان طبیعی را انتخاب کرده و از درخواست سزارین پرهیز 
کنند، می توانند با مراجعه به کالس هــای آمادگی زایمان طبیعی، برای 
یک زایمان موفق آماده شــوند. زنان آموزش دیده باحداقل ترس و درد 
می توانند به آسانی زایمان کرده و از مزایای زایمان طبیعی بهره مند شوند 

که امکان حضور همراه یا همسر بر بالین فرد یکی از این مزایاست.
آيامیدانیدعوارضسزارينچیست؟

طی سال های اخیر سزارین رو به افزایش گذاشته و این در حالی است که 
می توان گفت سزارین مثل یک شمشیر دو لبه عمل می کند.یعنی اگرچه 
مشکالت زیادی را حل می کند ولی خود عوارض مرگباری دارد.یکی از 
این خطرات برگشت محتویات معده به مری و ریه و در نتیجه خفگی و 
مرگ مادر بوده و نوزاد نیز ممکن است در معرض داروی بیهوشی عمومی 

قرار گیرد ودچار مشکالتی شود.
چرازايمانطبیعیبهترازسزاريناست؟

1. خونریزی در سزارین چند برابر زایمان طبیعی است.
2. خطر عفونت محل عمل در سزارین بیشتر است.

3. چسبندگی روده ها و احشاء داخل شکم از عوارض سزارین است.
4. نازایی در آینده مشکالت گوارشــی و... از خطرات چسبندگی بعد از 

عمل سزارین است.
5. امکان شیردهی و تغذیه نوزاد پس از زایمان طبیعی خیلی سریع تر و 

راحت تر خواهد بود.
6. در زایمان طبیعی مادر زودتر از بیمارستان مرخص می شود و سریع تر 

توانایی حرکتی خود را به دست می آورد.
7. امکان تب بعد از زایمان بعد از سزارین چند برابر زایمان طبیعی است.

8. هزینه سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.
9. خطرات بیهوشی عمومی مثل خفگی ناشی از استفراغ زیر بیهوشی 
و عمل جراحی در ســزارین موجب افزایش مرگ و میر مــادران باردار 

می شود.
10. نوزاد حاصل از ســزارین تحت تاثیر داروهای بیهوشی قرار می گیرد 
و ممکن است بیش از ســایرین دچار تب و عفونت، مشکالت تنفسی و 

تغذیه ای شود.                   
  نفیسههادیمهر-کارشناسمامايی

دو ســوم کودکان حداقل روزانه یک لیوان نوشیدنی شیرین مصرف 
می کند که مملو از شــکر و افزودنی هایی اســت که به عنوان مجاز 
روی مواد خوراکی برچســب می شــوند؛ اما در واقع غیر مجاز و مضر 
سالمتی هســتند و 30 درصد کودکان روزانه دوبار یا حتی بیشتر، از 

این نوشیدنی ها استفاده می کنند. 
آمارگیری مراکز کنترل بیماری  و مرکز ملی بهداشت نشان می دهد 
ده درصد کالری روزانه کودکان با یک لیوان نوشیدنی شیرین تامین 
می شــود که اگر آنها بیش از یک لیوان مواد قندی شــیرین استفاده 
کنند، درصد این کالری دریافتی نیز افزایش می یابد. این در شرایطی 
اســت که کودکان بنا به شرایط ســنی خود از مواد خوراکی شیرین 
دیگری نیز استفاده می کنند که تمام اینها نیز دارای مواد قندی است.  
با توجه به اینکه هر کودکی بستنی، شکالت، چیپس و پفک را دوست 
دارد و در کنار آن از نوشابه و فست فودهای مضر نیز استفاده می کنند، 

می توان افزایش آمار چاقی و دیابت را امری طبیعی دانست.
دیابت نوع 2،  پوسیدگی دندان، کلسترول باال و اضافه وزن، شایع ترین 

عوارض نوشیدنی های شیرین در کودکان است. 
سخنگوی انجمن آشامیدنی آمریکا معتقد است کودکان و بزرگساالن 
باید بدانند که با مصرف هر نوشیدنی شیرین بدن آنها چه مقدار شکر 
دریافت می کند؛ عوارض آنها برای مردم روشــن شــده و جایگزین 
مناسبی برای این نوشیدنی های قندی ارائه شــود تا بتوان آمار رو به 

رشد چاقی و دیابت در کودکان را کاهش داد.

بهتر است بدانید که با هر بار لمس صفحه گوشی، تمام باکتری هایی 
که در طول روز وارد دســتان  شما شــده اند، به آن منتقل می شود.

فیلیــپ تیرنــو )Philip Tierno( یکــی از آســیب شناســان و 
میکروبیولوژیست های دانشگاه پزشکی نیویورک، در مصاحبه اش 

اظهار داشت:
بهترین کار برای پیشــگیری از انتقال بیماری از طریق باکتری های 
موجود روی تلفن همراه، این اســت که هر روز با اســتفاده از یک 

دستمال تمیز، سطح تلفن همراه خود را ضد عفونی کنید.
تیرنو همچنین اشاره کرد که وجود انواع مختلفی از باکتری ها روی 
پوست انسان و همچنین در تنفس او، امری کامال طبیعی است ولی 
در صورتی که این ویروس ها و باکتری ها بتوانند راهی به درون بدن 
پیدا کنند، آن گاه ممکن است که فرد با بیماری های مختلفی رو به رو 
شــود. البته تمام این باکتری ها مضر نیســتند ولی به هر حال این 
احتمال وجود دارد که ویروسی در میان آنها وارد بدن شود که به این 

ترتیب، شخص را به بیماری های فراوانی مبتال کند.
طبق گفته محققان، شما می توانید با استفاده از یک پارچه از جنس 
الیاف میکرو فیبر، بخش عمده ای از ایــن میکروب ها و ویروس ها را 
از روی گوشــی خود پاک کنید. از آنجایی که ممکن اســت برخی 
از سازندگان تلفن همراه، اســتفاده از مواد تمیز کننده مانند الکل 
را برای گوشــی منع کرده باشــند، این امکان وجود دارد که با مواد 

ضدعفونی کننده دیگر به راحتی بتوان میکروب ها را از بین برد.

زايمانبدوندردچیست؟

کلسترولباال؛شايعترينعارضه
نوشیدنیهایشیريندرکودکان

برایدورشدنازبیماری
گوشیخودراهمیشهتمیزکنید

ديابت
دندان پزشــک شــما تنها به میزان ســفیدی دندان شما 
اهمیت نمی دهد. در تحقیقی که در سال 2014 انجام شد، 
تقریبا دوسوم دندان پزشکان اظهار داشتند به بیمارانی که 
التهاب لثه داشتند، توصیه کرده اند که تست دیابت بدهند. 
چرا این تشــخیص اهمیت دارد؟ دیابت یک بیماری رایج 
است که هیچ عالئمی ندارد. بیشــتر افراد دیابت دارند؛ اما 
نمی دانند و به کارگیری دندان پزشک به عنوان یکی دیگر از 

پزشکان خانوادگی، ایده ای زیرکانه است.
ارتباط میان دیابت و دندانپزشــکی چیست؟ میزان باالی 
قند خون ممکن است به سالمت دهان شما آسیب برساند، 
همان طور که مواد شیرین کننده یک قوطی نوشابه گازدار 
به دندان ها آسیب می رساند. این امر در نتیجه خشکی دهان 
روی می دهد که باعث افزایش پالک ها شده و افرادی را که 
دیابت های کنترل شــده ندارند، مستعد مبتال به مشکالت 

دهان و دندان می کند.
دو نشانه رایج در دهان که نشان دهنده دیابت است عبارت 

است از: آبسه های متعدد در لثه و تنفس بدبو. در واقع این بو 
شبیه بوی یک میوه ترشیده و ناشی از ماده ای به نام کتون 

است.
بیماریهایقلبی

دندان های شما میزان ســالمتی قلبتان را نشان می دهد. 
طبق یک تحقیق که در ســال 2007 انجام شد، افرادی که 
بیماری های دندانی دارند، اغلب کسانی هستند که احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی در آنها بیشــتر اســت. در میان 
افرادی که هم بیماری قلبی و هم بیماری دندانی دارند، اگر 
بیماری دندانی درمان شود، بیماری قلبی به میزان زیادی 

بهبود می یابد.
زمانی که به دهان یک بیمار نگاه می کنیــد و یک التهاب 
مزمن می بینید، متوجه می شوید که بیمار دارای استرس 
در ساختار بدنی خود است. البته هیچ نشانه دهانی خاصی 
برای بیماری قلبی وجود ندارد؛ اما بیشتر بیماری های مزمن 
دندانی با خطر ابتال به بیماری هــای قلبی ارتباط دارند که 
عالئم رایج آن عبارت اند از: دندان شــل، جابه جاشونده یا 

افتاده و عقب نشینی لثه.
زوالعقل

آیا دندان ها می توانند از دست دادن حافظه را نشان دهند؟ 
طبق یک تحقیق جدید در بریتانیا، از دست دادن دندان با 
زوال عقل ارتباط دارد. همچنین طبق یک تحقیق در سال 
2012، افراد مسن تر که بهداشــت دهانی ضعیفی دارند، 
76درصد بیشــتر دچار زوال عقل می شــوند. این موضوع 
حوزه نسبتا جدیدی در تحقیقات است؛ یعنی ارتباط بین 

این دو موضوع کامال مشخص نیست.
با این حال در یــک تحقیق در ســال 2013، یک باکتری 
مرتبط با عقب نشینی لثه در مغز افرادی که دچار زوال عقل 
هستند، کشف شد. این موضوع نشان می دهد که احتماال 
بیماری زوال عقل نقش مهمی در التهاب لثه و عقب نشینی 

لثه دارد.
پوکیاستخوان

پوکی استخوان باعث نمی شــود که دندان های شما فاسد 
گردند؛ اما دندان پزشک می تواند از طریق عکس ایکس ری 
استخوان های دهان مانند استخوان فک، پوکی استخوان را 

شناسایی کند.
یک استخوان سالم باید هم در بخش لبه ها و هم در داخل 
تراکم داشته باشد و اگر این طور نباشد، بیمار احتماال دچار 
پوکی استخوان اســت. در واقع، طبق تحقیقی که در سال 
2013 انجام شــد، ضخامت اســتخوان فک زنان یائسه با 
تراکم ستون فقراتشان یکسان بود و این یعنی دندان پزشک 
می تواند پوکی استخوان را شناسایی کند. پوکی استخوان 
معموال تا زمانی که شکســتگی رخ نداده، تشــخیص داده 

نمی شود.
ريفالکسمعده

گاهی اوقات ممکن است سوزشی را در قسمت قفسه سینه 
خود احســاس کنید؛ اما تاثیر آن در دهان بیشتر مشاهده 
می شود. اگر دچار بیماری بازگشت اسید از معده باشید، باال 
آمدن اســید معده، مینای دندان ها را از بین می برد و این 
موضوع بیشتر در دندان های جلو مشاهده می شود. دندان ها 
در این حالت فرسایش می یابند و باریک تر می شوند. نباید 
این موضوع را نادیــده بگیرید. یک نشــانه دیگر برای این 

بیماری، احساس طعم ترشی در دهان است. 
طی یک تحقیق که در ســال 2008 انجام شــد، محققان 
متوجه شــدند نزدیک به یک ســوم افراد بالــغ که دچار 
فرســایش دندان هســتند، دچار بیماری ریفالکس معده 
هستند. به خاطر داشته باشید این فرسایش می تواند بدون 
ایجاد درد در قفسه سینه نیز ایجاد شــود؛ به عبارت دیگر 
شما ممکن اســت دچار بیماری بازگشت اســید از معده 
باشــید و ندانید؛ اما دندان پزشــک می تواند این بیماری را 

شناسایی کند.

سوال روز

دانستنی ها

بدهکاران
عمرشان
کوتاهتراست

 پژوهش صورت گرفته توسط محققان دانشگاه کلرادو حاکی از ارتباط 
مستقیم بین فشار اقتصادی و افزایش نرخ مرگ و میر است؛ این نتایج، 
پیامدهای بالقوه ای برای سیاست های اقتصادی و بهداشت و سالمت 

به دنبال دارد.
در این پژوهش، پژوهشگران موفق به کشف ارتباط بین بی اعتباری و 

بدهی باال با خطر باالتر نرخ مرگ و میر فردی شدند.
برای درک بهتر ارتباط بین بدهــی و نرخ مرگ و میر، تعادل اعتباری 
و داده های فدرال رزرو )اطالعات مربوط به مسکن و رکود اقتصادی 

2008( مورد ارزیابی قرار گرفتند. این اطالعــات، یک نمونه گیری 
تصادفی از مصرف کنندگان آمریکایی شــامل گزارش های اعتباری 

و رفاه اقتصادی فردی بود.
نتایج به دست آمده نشان داد که نرخ مرگ و میر افراد با اعتبار بهتر و 
مقادیر کمتر بدهی، پایین تر از افراد با میزان بدهی باالتر است. براین 
اساس، با افزایش 100 امتیازی نمره اعتباری فرد، نرخ مرگ و میر تا 
4درصد کاهش پیدا می کند. همچنین تاثیر بدهی بر نرخ مرگ و میر 
در کوتاه مدت، بیشتر از شوک آنی ناشی از بدهی است. به گفته ارگیز، 

شــوک های اقتصاد کالن از جمله بحران اقتصادی جهانی )2008( 
تاثیر معکوسی بر ســالمت افراد دارند. بدهی ناشــی از بحران های 
مالی، تاثیرات ماندگارتری بر سالمت افراد می گذارند که می تواند به 

افزایش نرخ مرگ و میر منجر شود.
هر سیاستی که بر رفاه مالی فرد تاثیرگذار است، سالمت فردی را نیز 
تحت تاثیر قرار می دهد. سیاســت های اقتصاد خرد و کالن در زمان 
رکود اقتصادی، از اهمیت قابل توجهی در جهت بهبود رفاه و سالمت 

افراد در کوتاه مدت و بهداشت عمومی در درازمدت برخوردارند.

بیشتر افراد با مصرف هر وعده غذایی، در معرض میزان کم 
کپک سمی قرار می گیرند که نامرئی بوده و به سختی قابل 
تشخیص است. هر چه کپک سمی بیشتری مصرف کنید، 
آسیب رسانی آن بیشتر می شود. در این مطلب به آن دسته 
از مواد غذایی اشاره می شــود که احتمال ایجاد کپک در 
آن بیشتر است. ناگفته پیداست که مشکل ایجاد کپک در 

موادغذایی، مشکلی شایع در تمام دنیاست.
قهوه

اگرچه سرشــار از خواص اســت اما دانه های آن می تواند 
حاوی کپک باشــد. ایجاد کپک در مــواد غذایی معضل 
بزرگی است به حدی که کشــورهای مختلف، از اتحادیه 
اروپا گرفته تا کره جنوبی، ژاپن و... برای واردات و صادرات 
محصوالت غذایی قوانین ســختی قرار داده اند. با این حال 
کشورهایی چون آمریکا و کانادا محدودیتی در این زمینه 
ایجاد نکرده اند؛ در نتیجه احتمــال اینکه هر فنجان قهوه 
حاوی کپک های سمی باشــد و بر عملکرد و سالمت فرد 
تاثیر بگذارد، بسیار باالست. قهوه های ارزان و فاقد کافئین 

نسبت به دانه های باکیفیت، دارای کپک بیشتری است.
شکالت

شکالت های تلخ بسیار سالم هســتند. شکالت سرشار از 
آنتی اکسیدانی به نام »پلی فنول« است که با رادیکال های 

آزاد مقابله می کنــد و دارای میزان پاییــن کافئین برای 
افزایش عملکرد بدن است.

ذرت
ذرت تقریبا به طور جهانی آلوده اســت؛ زیرا با یک کپک 
ایجادکننده ســم به نام »Fusarium« رشد می کند. با 
قرار گرفتن در معرض برخی از حشــره کش ها، این کپک 
سمی تر می شود که بخشی از راه حل آن، کشت ارگانیک 
اســت. اگرچه احتمال ایجاد کپک در ذرت های ارگانیک 
نیز وجود دارد، اما نسبت به ذرت های دیگر که در معرض 
حشره کش قرار می گیرد، ســم کمتری دارد. سعی کنید 

ذرت را در فصل خود و به صورت تازه مصرف کنید.

ورزش با تنظیــم وزن و کاهش میزان چاقی، مســتقیما بر 
وضعیت عملکرد قلب اثر دارد. ازطرفی در افراد الغر با فشــار 
خون باال می تواند بر کاهش فشار خون موثر باشد، بدون اینکه 
نیاز باشد دارویی برای کاهش فشار خون استفاده کنند. ورزش 
همچنین در کاهش چربی های مضر موثر اســت، بخصوص 
میزان تری گلیسیرید خون با ورزش روزانه به طرز چشمگیری 
کاهش می یابد.  امــا در زنــان، ورزش اهمیت خاص دیگری 
می یابد و آن درمان و پیشــگیری از بیماری پوکی استخوان 
اســت. این بیماری که در زنان شــایع تر از مردان و با عوارض 
خطرناکی مثل شکســتگی مکرر همراه اســت، با ورزش در 
سنین مختلف از زیر 18 سال تا سنین یائسگی قابل پیشگیری 
و درمان است. بخصوص ورزش هایی که با فشار بر استخوان ها 
به ویژه استخوان های پا همراه است؛ مثال پیاده روی و دویدن 

که در کاهش روند پوکی استخوان بسیار موثرند.
یکی دیگــر از اثــرات درمانــی ورزش در زنان، تاثیــر آن بر 
نازایی اســت. به این ترتیب که در درمــان بیماری تخمدان 
پلی کیســتیک یا تنبلی تخمدان موثر است. ورزش با کاهش 
چربی های شکمی به تخمک گذاری کمک می کند. فعالیت 
بدنی با اثری که بر روحیه فرد ورزشــکار دارد، تاثیر ویژه ای بر 
اثربخشی داروهایی دارد که در درمان نازایی استفاده می شود. 
به عالوه ورزش به آزاد شدن هورمون هایی منجر می شود که 

در تنظیم عادت ماهیانه و تخمک گذاری بسیار موثرند.
هر روز بیمارانی مراجعه می کنند که از طرف همکاران از ورزش 
منع شــده اند. اگرچه برای بهبود اولیه در بیماری هایی مثل 
دیسکوپاتی گردن یا کمر و آرتروز به صورت موقت و محدود 
استراحت تجویز می شود، ولی بالفاصله بعد از بهبود اولیه باید 
حرکات ورزشی شروع شده و هر روز میزان آن افزایش یابد. گاه 

درباره خانم های باردار نیز توصیه به استراحت می شود.
واقعیت این اســت کــه ورزش از افزایش وزن نامناســب در 
بارداری می کاهــد و به یک زایمان مناســب کمک می کند؛ 
همین طور با تقویت عضالت لگــن، احتمال افتادگی مثانه ر ا 

کاهش می دهد. 

چهغذاهايیبیشترکپکمیزنند؟)1(

 طبق یافته محققان دانشــگاه ماالیای مالــزی، خوردن برخی از 
قارچ ها عامل حفاظت کننده در مقابل محرک های عصبی نظیر 
التهاب هســتند؛ از این رو می توانند به افزایش روند رشد اعصاب 
مغز کمک کنند. هر دوی ایــن فرآیندها، در بیماری های عصبی 

ازجمله آلزایمر و زوال عقل نقش دارند.
در این مطالعه، محققان بر »اجزای بیواکتیــو« )ترکیبات فعال 
زیســتی( و فواید شــناختی و حفاظت کننده عصبــی قارچ ها 
پرداختند. مطالعات قبلی نشــان داده اند که خواص ضدالتهابی 
قارچ ها می تواند به افراد مبتال به آسم، آرتروز روماتوئید، نارسایی 
کلیه و آسیب ناشی از سکته مغزی کمک کند. به گفته محققان، 
قارچ های خوراکی مملو از ویتامین D هستند و می توانند سیستم 
ایمنی بدن را بهبود بخشند. شیوع بیماری های عصبی مانند زوال 
عقل و بیماری آلزایمر در جهان رو به افزایش بوده و به 42 میلیون 

نفر در سراسر جهان تا سال 2020 خواهد رسید.

مســعود کیمیا گر متخصص تغذیه گفت: پنیر خامه ای به دلیل 
میزان باالی چربی آن باید به صورت محدود مصرف شود. عالوه 
بر آن مصرف زیاد چربی شیر و لبنیات مانند گوشت قرمز، سبب 

تنگی عروق قلب می شود.
وی افزود: همچنین اســید چرب اشــباع و روغن  جامد نیز در 
لبنیاتی چون پنیر خامه ای، عالوه بر آنکه چاقی فرد را به همراه 

دارد، وی را به بیماری قلبی مبتال می کند.
این متخصص تغذیه با اشــاره بــه دیگر مواد موجــود در پنیر 
خامه ای که سبب تنگی عروق می شود، اظهار داشت: روغن های 
جامد موجــود در پنیر خامه ای نیز تنگی عــروق را برای فرد به 
وجود می آورد. این مشکل از طریق قرار گرفتن پالک های چربی 
روی جداره های عروق فرد به وجود می آیــد؛ در این هنگام در 
صورت رقیــق یا غلیظ شــدن خون فرد، ســکته های قلبی رخ 

می دهد.

مصرفقارچ؛عاملحفاظت
درمقابلآلزايمر

پنیرخامهایعروققلبتانرا
تنگمیکند

اهمیتورزشدرسالمتزنان

ورزش درمانی

چنینمشخصشدهکهبهداشتدهانودندانباسالمتعمومیبدنارتباطمستقیمدارد؛چونمسلماستکهحفره
دهانآيینهســايرنقاطبدنبودهودرنتیجهمیتوانیمازطريقمعايناتعادیدندانپزشکی،مشکالتديگررانیز

تشخیصدهیم؛بهعبارتديگر،وضعیتلبخندشما،وضعیتسالمتسايرنقاطبدنرانشانمیدهد.
گاهیاوقاتحتیقبلازاينکهعالئماينبیماریهاظاهرشود،میتوانیمازطريقمعاينهدهانمتوجهآنهاشويم.درادامه

بهمعرفیچندبیماریمیپردازيمکهازطريقدندانودهانشناسايیمیشوند.

بیماریهاییکهازطریقدندانهامشخصمیشوند!

اخبار

آيادندانها
میتواننداز
دستدادن

حافظهرانشان
دهند؟

طبقيک
تحقیقجديددر
بريتانیا،ازدست

دادندندان
بازوالعقل
ارتباطدارد

زيبايی

شوینده دارای فوم یا بدون فوم؟ جامد یا مایع؟ این موضوع 
به سلیقه  شخصی شــما برمی گردد. همه  انواع شوینده ها 
یکســان هســتند، پس نوعی را بخرید که با آن راحتید. 
به عنوان یک قانون کلی می توان گفت شوینده های بدون 
فوم یا لوســیون ها کمتر از نوع دیگر پوســت را خشــک 
می کنند. اگر پوستتان به طور طبیعی خشک بوده یا به دلیل 
استفاده از محصوالت درمانی جوش ها خشک شده است، 
این نوع شوینده انتخاب خوبی برای شما خواهد بود. افراد 
زیادی می گویند از شــوینده های جامد نباید برای صورت 
استفاده کرد اما این اشکالی ندارد. اگر با آنها راحتید استفاده 

کنید.
نوعدارويیمیخواهیدياغیردارويی؟

پاک کننده های دارویی جوش، هم با نسخه و هم به صورت 
آزاد وجــود دارنــد و اغلب حــاوی بنزوئیل پروکســید، 
اسید سالیسیلیک یا سولفور هستند. اســتفاده  مرتب از 
شوینده های دارویی می تواند به کاهش بسته شدن منافذ 
پوست و بروز جوش ها کمک کند. اگر از محصوالت درمانی 
دیگری اســتفاده نمی کنید این شوینده های دارویی برای 
شما انتخاب خوبی خواهند بود. اگر در حال حاضر از داروی 
درمانی دیگری مانند رتینول A اســتفاده می کنید، یک 
شوینده  دارویی شاید باعث خشکی بیش از حدپوستتان 
شود. در این حالت می توانید از شــوینده های غیردارویی 
استفاده کنید؛ چیزی را امتحان کنید که برای پوست های 

حساس تهیه شده است.
شويندهبايدمخصوصصورتباشد،نهبدن

پوست صورت، گردن و قفسه  سینه، نازک و حساس است. 
بنابراین باوجود اینکه شوینده های معطر برای نقاط دیگر 
بدن عالی  هســتند اما نباید آنها را برای صورتتان انتخاب 
کنید. اگر شوینده ای برای بدن ساخته شده است باید تنها 
برای بدن استفاده شود. شوینده  قوی تر به معنای بهتر بودن 
آن نیست، خصوصا در مورد پوست. همیشه از شوینده ای 
استفاده کنید که برای صورت ساخته شده است تا احتمال 

حساسیت و آسیب های پوستی را کاهش دهید.
رویواکنشپوستتاندقتکنید،نهقیمت

لزوما همیشه شوینده های گران قیمت بهتر از محصوالتی 
نیستند که با قیمت های مناسب تری به فروش می رسند. 
بنابراین اگــر توانایی مالی برای خریــد محصوالت گران 
را ندارید و یا نمی خواهید هزینه  زیــادی را صرف این کار 
کنید، نگران نشــوید. با انتخاب یک محصــول خوب و با 
قیمت مناسب تر به پوستتان آسیبی نخواهید رساند. یک 
راهنمای بهتر برای خرید شــوینده، حســی است که در 

پوست شما ایجاد می کند.
اگر پوستتان خشک و سفت شــده یا  خارش دارد، انتخاب 
مناسبی نداشته اید؛ بهتر است برند دیگری را امتحان کنید.

شويندهمناسبجوشها
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پیشنهاد سردبیر: 
حل تناقض موجود در سیاه چاله ها از طریق روشی جدید

کافه اپهوش سنج

از مزایای ورزش بارها گفته اند و شنیده ایم، اما واقعا چقدر به آن 
اهمیت می دهیم؟ متاسفانه سبک زندگی اکثر مردم، خصوصا 
افراد شاغل طوری شــده که کمتر مجالی برای ورزش کردن 

فراهم می شود.
اما اپلیکیشنی مثل Home Workout آمده تا بگوید که حتی 
مشغول ترین افراد هم الزم نیست که ورزش را  از برنامه روزانه 
زندگی شان خط بزنند. این اپلیکیشــن روی آموزش حرکات 
ورزشی مناسب برای خانه متمرکز شده که نه خیلی دشوارند 

و نه زمان زیادی می گیرند.
دو بخش Exercises و Workouts جایی هســتند که این 
حرکات را فرا می گیریــد. در Exercises می توانید حرکات 
ورزشــی را بســته به ماهیچه های درگیر آن جستجو کنید؛ 
ورزش های مخصوص سیکس پک، عضالت ران، سینه، کمر 

و حتی ورزش های هوازی و تقویت کننده قلب.
 GIF تمام این حرکات به غیر از توضیح دقیق متنی، با تصویر 

و ویدیو هم به شما نمایش داده می شوند. 
 وقتی که شــیوه صحیح اجرای این حرکات را می بینید شاید 

به این نتیجه برسید که مدت ها آنها را اشتباه می زده اید!
اما Workouts جایی اســت که بیشــترین احتیاج را به آن 
خواهید داشت؛ بخشی از اپلیکیشن که برنامه ورزش در خانه 
 را از سطح مبتدی تا حرفه ای به شما ارایه می کند تا مطابق آن 

در مسیر پیشرفت خود قدم بگذارید. 
 خوشــبختانه ورزش های این قســمت هم بسته به جنسیت 
و وزن و مشکالت جسمی افراد به خوبی تفکیک شده هستند.

 تعدادی از ورزش های ارایه شــده در این اپ رایگان هستند، 
اما وقتی به حرکات پیچیده تر می رسید می بایست با پرداخت 

هزینه پکیج های حرفه ای تر را آزاد کنید. 
با توجه به تصاویر و ویدیوهای بســیار گویا و عالی اپلیکیشن 

توصیه می کنیم که حتما این کار را انجام بدهید.
ورزش بزرگ ترین دشــمن امــراض و تهدیدات ســالمتی 
اســت، بنابرایــن چــه خــوب اســت کــه دقایقــی از 24 
 ســاعت روزمان را بــه آن اختصــاص بدهیم. اپلیکیشــن

Home Workouts Personal Trainer بــرای شــروع 
کردن به ورزش می تواند بهانه خوبی باشد. شما می توانید برای 

گرفتن این اپلیکیشن به  goo.gl/kac6hv  مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن Home Workouts؛ 

مربی حرکات ورزشی مناسب 
برای خانه

تحقیقات ویژه دانشگاه 
استنفورد درباره هیپنوتیزم 

بــه نقــل از پن اســتیت نیــوز، هیپنوتراپــی یــا 
هیپنوتیزم درمانی تاریخچه طوالنی در زمینه درمان 

مشکالت فیزیکی، پزشکی و روانی دارد. 
فرانتــز مســمر فیزیکدان اتریشــی قــرن هجدهم 
آزمایش های فراوانــی در این زمینه انجــام داد. وی 
افراد را در حالت خلسه قرار می داد تا ببیند روش های 

درمانی در هیپنوتیزم واقعا موثر هستند یا نه.
هیپنوتیــزم به عنــوان یک روش درمانی پزشــکی، 
 راه زیــادی را برای کســب اعتبار طی کرده اســت 
و در حال حاضر محققــان زیادی در حال تالش برای 
اثبات این موضوع هســتند که اتصاالت و ارتباطات 
مغز طی هیپنوتیزم چه تغییری می کند. دکتر دیوید 
اسپیگل استاد روانپزشــکی و روانشناسی رفتاری در 
دانشگاه اســتنفورد که قبال تحت عمل جراحی شانه 
قرار گرفته است، نشان داده که هیپنوتیزم می تواند 
مانند یک مسکن عمل کند. وی پس از عمل جراحی 
خود از هیچ مسکنی استفاده نکرده است و پس اینکه 
خودش را هیپنوتیزم کرده، درد وی بسیار جزیی بوده 
اســت. وی پیش از این ثابت کرده بود که افرادی که 
خودشــان را هیپنوتیزم می کنند بــه تدریج مصرف 
مسکن را کنار می گذارند و حتی از این روش می توان 
برای انجام زایمان طبیعی بدون درد اســتفاده کرد. 
تحقیق جدیــد اســپیگل و تیمش نشــان می دهد 
که تمام افراد در مواجهه بــا هیپنوتیزم یک واکنش 
 را نشــان نمی دهند و واکنش افراد بســتگی زیادی 
به توانایی حسی، ذهنی و اعتماد آنها به درمانگر دارد.

اسپیگل گفت: این موضوع ارتباط کمی با شخصیت 
فرد دارد و بیشتر به ســاختار مغز فرد بستگی دارد؛ 
چون بخشــی از مغز که وظیفه تمرکز کردن، توجه 
 به موضوعــات و پرت کردن حواس را بــر عهده دارد 
در طول هیپنوتیزم فعالیــت کمتری دارد. وی افزود: 
دو بخــش دیگر کــه در مغز وظیفه کنتــرل جریان 
فشار خون را برعهده دارند در طول هیپنوتیزم فعال 

می شوند و ارتباط مغز با بدن را قوی تر می کنند.
اسپیگل خاطرنشــان کرد: دلیل اینکه افراد در طول 
خلســه القائات درمانگــر را می پذیرنــد و می توانند 
 کارهایی که به آنهــا گفته می شــود را انجام دهند، 
این است که بخش دیگری از مغز هم در طول خلسه 

فعالیت کمی دارد.
 نتایج تحقیقــات موید ایــن موضوع اســت، تغییر 
در اتصاالت بخش های مختلف مغــز میزان پذیرش 

هیپنوتیزم در افراد را مشخص می کند.

این فناوری اجــازه می دهد که باتری های لیتیومی در۶۰ درجه ســانتی گراد 
که۱۰ درجه باالتر از استانداردهای قبلی اســت، عملکرد خوبی داشته باشند 
 و از کار نیفتنــد. عمر باتری های لیتیومــی مبتنی بر گرافن دو برابر بیشــتر 
از باتری های لیتیومی معمولی است که این مورد در زمینه عمرباتری بی سابقه 
است. کمپانی چینی هوواوی که در بخش تحقیق و توسعه به عنوان هشتمین 
شــرکت جهانی ســرمایه گذاری کرده اســت این فناوری را بــا هدف ایجاد 
پیشــرفت چشــمگیر در مبارزه با گرمایش جهانی طراحی کرده است. دکتر 
یانگ ژینگ لی دانشمند ارشــد در البراتوار وات که زیر نظر موسسه تحقیقات 
مرکزی هواوی اداره می شود، می گوید: » ما شــارژ و تخلیه شارژ را در درجه 
حرارت بسیار باال تست کرده ایم. این آزمایش نشــان داد وقتی دو نوع باتری 
 با پارامترهای یکسان تست می شــوند، باتری های لیتیومی مبتنی بر گرافن، 

۵ درجه کمتر از باتری های لیتیومی معمولی حرارت ایجاد می کنند. « 
 نتایج این تحقیقات، زیرساخت سیستم ذخیره ســازی دستگاه های ارتباطی 
 در محیط های گرم را تغییــر خواهد داد. اســتفاده از باتری هــای لیتیومی 

با قابلیت مقاومت مبتنی بر گرافن، عمری طوالنی تر از 4 سال خواهند داشت.

قطعاتی از یک آلیاژ فلزی به دست آمده باعث بروز شبهاتی در خصوص وجود 
قاره آتالنتیس شده است. کارشناسان نوعی آلیاژ به رنگ قرمز در یک کشتی 
غرق شده 2 هزار و۶۰۰ ساله در سواحل سیسیل کشور ایتالیا کشف کرده اند 
که کشــف آن حقایق جدیدی را در خصوص وجود قاره افسانه ای آتالنتیس 
مجددا بر ســر زبان ها انداخته است. گفتنی است، باســتان شناسان با انجام 
غواصی در این کشــتی که در اعماق دریا قرار دارد، موفق به کشف 39 شمش 
آلیاژ فلزی به رنگ قرمز شده اند. بررسی ها نشان می دهند؛ کارشناسان با انجام 
مطالعه بر روی اجزای تشــکیل دهنده این آلیاژ، موفق به شناســایی فلزاتی 
مانند مس، روی، ســرب، آهن و نیکل شــده اند. اعتقاد بر این اســت که این 
کشتی 2 هزار و۶۰۰ ساله از کشور یونان به ســمت مقصدی نا معلوم حرکت 
 می کرده است. علت ارتباط این کشــتی با قاره آتالنتیس اعتقاد کارشناسان 

به وجود این آلیاژ تنها در آن قاره در آن زمان است.
کارشناسان بار این کشــتی را برگرفته از فلز استخراج شده در قاره آتالنتیس 
می دانند. قــاره آتالنتیس یکی از رموز دنیای باســتان شناســی اســت که 
کارشناسان اعتقاد دارند به زیر آب رفته و دارای تمدن پیشرفته ای بوده است.

 دانشمندان موفق شــده یکی از نادرترین و گرانبهاترین  مواد روی کره زمین 
به نام هیدروژن متالیک را بسازند.

 به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقــل از فیزیکــس، حدود یــک قرن پس 
از نظریه پــردازی، باالخــره محققان دانشــگاه هاروارد توانســتند  متالیک 
هیدروژن را بسازند. اتم هیدروژن متالیک به وســیله پروفسور علوم طبیعی 
توماس دی کابوت، ایزاک ســیلوا و رانگا دیاس دانشجوی پست دکترا ساخته 
شده اســت. محققان برای ســاخت آن نمونه کوچکی از هیدروژن را در فشار 

49۵ پاسکال یا بیش از 7۱/7 میلیون پوند ب راینچ مربع قرار دادند. 
این میزان حتی از فشار هسته زمین هم بیشتر است.   

درچنین وضعیتی مولکول های جامد هیدروژن می شــکنند و مولکول های 
جداشده به هیدروژن اتمیک تبدیل می شوند که نوعی فلز است.  

هیدروژن متالیک تولید شــده عالوه بــر آن که به برخی ســواالت بنیادین 
 درباره ماهیت ماده پاســخ می دهــد، کاربردهای وســیعی دارد  و می توان 
در ابررساناها از آن استفاده کرد. ســیلورا در این باره می گوید: این نخستین 

نمونه از هیدروژن متالیک در زمین است.

فلزی اسرار آمیز از قاره آتالنتیسساخت نخستین باتری لیتیوم یونی گرافنی دانشمندان هیدروژن متالیک ساختند

به زودی نسخه جدیدی از مرورگر موبایل گوگل کروم عرضه خواهد 
شد که نسبت به نسخه های قبلی سریع تر است و مصرف باتری آن 
نیز نسبت به نسخه های قبلی بسیار کمتر است که خبر خوبی برای 

کاربرانی که با گوشی وبگردی می کنند، محسوب می شود.
طبق اخبار منتشر شده، اعضای تیم ســازنده گوگل کروم به تازگی 
تصمیم خود را برای عرضه نســخه جدیدی از مرورگر موبایل خود 
اعالم کــرده اند. اعضای تیم ســازنده مرورگر گــوگل کروم مدعی 
هستند که این نســخه جدید در باز کردن صفحات وب، 2۸ درصد 
سریع تر خواهد بود. معموال هنگامی که کاربران مرورگرهای موبایل، 
صفحه ای را بارگزاری می کنند، مرورگرها ابتدا ســرور وب را برای 
 پیدا کردن کش های قابل اســتفاده بررسی می کنند. این کار باعث 
 می شــود برای هر صفحه هــزاران درخواســت در تعــداد زیادی 
از دامنه ها ایجاد شود. معموال کاربران صفحات را یا برای اینکه ناقص 
 هســتند، مجددا بارگزاری می کنند یا برای رفرش کردن صفحات 

) به روز کردن مطالب صفحه (، این کار را انجام می دهند. 
مشکل ناقص بودن صفحات وب، معموال با بارگزاری مجدد برطرف 
می شود؛ اما رفرش کردن صفحات ممکن است کمی با تاخیر انجام 
شــود. در نســخه جدید موبایل گوگل کروم این مشکل تا حدودی 
برطرف خواهد شد. در این نسخه جدید تنها کش های اصلی بررسی 

خواهند شد و صفحه به صورت عادی بارگزاری می شود.

 چند روز قبل ال جی پتنتی را برای یک موبایل با نمایشــگر تاشو 
به شماره D776,074 S در ایاالت متحده به ثبت رسانده. اما اخیرا 
) USPTO ( اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایاالت متحده آمریکا 

اعالم کرد کمپانی کــره ای دو پتنت دیگر نیز گرفتــه که به رده 
تلفن های همراه تاشدنی تعلق دارند.

این پتنت های جدید یک جفت اسمارت فون را نشان می دهند که 
هرکدام از آنها در صورت باز شــدن کامل نمایشگر به تبلت تبدیل 
 می شوند. تصاویر همراه این پتنت ها شباهتی با موارد قبلی ندارد 
و به نظــر می رســد ال جی تمام گزینــه های احتمالــی را برای 
محصول آزمایشــی خــود پیش بینی کرده اســت. دو شــرکت 
برتر کــره ای یعنــی ال جی و سامســونگ قصد دارند در ســال 
جــاری موبایــل هــای تاشــدنی و انعطــاف پذیــر را وارد بازار 
کنند. طبق پتنت های مشــاهده شــده، محصول سامســونگ 
 به ســمت بیرون تــا می شــود، امــا دســتگاه هــای ال جی، 

به سمت داخل تا می شوند.

قرارداد ســاخت ماهواره ناهید دو امضا شــد و طبق این قرارداد، 
پژوهشــگاه فضایی ایران، موظف شــده که این ماهواره را بسازد. 
 مدیریت و نظارت سیستمی بر مراحل ســاخت این ماهواره نیز، 

بر عهده سازمان فضایی ایران خواهد بود.
ماهواره ناهید دو، یک ماهواره مخابراتی زمین آهنگ اســت که 
سازمان فضایی ایران، ساخت آن را سفارش داده است.این ماهواره 

با وزن۱۰۰ کیلوگرم، دارای عمر عملیاتی دو ساله خواهد بود.
 ماموریــت اولیه ماهــواره ناهیــد دو تمرکز بر توســعه و آزمون 
فناوری های اساســی مورد نیاز بوده و آزمون های موقعیت یابی 
رادیویی مســتقل با قابلیت اســتخراج ارتباط مخابراتی، آزمون 
ارتباط همزمان تلفنی و اندازه گیری تشعشات، از ماموریت های 

ثانویه ماهواره ناهید دو خواهد بود.

 کمپانــی ژاپنــی » Kyocera « در 2۰۱۵ اولیــن تلفن همراه 
 بــا قابلیــت مقاومــت در برابــر صابــون را معرفــی کــرد که 
 » Digno Rafre « نام داشــت. امــا اکنون آنها بازگشــته اند 
تا موبایل جدیدی با نام » Rafre « را روانه بازار کنند. بهره گیری 
از نمایشــگر ۵ اینچی با رزلوشــن 720p، چیپست نامشخص، 
 حافظه رم 2 گیگابایتــی، ۱۶ گیگابایت حافظه ذخیره ســازی 
 و باتــری3۰۰۰ میلی آمپر ســاعتی گوشــه ای از مشــخصات 
اسمارت فون مورد اشاره است. گفتنی است گجت مذکور از یک 
دوربین ۱3 مگاپیکســلی به عنوان دوربین اصلی در پشت و یک 
دوربین ۵ مگاپیکســلی برای ثبت تصاویر ســلفی بهره می برد. 
Kyocera Smart Son� « از فنــاوری » Rafre« ،عالوه بر آن 

 ic Receiver « اســتفاده می کند تا به وسیله انتقال ارتعاشات 
به استخوان جمجمه، صوت را به پرده گوش منتقل کند.

 این روزهــا آب و هوا به یکــی از بحث های داغ بیــن مردم تبدیل 
 شده است. از آن جایی که کشــور ما مدتی است دچار خشکسالی 
و کاهش نزوالت آسمانی شده، به دلیل آن که افراد انتظار بارندگی 
و برف را در این روزهای سرد سال می کشند، موضوع آب و هوا هم 
 برای آن ها جذاب شده اســت. این روزها اپلیکیشن های آب و هوا 
در گوشــی های تلفن همراه به وفور پیدا می شــود، اما همه آن ها 
متولی تشخیص آب وهوا نیستند و اطالعاتی را که به کاربران  خود 
نشان می دهند، از وب سایت هایی جمع آوری می کنند که مسئول 
سنجش و گزارش پارامترهای آب وهوایی هستند. یکی از این مراکز 
Weather Channel اســت. این مرکز که یکی از شرکت های 
توابع آبی بزرگ یا همان IBM اســت، می تواند عــالوه بر گزارش 
پارامترهای مختلف آب و هوایی و نمایــش وضعیت ابرها، تا۱۰ روز 
آینده را پیش بینی کند. برای اطــالع از وضعیت آب وهوای محل 
مورد نظر خود کافی است به نشانی goo.gl/gQsRrF سری بزنید 
و در کادر جست وجو نام شهر خود را وارد کنید. پس از مدت کوتاهی 
شهرهای جست وجو شده، نمایش داده می شــود و سپس یکی را 

انتخاب کنید. منتظر بمانید تا داده ها بارگذاری شوند. 
پس از آن در باالی صفحه می توانید تعــداد روزهای پیش بینی را 
انتخاب کرده یا استاندارد اندازه گیری را بین سیلسیوس یا فارنهایت 
تغییر دهید. گفتنی است Weather Channel برای گوشی های 

اندرویدی و آیفون، اپلیکیشن هم دارد.

خبری خوش برای کاربرانی که 
باتری گوشی شان زود تمام می شود

ثبت دو پتنت دیگر برای موبایل های 
تاشو در آمریکا توسط ال جی

قرارداد ساخت جدیدترین 
ماهواره ایرانی امضا شد

موبایل کمپانی ژاپنی 
مقاوم در برابر آب و صابون

کانالی برای آب وهواشناسی؛

از 10 روز آینده چه خبر؟!

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2063
 من چــه تعــدادی گل دارم اگر همه آنها رز هســتند 
به جز دوتا، همه آنها الله هستند به جز دوتا و همه آنها 

آفتابگردون هستند به جز دو تا ؟
جواب معمای  2057 

در زمانی که دوقلوها در حــال به دنیا آمدن بودند، مادر 
 آنها در حال سفر با کشتی بوده. رامتین )قل بزرگ تر( 
در اولین دقایق روز یکــم فروردین ب دنیــا می آید و 
بالفاصله پس از آن کشتی حامل آنها که از شرق به غرب 
در حال حرکت بوده وارد نصف النهار دیگری می شود 
که در آن زمان هنوز در دقایق آخر روز 29 اسفند به سر 
می برده. در آن هنگام رامش به دنیا می آید که متولد 29 
اسفند می شود. پس تا ایجا این دو قلو ها یک روز با هم 
فاصله دارند. هر سال تولد رامتین یک روز بعد از رامش 
است، اما در یک سال کبیسه تولد رامتین )قل بزرگ تر( 

دو روز بعد از رامش ) قل کوچک تر ( است.
لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

اکنــون فیزیکدانان توانســته اند راهی پیدا کــرده تا این 
پارادوکس را امتحان کنند و این کار را با شــتاب دادن یک 
موج با الکترون منفی در میان یک ابر پالسما انجام خواهند 
داد. اگر به یک سیاه چاله نزدیک شوید، به دلیل جرم شدیدا 
متراکمش شــما را به داخل کشــیده و دیگر بازنخواهید 
گشــت. اما در ســال۱97۰ فیزیکدانان از جمله استیون 
هاوکینگ مطرح کردند که سیاه چاله ها الزاما ابدی نیستند.

 به لطف مختصــات مکانیــک کوانتومــی، ذرات در واقع 
از ســیاه چاله به بیــرون تابیده می شــوند و طبق فرضیه 
هاوکینگ از نظر تئوری ســیاه چاله ها بــه آرامی در طی 
 زمان تبخیر می شوند. این مسئله باعث ایجاد یک تناقض 
می شود. اطالعات نمی توانند ناپدید شوند. این یک قانون 

بزرگ است. اما زمانی که یک ســیاه چاله تبخیر می شود، 
اطالعات موجود در آن چه می شوند؟

در ماهیت تشعشــعی که هاوکینگ توصیف کرده اســت، 
یک ســرنخ وجــود دارد. این فــرم پرتوها زمانــی ایجاد 
 می شوند که یک جفت ذرات مجازی درست در افق رویداد 
سیاه چاله به وجود آیند. معموال چنین جفت ذراتی یکدیگر 
را خنثی می کنند. اما در مورد تابش هاوکینگ، یکی از این 
ذرات در چنگ جاذبه ســیاه چاله افتاده و به سمت افق آن 
کشیده شــده و دیگری وارد جهان می شود. فیزیکدان ها 
مطرح کردند که ایــن ذرات فراری به لطــف ویژگی های 
دینامیک کوانتوم، اطالعات دوقلوی خود را حفظ کرده اند. 
در این مورد، رویداد در هم تنیدگی به ذرات اجازه می دهد 

تا ارتباط خــود را ادامه دهنــد حتی اگر در فضــا و زمان 
 از هم جدا باشــند و می توانند میراثی از چیزی باشند که 

سیاه چاله بلعیده است.
برای نشان دادن این مسئله، فیزیکدانان می توانند ذراتی 
را که از افق رویداد سیاه چاله فرار کرده اند، به دام انداخته 
و حتی منتظر باشند در سال های دور سیاه چاله محتویات 
خود را آشــکار کند تا آزمایش کنند آیــا در واقع ارتباطی 
بین یکی از فوتــون ها و دوقلوی آن ها وجــود دارد یا خیر. 
که البته چنین کاری چندان عملی نیست. اکنون پیسین 
چن از دانشگاه ملی تایوان و جرارد مورو از کالج پلی تکنیک 

فرانسه یک روش ساده تر 
پیشــنهاد کرده اند. آن ها 
می گویند کــه یک » آینه 
شتاب دهنده « با فناوری 
باال می تواند همان شانس 
را برای ذرات گرفتار فراهم 
کند. کمــی عجیب به نظر 
می رسد، اما در این فرضیه 
زمانــی کــه ذرات مانند 
 یک جفــت بــه یکدیگر 
چســبیده اند، یکی از آینه 
شــتاب دهنــده منعکس 
می شــود و دیگری در مرز 
بــه دام می افتد. درســت 
همان طور که ممکن است 

در سیاه چاله رخ دهد.
زمانی که آینه متوقف شود، 
فوتون » به دام افتاده « آزاد 
خواهد شد، مانند انرژی که 
از سیاه چاله در حال مرگ 
آزاد می شــود. آینه چن و 
مورو توسط ارســال لیرز 
اشــعه ایکس از طریق یک 

ابر گاز یونیزه در یک شتاب دهنده پالسمای ویکفیلد ایجاد 
می شــود. پالس ها ردی از الکترون های بار منفی  بر جای 

می گذارند که به عنوان یک آینه عمل می کند.
این مفهوم هنوز در مرحله » حباب تفکر « است. 

 حتی بــا روش های موجــود و تجهیزات مطمئــن باز هم 
اندازه گیری آن بسیار سخت اســت. با این حال این نظریه 

بسیار جذاب تر از انتظار برای مرگ یک سیاه چاله است.

ناسا قصد دارد با انجام آزمایشی هزار برابر دقیق تر،  احتمال 
حیات در ســیاره های دیگر را بررســی کند. بــه گزارش 
مهر به نقل از دیلی میل، هم ا کنــون در این آزمایش برای 
 تحلیل از آمینو آســیدها ) یکی از ماده هــای اصلی حیات 

در زمین ( استفاده می شود. با استفاده از این روش می توان 
آمینو اسیدها را در غلظت های کم و حتی در نمونه های بسیار 
شــور پیدا کرد. یکی از مهم ترین مزیت هــای روش جدید 
 اســتفاده از الکتروفورزمویین اســت. این روش بسیار ساده 

و شامل ترکیب نمونه مایع با یک معرف مایع است.  پس از آن 
تحلیل های آزمایشگاهی انجام می شود. پیتر ویلیی از ناسا که 
این تحقیق را انجــام داده، می گوید: بهترین راه برای ردیابی 
حیات استفاده از تحلیل های مایع محور مانند نمونه ای است 
که در اقیانوس ها انجام می شود.  این روش از اوایل دهه۱9۸۰ 
میالدی کشف شده، اما نخستین مرتبه است که برای بررسی 

وجود حیات در خارج اقیانوس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

حل تناقض موجود در سیاه چاله ها
از طریق روشی جدید

اگر به یک سیاه 
چاله نزدیک 

شوید، به دلیل 
جرم شدیدا 

متراکمش شما را 
به داخل کشیده 

و دیگر بازنخواهید 
گشت. اما در سال  
1۹70 فیزیکدانان 

از جمله استیون 
هاوکینگ مطرح 

کردند که
 سیاه چاله ها الزاما 

ابدی نیستند

ناسا آزمایش می کند؛

ردیابی حیات در جهان با روشی هزار برابر دقیق تر

معرفی

یکی از بزرگ ترین معضالت اخترفیزیک، پارادوکس سیاه چاله است. آیا ســیاه چاله واقعا تمامی اطالعات 
ورودی را نابود می کند؟
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علم پژوهی



اطالع رسانی 6
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
واقع در خیابان سپه مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی 201923 تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگیردیف
ارزش افزوده13875,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان1
ارزش افزوده13875,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان2
ارزش افزوده13885,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان3
ارزش افزوده13885,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان4
ارزش افزوده13885,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان5
ارزش افزوده13885,000,000,000150,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان6
ارزش افزوده138910,000,000,000300,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان7
ارزش افزوده138910,000,000,000300,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان8
ارزش افزوده1389100,000,000,0003,000,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان9
ارزش افزوده138910,000,000,000300,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان10
ارزش افزوده13905,000,000,000200,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان11
ارزش افزوده13905,000,000,000200,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان12
ارزش افزوده13905,000,000,000200,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان13
ارزش افزوده13905,000,000,000200,000,000رای هیات بدوی1053621395/10/16آواتجارت مبین اصفهان14

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت 16  تاریخ های تعیین شــده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد که در محل  تشکیل می گردد حضور به هم رسانید در غیر این  صورت 
حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام و نام خانوادگیردیف
77311395/10/14138934,000,0005,293,2001395/11/2016م مسعودی 1
77331395/10/1413897,500,0001,123,8801395/11/2016مهدی شریف2
77341395/10/14138910,000,0001,498,5001395/11/2016علی اکبریان3
77351395/10/1413899,000,0001,348,6501395/11/2016محمدرضا صادقی 4
77361395/10/14138916,800,0002,517,4801395/11/2016علی قربانی 5

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 16تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد که در محل تشکیل می گردد حضور به هم  رسانید در غیر این صورت حسب 
مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام و نام خانوادگیردیف
707901395/11/04138822,280,0003,338,6601395/11/2316ابوالفضل علی حسینی1
707861395/11/04138822,400,0003,356,6401395/11/2316بهبود آقاجانی2
707821395/11/0413881,620,000242,7601395/11/2316عبدالنبی بیطارزاده3
707801395/11/0413882,640,000395,6001395/11/2316ماشاءاله صائمی4
707771395/11/04138812,000,0001,798,2001395/11/2316ابراهیم باغستانی مرقی5
707741395/11/0413898,000,0001,198,8001395/11/2316علیرضا  سبحانی6

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت 16تاریخ های تعیین شــده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان جهاد که در محل  تشکیل می گردد حضور به هم رسانید در غیر این صورت 
حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
712261395/11/0613897,200,0001,078,9201395/11/2516کریم صباحی1
712251395/11/0613899,600,0001,438,5601395/11/2516عابد نیکی2

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

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ  تشخیصشماره برگ تشخیصنام ونام خانوادگیردیف
خ فاضل نراقی سه راه علوی2087مشاغل486211394/04/311388222800003338660ابوالفضل علی حسینی1
میدان کمال الملک ساختمان شیرین2087مشاغل486301394/04/311388224000003356640بهبود آقاجانی2
خ مالمحسن 2087مشاغل563141393/04/2913881620000242760عبدالنبی بیطارزاده3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان فریدونشهر  
واقع در فریدونشهرخیابان شریعتی کوچه آزادی مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگیردیف
مشاغل13893,792,000,0001,256,872,800بدوی6021395/09/22کوثر شمسی1
متمم 1مشاغل138910,159,400,1822,232,728,870بدوی6011395/09/22کوثر شمسی2

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت  تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل اداره امورمالیاتی شهرستان شهرضا  تشکیل می گردد حضور به هم رسانید در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 
قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
51601395/11/03139373,000,00018,250,0001395/11/2714خرم گستر مهرگان1
51601395/11/03139318,547,200556,4161395/11/2714خرم گستر مهرگان2
51601395/11/031393156,000,0003,120,0001395/11/2714خرم گستر مهرگان3
51661395/11/03138924,136,8756,034,2181395/11/2714رویال سفرشهرضا4
51581395/11/0313896,000,0001,500,0001395/11/2614اصفهان پالستیک هنرمند5
51591395/11/031389200,00050,0001395/11/2614ره آورد رایانه6
50881395/11/02139124,750,0003,708,7901395/11/1914زهرا کاظمی اسفه7

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مســتقیم مصوب اســفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشــروحه ذیل ابالغ می گردد راس ســاعت 16  تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی کاشان میدان جهاد اداره امورمالیاتی کاشان اتاق3 که در محل  تشکیل می گردد حضور به هم رسانید در غیر این صورت حسب 
مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

ساعت جلسهتاریخ تشکیل جلسهاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتیشماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتینام ونام خانوادگیردیف
605691395/09/221389120,000,00023,470,0001395/11/2016آقای پیروزی1
609391395/09/23138933,600,0005,213,2801395/11/2016حسنعلی حدادی2
2,517,4801395/11/2016 16,800,000 609381395/09/231389حسنعلی حدادی3
1,078,9201395/11/2016 7,200,000 605741395/09/221389محمد رضا شعبانی4
1,678,3201395/11/2016 11,200,000 605781395/09/221389محمد رضا حسینی5
2,037,9601395/11/2016 13,600,000 609291395/09/231389سامان جعفری6
1,078,9201395/11/2016 7,200,000 609331395/09/231389بهروز ساکت7
1,798,2001395/11/2016 12,000,000 609351395/09/231389سبحان پشندی8
839,1601395/11/2016 5,600,000 609341395/09/231389مرتضی جعفری9
1,498,5001395/11/2016 10,000,000 609361395/09/231389رضوی10
1395/11/2016 360,920,250  1,229,573,158 609371395/09/231387مالحسینی11

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا به وسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان              
واقع در میدان جهاد، مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردمرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام ونام خانوادگی ردیف
مشاغل1386256,000,00057,979,200بدوی22571394/03/26اسماعیل اسماعیلی1
مشاغل138738400000096084800بدوی22581394/03/26اسماعیل اسماعیلی2
مشاغل1388480,000,000125,336,000بدوی22591394/03/26اسماعیل اسماعیلی3
مشاغل138964,000,00011,351,200بدوی22601394/03/26اسماعیل اسماعیلی4

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشــروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشــتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مســتقیم مصوب اردیبهشــت 1388( ظرف مدت بیســت روز از تاریخ درج در روزنامه شــخصا یا به وســیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان 
خوانسارمراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی شهرستان تسلیم نمایید.

منبع مالیاتیاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ رای هیات حل اختالفشماره رای هیات حل اختالفنام ونام خانوادگیردیف
مشاغل6191395/07/07138810,000,0001,498,500محمدعلی سوادکوهی1
مشاغل12481395/09/21138937,661,5806,024,780عبدالحسین طروات2
مشاغل12471395/09/21138959,565,21710,401,130نادرمشایخی3
مشاغل13251395/09/231389456000007610880پیمان میراشرفی4
مشاغل5601395/07/061386188700002827670قلی زنگنه5
مشاغل6491395/07/081388111200001666330جمال دوست کمال6
مشاغل6201395/07/071388101,792,00018,922,550محمدغریب7
حقوقی10881395/09/151388143,485,26335,871,315شرکت نای زرین8
حقوقی10871395/09/1513871,613,838,226193,660,587شرکت نای زرین9
ارزش افزوده10841395/09/1513913,018,276,01587,539,005شرکت نای زرین10
ارزش افزوده10801395/09/1513905,060,018,000110,000,396شرکت نای زرین11
ارزش افزوده10761395/09/1513898,000,000,000240,000,000شرکت نای زرین12
ارزش افزوده10721395/09/15138820,000,000,000600,000,000شرکت نای زرین13
ارزش افزوده10701395/09/14138710,567,000,000317,010,000شرکت نای زرین14

م الف: 20227 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
تعطیلی کارخانه »اشی مشی« شلمزار در هاله ای از ابهام

ویژه

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: کشت گونه های پربازده و مقاوم به خشکسالی 

درچهارمحال وبختیاری ضروری است.
ذبیح ا... غریــب در گفت و گــو با خبرنــگار مهر با 
اشاره به اینکه کشــت گونه های پربازده و مقاوم به 
خشکســالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است، 
اظهار داشــت: تغییر اقلیم در اســتان چهارمحال و 
بختیاری اتفاق افتاده و بارش ها در این استان بسیار 
کم شده اســت. وی عنوان کرد: خشکسالی در این 
استان جدی اســت و باید از گونه های گیاهی با نیاز 
آب کم برای کشــت استفاده شــود. مدیر کل جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری عنوان کرد: در 
حال حاضر نیمی از قنات ها و چشــمه های اســتان 
خشــک شــده اســت. وی تاکید کرد: باید کشت 
گیاهان دارویی و گل محمدی بــرای افزایش درآمد 

کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری 
از وجود 60 پروژه نیمه تمام ورزشــی در سطح استان 
خبر داد. عبدالرحمن قاســمی با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: اعتبــار الزم برای تکمیل این تعــداد پروژه  350 
میلیارد ریال اســت. وی با تاکید بر نبود اعتبار و زمان 
کافی برای افتتــاح این پروژه ها در دهه فجر امســال، 
تصریح کرد: بیشــتر ایــن پروژه ها به پیشــرفت 70 
درصدی رســیده اند. قاســمی از پیشــرفت فیزیکی 
89 درصدی پیســت تارتان بروجن خبــر داد و افزود: 
اعتبار الزم بــرای تکمیل آن 16 میلیارد ریال اســت. 
وی همچنین چندین ســالن تیراندازی با بیش از 70 
درصد پیشــرفت فیزیکی و سالن ورزشــی وردنجان 
با 75 درصد پیشــرفت را از دیگر پروژه های نیمه تمام 
ورزشی عنوان کرد و گفت: برای تکمیل سالن ورزشی 
وردنجان چهارمیلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز 
است. مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه 
در حال حاضرسرانه فضای ورزشی در استان به ازای هر 
نفر 26 سانتی متر است، گفت: پس از تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، این ســرانه به 47 ســانتی متر می رسد که 

همچنان با نرم کشوری فاصله خواهد داشت.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشت گونه های مقاوم به 
خشکسالی ضروری است

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد :

60 پروژه نیمه تمام ورزشی 
در چهارمحال

با مسئوالن

فرمانده انتظامي شهرســتان لــردگان از توقیف یک دســتگاه 
کامیونت ایســوزو و کشــف دو تن و 130 کیلوگرم چوب قاچاق 
درخت بلــوط در این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ خســرو 
نجفي در تشــریح این خبر اظهــار کرد: مامــوران انتظامي این 
شهرســتان در راســتاي مقابله با افراد ســودجو طرح برخورد 
با قاچاقچیــان منابع طبیعــي را به مرحله اجرا گذاشــتند. وي 
افزود: پــس از هماهنگــي با مقــام قضائي مامــوران انتظامي 
این شهرســتان حین گشــت در روســتاي ناغان ســفلي یک 
 دســتگاه کامیونت ایســوزو  را کــه در حال بارگیــري دو تن و 
 130 کیلو گرم چوب بلوط بود توقیــف و یک نفر را در این رابطه

دستگیر کردند.نجفي در پایان با اشاره به معرفي متهم به مراجع 
قضائي، به افراد ســودجو و قاچاقچیان منابع طبیعي هشدار داد: 
نیروي انتظامي برای حفاظت از منابع ملــي قاطعانه با این گونه 

جرایم برخورد خواهد کرد.

16 فیلم از جشنواره فیلم فجر برای اکران به استان چهار محال 
و بختیاری اختصاص داده شده اســت که در دو گروه، و هر گروه 
 با دو ســانس از 14 تا 21 بهمن ماه در ســینما بهمن شهرکرد

اکــران می شوند.شــهرام فرجی با اشــاره به برگزاری جلســه 
هماهنگی و توجیهی بخش اســتانی ســی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر در روز پنج شــنبه هفتم بهمن مــاه اظهار کرد: هدف 
از تشــکیل این جلســه توجیه مســئوالن و دســت اندرکاران 
جشــنواره در اســتان ها برای بهبود روند برگزاری جشــنواره 
فیلم فجر بوده اســت.به گــزارش خبرگزاری فــارس، فروش 
بلیت های ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر در اســتان از 
صبح روز پنجشــنبه هفتم بهمن ماه آغاز شــده و تا ظهر امروز 
 ادامه دارد. عالقه منــدان می توانند برای تهیــه بلیت به آدرس

 www.cinogram.com مراجعه کنند.

سیامک حیدری مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: هم زمان با دهه فجر ســال جاری چهار پروژه در سه 
شهرستان  استان افتتاح  شــده و به بهره برداری خواهد رسید.

وی گازرسانی به روستاهای شــهرک دورک، پوراز، جوزستان و 
برنجگان از توابع بخش مشایخ با 550 انشــعاب و 16 هزار متر 
طول شبکه توزیع و اعتبار هزینه شــده 85 هزار و 700 میلیون 
ریال، گازرسانی به شــیخ محمود شهرستان اردل با 80 انشعاب 
و دو هزار و 700 متر طول شــبکه توزیع و اعتبار هزینه شــده 
دو هزار میلیون ریال، گازرسانی به روســتاهای آبزیر، امام آباد 
و دلی شهرســتان لردگان با 400 انشــعاب و 15 هــزار و 604 
متر طول شــبکه توزیع با اعتبار هزینه شــده 41 هزار میلیون 
ریال و گازرسانی به روســتای چیگو از توابع بخش منج با 200 
انشعاب و 13 هزار و 620 متر طول شبکه توزیع و اعتبار هزینه 
 شــده 30 هزار میلیون ریــال را از پروژه های قابــل افتتاح این

شــرکت دانســت.حیدری گفت: مجموع اعتبارات هزینه شده 
برای پروژه های قابل افتتاح 158 هزار و 700 میلیون ریال است.

وی با اشــاره به پنج پروژه کلنگ زنی در پنج شهرستان استان، 
تصریح کرد: از این تعداد، ســه پروژه مربوط به گازرســانی و دو 
پروژه دیگر مربوط به احداث ساختمان پست امداد دوم شهرکرد 
و اجرای خط تغذیه صمصامی بازفت است.حیدری خاطرنشان 
کرد اعتبار برآورد شــده برای پروژه های کلنگ زنی شرکت گاز 

استان، 217 هزار میلیون ریال است. 

رییس آتش نشــانی بروجن از مهار حریق و آتش ســوزی یکی 
از واحدهای گاوداری این شــهر در روز جمعــه خبر داد.محمد 
یزدانی روز جمعــه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: ســاعت 
10:26صبح هشــتم بهمن ماه در تماس تلفنی با سامانه 125 
فرماندهی آتش نشــانی بروجن مبنی بر آتش ســوزی مجتمع 
گاوداری، اکیپ اطفای حریق به محل اعزام شــد.به گفته وی، 
با توجه به گسترش حریق و آتش ســوزی، اکیپ پشتیبانی در 

محل حضور یافت و مهار آتش سه ساعت به طول انجامید.
به گفته وی، این آتش ســوزی خوشــبختانه خســارت جانی 
نداشــته و علت و میزان خســارات توســط کارشناسان مرکز 

آتش نشانی بروجن در دست بررسی است.

کشف بیش از دو تن چوب جنگلي 
قاچاق در لردگان 

اکران 16 فیلم در ایام دهه فجر در 
چهارمحال و بختیاری

افتتاح چهار پروژه گازی در 
چهارمحال و بختیاری در دهه فجر

مهارآتش سوزی یک واحد گاوداری 
در بروجن

به گزارش تســنیم از شــهرکرد، این روزها درهای بسته 
کارخانه ای با قدمت 12 ســال فعالیت با یک برند جهانی 

حکایت از مشکالت متعدد بخش صنعت در کشور دارد.
17 مهرماه روزی که کارگران کارخانه اشــی مشی مقابل 
استانداری چهارمحال و بختیاری نسبت به عدم پرداخت 
حقوق خود تجمــع کردند از وقایع پشــت پرده تعطیلی 

باخبر نبودند.
کارخانه آب معدنی کوهرنگ اشــی مشــی در شلمزار از 
توابع شهرستان کیار اســتان چهارمحال و بختیاری واقع 
شده اســت. در ســال 1383 این کارخانه تحت حمایت 
 شــرکت اشــی مشــی با بهره گیری از چشــمه شلمزار

آغاز به کار کرد.
در ابتدا فعالیت کارخانه با کیفیت باالی آب منطقه بسیار 
خوب پیش می رفت به صورتی که محصوالت این کارخانه 

در بازار ایران و سایر کشورها حرفی برای گفتن داشت.
در ماه های اخیر خبرهایــی مبنی بر کاهش تولید و تأخیر 
در پرداخت حقوق کارگران منتشــر شــد که با توجه به 

وضعیت صنعت کشور چندان جای تعجب نداشت.
اما در روزهــای اخیر اخبار جدیــدی از تعطیلی کارخانه 
به گــوش می رســد و اگر ســری بــه ســایت کارخانه 
 اشی مشــی بزنید و روی محتوای نــام کارخانه کوهرنگ

 اشــی مشــی کلیک کنید هیچ صفحه ای برای شما باز 
نمی شود!

با بررســی های انجــام شــده علت های مختلفــی برای 
تعطیلی کارخانه بیان شــده هرچند هنــوز هم برخی از 
مســئوالن مدعی ادامه فعالیت این کارخانه هســتند اما 
 کارگران و مدیــرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان

نظر دیگری دارند.
تولید از سوی مسئوالن کارخانه با وجود تقاضا 

در بازار کاهش یافت
یکــی از کارگــران کارخانــه در گفت وگــو با تســنیم 
اظهارداشــت: تولید کارخانه بســیار زیاد بود اما با وجود 
اینکــه تقاضا زیاد بود بــا تصمیم خودشــان تولید را کم 

کردند و می گفتند که مواد اولیه گران است.

وی بــا بیــان اینکــه کارخانــه در تیرماه تعطیل شــد، 
 افزود: کارگران تا تیرمــاه قرارداد داشــتند اما تکلیف را

مشخص نمی کردند.
این کارگر بیان کــرد: کارگران که حــدود 8 ماه حقوق 
نگرفته بودند پــس از اینکه با آنها قرارداد بســته نشــد 

شکایت کردند و مقابل استانداری تجمع کردند.
وی خاطرنشــان کرد: رییس کارخانه از ســتاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، تســهیالت زیادی گرفتــه و در خارج از 
 استان سرمایه گذاری کرده و مســئوالن استان هم اصال

پیگیر نبوده اند.
150 کارگر کارخانه به اداره کار معرفی شدند

یکی دیگر از کارگران در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 
از  دو سه سال گذشــته کارخانه نصفه و نیمه کار می کرد 
تا اینکه مهرماه به 150 نفر از کارگــران نامه به اداره کار 
دادند. وی با بیان اینکه جمعا 210 نفر کارگر و کارمند در 
کارخانه کار می کردند، افزود: در گذشــته مواد اولیه زیاد 
می خریدند اما در چند وقت اخیر به میزان کم و در حد 2 

تا 3 تریلی خریداری می کردند.
این کارگر بیــان کرد: کارخانه مشــکلی دارد که تاکنون 
حل نشــده اســت. رییس کارخانه یک وام ارزی به مبلغ 
8 میلیارد تومان از بانک کشــاورزی دریافت کرده که به 
»یورو« بود بعد از اینکه قیمت یورو افزایش می یابد میزان 

وام به واحد یورو 35 میلیارد تومان می شود.
وی خاطرنشــان کرد: رییس کارخانه بر سر همین وام با 
بانک کشاورزی اختالف دارد و می گوید وام را با قیمت ارز 

در همان زمان پرداخت می کند.
ایــن کارگر تصریح کــرد: از مجمــوع 150 کارگر، 101 
کارگر شکایت کرده بودند که 21 کارگر نیز هفته گذشته 

شکایت کرده اند.
171 کارگر کارخانه اشی مشــی بیمه بیکاری 

دریافت می کنند 
عباس جزایری در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: 150 
کارگر کارخانه اشی مشــی، در فصل پاییز برای دریافت 
بیمه بیکاری مراجعه کردند که در هفته گذشــته نیز 21 

کارگر دیگر این کارخانه درخواست بیمه بیکاری داده اند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته 2 هزار نفر بیمه بیکاری 
دریافــت می کردند، افزود: امســال با تعطیلــی کارخانه 
اشی مشی و تعدیل نیرو در کارخانه برفاب، این میزان به 

2200 نفر افزایش یافته است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به میزان بیکاری در استان گفت: در 
3 ماهه نخست امســال میزان بیکاری17/8 درصد شده 
 که در 3 ماهه گذشــته این میزان به15/7 درصد کاهش

یافته است.به گزارش تسنیم، برخی از شنیده ها حاکی از 
آن است که رییس کارخانه تسهیالت زیادی دریافت و در 
خارج از استان ســرمایه گذاری کرده و پس از اینکه قصد 
گرفتن اعتبارات بیشــتری از ستاد تســهیل را داشته و با 

مخالفت مواجه شده کارخانه را تعطیل کرده است.

در روزهای اخیر اخبار 
جدیدی از تعطیلی 

کارخانه به گوش 
می رسد و اگر سری به 

سایت کارخانه اشی 
مشی بزنید و روی 

محتوای نام کارخانه 
کوهرنگ اشی مشی 

کلیک کنید  هیچ 
صفحه ای برای شما باز 

نمی شود!

کارخانه آب معدنی کوهرنگ اشی مشی واقع در شلمزار اســتان چهارمحال و بختیاری، این روزها از رونق 
افتاده و دیگر فعالیتی ندارد.

تعطیلی کارخانه »اشی مشی« شلمزار 
در هاله ای از ابهام

عبدالعلی علی عســگری رییس و علی دارابی معاون امور استان های 
رسانه ملی با اســتقبال اســتاندار و مسئوالن اســتانی چهارمحال 
و بختیاری وارد شهرکرد شــدند. مهرداد عظیمی در آیین تجلیل از 
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
استان ها اظهارداشت: با حضور علی عســگری، رییس سازمان صدا و 
سیما 114 پروژه فنی و محتوایی با اعتباری بالغ  بر 250 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ملی و اســتانی افتتاح می شود. وی با بیان اینکه 30 
پروژه فنی افتتاح می شود، افزود: برخی از این پروژه ها برای نخستین 
بار در استان ها افتتاح می شــوند، در بخش پشتیبانی فنی پروژه هایی 
نظیر پخش »اچ دی«شــبکه، رونمایی از واحد ســیار تلویزیون دوم 
مرکز، راه اندازی سرور روم و بستر شبکه صدا و سیما، راه اندازی رژی 

مصلی افتتاح می شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان چهارمحــال و بختیاری گفت: مریم 
ترکی به عنوان اولین بانوی ورزشــکار اســتان به جمع برترین های 
دوچرخه ســواری جهان پیوســت. تورج نظیفی اظهار کــرد: مریم 
ترکی که سابقه نایب قهرمانی مسابقات کشوری در دوچرخه سواری 
دانهیل بانــوان را در پرونده خــود دارد، در جدیدترین رنکینگ های 
UCI با کسب 183 امتیاز در لیســت برترین های جهان قرار گرفت. 
وی ادامه داد: بانوی ورزشکار استان و عضو تیم ملی دوچرخه سواری 
کشورمان با پنج ســال سابقه ورزشــی، در صورت موفقیت در  چهار 
مرحله رقابت های لیگ اول بانوان کشــور که از اسفندماه سال جاری 
آغاز می شود، با عضویت فیکس در تیم ملی به رقابت های جهانی اعزام 
خواهد شــد. مریم ترکی پس از طی کردن مصدومیــت خود را برای 

پیروزی در رقابت های کشوری آماده می کند.

افتتاح 11۴ پروژه فنی و 
محتوایی در چهارمحال

بانوی دوچرخه سوار 
چهارمحالی در رنکینگ جهانی

شهرستان

دبیر آستان قدس رضوی شــهرکرد گفت: هم زمان با دهه 
فجر، سلسله نشســت های چله انقالب در شهرکرد برگزار 
می شــود. ابراهیم ابراهیمی با بیان اینکه این نشســت ها با 
مشارکت دستگاه های اجرایی مختلف استان برگزار می شود 
اظهار داشت: نشست ها به صورت تخصصی و عمومی برگزار 
می شود. وی با اشاره به برگزاری همایش ویژه دانش آموزان 
با همکاری آموزش و پرورش افزود: ُجنگ دانش آموزی 13 
بهمن ماه از ســاعت 8 صبح تا 11 ظهر با حضور 250 نفر از 
دانش آموزان نخبه با معدل بــاالی 18 در مجتمع فرهنگی 
تفریحی الله شهرکرد برگزار می شــود. دبیر آستان قدس 
رضوی شــهرکرد با اشــاره به برگزاری نشست تخصصی با 
ســخنرانی پروفســور منوچهر محمدی بیان کرد: نشست 
تخصصی با ســخنرانی پروفســور منوچهر محمدی ویژه 
فعاالن فرهنگی استان 14 بهمن ماه از ساعت 8 تا 11 صبح 
در محل مجتمع فرهنگی تفریحی الله شــهرکرد اســت. 
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: نشســت عمومی نیز هم زمان 
با میالد حضرت زینــب)س( با حضور پروفســور منوچهر 
محمدی و مداحی مداحان اهل بیت)ع( 14 بهمن ماه بعد از 
نماز مغرب و عشا ساعت 6:30 عصر در مکان مهدیه مصالی 

بزرگ امام خمینی )ره( شهرکرد برگزار می شود.

از واپســین ســاعات جمعه 8 بهمن دریافت شبکه هاي 
رادیــو و تلویزیــون از طریــق گیرنده هــاي دیجیتال 
 در اغلــب شــهرها و روســتاهاي شهرســتان کیــار

امکان پذیر نیست.
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از  کیار بیدار؛ شبکه هاي 
دیجیتال صدا و سیما از شــامگاه جمعه در اغلب شهرها 
و روســتاهاي شهرســتان کیار قطع و از دسترس اهالي 

شهرستان کیار خارج شد.
قطعي شــبکه هاي دیجیتال در شهرســتان کیار باعث 
شــد اهالي این شهرســتان  برای دریافــت برنامه هاي 
 رادیــو و تلویزیون بــار دیگــر از گیرنده هــاي آنالوگ

استفاده نمایند.
در حــال حاضر تعداد 22شــبکه تلویزیوني و 1 شــبکه 
رادیویي از طریق فرســتنده هاي دیجیتال قابل دریافت 
مي باشــد که با قطع امواج شــبکه دیجیتال شبکه هاي 
رادیویــي صرفا از طریق رادیو قابل شــنیدن هســتند و 

شبکه هاي تلویزیوني به 4یا 5شبکه تقلیل مي یابد.
پایگاه خبري تحلیلي کیار بیدار، علل قطعي این شــبکه 
و زمــان وصل مجــدد آن را از صدا و ســیماي اســتان 

چهارمحال و بختیاري پیگیري مي نماید.

به نقل از سالم لردگان،  آنچه واضح است اینکه تنها سهم 
شهرســتان لردگان از صنعت نوین و وابسته به نفت و گاز 
یک واحد پتروشیمي اســت والغیر که با کش وقوس هاي 
فراوان سرانجام به مرحله عمل وبهره برداري کامل نزدیک 
شده است و جاي سپاســگزاري از تمام مسئوالن مربوطه 
دارد اما آیا نام پتروشیمي براي مردم شهرستان لردگان نان 
وآب مي شود؟ آیا شهرستان ما داراي صنایع مصرف کننده 
مواد تولیدي در این واحد پتروشیمي است؟ آیا سهمي از 

درآمد این واحــد براي عمران 
اختصاص  وآباداني شهرستان 
مي یابد؟ وده ها ســوال دیگر 
کــه در ذهــن هــر لردگاني 
امکان شــکل گیري داشته و 
مي بایست جوابي قانع کننده 
به آنهــا داده شــود. در حال 
حاضر جــواب تمام ســواالت 
خیر و نمي دانم اســت. واجب 
و ضــروري ترین ســوالي که 
باید به آن پاسخ داده شود این 
است که آیا عدالت در تقسیم 
مشاغل وبه کارگیري نیروهاي 
بومي که خود وپدرانشان گلوي 
خویش را با شعار »پتروشیمي 
حق مسلم ماســت«دریده تا 
آن را گرفتند، رعایت شــده و 
مي شود یا خیر؟! بنا به ظواهر 

امر تاکنون که اکثریت نیروهاي متخصص وتحصیل کرده 
وفني مورد نیاز در این پروژه از بیرون از استان و شهرستان 
اســتخدام و صرفا کارگران ساده از شهرســتان استخدام 
شده اند سوال است که مگر سواد و مدرک فارغ التحصیالن 
این  دیار نم کشــیده یا فاقد کیفیت الزم براي اشتغال به 
کار در پست ها و رده هاي مهندسي ومدیریتي مي باشند 

سلسله نشست های »چله انقالب« 
در شهرکرد برگزار می شود

قطع شبکه های دیجیتال 
شهرستان کیار ادامه دارد

پتروشیمي لردگان به نام مردم 
لردگان ولي به کام دیگران!

که شــاغلین در این مناصب از بیرون از شهرستان واستان 
استخدام شده اند؟ 

تضاد وســوال فراوان بوده و مي طلبد که مسئوالن مربوطه، 
انــدک توجهي به خواســت و توقعات مردم زجر کشــیده 
این شهرســتان نموده و تــرازوي معیارســنجي خویش 
را عادالنه تــر به محاســبه بگذارند تا فقط شــغل کارگري 
ســاده وآلودگي زیســت محیطي و طبــل توخالي نصیب 
این شهرســتان نگــردد. از همین جــا با توجه بــه اینکه 
درشــرف برگزاری آزمون اســتخدامي این واحد هستیم 
از نماینده محترم شهرســتان لــردگان و دیگر نمایندگان 
شهرســتان ها در اســتان چهار محال و بختیاري که از قضا 
رشته تحصیلي ایشــان نیز تاحدودي مرتبط  با پتروشیمي 
و مــواد معدني مي باشــد و تمام مســئوالن وزارت نفت و 
صنعت پتروشیمي، انتظار می رود که در نحوه انتشارآگهي 
اســتخدامي منتشــره در ســایت پتروشــیمي لردگان 
تجدید نظر فوري شده و اولویت اســتخدام در این برهه به 
فارغ التحصیالن مستعد شهرستان و این استان داده شود تا 
در کنار خانــواده و به دور از خطرات متعــدد کار در بیرون 
 از شهرستان،دلســوزانه بــراي وطن وشهرســتان خویش

 انجام وظیفه نمایند.

اما آیا نام 
پتروشیمي براي 
مردم شهرستان 
لردگان نان وآب 

مي شود؟
 آیا سهمي از 

درآمد این واحد 
براي عمران 

وآباداني شهرستان 
اختصاص مي یابد 

یا خیر؟

عبدالعلی علی عســگری رییس سازمان صدا و ســیما در آیین 
تجلیل از برگزیــدگان جشــنواره نوزدهم تولیــدات رادیویی 
و تلویزیونی مراکز اســتان ها در چهارمحــال و بختیاری، صدا و 
سیما را ازجمله حوزه هایی دانســت که می تواند کیفیت مناظر 
طبیعی، شــهدا، مفاخر، علما، شعرا و... هر اســتانی را در سطح 
کشــور نمایش دهد و اظهار کرد: رســانه های اســتانی در کل 
پهنه صدا و ســیما دارای اهمیت ویژه ای هســتند. وی عملکرد 
مراکز صدا و ســیمای اســتان ها به ویژه مرکز صدا و ســیمای 
چهارمحال و بختیاری را قابل توجه دانســت و تاکید کرد: صدا 
و ســیمای چهارمحال و بختیاری مرکزی فاخر است و ویژگی 
بارز چهارمحال و بختیاری، سلحشوری مردمان آن است و مردم 
و اقوام این استان ســکان دار هویت مردم ایران بودند و هستند. 
علی عسگری به قرارگیری کشــور در یک جنگ نابرابر رسانه ای 
اشاره کرد و بیان داشــت: امروز بیش از 250 شبکه فارسی زبان 
برای تخریب اخــالق و فرهنگ جامعه ایرانی ایجاد شــده و اگر 
بودجه ای صرف بخش های نظامی نمی شــود بی شــک صرف 
بخش های فرهنگی می شود. وی به اقتداری که نیروهای نظامی 
مانند سپاه، ارتش و... برای کشــور فراهم کرده اند اشاره نموده و 
گفت: با اقتدار ایجاد شده امروز هیچ تحرکی علیه ایران اسالمی 
وجود ندارد، اما باید بدانیم که دشــمن به جنگ فرهنگی روی 
آورده است و ما در معرض یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستیم.

رییس سازمان صدا و سیما در شهرکرد:

امروز ما درگیر یک جنگ تمام عیار 
فرهنگی هستیم

اخبار
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 پیشنهاد  سردبیر: 
جنایت به خاطر» متلک پرانی « به یک دختر

حوادث جهان

بارش برف سنگین و سرما در شمال افغانستان جان 27 
بچه افغانی را گرفت و همه یخ زدند. قربانیان همگی زیر 
5 سال سن داشته و اغلب ساکنان منطقه کوهستانی در 
شمال افغانستان بوده اند. بنا بر گزارش های منتشر شده 
بارش برف در جــاده » درزآب « در والیت » جوزجان « 
بسیار زیاد بوده و باعث مســدود شدن راه های ارتباطی 
 در این منطقه شــده اســت. » ولســوال رحمت ا... « 
 از مسئوالن منطقه گفت: متاســفانه همه 27 کودک 
بر اثر ســرمایخ زده اند. بارش برف سنگین در زمستان 
 تعداد زیادی از ســاکنان منطقه کوهســتانی را در بر 
می گیرد. این در حالی است که در سال 2015 میالدی 

بهمن در این کشور جان بیش از300 نفر را گرفته است.

 انتشــار ویدیویــی از یــک مــادر هنــدی بی رحم 
 در شــبکه های اجتماعی، خشــم مردم این کشور را 
به دنبال داشته است. اختالف میان سونو گوبتا زن 26 
ســاله هندی با برخی از اعضای خانواده اش باعث شد 
که وی از شدت خشم، کودک شیرخواره اش را از باالی 
پله ها به پایین پرت کند. تالش زنان همســایه برای 
جلوگیری از این کار بی نتیجه بود و نوزاد بر اثر این کار 
بی رحمانه مادرش از ناحیه صورت و سر، دچار آسیب 
شدید شد و همچنان دریکی از بیمارستان های هند 
بستری است. همسر این زن از او به خاطر پرت کردن 
 نوزادشان شکایت کرده اســت. پلیس هند این زن را 

به اتهام تالش برای قتل عمد بازداشت کرده است.

خانواده دختر جوان گمشــده ای در شهر »کانزاس« 
امریــکا، در جریان جســت و جو برای پیــدا کردن 
ردی از فرزندشان به جسد پســرجوانی رسیدند که 
به طور مرموزی ناپدید شــده بود. والدین و دوستان 
جسیکا رونیونز 21 ساله از سال گذشته پس از اینکه 
دختر جوان به شــکلی مرموز ناپدید شد و خودروی 
سوخته اش در اطراف شهر پیدا شد عالوه بر شکایت 
 به پلیــس با کمــک گروه هــای داوطلب، جســت 
 و جوی هــای خــود را بــرای پیــدا کــردن ردی 
از فرزندشان آغاز کردند. در جریان جست وجوهای 
مداوم، خانواده جســیکا به جای گمشده خود، جسد 
پســر جوانی را در نهر آبی پیدا کردنــد که از مدتی 

پیش در فهرست گمشدگان پلیس قرار گرفته بود!

27 کودک افغانی یخ زدند

مادر سنگدلی که نوزادش را 
از پله ها به پایین پرت کرد! 

دختر گمشده، پلیس را 
به جسد پسرجوان رساند! 

حوادث ایران

یک منبع آگاه در نیروی انتظامی انزلی که خواســت نامش ذکر 
نشود به ایرنا گفت: در برگزاری یک جشن تولد مختلط در یکی 
از سوییت های بندرانزلی بین جوان 21 ســاله تهرانی و جوانی 
 26 ســاله از اهالی، مشــاجره لفظی رخ می دهد که در نهایت 
به قتل منجر می شود. گفته می شــود درگیری لفظی دو طرف 
در ادامه به چاقو کشــی منجر می شــود و قاتل با زدن شاهرگ 
 مقتول، وی را بــه قتل می رســاند. قاتل پــس از ارتکاب قتل 
 در ســاعت دو بامداد جمعه، آلت قتاله را بــه زیر یک پل پرتاب 
 و به منزل پدری پناه می برد، اما ســاعت شــش صبح دستگیر 

و پس از اعتراف به قتل به مراجع قضایی تحویل می شود.

جشن تولد خونین در بندرانزلی

سعید کمالی آتش نشــانی که در روز نخســت حادثه در سبد 
باالبر آتش نشــانی حاضر بود، در خصوص جزییات روز حادثه 
 گفت: دوربین های مردم اســترس کار را بســیار بــاال می برد 
و انگار زیر ذره بین هزاران نفر هســتیم. وی با بیان اینکه حریق 
پالسکو مهار شده بود و دود ســفیدی که عالمت خاموش شدن 
 آتش است از ساختمان بیرون آمده بود، اما انفجارهای کوچکی 
در حین انجام عملیات رخ می داد، اضافه کــرد: بعد از این دود 
ســفید ناگهان انفجار مهیبی رخ داد که موج انفجار، من را هم 
داخل ســبد تکان داد، این موقع بود که دوباره حریق برگشت. 
کمالی ادامه داد: برخی از آتش نشــان هــا از راه پله ها آمدند، 
یکسری از نمای ساختمان و دلخراش ترین صحنه آتش نشانانی 
بودند که پشــت فنس های پنجره طبقــات 12 و 13 گیر کرده 

بودند و مشخص نبود در آن ارتفاع چرا پنجره ها فنس دارد.

تلفات حادثه سقوط یک آسانسور در شهرک والیت قم با مرگ 
یک تن دیگر در بیمارستان، به چهارنفر افزایش پیدا کرد.

محمدرضا حسنی افزود: ســاعت12:40 روز جمعه کارشناسان 
اورژانس 115 قم با تماس مردمی مبنی بر ســقوط یک دستگاه 
آسانســور در ســاختمانی مرتفع و نیمه کاره واقع در شــهرک 
والیت، به محل حادثه اعزام شــدند. وی با اشــاره به اعزام سه 
دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه، اضافه کــرد: در این حادثه 
چهار تن از هموطنان شامل ســه آقا و یک خانم در سنین کمتر 
از30 سال جان باختند. وی ادامه داد: شدت جراحت های وارده 
به افراد حاضر در آسانسور به حدی بود که یک تن از آن ها در دم 
فوت و یک تن نیز با وجود اقدام ها و تالش کارشناسان اورژانس 

115 در مسیر انتقال به بیمارستان فوت می کند. 

دلخراش ترین صحنه حادثه پالسکو 

مرگ چهارنفر در سقوط آسانسور

ساعت 8 صبح روز چهارشنبه گذشته، متهمان این پرونده 
جنایی در حالی که لباس های متحدالشــکل آبی رنگ بر 
تن داشتند، توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
 خراســان رضوی به محل وقوع جنایت هدایت شــدند تا 
 در حضــور قاضــی ویــژه قتل عمــد جزییــات جنایت 

و چگونگی وقوع نزاع را تشریح کنند.
آنان پــس از تفهیم اتهام از ســوی قاضــی احمدی نژاد، 
هریک به صورت جداگانــه مقابل دوربین قــوه قضاییه 
ایســتادند و با معرفی کامل خود، صحنــه های جنایت 
خونین را درحالــی توضیح دادند که قاضی شــعبه 208 
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد با قرائت مواد قانونی 
از آنان خواســت حقیقت ماجــرا را بیان کننــد چرا که 
اظهاراتشــان در مراحل مختلف دادرســی مورد استناد 
قضایــی قرار می گیــرد. در همیــن حال ابتــدا کارآگاه 
ســلطانیان ) افســر پرونده ( درباره جزییات و چگونگی 
دستگیری متهمان و بخشــی از اعترافات آنان در مراحل 

بازجویی گفــت: طبق محتویــات پرونده، انگیــزه نزاع 
 خونین چند جوان به خاطر » متلک پرانی « به یک دختر 
در پارک بخارایی بوده اســت که پس از آن همین موضوع 
به عده کشــی افرادی منجر می شــود که طبق آزمایش 
پزشکی، مشــروبات الکلی مصرف کرده بودند و در نهایت 
فردی به نام امیرحســین 23 ســاله با ضربــات چاقوی 
 مهدی - خ به قتل می رســد و جوان دیگری نیز مجروح 
می شــود. در ادامه بازســازی صحنه قتل که ســرهنگ 
حســین محمدی ) رییس دایره قتل پلیس آگاهی ( نیز 
حضور داشــت، هریک از متهمان نقش خود در ماجرای 

این جنایت هولناک را شرح دادند.
طبــق اعترافات و اظهــارات متهمان، درگیــری خونین 
از آن جا آغاز شــد که نوجوان 17 ســاله ای به نام آرمان 
با دوست دخترش در پارک نشســته بود که ناگهان یکی 
از دوســتانش به نام امیر که به امیر دیزل معروف اســت 
از آن محل عبور کرد و متلکی به دختــر پراند، آرمان که 

از این حرکت ناراحت و عصبانی شــده بــود برای آن که 
غرورش مقابل دختــر نوجوان حفظ شــود بالفاصله یقه 
 امیــر را گرفت و درحالی کــه فریاد مــی زد چی گفتی؟ 
به او اعتراض کرد. امیر که تازه متوجه موضوع شــده بود 
از دوســتش عذرخواهی کرد و گفت: ببخشید من اشتباه 
کردم! اگرچه آن ها بــا این عذرخواهــی از یکدیگر جدا 
شــدند، اما آرمان نتوانســت این حرکت امیر را فراموش 
 کند و در حالــی که احســاس می کرد غــرورش مقابل 
دوست دخترش شکسته اســت با ارسال پیام های صوتی 

برای امیر او را تحریک به نزاع کرد.
این پیام هــای صوتی که با فحاشــی و توهین از ســوی 
طرفین آمیخته بود بــه قرار دعوا در ابتدای ســناباد 21 
کشید چرا که آرمان از امیر خواســته بود اگر جرات دارد 
به مغازه میز و صندلی فروشی ابتدای ســناباد 21 بیاید. 
 آرمان همچنین ســوار بــر پراید به مغازه دوســتش که 
» علی- ف « نام دارد، رفت و از او خواســت صدای ضبط 

شده » امیر « را که همراه با فحاشی بود، گوش کند.
مغازه دار هم با شــنیدن ایــن کلمات گفــت: ما منتظر 
 هســتیم تــا بیاینــد! در همیــن حــال آن ها بــا یکی 
از دوستانشان به نام »علی - ی« معروف به علی بنگی نیز 
تماس گرفتند تا برای دعوا به خیابان ســناباد بیاید. علی 
بنگی هم که به همراه 4 تن دیگر از دوســتانش مشروبات 
الکلی مصرف کرده بودند و در همــان اطراف داخل پراید 
نوک مدادی دور می زدند با این درخواســت به محل قرار 
رفتند. راننده پراید که ســرباز بود پشت فرمان ماند، اما 3 
نفر دیگر از خودرو پیاده شــدند و بدین ترتیب درگیری 
خونین درحالی رخ داد که امیر دیزل هم به محل رسیده 
بود. » مهدی « یکی از سرنشــینان پرایــد نوک مدادی 
بالفاصله چاقویی را بیرون کشید و در هوا چرخاند. در این 
هنگام بود که جوان 23 ســاله موتورسواری که چند عدد 
نان نیز روی ترک موتورسیکلت داشــت با دیدن صحنه 
دعوای مغازه دار که از دوستانش بود، وارد ماجرا شد تا به 
» علی  « ) مغازه دار ( کمــک کند، اما تیغه چاقوی مهدی 
بر سینه موتورسوار فرود آمد. او در حالی که هنوز چاقوی 
خون آلود را در دســت می فشرد به ســوی مغازه دار هم 
حمله کرد و ضربات چاقو را از پشــت سر به او زد. درحالی 
که 2 مجروح این حادثه  نقش بر زمین شــده بودند، همه 
متهمان از محل گریختند. با انتقــال مجروحان به مرکز 
درمانی، تالش پزشــکان برای نجات جان موتورسوار 23 
ســاله به نتیجه نرســید و او بر اثر ضربات مرگبار چاقوی 
مهدی جان ســپرد. دقایقی بعــد کارآگاهــان با صدور 
دستوری از ســوی قاضی میرزایی ) قاضی ویژه قتل عمد 
در زمان حادثه ( وارد عمل شــدند و تا سپیده دم روز بعد 
همه متهمــان را دســتگیر کردند. با اعترافــات متهمان 
دستگیر شــده، این پرونده جنایی در شعبه 208 دادسرا 
و توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد مورد رسیدگی قرار 
گرفت تا این که روز چهارشنبه گذشته متهمان در حضور 

مقام قضایی به بازسازی صحنه جنایت پرداختند.

طبق  اعترافات 
و اظهارات متهمان، 

درگیری خونین
 از آن جا آغاز شد که 
نوجوان 17 ساله ای 

به نام آرمان با دوست 
دخترش در پارک 

نشسته بود که ناگهان 
یکی از دوستانش 

به نام امیر که به امیر 
دیزل معروف است 

از آن محل عبور کرد 
و متلکی به دختر پراند

دادنامه
9509973637102334 شــماره پرونــده:  11  شــماره دادنامــه:  /184
9509983637100849 شماره بایگانی شــعبه: 951320 خواهان: آقای ابوالقاسم 
اکبریان فرزند علی اکبر با وکالت آقای امین حکاکی فرزند باقر به نشانی خوانسار- 
خیابان امام خمینی- مسکن طبقه دوم دفتر وکالت، خوانده: آقای ادریس یوسفی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به فک پالک خودرو، گردشکار: دادگاه پس از 
وصول پرونده و جری تشریفات ختم دادرســی را اعالم با استعانت از درگاه ایزد 
متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
ابوالقاســم اکبریان با وکالت امین حکاکی به طرفیت ادریس یوسفی به خواسته فک 
پالک خودرو به شماره انتظامی 174ل 25 ایران 23 به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و رونوشت سند مالکیت خودرو، احکام 
صادره دادگاه خواســته خواهان را وارد دانسته مســتنداً به ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به فک پالک خودرو صادر می نماید. رای صادره غیابی وظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز پس از آن 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان اصفهان می باشد. م الف: 421  

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خوانسار )188 کلمه، 2 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   9510116838600849 نامــه:  شــماره    10 /615
9409980352500788 شماره بایگانی شعبه: 940052 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه 
خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه اجرایی 940052 ح ج 6 
شعبه 6 دادگاه خانواده له خانم وجیهه پهلوانی نژاد خوابجانی با وکالت خانم سمیه 
موحدنیا علیه ورثه مرحوم آقای مجید قربانی) آقای حسینعلی قربانی سینی اصالتا 
و والیتا از طرف بهار قربانی سینی، فاطمه نبی الهی خوابجانی( به خواسته تعداد 300 
عدد سکه تمام بهار آزادی مقدار 100 مثقال طالی 18 عیار و مبلغ 651515426 ریال 
وجه نقد بابت مهریه، مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الوکاله، مبلغ 785/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی، مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 
ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال 
زیر برگزار نماید: 1- تمامیت قطعات شماره 10 و 21 با ابعاد 7/7 × 19 به مساحت هر 
کدام 146/30 متر مربع و جمعا 292/6 متر مربع که حسب مبایع نامه عادی مورخه 
1386/10/07 بین محکوم علیه و آقای رضا فاتحی فرزند ابراهیم ت ت 1343/09/12 
ش ملی 1287845746 معامله گردیده و نامبرده در این اجرا حاضر و مراتب معامله 
را تایید و اعالم نموده 90/000/000 ریــال نقد گرفته و 180/000/000 ریال طلبکار 
می باشد که بابت تحویل و ارائه وکالت بالعوض می باشد )بیع نامه مذکور مربوط 
به قطعات 210 و 211 با ابعاد 20 × 8 به مســاحت کلی 320 می باشد و هیچ دلیلی و 
مدرکی دال بر توافق و تفاهم بین فروشــنده و خریدار متوفی که کسر طول ابعاد و 
مساحت را توجیه نماید ارائه نشده اســت( و زمین فوق فاقد پالک ثبتی و سابقه ای 
از توافق با شهرداری مشاهده نشــد که از نظر جغرافیایی پالک مزبور در اصفهان 
دولت آباد کوچه شهید محسنی کوچه مهدی 12 متری روبرو واقع شده است. حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگســتری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده 
است مختصات 2 پالک بر اساس دستگاه GPS پالک 10 بدین شرح 32/7277832 
و 51/7023430 و پــالک 21 عبارتســت از 32/7279587 و 51/7022591 ارزش 
آن توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ 1/024/100/000 ریال ارزیابی 
گردیده است. 2- ششدانگ یک باب خانه واقع در اصفهان خ چمران خ اشراق جنوبی 
خ پوریای ولی کوچه شهید اکبری کوچه ساسان نبش کوچه بشارت که به صورت 
یک باب خانه نیمه کاره )در حد سقف و ســتون( 3 طبقه فاقد سند مالکیت که حسب 
مبایعه نامه 1391/04/09 بین محکوم علیه و آقای اکبر رجبی فرزند حسینعلی، ش.ش 
10 ش.ملی 1189833018 ت.ت 1347/05/01 معامله گردیده و فروشنده آقای اکبر 
رجبی در تاریخ 1395/07/26 در این اجرا حاضر و مراتب به تایید نامبرده رســیده 
است و ملک مذکور مفروزی که حســب اظهار و قولنامه موجود دارای 125/65 متر 
مربع عرصه و 240 متر مربع اعیانی نیمه کاره فاقد انشــعابات و خدمات شهری و 
دارای تفویض وکالت شماره 452 مورخه 91/04/28 دفتر 421 اصفهان که از طرف 
آقای اکبر رجبی به آقای مجید قربانی وکالت در انتقال قطعی تمامیت 125/50 سهم 
مشاع از 309/95 سهم مشاع از 60 سهم شش دانگ پالک 15167 بخش 5 که دارای 
یک جلد سند مالکیت ذیل شماره 56470 صفحه 239 دفتر 292 امالک می باشد )که 
با فوت محکوم علیه مجید قربانی باطل شده است( که حسب اعالم کارشناس رسمی 
دادگســتری به مبلغ 2/244/750/000 ریال ارزیابی شــده اســت را برگزار نماید. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و 
جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 1395/11/25 ساعت 9/30 صبح در دفتر 
این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احــکام حقوقی، طبقه دوم، واحد 4 
حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شــروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واریز نماید.
 م الف: 33469  اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )625 

کلمه، 7 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   9510116838600871 نامــه:  شــماره    10 /616
9409986836600094 شــماره بایگانی شــعبه: 940328 اجرای احکام شــعبه 6 

دادگاه خانواده اصفهان در نظــر دارد در خصوص پرونده کالســه 940328 ح ج 
6 اجرایی شــعبه 6 دادگاه خانواده له خانم فهیمه ابراهیمی علیه آقای مصطفی نصر 
اصفهانی فرزند نصراله به خواسته تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی مقدار 110 
مثقال طالی 18 عیار و مبلغ 133870658 ریال وجه نقد بابت مهریه، مبلغ 525/000 
ریال بابت هزینه دادرســی، مبلغ 8/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 
360/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی در حق محکوم لها جلســه مزایده ای جهت 
فروش اموال زیر برگزار نماید: 1- 5/906 حبه از 54 حبه از تمامت 72 حبه پالک ثبتی 
25/1119 بخش 14 اصفهان، از نظر جغرافیایی پالک مزبــور در اصفهان خ کهندژ 
محله جوون پایین کوچه الزهرا کوچه سرلت پ 9 کدپستی 8187614481 واقع شده 
است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض 
باقی مانده است به صورت یک باب منزل 3 طبقه مسکونی شامل همکف، زیرزمین، 
طبقه اول با مشخصات ساختمانی دیوارها آجری باربر پوشش سقف تیرآهن و آجر 
) طاق ضربی( مصالح سطوح رویه اندود گچ و نقاشی، کف موزاییک فرش و سیمانی، 
پنجره ها پروفیل فلزی با نصب شیشــه، دربهای داخلی چوبی، سیستم گرمایش و 
ســرمایش بخاری گازی و کولرآبی و دارای نمای تگری و سنگ و انشعابات آب و 
فاضالب، برق، گاز با مساحت عرصه 240/7 متر و اعیانی 435 متر مربع با قدمت 30 
سال که شش دانگ آن به مبلغ 4/650/000/000 ریال و 5/906 حبه موضوع مزایده 
به مبلغ 381/445/312 ریال ارزیابی شــده و هم اکنون در تصرف خانواده محکوم 
علیه می باشد. 2- یک دستگاه ســواری بنز تیپ 190 به شماره انتظامی 63-619 ن 
15 مدل 1384 به رنگ قرمز- البالوئی 4 ســیلندر 2 محور 4 چرخ به شماره موتور 
10296110032207 شماره شاسی 20102210007163 که حسب نظر کارشناسی 
اطاق نسبت به مدل سالم موتور و گیریبکس در حد متوسط طایرها 40 درصد کارایی 
و ارزش آن 140/000/000 ریال ارزیابی شده و هم اکنون در پارکینگ فجر متوقف 
و محکوم علیه خودروی مذکــور را از آقای علیرضا قــوی رای فرزند محمدرضا 
ش.ش 2280763303 صادره از شیراز ساکن شــیراز زرهی کوچه 4 پ 114 تلفن 
09178881418 خریداری نموده و آقای قوی رای نیز این خودرو را از آقای جواد 
بهادری شیرازی خریداری نموده است و هم اکنون بنام  آقای جواد بهادری شیرازی 
 فرزند مرتضی ش.ش 1487 ت.ت 1363/05/11 ســابقه مالکیــت دارد. متقاضیان 
می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک و خودروی مذکور دیدن کرده 
و جهت شرکت در مزاده و خرید در تاریخ 1395/11/26 ساعت 9/30 صبح در دفتر 
این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم، واحد یک 
حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شــروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد 
کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید.  م الف: 33472  اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان )485، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

11/150  شماره پرونده: 896/95 خواهان: آقای جواد کریمی مزرعه شاهی فرزند 
ابوالفضل ساکن نایین منزل سازمانی اداره دارایی، خوانده: آقای علی ساسانی فرزند 
حسین به نشانی مجهول المکان، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر 
دائر بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک شماره 209642 مورخ 
93/12/18 عهده بانک ملی، هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه به این دفتر واصل 
و پس از ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 16/30 عصرو با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت 
اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده 
در جلسه شورا حضور یابد و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 347  

شعبه اول شورای حل اختالف نایین )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

11/151  شماره پرونده: 895/95 خواهان: آقای جواد کریمی مزرعه شاهی فرزند 
ابوالفضل ســاکن نایین منزل ســازمانی اداره دارایی، خوانده: آقای میثم موســی 
خانی گنجه فرزند حیدرعلی به نشــانی مجهــول المکان، خواهان دادخواســتی به 
طرفیت خوانده فوق الذکــر دائر بر مطالبه مبلــغ 190/000/000 ریال وجه دو فقره 
چک شــماره های 380482 مورخ 95/01/25 به مبلغ 9/000/000 ریال و 380493 
مورخ 94/04/10 به مبلغ 100/000/000 ریال هرد و عهده بانک ملی، هزینه دادرسی، 
خسارت تاخیر تادیه به این دفتر واصل و پس از ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/15 ساعت 16 عصرو 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا نامبرده جهت اخذ نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به شورا 
مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شــده در جلسه شــورا حضور یابد و اال شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 346  شعبه اول شورای حل اختالف نایین 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

کالسه پرونده : 895/95  مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
نجف آباد، خواهان : حمید سلیمی بنی به نشانی نجف آباد خ فردوسی مرکزی پالک 
55، خوانده : سعیئ شاه بندری نشــانی : مجهول المکان ، موضوع : مطالبه وجه یک 

فقره چک به شــماره 152889 به مبلغ 20 میلیون ریال، گــردش کار : پس از ارجاع 
پرونده به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر شورا 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورا: در خصوص دعوای 
آقای حمید سلیمی بنی به طرفیت آقای سعید شاه بندری به خواسته مطالبه تقدیمی 
از سوی خواهان و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده ی خوانده داشــته و بقای اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
ی وجه دارد ، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی 
بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است . مستندا به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 /000 / 20 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 000 / 120 هزار تومــان به عنوان هزینه 
دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید 15 
/ 5/ 1395 لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد 
، در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 
 همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد 

می باشد .شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
تحدید حدود اختصاصی

11/183 شــماره صادره : 1395/43/326455نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 45/399 مجزی شده از پالک 45 اصلی در اجرای موضوع 
قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی 
به نام فوتن محمود صالحی فرزند حســینعلی 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 طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
95/12/03 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 
1395/11/10 م الف: 34612 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)156 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/154  شــماره: 95/19698-95/11/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شــماره 45/389 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام 
ایرج محمدی اســکندری فرزند ترابعلی  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/3 
ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/10 م الف: 34262 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/156  شــماره: 95/25023949-95/11/5 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ســاختمان پالک شــماره 3063 فرعی از 3/262  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام مجید رهنما فرزند منصور نســبت به یک دانگ و نیم مشاع 
و شرکا  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 95/12/3 ساعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/11/10 م الف: 34182 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/186 شــماره صادره : 1395/43/327140نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 14/2011 مجزی شــده از پالک 14/278 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسینعلی خورسندی 
کوهانستانی فرزند علی، ش.ش 6 و خانم اشرف الســادات خلیلیان گورتانی فرزند 
سید رضا، ش.ش 1146 در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 

عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 95/12/8 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 انتشــار: 1395/11/10 م الف: 34750 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)162 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/182 شماره صادره :1395/02/326483 نظر به اینکه آقای محمد تقی لطفی جزن 
آبادی فرزند جلیل باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت  یک دانگ مشاع از ششدانگ کافه و رستوران  
پالک شــماره 39 فرعی از 19724 اصلی واقع در بخش دو نایین که در صفحه 358 
دفتر 102 امالک ذیل ثبت 2360 به نام محمد تقی لطفی جزن آبادی  ثبت و سند صادر 
گردیده و معامله دیگری انجام نشده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
لذا طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مراتب یک نوبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی  انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
نایین  مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا  با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا 
مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا 
سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 350 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/160  آقای رســول صفایی جزی )ذینفع( دارای  شناسنامه شماره 264 به شرح 
دادخواست به کالسه  5867/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان تقی صفائی جزی به شناسنامه 1589 در تاریخ 
1363 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- علی صفائی جزی، ش.ش 146 فرزند 2- محترم صفائی، ش.ش 6354 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33576 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)125 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/162  خانم معصومه ســید صالحی دارای  شناســنامه شــماره 138 به شرح 
دادخواســت به کالســه  5872/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید برقعیان به شناسنامه 347 در تاریخ 
93/6/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- معصومه سید صالحی، ش.ش 138 زوجه 2- ســعید برقعیان، ش.ش 
1047 فرزند 3- حمید برقعیان، ش.ش 1040 فرزند 4- وحید برقعیان، ش.ش 8046 
فرزند.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
 نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 33578 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )133 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/162  آقای اکبر نصوحیان دارای  شناسنامه شماره 64963 به شرح دادخواست 
به کالسه  5484/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان رباب کالنی به شناســنامه 1465 در تاریخ 92/10/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- مرضیه نصوحیان، ش.ش 6887 فرزند 2- اکبر نصوحیان، ش.ش 64963 فرزند 
3- علی نصوحیان، ش.ش 2359 فرزند 4- محمد نصوحیان، ش.ش 59366 فرزند 
 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 33577 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )133 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100350108812 شــماره  ابالغنامــه: 11 شــماره  /190
9509980350100499 شماره بایگانی شــعبه:950601 ابالغ شونده حقیقی: فریبا 
فضیلتی فرزند خسرو به نشانی اصفهان – خ وحید- خ باغ دریاچه- روبروی کوچه 
برجیان- ســمت چپ- پ 82- درب پارکینگی بنفش، تاریخ حضور:1395/12/09 
دوشنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
 دادگســتری کل اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره 333، در خصوص دعوی

 کمال افتاده به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. 

 م الــف:34742 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان ) 78 کلمه، 
1 کادر( 

در بازسازی صحنه عده کشی جوانان » پارک نشین «تشریح شد؛

جنایت به خاطر» متلک پرانی « به یک دختر

رضا رشــیدپور روز چهارشــنبه 6 بهمن در برنامه زنده » حاال 
خورشید « از هوش رفت و در بیمارستان بستری شد. 

وی درباره عارضه پیش آمده توضیح داده است: پزشکان محترم، 
عارضه من را سنکوپ دانســتند که در اثر حجم زیاد استرس و 
 فشــار عصبی باعث می شــود آریتمــی در قلب بــه وجود آید 
 و بر این اســاس انســان دچار دردی عجیب در قفســه سینه 

و بیهوشی مقطعی می شود.

رشیدپور سنکوپ کرد!

 چند جوان » پارک نشــین « که با انگیزه » متلک پرانی « به یک دختر، نزاع خونین را به راه انداخته بودند 
 در حالی چهارشنبه گذشته، به بازسازی چگونگی عده کشــی برای درگیری و قدرت نمایی پرداختند که 

در این ماجرا، جوانی به قتل رسیده و فرد دیگری نیز به شدت مجروح شده بود.
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حصر وراثت
11/164  آقای حجت اله رادمهر دارای  شناسنامه شماره 247 به شرح دادخواست 
به کالسه  5806/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شــهین دخت بهرامی به شناسنامه 55 در تاریخ 95/7/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- محمدرضا رادمهر، ش.ش 569 فرزند 2- ریحانه رادمهر، ش.ش 19396 فرزند 
3- حجت اله رادمهر، ش.ش 247 همســر 4- شــهربانو میرهادی، ش.ش 46 مادر . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33549 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/165  خانم الهام الســادات تجویدی دارای  شناســنامه شــماره 737 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5817/95 از این دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان ســید مرتضی تجویدی به شناسنامه 191 در 
تاریخ 95/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- الهه الســادات تجویدی، ش.ش 624 فرزند 2- الهام السادات 
تجویدی، ش.ش 737 فرزند 3- اعظم تجویدی، ش.ش 7548 فرزند 4- فاطمه روحانی 
اصفهانی، ش.ش 49248 همسر.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33550 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/166  خانم خدیجه شیرانی بیدآبادی دارای  شناســنامه شماره 4143 به شرح 
دادخواست به کالسه  5870/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صیدال شــیرانی بیدآبادی به شناسنامه 444 در 
تاریخ 89/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- ماه بیگم هادیزاده ورنوسفادرانی، ش.ش 195 زوجه 2- زینب 
شیرانی بیدآبادی، ش.ش 62 فرزند 3- زهرا شیرانی بیدآبادی، ش.ش 3146 فرزند 
 4- بدریه شــیرانی بیدآبــادی، ش.ش 3144 فرزند 5- خدیجه شــیرانی بیدآبادی، 
ش.ش 4143 فرزنــد 6- مهناز شــیرانی بیدآبــادی، ش.ش 3142 فرزند 7- عباس 
شیرانی بیدآبادی، ش.ش 40154 فرزند 8- احمد شــیرانی بیدآبادی، ش.ش 3145 
 فرزند.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 33551 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/167  خانم طیبه صفری قهســاره دارای  شناســنامه شــماره 69963 به شرح 
دادخواست به کالسه  5860/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین صفری قهساره به شناسنامه 38 در 
تاریخ 95/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مجتبی صفری قهســاره، ش.ش 807 فرزند 2- مسلم صفری 
 قهســاره، ش.ش 2516 فرزنــد 3- مصطفی صفری قهســاره، ش.ش 2275 فرزند

  4- مهــری صفــری قهســاره، ش.ش 7830 فرزنــد 5- طاهره صفری قهســاره، 
ش.ش 75403 فرزنــد 6- طیبه صفری قهســاره، ش.ش 69963 فرزنــد 7- مریم 
صفری قهســاره، ش.ش 1271046458 فرزند 8- معصومه نظری قهساره، ش.ش 
260 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 33552 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )165 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/168  آقای محمد تقی موجودی دارای  شناسنامه شماره 296 به شرح دادخواست 
به کالسه  5838/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه ســلیمی رنانی به شناسنامه 845 در تاریخ 95/8/3 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
 اســت به 1- منصور موجودی رنانی، ش.ش 47 فرزند 2- محمــد تقی موجودی، 
ش.ش 296 فرزند 3- محمد باقر موجودی رنانــی، ش.ش 306 فرزند 4- جهانگیر 
موجودی، ش.ش 397 فرزند 5- جمشــید موجــودی، ش.ش 207 فرزند 6- عباس 
 موجودی رنانی، ش.ش 178 فرزند 7- فاطمه موجودی رنانی، ش.ش 2450 فرزند

 8- صغرا موجــودی رنانی، ش.ش 57 فرزنــد.   اینک با انجام تشــریفات 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 دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33553 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )164 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/170  خانم سانیا آتشکدی دارای  شناسنامه شماره 7274 به شرح دادخواست 
به کالسه  5800/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عنایت اله آتشکدی  به شناسنامه 1574 در تاریخ 95/9/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- سانیا آتشــکدی، ش.ش 7274 فرزند 2- پریسا آتشکدی، ش.ش 4260087894 
فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 33555 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان 

)122 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/171  آقای محمد علی شــمس حائری دارای  شناسنامه شماره 73813 به شرح 
دادخواست به کالسه  5714/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان امیر شمس حائری به شناسنامه 60728 در تاریخ 
78/5/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- محمد علی شــمس حائری، ش.ش 73813 پدر 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33556 شعبه 10 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

11/172  آقای محسن جابری پوده دارای  شناسنامه شماره 92 به شرح دادخواست 
به کالسه  5794/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالعلی جابری پوده به شناسنامه 424 تاریخ 95/9/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- حســنعلی جابری پوده، ش.ش 50 فرزند 2- محسن جابری پوده، ش.ش 92 
فرزند 3- گوهر جابری، ش.ش 26 فرزند 4- زهرا جابــری پوده، ش.ش 26 فرزند 
5- جمیله جابری پــوده، ش.ش 61 فرزند 6- مریم جابری پــوده، ش.ش 26 فرزند 
7- فاطمه صغری قدیری، ش.ش 82 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 باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33557 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

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

11/174  خانم ســمیه نریمانی دارای  شناسنامه شــماره 59 به شرح دادخواست 
به کالسه  5864/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان  محمد مهدی مالپروانه به شناســنامه 3057 در تاریخ 
95/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- علی اصغر مالپروانه، ش.ش 1275212972 فرزند 2- سوسن مالپروانه، 
ش.ش 1273803337 فرزنــد 3- یــاس مالپروانــه، ش.ش 1274586240 فرزند 
4- فاطمه مالپروانه، ش.ش 1276390531 فرزند 5- ســمیه نریمانی زمان آبادی، 
ش.ش 59 همسر 6- سکینه خاتون رنجکش آدرمنابادی، ش.ش 810 مادر 7- محمد 
جعفر مالپروانه، ش.ش 97 پدر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33559 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )156 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/174  خانم فاطمه اســتکی دارای  شناسنامه شــماره 110 به شرح دادخواست 
به کالسه  5858/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان جواهر استکی اورگانی به شناســنامه 3179 در تاریخ 
93/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- زینب اســتکی اورگانی، ش.ش 1024 فرزند 2- مریم استکی اورگانی، 
ش.ش 1715 فرزند 3- فاطمه استکی اورگانی، ش.ش 110 فرزند 4- علیرضا استکی 
اورگانی، ش.ش 719 فرزند 5- زهرا استکی، ش.ش 1438 فرزند 6- خدیجه استکی 
اورگانی، ش.ش 134 مادر.  اینک با انجام تشــریفات 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33560 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/175  خانم زهرا آیتی دارای  شناســنامه شــماره 1236 به شرح دادخواست به 
کالســه  5865/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی داموری بــه شناســنامه 456 در تاریخ 95/8/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- هاشــم داموری، ش.ش 1349 فرزند 2- هادی داموری، ش.ش 3758 فرزند 

3- حامد داموری، ش.ش 10162 فرزند 4- فریمــا داموری، ش.ش 1272469654 
فرزنــد 5- فرنگیس دامــوری، ش.ش 1848 فرزنــد 6- زهرا آیتــی، ش.ش 1236 
همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
 نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 33561 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )143 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/176  آقای اکبر متقی دارای  شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کالسه  
5803/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان حیدرعلی متقی جزی به شناســنامه 648 در تاریخ 95/1/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اصغر 
 متقی، ش.ش 86 فرزنــد 2- اکبر متقی، ش.ش 37 فرزند 3- زریــن تاج متقی جزی، 
ش.ش 188 فرزند و الغیر.  اینک با انجام تشــریفات 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33562 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/177  خانم فرزانه قربانی دارای  شناسنامه شماره 52909 به شرح دادخواست به 
کالسه  5811/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اکبر نجیمی حاجی آبــادی به شناســنامه 2 در تاریخ 95/8/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- ســپیده نجیمی حاجی آبادی، ش.ش 1270775782 دختر 2- فرزانه قربانی، 
 ش.ش 52902 همســر 3- میرزارضا نجیمی حاجی آبــادی، ش.ش 8 پدر و الغیر. 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33563 
شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
11/178  آقای غالمعباس محمودی اســفندارانی دارای  شناسنامه شماره 4087 به 
شرح دادخواست به کالسه  5490/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین محمودی اسفندارانی به شناسنامه 
922 در تاریخ 79/12/26 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالمعباس محمودی اســفندارانی، ش.ش 4087 
 فرزند 2- شــهربانو محمودی، ش.ش 22 فرزند 3- خدیجه محمودی اسفندارانی،

 ش.ش 3670 فرزند.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 33564 شعبه 10 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/179  آقای مرتضی یادگار اصفهانی دارای  شناســنامه شماره 1525 به شرح 
دادخواست به کالسه  5877/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه امین الرعایائی خوابجانی به شناسنامه 
29 در تاریخ 95/6/27 اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد مهدی یــادگار اصفهانی، ش.ش 414 فرزند 
2- مرتضی یــادگار اصفهانی، ش.ش 1525 فرزند 3- مصطفــی یادگار اصفهانی، 
ش.ش 63078 فرزند.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 33565 شعبه 10 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/180  آقای جواد  پدران دارای  شناسنامه شــماره 39077 به شرح دادخواست 
به کالسه  5876/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس پدران به شناسنامه 391 در تاریخ 95/10/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مهدی 
 پدران، ش.ش 39078 فرزند 2- جواد پدران، ش.ش 39077 فرزند 3- محمود پدران،

 ش.ش 32579 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 33566 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/181  ســید مهدی خلیلیان دارای  شناسنامه شماره 2 به شــرح دادخواست به 
کالســه  5863/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان مریم الســادات خلیلیان به شناســنامه 7681 در تاریخ 
95/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است  به 1- روح اله مهر علیان گورتانی، ش.ش 4217 زوج 2- مهری ملکیان، ش.ش 
1070 مادر 3- ســید مهدی خلیلیان، ش.ش 2 پدر.  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 دادگاه 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33567 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

11/169  آقای محمد عسگری  شناسنامه شماره 3797 به شرح دادخواست به کالسه  
5804/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن عسگری به شناسنامه 87 در تاریخ 95/10/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد عسگری، 
 ش.ش 3797 فرزند 2- مجید عســگری، ش.ش 4039 فرزند 3- ســعید عســگری، 
ش.ش 1271341786 فرزنــد 4- فاطمه عســگری، ش.ش 3659 فرزنــد 5- زهرا 
عسگری، ش.ش 958 فرزند 6- طاهره عسگری، ش.ش 293 فرزند 7- زهره عسگری، 
ش.ش 1271104301 فرزنــد 8- عزت رجبی، ش.ش 2655 همســر.  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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 33554 شعبه 10 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء )نوبت دوم(

10/461 شــماره: 139560302028000223 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139360302028000509 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایــه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای صمد 
جعفری گریزی فرزند علی به شماره شناسنامه 80 کدملی 5659077749 صادره از 
کوهپایه در ششدانگ یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک 9 و 10 فرعی از 242 
اصلی به مســاحت 175/05 متر مربع واقع در مزرعه گریز  بخش 19 ثبت اصفهان 
خریداری به موجب سند رســمی 19406 مورخ 1336/12/22 دفتر 25 اصفهان به 
نام متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/10 

 م الف:32638 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
ابالغ رای

11/187 کالسه پرونده: 661/95 شماره دادنامه:926-95/10/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قرض الحسنه حضرت محمد به 
مدیریت احمد صابریان به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچه 33، خوانده: 
رامش عباسی به نشانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای احمد صابریان 
به مدیریت قرض الحسنه حضرت محمد به طرفیت رامش عباسی به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریــال وجه چک به شــماره 120965-94/12/24  به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 
و 313 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
1/635/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/12/24(  تــا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 280 کلمه، 3 کادر(  

رییس اداره تبلیغات اسالمی  اردســتان پیش از خطبه های نماز 
جمعه اردستان در مسجد موسی بن جعفر)ع( گفت: این انقالب 
برای مردم آزاده جهان با رهنمودهای امام خمینی)ره( اســوه و 

الگو شد.
وی افزود: مردم ما در سال 57 یکی از شعارهایی که فریاد می زدند 
این بود که ما پیرو قرآنیم وهدفشان مبارزه با طاغوت بودکه به این 

موفقیت هم رسیدند.
رییس تبلیغات اسالمی با بیان اینکه طاغوت دو هزار و 500سال و 
پهلوی 50سال بر این مردم  نهایت ظلم و ستمدیدگی را روا داشته 
بود تصریح کرد:  مردم توانســتند رژیمی را که برای ابرقدرت ها 

نوکری و برای مردم خود اربابی می کرد را به زمین بزنند.
حیدری با بیان اینکه در دوران ســتم شــاهی مردم ما را از نظر 
فرهنگی و اجتماعی عقب برده بودند تصریح کرد:  اما ملت ایران در 
طول تاریخ آقایی خود را داشــته و در جریان انقالب این بزرگی و 

آقایی به اوج خود رسید.
وی گفت: اگر خورشید تابان اسالم در1438 سال پیش عربستان 
را در نوردیــد و آنها را از بربریت نجــات داد، این انقالب هم مردم 

ایران را ازسلطه استبداد شاهنشاهی آزاد کرد.
حیدری با بیان اینکه انقالب اســالمی مهار شدنی نیست تصریح 
کرد: با وجود رهبری خداجو و حقیقت طلب و مردمی با بصیرت و 

بینش باال این انقالب شکست ناپذیر خواهد ماند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تیــران و کرون گفت: 
پنجمین جشــنواره فرهنگی ورزشی فجر شهرســتان تیران و 

کرون همزمان با دهه فجر برگزار می شود.
 مجید خلیلی با اشــاره به برنامه های ورزشــی دهــه فجر این 
شهرستان اظهار داشــت: برنامه های فرهنگی ورزشی همزمان 
با دهه فجر با مشارکت هیئت های ورزشی، تشکل های مردمی 
و ادارات عضو کمیته ورزش ستاد دهه فجر در شهرستان تیران و 
کرون با هدف گرامیداشت مناسبت مهم سالروز پیروزی انقالب 

اسالمی و ایجاد شور و نشاط بین مردم انجام می شود.
وی افزود: پنجمین جشــنواره فرهنگی ورزشی فجر شهرستان 
تیران و کرون به همت اداره ورزش و جوانــان، کانون فرهنگی 
نسل جوان و کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی)ع( تیران 
در رشته های دارت، تنیس روی میز، تیراندازی با تفنگ بادی، 
دوچرخه ســواری، فوتبال دستی و در رشــته های تفریحی و 

فرهنگی دومینو و لگوپو برگزار می شود.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون با اشاره به 
اینکه این جشــنواره به صورت انفرادی و خانوادگی و به صورت 
حضوری و غیرحضوری برگزار می شــود بیان داشت: خانواده ها 
برای شــرکت در این مســابقه می توانند با برگزاری هریک از 
رشته ها به صورت خانوادگی و فیلم مسابقه خود را به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند و از جوایز آن بهره مند شوند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی اردستان :

انقالب اسالمی مهارنشدنی خواهد ماند

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تیران و کرون:

پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی 
فجر در تیران برگزار می شود

اخبار

فرماندار فریدونشــهر با انتقاد از اینکه بخش میراث فرهنگی و 
گردشگری این شهرستان تاکنون مغفول مانده است، خواستار 
توجه بیشتر به این بخش و برنامه ریزی اصولی جهت شناسایی 
میراث فرهنگی شهرســتان و معرفی جاذبه هــای تاریخی و 

گردشگری شد.
لزوم احداث جاده برای رفع محرومیت روستای هیران

ناصر اسدی اصلی ترین و مهم ترین رکن اصلی توسعه و آبادانی 
هر منطقه ای را منوط به وجود جاده دانست و گفت: عدم توسعه 
و کمبود شدید امکانات در روســتای هیران نیز ناشی از همین 
مسئله اســت. وی افزود: در صورت تامین اعتبار پشتیبانی و با 
همکاری قرارگاه پدافند هوایی، حمایت اســتانداری اصفهان و 
همچنین اداره راه و شهرســازی و دیگر ادارات در آینده نزدیک 
نسبت به بازگشایی  جاده دسترسی برای این روستا اقدامات الزم 

به عمل خواهد آمد.
اسدی همچنین خواستار احداث پایگاه جاده ای کوهستانی با 
توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان و کوهستانی بودن معابر 
در منطقه غرب شهرستان یعنی منطقه پشتکوه و پیشکوه شد و 

این مورد را برای شهرستان بسیار ضروری دانست .
اشتغال؛ مهم ترین دغدغه مدیریت شهرستان

اسدی مهم ترین دغدغه دولت را اشــتغال و رفع بیکاری اعالم 
کرد و افزود: بحث اشتغال برای مدیریت شهرستان بزرگ ترین 
دغدغه اســت و  در این راستا در خواست می شــود با توجه به 
ظرفیت های موجود شهرستان در بخش گردشگری و کشاورزی 

نهایت تالش خود را برای جذب سرمایه گذار جهت رفع معضل 
بیکاری به کار گیرند. فرماندار فریدونشهر راه های برون رفت از 
معضل بیکاری در شهرســتان را، توجه به ســرمایه گذاری در 
بخش گردشگری و کشــاورزی منطقه و توسعه صنایع کوچک 
و همچنین استفاده از ســرمایه های بومی شهرستان برشمرد 
 و افزود: تخصیــص اعتبارات تملــک دارایــی در بخش نفت

 صد در صــد و در بخش توازن اســتانی 50 درصد اســت  که 
دستگاه های اجرایی باید نسبت به تبادل موافقت نامه اقدام کنند.

 اسدی در ادامه از کلیه بانک ها درخواست کرد نهایت همکاری را 
با مردم برای پرداخت تسهیالت داشته باشند .

نقش فرهنگ بکر مردم در امنیت باالی فریدونشهر
فرماندار فریدونشهر خاطر نشان کرد: شهرستان فریدونشهر یکی 
از شهرستان های با امنیت باال در استان و در کشور می باشد و این 

مهم از فرهنگ ناب و بکر مردم شهرستان نشأت گرفته است.
اسدی با  اشــاره به اینکه خانواده رکن اصلی و اساسی در تربیت 
انسان هاست، عنوان داشــت: ترکیب خانواده ها در زمان حاضر 
بیشتر به صورت هسته ای می باشد و بر همین اساس برنامه ریزی  
اصولی و گسترده توسط متولیان امر برای آموزش خانواده ها در 
مواجهه با تغییرات و چالش های جدید ضروری است.فرماندار 
 فریدونشهر در پایان با اعالم اینکه همه ما مدیون نظام هستیم،

 از کلیه ادارات خواســت همکاری الزم را برای بزرگداشت های 
 ملی و مذهبی داشــته باشــند و به نحو احســن مراسمات را

 برگزار کنند.

فرماندار شهرستان لنجان در آیین تکریم و معارفه رییس اداره 
امور مالیاتی فوالدشــهر اظهار کرد: اصوال توســعه به معنی به 
ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه است. مردم، 
هنگامی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می شــوند که 
توزیع درآمدها به صورت عادالنه صورت گیرد و  بتوانند نیازهای 
اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشــت و رفاه را تامین 
کنند. سید محسن سجاد با اشاره به اینکه  مالیات وسیله موثری 
برای بسیج منابع موجود جهت نیل به توسعه اقتصادی به شمار 
می آید، افزود: در کشورهای در حال توسعه، مالیات کارآمدترین 
وسیله جهت انتقال منابع به بخش دولتی و هدایت آن به سمت 
طرح های تولیدی است، بدین معنی که دولت می تواند با اعمال 
مالیات، درآمدهای اضافی را جــذب و آن را در پروژه های مولد 

سرمایه گذاری به جریان بیندازد.
فرماندار شهرســتان لنجان تصریح کرد: در کشورهای توسعه 
یافته بیش از 90 درصد منابع مالی از طریــق دریافت مالیات 
تامین می شود درحالی که در کشــورهای کمتر توسعه یافته 
و یا در حال توســعه، ســهم عمده درآمدهای دولت و کشــور 
از طریق منابع زیرزمینی مانند نفت تامین می شــود؛ لذا برای 
داشتن اقتصادی نظام مند در کشورمان باید به نقش مالیات و 

درآمدهای مالیاتی اهمیتی مضاعف داده شود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که بهره گیری از یک نظام مالیاتی 
جامع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، موجب توزیع عادالنه 
تر درآمدها، دستیابی به رشــد اقتصادی باالتر، توجه بیشتر به 

بخش خصوصی، حساسیت بیشتر دولت در زمینه هزینه کرد 
اعتبارات و در نتیجه اثربخشی باالتر خواهد شد.

سجاد اضافه کرد: بنابراین مالیات مهم ترین عامل رشد و توسعه 
جامعه است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخص های آن، 
تحقق عدالت اجتماعــی، افزایش خدمات و عمــران و آبادانی 
کشور می شود و بدون تردید، مالیات و نظام مالیاتی نقش موثر و 

بی بدیلی در روند توسعه کشور بازی می کند.
وی عنوان کــرد: مالیات به عنــوان یکی از ابزارهــای هدایت 
غیرمســتقیم دولت، از طریق تاثیر بــر فعالیت های بنگاه های 
اقتصادی، می تواند در سیاســت گذاری های توســعه صنعتی 
نقش کلیدی ایفا کند  و با وضع و اجــرای قوانین مالیاتی نوین 
مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن براساس مصرف 
کاال و دریافــت خدمات، بســترهای رونق اقتصــادی، اجرای 
زیرساخت های عمرانی، توسعه آموزش در مناطق کمتر توسعه 

یافته،گسترش خدمات عمومی فراهم می شود.
فرماندار شهرستان لنجان بیان کرد: از این رو باید جایگاه مالیات 
در توسعه اقتصاد کشور، گسترش زیر ســاخت ها و پیشرفت 
پروژه های عمرانی، تبیین و اثرات مثبت آن تشریح شود؛ چراکه 
این امر موجب افزایش سطح مشارکت مردم در پرداخت مالیات 

جهت تامین این نوع هزینه های خدمات عمومی می شود.
وی اداره مالیات و دارایی را یکی از مهم ترین ادارات ودســتگاه 
های کشور دانســت و گفت: شهرســتان لنجان،دارای منابع 

مالیاتی بسیار زیادی است که باید مدیریت وساماندهی شود.

پیشنهاد سردبیر: 
نظام مالیاتی، نقش بی بدیلی در روند توسعه کشور دارد

بحث اشتغال 
برای مدیریت 

شهرستان 
بزرگ ترین 

دغدغه است

دولت می تواند 
با اعمال مالیات، 

درآمدهای 
اضافی را جذب 

و آن را در 
پروژه های مولد 
سرمایه گذاری 

به جریان 
بیندازد

فرماندار فریدونشهر مطرح کرد:

نقش فرهنگ بکر مردم در امنیت باالی 
فریدونشهر

فرماندار شهرستان لنجان:

نظام مالیاتی، نقش بی بدیلی در روند 
توسعه کشور دارد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2063   |  January 29   , 2017  |  16PagesMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2063  |   یکشنبه  10  بهمن   1395 |  30  ربیع الثانی 1438   

10

رییس پلیس ترافیک شهری خبر داد:

۶0درصد موتورسواران کاله ایمنی 
دارند

دنیای پالسکویی

رییس سازمان مدارس غیردولتی:

مشکل نظارت دائمی بر مدارس 
غیردولتی حل شد

 رییس پلیس ترافیک شهری گفت: به طور میانگین ۶۰ درصد از 
موتورسواران کشور، از کاله ایمنی استفاده می کنند.

ســرهنگ داوود قاســمیان با اشــاره به اینکه میزان استفاده از 
کاله ایمنی در موتورســواران با توجه به زمان و مکان اســتان ها 
متفــاوت اســت، افــزود: میــزان اســتفاده از کاله ایمنی در 
شــهرهای جنوبی در تابستان ها کمتر اســت. وی گفت: به طور 
میانگین ۶۰ درصد موتورسواران کشــور، از کاله ایمنی استفاده 
می کننــد. رییس پلیس ترافیک شــهری با عنــوان  این مطلب 
که در اســتان های شــمالی به دلیل نزدیک بودن شهرها به هم 
و افزایش جمعیت و همچنیــن افزایش مســافر در ۶ ماهه اول 
سال، تردد زیاد موتور سواران را شــاهد هستیم، گفت: بیشترین 
تخلفاتی که در این اســتان ها موتورســواران مرتکب می شوند، 
نگذاشتن کاله ایمنی و ســوار کردن مسافر به صورت سه ترکه یا 
حتی چهارترکه اســت. وی افزود: به همین دلیل در نظر داریم با 
اعمال طرح های برخورد با موتورسیکلت در استان های شمالی، 

درخصوص کاهش این تخلفات اثرگذار باشیم.

چه دنیای عجیبی شده است! گویی چراغ  منیره آرام پور
مردانگی ومــروت خاموش شــده وآتش 
عشق و دوستی، خاکستر! وقتی به گذشــته نگاه می کنیم به وضوح 
می بینیم که دردنیای گذشته همه چیز رنگین تر و زیباتر بود؛ همه 
برای یک نفر و یک نفر برای همه زندگــی می کرد و غم یک نفر غم 
همه بود؛ اما حاال چه برسرمان آمده که غم دیگران هیچ حسی را در 
ما برنمی انگیــزد وتنها تماشــاچی لحظه های ســخت و غم انگیز 
دیگران شــده ایم؟! گویی به مردگان متحرکی مبدل شــده ایم که 
ورود و خروج حس شــیطانی در کالبدشــان به راحتی امکان پذیر 
است؛ آنقدر راحت که نه تنها غم دیگران غمگینشان نمی کند، بلکه 
از صحنه های غــم انگیــز و دردآور اطرافیان نیز برای خودشــان 
لحظه های شــاد وپیشــگامی رقم می زنند و دســت به جیب شده 
وگوشی های همراهشــان را بیرون می آورند تا عکس هایی با عنوان 
سلفی گرفته و به دوستانشان با افتخار نشــان دهند که بگویند من 

یک گام از شما جلوتربودم ودر فالن موقعیت حضور داشتم.
 پس اندیشــه ما کجا رفته؟ گویــی حتما بایــد در آن موقعیتی که 
هســتیم اتفاق ناگوارتری برای خودمان یــا اطرافیانمان رخ دهد تا 
چشــم هایمان را باز کنیم و به خودمان بیاییم که ای داد! سوختن 
و ازبین رفتن اموال هموطنان مان صحنه زیبایی نیســت؛ حتی اگر 
کســی در میان آن شعله ها نباشــد. به خودمان لعنت بفرستیم که 
وقتی کاری از دســتمان برنمی آمد، چرا باید به تماشا می نشستیم؟ 
چرا راه را برای آنان که کاری از دستشان بر می آمد، باحضور بیجای 
خود بســتیم و بدتر از آن، از چه عکس گرفتیــم؟! گویی فراموش 
کردیم کــه ما ازجنس همان مــردان وزنانی هســتیم که بی دریغ 
و بی منت، جان بر کف گرفته وعاشــقانه در مقابل وحشــی ترین و 
بی رحم ترین خطرات در کنار هموطنان شان ایستادند، با یک قطره 
اشک آنها دریایی از اشک ریختند و با یک آهشان سینه ها دریدند؛ 

پس اکنون غیرتمان کجا رفته است؟! 
ما انســان ها گاهی با رفتارهای نســنجیده، صحنــه هایی را خلق 
می کنیم که مضحکــه غربی ها شــده و بعد که به خــود آمده و به 
کارهایمان فکر می کنیم، گرفتار شــرمندگی می شویم. کاش قبل 
از انجام هــرکاری اول فکرکنیم که هدفمان از انجام آن چیســت 
وچه نتیجه ای در پی خواهد داشــت؛ تا بعد از آن خسته وشرمنده 

وغمگین نباشیم!

 معاون وزیر آموزش و پــرورش گفت: در حوزه نظارت برای برخی 
از مدارس امکان تصمیم گیری نداشــتیم. خوشبختانه با توجه به 

دائمی شدن این نقاط، ابهام برطرف شد.
مرضیه گرد گفت: مشــکالت نظارتی و حمایتی در قانون سازمان 
مدارس غیــر دولتی وجود داشــت. قانون دائمی شــدن مدارس 
غیردولتی که به تصویب مجلس شــورای اسالمی و تایید شورای 

نگهبان رسیده است، این مشکالت را حل خواهد کرد.
وی با اشاره به موضوع حمایت از مدارس غیر دولتی بیان کرد: به 
یک نقطه رســاندن حقوق کارکنان مدارس غیردولتی و حمایت 
از آنان، یکی دیگر از موارد حمایتی اســت که در قانون با صراحت 

بیان شده که باید حقوق آنان طبق اصول وزارت کار تعیین شود.
رییس سازمان مدارس غیردولتی تصریح کرد: بخش حمایتی در 
قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی شفاف و روشن شد؛ پیش از 

این نیز وجود داشت اما راهکارهای آن پیش بینی نشده بود.
وی به راه انــدازی یک صندوق حمایتی ویژه موسســان مدارس 
غیردولتی اشاره کرد و گفت: با راه اندازی این صندوق، تسهیالتی 
 به موسســان برای بازســازی، ســاخت و تامین تجهیزات ارائه

 می شــود. معاون وزیر آموزش و پرورش تصریــح کرد: در حوزه 
نظارتی برای برخی از مدارس امکان تصمیم گیری نداشتیم. اگر 
شکایت به قوه قضائیه نیز کشانده می شــد باید چندین بار برای 
این موضوع مراجعه می کردیم. خوشــبختانه بــا توجه به دائمی 

شدن این نقاط، ابهام برطرف شد. 
وی درباره صــدور مجوز پیش دبســتانی ها نیز گفت: متاســفانه 
هر کســی خود را متولی پیش دبســتانی می داند؛ لــذا نیازمند 
ساماندهی مدیریت بودیم که با تصویب این قانون، وزارت آموزش 
و پرورش، به عنوان متولی پیش دبســتانی ها و مرکز صدور مجوز 

تعیین شده است.

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
فقر فرهنگی باعث وارونگی هویت اجتماعی می شود

با مسئوالن

رییس سازمان بهزیســتی کشــور گفت: در پنج استان 
کشور که میزان مبتالیان به اعتیاد در بانوان آن زیاد بود، 
درخصوص تاسیس مراکز نگهداری از مادران معتاد اقدام 

کرده ایم.
انوشــیروان محســنی بندپی اظهار کــرد: نــگاه ما به 
استان های کم برخوردار، یک نگاه ویژه و عدالت محورانه 
اســت. وی افزود: کل مددجویان جامعه هدف ســازمان 
بهزیســتی، پنج میلیون و 2۰۰ هزار نفر هستند که یک 
میلیون و 3۰۰ هزار معلول و 51۰ هزار خانوار را شــامل 

می شوند.
رییس ســازمان بهزیستی کشــور عنوان کرد: در استان 
کردســتان حدود 1۰۰ هــزار نفر مددجوی بهزیســتی 

هستند که هفت درصد جمعیت استان را شامل می شود.
وی ادامه داد: ماده ای را در برنامه ششــم توسعه مصوب 
کردیم تا هم مســتمری مددجویان این سازمان افزایش 
پیدا کند و هم افرادی کــه دارای نیازمندی های خاص و 

معلولیت های شدید هستند، از صف انتظار خارج شوند.
محســنی بندپی در ادامه با اشــاره به اینکــه از ابتدای 
امسال تاکنون به اشتغال زایی 33 هزار نفر از مددجویان 
بهزیســتی کمــک کرده ایم، گفت: در ســال گذشــته، 

35۰میلیارد تومان اعتبار به ایــن بخش اختصاص یافت 
و امسال هم هدف گذاری هایی داشته ایم.

وی در ادامه، در پاســخ به ســوالی مبنی بــر برنامه های 
سازمان بهزیســتی برای مادران معتاد، عنوان کرد: نقش 
بانوان در پیشــگیری، مهار و کنترل آسیب هایی همچون 

طالق و اعتیاد بسیار دارای اهمیت است.
رییس سازمان بهزیستی کشــور افزود: طی یک بررسی 
انجام شــده از 15۰ نوجوان معتاد زیر 17 ســال، حدود 
75درصد پــدر و مــادر، 9/3درصد مــادر و 3/7درصد 
پدرانشــان معتاد بودند. وی عنوان کرد: نسبت به ایجاد 
مراکــز نگهداری بــرای مــادران معتاد اقــدام کرده ایم 
و در کنــار آن هم مهدکودک هایی را بــرای کودکان آنها 
درنظر گرفته ایم تا عشــق و عالقه به فرزند، موجب ترک 
این معضل شــود و آنها بتوانند خود را از دام این بال نجات 

دهند.
محســنی بندپی خاطرنشــان کرد: در پنج استان کشور 
که میزان مبتالیــان به اعتیــاد در بانــوان آن زیاد بود، 
درخصوص تاسیس مراکز نگهداری از مادران معتاد اقدام 
کرده ایم و در صورتی که در دیگر اســتان های کشور هم 

آمار معتادان بانو افزایش یابد، این مراکز ایجاد می شوند.

معاون امــداد و نجــات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
درمجموع حوادث رخ  داده از مهر ماه ســال جاری تاکنون 
2هزار و 883 نفر آســیب دیده اند که بــه ترتیب حوادث 
جاده ای، خدمات حضوری، شهری، ســیل و آب گرفتگی، 
برف و کوالک، بیشترین تلفات را به خود اختصاص داده اند.

داریوش کریمــی، درباره آمار عملیات هــای هالل احمر از 
مهر ماه تاکنون اظهار کــرد: در مجموع تاکنون 9۶4 مورد 
حادثه در این مدت به وقوع پیوســته است که از این میزان 
2هــزار و 938 نفر حادثــه دیده انــد. وی در ادامه تصریح 
کرد: از مجموع حوادث صورت گرفتــه 3 مورد براثر برف و 
کوالک بوده که در مناطق فریدون شهر، سمیرم و خوانسار 
رخ  داده اســت و 48۰ مورد نیز مربوط به حوادث جاده ای 
و 245 مــورد خدمات حضوری بوده اســت. معاون امداد و 
نجات هالل احمر اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه از مهر 
ماه تا کنون یک حادثه آتش سوزی جنگل وجود داشته که 
مربوط به فریدون شهر اســت، گفت: برای حوادث دریایی 
و ســاحلی تعداد گزارش هــا 5، حوادث کوهســتانی 14، 
حوادث صنعتــی و کارگاهی 34، حوادث شــهری 173 و 
حوادث ســیل و آب گرفتگی نیز 7 مورد، مربوط به کاشان، 
فریدون شهر، شــهرضا و نجف آباد بوده اســت. کریمی در 

ادامه نیز حوادث مربوط به زلزله و طوفــان را به ترتیب در 
کلوســه فریدن و انارک نائین دانســت و افزود: در مجموع 
حوادث رخ داده از مهر ماه سال جاری تا کنون 2هزار و 883 
نفر آســیب دیدند که به ترتیب حوادث جاده ای، خدمات 
حضوری، شــهری، ســیل و آب گرفتگی، بــرف و کوالک 
بیشــترین تلفات را به خود اختصاص داده اند. وی با اشاره 
به اینکه مجموع کل افراد نجــات یافته از حوادث 953 نفر 
بوده، افزود: 7۶9 نفر از این میزان به بیمارســتان، منتقل 
و 184نفــر نیز به طور ســرپایی در محل درمان شــده اند 
که بیشــترین انتقالی به بیمارستان و بیشــترین مداوای 
ســرپایی، با حوادث جاده ای مرتبط اســت. معاون امداد و 
نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: برای حوادث مهر 
ماه تاکنون 3 هزار و 78 نیروی عملیاتی اعزام  شــده که از 
لحاظ تجهیزات نیز 88۶ دستگاه آمبوالنس مورد استفاده 

قرار گرفته است.
کریمــی در پایان نیز درخصوص عملیات هــای هوایی این 
مرکز خاطرنشــان کرد: در مدت ذکرشده هیچ پرواز هوایی 
ازســوی امداد جمعیت هالل احمر صــورت نگرفته و آمار 
انتقال حادثه دیدگان و محموله هــای انتقالی در این واحد 

عملیات صفر است.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

راه اندازی مراکز نگهداری از مادران معتاد در 5 استان پرخطر
معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

حوادث جاده ای؛ سلطان تلفات

جامعه شناسی

خشونت پدیده ای همزاد جوامع بشری بوده و همواره به 
شــکل های مختلف در محیط بروز می یابد؛ اما آنچه در 
شرایط کنونی نگرانی ها را بر می انگیزد رشد چشمگیر 

این رفتار در قشرها و طبقه های گوناگون جامعه است.
این روزها شاهد وقوع حوادث و وقایع ناگوار و گاه غیرقابل 
جبرانی هستیم که ناشی از خشم و خشونت است. تحمل 
و گذشــت کمتر در میان شــهروندان دیده می شود و 
مصداق های آن در مترو، صف نانوایی، تاکسی، اتوبوس 

و اماکن دیگر شهری به چشم می خورد.
ادامه این روند می تواند امنیت اجتماعی را با خطر روبه رو 
کند؛ از این رو کم کم با جامعه ای مواجه خواهیم شــد 
که برای دفاع از خود در برابــر انواع تهاجمات اجتماعی، 

مجبور به استفاده از اقدامات فیزیکی شود.
 راه کنترل خشم 

افشین طباطبایی نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی، 
با بیان این مطلب که خشــم در ذات و نهاد انسان است، 
گفت: هیچ شــخصی نمی تواند ادعا کند کــه تا به حال 

عصبانی نشده است؛ اما مهم مدیریت و مهار خشم است. 
وی اظهارکرد: خشــم در همه افراد اتفاق می افتد و علل 
مختلفی نیز در وقوع آن موثر هستند. مهم ترین علت این 
است که اشــخاص از جانب افراد دیگر مورد تعدی قرار 
می گیرند و شخصیت، حرمت و شأن انسانی آنها کوچک 
شمرده شــده و مورد جرم قرار گرفته اند که این موضوع 
به خشونت منجر می شــود. طباطبایی دلیل دیگر بروز 
خشونت را گرفتن حق و حقوق فردی بیان کرد و افزود: 
شخص جز خشونت راه دیگری برای گرفتن حق خود بلد 

نیست و این امر، منجر به بروز خشونت می شود.
 ترس، اضطراب و خشونت؛ عوامل درونی آزار 

انسان 
طباطبایی، اضطراب، ترس و خشم را سه عامل درونی آزار 
انسان عنوان کرد و گفت: این عوامل تا زمانی که به صورت 
بیرونی نمایان نشده باشند به خود فرد آسیب می زنند و 
وقتی خشم درونی به شکل بیرونی بروز می کند و منجر به 
پرخاشگری می شود، شخص هم به خود و هم به جامعه و 

اطرافیان آسیب روانی و فیزیکی وارد می کند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر اینکه باالرفتن 
ترس درون منجر به خشــم می شود، اظهارکرد: شخص 
برای اینکه حق خود را بگیرد یــا از جان خود محافظت 
کند به پرخاشگری رو می آورد؛ چرا که از درون ترسیده و 
اقدام به این کار می کند و نکته جالب این است که وقتی 
عصبانی می شود و آستانه تحمل او کاهش می یابد، اقدام 

به پرخاشگری می کند.

هزار راه نرفته کنترل خشم 
و خشونت

جامعه امروز ما با چالش ها و کمبودهــای فراوانی مواجه 
اســت، به نحوی که می توان گفت یکی از چشمگیرترین 
آنها، فقر فرهنگی است؛ یعنی تغییر هویت محورهایی که 
اجزای فرهنگ را تشکیل می دهند، به نحوی که استفاده 
درست و کارآیی الزم از یک مسئله را به چالش می کشاند.

به عنوان مثــال انجام عمل بینــی در ابتــدای امر، تنها 
مختص کسانی بود که دچار شکســتگی بینی یا انحراف 
و پولیپ بودند، اما با مطرح شــدن عمل زیبایی و چشم و 
هم چشــمی هایی که در بین مردم وجــود دارد، به یکباره 
انجام این عمل رو به افزایش نهاد و حتی به ســایر اعضای 
بدن مانند گوش، لــب، گونه و غیره ســرایت کرد. نمونه 
دیگری که می توان به آن اشــاره کرد، اســتفاده بیش از 
اندازه از شــبکه های اجتماعی و اینترنت است که به این 
علت که بدون فرهنگ ســازی زیر بنایی و به یکباره وارد 
جامعه شــد، به ابزاری برای بروز ناهنجاری های موجود و 

خودنمایی تبدیل شد.
به عبارت عامیانه تر می توان گفت که ما ایرانی ها تا وقتی 
 ته یــک موضــوع را در نیاوریم، بی خیال آن نمی شــویم 

 و ایــن در حالــی اســت کــه همیــن عمــل هــا یــا 
شبکه های اجتماعی در ســایر کشورهای پیشرفته جهان 
وجود دارد، اما مردم ما سردمدار اســتفاده از آنها هستند؛ 
تا جایی که ایران در عمل زیبایی جزو نخســتین کشورها  

به شمار می رود.
دکتر مجید ابهری جامعه شناس و رفتارشناس اجتماعی 
در این باره گفت: فرهنگ، مجموعه ای از آداب و رســوم 
و سنت ها، زبان و پوشــش هر جامعه محسوب می شود و 
فرهنگ عمومی بخش اصلی فرهنگ هر کشور است که با 

جامعه و مردم آن سر و کار دارد.
وی ادامه داد: فرهنگ، شناسنامه و هویت هر جامعه بوده و 
مردم یک کشور با فرهنگ ملی و دینی خود زنده هستند، 
بنابراین می توان گفت فرهنگ جامعــه پایه های حرکت 
عقلی، منطقی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور و هر جامعه 

است.
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: فقــر فرهنگی 
همان گونه که از نام آن پیداســت، یعنی کم شــدن یک 
 یا چند مــاده از فرهنــگ یک جامعــه یا تغییــر هویت 

محورهایــی کــه مجموعه اجــزای فرهنگ را تشــکیل 
می دهند.

وی افــزود: وقتی فرهنگ یا پوشــش یــک جامعه تغییر 
می کند یا سبک زندگی مردم یک کشــور از مسیر اصلی 
خود منحرف می شــود، زبان و ادبیات و باورهای فرهنگی 
یک جامعــه کم رنگ می شــود و با وجود ایــن کمبودها 

می توان گفت که مردم دچار فقر فرهنگی شده اند.
دکتر ابهری افزود: فقــر فرهنگی باعــث وارونگی هویت 
اجتماعی می گردد؛ همانند خانه ای که به آن اسباب کشی 
کرده ایم و هنوز هیچ چیز  بر ســر جای خــود قرار نگرفته 
باشــد و برای یافتن هر چیــزی مجبور باشــیم در جای 
دیگری به دنبــال آن بگردیم؛ بنابرایــن زمانی که آداب و 
رسوم و پوشــش ها و روابط فردی و اجتماعی یک جامعه 
دچار تحول منفی شــود،  شــلختگی فرهنگــی به طرف 
جامعه حرکت کرده و فقر فرهنگی در آن جامعه بیداد می 

کند،  به نحوی کــه فیلم ها و 
تولیدات فرهنگی، دیگر رنگ 
و بوی اصالت نداشــته و زبان 
و گویش مردم دچــار تحول 

فرهنگی می شود.
این جامعه شــناس در ادامه 
گفــت: بنابرایــن تحوالتــی 
که به دلیل فقــر فرهنگی در 
جامعه ایجاد می شوند، ارکان 
اصلی آسیب های اجتماعی و 
فرهنگی به شمار می آیند که 
ممکن است به دلیل جایگزین 
شــدن  باورهــا و ارزش های 
معنــوی در بطــن فرهنگ و 
ســیره جامعه از ایــن برنامه 
خالی شــود؛ آن گاه می توان 
گفت هویت اصلــی جامعه به 
چالش کشیده شده و ممکن 
اســت اصالت خود را از دست 

بدهد.
وی در پایان، در تشریح راه حلی برای برخورد با این معضل 
گفت: برای حل این مشــکل نمی توان برخورد چکشی و 
پلیسی داشــت؛ بلکه باید یک عملیات مهندسی فرهنگی 
انجام داد تا با همان ابزاری که دشــمن فرهنگ را خالی از 
محتوا کرده، آن را احیا کرده و به مســیر اصلی برگرداند؛ 
بنابراین برای پیشگیری از فقر فرهنگی و کاهش آن، باید 
خانواده ها، رســانه ها و مراکز تولیدی فرهنگی، به هویت 

اصلی جامعه مراجعه کنند.

فرهنگ، مجموعه ای 
از آداب و رسوم 

و سنت ها، زبان و 
پوشش هر جامعه 
محسوب می شود 
و فرهنگ عمومی 

بخش اصلی فرهنگ 
هر کشور است که با 

جامعه و مردم آن سر 
و کار دارد

امروزه برخی از افراد دچار فقر فرهنگی هستند و این مسئله باعث بروز ناهنجاری و چالش هایی در جامعه 
می شود. هنگامی که واژه فقر به گوشمان می رســد ناخودآگاه ذهن به سمت عدم تمکن مالی و تهی دستی 

سوق پیدا می کند، اما این فقر فقط منحصر به امور مالی نیست و شامل فقر فرهنگی نیز می شود.

فقر فرهنگی باعث وارونگی هویت اجتماعی می شود

اخبار کوتاه 

قانون جرائم رایانه ای
تمام نیازها را برطرف نمی کند

برپایی نمایشگاه های مدرسه انقالب 
از 1۲ بهمن در مدارس کشور

باند سارقان سیم برق 
دستگیر شدند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان 
اینکه قوانین موجود نیازها را بر طرف می کنند اما تمام نیازها را خیر، گفت: 
قوانین مجــازات جرائم رایانه ای در حال حاضر وجود دارد که ســال ها از آن 

می گذرد.
محمدرضا قنبری با بیان اینکه فضای مجــازی در حال گرفتن جای زندگی 
حقیقی مردم بوده و جرائم انجام شده در این فضا نیز متفاوت از دنیای واقعی 
است، اظهار داشت: قوانین حوزه مجازی باید متناسب با فناوری به روز شوند 
ولی این فرصت برای قوه قضائیه و قانون گذار وجود ندارد که با این ســرعت 

قانون گذاری کنند.
وی با انتقاد از قدیمی بودن قوانین موجــود تاکید کرد: از لحاظ وجود قانون 
مشکلی نداریم؛ اما نیازمند به روزرسانی قوانین هستیم. قوانین موجود پیش 
از گسترش فضای مجازی طی ســال های اخیر وضع شده و طبیعی است که 

جوابگوی نیاز امروز قاضیان نباشد.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری اســتان اصفهان با 
بیان اینکه قوانین موجود نیازها را بر طرف می کننــد اما تمام نیازها را خیر، 
تصریح کرد: قوانیــن مجازات جرائــم رایانه ای در حال حاضــر وجود دارد 
 که ۶ ســال از آن می گذرد؛ احســاس می شــود باید قوانین جدید تصویب 

شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آمــوزان، از برپایــی پنجمین دوره 
نمایشگاه های مدرسه انقالب از 12 بهمن در مدارس کشور خبر داد.

حامد عالمتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، در نشست خبری 
که امروز در ساختمان مرکزی این اتحادیه برگزار شد، اظهار داشت:  پنجمین دوره 
نمایشگاه های مدرسه انقالب در 35۰۰ مدرسه متوســطه دوم دخترانه و پسرانه 
در 31 استان کشور برگزار می شــود. وی گفت: در نمایشگاه های مدرسه انقالب، 
تعدادی از گروه های دانش آموزی با انتخاب یکی از موضوعات مشخص، به مطالعه، 
تحقیق و تولید محصوالت نمایشگاهی بر پایه ابتکار دانش آموزی خواهند پرداخت 

و دانش آموزان به روایت گری درباره موضوع غرفه می پردازند.
عالمتی افزود: اهداف این نمایشگاه شــامل »ارتقای سطح انگیزه نوجوانان نسبت 
به جبهه حق در تقابل تاریخی با جبهه باطل«، » آشناسازی نوجوانان با شخصیت 
امام)ره( و مقام معظم رهبــری«، »تقویت روحیه انقالبی و انگیــزه دانش آموزان 
نسبت به پیگیری آرمان های ملی، جهانی و تمدنی«، »تقویت بیشتر دانش آموزان 
نسبت به هویت اسالمی و تقویت ایمان آنها به مبانی اسالم و انقالب «، »برانگیختن 
خالقیت و توانمندی دانش آمــوزان در عرصه های علمی، هنــری و اجتماعی« 

و»هم افزایی و همکاری صمیمی بین تشکل های دانش آموزی« است.
وی اضافه کرد: دستورالعمل برگزاری نمایشگاه های مدرسه انقالب از آبان ماه سال 

جاری به مدارس ارائه شد.

رییس پلیس آگاهي اصفهان گفت: اعضاي باند شش نفره اي که در شهر اصفهان 
اقدام به سرقت ســیم برق و کابل هاي مخابراتي مي کردند، توسط کارآگاهان 

پلیس آگاهي، شناسایي و دستگیرشدند. 
سرهنگ ستار خســروي بیان کرد: در پي وقوع چندین مورد سرقت سیم برق 
و کابل هاي مخابراتي در شــهر اصفهان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پایگاه آگاهي شرق اصفهان قرار گرفت. وي افزود: 
با استفاده از ظرفیت هاي علمي موجود، انجام یکسري اقدامات خاص و راه اندازي 
گشت هاي ویژه کمین و شکار، دو نفر از ســارقان حین سرقت دستگیر شدند. 
رییس پلیس آگاهي اصفهان بیان داشت: در تحقیقات صورت گرفته، سارقان به 
سرقت 2میلیارد ریال سیم برق و کابل هاي مخابراتي با همدستي چهار سارق 
دیگر اعتراف کردند. این مقــام انتظامي گفت: در بازرســي از مخفیگاه مالخر، 
2میلیارد ریال سیم برق و کابل سرقتي کشف شد. خســروي ادامه داد: در این 
خصوص پرونده ای تشکیل شد و سارقان و مالخر اموال جهت سیر مراحل قانوني 
به مراجع قضائي تحویل داده شدند. رییس آگاهي اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: با اقدامات ویژه پلیس آگاهي استان درخصوص کنترل سارقان سابقه دار و 
پیشگیري از سرقت از ابتداي امسال تاکنون با کاهش چشمگیر سرقت سیم برق 
در استان اصفهان روبه رو بودیم و تالش ما بر این است که این   نوع سرقت ها را در 

استان به شدت کاهش دهیم.
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پیشنهاد سردبیر: 
این توصیه های سفر را جدی نگیرید

این دریاچه  خال دار مدت های 
زیادی مــورد احتــرام قبیله  
بــود   Okanagan بومــی 
و البتــه تعجبــی هم نــدارد. 
آنها ایــن دریاچــه را به خاطر 
مقدس  غیرمعمولــش،  ظاهر 
می دانســتند. در تابستان، آب 
دریاچه تبخیر می شود و در اثر 
این تبخیر، استخرهای معدنی 
کوچکــی در سراســر دریاچه 
ظاهر می شــوند کــه هرکدام 
رنگ متمایزی با دیگری دارند. 
این دریاچــه منحصربه فرد را 
 ،3 Highway می توانیــد در

در شمال غربی شــهر کوچک اوســویوس )Osoyoos( ببینید؛ البته گردشگران 
نباید وارد حریم سرزمین های قبایل بومی شــوند. بومیان این منطقه، این دریاچه 
را کلیلــوک )Kliluk( می نامیدند. در جریان جنگ جهانــی اول از مواد معدنی این 

دریاچه برای ساخت مهمات استفاده می کردند.  

این کوهستان شــگفت انگیز و 
دیدنی در شــمال غربی استان 
هونان )Hunan( در کشــور 

چین قرار دارد.
این قله های نوک تیز با پوشش 
گیاهی سرسبز و انبوه پوشیده 
شده اند و معموال زیر مه پنهان 
هســتند.با تله کابین می توانید 
هوانگ شــی  روســتای  بــه 
از  و  برویــد    )Huangshi(
آنجا چشــم انداز نفس گیر این 
کوهســتان را که به نام »پسر 
می شــود،  نامیده  آســمان« 

تماشا کنید. 
این کوهســتان، الهام بخش ســازندگان فیلم آواتار برای خلق کوهســتان شناور 
بوده اســت و برای بســیاری از ســاکنان بومی ایــن منطقه، مقدس اســت. یک 
 پارک موضوعی بــرای فیلم آواتــار جیمز کامرون در این منطقه ســاخته شــده 

است.

 ۶۰ میلیــون ســال پیــش،
آتشفشــانی  فــوران  یــک 
عظیــم، حجــم وســیعی از 
بازالت مذاب، به جا گذاشــت 
کــه پــس از ســرد شــدن و 
ســفت شــدن، ســتون های 
 ســنگی متعــددی را ایجــاد 
کردند که امروزه قابل مشاهده 

است.
 در ایــن منطقه که بــه عنوان 
میراث جهانی یونسکو انتخاب 
شده اســت، در حدود 3۷ هزار 
 ســتون چندضلعــی وجــود 

دارد.
  این ســتون ها از نظــر هندســی بســیار دقیق هســتند بــه نحوی کــه طبق 
 یــک افســانه  محلــی، یــک غــول ایــن ســتون ها را به دســت خود ســاخته

 است.

تصاویــری از حیوانات مختلف 
و اشــکال هندســی که توسط 
فرهنگ نازکا بین ۲۰۰ ســال 
پیــش از میالد تا ســال ۷۰۰ 
میــالدی خلق شــده  اســت، 
تشــکیل  را  نــازکا  خطــوط 
می دهند. این نقاشی ها فقط از 
ارتفاع یا از برج دیده بانی فلزی 
نزدیک منطقه، قابل مشــاهده 
هســتند. برخی از این اشکال 
عجیب و مرموز بیــش از ۲۰۰ 
متر طــول دارند و هــر کدام از 
آنها با استفاده از یک خط ممتد 
کشیده شده اند. خطوط نازکا به 

جز از هوا قابل تشخیص به صورت خطوط منسجم نیستند و از این رو حدس می زنند 
که مردم نازکا هرگز نتوانســتند کاری را که خلق کرده اند به صورت منسجم ببینند؛ 

اما این خط ها و شکل ها از فراز تپه ها و کوه های اطراف دیده می شوند.

 کوهستان تیانزی- چیندریاچه  خال دار- کانادا

 خطوط نازکا- پرو گذرگاه ساحلی -ایرلند شمالی

منطقــه  ایــن  در 
شگفت انگیـز سطح 
آب، درون گودالــی 
فــرو می ریــزد و با 
فشــار زیــاد از آن 
می کنــد.  فــوران 
مســیر  طریــق  از 
 Captain Cook
می توانید این پدیده 
مشاهده  را  طبیعی 
کنید. بــرای حفظ 

امنیت  خود، بهتر اســت که از آن به اندازه  کافی فاصله بگیرید 
و از بازدید این پدیده در هنگام مد یا بادهای شــدید زمستانی، 
 Cape Perpetua اجتناب کنید. از طریق مرکز توریســتی

می توانید برای بازدید از این منطقه اقدام کنید.

این دریاچــه  جالب و 
دیدنی در سال ۱۸۰۲ 
در بزرگ ترین جزیره 
Re�  مجمع الجزایــر

کشــف    cherche
شــد. این دریاچه در 
تمــام طول ســال به 

رنگ صورتی است. 
دانشــمندان اعــالم 
کرده انــد کــه ایــن 
صورتــی  رنـــگ 

بــه خاطــر مقــدار زیــاد نمــک موجــود در دریاچــه، 
و   Dunaliella salina نــام  بــه  جلبک هایــی 
 halobacteria نــام  بــه  صورتــی  باکتــری   نوعــی 

است.

این جاذبه  گردشگری 
دیدنــی در جنــوب 
غربی ترکیه قرار دارد و 
 میراث جهانی یونسکو 
اســت. پاموک کاله به 
معنای قلعــه پنبه ای 
ایـــوان های  اســت. 
پلکانی ایــن پدیده از 
سنگ آهک متخلخل 
تراورتن سفید تشکیل 
شده اند که آبگیرهای 

آب گرم طبیعی را ایجاد کرده اند. پاموک کالــه در منطقه دریای 
اژه و دره رودخانه مندرس واقع شــده  که در بیشــتر فصول سال 

آب وهوایی معتدل  دارد.

چشــمه های  این 
تراورتنی،  پلکانی 
پدیــده  طبیعــی 
ی  نگیز شــگفت ا
که طی  هســتند 
در  ســال  هزاران 
شمال ایران ایجاد 
شــده اند.تراورتن 
نوعی سنگ آهک 
است که از رسوب 
کلســیم  کــردن 

ایجاد می شــود. دو چشــمه  آب گرم با خواص معدنی در این 
منطقه وجود دارد. رنگ منحصربه فرد این چشــمه های پلکانی 

به دلیل وجود مقدار زیاد اکسید آهن در یکی از چشمه هاست.

 دریاچه  هیلیر-   استرالیای شرقی اورگون -آمریکا

 باداب سورت- ایرانپاموک کاله-ترکیه

منحصر به فرد ترین جاذبه های طبیعی دنیا
کل هستی ، یک شگفتی و معمای بزرگ بوده و در این میان ســیاره زمین پر از جاذبه های حیرت آور است. از مکان های معروف که آنها را 
می شناسیم تا مکان هایی که حتی دلیل به وجود آمدنشــان را هم نمی دانیم. حتی بسیاری از سازه های دست بشر که در زمان های قدیم 

به وجود آمده اند، امروزه به معمایی برای مردم و دانشمندان تبدیل شده اند. در ادامه می خواهیم شما را با چند مکان نادر دنیا آشنا کنیم. 

گردشگری

1-»غذاهای گوشتی خیابانی«  نخورید
یک تصور غلط درباره سفر این اســت که غذاهای گوشتی که 
در خیابان ســرو می شــوند، مطمئنا باعث مرگ هر مسافری 
می شــوند. نه تنها این تصور کامــال غلط اســت، بلکه باعث 
می شود تا افرادی که ســفر می کنند، غذاهایی که هم مقرون 
به صرفه، هم فرهنگی و هم تمام چیزهایــی که مرتبط به این 
غذاها هستند مثل فرهنگ خوردن غذاهای خیابانی را از دست 
بدهند. اگر از این بابت نگران هستید، می توانید از افراد محلی 
بخواهید شما را به یک محل خوب راهنمایی کنند یا نهایتش 
این می شــود که جمعیت را دنبال کنید. یک مثال خوب برای 
این اشــتباه، دکه های خیابانی تایلند است که غذاهای بسیار 
تمیز و خوشمزه با اســتانداردهای باال سرو می کنند و عالوه بر 
این می توان با هاله های فرهنگی این سبک غذا خوردن هم به 

خوبی آشنا شد.

۲-حتما باید به... بروید
نه حتما الزم نیست. فقط به این دلیل که شخصی به آنجا رفته 
و از بودن در آنجا لذت برده، به این معنا نیست که شما هم حتما 
همان قدر لذت خواهید برد. وقتی که دارید مقصد گردشگری 
خود را انتخاب می کنیــد، کامال تحقیق کــرده و ببینید چه 
چیزی توجه شما را جلب می کند. سفر کردن به معنای کشف 
 کردن است. پس ببینید چه کشفی شما را به سوی خود جذب 

می کند.
۳- تجربه های افراد را دنبال کنید

خواندن نظرات افراد، یک راه بســیار عالی برای آماده شدن به 
یک سفر اســت؛ اما این را همیشه یادتان باشــد که این نظرها 
می تواند کمی چاشــنی همراهش داشته باشد. مثال اگر از بین 
نظرهایی که افراد درباره یک رســتوران داده اند، یک یا دوتا بد 
بوده، به این معنا نیست که ارزش رفتن ندارد. تجربه، خصوصی 

است و افراد هم دارای توقعات و سلیقه های متفاوتی هستند. تا 
حاال چند بار شده که شما ازچیزی خوشتان بیاید که دوستتان 
از آن متنفر بوده؟ این خیلی خوب اســت که به نظرات و تجربه 
های افراد اهمیت دهید و آنها را هم در گوشــه  ذهنتان داشته 
 باشــید؛ اما نباید به عامل اصلــی در تصمیم گیــری تبدیل 

شود.
۴- مطمئن شــوید که همه چیز را از قبل برنامه ریزی 

کرده اید
در جواب باید گفــت بله و نه. در حالی کــه بعضی چیزها مثل 
رزرو هتل و پرواز به برنامه ریــزی قبلی نیاز دارند، ماجراجویی 
و غیر منتظره بودن عواملی هستند که سفرتان را به تجربه ای 
فراموش نشدنی تبدیل می کنند. همیشــه در زندگی، بعضی 
 از بهترین لحظــات در مواقعی اتفاق می افتنــد که ناگهانی و 

خودبه خود بوده اند.
۵- فالن مکان بسیار خطرناک است

 چرا؟ چون متفاوت اســت؟ چون بــه اندازه  غرب پیشــرفته  
 نیست؟ همه  افراد از ناشناخته ها واهمه دارند، اما خطر بخشی 
از زندگی است. بسیاری از جاهایی که خطرناک معرفی شده اند، 
برای افرادی که زرنگ و دانا باشــند، امنیت کامــل دارند. اگر 
بخواهید شانس ریسک کردن را از خودتان بگیرید، شانس یک 

سفر پرهیجان را از خود گرفته اید.

این توصیه های سفر را جدی نگیرید

اگر شما هم فردی هستید که بیشتر زمان خود را در سفر می گذرانید، یا حداقل بخش مهمی از زندگی تان را گردشگری 
تشکیل می دهد، پس احتماال تا به حال توصیه های زیادی را از مردم شنیده اید که فکر می کنند همه چیز را می دانند! در 

ادامه می خواهیم ۵ مورد از بدترین توصیه ها و اینکه چرا نباید آنها را جدی بگیرید را معرفی کنیم. 

قاب روز

وب سایت معتبر تریپ ادوایزر همه ساله اقدام به معرفی برترین هتل های رمانتیک دنیا می کند. در سال ۲۰۱۶ هتل Bacuti & Tara Beach Resort Aruba به عنوان بهترین هتل رمانتیک جهان در این وب سایت انتخاب شده است.
اما رمانتیک ترین هتل دنیا دقیقا کجاست؟ این هتل در آروبا واقع شده است. آروبا جزیره ای اســت در جنوب دریای کارائیب، در منطقه آنتیل کوچک و جزئی از پادشاهی هلند به شمار می آید. این جزیره که 33 کیلومتر درازا دارد در شمال شــبه جزیره پاراگوانای ایالت فالکون ونزوئال واقع شده است. بر خالف بقیه منطقه کارائیب، آروبا 
آب وهوایی خشک و بیابانی و پوشیده از درختان کاکتوس دارد.این جزیره بیرون از کمربند توفان قرار گرفته  و جزیره ای گردشگری است. مرکز آروبا، شهر اورنجستاد و زبان های رســمی آن هلندی و پاپیامنتو است.  هتل 4ستاره Bacuti & Tara Beach Resort توانسته در سال ۲۰۱۶ خوش بدرخشد و برخالف  4 ستاره بودن، گوی 
سبقت را از رقبای 5 ستاره برباید. الزم به ذکر است که این هتل در سال فوق به عنوان هشتمین هتل برتر دنیا و برترین هتل حوزه کارائیب نیز انتخاب شده است.این هتل زیبا فقط دو دقیقه از ساحل فاصله دارد و می توانید آرامش مطلق را در روی سواحل سفید رنگ Eagle Beach تجربه کنید. رستوران این هتل رو به اقیانوس است و 
منظره فوق العاده ای را برای میهمانان خود ایجاد کرده  است.این هتل دارای خدمات سرویس ۲4 ساعته می باشد و تمامی اتاق های آن مجهز به سیستم تهویه هوا، سیستم گرمایشــی و سرمایشی، خطوط تلفن، اینترنت بی سیم در تمام نقاط هتل، تلویزیون ماهواره ای، مینی بار، صندوق امانات داخل اتاق، سشوار، و .... می باشد. در کنار 
اینها، ویوی اتاق ها بسیار جذاب هستند.همچنین این هتل دارای یک باشگاه ورزشــی، و یک استخر نیز می باشد. مرکز اسپا و ماساژ این مجموعه انواع خدمات ماساژ درمانی را انجام می دهد. این هتل نزدیک مرکز خرید اســت و برای زوجینی که اهل خرید باشند می تواند گزینه خوبی برای تعطیالت ماه عسل به حساب آید. دارای ۱۰4 

اتاق بوده و انواع تفریحات مختلف برای میهمانان هتل اندیشیده شده است.
در ادامه نگاهی می اندازیم به تصاویر این هتل:

رمانتیک ترین هتل دنیا
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پیشنهاد  سردبیر:
اختصاص بودجه برای تامین خسارات و دیه به محیط بانان وقتی مار عظیم الجثه 

از بلعیدن دو بز خسته می شود

یک مار پیتون عظیم الجثه در مالزی دو بز را در یک مزرعه بلعید 
و گرفتار شد.

روســتاییان یک مزرعه که از دیدن یک مار پیتون عظیم الجثه 
شوکه شــده بودند، مار هیوال را که از خوردن دو بز روستاییان 

خسته شده بود، گرفتند. 
بر اساس گزارش دیلی میل، این مار پیتون بعد از اینکه از حصار 
ســیمی مزرعه به داخل خزیده بود دو بــز را بلعید، اما به حدی 
ســنگین شــده بود که تاب حرکت نداشــت و با سررســیدن 
روستاییان گرفتار شد. روســتاییان که از دست این مار خسته 
 شــده بودند به ســمت مار حمله کردند و بعد از آنکه حســابی 
با چوب به خدمت مار بخت برگشــته رســیدند آن را پشت یک 

کامیون انداختند و به مکانی دورتر از روستا بردند.
طول این خزنده عظیم الجثــه به 16 فوت ) در حــدود 5 متر ( 
می رســید و به گفته مردم محلی » این بزرگ ترین مار پیتونی 

بوده است که تاکنون در منطقه دیده شده است. «
برای بلندکردن این مار نیاز به ســه تا چهار مرد بود که کار را برای 
جابه جا کردن و قرار دادنش روی کامیون سخت می کرد.دانشمندان 
می گویند که معده این حیوان بزرگ پــس از تغذیه، نیاز به برخی 
تغییرات برای هضم غذا دارد که باعث می شود اندام این حیوان نیاز 
به استراحت داشته باشد و برای مدتی بدن مار بی تحرک می ماند و 

آن را در برابر خطرات احتمالی بی دفاع می سازد.

ویژه

حیات وحش

 براســاس تحقیقات جدید۷1۰۰ یوزپلنــگ در جهان 
باقي مانده و کاهش پر سرعت تعداد آن ها، این حیوانات 

را در معرض خطر انقراض قرار داده است.
به گزارش » پارما «، بــه گفته محققــان، یوزپلنگ ها 
 باید در لیســت گونه هاي در معرض تهدیــد اتحادیه 
بین المللي حفاظت از طبیعت بــه جاي وضعیت فعلي 
 خود بــه عنوان » آســیب پذیــر « در گــروه حیوانات 

» در معرض خطر انقراض « قرار گیرند.  
 یوزپلنگ ها ۹1 درصد از زیســتگاه تاریخي خود را که 
در ابتدا سراســر آفریقا و جنوب غرب آسیا بود از دست 
داده اند. با توجه به تحقیقات منتشــر شــده در مجله 
 ،) PNAS ( مجموعــه مقــاالت آکادمي ملــي علــوم
یوزپلنگ ها به طور کامل در آســیا از بیــن رفته و فقط 

کمتر از5۰ قالده در ایران باقي مانده است.
در زیمبابوه، جمعیت یوزپلنگ در ســال 1۹۹۹، 1۲۰۰ 
 قالده بود که بــر اثر طیــف پیچیــده اي از تهدیدات 
و تغییرات در استفاده از زمین بین انسان و حیات وحش، 

در سال ۲۰15 به1۷۰ قالده کاهش پیدا کرد.
 ســریع ترین حیوانات روي زمین در گســتره وسیعي 

از زمین پرسه مي زنند و شکار مي شوند. 
به گفته محققان، یوزپلنگ ها یکي از » گســترده ترین 
گوشتخواران « هستند که مساحت زیستگاه شان حدود 
۳۰ در۳۰ مایل اســت. آنها به طور معمــول در مناطق 

حفاظت شده باقي نمي مانند.
 نویســندگاني از انجمن جانورشناســي لندن، انجمن 
 حفاظت از حیات وحــش و انجمن پانتــرا گفته اند که 
» سیستم PA منطقه حفاظت شده براي تضمین بقاي 

طوالني مدت این حیوانات کافي نیست. «
 محققان تخمیــن زده اند کــه تنهــا۲۳6۰ یوزپلنگ 
در مناطق حفاظت شده هســتند و این مکان ها » براي 
حفظ جمعیت هایــي که براي مدتــي طوالني زندگي 
کنند، بیش از حد کوچک اســت. « دکتــر کیم جوان 
اورتون، مدیر برنامه یوزپلنگ در انجمــن پانترا ) گروه 
ویژه حفظ گربه سان وحشي ( گفت: » نکته مهم مطالعه 
اینست که امنیت مناطق حفاظت شده به تنهایي کافي 
نیســت. ما باید گســترده تر فکر کنیم، یعني حفاظت 
سراسر مناطق حفاظت شــده و حفاظت نشده که این 
گربه سانان در آنجا زندگي مي کنند؛ در غیر این صورت 
براي همیشه یوزپلنگ را از دست خواهیم داد. « اکنون، 
حیات وحش در جهان با افزایش فشــار از سوي انسان 
از طریق کاهش زیســتگاه، از بین رفتن حیوانات براي 

تغذیه و تجارت غیرقانوني حیات وحش روبه رو هستند.

انقراض یوزپلنگ
سریع ترین حیوان زمین در جهان 

اخبار

به گزارش ایمنا، معــاون تربیت بدني و ســالمت وزارت 
آموزش و پرورش با ارایه گزارشي از روند اقدام  وزارتخانه 
 آمــوزش و پــرورش در حوزه محیط زیســت بــا توجه 
به سیاســت هــاي ابالغي مقــام معظم رهبــري گفت: 
 آموزش اخالق محیط زیســتي، افزایــش دانش و مهارت 
دانش آموزان نســبت به محیط زیســت، توجه به اقتصاد 
سبز با توجه به جمیع شــرایط از مهم ترین سرفصل هاي 
وزارت آموزش و پرورش در حفاظت محیط زیست است.

مهرزاد حمیــدي ضمن یادآوري کســب رتبه نخســت 
وزارت آموزش و پرورش در میان ســازمان ها و نهادها در 
 جایزه ملي محیط زیست ســال جاري، خاطرنشان کرد: 
اقدام هاي متعددي از سوي آموزش و پرورش براي ترویج 
فرهنگ و آگاهي محیط زیســتي دانش آموزان و مربیان 

صورت پذیرفته است.
حمیدي با اشاره به دستورالعمل سه جانبه وزارتخانه هاي 
آموزش و پرورش، نیرو و ســازمان حفاظت محیط زیست 
براي 1۰6 هــزار مدرســه کشــور در ابتــداي مهرماه، 
اظهار کــرد: یکي از موارد مطروحه در این دســتورالعمل 

کاهش میزان مصرف کاغذ و همچنیــن تاکید بر تفکیک 
 زباله مدارس بــه ویژه تفکیک کاغذ بود که خوشــبختانه 
یکي از مهــم ترین نتایج و دســتاوردهاي آن، ســاخت 
نخستین مدرسه در کشور از محل اعتبارات به دست آمده 
از فروش کتاب هاي کهنه و کاغذهاي باطله دانش آموزان 

در نیشابور بود.
معاون تربیت بدني و ســالمت وزارت آموزش و پرورش، 
ارایه آگاهي و آموزش هاي محیط زیستي در1۲۰ صفحه 
از کتاب هاي درسي پایه هاي مختلف، برگزاري دوره هاي 
آموزشي محیط زیســتي براي معلم ها، پیش آهنگ ها و 
دانش آموزان، تخصیص ۲ واحد درسي دانشگاه فرهنگیان 
به محیط زیست، اجراي برنامه هاي محیط زیستي توسط 
سازمان دانش آموزي را بخشي دیگر از اقدام هاي صورت 

گرفته توسط وزارتخانه متبوع خود دانست.
۱۷۰۰ مدرسه حاشیه پارك هاي ملي و مناطق 

حفاظت شده كشور میزبان محیط بانان شدند
 مدیرکل دفتر آموزش ســازمان حفاظت محیط زیســت 
با ارایه گزارشــي از همکاري هاي مشترک محیط زیستي 

وزارت آموزش و پروش و ســازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: یکــي از مهم تریــن اقدام هاي مشــترک دو نهاد، 
اجراي طرح یک ســاعت با محیط بان در1۷۰۰ مدرســه 
حاشــیه پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شــده کشور 

است.
 کیومرث کالنتري با اشــاره به شــهادت ســه محیط بان 
در سال ۹5 و طي درگیري با شکارچیان در مناطق تحت 
مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیســت، اظهار کرد: 
اجراي چنین طرح هایــي که منجر بــه آگاهي کودکان 

 بومــي و محلي از شــغل 
محیط بانــي و ظایف آن 
مي شود، مي تواند تاثیري 
مهــم در شــکل گیري 
تعامل میان جامعه بومي 
 و محلي و محیط زیســت 
کاهــش  نتیجــه  در  و 
تعارض هــا و درگیري ها 
باشــد. مدیر کل  داشته 
دفتــر آموزش ســازمان 
حفاظت محیط زیســت 
اضافــه کــرد: تهیــه و 
تدویــن کتاب » انســان 
و محیط زیســت « براي 
پایــه یازدهــم در هفت 
ســرفصل و با رویکردي 
مســئله محــور از دیگر 
 اقــدام هــاي مشــترک 
و بسیار مهم اســت زیرا 
در  نخســتین بار  بــراي 
کشــور، وزارت آمــوزش 

 و پرورش به صورت مشــترک با دســتگاهي دیگر اقدام 
به تامین محتوای کتاب درسي دانش آموزان کرده است.

وي یادآوري کــرد: این کتاب از ابتداي مهرماه ســال ۹6 
و به صورت دو ســاعت در هفته در کلیه مدارس کشــور 
 تدریس مي شــود. این مقــام مســئول، درج مالحظات 
 محیــط زیســتي در کتــاب هاي درســي شــاخه کار 
و دانش و تدوین اســتانداردهاي پنج رشــته پیشنهادي 
محیط زیســت، ترجمه راهنماهاي محیط زیســتي ویژه 
آموزشگران، تشکیل کارگروه ملي راهبردي سند ابالغي 
در خصوص مدیریت ســبز به 1۰6مدرسه کشور را برخي 

دیگر از اقدام هاي مشترک دو دستگاه اعالم کرد.

 ساخت نخستین مدرسه در كشور از محل اعتبارات به دســت آمده از فروش كتاب هاي كهنه و كاغذهاي باطله 
دانش آموزان در نیشابور از مهم ترین نتایج و دستاوردهاي تاكید بر تفكیك زباله مدارس به ویژه تفكیك كاغذ بود.

اقدام هاي متعددي 
از سوي آموزش 

و پرورش براي 
ترویج  فرهنگ 

و آگاهي 
محیط  زیستي 
دانش آموزان 

و مربیان صورت 
پذیرفته  است

اقدامات آموزش و پرورش در حوزه محیط زیست تشریح شد؛

اولین مدرسه کشور از محل فروش کاغذ باطله ها  ساخته شد

دستگیري متخلفان شكار وصید
 در شهرستان گلپایگان اصفهان

دو متخلــف شــکار و صید در شهرســتان گلپایــگان اصفهان 
دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند.

به گــزارش » پارما «، مامــوران یگان حفاظت محیط زیســت 
این اداره با همکاري اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
 خوانســار، موفق شــدند در منطقــه دربند هنــده گلپایگان 
دو  شــکارچي غیرمجاز که اقدام به شــکار کبک وحشي کرده 
بودند را دســتگیر کنند. ازاین متخلفان شــکار الشه یک کبک 
وحشي، یک قبضه اسلحه تک لول و یک دستگاه موتورسیکلت 
کشــف و ضبط شــد که  پرونده این تخلف جهت سیر مراحل 

قانوني به دادگستري گلپایگان ارجاع شد.
 به اســتناد ماده1۰ قانون شــکار و صید، هرگونه شکار و صید 
 جانوران  وحشــي  عادي  بدون  پروانه،  مشــمول مجازات نقدي  
 از یک صد هزار )1۰۰۰۰۰( تا یــک  میلیون  )1۰۰۰۰۰۰( ریال  

یا  از یک  ماه  تا شش  ماه  حبس است.
همچنین بر اســاس آخرین نرخ بهاي جانوران وحشي به لحاظ 
مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست جریمه قابل پرداخت 
از بابت صید و شــکار غیر مجاز پرنده پاشلک معادل دو میلیون 
ریال تعیین شده است که متخلفین عالوه بر جنبه کیفري جرم، 

مي بایست مبلغ مذکور را به حساب دولت واریز کنند.
الزم به ذکر است با شیوع آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان درکشور، 
هرگونه شــکار و زنده گیــري پرندگان در کشــور ممنوع بوده 
و تا اطالع ثانــوي هیچ گونه پروانه جدیدي صادر نخواهد شــد 
 و در صورت مشــاهده هر گونه شــکار و تخلف برخورد قانوني 

با متخلفین به عمل مي آید.

متخلف شــکار و صید یک آهو در پناهگاه حیــات وحش موته 
اصفهان دستگیر شد.

به گزارش » پارما « مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان در این باره گفت: نیروهای یگان 
حفاظت محیط زیســت پناهگاه حیات وحش موته حین گشت 
و کنترل در منطقه و جاده اصفهان – تهــران  به یک خودروی 
سواری مشکوک شده و جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند.

فرمانده یگان محیط زیست اســتان اصفهان در این باره گفت: 
راننده خودرو با مشاهده خودروی محیط زیست بالفاصله محل 

را ترک کرده و از دید مامورین خارج شد.
مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: محیط بانان در ادامه متوجه 
یک فرد پیاده شدند که در حاشــیه جاده ایستاده و گویا منتظر 
بوده است تا خودرویی که متواری شد، وی را سوار کند. بنابراین 
مامورین وارد عمل شده و این فرد را دستگیر کردند که متوجه 
مقداری موی آهو چسبیده به کفش و شــلوارگل آلود متخلف 
شــدند. جمشــیدیان تصریح کرد: با بررســی های انجام شده 
محیط بانان به جســت و جوی اطراف منطقه پرداختند و الشه 

یک آهوی نر را کشف کردند.
وی گفت: این متخلف شکار وصید به منظور بازجویی و معرفی 
همدستانش ) سرنشــینان خودروی متواری ( به مراجع قضایی 
 معرفی شد. جمشــیدیان افزود: متهم با دســتور مقام قضایی 
 تا زمان معرفی ســایر متخلفان و تحویل اســلحه بــه کار رفته 

در شکار روانه زندان شد.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه  ضرر 
و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید 
و شکار غیرمجاز هر یک آهو معادل یک صد میلیون ریال تعیین 
شده اســت که متهم می بایســت این مبلغ را به حساب دولت 
واریز کند. همچنیــن متهم در دادگاه به جرم شــکار غیرمجاز 
جانوران وحشی حمایت شده، محاکمه شده و بر اساس ماده 1۲ 
قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی 
از یک میلیون و پانصد هــزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم 

خواهد شد.

دریچه

 معاون اول رییس جمهــور از تصویب نامــه هیئت دولت 
به منظور تامین دیه و خسارات محیط بانان شریف کشور 

خبر داد. 
پس از اتفاقات اخیر که مظلومیت محیط بانان ثابت شــد 
معاون اول رییس جمهور خبر تصویب بودجه برای تامین 

خسارات این عزیزان را داد.

اســحاق جهانگیری تصویب نامــه هیئت دولــت درباره 
اختصاص مبلغ5۰ میلیارد ریال براي تامین دیه و خسارات 
وارد آمده به محیط بانان را به دســتگاه هاي ذي ربط ابالغ 

کرد. 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیــران: مبلغ پنجــاه میلیارد 
ریال به صورت هزینه اي از محــل اعتبارات جز )1( ردیف 
)51۰۰۰۰( تحت عنوان » هزینه هاي پیش بیني نشــده 
کمک « قانون بودجه ســال 1۳۹5 کل کشور برای تامین 
دیه و خســارات وارده به محیط بانان در اختیار ســازمان 
 حفاظت محیط زیســت قرار مــي گیرد تا برابــر قوانین 

و مقررات مربوط هزینه شود.
جهانگیري، این مصوبه را براي اجرا به ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، وزارت امور اقتصادي و دارایي و ســازمان 

برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
بنا بر این گزارش، محیط بانان بــه عنوان محافظان عرصه 
طبیعت و در کســوت ضامن حیوانات همواره در تیررس 
انواع خطرها به ویژه مقابله با شکارچیان غیر مجاز هستند، 
وضعیتي که شــهادت 11۹ تن از آنها را از حدود پنج دهه 

قبل به دنبال داشته است.

موسی فکور گفت: به زودی قایق هایی ویژه جمع آوری زباله 
از تاالب انزلی به همت واحد مدیریت پســماند شــهرداری 

انزلی راه اندازی می شوند. 
سرپرســت شــهرداری بندرانزلی از راهکاری جدید برای 
 پاکســازی تاالب انزلی از انبوه زباله های انباشــته شــده 
و با استفاده از قایق ها خبر داد. موسی فکور در همین رابطه 

اظهار کرد: با توجه به حجم بسیار باالی زباله ها که موجب 
تشدید آلودگی های تاالب، شــهرداری بندرانزلی تصمیم 
گرفت با راه اندازی یک فروند قایق ویژه جمع آوری و حمل 
زباله های شناور، در خصوص پاکسازی تاالب انزلی در حوزه 

شهری اقدام موثری را انجام دهد.
وی با تاکید بر اهمیت پاکســازی تاالب از زبالــه ها، افزود: 
 مقرر شد واحد پسماند شهرداری انزلی در اسرع وقت نسبت 
به راه اندازی ایــن قایق و آغاز فعالیت هــای مربوطه اقدام 
 کند.سرپرست شــهرداری انزلی با اشاره به اینکه  اقدام فوق  
در راستای فعالیت های محیط زیســتی شهرداری صورت 
گرفته اســت، تصریح کرد: این قایق که به زودی توســط 
مدیریت پسماند شــهرداری به ناوگان جمع آوری و حمل 
زباله اضافه می شــود، جهت جمع آوری زباله های شــناور 

بستر تاالب است.
فکور خاطر نشان کرد: البته  با اســتفاده از این قایق ها تنها 
بخشــی از مشــکالت تاالب برطرف خواهد  شــد و زودی 
عملیات پاکسازی دوره ای سواحل و نصب سطل های زباله 
بتونی در سواحل به همت واحد پســماند شهرداری انزلی 

انجام خواهد شد.

سرپرست شهرداری بندرانزلی؛

راه اندازی قایق های ویژه جمع آوری زباله 
در تاالب انزلی

معاون اول رییس جمهور خبر داد:

اختصاص بودجه برای تامین خسارات و دیه 
به محیط بانان

براســاس ماده ۳ قانون حفاظت و بهســازي محیط زیست 
عرصه هاي طبیعي با عنوان پارک هــاي ملي، آثار طبیعي 
ملي، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شــده تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد.به 
گزارش » پارما « براساس ماده سه قانون حفاظت و بهسازي 
محیط زیست عرصه هاي طبیعي با عنوان پارک هاي ملي، 
آثار طبیعي ملي، پناهگاه حیــات وحش و منطقه حفاظت 
شده تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
قرار دارد که هرگونــه دخل و تصرف در اراضي مشــمول 
 این مناطق تابع مقررات ویژه اي بوده و ســازمان حفاظت 
محیط زیست قائم مقام کلیه ســازمان ها و وزارتخانه هاي 
 دیگر اســت. تعیین مناطق چهارگانه و تصویب حدود آن 
 با پیشــنهاد سازمان حفاظت محیط زیســت و تصویب آن 
در کمیســیون امور زیربنایي صنعت و محیط زیست است. 
 براســاس آیین نامه اجرایي این قانون مناطــق چهارگانه 

به شرح ذیل تعریف مي گردند:
پارك ملي

 پارک ملي به محــدوده اي از منابع طبیعي کشــور اعم از 
جنگل و مرتع و بیشه هاي طبیعي و اراضي جنگلي و دشت 

و آب و کوهســتان اطالق مي شــود که نمایانگر نمونه هاي 
برجســته اي از مظاهر طبیعي ایران باشد و به منظور حفظ 
همیشــگي وضع زندگي و طبیعــي آن و همچنین ایجاد 
 محیط مناســب براي تکثیــر و پرورش جانوران وحشــي 
و رشد رستني ها در شــرایط کامال طبیعي تحت حفاظت 
قرار مي گیرد. در پارک هاي ملي تیراندازي، شــکار، تعلیف 
احشــام، قطع درختان، بوته کني و به طور کلي هر عملي 
 که موجب تخریب محیط شــود، ممنوع است. ورود و عبور 

در این پارک ها نیز تابع دستورالعمل سازمان است.
اثر طبیعي ملي  

  آثار طبیعي ملي عبــارت از پدیده هاي نمونه و نادر گیاهي 
یا حیواني یا اشــکال یا مناظــر کم نظیــر و کیفیات ویژه 
طبیعي زمین یا درختان کهنســال یادگار تاریخي هستند 
که به منظور داشتن محدوده متناسبي، تحت حفاظت قرار 
 مي گیرند. تعلیف احشــام، قطع درختان، بوته کني، تجاوز 
و تخریب محیط و به طور کلي هــر عملي که موجب از بین 
رفتن رستني ها و تغییر اکوسیستم شــود در آثار طبیعي 
ملي ممنوع اســت. ورود و عبــور در این مناطــق نیز تابع 

دستورالعمل سازمان است.

پناهگاه حیات وحش
پناهگاه حیات وحش به محدوده اي از منابع طبیعي کشور 
اعم از جنگل و مرتع و بیشــه هاي طبیعي و اراضي جنگلي 
و دشــت و محیط هاي آبي و کوهســتان اطالق مي شــود 
که داراي زیستگاه طبیعي نمونه و شــرایط اقلیمي خاص 
براي جانوران وحشــي بوده و به منظور حفظ یا احیاي این 
 زیســتگاه ها تحت حفاظت قــرار مي گیرد. شــکار و صید 
در این مناطق ممنوع اســت و قطع درختــان، بوته کني، 
تجاوز و تخریب محیط، خارزني، زغال گیري و هر عملي که 
موجب تخریب و تغییر اکوسیســتم شود نیز در آنها ممنوع 
 اســت. تعلیف احشــام نیز طبق ضوابط تعیین شده انجام 
 مي شــود. حداقــل یــک پنجم وســعت پناهــگاه هاي 
حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان محدوده امن 

آنها تلقي شده و چراي دام در این محدوده ممنوع است.
منطقه حفاظت شده 

 به  محدوده اي  از منابع  طبیعي  کشــور اعم  از جنگل  و مرتع  
و دشــت  و آب  و کوهســتان  اطالق  مي شــود که  از لحاظ  
ضرورت  حفظ  و تکثیر نسل  جانوران  وحشي  یا حفظ و احیا 
 رســتني ها و وضع  طبیعي  آن  داراي  اهمیــت  خاصي  بوده  
و تحت  حفاظت  قــرار مي گیرد. مقــررات و ضوابط مربوط 
 بــه مناطق حفاظت شــده تــا حدي شــبیه بــه پناهگاه 
 حیات وحش اســت. عالوه بر مناطق چهارگانه، ســازمان 

مي تواند بــه منظور حفظ حیات وحــش، برخي از مناطق 
 دیگــر را نیــز تحــت حفاظــت و مدیریت قــرار دهد که 
 در این مورد مي توان به مناطق شــکار ممنوع، رودخانه ها 

و تاالب ها اشاره کرد.

مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست ایران

نگاه روز

دستگیری متخلف شكار 
در پناهگاه حیات وحش موته
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
آیا شادی به اندازه کافی در زندگی تان وجود دارد

 تفکر مثبت، موجب آرامش درونی، موفقیت، روابط بهتر 
و سالمتی بیشــتر می شــود. امور روزمره زندگی با تفکر 
 مثبت به آسانی سپری می شــوند. زندگی، امیدوارانه تر 
و مسرت بخش تر می شود و خوشبختی و رضایت خاطر 

بیشتری بر زندگی حاکم خواهد شد.
تفکر مثبت مسری است. افراد پیرامون شما افکار شما را 
متوجه شده و به همان ترتیب تحت تاثیر قرار می گیرند. 

به عبارتی احساسات شما به دیگران سرایت می کند. 
به خوشبختی، ســالمتی و موفقیت بیندیشــید. در آن 
صورت مردم هم شما را دوســت خواهند داشت و به شما 
 کمک مــی کنند، چراکه از نوســانات و احساســاتی که 

از ذهن و فکر مثبت ساطع می شود، لذت می برند. 
برای اینکه تفکــر مثبت نتایج خوبی را به بــار آورد، یک 
سری کارهای درونی الزم است. باید ابتدا دیدگاه مثبتی 
به زندگی داشــته باشــید و در هــر کاری، منتظر نتایج 
موفقیت آمیز باشید. در این راستا هر نوع عملکرد ضروری 
را برای اطمینان بخشــیدن به موفقیت خود اتخاذ کنید.

تفکر مثبت تاثیرگذار، فقط تکرار واژه های مثبت یا اینکه 
مرتب به خودتان بگویید که همه چیز درســت می شود، 
 نیســت. کافی اســت برای چند لحظه مثبت بیندیشید 
و بعد بگذارید ترس و بی اعتمادی به ذهن تان خطور کند.

- به فرزندان خود تنها خوانــدن را آموزش ندهید، به آنان 
یاد بدهید تا در مورد آنچه می خوانند، سوال کنند!

- جنگیدن در راه اصول اغلب آســان تر از زیستن بر وفق 
اصول است. 

- من انسانی را آزاد می نامم که تنها خرد راهنمای او باشد. 
- به جای جستجوی حقیقت، آنچه حقیقت نیست از ذهن 

بتکان. آن چه باقی می ماند، حقیقت است!
 - دانش در این دنیا چیزی جز پی بردن به نادانی نیســت. 
- می گویند تقوا از تخصص الزم تر است، آن را می پذیرم؛ 
 اما مــی گویم آن کــس که تخصــص نــدارد و کاری را 

می پذیرد بی تقواست. 
- نویسنده، وجدان یک ملت نیست. وظیفه او بر مال کردن 

خطاهای یک ملت است. 
 - تنها یــک دلیل برای شکســت انســان وجــود دارد 

و آن کمبود ایمان فرد به خود واقعی اش است. 
 - ســعی کن انتخاب هایت بازتابی از امیدهایت باشــد، 

نه ترس هایت. 
- ما وقتی شاد نیستیم، عمیق تر عاشق می شویم. 

مثبت اندیشی

دانستنی ها

 - تندتریــن ادویــه کاری جهــان متعلــق بــه بریتانیاســت که 
 در grantham تولید می شــود. این ادویه به قدری تند اســت که 

می تواند در شما ایجاد توهم کند. 
- رابرت چازبرو مخترع وازلین آنقدر به اثــر درمانی این پماد ایمان 

داشت که روزی یک قاشق وازلین می خورد. 
 او در سن50 ســالگی دچار ذات الریه شــد و تنها با مالیدن وازلین 

به بدنش خود را درمان کرد. 
- میانگین امید به زندگی برای افراد مبتال به سندروم داون امروز به 
60 سال رسیده است در حالی که در سال 1983 فقط 25 سال بود. 
- شهروندان سوئد هنگام اهدای خون یک پیامک با مضمون تشکر 
می گیرند و زمانی که خون اهدایی آن ها مورد استفاده قرار گرفت، 

یک پیامک تشکر دیگر به دست شان می رسد. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه

شاد زیستن 

سود وکو

زندگی با فکری که مثبت است

لذت زندگی 

هایالیت

راهکارهایی برای خوش اخالقیراه هایی که شما رابه هدف می رساند
با دیگران خودتان را سرگرم کنید

ممکن است شما خیلی وقت ها کارهایی انجام داده باشید و از انجام 
آنها ناراضی باشید. اشکالی ندارد، گذشته دیگر گذشته است. لزومی 
ندارد مدام خودتان را شماتت کنید. دست از سر خودتان بردارید. اگر 
موفق شــوید این کار را بکنید، می توانید تجربیات بدتان را هم مثل 

افکار منفی رها کنید. 
 ســعی کنید برای خودتان ســرگرمی های تازه به وجــود بیاورید 
و به همه چیز با دید منطقی نگاه کنید، آن  وقت چیزهای بد هم مثل 

بقیه چیزها می گذرند و آن قدرها آزارتان نمی دهند.
درباره انگیزه تان مطالعه کنید

یکی از راه های مطالعه درباره انگیزه تان، شنیدن داستان های موفقیت 
دیگران است که مغز شما را وادار به تفکر می کند. البته ممکن است 
فکر کنید مثال خواندن داستان کســی که موفق شده است30 کیلو 
وزن کم کند، شــما را مایوس می کند و حس کنید آدم بی عرضه ای 
هستید که نتوانسته اید حتی 5 کیلو وزن کم کنید؛ اما اگر حتی فرض 
کنیم این حرف تان درست باشد، باید احساسات منفی را از خودتان 
دور کنید و عزم تان را جــزم کنید. می توانید حتــی از همین افراد 
کمک بگیرید. اتفاقا همین طور داستان ها می توانند برای پیشرفت 

ترغیب تان کنند و از بی تفاوتی نجات تان دهند.
به خودتان جایزه بدهید

بیایید صادق باشیم؛ اینکه سریع تر به نتیجه برسیم واقعا کافی نیست. 
سال ها طول می کشد تا از یک کسب وکار پول خوب به دست آورید. 
ماه ها طول می کشد تا به وزن دلخواه تان برسید و ممکن است خیلی 

طول بکشد تا واقعا به احساس خوشحالی در زندگی مان برسیم. 
اما چیزی که درباره اش حرف می زنیم، احساس رضایت و خشنودی 

فوری است.
 پس می توانیم این راهکار را اســتفاده کنیــم: خودمان به خودمان 
 پاداش بدهیم. حتما نبایــد فقط وقتی به هدف بزرگی می رســید 
 به خودتان پاداش بدهید ) حواس تان باشد جایزه مبهوت تان نکند، 
 در هر صــورت باید تــا آخرش برویــد ( نقاط هــدف تعیین کنید 

و به هرکدام که رسیدید به خودتان جایزه بدهید.

یک نجار مســن به کارفرمایش گفت که می خواهد 
بازنشسته شــود تا خانه ای بســازد و در کنار همسر 
و نوه هایش دوران پیری را به خوشــی سپری کند. 

کارفرما از اینکه کارگر خویش را از دســت می داد، 
ناراحــت بود ولی نجار خســته بود و به اســتراحت 
نیاز داشــت. کارفرما از نجار خواست تا قبل از رفتن 
خانه ای برایش بســازد و بعد بازنشســته شود. نجار 
قبول کرد ولی دیگــر دل به کار نمی بســت، چون 
می دانســت که کارش آینده ای نخواهد داشت، از 
چوب های نامرغوب برای ساخت خانه استفاده کرد 
و کارش را سرســری انجام داد. وقتی کارفرما برای 
دیدن خانه آمــد، کلید خانه را به نجــار داد و گفت: 
این خانه هدیه من به شما اســت. بابت زحماتی که 
در طول این ســال ها برایم کشیده اید. نجار وا رفت؛ 
او در تمام این مدت در حال ســاختن خانه ای برای 
خودش بوده و حاال مجبور بــود در خانه ای زندگی 

کند که اصال خوب ساخته نشده بود. 

 در شــهری دور افتــاده خانــواده فقیــری زندگی 
می کردند. پدر خانواده از اینکه دختر 5 ساله شــان 
مقداری پول برای خریــد کاغذ کادوی طالیی رنگ 

مصرف کرده بود ناراحت بــود. چون همان قدر پول 
هم به سختی به دست می آمد. 

دخترک با کاغذ کادو یک جعبه را بسته بندی کرده 
و آن را زیر درخت کریسمس گذاشته بود. 

 صبــح روز بعد دختــرک جعبه را نزد پــدرش برد 
 و گفــت: بابا ایــن هدیه من اســت. پــدر جعبه را 
از دختر خردســالش گرفت و آن را بــاز کرد. داخل 
جعبه خالی بود! پدر بــا عصبانیت فریــاد زد: مگر 
نمی دانی وقتــی به کســی هدیه می دهــی باید 
داخل جعبه چیزی هم بگذاری؟ اشــک از چشمان 
دخترک سرازیر شــد و با اندوه گفت: بابا جان، من 
پول نداشــتم ولی در عوض هزار بوسه برایت داخل 
جعبه گذاشــتم، چهره پدر از شرمندگی سرخ شد، 

دختر خردسالش را بغل کرد و او را غرق بوسه کرد. 

 مردی که در کنار ســاحل دور افتاده ای قدم 
 مــی زد مــرد دیگــری را در فاصلــه دور 
می بیند که مدام خم می شــود و چیزی را از 
 روی زمین بر مــی دارد و توی اقیانوس پرت 
می کند. نزدیک تر می شود، می بیند مردی 
 بومی صدف هایی را که به ســاحل می افتد 

در آب می اندازد. 
- صبح بخیر رفیق، خیلی دلــم می خواهد 

بدانم چه می کنی؟
- این صدف ها را در داخل اقیانوس می اندازم. 
اآلن موقع مد دریاســت و این صــدف ها را 
ســاحل دریــا آورده و اگر آنهــا را توی آب 

نیندازم از کمبود اکسیژن خواهند مرد. 
 - دوســت من! حــرف تو را مــی فهمم ولی 
در این ساحل هزاران صدف این شکلی وجود 
دارد. تو که نمی توانی آنها را به آب بر گردانی. 
خیلی زیاد هســتند و تازه همین یک ساحل 
نیست. نمی بینی کار تو هیچ فرقی در اوضاع 

ایجاد نمی کند؟
مرد بومــی لبخنــد زد و خم شــد و دوباره 
 صدفی برداشــت و به داخل دریــا انداخت 

و گفت: برای این یکی اوضاع فرق کرد. 
نتیجه اخالقی: نتیجه گرایــی و کلی نگری 
همواره روش مناسبی نیســت. گاهی اوقات 
باید بدون توجه بــه عاقبــت کار، آنچه که 

درست می پندارید را انجام دهید. 

 نظر شما راجع به خودتان چیســت؟ آیا انسان شادی هستید 
یا اینکه فکر می کنید شــادی به اندازه کافــی در زندگی تان 
وجود ندارد؟ مطالعه ها نشــان می دهند که شاد بودن آدم ها 
 ارثی نیست و این محیط زندگی و شرایط آنهاست که می تواند 

در روحیه شان تاثیرگذار باشد...
از طرفی، گاهی شادی و خوشــی به اندازه کافی در زندگی مان 
وجود دارد و ما نمی توانیم یا نمــی خواهیم آنها را ببینیم. یک 
ضرب المثل اســپانیولی می گوید که خوشــی پنهان، شمع 
خاموش شده اســت. یعنی به محض اینکه خود فرد اراده کند، 
 می توانــد از گرمای آن بهره ببرد به شــرط آنکــه بخواهد! ما 
در اینجا 9 عالمت را که نشــان دهنده وجود شادی در زندگی 

افراد است به شما معرفی می کنیم و اگر این نشانه ها در زندگی 
شما وجود داشته باشند یعنی اینکه زندگی خوب و شادی دارید 

و بیخود دارید به عالم و آدم غر می زنید.
 1- اگر دانش آموز خندانی بوده اید...

  همین اآلن بلند شوید و به ســراغ آلبوم های تان بروید و یکی 
دو تا از عکس های دوران دبیرستان را پیدا کنید. 

حالت چهره تان چگونه است؟ خوشحال و خندان یا بداخالق 
و اخمو؟! تحقیق ها ثابت کرده اند که افرادی که در عکس های 
 دوران دبیرستان یا حتی دانشجویی شان، لبخند به لب دارند،

 5 برابر کمتر از همکالســی های اخمو یا بی تفاوت شان طالق 
می گیرند و زندگی شادتر و پایدارتری نسبت به آنها دارند. ضمن 

اینکه افراد خنده رو، بیشتر مورد توجه سایرین هستند و انرژی 
مثبت آنها باعث می شود که همسرانی خوش خنده و مهربان 

داشته باشند.
 2-  اگر خواهر دارید...

  افــرادی کــه حداقل یــک خواهر دارنــد، اجتماعــی ترند، 
خوش بین هستند و از توانایی های شان آگاه ترند و بیشتر از آنها 

استفاده می کنند.
 این یک نظر فمینیستی نیســت، بلکه نتایج سال ها تحقیق 

محققان انگلیسی بوده که به تازگی منتشر شده است. 
اصال اگر خودتان هم دقت کنید به این نتیجه می رســید که 
 وجود دختر در خانواده، باعث تلطیف محیط زندگی می شود 
 و خانــواده هایی که چند پســر دارند، معموال روابط خشــک 
و سردی بین شان حاکم است و شاید این موضوع به خاطر طبع 

خشن تر پسرها نسبت به دخترها باشد.
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جعبه خالی خانه  ساحل و صدف 

آیا شادی به اندازه کافی در زندگی تان وجود دارد ) 1 (

اینکه همیشــه با دیگران خوش اخالق باشــید، کار راحتی نیست، 
مخصوصا زمانی که روحیه خوبی ندارید یا با فردی که باعث آزارتان 

می شود، مواجه هستید؛
 بی ریا تعریف و تمجید کنید: وقتی کسی تمجید می کند، 
شــما را فرد خوش اخالقــی می بیند. همــه از تعریــف و تمجید 
خوشش شــان می آید، پس، از گفتن چیزهای مثبــت به دیگران 

نترسید. با این حال محتاط باشید که چاپلوسی نکنید. 
تعریف زیاد می تواند این طور به نظر بیاید که شــما دارید چاپلوسی 
می کنید. مخصوصا اگر فرد مقابل، دوست جدیدتان یا مدیر شماست، 

ممکن است فکر کند که چاپلوسی می کنید. 
می توانید از تمجید برای شروع یک مکالمه استفاده کنید. 

مثال بگویید: » من از پیراهنت خوشم آمده. آن را از کجا خریده ای؟ «
 مودب باشید: شما باید به همان اندازه که با خانواده تان مودب 
هستید، با غریبه ها هم مودبانه برخورد کنید. به تنهایی دو صندلی را 
 در اتوبوس اشغال نکنید، با موبایل تان با صدای بلند صحبت نکنید؛ 
به جای آن، مودب باشید و به دیگران یک صندلی خالی تعارف کنید.

 دشنام ندهید: این کار باعث می شود شــما به عنوان فردی 
بی نزاکت، خشن و بسیار بداخالق به چشم دیگران دیده شوید. 

اگر افراد ببینند که شما عصبانی می شوید و دشنام می دهید، انرژی 
منفی تان را گرفته و از شما دور خواهند شد. 

دفعه بعد که عصبانی شدید و خواستید دشنام بدهید، تالش کنید 
 که این دشنام در ذهن تان باقی بماند و حتی سعی کنید با لبخندزدن 

با آن دشنام ها بجنگید.
 کمک کنید: کمک کردن باعث ایجاد حس خوب در خودتان 
و خوش اخالقی می شود. بسیار مهم است که وقتی می بینید دیگران 
 نیازمند کمک هســتند، به آنها پیشــنهاد کمک دهید، چه فردی 
 با دســتان پر که نمی تواند در را باز کند، چه کودکی که عروسکش 

از دستش افتاده و چه فردی مسن که به سختی راه می رود. 
 یک روز ممکن اســت شــما به مهربانی و کمک یــک غریبه دیگر 

نیاز داشته باشید، پس بهتر است تا می توانید خوبی کنید.

کاریکاتورخوش اخالقی

استعدادهای منحصر به فرد خود را تقویت کنید 
 کار خودتان را انجام دهیــد، اما نه در حد وظیفه بلکه اندکی بیشــتر 

و از روی سخاوت همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد. 
 شما انســان منحصر به فردی هســتید. در وجود شــما استعدادها 
 و توانایی هایی وجود دارد که شــما را از هر انســان دیگری که تاکنون 
به دنیا آمده اســت، متمایز می کند. قورباغه هایی هست که فقط شما 
می توانید بخورید یا خوردن شــان را یاد بگیرید تا به یکی از مهم ترین 
افراد نسل خود تبدیل شوید. کارهای به خصوصی هست که می توانید 
انجام دهید یا انجام دادن آنها را یاد بگیرید تــا هم برای خودتان و هم 

برای دیگران ارزشی فوق العاده پیدا کنید. 
کار شما این است که حوزه هایی را که می توانید در آن منحصر به فرد 
باشید پیدا کنید و آنگاه قاطعانه تصمیم بگیرید که در آن حوزه ها خیلی 
خیلی خوب بشوید.  از دیدگاه گردش نقدینگی، با ارزش ترین امتیازی 
که یک نفر می تواند داشته باشــد، توانایی کسب در آمد است. توانایی 
کسب در آمد این امکان را فراهم می سازد تا تنها با به کارگیری دانش 
 و مهارت خود در دنیای پیرامون تان ســالیانه معــادل ده ها هزار دالر 
به زندگی خود سرازیر کنید. این در واقع نتیجه توانایی شما در قورت 
دادن قورباغه های به خصوصی اســت که می توانید ســریع تر و بهتر 
از دیگران بخورید.  ممکن اســت همه دار و ندارتان را از دست بدهید: 
خانه، اتومبیل، شغل و موجودی حساب های بانکی تان، اما تا زمانی که 
توانایی کسب درآمد را داشته باشید، می توانید همه آنچه را که از دست 
 داده اید به عالوه بســیاری چیزهایی دیگر را دوباره به دست بیاورید. 
به طور مرتب و منظم توانایی های منحصر به فرد خود را ارزیابی کنید. 
چه کار به خصوصی اســت که شــما می توانید بهتر از دیگران انجام 
دهید؟ در چه کاری مهارت دارید؟ چه کاری اســت که انجام آن برای 
شما آسان، اما برای دیگران سخت اســت؟ وقتی به گذشته حرفه ای 
 خود نگاه می کنید چه چیزی بیشــترین ســهم را در موفقیت شما تا 
به امروز داشته است؟ مهم ترین قورباغه هایی که تا به امروز خورده اید 
کدام بوده اند؟ شما طوری طراحی شده اید که از کارهایی که می توانید 

در آن بهترین باشید بیشترین لذت را می برید. 
 از کدامیــک از کارهایی که انجام می دهید بیشــتر لــذت می برید؟ 
از خوردن چه قورباغه هایی بیشــتر لذت می برید؟ همین واقعیت که 
از بعضی کارها بیشتر لذت می برید، نشــان می دهد که در درون خود 

آمادگی این را دارید که در آن زمینه از دیگران برتر باشید. 

 تو زود از اینجا برو وقتي به هوش اومد و سراغت رو گرفت من 
همه چي رو انکار مي کنم تو هم همین کار رو بکن. 

شب هم بیا اینجا با این بهونه که من بهت زنگ زدم و گفتم که 
حالش خوب نیست.

 مجید ســریع از آنجا رفــت. آناهیتــا یک لیــوان آب آورد 
و با دستش قطره قطره روي صورت آرزو پاشاند.

 - آبجي، آبجي چشمات رو باز کن. چي شــدي آخه یه دفه؟
 آرزو چشــم هایش را باز کــرد. ابتدا نمي دانســت چه اتفاقي 
افتاده اســت. چند دقیقه اي همه چیز برایــش گنگ بود. اما 
هنگامي که یادش آمد چه اتفاقي افتاده، به چشمان خواهرش 
 نگاه کرد. نمي توانســت بــاور کند این چشــمان معصوم که 

در حقش مادري کرده، توان خیانت به او را داشته باشد.
- آبجي جون چي شده آخه؟

آناهیتا مي خواســت دســتان آرزو را بگیرد، آرزو به سرعت 
دست هایش را پس کشید.

- چي شده آبجي؟! از دست من ناراحتي؟ چي شد که بیهوش 
شدي؟ اصال چرا امروز اینقدر زود اومدي خونه؟

 آرزو تنهــا به آناهیتــا زل زده بود و به ســواالتش پاســخي 
نمی داد. چشمانش را بست. مي خواست اتفاقي را که افتاده، 
تجزیه و تحلیل کند. اما ذهنش یاري نمي کرد. همان طور که 

روي مبل دراز کشیده بود خوابش برد.
چند ساعتي گذشت. آرزو چشمانش را باز کرد. 

 مجید کنارش نشسته بود. ســعي کرد خودش را کنترل کند.
- خوبي آرزو؟ خیلي منو ترسوندي. وقتي آرزو گفت بیهوش 

شدي به سرعت خودم رو رسوندم اینجا.
- جالبــه این چه حکمتیه کــه دو روزه مــن دارم بهت زنگ 
مي زنم جــواب نمــي دي، اون وقت تا آنا بهت زنگید ســریع 

جوابش رو دادي؟!
- برام پیغام گذاشت، یعني آنا به مامانم خبر داد و اونم به من 

گفت.
در باز شد و دوباره آناهیتا بدون در زدن وارد اتاق شد.

- تو که دوباره بدون در زدن وارد اتاق شــدي؟ خجالت بکش 
دیگه بزرگ شــدي بازم باید بهت بگم چي کار بکن، چي کار 

نکن؟ در ضمن چرا زنگ زدي به مجید نگرانش کردي؟
- یه دفه اي بهش نگفتم که. اول باهــاش حال و احوال کردم، 
بعد گفتم آرزو از وقتي اون طوري قهر کــردي رفتي، خیلي 

ناراحت شده بیا اینجا با هم آشتي کنید. 
منم یه شام میذارم دور هم بخوریم. 

وقتي اومد اینجا فهمید تو بیهوش شدي آبجي.
- پس کلي درد و دل کردین؟! بســه دیگه از اتاق برو بیرون، 
دیگه هم نیا تو، چه بدون در زدن چه بــا در زدن. فهمیدي؟ 

آناهیتا با ناراحتي از اتاق خارج شد.
- چه جالب، پس به مامانت گفت و مامانت هم به تو خبر داد؟ 

- تو چرا اینقدر حساس شدي دختر؟ 
خوب یه چیزي گفتم دیگه.

- یه چیزي گفتي دیگه؟ به همین راحتي؟ بگذریم. 
تو ایــن دو روز من خیلي فکر کردم، آدمــي مثل تو نمي تونه 
همسر خوبي واسه من باشه. خواهرم همه زندگیه منه، از وقتي 
مادرم مرد، من براش مادري کردم حاال واسه خاطر یه غریبه 

از دستش نمي دم.
- معذرت مي خوام، من فقط مي خواســتم تنها باشیم همین. 

دیگه این کار رو نمي کنم قول مي دم.
آرزو خنده مسخره اي کرد.

- دیگه خیلي دیر شــده. تو به جاي این که جواب تلفناي منو 

بدي جواب تلفن آنا رو مي دي. 
آنا هنوز خیلي جوونه، پیش خودت چي فکر کردي؟ 

بهتره از اینجا بــري. دیگه نمي خوام ببینمــت. بهتره دنبال 
زندگي ات بري، ما هم زندگي خودمون رو مي کنیم.

- مي دونم خیلي اشتباه کردم، اما نمي خوام از دستت بدم. 
ما دو روز پیش قصد قولنامه کردن خونه رو داشتیم.

- درسته ولي تو این دو روز اتفاقات زیادي افتاده. 
این بحث رو هم تموم کن دیگه.

آرزو لنگان لنگان خودش را به ســرویس دستشویي رساند. 
دستي شانه هاي آرزو را لمس کرد.

- خیلي وقته داریم دنبالت مي گردیم. آخه تو کجایي؟ 
ستاره سهیل شدي، خودت هم خبر نداري؟

آرزو حتي به خودش هم زحمت نداد تا برگردد.
- اشــتباه گرفتي، برو خــدا روزیت رو یه جــاي دیگه حواله 

مي کنه آبجي.
- دختران گل رز همه چند ماهیه که بسیج شدن کل تهران رو 

دنبالت مي گردن، حاال تو بگو اشتباه گرفتي.
آرزو آنقدر سردش بود که تمام بدنش کرخت شده بود. 

چند دقیقه اي طول کشید تا تونست برگردد.
ستاره با دیدن صورت آرزو محکم او را بغل کرد.

- لباسام کثیفه، کثیف مي شي.
- مهم نیست. نمي دوني کجاها دنبالت گشتیم. 

تو که مي خواستي خونه ات رو ترک کني چرا پیش یکي از ما 
نیومدي، چرا خودت رو در به در کردي؟

آرزو نتوانست خودش را کنترل کند و با صداي بلند گریه کرد. 
ستاره هم، همراه او گریه کرد.

 - بیا بریم تــو این ســرما با لباس نــازک چطــوري تا حاال 
زنده موندي؟

- پوستم کلفت شده دیگه.
- بیا بریم بچه ها همه منتظرتن. از گرو سه نفر موندن، حاال که 

تو رو پیدا کردیم مي شیم چهار نفر.

) قسمت دوم (آرزوي بر باد رفته زندگي
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پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال در سایه ای از ابهام! 

منهای فوتبال

اســتویچف، گزینه بلغاری هدایت تیــم ملی والیبال 
ایران ســرانجام پس از اتمام مذاکراتش ایران را ترک 
کرد و به کشــورش بازگشــت و پس از بررسی نهایی 
شــرایط والیبال ایران نظرش را در خصوص همکاری 

با فدراسیون ایران اعالم خواهد کرد.
اســتویچف در مدت حضورش در ایــران از تمرینات 
چند تیم باشــگاهی، دو مســابقه لیگ برتر و برخی 
مکان های تاریخی و دیدنی والیبال ایران بازدید کرد 
و البته صحبت های جالبی هم در خصوص آنها مطرح 
کرد. وی در روزی که برای تماشــای مسابقات لیگ 
برتر به خانه والیبال آمده بود در بخشی از صحبت های 
خود اظهار داشت: من نمی دانم که در نهایت انتخاب 
خواهم شد یا نه، اما معتقدم هر مربی که هدایت تیم 
ملی ایران را عهده دار می شود باید در حد و اندازه  های 
ایران باشــد. همان تیمی که به پیشرفت های مهم و 
بزرگ رسیده اســت. هر مربی که هدایت تیمی مانند 
ایران را قبول می کند باید بداند کــه چقدر زمان نیاز 
اســت تا لیگ و بازیکنان را زیر نظر بگیــرد. این یک 
عامل مهم است که هر مربی حرفه ای کامال نسبت به 

آن آگاهی دارد.
برخی صحبت های دیگر این مربی بلغاری هم شــاید 
تلنگری برای والیبال ایران باشــد. وی خاطرنشــان 
کرد: من از فدراسیون ایران درس های خوب و زیادی 

گرفتم. 
اســتویچف ادامه داد: فدراســیون والیبال ایران یکی 
از بهترین فدراسیون هایی اســت که تاکنون دیده ام 
و برای ایــن صحبتم هم دالیلی دارم؛ در فدراســیون 
ایران اهداف این مجموعه قاب شده و روی دیوار اتاق 
آقای رییس نصب شده اســت. این یکی از نشانه های 
نظم است و من خیلی خوشــحالم هستم که با چنین 
فدراســیونی مذاکره کرده ام. پیش از این در کشوری 
ندیده بودم که چنین اقدامــی صورت بگیرد. برخی از 
فدراسیون هاـ  بلغارستانـ  دچار سیاسی بازی هستند 
و خیلی های دیگر فقط شعار می دهند و نمایش بازی 
می کنند. برایم جالب بود که مســئوالن فدراســیون 
ایران به جای عکس های خود، اهداف فدراســیون را 
به دیوار نصب کرده اند.گزینه بلغاری هدایت تیم ملی 
والیبال ایران درخصوص نقطه هــای تاریک و ضعف 
والیبال ایــران عنوان کرد: یکی از بــزرگ ترین نقاط 
ضعف والیبال ایران در باشگاه هاست؛ جایی که مربیان 
بزرگی نیســتند تا بتوانند بازیکنان بــزرگ را آماده 

حضور در تیم ملی کنند. 

درسی که استویچف از 
فدراسیون والیبال ایران گرفت

.. خسرو حیدری؛ قربانی جوانگرایی منصوریانبه کاپیتان تیمم، بها می دهم
خســرو حیدری که در ابتدای فصــل یکی از 
آمــاده ترین بازیکنان اســتقالل بــود و تمام 
حمالت استقالل از سمت او طراحی می شد در 
حال حاضر مدت هاســت که جایی در ترکیب 
ثابت استقالل ندارد و به نظر می رسد او اولین 

قربانی جوانگرایی منصوریان شده است.
منصوریان در حال حاضر ترکیب ثابت خود را 
با استفاده از بازیکنان جوان پیدا کرده و خسرو 
حیدری در دو بازی گذشــته اســتقالل حتی 
 یک دقیقه هم فرصت بــازی کردن پیدا نکرده

 است.
حیدری حاال وارد برهه تازه ای از فوتبال خود 
شده و باید دید آیا می تواند از این شرایط عبور 

کند و به ترکیب ثابت برسد یا نه.

ســرمربی تیم ملی فوتسال در پاسخ به این پرســش که چرا تنها 
اصغر حســن زاده را به عنوان بازیکن باتجربه در فهرست ۳۰ نفره 
گنجانده اســت، تصریح کرد: اصغر، کاپیتان تیم بوده و شــرایط 
تمرین و اردوها را به خوبی می داند. ســید محمد ناظم الشــریعه 
گفت: من بــه کاپیتان تیمم بها می دهم و قصد داشــتم یک لیدر 
در کنار بازیکنان جوان حضور داشته باشــد تا این بازیکنان نظم 
را از او یاد بگیرند و این طور نباشــد که بخواهیــم همه چیز را از 
اول توضیح دهیــم. اصغر هم با وجود اینکــه پایش درد می کرد و 
 مصدوم بود، به جمــع ما می پیونــدد و قطعا حضورش بســیار

02 کمک می کند.

رقابت های هفتــه نوزدهم لیــگ برتر جام خلیــج فارس با 
 تســاوی تیم های اصفهانی همراه بود و در این هفته شاگردان 
 مجتبی حسینی و عبدا... ویسی با کســب یک امتیاز، به سود

 تیم های سرخابی قدم برداشتند.
عصر دیروز تیم ذوب آهن اصفهان در ادامه این رقابت ها ساعت 
14:۳۰ در تبریز به مصاف تیم گسترش فوالد این شهر رفت که 
در پایان دو تیم تبریزی و اصفهانی فوتبال کشورمان به تساوی 

بدون گل رضایت دادند.
زردآبی های تبریز فرصت این را داشــتند کــه با یک پیروزی 
خانگی، در جدول لیگ صعود کنند و به رتبه های باال نزدیک تر 

شوند اما تساوی بدون گل مقابل ذوب آهن فقط یک امتیاز را به 
این تیم رساند تا مردان کمالوند با 25امتیاز جای خودشان را به 

نفت دایی بدهند.
تیم ذوب آهن نیز با این تساوی اگرچه در پله سوم باقی ماند اما 
فاصله امتیازی این تیم با تیم منصوریان کمتر شد تا سایه آبی 

روی پله سوم جدول بیفتد!
دیگرتیم اصفهانی نیز نتوانست در این هفته بیش از یک امتیاز 
کسب کند و در خانه مقابل تیم آبادانی صنعت نفت متوقف شد.

از ساعت 15 تیم های سپاهان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه 
نقش جهان در حالی  به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این 
دیدار با تساوی بدون گل به پایان رســید و بازی تدافعی نفت 
باعث شد ســپاهان صاحب توپ و میدان باشــد، اما در خلق 

موقعیت ناکام بماند.

 در نیمــه دوم زهــر حمالت ســپاهان بیشــتر شــد و
 چندین بار دروازه نفت را تهدید کرد. 

دفاع مطلق نفت به همراه واکنش های خوب دروازه بانش، 
مانع گلزنی سپاهان شد تا دو امتیاز خانگی سپاهان در این 
بازی از دست برود. سپاهان در روزی که هم شهری اش در 

تبریز متوقف شده بود، نتوانست به پیروزی برسد.
شاگردان عبدا... ویســی با این تســاوی فرصت نزدیک 
 شــدن به تیم های باال نشــین جــدول رده بنــدی را از 

دست دادند.
روح ا... شــریفی کار قضاوت این دیدار را بر عهده داشت. 
او در ایــن بازی به احســان حاج صفی از تیم ســپاهان و 
 علیرضا نورمحمدی از تیم صنعت نفت آبادان کارت زرد

نشان  داد.

هفته نوزدهم لیگ برتر، جام خلیج فارس؛

توقف اصفهان به کام تهران

 هر روز کــه به پایــان لیگ برتر فوتبــال نزدیک 
می شویم، حرف وحدیث ها هم بیشتر می شود. این 
روزهاست که دیگر از »پشت پرده« حرف می زنند و 
از »نقشه هایی که کشیده شده« صحبت می کنند. 
این قصه تکراری اســت با این تفــاوت که رنگ و 

لعابش فرق می کند.
روز جمعــه تراکتورســازی در دربــی تبریز برابر 
ماشین سازی متوقف شــد. در جریان بازی مهدی 
کیانی اخراج شد آن هم در شــرایطی که خودش 
می گوید الفاظی علیه داور به کار نبرده است. پس 
از این اتفاق تراکتورسازی صاحب یک ضربه پنالتی 
شد؛ اما آن را از دســت داد تا بازی با نتیجه تساوی 
بدون گل خاتمه یابد. همین اتفاق و البته دادن چند 
کارت زرد به بازیکنان تراکتورســازی  که آنها را از 
بازی با پرسپولیس محروم کرد، باعث شد تکسیرا 
دستیار امیر قلعه نویی، حرف های چند سال پیش 
این مربی را تکرار کند و از دســت های پشت پرده 

بگوید. .

مربی پرتغالی تراکتورســازی از برنامه ریزی برای 
قهرمانی تیمی دیگر )مشخصا پرسپولیس( سخن 
گفت و با اســتناد به حرف عابدینی سرپرســت 
سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال که از تمایلش 
برای قهرمانی پرســپولیس حرف زده و گفته بود 
این تیم قهرمان می شــود، گفت که در فدراسیون 
فوتبال می خواهند جام را به یک تیم دیگر بدهند. 
این حرف ها دقیقا مشــابه حرف های 12-1۳سال 
پیش قلعه نویی است، همان زمانی که او سرمربی 
اســتقالل بود و مصطفی آجرلــو مدیرعامل پاس 
و جنگ قهرمانی بین این دو تیــم بود. حاال این دو 
در تراکتورســازی هســتند و قطعا آجرلو موافق 
چنین حرفی از سوی اعضای کادرفنی اش است که 
اظهارنظری در رد آن نمی کند و جلوی این حرف ها 

را نمی گیرد.
چند ساعت پیش از حرف مربی تراکتورسازی، علی 
دایی در نشســت خبری قبل از بازی تیمش برابر 
استقالل خوزستان گفته بود »نقشه کشیده بودند 

پرســپولیس را قهرمان لیگ و استقالل را قهرمان 
جام حذفی کنند.« این حرف به معنی مهندســی 
نتایج و به عبارت ساده تر »درآوردن بازی هاست« 
اگر چنین چیزی باشد که باید به حال این فوتبال 

گریست.
 اکنون توجه به یک نکته مهم اســت و آن هم این 
اســت که اگر چنین حرف هایی صحت دارد، چرا 
برخوردی صورت نمی گیرد و اگر درســت نیست، 
چرا فدراســیون فوتبال برخوردی جدی با افرادی 
که این حرف ها را می زنند، نمی کند. با این حرف ها 
اینگونه تداعی می شــود که قهرمان هــا از پیش 
تعیین شده هستند. حال اگر تراکتورسازی قهرمان 
شود، چه اتفاقی رخ می دهد؛ درست مثل زمانی که 
علی دایی گفته بود »هر کسی بیشتر البی داشته 
باشد، سرمربی تیم ملی می شــود« اما در نهایت 

خودش سرمربی تیم ملی شد.
در اینکه در فوتبال فساد وجود دارد شکی نیست؛ 
اما اینکه بگوییم نمی خواهند فــالن تیم قهرمان 
شود یا تیم قهرمان را از قبل قهرمان کرده اند، اتهام 
بزرگی اســت و الزم است فدراســیون فوتبال به 
صورت قاطع به این اتهام پاسخ دهد و درباره وجود 

یا عدم وجود دست های پشت پرده حرف بزند.

مقامات ساخت و بازسازی برنابئو پروژه باشکوه و بی نظیری را کلید زده اند که در 
آن هتل، مرکز خرید، رستوران های زنجیره ای، بدن سازی و استخر عمومی و البته 
استادیوم فوتبال در نظر گرفته شده است.در استادیوم تازه برنابئو که قرار است در 
میانه سال 2018 به بهره برداری کامل برسد، برای میهمانان ثروتمند و ویژه این باشگاه 
به خصوص آسیایی ها هتل مجاور استادیوم در نظر گرفته شده است. به صورتی که 

پنجره اتاق هتل رو به زمین مسابقه فوتبال باز می شود.

قاب   روز درحاشیه

استادیومی در دل یک هتل بی نظیر  قلعه نویی-آجرلو؛

دست  های پشت پرده پس از 12 سال

افشارزاده پول ساموئل را نقد گرفت
علی فتح ا...زاده یک پای جدیدترین دعوای فوتبال ایران اســت. دعوا 
با علیرضا منصوریان ســرمربی اســتقالل. مدیر عامل سابق باشگاه 
اســتقالل در مصاحبه اخیرش ادعا کرد که افشارزاده پول ساموئل را 
نقدا دریافت کرده اســت. فتح ... زاده گفت: ساموئل از باشگاه ما ۳۰۰ 
هزار دالر می خواســت. آن زمان از مسئول ســازمان لیگ خواهش 
کردیم و گفتیــم 2۰۰ هزار ســاموئل را از طریق در آمد باشــگاه در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت کنید. ساموئل حتی رفت و حساب 
هم باز کرد تا پولش را بریزیم ولی در همان زمان از مدیریت باشــگاه 
عوض شدم و افشارزاده آمد. افشارزاده تا فهمید این پول هست، آقای 

خدایی را فرستاد و پول را نقد گرفت و آورد برای باشگاه خرج کرد. 

فضای مجازیک

صبح جمعه خبــری به نقل از مربی دروازه بانان روســتوف مبنی 
بر اینکه آزمون می تواند در بارســلونا بازی کند منتشر شد. حاال 
آزمون به این شــایعه واکنش نشــان داده و در اینســتاگرامش 
نوشت:»می گن از بارسا پیشنهاد دارم، از گنبد هم پیشنهاد ندارم 

چه برسد به بارسا«

اوضاع روز به روز برای اســتقاللی ها بدتر می شود، آنها باز هم با یک 
خبر بد دیگر مواجه شده اند.

  بر اساس حکم فیفا نه تنها استقالل از حضور در نقل و انتقاالت منع 
اســت که حتی نمی تواند بازیکن آزاد به خدمت بگیرد.در حالی که 
بسیاری به این امید داشتند که استقالل حداقل می تواند بازیکن آزاد 
به خدمت بگیرد؛ اما در نامه ای که به اســتقالل از سوی فیفا ارسال 

شده هیچ اشاره ای به مجوز جذب بازیکن آزاد وجود ندارد.
در یکی دو روز گذشته باشگاه استقالل با حقوقدان های مجرب هم 
مشاوره کرده و نظرات آنها را گرفته است. در متن نامه فیفا هم نیامده 
که اســتقالل فقط از پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی محروم شده 
است. اشاره ای که در نامه شــده به معنای کل زمان نقل و انتقاالت 
بازیکنان آزاد تا پایان فصل است نه تا 14 بهمن امسال یا همان دوم 

فوریه 2۰1۷.
در واقع اســتقالل از پنجره نقل و انتقاالت زمســتانی محروم شده 
است و تا آغاز فصل نقل و انتقاالت تابســتانی در سال ۹۶ نمی تواند 
با هیچ بازیکنی )آزاد و غیرآزاد( قرارداد ببندد. به این ترتیب  استقالل 
نمی تواند جباروف، آندرانیک تیموریان و سجاد شهباززاده )در صورت 
جدایی از تیم ترکیه ای( را به خدمت بگیرد و این یک شــوک برای 
استقالل و علیرضا منصوریانی است که حداقل به حضور جباروف در 
استقالل امید بســته بود تا بتواند با این بازیکن ازبکستانی به عنوان 

بازیکن آزاد قرارداد ببندد.
به هر حال، تاریخ دوباره برای اســتقالل تکرار شــده است. 1۰ سال 
پیش در اثر سوء مدیریت، لیست استقالل دیر به کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ارسال شد تا این تیم از رقابت های لیگ قهرمانان کنار گذاشته 
شود. حاال دوباره معضل بزرگ سوء مدیریت یک مشکل بسیار بزرگ 
دیگر برای این تیم رقم زده است که تا پایان فصل گریبان گیر آبی ها 

خواهد بود.

ســرمربی آلمانی تیم فوتبال لیورپول به متلــک همتای پرتغالی اش 
به خاطر حذف از رقابت های جام اتحادیه انگلیس واکنش نشــان داد.

یورگن کلوپ بعد از ناکامی در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه، باخت 
از ساوت همپتون را به خاطر وزش شدید باد معرفی کرده بود؛ اما وقتی 
او این موضوع را در کنفرانس خبری بعد از بازی پیش کشید، در عمل 
سوژه به دســت »ژوزه مورینیو«، مسئول فنی منچستریونایتد داد که 
فینالیست بازی ها شد. مربی پرتغالی برابر خبرنگاران گفت که در بازی 
فینال در ومبلی، تیمش شانس برتر میدان نیست چون در محل بازی 
به شــدت »باد« می وزد. این طعنه از جانب مربی یونایتد ها باعث شد 
تا کلوپ جواب دهد. وی اظهارداشــت:می دانم آلمان های پرشــور و 
بامزه از باد صحبت می کنند؛ اما واقعا این یک عامل تعیین کننده بود.

نمی خواهم توجیه کنم. اما برای اولیــن بار دیدم چطور به خاطر وزش 
باد، توپ از حرکت ایستاد.

آلوارو موراتــا بعد از حضور 
درخشــان در یوونتــوس 
تصمیم گرفت در تابستان 
جابه جایی ســال قبل به 
رئال  مادرید برگردد. موراتا 
در دوران ژوزه مورینیو بود 
که در رئال چهره شد؛ اما او 
کمتر فرصت بــازی کردن 
داشــت و تصمیــم گرفت 
راهی فوتبال ایتالیا شود تا 
پیراهن یوونتــوس را بر تن 
کند. این بازیکن اسپانیایی 
در یوونتوس درخشــید و بهترین بازی ها را بــرای این تیم به نمایش 
گذاشــت تا اینکه دوباره مورد توجه رئال  مادرید  قرار گرفت و به تیم 
سابق خود برگشت.با وجود اینکه موراتا در ترکیب رئال عملکرد خوبی 
از خود نشان داده؛ اما خبرهای زیادی درباره جدایی او به گوش می رسد. 
زین الدین زیدان که سرمربی رئال مادرید است، کریم بنزما را به موراتا 
ترجیح می دهد و به ندرت از او در ترکیب اصلی تیمش استفاده می کند.

با وجود اینکه رادیو اسپانیا از جدایی موراتا و احتمال حضور این بازیکن 
جوان در آرسنال سخن به میان آورد؛ اما خود او واکنش دیگری از  خود 
نشان داد. موراتا در صفحه اجتماعی خود اینگونه به خبر جدایی اش از 
رئال واکنش نشان داد: با وجود شایعاتی که به گوش می رسد، باید بگویم 
زنده باد رئال  مادرید. این رئال اســت. اجازه بدهید برای این تیم بزرگ 

جان فشانی  کنیم و بمیریم.

 از گنبد هم پیشنهاد ندارم 
چه برسد به بارسلونا !

شوک جدید به استقالل 

 واکنش مربی لیورپول
 به متلک آقای خاص!

 واکنش موراتا 
به جدایی از رئال مادرید 

اتفاق روز

فوتبال جهان

اثری از کی روش نیست؛

وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال
 در سایه ای از ابهام! 

وضعیــت کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی 
فوتبال ایــران همچنان برای ادامــه همکاری 
با این تیم نامشــخص اســت و با وجــود آنکه 
مهدی تاج پنجشــنبه شب در شــبکه خبر از 
ادامه همــکاری کی روش با تیم ملــی خبر داد؛ 
اما همچنان ســرمربی تیم ملــی از حضور در 
 انظار عمومی ســرباز زده و خبــر و اثری از وی

 نیست.

تاج در این بــاره اعالم کرد: کی روش در ایران اســت و 
از سه شنبه هفته گذشته تاکنون ســه جلسه را برگزار 
کرده ایم و نمی دانم این اخبــار کذب از کجا می آید که 

او در ایران نیست.
کی روش ایران است؛ اما ایران نیست!

داستان از آنجایی آغاز شد که برخی از رسانه ها از سفر 
کی روش خبر داده و همه را به اشتباه انداختند؛ این در 
حالی اســت که ارکان مرتبط با تیم ملی به سرعت این 
خبر را تکذیب کرده و از اقامت ســرمربی تیم ملی در 
کشــورمان خبر دادند. در این بین حتی کی روش در 
۳ جلسه متفاوت با تاج شــرکت کرده و طرفین حتی 
درخصوص تقویم آماده ســازی تیم ملــی به صحبت 
پرداخته و راهکارهای برون رفت از مشــکالت پیش رو 
را بررسی کرده اند. تاج در این خصوص گفته بود: طی 
این چند روز 2۰ ســاعت با کی روش صحبت کرده ام و 
او گفت با قدرت به کارش ادامــه می دهد ضمن اینکه 
اعتقاد داشت به اینجا نیامده که با ما بجنگد بلکه آمده تا 
با قطر و کره بجنگد. هرچند که این جنگ وجود داشته؛ 

اما آغازگر آن مهم است که کی روش نبوده است.
حاال با همه این اوصاف پاســخ به این ســوال هم مهم 
است که با وجود اعالم تاج مبنی بر ادامه همکاری مرد 
پرتغالی با تیم ملی فوتبال، چــرا کی روش همچنان از 
حضور در دفتر محل کارش در کمپ تیم های ملی سر 
باز می زند و برای تدوین برنامه های بعدی آماده سازی 
تیم ملی فوتبال همچنان دست روی دست گذاشته و 

زمان را می سوزاند؟
تغییرات در راه است؟

از اردوی تیم ملی خبر می رســد که کی روش از برخی 
مسائلی که در اردوی دبی گذشته بسیار ناراحت و حتی 

در برخی مواقع عصبی شده اســت. همین موضوع نیز 
یکی از عواملی است که باعث توقف برنامه های تیم ملی 
شده که بر اساس آن نیز شائبه تغییرات در اطراف تیم 

ملی در هر بخشی بیش از پیش تقویت می  شود.
به نظر می رســد در صورتی که به قول تاج قرار باشــد 
کی روش در تیم ملی همچنان با قدرت به کارش ادامه 
دهد باید منتظر تغییراتــی در کادرفنی در بخش های 

مختلف باشیم.
کی روش در گذشته نیز نشان داده با اهمال و کوتاهی ها 
در راه آماده ســازی تیم ملی به شدیدترین نحو ممکن 
برخورد کــرده و ایــن بار نیز اگــر ثابت شــود در راه 
برنامه های آماده سازی این تیم کوتاهی صورت گرفته 

با مسببان این اهمال کاری برخورد خواهد شد.
در همین راســتا عدم حضور دســتیاران و چشم های 
کی روش در ورزشگاه ها برای آنالیز رقابت های مختلف 

حتی می تواند با این موضوع نیز مرتبط باشد.
کی روش دیگر دلش با تیم ملی نیست؟!

سرمربی تیم ملی طی ســال های گذشته با جان و دل 
برای تیم ملی فوتبال ایران کار کرده و توانســته امروز 
بنای محکم و دژ تســخیرناپذیری را برای این تیم به 
وجود بیاورد. در این مسیر به عقیده خودش خون دل 
زیادی خورده تا امروز تیم ملــی با قدرت در بام فوتبال 
آســیا قرار بگیرد. از نگاه کی روش در این مســیر افراد 
مختلفــی در راه برنامه های او برای آماده ســازی تیم 
ملی ســنگ اندازی کرده اند که از آخرین آنها به برانکو 
ایوانکوویچ سرمربی پرســپولیس و سرمربی سابق تیم 

ملی می توان اشاره کرد.
اما این هم موضوع جدیدی نیســت و طی این سال ها 
همواره شاهد چالش و فراز و نشــیب های زیادی بین 
کی روش با ارکان مختلف فوتبــال ایران بوده ایم. با این 
حال این بار مرد پرتغالی به شــدت از مســائل اخیر به 
وجود آمده ناراحت است وگویا دیگر دلش برای ماندن 
در ایران با او همراهی نکرده و هر لحظه ســاز رفتن را 

کوک می کند.
وزارت ورزش کدام سمت غش می کند؟

کــی روش در نــوروز ۹4 تصمیــم به رفتــن گرفت 
و در جلســه با کفاشــیان توافق کرد تا بعد از دو دیدار 
تدارکاتی ایران مقابل شــیلی و ســوئد با این تیم قطع 

همکاری کرده و برای همیشه از تیم ملی برود.
با این حال و پس از بازگشت تیم ملی و در حالی که همه چیز مسیر 
طبیعی اش را طی می کــرد به یک باره فردی به نام حســنی خو از 
آســتین وزارت ورزش بیرون زد و به هر نحوی که بود در آن برهه 
زمانی کی روش را برای مانــدن و ادامه همکاری با تیم ملی متقاعد 
کرد.در آن زمان سیاســت وزارت محمود گــودرزی به هر دلیلی 
ماندن کی روش بود؛ اما بــا رفتن یکــی از ضدفوتبال ترین وزرای 
تاریخ و روی کار آمدن مسعود سلطانی فر هنوز به درستی سیاست 
وزارت ورزش در مقوله ادامه همکاری کی روش با تیم ملی مشخص 
نیســت؛ هرچند که وزیر جدید در بدو امر در چندین مصاحبه به 
طور شفاهی از کی روش حمایت کرد؛ اما حاال که نیاز است تا وزارت 
ورزش به صورت علنی ورود کرده و در ایــن ماجرا حمایت خود را 
بازگو کند، این وزارت سکوت اختیار کرده و مشخص نیست در ادامه 
مسندنشینان این وزارتخانه در خفا رأی به ماندن کی روش بدهند 

یا رفتن او؟!
معمای کی روش!

معمای کارلوس کی روش در تیم ملی مثل سریال های این روزهای 
تلویزیون ادامه دار اســت و وضعیت ادامه همکاری این مربی با تیم، 

وضعیت روشنی ندارد.
نکته بســیار مهم و قابل توجه اینکه در صورتی کــه این وضعیت 
 همچنان ادامه داشــته باشــد مطمئنا دود آن به چشــم تیم ملی

 می رود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2063  | January  29, 2017 | 16 Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2063 | یکشنبه 10 بهمن  1395|  30 ربیع الثانی  1438

یادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
 به بهانه زنده شدن زاینده رود؛به هوای پاک، به باران، برسان سالم ما را!

به هوای پاک، به باران
برسان سالم ما را!

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث ادامه خیابان شهید 
داوودی تا پایان سال جاری

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

 پیشرفت 60 درصدی ساماندهی 
فاز اول خیابان فضیلت

مدیرمنطقه 8 شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل احداث فرهنگسرای گلستان 
در نیمه اول سال آینده

اگر از شــما بخواهند اصفهــان را به طور خالصه 
معرفی کنید، حتما به شــرح آثار باســتانی شهر 
می پردازید که شناسنامه این دیار است. آثار باستانی که از دوران 
کهن به یادگار مانده، همراه با ســوغاتی های شــیرین و غذاهای 
دلچسب و هنرهای دستی، عامل شــهرت اصفهان بوده است. در 
این میان گل سرســبد جاذبه های اصفهان، زاینده رود است؛ یکی 
از بزرگ ترین رودهای مرکــزی ایران که چــون نگینی در مرکز 
اصفهان می درخشــد. زاینده رود همچون اسمش زندگی را برای 
مناطق کویری اســتان به ارمغان می آورد. چه بســیار دشت ها 
و مزرعه ها که با آب این رود خرم و سرســبز شــده اند و پرندگانی 
خسته از ســفر که پر و بال خود را در این رود شست وشو داده اند.

چهره آرام زنده رود از باالی سی وسه پل، نوازشگر دیدگان مشتاقان 
اســت و طنین پر ابهتش در دهانه های خواجو، دلگرمی خاصی 
به پله نشینان این پل می بخشد. به راســتی که پل های تاریخی 
با زاینده رود معنی یافته اند و همه بوســتان های حاشیه زنده رود 
سرسبزی خود را وامدار آن هستند. بارها کتاب جغرافیای استان را 
ورق زده ایم و به تصویر زاینده رود طغیان کرده چشم دوخته ایم.  
هریک از ما  همراه با خانواده لحظات خوشی را در جوار زاینده رود 
گذرانده و گاهی با قالب های خودســاخته به صید ماهی پرداخته 
ایم. دلگرم به گذر رودخانه، ســال های عمرمان را سپری کردیم و 
سرمست از پشــتوانه آبی، به مصرف بی رویه آب پرداختیم. شاید 
درچند دهه قبل هرگز گمان نمی کردیم که روزی در کنار عکس 
زاینده رود طغیان کرده، عکســی بگذارند و این گونه شرح دهند: 
»زاینده رود در زمان خشکسالی!« شاید حضور زاینده رود در شهر 
برای ما امری تکراری شده بود و خیال می کردیم این بستر هرگز 
خشک نخواهد شد؛ و حال بیش از  یک دهه اســت که  به زاینده 
رود خشک خو گرفته ایم. دیگر از شــور و حرارت پله های خواجو 
خبری نیست؛ دیگر در نزدیکی های زاینده رود از ماشین خود سر 
بیرون نمی آوریــم تا عبور آب را نظاره کنیــم؛ دیگر نخ قالب های 
ماهی گیری از پل بزرگمهر به داخل رودخانه فرونرفته است؛ دیگر 
صدای بلندگوی مســئول قایق های تفریحی در گوشــمان نمی 
پیچد! دیگر حتی قوهای قایقی هم به گل نشسته اند؛ همان گونه 
که مرغان آبی از این رود رفته اند. رهگذرانی که شب ها از پل های 
تاریخی عبور می کنند، مدت هاســت که درحسرت نقش زیبای 
ماه بر سطح رود مانده اند. این است نتیجه شکری که برای داشتن 
زاینده رود به جا نیاوردیم و به جایی رســیدیم که حسرت دیدن 
چند روزه زاینــده رود پــر از آب را در دل داریــم. دلمان خوش 
اســت که چند روزی آب را بر کام این زمین شرحه شــرحه، روان 
می ســازند و باز راه عبور آن را می بندند. ما میزبانان خوبی برای 
رودخانه شــهرمان نبودیم و آنقدر از تابلوی »شنا ممنوع است!« 
ترسیدیم که ناخواسته باعث شدیم آبی نباشد تا کسی غرق نشود. 
ما رودخانه را غــرق کردیم! حضور دوباره و موقــت زنده رود را به 
شهرمان گرامی می داریم و امیدواریم دل آسمان بر مردم شهرمان 
به رحم آید و جشن تولد دوباره زنده رود با نزوالت آسمانی زیباتر 
شود. حال که مشــتاقانه به مالقات زنده رود می رویم، می توانیم 
با خود عهد ببندیم که با بســتن شیر آبی، شــکوه  زنده رود را  به 
آن برگردانیــم. به زنده رود ســالمی دوباره خواهیم کــرد و به او 
می گوییم: »چو از این دیار تشــنه به ســالمتی گذشتی، به هوای 

پاک، به باران، برسان سالم ما را!«

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان  اظهار کــرد: احداث ادامه 
خیابان شهید داوودی حدفاصل خیابان میثم تا خیابان گرکان 
به طول 300 متر در دست اجراســت. عبدالرسول امامی با بیان 
اینکه این پروژه تاکنون 70 درصد پیشــرفت داشــته اســت، 
افزود: احداث ادامه خیابان شــهید داوودی تا پایان سال تکمیل 
می شود. مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر 
پروژه های منطقه ادامه داد: آســفالت معابر فرعی به مســاحت 
89هزار مترمربع برای تردد روان شهروندان با اعتبار 10میلیارد 
و 500 میلیون ریال انجام شد. امامی خاطرنشان کرد: زیرسازی 
آســفالت معابر فرعی منطقه به مســاحت 34 هزار مترمربع با 

اعتبار 10میلیارد و 200 میلیون ریال به پایان رسید.

مدیر منطقــه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســاماندهی 
فاز اول خیابــان فضیلت در خیابان امام رضــا )ع(- خیابان امام 
جواد)ع( در دست اجراست. رســالت با اشاره به اینکه این پروژه 
تاکنون 60 درصد پیشــرفت داشــته اســت، افزود: ساماندهی 

خیابان فضلیت در ایام دهه فجر به پایان می رسد.
مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامــه داد: برخی از بناهای قدیمی و فرســوده، خالی از 
ســکنه بوده و عالوه بر خطر آفرین بودن، به مکانی برای تخلیه 

زباله و ضایعات و تجمع حشرات موذی تبدیل شده است.
رسالت ادامه داد: در این راســتا رفع خطر از خانه های فرسوده 
در بافت فرسوده که امکان ریزش داشــته و محلی ناامن را برای 

شهروندان به وجود آورده بود، در دستور کار قرار گرفت.

مدیــر منطقــه 8 شــهرداری اصفهان اظهــار کــرد: احداث 
فرهنگســرای گلســتان در محله مارچین به مساحت 980متر 
مربع در دست اجراســت. عباسعلی نصوحی با اشــاره به اینکه 
این فرهنگســرا در 4 طبقه احداث می شــود، افــزود: احداث 
فرهنگسرای گلســتان با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
تاکنون 75درصد پیشــرفت داشــته و در نیمه اول سال آینده 
تکمیل می شود. مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان با اشاره به 
دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: به دنبال ارتقای سرانه فضای 
سبز، احداث بوســتان های محلی در منطقه در دستور کار قرار 

گرفت.

جلسه هم اندیشی مشترک با حضور مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان و اعضای هیئت علمی دانشــکده توان بخشی اصفهان برگزار 
شد. مسعود مهدویان فر، مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان گفت: شــهرداری اصفهان آماده همکاری هر چه بیشــتر با اعضای این 
دانشکده در حوزه توان بخشی بوده و بهبود شرایط شهروندان توان خواه اصفهانی 
از اهداف اصلی پیش رو خواهد بود. بنابر این گزارش، در جلســه هم اندیشــی 
مشــترک که با حضور مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان و اعضای هیئت علمی دانشکده توان بخشی اصفهان برگزار شد، طرفین 
از آمادگی خود جهت تعامل و ایجاد زمینه های همکاری هر چه بیشتر در حوزه 

توان بخشی برای شهروندان اصفهانی به ویژه افراد توان خواه خبر دادند.

نایب رییس کمیســیون بهداشــت، ســالمت و خدمات شــهری شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان، با اشــاره به عدم وجود فاضالب در حاشیه های شهر 
اصفهان تصریــح کرد: اهالی کــوی ولی عصــر واقع در شــهرداری منطقه4 
اصفهان مــدام شــاهد تیغه هایــی از فاضالب هســتند و گاها آتش نشــانی 
حوضچه هایــی را که پر از فاضالب شــده اســت، تخلیه می کنــد؛ همچنین 
 شهروندان ســاکن در این محله از شــهریه ســرانه خدماتی منطقه نیز شاکی

 بودند. 
زادهوش عنوان داشت: از ریاست شورای اسالمی شهرداری اصفهان تقاضا دارم 
با توجه به مصوبه اخیر اداره آب و فاضالب برای حل این مشکالت، نحوه عملکرد 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

وضعیت توان خواهان اصفهانی بهبود خواهد یافت
نایب رییس کمیسیون بهداشت شورای اسالمی شهرخواستار شد؛ 

عدم وجود فاضالب در حاشیه های شهر اصفهان

شــهردار اصفهان با حضور در همایش آغازین دوره 
جامع آموزشــی مهارتــی خالقیــت و کارآفرینی، 
برگزاری چنیــن رویدادهایی را الزمه رســیدن به 
شاخصه های شــهر جهانی خالق دانســت و اظهار 
کرد: در سال های اخیر اســتارتاپ ها و ایده تاپ ها 
در شهر اصفهان فعال شده اند؛ در همین راستا مرکز 
خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تاسیس شد تا 
ایده هایی که قابلیت اجرایی دارند در این مرکز وارد 

فاز عملیاتی شوند.
مهدی جمالی نــژاد ادامه داد: اگر همه دســتگاه ها 
در برگزاری این ایده تاپ هــا ورود پیدا کنند و تمام 
دانشجویان را در یک رقابت سالم کنار هم قرار دهند، 
می توان امیدوار بود که در آینــده نزدیک گام های 

بسیار بلندی در توسعه شهر برداشته خواهد شد.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: در حــال حاضر برای 
تحقق و ایجاد یک شهر اسالمی، گفتمان جدیدی در 
دستور کار تیم مدیریت شــهری اصفهان قرار گرفته 
است که به دنبال تسری آن به همه شهرهای کشور 
هستیم. وی معتقد اســت: خالقیت و دانش محوری، 
مهم ترین ارکان گفتمان جدید شــهری هســتند؛ 
در همین راســتا در مکتــب جدید اصفهــان قرار 
است شهرداری به یک دســتگاه دانش محور تبدیل 
شده و همه فعالیت ها بر اســاس دانش، خالقیت و 

فناوری های نوین انجام شود.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکــه در اصفهان جدید به 
دنبال قالب کــردن یک اتمســفر فرهنگی و هنری 
بر فضای شــهری هســتیم، تاکید کرد: از همین رو 
نشســت ها و برنامه های مختلــف فرهنگی و هنری 
در شــهر برگزار شــده و عالوه بــرآن هنرمندان و 
بزرگان شــهر به عنوان اسطوره ســازان نصف جهان 
مــورد تقدیــر قــرار می گیرنــد و از آنها بــه پاس 
 زحماتی که بــرای نصف جهان کشــیده اند، تجلیل 

می شود. 
به گفته وی شــهرداری اصفهان بــه دنبال خوانش 
جدید مفاهیم مدیریت شــهری بــوده و از همین رو 
 در به کارگیری شیوه های جدید، نوین و دانش مبنا، 

پیشرو است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در حــوزه بازآفرینی 
شهری به طور جدی ورود پیدا کرده ایم، عنوان کرد: 
یکی از مســائل جدید، »نوآوری فضای باز شهری« 
اســت که می تــوان در آن شــاخص های نــوآوری 
در جهــان را احصا و ســازمان های مربوطــه را نیز 

سازماندهی کرد.

شهردار اصفهان عنوان کرد:

شهرداری دانش محور می شود

با مسئوالن

رضا امینی در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر اصفهان، 
ضمــن خیرمقدم بابت حضور شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شهر قهجاورســتان اظهار کرد: باوجود تالش های 
بیهــوده دولت بختیــار، آخرین بازمانده ســلطنت پهلوی 
از ایران خارج شــد و امام خمینی)ره( که قرار بود 5 بهمن 
به ایران بازگردند، 9 صبــح روز دوازدهم بهمن ماه به ایران 
مراجعت کردند و طی ده روز پــر تالطم که بعدها دهه فجر 

نام گرفت، انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید.
امنیت ایران در دنیا زبانزد است

وی ادامه داد: کارکرد جمهوری اســالمی ایــران از جمله 
امنیت و معیشت آن در دنیا زبانزد است که این امر به خاطر 
جان فشانی شــهدای دفاع مقدس و رزمندگان جان برکف 
امروز است. رییس شورای اســالمی شهر اصفهان، در ادامه 
با تاکید بر اینکه همه موظف به حفــظ ارزش های انقالب 
اسالمی هستیم، خاطرنشــان کرد: امیدواریم جشن های 
انقالب اســالمی هرچه باشــکوه تر و پر رونق تر از گذشته 
برگزار شود و انتظار این است که شهرداری اصفهان نیز در 

تحقق این امر بکوشد.
به گفته امینی، مطرح کردن حاکمیت اســالم، شــناخت 
نیروها و ظرفیت هــای عظیم مردمی، اتــکا به ذات الیزال 

الهی، گم نکردن هدف در طول مبــارزات و حفظ انقالب از 
اقدامات دشــمنان، ازجمله شــاخصه های انقالب اسالمی 
است که به ساماندهی و تشکیل ارگان های مهمی همچون 

بسیج مستضعفین که از ارکان نظام هستند، منجر شد.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان در ادامه سخنان خود 
اظهارکــرد: در هر حرکت عمومی و هر نهضت، الزم اســت 
که بر اســاس تفکرات و مبانی پایه ای این نهضت و جریان، 
»واژه سازی« و »نهادســازی« صورت بگیرد؛ چراکه وقتی 
یک فکر جدید )مثل فکر حکومت اســالمی و نظام اسالمی 
و بیداری اســالمی( مطرح مي شــود، مفاهیم جدیدی را 
به جامعه القــا مي کند؛ بنابراین ایــن حرکت و نهضت باید 
واژه های متناسب خودش را دارا باشد، چون اگر از واژه های 
بیگانه وام گرفته شود، فضا آشــفته خواهد شد. وي افزود: 
هنر بزرگ امــام بزرگوار ما این بود کــه چارچوب محکمی 
را برای این انقالب به وجود آورد و نگذاشــت این انقالب در 

هاضمه قدرت ها و جریان های سیاسی مسلط هضم شود.
بیت الغزل کار امام، ایجاد حکومت اسالمی بود

امیني با اشاره به شــرایط زندگي مردم پیش از به پیروزي 
رســیدن انقالب اســالمي یادآور شــد: وضع ایران قبل از 
پیروزی انقالب، وضع خوبی نبود؛ مردم در حال بال تکلیفی، 

دشمنان مســلط و کشــور پایگاه اســراییل و استراحتگاه 
ســران رژیم صهیونیســتی بود که می آمدنــد، می بردند، 
می خوردند و استفاده  سیاســی و مالی می کردند. وي ادامه 
داد: بیت الغزل کار امام، ایجاد حکومت اسالمی بود؛ چراکه  
اگر فــرض کنیم چنین انقالبــی بدون شــعار حکومت به 
راه می افتاد )بــه عنوان اصالحات و همــان کارهایی که در 
تاسیس عدالتخانه و تشکیالت مشــروطیت انجام گرفت(، 
بالشــک کار امام، یک دهم کار االن اهمیت نداشت؛ چون 
باالخره آن خاندان می رفتند و جناح و جریانی از متدینین 
)که قاعدتا منتخبــان امــام، متدینین بودنــد( روی کار 
می آمدند؛ اما آن کار یک موضوع بود و این کار یک موضوع 

دیگر است.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار کرد: رهبری امام 
خمینی)ره( و ویژگی ها و امتیازات خاص آن در نگاه آیت ا... 
خامنه ای، از اصلی ترین و مهم ترین دالیل پیروزی انقالب 
اسالمی، تثبیت نظام اسالمی در کشور و حرکت روبه جلوی 

ملت ایران در عرصه های گوناگون است.
وي بــا تاکید بر اینکــه دهه فجر ســرآغاز طلوع اســالم،  
خاســتگاه ارزش هاي اســالمي، مقطع رهایي ملت ایران و 
بخشــي از تاریخ است که گذشــته را از آینده جدا ساخته، 
گفت: در دهه فجر، اسالم تولدي دوباره یافت؛ به طوري که 
این دهه در تاریخ ایران نقطه اي تعییــن کننده و بي مانند 
به شــمار مي رود. امیني خاطرنشــان کرد: در مذهب ما،  
احساســات،  گریه و شــادي، حب و بغض و عشق و نفرت 
جایگاه واالیي دارد. از این رو جشــن هاي دهــه فجر باید 
همچون مراسم و اعیاد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي 
باشد. باید کلیه مســاجد فعال شــوند و مردم با حضور در 
مساجد خاطره فراموش نشدني حضرت امام)ره( و پیروزي 

انقالب اسالمي را جشن بگیرند.
ایران جزو 5 کشور برتر منطقه در زمینه فناوری 

فضایی است
امینی در ادامه با اشــاره به 14 بهمــن روز فناوری فضایی 
عنوان کرد: فناوری فضایی کشور در سال های 88 تا 93 به 
اوج خود رسید؛ به طوری که امروزه در جرگه 5 کشور برتر 

منطقه و 8 کشور برتر جهان در این زمینه قرار گرفته ایم.
وی از تصویب ســند معماری و شهرسازی کشور در شورای 
عالی انقالب فرهنگی خبرداد و گفت: این ســند با همکاری 
راه و شهرســازی تدوین شــده؛ اما متاســفانه در تدوین 
آن شــوراها و شــهرداری ها دخیل نبوده اند؛ بــا این حال 
امیدواریم راهکار مناســبی پیرامون مســائل ساخت و ساز 
باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج 
پیکر 15 آتش نشــان و 4 شهروند از ســاختمان پالسکوی 
تهران، بیان کرد: در هفته گذشته جلساتی با حضور تمامی 
دستگاه های اجرایی مرتبط با ایمنی ساختمان ها، برگزار و 
طی آن مقرر شد که تمامی ساختمان های درمعرض خطر 
در اصفهان، شناسایی و پالک کوبی شوند و ضمن بازنگری 
کلی نسبت به مقررات ایمنی، شــرایط رعایت این الزامات 

برای شهروندان بیشتر فراهم شود.

 جلساتی با حضور 
تمامی دستگاه های 

اجرایی مرتبط با 
ایمنی ساختمان ها، 

برگزار و طی آن 
مقرر شد که تمامی 

ساختمان های 
درمعرض خطر در 

اصفهان، شناسایی و 
پالک کوبی شوند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

شناسایی ساختمان های در معرض خطر

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: کارکرد جمهوری اســالمی ایران در دنیا زبانزد است که این 
مسئله را مدیون جان فشانی شهدا هستیم.

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 
اصفهان اظهار کرد: ســتاد دهه فجر با رویکرد عمومی، 
نوآورانــه و خالقانه کردن این مراســم با مشــارکت 
تمامی نهادها و دســتگاه ها با حضور 24 کمیته، تمام 
ظرفیت ها را بــرای اجرای یک مراســم مناســب به 
کار خواهد گرفت. جعفر عســگری گفت: اســتفاده از 
ظرفیت هنری، ایجاد امید و نشــاط، وحدت، همدلی 
و وفاق در جامعه، ازجمله نکاتی اســت که برنامه های 
دهه فجر باید بر محور آنها حرکت کند. وی اضافه کرد: 
برخی از سازمان ها نتوانســته اند دستاوردهای انقالب 
را هنرمندانه ارائــه کنند و جا دارد مدیریت شــهری 
در این زمینه مقصــود را هنرمندانه برســاند؛ چراکه 
دســتاوردهای هنرمندانــه انقالب باید به درســتی و 
هنرمندانه در فضای مجازی به نســل جوان و نوجوان 

ارائه شود. 
عسگری با اشاره به اینکه نباید بهره برداری سیاسی از 
تریبون دهه فجر صورت گیرد، گفت: تریبون ستاد دهه 
فجر بــرای تعبیر معیارهای انتخابــات در اختیار افراد 
قرار خواهد گرفت و از این طریق می تــوان مردم را به 

شرکت در انتخابات تشویق کرد.

فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی و حسن خلق، 
در اتوبوس های شــهری مناطق 15گانــه اصفهان به 

شهروندان آموزش داده می شود.
دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان 
افزود: بــه منظور ســهولت در انجام کارهــای روزانه 
شــهروندان همچون اســتفاده از حمل ونقل عمومی، 
خدمات بانکی و...، فرهنگ ســازی استفاده از خدمات 

الکترونیکی در دستور کار این دبیرخانه قرار گرفت.
ســعید امامی ادامه داد: بر این اســاس 12 هزار کارت 
ســفر مطالعه که هر ماه با موضوعــی در بیش از 600 
دستگاه اتوبوس شهری اصفهان نصب می شود، به این 
موضوع اختصاص داده شد تا  با استفاده از داستان های 
جذاب، فرهنگ اســتفاده از خدمــات الکترونیکی را 

ترویج کنیم.
وی، خوش خلقی و خــوش رویی افــراد در جامعه را 
یکی از مهم ترین عامل موفقیت آنان در انجام کارهای 
روزانه، عنوان و اظهار کرد: در ایــن دوره از کارت های 
سفر مطالعه، با استفاده از داســتان های کوتاه به این 
موضوع نیز پرداخته شده است تا شهروندان از مزایای 

این سنت نیکو آگاهی یابند.

 از تریبون دهه فجر 
بهره برداری سیاسی نشود

 ترویج فرهنگ شهروندی
در اتوبوس های شهری اصفهان

درحاشیه 

حجت االســالم حبیب رضا ارزانــی، مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، همزمان با برگزاری مراسم 
دوچرخه ســواری مدیران اســتان، به همراه مدیران شهری 
رکاب زد. وی که از ابتدا در این برنامه حضور داشت، با حضور 
متفاوت خود همراه با دیگر مدیران شهر به رکاب زنی پرداخت 
تا نشان دهد روحانیون و اهالی حوزه و دانشگاه هم به دنبال 
تحقق شعار »اصفهان؛ شــهر دوچرخه ها« هستند. وی در 

حاشیه برگزاری این مراسم گفت: در حوزه فرهنگ ترافیک 
و فرهنگ عمومی، یکی از فعالیت های مورد نیاز در جامعه، 
ترویج فرهنگ دوچرخه سواری است که جا دارد در این زمینه 
از همه کسانی که در حوزه دوچرخه ســواری اقدام کردند، 
تشکر کنم. وی با بیان اینکه یکی از بهترین کارهای صورت 
گرفته در اصفهــان پیرامون آلودگی و هــوای پاک، احیای 
سنت دوچرخه ســواری بوده، بیان داشــت: جوانان و حتی 

سالخوردگان شــهر اصفهان از دیرباز از این فرهنگ استفاده 
می کرده اند و دوچرخه ســواری، یک فرهنگ رایج و یکی از 
مولفه های فرهنگ رایج در شهر اصفهان بوده است؛ بنابراین 

باید در صدد باشیم که آن را بار دیگر در جامعه احیا کنیم.
ارزانی با اشــاره به حضور متفاوت خود در این برنامه با لباس 
ورزشــی تصریح کرد: من در تهران تا دماوند را رکاب زدم و 
ســپس با آن فاصله گرفتم. امــروز اما، احســاس کردم که 
برای جامعه و شــهر اصفهان نیاز اســت که به این فرهنگ 
گرایش پیدا کنند و با این رویکرد، در مراســم حاضر شده و 

دوچرخه سواری کردم .    

همزمان با همایش دوچرخه سواری مدیران اصفهان صورت گرفت؛

حضور متفاوت مدیرکل ارشاد با لباس ورزشی

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان رتبه نخســت توزیع متوازن رشته ها در سطح 
کشور را دارد، گفت: 42 درصد دانش آموزان اصفهانی 

جذب رشته های فنی و حرفه ای می شوند.
 محمدحسن قائدی ها ظهر امروز در جمع خبرنگاران 
درباره شــیوه های مهارت آموزی دانش آموزان اظهار 
داشت: یکی از مشــکالت آموزش و پرورش مربوط به 

سلطه پیدا کردن آموزش بر پرورش است.
وی افزود: همه دســتگاه ها باید به این موضوع کمک 
کنند و بینش خانواده باید اصالح شــود؛ ما می گوییم 
هر دانش آموز یک مهارت؛ به مدیران نیز اعالم کردیم 
که دانش آمــوزان باید در کنــار دروس عمومی خود 
یک مهارت را فرا بگیرند که شــامل مهارت اجتماعی 

و زندگی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
مدارس برای ایــن کار آماده هســتند و بینش فکری 
مدیران به این ســمت رفته اســت، گفت: خانواده ها و 
دســتگاه ها نیز باید کمک کنند، مطالبــات خانواده ها 
فقط کنکور و تســت نباشد و به این مســائل نیز توجه 

بیشتری صورت گیرد.

مدیرعامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان با 
اشــاره به آغاز فعالیت کارگروه هــای تخصصی ورزش 
شهروندی برای رشــته های مختلف ورزشی، گفت: این 
کارگروه های 15 گانه از دو هفته پیش فعالیت رســمی 

خود را آغاز کرده اند.
علی قاســمی اظهارکرد: کارگروه های تخصصی ورزش 
شهروندی، باالترین سطح تصمیم گیری در بخش های 

فنی و اجرایی سازمان ورزش را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: قرار است در رشته های توپی، انفرادی 
و رزمی، جشــن ها، جشــنواره ها، آموزش و پژوهش، 
رشته های آبی، محالت و اقشار، در بخش عمومی برای 
پیشکســوتان و ســالمندان کارگروه ها فعالیت داشته 

باشند تا ارتباط خوبی با مردم برقرار شود.
مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه کارگروه هایی برای زیرســاخت ها و تجهیزات 
تخصصی، نگهداری و توسعه و ساماندهی اماکن ورزشی 
تشکیل شده است، گفت: در نظام داوطلبی نیز به عنوان 
کمیته ای فعال، قرار اســت 800 نفر از مربیان، داوران و 
مسئوالن اجرایی، انجمن های ورزشی و شورای ورزش 

مناطق شرکت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد:

هر دانش آموز، یک مهارت
آغاز به کار15 کارگروه تخصصی 

ورزش شهروندی در اصفهان

سازمان ورزش آموزش و پرورش تبلیغات اسالمی فرهنگ شهروندی

شهرداری

سیاوش
پاک سرشت
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

زبــان آدم )انســان چگونه زبان را ســاخت 
زبان چگونه انســان را ســاخت( اثر»درك 
بيكرتون« را با ترجمه»محمدراســخ مهند« 
نشــر آگه در 338 صفحه چاپ و روانه بازار  

کرده است.
  نویسنده در مقدمه این کتاب درباره تأليف 
آن آورده است:»من با دو هدف این کتاب را 

مي نویسم.
نخست، خيلي مشــتاقم که شما را قانع کنم 
که زبان کليد انسان بودن است، و بدون فهم 
چگونگي شــكل گيري زبان، ما نمي توانيم 

هيچ گاه اميــدوار باشــيم کــه خودمان را 
بشناسيم.

 این حرف را به این دليل نمي زنم که در چند 
دهه گذشته به تكامل زبان اندیشيده ام بلكه 
کامال برعكس، من در چند دهه گذشــته به 
تكامــل زبان اندیشــيده ام چــون مطمئن 
هستم کليد شــناخت انســان در این نكته 

است.
 اشتياق من براي متقاعد کردن شما به شور 
و حرارت من براي دانستن و شناختن انسان 
برمي گردد، شــور و حرارتي که تمام عمر با 

من بوده است.
دليــل دوم ایــن اســت کــه مي خواهــم 

 عواملي که مطالعه  تكامل زبــان را ناممكن 
کرده انــد، و ایــن حــوزه را بــه ملغمه اي 
ادعاهــاي  و  متناقــــض  نظریــــات  از 
 بي اســـــاس و نگـــــرش هایي ناسازگار 
تبدیــل کرده انــد، کنــار بگــذارم. یكــي 
از ایــن عوامــل را قبــال گفتم:»تعصــِب 
نخســتي مرکزي« کــه بســياري را در این 
حيطه تحت تاثيــر قرار داده و باعث شــده 
اســت آنها فقــط بــر پيوســتگي ژنتيكي 
مــا بــا ميمون هــاي انســان نماي بزرگ 
تاکيد کننــد و تمام تفاوت هــاي محيطي 
 و زیســت بومي بيــن نيــاکان مــا و آنها را

 نادیده بگيرند.«

خورش هویج و پرتقال

لبخندک

گوناگون

گل بازی

مــواد الزم: فیلــه مــرغ ۸ عدد،پیاز 
متوســط یک عدد،فلفل دلمه ای رنگی یک 
عدد کوچک،کره ۱۰۰ گرم،چوب دارچین یا 
برگ بــو2 تکه،هویج 6 تــا ۸ عدد،پرتقال 2 
قاشــق   ۴ تــا   ۳ متوسط،شــکر  عــدد 
غذاخوری،نمــک و فلفل به میــزان خیلی 
کم،زعفران آب کرده به میــزان دلخواه،آب  
لیموتــرش تازه 6۰ میلی لیتــر )یک چهارم 

پیمانه(،آب هویج پرتقال مخلوط 2 پیمانه،تراشه پوست پرتقال کمی
طرز تهیه:   نیمی از کــره را در قابلمه ای که می خواهیم خــورش را تهیه کنیم 
می ریزیم. وقتی کره ذوب شد، پیاز نگینی خرد شــده را به همراه فلفل دلمه ای خاللی 
شــده در آن کمی تفت می دهیم و بعد فیله های مرغ را به مخلوط پیاز و فلفل دلمه ای 

اضافه کرده و با افزودن زعفران آب کرده به تفت دادن ادامه می دهیم.
 پرتقال را پوســت گرفته، به تکه های ریز خــرد می کنیم و به مواد مــی افزاییم. حاال 
حرارت را کم می کنیم تا پرتقال آب انداخته و مــواد با آب پرتقال ها و آب هویج پرتقال 

بپزد، در این مرحله چوب دارچین را داخل خورش می اندازیم.
هویج ها را به شــکل حلقه ای خرد کرده، می پزیم و وقتی خــورش جوش آمد، به مواد 
اضافه می کنیم. می توانیم کمی تراشه پوســت پرتقال نیز داخل خورش بریزیم. وقتی 
که خورش کمی جا افتــاد، آن را با شــکر، آبلیمو، زعفران، نمک و فلفل چاشــنی دار 

می کنیم. باید دقت کنیم که این خورش چاشنی ترش و شیرین غلیظی دارد.

کشورها را در دنیا با 
چه لقب هایی می شناسند؟)1(

وقتی که ما مدرســه می رفتیم، زنگ هنر 
دو بخش داشــت: خطاطی و نقاشی. برای 
من که هیچ اســتعدادی در خطاطی نداشتم، زنگ خط چیزی 
تو مایه های جوهربازی بود. همیشــه هم موقــع امتحان های 
پایان ثلث یکی از بچه ها زحمت می کشــید و به جای من خط 
می نوشــت. من هم قول می دادم که به جای او انشــا بنویسم یا 
اگر خانم معلــم برگه های امال را داد کــه تصحیح کنم، یکی دو 
تا از غلط هایش را زیر سبیلی ردکنم. زنگ نقاشی آن قدرها هم 
بد نبود، هر جور بود از عهده اش بر می آمدم. اســتعداد من ولی 
گل بازی بود که نه در مدرســه درس داده می شد و نه آن روزها 
هنوز کالس سفالگری بین مردم رسم شــده بود که بروم و آنجا 
استعدادم را شکوفا کنم. شانســی که بچه های این دوره و زمانه 
آورده اند این اســت که حاال خیلی راحت تر می توانند هنر یاد 
بگیرند. شــاخه های هنری مختلفی درس داده می شود و برای 
یادگیری بعضی از آنها حتی الزم نیســت که کســی پایش را از 
خانه بیرون بگذارد. گل ســازی و منبت کاری یا شمع سازی و 
قابسازی را می شود راحت در خانه یاد گرفت و  دیگر احتیاجی 
نیست که برای پیدا کردن یک کالس هنری تا آن سر شهر رفت. 
این روزها پدر و مادرها هم آگاه تر شده اند و کمتر پیش می آید 
که بچــه ای را وادار کنند تا چیزی را یاد بگیــرد که آنها آرزوی 
یادگرفتنش را داشته اند! وســایل ارتباط جمعی هم زیاد شده و 
میزان آشــنایی افراد با هنرهای کوچک و نیمه فراموش شده را 
فراهم کرده اند. هنر، سر ریز روح است. پناه بردن به یک فعالیت 
هنری برای کســانی که مشــاغل جدی را به عهده دارند، مثل 
بازکردن پنجره ای است که نســیم خنک کوهستان را به درون 
راه می دهد. تازگــی و طراوتی که ذهــن را متمرکز می کند و 

خستگی و یکنواختی را از بین می برد. 

رازهایی درباره زبان آدم 

علل شکست در رژیم های الغری)1(
از آنجایی کــه چاقی به یکی از معضــالت اصلی جوامع امروزی تبدیل شــده،تمایل 
به داشــتن تناســب اندام دغدغه ذهنی بخش عظیمی از جامعه شــده و در بسیاری 
از افراد جنبه یک بیماری ذهنی را پیــدا کرده و این عوامل ظرفیــت بزرگی را برای 
سوء استفاده آژانس های تبلیغاتی فراهم کرده است به شکلی که روز و ساعتی نیست 
که وســیله، دارو و رژیم غذایی جدیدی با عنوان الغری وارد بازار نشــود و افرادی که 
چنین دغدغه هایی دارند با وجود اینکه شاید بارها روش ها و وسایل دیگری را استفاده 
کرده و نه تنها سودی نبرده بلکه دچار عوارض شــده اند باز هم فریب این تبلیغات را 

می خورند.
شــاید بارها این عبارت را از زبان این افراد شنیده باشــید که آب هم می خورم چاق 
می شــوم یا افراد زیادی را دیده اید که با وجود مصرف سبزیجاتی مثل کاهو به عنوان 
غذای اصلی و پرهیر از مصرف سایر دســته های غذایی باز هم آن طور که می خواهند, 
الغر نمی شوند و دائماً با این موضوع درگیری ذهنی دارند اما طب سنتی ایرانی پاسخ 

خوبی برای این مشکالت دارد و آن هم بحث مزاج شناسی است.
 مصرف بیش از حد کاهو موجب بروز چاقی افراد می شود

مزاج بدن برخی افراد مرطوب )تر( و رطوبت پذیر اســت، از طرفی طب ایرانی یکی از 
دالیل اصلی چاقی را وجود رطوبت اضافی می داند و مصرف زیاد آب و سبزیجاتی مثل 

کاهو به افزایش رطوبت بدن منجر شده و بر چاقی می افزاید.
یکی از درمان های اصلی طب ایرانی برای کاهــش وزن، جلوگیری از افزایش رطوبت 
غیر طبیعی یا اســتفاده از غذاها و داروهایی اســت که این رطوبت اضافــه را از بین 

می برند.

نداشاه نوری

در حدود 2۰۰ کشــور در جهان و با نــام مخصوص به 
خودشان ثبت شــده اند، اما هرکدام این نام  را از جایی 
آورده اند یا اینکــه در دنیا با عنوان دیگری شــناخته 

می شوند. 
 در این گــزارش نگاهی داریم بــه لقب هایی که روی 
برخی کشورها گذاشته شــده و البته برخی از آنها به 
اشــتباه در ایران با نام دیگری معروف شده اند، مانند 
سوییس که در ایران آن را کشور ساعت ها می شناسیم، 

اما در جهان به عنوان دیگری معروف  است. 
ایران: سرزمین پارس

آریاییان ســرزمین خــود را ایریوَشــی ُنِم یــا ایریو 
دئینگهونام یعنی »مســاکن آریاییان« می خواندند و 
بعدها که دارای حکومت و پادشاهی شدند میهنشان را 
ایریانو ْخَشْثُر یعنی »پادشاهی ایرانیان« خواندند. این 
نام بعدها اِئران َشْتر و »ایران َشــهر« شده که »ایران« 
کوتاه شده همین نام اســت. اما »پارس« یا »پرشیا« 
واژه ای بوده که اروپاییان از 2۵۰۰ ســال پیش به کار 
می بردند و این عنوان همچنــان روی ایران باقی مانده 

است.
چین: اژدهای قرمز

اژدها یکی از موجودات افســانه ای چینی اســت که 
نمادی از قدرت محســوب می شــود. در اسطوره های 
چینی اژدها با هیبت حیوانات مختلف وجود دارد، اما 

اغلب اژدها ماری است که چهار پا دارد.
کوبا: کاسه شکر

کوبا صادر کننده اصلی شکر قند در جهان است که به 
همین دلیل آن را کاسه شکر جهان می نامند.

ژاپن: کشور آفتاب تابان
به ژاپن کشــور آفتاب تابان می گویند چــون هر روز 
این طور به نظر می رســد که خورشــید از ژاپن به دنیا 

سالم می کند. 
ژاپنی ها به خودشــان »نیپون« یا »نیهون« می گویند 
که ترجمه آن منبع آفتاب می شود، اما در دیگر زبان ها 

به کشور آفتاب تابان ترجمه شده است.
مصر: سرزمین فراعنه )هدیه رود نیل(

رود نیل از میانه آفریقا می گذرد و کشــور مصر هم به 
دلیل وجود این رود برپا شــده اســت، به همین دلیل 

است که مصر را هدیه این رود به زمین می دانند.
 از ســوی دیگر امپراطوری فرعون  در این کشور بسیار 
شناخته شده است و خیلی ها مصر را سرزمین فراعنه 

می دانند.
مغولستان: سرزمین آسمان آبی

مغولستان از کشــورهای بکر و دست نخورده ای است 
که بسیاری از ســنت ها و فرهنگ های قدیمی در آن 
زنده اســت و زندگی عشــایری در آن جریــان دارد، 
آســمان آبی که این روزهــا دیگر در کمتر شــهری 
 پیدامی شود، مغولستان را به نام سرزمین آسمان آبی 

می شناسند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان پیرامون 
پروژه های قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر گفت: 
در دهه مبارک فجر در شرکت آبفای استان اصفهان، ۱6 
پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری بیش از یک هزار 

و ۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
مهندس هاشــم امینی به افتتــاح پــروژه تصفیه خانه 
فاضالب سده لنجان و ورنامخواست اشــاره کرد و گفت: 
عملیات احداث این تصفیه خانه در تیرماه ســال 92 آغاز 
شــد. اجرای عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب سده 
لنجان و ورنامخواست براساس انعقاد قرارداد بیع متقابل 
میان شــرکت آبفای اســتان اصفهان بــا مجتمع فوالد 
مبارکه در دســتور کار قرار گرفت؛ به طــوری که مقرر 
شد با ســرمایه گذاری بخش خصوصی، این پروژه در بازه 
زمانی ۳ساله عملیاتی شود که خوشبختانه این امر محقق 
گردید؛ در حالــی که اگر قرار بود این پــروژه با تخصیص 
اعتبارات دولتی اجرایی شود حداقل 2۰ سال زمان می برد 

و دلیل آن هم تزریق قطره چکانی اعتبارات دولتی بود.
وی افــزود: تصفیــه خانــه فاضــالب ســده لنجان و 
ورنامخواست در مساحتی به وســعت ۳2 هزارمتر مربع 
احداث شــد که به روش لجن فعال و هوادهی گسترده با 
دبی خروجی ۱۸9 لیتر در ثانیه و دبــی ورودی ۴ هزار و 
6۸۰ مترمکعب در روز اســت که پیش بینی شده با بهره 
برداری از فاز اول این تصفیه خانــه، جمعیتی بالغ بر ۳۸ 

هزار نفر تحت پوشــش خدمات شــبکه فاضالب قرار 
گیرند.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آبفای 
استان اصفهان، با اشاره به افتتاح فیلتر شنی 

)تصفیه فیزیکی( آب فریدونشــهر گفت: 
فیلتر شــنی آب فریدونشــهر در حالی 
عملیاتی شــد که به دلیل شرایط آب 
و هوایی این شهرســتان کــه در غرب 
اســتان قرار دارد و همچنین 
وجود چشمه لنگان 

کــه 

یکی از سرشــاخه های زاینده رود است، در این 
منطقه قرار دارد که اصوال در هنگام بارندگی با 
سیالبی شدن رودخانه چشمه لنگان کدورت 
آب تا حــدود NTU 40 افزایش می یافت 
و این امر مشــکالتی برای تامین آب شرب 
منطقه ایجــاد می کرد که خوشــبختانه با 
اجرایی شــدن آن )که مجهز بــه ۴ فیلتر 
 NTU شنی اســت( کدورت آب به زیر یک
می رســد. بر این اســاس می تــوان گفت 

عملیاتی شــدن این پروژه از اهمیت بسزایی 
برخوردار است.

وی درخصوص بهره بــرداری از تبدیــل هواده 
سطحی فاز 2 تصفیه خانه شمال به هوادهی عمقی و 

تبدیل هواده سطحی فاز 2 تصفیه خانه فاضالب جنوب 
به هوادهی عمقی گفت: با تبدیل شدن هواده سطحی فاز 
2 تصفیه خانه فاضالب شمال و جنوب به هوادهی عمقی، 
راندمان فرآیند تصفیه در این تصفیه خانه افزایش می یابد؛ 
به طوری که تاثیر بســیاری در افزایش کیفیت پســاب 
خروجی در این تصفیه خانه های فاضالب دارد؛ همچنین 
بازسازی حوض های ته نشــینی اولیه فاز ۳ تصفیه خانه 

رسید و در دهه فجر جنوب هم بــه پایان 
ه بــه  بهر

برداری 
می رسد؛ این 

درحالی اســت که از سال 62 تاکنون 
سرریز حوضچه ها تعویض نشده بود و به علت فرسودگی، 
تاثیر سویی در فرآیند تصفیه داشــت که خوشبختانه با 

بازسازی آن فرآیند تصفیه بسیار ارتقا یافته است.
مهندس امینی گفت: یکــی از پروژه هایــی که در دهه 
مبارک فجر به بهره برداری می رســد نصب و راه اندازی 
آنالیزور مولتی پارامتر تصفیه خانه های بهارستان 
و جنوب اســت که با اجرایی شــدن این پروژه 
پارامترهای آلودگی پساب به صورت آنالین 
اندازه گیری می شــود و نیز نتایج کیفی 
پســاب به صورت آنالین قابل مشاهده 
و بررســی اســت؛ این درحالی است 
که عالوه بــر تصفیه خانــه فاضالب 
بهارستان و جنوب، شــرکت آبفای 
استان و اداره محیط زیست می توانند 
به صورت آنالین کیفی بودن پســاب 
خروجی این تصفیــه خانه ها را مورد 
بررسی قرار دهند؛اما تا قبل از اجرایی 
شدن این پروژه واحدهای نظارتی تنها 
به صورت موردی می توانســتند کیفیت 
پســاب را ارزیابی کنند و هم اکنون این امر 
آنالین و در هر لحظه شدنی است که این فرآیند 
در افزایش کیفیت پساب خروجی از این تصفیه خانه 

موثر است.

مهندس امینــی، پیرامون اجرای 
عملیــات کلکتــور فاضــالب 
خیابــان میردامــادی جهت 
حذف ایستگاه پمپاژ فاضالب 
دســتگرد و اجرای عملیات 
انتقــال آب و ایســتگاه های 
پمپــاژ فاضالب شــماره ۱ و 
2 شــهرک برق و الکترونیک 
خاطرنشان ســاخت: با اجرای 
یک و نیــم کیلومتــر کلکتور 
فاضالب به قطر ۱2۰۰ میلی متر 
در خیابــان میردامادی و ســاخت 
2 حوضچــه مخصــوص، بخشــی از 
فاضالب شهرســتان خمینی شهر که از 
طریق ایستگاه پمپاژ دستگرد به تصفیه خانه 
فاضالب شــاهین شــهر انتقال می یافت یا حذف 
ایستگاه پمپاژ دستگرد، تنها از طریق خط انتقال ۱2۰۰ 
میلی متری به تصفیه خانه شمال اصفهان منتقل می شود 
که در حقیقت حذف ایستگاه پمپاژ دستگرد، نه تنها باعث 
حذف بو در منطقه می شــود بلکه کاهش هزینه ها را نیز 
دربرداشته اســت. همچنین با عملیاتی شدن خط انتقال 
آب به شــهرک برق و الکترونیک بســیاری از کارگاه ها و 
کارخانجات مســتقر در این واحد صنعتــی، نیاز آبی آنها 

برطرف می شود.
رییــس هیئــت مدیــره و 

شــرکت  مدیرعامل 
اســتان  آبفای 

ن،  صفهــا ا

درخصوص احداث شیرخانه ورودی 
به فلمن و شــیرخانه خروجی از فلمن، 

احداث شــیرخانه ارغوانیه، شــیرخانه دینان و 
شــیرخانه زازران گفت: در ســال های اخیر به جهت 

کمبود منابع آبی، یکی از اولویت های شرکت آبفای استان 
اصفهان، تامین و توزیع عادالنه آب در تمام روزهای سال 
بوده است؛ بر این اساس احداث شیرخانه های مختلف در 
نقاطی که نیاز بیشتری احساس می شد همچون ورودی 
به فلمن، خروجــی از فلمن، ارغوانیه، دینــان، قلعه میر 
و زازران در دســتور کار قرار گرفت؛ به طوری که درحال 
حاضر با اجرای این پــروژه ها در هنگام وقــوع حوادث، 
مهار و کنترل حوادث بهتر انجام می شــود. ساختار فنی 
خطوط انتقال آب اصالح شــد که در نهایت با کنترل به 
موقع حوادث و اصالح خطوط انتقالی، نه تنها از هدررفت 
آب جلوگیری می شــود، بلکه احداث شیرخانه در نقاط 
پرحادثه و اصالح خطوط انتقال و توزیع عادالنه آب تحقق 

می یابد.
مهنــدس امینی اعــالم کــرد: در دهه مبــارک فجر از 
۱9۰کیلومتر اجرای شــبکه فاضــالب و ۱۳6 کیلومتر 
اجرای شبکه آب در سطح استان اصفهان بهره برداری می 
شود و این درحالی اســت که مردم در جای جای استان 
همچنان خواهان بهــره مندی از خدمات شــرکت آبفا 
هستند و بر این اساس اجرای شبکه آب و فاضالب بدون 

وقفه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

افتتاح پروژه های آب و فاضالب با اعتباری بیش از یک هزار و 30 میلیارد ریال در دهه مبارک فجر
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امام علی )علیه السالم(:
سكوت، نشانه بزرگوارى و میوه خردمندى است.
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