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به بهانه یک استیضاح؛

وزیر راه در پایان راه؟

با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری؛

مراسم سی امین سالگرد شهادت 
حاج حسین خرازی برگزار می شود 

جانشین فرمانده انتظامي چهارمحال خبر داد:

كشف 12 میلیارد كاالي قاچاق 
در استان 

7

جلسه مدیریت بحران در دولت، برای بررسی مسائل پیش آمده 
در خوزســتان برگزار شد. به گزارش ایســنا، این جلسه با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد. عالوه بر 
جهانگیری، وزرای دفاع، اطالعات، نیرو، کشور، کشاورزی، رفاه و 
سپاه به همراه سرلشــگر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح، 
معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست، سردار جاللی رییس 
سازمان پدافند غیر عامل و اکبر ترکان حضور داشتند. همچنین 
برخی از مقامات اســتانی خوزستان از جمله شــریعتی استاندار 
خوزســتان و آیت ا... جزایری نماینده ولی فقیه خوزستان نیز در 
این جلسه حضور داشتند.  معصومه ابتکار رییس سازمان محیط 
زیست در این جلســه گفت:  اولین جلســه جهانی سازمان ملل 
درخصوص مقابله با ریزگردها، به زودی در ایران برگزار می شود. 
وی افزود: برای حل مشکل ریزگردها، همکاری های منطقه ای و 
بین المللی بسیار اهمیت دارد و ما به دنبال تصویب قطعنامه های 
جهانی درخصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان 
ملل هستیم. رییس سازمان محیط زیست با بیان اینکه در ستاد 
ملی مبارزه با گردوغبار، تمامی کانون های گردوغبار خوزســتان 
شناسایی و برنامه های آن نیز تبیین شده و آماده اجراست، افزود:  
وزارت کشــاورزی و نیرو هم به جد وارد کار شده اند و ما هم بحث 
تثبیت خاک،  کاشــت نهال و تامین آب کارون را رصد می کنیم.

ابتکار در پاسخ به این ســوال که چه اقدام فوری برای حل مشکل 
ریزگردها برنامه ریزی کرده اید، خاطر نشان کرد: طرح مالچ پاشی 
مطرح است که ما دنبال مالچ بیولوژیکی هستیم. در این حوزه نیز 
700 مالچ را بررســی کرده ایم که هم ماندگاری بیش از شش ماه 
داشته باشند و هم اثر منفی بر خاک نداشته باشند. وزیر کار، رفاه 
و امور اجتماعی نیز اظهار کرد: پس از پیشــبرد برخی از اقدامات 
در استان خوزستان، برای حل مشکالت ریزگردها به این استان 
سفر کرده و سایر مسائل را آنجا دنبال می کنیم. علی ربیعی درباره 
اقدامات  انجام شده در این جلسه اظهار کرد: در جلسه درباره انجام 
اقدامات فوری مثل آبگیری تاالب هــا، مذاکره با عراق و مذاکرات 
بین المللی و همچنین تامیــن بودجه برای احیــای زمین های 

کشاورزی، بحث و تصمیم گیری شد.

جلسه مدیریت بحران در دولت
برگزار شد

خبر آخر

فرمانده انتظامی استان اصفهان، با اشاره به رهنمودهای 
فرمانده معظم کل قوا و نیز تدابیر قرارگاه تشدید مقابله با 
قاچاق کاال و ارز این فرماندهی درخصوص برخورد جدی 
و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق از مبادی ورودی تا سطح 
عرضه، اظهار کرد: دومین مرحله طرح ضربتی کنترل و 

بازرســی از انبارهای دپوی کاال در سطح استان، توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی به اجرا گذاشــته شد. سرتیپ 
دوم پاســدار عبدالرضا آقاخانی درخصــوص جزئیات 
این طرح گفت: این طرح با هماهنگــی مقام قضائی در 

شهرستان های اصفهان، نجف آباد...

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
اجرای طرح ضربتی پلیس

در 1۰ شهرستان اصفهان

15

تنها 32 میلیارد تومان در 11 ماه برای اصفهان!
3

انتقاد زرگرپور نسبت به جذب پایین تسهیالت از صندوق توسعه ملی؛

با 17 رای موافق اعضای شورای شهر
بودجه شهرداری اصفهان تصویب شد

215هزار و 75۰ میلیارد تومان
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پیشنهاد سردبیر:
ادعای مقام آمریکایی علیه سردار سلیمانی

عکس روز

سپاه در شرق کشور 
رزمایش برگزار می کند

درخواست برخی کشورهای اروپایی 
برای خرید آب سنگین ایران

اینکه روزنامه کیهان از آزادی  بیان 
صحبت کند خنده دار است

رایزنی ظریف با آمانو و حیدرالعبادی 
در مونیخ

در تصویر زیر آیت ا... شــیخ شهاب الدین اشــراقی و دکتر محمود 
بروجردی، دامادهــای امام خمینی )ره( در کنار آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی دیده می شوند.»جماران« با بازنشر این عکس از کانال 
تلگرامی »مجموعه تصاویر تاریخی«، توضیح داد: این عکس مربوط 
به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در ایام بستری بودن امام)ره( در 

بیمارستان قلب تهران )شهید رجایی فعلی( است.

فرمانده نیروی زمینی ســپاه از آغاز رزمایش ایــن نیرو با نام پیامبر 
اعظم ۱۱ خبر داد و گفت: این رزمایش از فردا  در شرق و جنوب شرق 
کشور آغاز می شود. به گزارش تسنیم، سردار محمد پاکپور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اســامی در نشست خبری از 
برگزاری رزمایش این نیرو با نام پیامبر اعظــم ۱۱ خبر داد و گفت: 
این رزمایش از فردا در شرق و جنوب شرق کشور آغاز می شود. وی 
افزود:  این رزمایش در دو مرحله آغاز می شود که راکت های پیشرفته 
و مدرن و دقیق طی آن در منطقه مرکزی کشــور تست خواهد شد. 
در بخش دیگر نیز بخش پهپــادی و توپخانه و دفــاع کوی و برزن 
خواهد بود. فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: در این رزمایش 
راکت های دقیق زنی که به تازگی به سازمان رزم سپاه اضافه شده نیز 

تست خواهد شد.

دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی از بررسی درخواست برخی 
کشورهای اروپایی برای خرید آب سنگین ایران خبر داد.

علی اصغر زارعان در ســی و هفتمین نمایشــگاه تخصصی صنعت 
هســته ای افزود: به دنبال فروش هفتاد تن آب سنگین به روسیه و 
آمریکا برخی کشورها خواستار آب سنگین شدند و در حال بررسی 
این در خواســت ها هســتیم. وی همچنین از رونمایی از اولین نوع 
سانتریفیوژ مورد نیاز صنعت نفت در بیست فروردین 96 خبر داد و 
گفت: این نوع سانتریفیوژ اولین ماشینی است که با تمام ویژگی های 
روز ساخته و تحویل پژوهشــکده نفت می شود. دستیار ویژه رییس 
سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ایران امروز وارد باشگاه جهانی 
هسته ای شــده و عاوه بر تولید و فروش آب سنگین با خلوص باال 
شاهد خرید اورانیوم سنگین با مقادیر زیاد هستیم، در کنار آن بحث 
دو نیروگاه هزار مگاواتی بوشــهر را داریم که روس ها دنبال عملیاتی 

کردن آن هستند.

محمود صادقــی در توضیح »طرح تامین امنیت مراســم ها« اظهار 
داشت: این طرح پیشنهاد یکی از نمایندگان اصولگرای معتدل یعنی 
آقای یوســفیان ما نماینده آمل بود و تعــدادی از نمایندگان اعم از 
اصولگرا و اصاح طلب آن را امضا کردند. یعنی طرح فراکسیون امید 
نیست و این اشتباه بوده و رســانه هایی چون فارس و کیهان شانتاژ 
کرده اند. وی با انتقاد از برخی خبرســازی ها علیه فراکسیون امید، 
افزود: جالب اســت اینگونه خبرگزاری ها که خودشــان همیشه در 
جهت محدود کــردن آزادی ها قدم بر می دارند حــاال مدافع آزادی 
بیان شده اند؛ این جوک است، طنز است که مثا کیهان از آزادی بیان 
صحبت کند. صادقی گفت: هدف طرح این بوده که با کسانی که جلوی 
آزادی بیان را می گیرند و هرگونه حرکتــی در جهت ناامنی و بر هم 
زدن آرامش مراسم انجام می دهند برخورد شــود، اما اوال الزم است 
یکی دو ماده به طرح در مورد اصــل آزادی اجتماعات یعنی اصل 27 
قانون اساسی افزوده شود و این هم در ادامه بیاید که باید امنیت اینگونه 

مراسم ها تامین و با کسانی که آشوب می کنند برخورد شود.

محمد جواد ظریف در دومین روز حضورش در اجاس امنیتی مونیخ 
با همتای اســپانیایی خود و حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار و 
رایزنی کرد.  وزیر امور خارجه کشــورمان در اولین روز حضورش در 
مونیخ، به صورت جداگانه با یوسف بن علوی  وزیر امور خارجه عمان، 
بوریس جانسون  وزیر امور خارجه انگلیس، مولود چاووش اوغلو وزیر 
امور خارجه ترکیه، ژان مارک آیرو وزیر امور خارجه فرانسه، سرگئی 
الوروف وزیر خارجه روســیه، فدریکا موگرینی مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، استفان دی میســتورا نماینده ویژه دبیر کل 
سازمان ملل متحد در امور ســوریه، مســعود بارزانی رییس اقلیم 
کردستان عراق و هیئت ریش ســفیدان ) Elders ( در حاشیه این 
اجاس دیدار کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان 
و هیئت همراهش صبح روز جمعه برای شرکت در پنجاه و سومین 
اجاس کنفرانس امنیتی مونیخ  وارد شهر مونیخ  مرکز ایالت بایرن 

آلمان شدند.
سید عباس عراقچی معاون حقوقی بین المللی و  مجید تخت روانچی 
معاون اروپا و آمریــکای وزارت امور خارجه در این ســفر وزیر امور 
خارجه را همراهی می کننــد.الزم به ذکر اســت در این کنفرانس 
موضوعات مهم بین المللی از جمله آینده ناتو ، نظم جهانی ، امنیت 
انسانی ، تروریسم و افراط گرایی ، مســائل منطقه ای شامل آسیای 
جنوب شرقی و شبه جزیره کره، جهان عرب، سوریه و اکراین در قالب 

جلسات عمومی مورد بحث و گفت و گو قرار می گیرد.

اخبار

سیاست خارجهانتخاباتاحزابدیدگاه

محسن کوهکن، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری 
در مورد قطع یارانه احزاب گفــت: بنده با یارانه احزاب 
از ابتدا مخالف بودم؛ چراکــه معتقدم اگر حزبی ایجاد 
می شود باید هزینه هایش را خودش پرداخت کند و از 

بودجه بیت المال نباید به احزاب پولی پرداخت شود.
وی گفت: حزب یا باید مردمی باشــد یــا دولتی،اگر  
می خواهیم حــزب دولتی ایجادکنیم بایــد به تجربه 
شکســت خورده مــان در احــزاب دولتــی همانند 

کارگزاران و مشارکت نگاه کنیم.
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبــری ادامه داد: این 
تجربه به خوبی نشــان می دهد که حزب دولتی موفق 

نیست و احزاب باید مردمی باشند.
این نماینده اصولگــرای مجلس تاکید کــرد: احزابی 
که برای فعالیــت خوداز خزانه دولت پــول می گیرند 
معموال احزاب فولکس واگنی هستند که 7 الی 8حزب 
بوده و زمینه مردمی نیز ندارند، کسی هم به آنها کمک 
نمی کند؛ لذا می خواهند بند دولت شــوند و از دولت 
پول بگیرند تا کار حزبی کنند که من بااین نوع فعالیت 

مخالفم.

محمد فرهادی وزیر علوم در حاشــیه افتتاح پروژه های 
عمرانی دانشــگاه عامه طباطبایی درباره حضور اساتید 
و اعضــای هیئت علمی در انتخابات شــورای شــهر و 
ریاست جمهوری و موانع قانونی برای ثبت نام آنها، اظهار 
داشــت: طبق ضوابط قانونی می توانند کار خود را انجام 
دهند؛ اگر قرار است استعفا دهند، باید به موقع استعفای 
خود را رائه دهند. از نظر ما شرکت آنها در عرصه انتخابات 
 شوراهای شــهر و ریاســت جمهوری به عنوان کاندیدا 
مانعی نــدارد. وی افزود: تا این لحظــه اباغیه ای در این 
زمینه به ما اباغ نشــده اســت. دانشــجویان که مانعی 
نداشتند و اساتید هم مشکلی ندارند، البته کارکنان دولت 

باید از شش ماه قبل استعفای خود را اعام کنند.
وزیر علوم درباره اجرای سند 2030 و گایه های اعضای 
ستاد نقشه جامع علمی کشور به دلیل عدم حضور وزیر 
علوم در جریان بررسی این سند گفت: 2030 بیانیه بوده و 
سند نیست. بنده هم در جلسات نبودم، البته قرار به حضور 
من نیز نبوده، چون این مسئله به وزارت علوم مربوط بوده 
و وزارت آموزش و پرورش وظیفه پیگیری و بررسی آن را 

بر عهده دارد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری:

 فقط احزاب فولکس واگنی 
دنبال گرفتن یارانه هستند

وزیر علوم:

مانعی برای ثبت نام دانشگاهیان 
در انتخابات نیست

عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب: 

دریافت مجوز برای جبهه 
مردمی موضوعیت ندارد

سخنگوی کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین خبرداد:

 حضور 80 هیئت خارجی
 برای حمایت از انتفاضه 

محمدعلی پورمختار عضو جبهه مردمی نیروهای انقاب 
در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این جبهه، جبهه مردمی و 
یک تشکل غیر رسمی و غیر حزبی است که تعداد زیادی 
از مردم با دیدگاه های متفاوت دور هم جمع شده اند و آن 
را به راه انداختند، اما نباید تعبیر حقوقی از اصطاح جبهه 
 صورت گیرد کــه این افراد ملزم به دریافت مجوز شــوند

 چرا که این امر فعا موضوعیت ندارد.
این نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر لزوم حمایت و 
استقبال وزارت کشور از تشکیل جبهه مردمی نیروهای 
انقاب یادآور شد: نام این تشکل اصطاحا جبهه گذاشته 
شــده و تاش بر این است همه کســانی که با این جبهه 
همــکاری و همفکری دارند بــه اتفاق نظر برســند تا به 

کاندیدای واحد دست پیدا کنند.
پورمختــار در پایان درباره نقش جامعتیــن در انتخابات 
پیش رو نیز گفــت: جامعتین قطعــا در انتخابات، نقش 
دارند و حرکت اصلی انقابیون بر محور روحانیت اســت؛ 
لذا جامعتین نقش خود را در کنار جبهه مردمی نیروهای 

انقاب در جریان اصولگرایی ایفا خواهد کرد.

ســخنگوی ششــمین کنفرانس بین المللــی حمایت 
ازانتفاضه فلســطین دیروز در نشستی خبری گفت: این 
کنفرانس با حضور 80 هیئت و 700 میهمان خارجی و با 
پیام رهبر معظم انقاب روز سه شنبه ،سوم اسفند گشایش 
می یابد. وی اظهارداشــت: این کنفرانــس بین المللی با 
حضور رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و رییس مجلس 
افتتاح می شــود و آیت ا... صادق آملــی الریجانی یکی 
از سخنرانان اســت. جالی یادآور شــد: همچنین عصر 
چهارشنبه این کنفرانس با ســخنرانی رییس جمهوری 
و قرائت بیانیه پایان می یابد. وی ادامه داد: روز پنجشنبه 
جلسه ای با سازمان های مردم نهاد و نهادهای غیر دولتی 
حامی مقاومت فلســطین در محل اجاس سران برگزار 
می شــود.جالی همچنین در پاسخ به ســوالی درمورد 
همزمانی برگزاری این کنفرانس با بررسی الیحه بودجه 
96 در صحن علنی مجلس اظهارداشت: براساس تصمیم 
هیئت رییسه مجلس برای اینکه نمایندگان بتوانند در این 
اجاس شــرکت کنند، خانه ملت صبح سه شنبه هفته 

جاری جلسه علنی نخواهد داشت.

 عکس دیده نشده ازآیت ا... هاشمی
 و دامادهای امام)ره(

کافه سیاست

بین الملل

ســیل ، کوالک و توفان سراســر کشــور را فراگرفته و برخی 
استان های کشور از جمله فارس مشکات فراوانی در روزهای 
اخیر به علت آب گرفتگی و شکســتگی ســد و سیاب پشت 
سر گذاشته اند. درچنین شــرایطی و درحالی که وزارتخانه راه 
و شهرســازی به عنوان یکی از متولیان اصلی حل مشکات در 
این زمینه به شمار می رود، اما وزیر محترم در روزهای گذشته، 
احتماال بیشتر از سیاب فارس، به »اســتیضاح« فکر کرده و 
دغدغه امروز را داشته اســت. برخی نمایندگان مثل »محسن 
بیگلری« عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد استیضاح 
وزیر در شــرایط کنونی به مصلحت نیست. بیگلری در این باره 
می گوید : » در صورت برکناری آقای آخوندی در چند ماه باقی 

مانده از عمر دولت قاعدتا سرپرستی برای این وزارتخانه تعیین 
می شود و عما وقتی برای معرفی وزیر نخواهد بود، که دودش 
به چشــم مردم می رود. ما تجربه مشــابهی را در مورد وزارت 
آموزش و پرورش داریم که البته چند ماه قبل اتفاق افتاد، اما مگر 
برای معیشت فرهنگیان، تحصیل دانش آموزان و مدرسه سازی 
اتفاقی افتاد؟ نباید تجربه آموزش و پرورش را اینجا تکرار کنیم، 
زیرا در این مدت کم، فرصت چندانی برای ترمیم کابینه وجود 

ندارد، لذا این استیضاح به صاح مردم و مملکت نیست.« 
با این حال، انتشار گزارش »مشرق« درباره جعل سند در وزارت 
راه و شهرســازی، ماجرا را وارد فاز تازه تری کرده است. مشرق 
روز گذشته مدعی شد که در حالی که تاکنون مسئوالن وزارت 

راه و شهرســازی عنوان می کردند که بر اساس مکالمات ضبط  
شده میان راننده قطار با مسئوالن ایستگاه با سیستم تلفن گرام، 
علت وقوع حادثه، نقص سیستم نبوده بلکه خطای انسانی بوده، 
اکنون شواهد نشــان می دهد اصا تلفن گرامی در کار نبوده و 
اسناد ارائه شده در این زمینه، جعلی است. »مشرق« نوشت: »در 
اطاعیه شماره یک کمیسیون عالی سوانح راه آهن که سه شنبه 
9 آذر منتشر شد، در چند سطر به مکالمات میان راننده دو قطار 
و مسئوالن ایستگاه هفت خوان با استفاده از سیستم تلفن گرام 
اشاره شده است. در یکی از بندهای این اطاعیه آمده: در ساعت 
هفت و هشــت دقیقه لوکوموتیوران قطار تبریزـ  مشهد طی 
تلفن گرام شماره ۱ سیار از طریق ایستگاه هفت خان به کنترل 
ترافیک شــاهرود اعام می کند: »به علت یخ زدن ترمز قطار، 
در کیلومتر 29۱ متوقف هســتیم که پس از رفع عیب، ادامه 
مســیر خواهیم داد. « برآیند این گــزارش و توضیحات بعدی 
مســئوالن وزارت راه مبنی بر این بود که سیستم کنترل قطار 
هیچ ایرادی نداشته و خطای انسانی مسئوالن ایستگاه، سبب 
وقوع حادثه تلخ برخورد دو قطار شده است.« در همین زمینه، 
غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده حامی دولت در مجلس 
گفت: مســئوالن دولت اطاعیه داده اند کــه ارتباط از طریق 
تلفن گرام با مرکز CTC برقرار شده جعلی است و این اسناد بعد 
از آتش سوزی قطار به ساعت و تاریخ روز تصادف تنظیم و ارائه 
شده اســت.جعفرزاده منبع این ادعا را اظهارات اکبر ترکان در 

جلسه فراکسیون مستقان مجلس اعام کرد.
   

در حالی که »مشرق« از جعل سند در وزارتخانه راه و شهرسازی 
و در رابطــه با حادثه تلخ قطار تبریز-مشــهد خبــر داده، روز 
گذشته، دیگرخبرگزاری اصولگرا- تسنیم- نیز از آمار غیرواقعی 
ارائه شده توسط وزارت راه و شهرســازی در آستانه استیضاح 
آخوندی خبر داد و نوشــت : » در حالی قائم مقــام وزیر راه و 
شهرسازی می گوید تعداد واحدهای تحویل داده شده مسکن 
مهر در دولت نهم و دهم 690 هزار واحد بوده که وزیر سابق راه و 
شهرسازی گفت: تعداد واحدهای تحویل داده شده در دولت نهم 
و دهم یک میلیون مســکن مهر بوده است.« تسنیم درتوضیح 
نوشت : »این گونه به نظر می رسد که در آستانه برگزاری جلسه 
استیضاح وزیر راه و شهرسازی، برخی زیرمجموعه های وزارت 
راه به دنبال انتشار آمارهای غیرواقعی با اهداف خاصی هستند.«

  
باید منتظر ماند و دید در شــرایطی که چندماه بیشتر تا پایان 
عمردولت تدبیر و امید باقی نمانده، آیــا مخالفان دولت موفق 
می شــوند یک وزیر را از کابینه خارج کنند یا مجلس بازهم به 

وزرای روحانی رای اعتماد می دهد. 

 آیا مخالفان دولت 
موفق می شوند 

یک وزیر را از 
کابینه خارج کنند 

یا مجلس بازهم 
به وزرای روحانی 

 رای اعتماد 
می دهد

امروز طرح یک استیضاح پرسروصدا و پرحاشیه به صحن علنی مجلس وارد می شود . طرحی که به  سما مطیعی 
گفته یک عضو هیئت رییسه مجلس،  بررسی آن ممکن است جلسه استیضاح را دوشیفته کند. از 
مدت ها پیش موافقان و مخالفان »عباس آخوندی« در حال رایزنی برای بسته شدن یا نشدن طرح استیضاح وزیر راه در 
صحن علنی بوده اند. طرحی که تا روز گذشــته 37 امضا داشت و شــاید اکنون که این مطلب را می خوانید، عده ای از 
نمایندگان امضای خود را پس گرفته باشند یا برتعداد امضاها افزوده شده باشد. جلسه استیضاح احتماال تا عصر امروز به 

طول خواهد انجامید.

حمله خونین داعش
به نظامیان ارتش افغانستان

رییس جمهور ونزوئال:

 دندان هایش را خرد می کنم

آمریکا از خاک کویت 
به سوریه نیرو اعزام می کند

گروه تروریستی داعش، پنجشنبه شــب، ۱8 سرباز را 
در حمله به یکی از مواضع ارتش افغانســتان در والیت 
ننگرهار به قتل رســاند. خبرگزاری رویتــرز به نقل از 
رییس شورای والیت ننگرهار اعام کرد که این حمله 
در منطقه ده باال در شرق افغانستان و نزدیک مرزهای 
پاکستان انجام شده است. عطاءا...خوکیانی سخنگوی 
حاکم والیت ننگرهار نیز گفت: حدود 25 تن از عناصر 
داعش در عملیات ارتش افغانســتان که با پشتیبانی 
نیروهــای بین المللــی در دو منطقــه از والیت انجام 
 شده کشــته شــده اند. طرفداران داعش طی دو سال
  گذشــته در شــرق افغانســتان برای خود پایگاهی
  ایجاد کرده اند و نیروهای افغــان و طالبان با هم در آن

 می جنگند.

وزارت امورخارجه اسپانیا با انتشار بیانیه ای اعام کرد: 
»فرناندو گارسیا کاساس، وزیر مشــاور امور آمریکای 
التین، ناخرسندی دولت اســپانیا از اظهارات نیکاس 
مادورو ضــد ماریانا راخوی را به ماریو ریکاردو ایســیا، 
سفیر ونزوئا در مادرید، اباغ کرد«.کاساس، اظهارات 
 مادورو را »ظالمانه، خصمانه و غیرقابل قبول« دانست.

 مادورو روز پنجشــنبه در کنفرانســی بــرای جوانان 
 در کاراکاس گفــت: »اگــر ماریانو راخــوی بخواهد 
 در امــور ونزوئــا دخالت کنــد، دنــدان هایش خرد 

خواهد شد.«

وزارت دفاع آمریکا از طرح خود بــرای اعزام نیروهای 
نظامی به خاک سوریه از راه کویت با هدف استقرار آنها 
در شمال سوریه خبر داد. الرای کویت با انتشارگزارشی 
در این زمینه نوشــت: دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا در حال بررســی این استراتژی نظامی است که 
قصد دارد با انتقال نیروهــای نظامی از راه خاک کویت 
به شمال ســوریه به مبارزه با داعش بپردازد. یک مقام 
مسئول در وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش 
 نشــود نیز اعام کرده اســت که نیروهای آمریکایی

 برای مدت محدودی در شمال سوریه مستقر خواهند 
شد.

به بهانه یک استیضاح؛

وزیر راه در پایان راه؟

پیش بینی عجیب از 
نتیجه انتخابات ایران

روز نو: یک ســایت متعلق به مســیحیان آخرالزمانی که پیش گویی های 
آخرالزمانی طبق انجیل انجام می دهند در مقاله ای تحلیلی مدعی شده که 

رییس جمهوری آینده ایران فردی تندرو خواهد بود. 
این ســایت می نویســد: انتخابات پیش روی ایران همزمان با تنش های 
فزآینده میان ایران و دونالد ترامپ خواهد بود این موضوع کار را برای حسن 
روحانی به منظور پیروزی در انتخابات و تداوم دور دوم ریاست جمهوری اش 
بسیار دشوار خواهد کرد. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در ایاالت 
متحده آمریکا، ایران به شدت از موضع میانه روانه او بهره برد. حسن روحانی 
رییس جمهوری میانه روی ایران نیز با استفاده از توافق هسته ای توانست 
موقعیت خود را بهبود بخشد. پس از آن تحریم های اقتصادی قدرتمند ضد 
ایرانی به پایان رسید و میلیاردها دالر پول به صورت نقدی به ایران داده شد. 
با این حال، به نظر می رسد آن مصلحت اندیشی میانه روانه برای ایران دیگر 

کارآمد نباشد؛ چرا که در حال حاضر آمریکا رییس جمهوری جدیدی دارد.

رییس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: سردار سلیمانی 
با نقض تحریم های مســافرتی که علیه وی وجود دارد به مسکو رفته است. 
رویس گفت: »وقتی رییس جمهور آمریکا می گویــد توافق ایران، توافقی 
است که به شکلی بد درباره آن مذاکره شد، ما نه تنها شاهد آن هستیم که 
ایران در حال ساخت این موشک های بالستیک است بلکه ایران آشکارا برای 
دریافت ساح جنگی بیشتر رایزنی می کند. ما اکنون باید اقدام کنیم. اکنون 
زمان آن است که دولت ترامپ در جهت تثبیت و پیشبرد تحریم های جدید 
اقدام کند.«  فاکس نیوز مدعی شد: هدف از سفر سردار سلیمانی به مسکو 
آن بود که وی »نارضایتی خود را از دولت روســیه به سبب رابطه داشتن با 
عربستان و دیگر کشــورهای عربی و عمدتا توافق های تسلیحاتی و تقویت 
روابط اقتصادی« ابراز کند. رویس تاکید کرد: ایران، آمریکا را به سبب هشت 
سال گذشته، جدی نمی گیرد و به این دلیل اســت که تهران همچنان به 

ساخت موشک های بالستیک ادامه می دهد.

ادعای مقام آمریکایی 
علیه سردار سلیمانی

دادگاه انتاریوی کانــادا، ایران را به جبــران هزینه های قضائی 
گروهی از شــاکیان که تهران را به حمایت از تروریســم متهم 
کرده اند، محکوم کرد. سال 20۱2 پارلمان کانادا قانونی موسوم 
به »عدالت برای قربانیان تروریسم« تصویب کرد که راه را برای 

شکایت افرادی که مدعی  »حمایت ایران از تروریسم« هستند، 
باز کرد و بــر خاف حقــوق بین الملل مصونیــت حاکمیتی 
جمهوری اســامی از تعقیب قضائی را لغو کرد. دادگاه انتاریو 
در حکم تازه اش، اعام کرده که ایران بایــد 300 هزار دالری  را 
که شاکیان مدعی هستند برای تعقیب شکایت از ایران در روند 
قضائی خرج کرده اند، جبران کند. به نوشته پایگاه »پراوینس«، 

قاضی »گلن هینی« که سال گذشته هم در پرونده اصلی علیه 
ایران حکم داد، در حکم تازه اش نوشته است: »هیچ دلیلی برای 
محروم کردن شــاکیان از دریافت هزینه هایی که در پرونده ای 
که با موفقیت به نفع آنها پایان یافته، نمی بینم.«  این حکم روز 
8 فوریه )20 بهمن( صادر شــده و ایران بــرای پرداخت هزینه 

اعام شده، 30 روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

بازهم کانادا از ایران طلبکار شد
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پیشنهاد سردبیر:
تنها 32 میلیارد تومان در 11 ماه برای اصفهان!

قاب روزيادداشت

چندی پیــش مقامــات ایرانی اعالم 
کردند که این کشور قرار است تا 

ســال ۲۰۲۵ میالدی صادرات 
ســاالنه فوالد خود را به ۲۰ تا 
۲۵ میلیون تــن افزایش دهد 
که این رقــم ۱۰۰ میلیون تن 

بیش از هدف گذاری قبلی ایران 
برای صادرات فوالد خود تا ســال 

۲۰۲۵ میالدی است.  این در حالی است 
که یک مقام آگاه در انجمن تولید کنندگان فوالد اروپا موسوم به 
»یوروفر« اعالم کرده که ایران صادرات فوالد تخت رولی گرم خود 
را در بازار اتحادیه اروپا افزایش داده و ایــران متهم به برهم زدن 
اصول تجاری است. این مقام آگاه که خواست نامی از او برده نشود 
گفت: »قرار است اتحادیه اروپا تا هفتم آوریل در این باره تصمیم 
بگیرد که آیا جریمه ضــد دامپینگ علیه ایران وضــع کند یا نه؛ 
ضمن اینکه تحقیقات خود را برای بررسی این موضوع که آیا ایران 
فوالد خود را با قیمت پایین در بازار می فروشد آغاز کند.« مقامات 
اروپایی معتقد هستند که ایران، صنعت فوالد خود را توسعه داده 
است و منابع کشتیرانی هم می گویند که بسیاری از شرکت ها با 
همتاهای ایرانی خود دارای تعامل تجاری هســتند اما بانک های 
غربی به دلیل ترس از اعمال جریمه از ســوی آمریکا، نســبت به 

مبادالت تجاری بی میل هستند.  

کارخانه خودروســازی اولیانوفســک ، دو اتومبیل با نام های اواز 
پاتریوت و اواز پیکاپ را در نمایشــگاه تهران به نمایش گذاشت.  
مدل شــاخص این کارخانه یعنی اواز بیابانگرد پاتریوت با موتور 
بنزینی ۲/7 لیتر و قدرت ۱3۵ اســب بخار معرفی شــده است. 
این مدل با رنگ ســفید و صندلــی هایی با روکــش چرم )کمر 
قابل تنظیم برا ی صندلی راننده(  اســت. اواز، قبال اتومبیل های 
خود را به ایران صادر کرده اســت. اکنون این کارخانه قصد دارد 
مصرف کننده های ایرانی را با خودروهای بیابانگرد جدید اواز آشنا 
 ســازد.آندری دوروفییف ، رییس بخش صــادرات اواز می گوید: 
» از سال ۲۰۱7 قصد داریم ارسال اتومبیل های تجاری سواری و 
سبک را به ایران از سرگرفته و همچنین امکان سازمان دهی تولید 

محلی را به دنبال حمایت شرکای ایرانی بررسی می کنیم.«

دادگاهی در اونتاریــوی کانادا ضمن رد 
ادعای مصونیت ایــران، حکم داده 

که دولت ایــران باید هزینه های 
دادرســی قربانیــان حمالت به 
اصطالح تروریســتی را که ادعا 
می شــود ایران حامی آنها بوده 

بپردازد. قاضــی گلن هینی، حکم 
داده که ایــران بایــد 3۰۰ هزار دالر 

هزینه های دادرســی قربانیانی را که نزد 
دادگاه اونتاریو به موجب قانون قربانیان تروریسم علیه ایران اقامه دعوا 
کرده بودند پرداخت نمایند. این حکم، جدیدترین حکم محکومیت 
مدنی است که علیه ایران صادر می شود. دادگاه در ماه ژوئن حکم داده 
بوده که ایران باید میلیون ها دالر از دارایی های غیردیپلماتیک خود در 
کانادا را به 3 قربانی حمالت ادعایی مورد حمایت ایران پرداخت نماید.

در آن پرونده، ایران هیچ گونه مشارکتی در روند بررسی پرونده نداشت 
تا زمانی که حکم نهایی صادر شــد. ایران تالش کرد تا با اســتدالل 
مصونیت دولتی، دادگاه را مجاب به توقــف پیگیری پرونده نماید اما 

قاضی،  ایران را به پرداخت هزینه های دادرسی نیز محکوم کرد.

 بنابــر آمــار ۱۰ ماهه ســال جاری 
خودروهای  پرفروش ترین هــای 
سواری کشور، پراید و پژو 4۰۵ 
بــه ترتیــب رتبه اول و ســوم 
بیشــترین تیراژ تولید و فروش 
را به خــود اختصــاص داده اند. 

این موضوع نشــان از آن دارد که 
دو خودروی مذکور با توجه به قیمت 

و میزان تیراژی که دارند، درآمد زیادی را عاید 
خودروسازان می کنند و در حالی فشار زیادی روی دو شرکت سایپا 
و ایران خودرو برای خــروج این دو محصول از چرخــه تولید وارد 
می شود که به نظر می رسد، خودروسازان به دلیل درآمد نسبتا خوبی 
که از تولید این خودروهای پرتیراژ دارند حاضر به از رده خارج کردن 
آنها نیستند. بنابر آمار تولید و فروش شرکت های خودروساز، پراید 
پرتیراژترین خودرو در کشور به حساب می آید؛ مجموع درآمد سایپا 
در ۱۰ ماه سال جاری، ۱۲هزار و ۱۵7 میلیارد تومان بوده که پراید 
با 4 هزار و ۵77 میلیارد تومان عایدی مالی توانسته 76/ 37 درصد 
از درآمدکل سایپا را به خود اختصاص دهد. پژو ۲۰6 با درآمد 4هزار 
و ۲۱۰ میلیارد تومانی به عنوان پرفروش ترین محصول ایران خودرو 
توانسته ۱۵/ ۲4 درصد از درآمدهای این شــرکت را پوشش دهد. 
مجموع درآمد آبی های جاده مخصوص در ۱۰ ماهه سال جاری ۱7 

هزار و 436 میلیارد تومان بوده است.

اتحاديه اروپا، ايران را متهم به 
دامپینگ فوالد کرد

پاتريوت زيبای روسی را که 
به زودی وارد کشور می شود ببینید

محکومیت ايران به پرداخت 3۰۰ هزار 
دالر هزينه دادرسی در دادگاه کانادايی

درآمد خودروسازان
از پرايد و پژو ۴۰۵

به گزارش خبرگزاری ایمنا، زهرا ســعیدی دربــاره دولتی بودن اقتصاد 
کشــور اظهار داشــت: براســاس سیاســت های اقتصاد مقاومتی به 
حداکثر رساندن مشــارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی باید 
مورد توجه قــرار گیرد. نماینده مردم مبارکه در مجلــس ادامه داد: باید 
پذیرفت روند واگذاری شــرکت های دولتی مناســب نیست و عملکرد 
 در زمینه خصوصی ســازی ضعیف بوده و شــرکت های دولتی غالبا به 
شــبه دولتی هــا واگذار شــده اســت. متاســفانه نظارت ها بــر روند 
 خصوصی ســازی موثر نبوده و عملکــرد ضعیفی درایــن بخش وجود 
داشته است. عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرکت هایی 
مانند پلی اکریل و گیتی پسند در اســتان اصفهان گفت: بدهی برخی از 
شرکت ها از ارزش خود شرکت بیشتر است که این موضوع نیاز به بررسی 

کارشناسی و نظارت دقیق دارد.

در جریان بازدیــد مدیرعامل فوالد مبارکه از مجتمع فوالد ســبا، 
کوره پاتیلی، یکی از طرح های توســعه این مجتمــع که با هدف 
افزایش ظرفیت از 7۰۰ هزار به یک میلیون و 6۰۰ هزار تن در حال 

انجام است، به صورت آزمایشی راه اندازی شد.
دکتر بهرام سبحانی در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تالش 
کارکنان این مجتمع بر بهره برداری کامل هرچه ســریع تر ســایر 

طرح های توسعه این مجتمع تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی پروژه های توســعه این مجتمع، 
گام بلندی در پیشــبرد اهداف گروه فوالد مبارکه برداشته خواهد 
شد، اظهار کرد: با تمرکز بر فعالیت ها در واحدهای مختلف از جمله 
واحــد ذوب، ریخته گــری و کالف پیچ دوم، می تــوان از حداکثر 

ظرفیت های موجود برای پاسخ به نیاز بازار استفاده کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه این بازدید در زمینه تســریع در 
عملیات راه اندازی باســکول های دینامیک و اســتاتیک مربوطه، 
فرآیند اجرای پروژه ســیگنالینگ و همچنین برنامه ریزی حمل 
محصوالت و مــواد اولیه از طریــق خطوط ریلی احداث شــده، 

راه کارهایی را ارائه کرد.
در همین خصوص بهمن خلیلی مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های 
مجتمع فوالد سبا نیز با بیان اینکه در طی این بازدید از کارگاه های 
واحد انتقال مواد و ســیلوهای مربوطه، واحد غبارگیر، کوره های 
قوس الکتریکی، ریخته گری اسلب نازک، کوره تونلی، کارگاه های 
جنبی، توزیع آب مربوط به طرح های توســعه مجتمع فوالد سبا 
بازدید به عمل آمد، یــادآوری کرد: با اتمام عملیــات این طرح ها 
واحدهای فوالدســازی دوم، کــوره تونلی و کوره شــاتلی جدید، 
ریخته گری دوم، نصب قفســه 7 و دان کویلر دوم همراه با تعویض 
کامل اتوماسیون نورد گرم و نوسازی خط موجود مورد بهره برداری 
قرار می گیرند. وی تصریح کرد: در طرح های توسعه مجتمع فوالد 
سبا تغییرات اساسی و نوسازی در کوره قوس و ریخته گری موجود 
همراه با تعویض اتوماسیون این خطوط در دست اقدام است که در 
حال حاضر راه اندازی واحد کوره پاتیلی انجام شــده و تست های 
سرد و گرم کوره قوس الکتریکی نیز رو به اتمام است و در هفته های 
آتی به بهره برداری کامل خواهد رســید؛ ضمن اینکه تست سرد 

واحد ریخته گری این مجتمع در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار فوالد، مسعود نیک گفتار مدیر اجرای پروژه های 
جنبی و پشــتیبانی هم به تشــریح پروژه های مورد بازدید در این 
مدیریت پرداخت و گفت: احداث راه آهن داخلی فوالد سبا، ساخت 
ساختمان ایســتگاه داخلی این مجتمع، تکمیل و احداث راه آهن 
خارجی فوالد سبا و ساخت ساختمان ایستگاه مبادله ای فوالد سبا 

)ایستگاه ریز( از جمله پروژه های مورد بازدید در این روز بود.
وی در خصوص مشخصات هر یک از این پروژه ها گفت: این طرح ها 
توسط مشاور فرا تحقیق سپاهان و دســتگاه نظارت طرح آفرینان 
پارس اجرا شــده اســت؛ در طرح تکمیل و احداث راه آهن داخلی 
فوالد سبا که توسط شرکت حمل ونقل ریلی گسترش انجام شد، 
۱۵/۹ کیلومتر طول خط این پروژه، 4۱ دستگاه تعداد سوزن، ۲۹۵ 
هزار مترمکعب حجــم کل خاک برداری و ۱4۵ هــزار مترمکعب 
حجم کل خاک ریزی این پروژه بوده است؛ همچنین پروژه احداث 
ساختمان ایستگاه داخلی فوالد سبا در سه طبقه به مساحت 7۵۰ 
مترمربع شامل اتاق اینترالکینگ، باتری، اتاق کنترل، دفاتر اداری 

و موتورخانه با همکاری شرکت رهستان اجرا شد.
نیک گفتار افزود: پروژه تکمیل و احداث راه آهن خارجی فوالد سبا 
با همکاری شرکت گســترش آهن راه قرارداد منعقد شد که در آن 
اجرای خط به طول ۱۵/6 کیلومتر، تعداد ۲۱ دستگاه سوزن، ۲77 
هزار مترمکعب حجم کل خاکبرداری، 3۰۰ هزار مترمکعب حجم 

خاکریزی و تعداد ۲۰ دستگاه ابنیه فنی پیش بینی و اجرا شد.
وی اضافه کرد: در پروژه احداث ساختمان ایستگاه مبادله ای فوالد 
سبا )ایستگاه ریز( که با همکاری شرکت گسترش آهن راه، قرارداد 
منعقد و ســاخت ســاختمان اداری 7۵۰ متر مربعی شامل اتاق 
اینترالکینگ، باتری، خانه، اتاق کنتــرل و دفاتر اداری، موتورخانه 

و سوزن بانی ها اجرا شد.
گفتنی اســت در پایان این بازدید، جلســه ای به منظور رسیدگی 
به مشکالت پروژه های توســعه برگزار و طی آن از سوی مسئوالن 
مربوطه، پیما--نکاران و مجریان طرح، گزارشــی از روند پیشرفت 
پروژه و مشکالت موجود در آن ارائه شد و درنهایت برنامه راه اندازی 

خطوط مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل برنامه ریزي و نظارت بر خدمات مســافري راه آهن از راه اندازي 
قطار چرخشي در مسیر تهران-مشهد-تهران خبر داد و گفت: بلیت رفت 
4 مسیر مشهد-تبریز، بندرعباس-مشهد،  مشهد-اصفهان و بندرعباس-

اصفهان در ایام نوروز امسال پر شده است. به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي شرکت راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران، علي کاظمي منش با بیان اینکه در پیــش فروش بلیت قطارهاي 
نوروزي حدفاصل ۲۵ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده تاکنون 
۲۰ درصد یعني حدود 3۰۰ هزار بلیت عرضه شده است، گفت: این میزان 
تقریبا ۲۰ درصد از ظرفیت ایجاد شده براي نوروز است و از این میزان 3۵ 
درصد بلیت ها از طریق اینترنت و 6۵ درصد از طریق مراکز فروش بلیت در 
اختیار مردم قرار گرفته است. وي افزود: در مسیر رفت تهران-مشهد براي 

تاریخ هاي ۲7 تا ۲۹ اسفند بلیت ها به فروش رفته است. 

نماينده مبارکه مطرح کرد:

بدهی های پلی اکريل بیشتر 
از ارزش شرکت!

با حضور مديرعامل فوالد مبارکه انجام شد؛

راه اندازی آزمايشی کوره پاتیلی مجتمع فوالد سبا

فوالدمبارکه

بلیت اصفهان به مشهد و 
بندرعباس پر شد

کافه اقتصاد

مدیرکل روابط عمومی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران با اعالم اینکه ســطوح پــروازی فرودگاه 
هاشمی نژاد مشهد باز اســت، گفت: تأخیر پروازهای 
خروجــی ماهان بــه دلیل یخ زدگــی آنهــا و انجام 
عملیات یخ زدایی اســت. یدا... آقایــی در گفت وگو با 
تسنیم، اظهار کرد:  شرکت فرودگاه ها به شرکت های 
هواپیمایی اعالم کرده که ســطوح پــروازی فرودگاه 
هاشمی نژاد مشهد باز است و آنها می توانند پروازهای 
خود را انجام دهند. وی در عین حال با اشاره به تأخیر 
پیش آمده برای انجام برخی پروازهــا، تصریح کرد:  با 
توجه به اینکه درجه حرارت به زیر صفر رسیده، برخی 
تجهیزات هواپیماها دچار یخ زدگی شــده و باید برای 
انجام پرواز، عملیات یخ زدایی )deice( انجام شــود 
که هم اکنون تعدادی از شــرکت ها در حال انجام این 
کار هســتند. وی با بیان اینکه ســه پرواز هواپیمایی 
ماهان دچار این مشــکل شــده اند، گفــت:  عملیات 
 یخ زدایــی تجهیزات بــه زودی تمام شــده و پروازها

 انجام می شود.

3 هواپیمای ماهان يخ زدند!

نگاه روز

دوران پســابرجام قرار اســت دوران »گشــایش«های 
اقتصادی باشــد و ســیل اعتبارات خارجی را به ســمت 

کشورمان جاری کند.
در این میان استان اصفهان با توجه به جایگاه ویژه ای که 
دارد، می تواند سهمی ویژه در جذب این اعتبارات داشته 

باشد.
زرگرپور در جلســه مشــترکی که با هیئــت مدیره اتاق 
بازرگانی، صنعت، معدن و کشــاورزی بــا حضور معاون 
هماهنگی امــور عمرانــی و مدیر کل صنعــت معدن و 
تجارت برگزار شــد، از دغدغه هایش در این باره گفت و 
تاکیدکرد:»راهی نداریم که توســعه اســتان را از طریق 
بخش غیردولتی دنبال کنیم و ایــن فرآیند باید از طریق 
اتاق هــای بازرگانی، تعــاون و اصناف پیگیری شــود.« 
استاندار در این نشســت گالیه هایی هم داشت از جمله 
اینکه که در ۱۱ ماه گذشــته تنها 3۲ میلیــارد تومان از 
صندوق توســعه ملی در بخش کشــاورزی استان جذب 
شــده اســت و در بخش ســرمایه گــذاری خارجی نیز 
امســال 6 طرح در اســتان با حدود ۹7۰ میلیارد دالر به 
 تصویب رســید کــه بیشــتر در خصوص نیــروگاه های 

خورشیدی است.
در ادامه گزیده ای از سخنان استاندار را می خوانید:

  اینکه اســتان اصفهان در مقایســه با دیگر استان های 
هم تــراز در بخــش اقتصــادی چــه نتایجی به دســت 
آورده است بســیار مهم و حائز اهمیت اســت. باید مرور 
کنیم که طی ۱۱ ماه گذشــته چقدر تسهیالت از صندوق 
توســعه ملی جذب شــده و این میزان در مقایسه با کل 

کشور و در مقایسه با استان های هم تراز چقدر بوده است.
  امروز نزدیک به یک سال و اندی از برجام گذشته است. 
در این مدت هیئت های سیاســی و اقتصــادی زیادی به 
اصفهان ســفر کرده اند و بایــد میزان ســرمایه گذاری 
خارجی صورت گرفتــه در اصفهان در مقایســه با دیگر 
استان ها مورد توجه قرار گیرد و البته ظرفیت ویژه در این 

رابطه مورد توجه قرار گیرد.
  براســاس گزارش ها، حدود 3۰ درصــد از آلودگی هوا 
مربوط به بخش صنعت اســت، باید بررســی شود بخش 
صنعت در ایــن خصوص چــه اقدامی انجــام داده و در 
خصوص کاهش آلودگی ها چــه فعالیتی صورت گرفته و 

چه نتایجی حاصل شده است.

  میزان آب مصرفــی صنایع بزرگ، متوســط و کوچک 
داخل شــهرها و شهرســتان ها حدود ۱۵۰ میلیون متر 
مکعب است با توجه به مصوبه شــورای عالی آب، که آب 
مصرفی صنایع را تنها از پســاب مجاز دانســته و با توجه 
به وجود کمیته آب اتاق، باید بررســی شود چقدر به این 

هدف مهم نزدیک شده ایم.
  باید مشخص شود در ســال جاری چه میزان از صندوق 
توسعه ملی تســهیالت ارزی و ریالی دریافت کرده ایم؟ 
آمار نشــان می دهد در ۱۱ ماه گذشــته تنها 3۲ میلیارد 
تومان از این صندوق در بخش کشــاورزی جذب شده و 
اصفهان در رده های پایین اخذ تسهیالت از این صندوق 
است در حالی که در ســال ۹۱ رتبه دوم کشور به استان 
اصفهان اختصاص یافته بود و اگر در این خصوص مشکلی 

وجود دارد باید انتقال داده می شد تا پیگیری شود.
  در بخش ســرمایه گذاری خارجی نیز امســال 6 طرح 
در اســتان با حدود ۹7۰ میلیارد دالر به تصویب رســید 
که بیشــتر در خصوص نیروگاه های خورشیدی است در 
حالی که در اســتان حدود ۱۰ میلیــارد دالر طرح قابل 

سرمایه گذاری خارجی آماده کرده ایم.
  چرا با وجود یکسان بودن چارچوب ها همچنان استان 
از توسعه در خور و شایسته خود بازمانده و نسبت به دیگر 
اســتان ها ی هم تراز عقب است؟ این درحالی است که در 
این مدت بخش دولتی فعال شده و برای پروژه هایی نظیر 
مترو، ســالن اجالس، ســامانه دوم و مباحث آب رسانی 

اعتبارات خوبی جذب شده است.
  درحالی که ۱۰۰ هزار هکتار از زمین های کشــاورزی 
استان به دلیل خشکســالی ها از چرخه کشت خارج شده  
اما میزان تولید افزایش نیزیافته اســت و نمی توان گفت 
خشکسالی در صنعت اثر آنچنانی داشــته و اگر این تاثیر 

وجود دارد باید بررسی شود.
  باید برآیند همه تالش ها و فعالیت های ما این باشد که 
در همه این موارد بتوانیم با اســتان های هم تراز خودمان 

را مقایسه کنیم.
  در کنار همه مسائل و مشکالت، ظرفیت ها و پتانسیل ها 
در این استان بسیار است و انتظار می رود در هر گزارشی 

از رشد و توسعه، اصفهان در رده های اول و دوم باشد.
  باید بدانیم کــه از مدیریت اســتان و بخش خصوصی 
اســتان انتظارات زیادی وجود دارد و اگراصفهان در بحث 
سرمایه گذاری خارجی به اندازه چندین استان نباشد چه 

استانی این ظرفیت ها را دارد؟

راهی نداريم 
که توسعه استان

 را از طريق بخش 
غیردولتی دنبال کنیم 

و اين فرآيند بايد از 
طريق

 اتاق های بازرگانی، 
تعاون و اصناف
 پیگیری شود

انتقاد زرگرپور نسبت به جذب پايین تسهیالت از صندوق توسعه ملی؛

تنها 32 میلیارد تومان در 11 ماه برای اصفهان!
  اصفهان باید در تمام گزارش های رشد و توسعه، اول یا دوم باشد

استاندار اصفهان اين روزها در کنار مشــکالت آبی و محیط زيستی استان، يک دغدغه جدی ديگر هم دارد: 
»سرمايه گذاری خارجی در استان«.

مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران:

حضور فوالد مبارکه در بازار سرمايه کشور 
باعث افتخار است

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهــران به همراه جمعی 
از معاونان و مدیران شــرکت بــورس، ضمن حضور در 
فوالد مبارکــه و بازدید از خطوط تولیــد آن در جریان 
دیدار با مدیرعامل و معاونــان فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه به عنــوان یک صنعــت مادر، از لحــاظ ارزش 
اسمی، بزرگ ترین شــرکت بورسی است و نقش مهمی 
را در اقتصاد کشــور ایفا می نماید، از این رو حضور این 
شرکت در بازار ســرمایه باعث افتخار است. دکتر حسن 
قالیباف اصل ادامه داد: ازآنجایی که گلچینی از برترین 
شرکت های کشور در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده اند، به جرئت می توان گفت فوالد مبارکه از گل های 
سرســبد این بازار است. وی در پاســخ به این سوال که 
بازار بورس کشــور چگونه می تواند از شرکت های عضو 
بورس حمایت کند، گفت: از آنجایــی که فوالد مبارکه 
جزو شــرکت های پرجمعیت بورس اســت و حرکات 
شــرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه در بازار بورس 
بسیار تعیین کننده است، بدیهی است این شرکت ها به 
همان اندازه بزرگی شــان، تاثیر بزرگی نیز در بازار دارند. 
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: اگر 
قرار باشد در کشور ما توسعه ای اتفاق افتد و کار اقتصادی 
صورت گیرد، قاعدتا انتظار می رود این حرکات توســط 
همان شــرکت هایی که قبال تجارب موفقی داشته اند، 
انجام شود؛ همان گونه که می دانیم فوالد مبارکه از بدو 
راه اندازی تاکنون طی چندین مرحله توانســته اســت 
با اجرای توســعه های موفق خود جایگاه صنعت فوالد 
کشــور را ارتقا دهد، بنابراین شــرکت ها برای پیشبرد 
اهداف توسعه ای خود نیاز به تامین و جذب منابع مالی 
دارند که بازار سرمایه محل مناسبی برای این کار است. 
به گفته قالیباف اصل، شرکت ها برای تامین منابع مالی 
خود می توانند از طریق بورس که دارای تنوع زیادی در 

این زمینه است، استفاده 
کنند؛ همچنین شــرکت ها 

می توانند از طریق آورده ســهامدار، به راحتی از طریق 
بورس افزایش سرمایه دهند و یا از طریق بورس نسبت 
به انتشار اوراق مشــارکت اقدام و از انواع صکوک، اجاره، 

استصناع  و ... استفاده کنند.
وی از طرح و راهکار پیشــنهادی جدیــد برای حمایت 
از شــرکت های حاضــر در بــورس خبــر داد و در این 
خصوص خاطرنشــان کرد: اخیرا با همکاری بانک ها و 
سرمایه گذارهای خارجی در حال فراهم کردن شرایطی 
هســتیم تا آن دســته از شــرکت هایی که در بخش 
سرمایه گذاری و صادرات نیاز به منابع ارزی دارند، بتوانند 
اوراق یا صکوک ارزی منتشر کنند و آنها را در بورس اوراق 
بهادار تهران به فروش برسانند؛ از آنجایی که بخش هایی 
از فعالیت فوالد مبارکه از طریق ارزی انجام می شــود، 
بنابراین این شــرکت می تواند در صورت پیشرفت و به 

نتیجه رسیدن این طرح از آن استفاده کند.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ضمن ابراز خرسندی 
از حضور شــرکت فوالد مبارکه در بــورس گفت: فوالد 
مبارکه از آن دســته بنگاه های اقتصادی پویای کشور 
اســت که از ابتدای ورود به بورس تاکنون طی چندین 
مرحله افزایش ســرمایه داده و توانسته است با سرمایه 
ثبت شــده 7۵ هزار میلیارد ریال، عنــوان بزرگ ترین 
شرکت بورسی از لحاظ ارزش اسمی را به خود اختصاص 
دهد و به خوبی از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کند 
که این برای بازار سرمایه باعث افتخار است. گفتنی است 
در جریان ایــن دیدار دکتر بهرام ســبحانی مدیرعامل 
فوالد مبارکه، گزارش کاملی از دستاوردهای گروه فوالد 
مبارکه و روند تولید بزرگ ترین هلدینگ فوالدی کشور  

را در سال جاری ارائه کرد.

پــس از یــک مــاه از آتش ســوزی و فــرو ریختــن 
ســاختمان پالســکو، رییس اتحادیه پیراهــن دوزان 
و پیراهن فروشــان از آغــاز بــه کار کســبه واحدهای 
آسیب دیده این ســاختمان در مجتمع تجاری نور خبر 
داد و گفت: حدود ۱۵ درصد از کســبه پالســکو نسبت 
 به جانمایی شــان در مجتمــع جدید اعتــراض دارند، 
از این رو جانمایی مجدد آنهــا در واحدهای جدیدی که 
در اختیار گرفته ایم آغاز شده است. همچنین شماری از 
کسبه پاســاژ کویتی ها که در این حادثه آسیب دیده اند 
نیز در مجتمع نور با همان شــرایط جانمایی شدند. وی 
همچنین در خصوص آخرین وضعیت برخی از کســبه 
واحدهای صنفی پاساژ کویتی ها که از حادثه ساختمان 
پالسکو آســیب دیده اند، گفت: حدود پنج نفر از کسبه 
پاســاژ کویتی ها از این حادثه آسیب دیده بودند که آنها 
نیز در مجتمع نور و با همان شــرایط کسبه ساختمان 

پالسکو جانمایی شدند. 

پالسکويی ها در نور
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یادداشت

خواص خوراکی ها

بــی خوابی به طــرز خطیــری به 
ســامتی و امنیت سالمندان لطمه 
وارد می کند. اســترس های روزمره، تنهایی، تغییر 
محل سکونت، افکار نگران کننده، بیماری های طبی 
و مصرف داروها توسط ســالمندان، می تواند از علل 

بی خوابی باشد.
بی خوابی بــه معنای اشــکال در به خــواب رفتن، 
خواب آلودگی یا خواب بدون رفع خستگی است که 
می تواند عواقب ناخواســته و خطرناکی مانندکاهش 
تمرکز و توجه، حمات ســقوط، افسردگی و کاهش 

کیفیت زندگی در سالمند را به دنبال داشته باشد.
در یک تحقیق نشان داده شد که کاهش یافتن زمان 
خواب، خطر مرگ بیشتری نسبت به مصرف سیگار، 
پرفشــاری خون و بیماری های قلبی داشــته و یک 

عامل مهم در مرگ ومیر افراد سالمند است.

بنابراین بررســی برنامه خواب در سالمندان بایستی 
به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

درمان بی خوابی در ســالمندان شــامل موارد زیر 
است:

1. رفتار درمانی 
2. فتوتراپی یا نور درمانی 

3. دارو درمانی
رفتار درمانی

اغلب به عنوان اولین درمان توصیه می شود و شامل 
موارد ذیل است:

1. آموزش بهداشت خواب: به معنای داشتن یک 
برنامه منظم برای خواب و نه به اجبار خوابیدن است. 
اجتنــاب از مصرف کافئین، الکل و ســیگار ضروری 

است.
2. کنتــرل هیجانات: فــرد ســالمند زمانی که 
احســاس تمایل به خواب دارد، بایــد به رختخواب 
برود و اگر در عرض 20 دقیقه نتوانســت بخوابد باید 

از رختخواب برخیزد، به اتاق دیگری برود و مشغول 
مطالعه یــا فعالیت دیگری در جهــت تمدد اعصاب 
گردد تا مجددا احســاس تمایل به خواب به او دست 

دهد.
3. شناخت درمانی: بیدار شــدن مکــرر در طول 
شب ســبب بی حوصلگی و نداشــتن انرژی الزم در 
طول روز و همچنیــن افزایش اضطراب و شــعله ور 
شدن افکار مربوط به وقایع منفی در زندگی می شود. 
در شــناخت درمانی فرد با کمک یک روان شــناس 
درمی یابــد که بی خوابــی علت تمام مشــکات او 

نیست.
4. ریلکسیشن: شل کردن عضات از ناحیه سر تا 
پا را شامل می شــود. از عضات صورت شروع کنید، 
هر عضله ای را 1 تا 2 ثانیه منقبض و سپس شل کرده 

و این عمل را چندین بار تکرار کنید. 
سپس عضات فک، گردن، شــانه ها، عضات ناحیه 
بازو، انگشتان، قفســه سینه، شــکم، باسن، ران ها 

 و پاهــا را به همین ترتیب منقبض و ســپس شــل 
کنید.

5. محدودیت زمان خواب: یعنی کم خوابی شب 
با بیشتر ماندن در رختخواب به هنگام صبح جبران 
نشود. بعضی اشــخاص بی خواب ســعی می کنند 
صبح ها با بیشتر ماندن در رختخواب، کمبود خواب 
خود را جبــران کنند. این خــواب اضافی دیرهنگام 
در صبح ممکن اســت خواب شــب را مختل کرده و 
دوباره در صبــح روز بعد، فرد زمان بیشــتری را در 
رختخواب بماند. محدودیت زمان خواب این سیکل 

را می شکند.
نور درمانی

فرد پس از برخواســتن از خــواب به مــدت 30 تا 
40دقیقه با فعالیت فیزیکی یا بدون آن در مقابل یک 
دستگاه نورانی قرار می گیرد؛ بدین ترتیب درمعرض 
نور بودن درســاعات خــاص، به تنظیــم بیولوژیک 

خواب کمک می کند. 

دارو درمانی
اگر بی خوابی توانایی فرد را در انجام کارهای روزمره 
مختل می کند، دارودرمانی الزم اســت که شامل دو 

گروه بنزودیازپین ها و غیربنزودیازپین هاست.
1. بنزودیازپین ها: این گروه از داروها سبب ایجاد 
آرامش انبساط عضاتی و کاهش اضطراب می شوند.

2. گروه غیر بنزودیازپین ها: این داروها نیز شبیه 
بنزودیازپین ها هستند؛ ولی عوارض دارویی کمتری 
دارند. توجه کنید که هرگونه دارو درمانی بایســتی 
تحت نظر پزشــک صورت گیــرد و از انجــام خود 

درمانی پرهیز شود.
ضد افســردگی ها: ممکن اســت تــا زمانی که 
افسردگی وجود دارد، ضد افســردگی ها دارای یک 
اثر آرام بخش باشند؛ ولی در درمان بی خوابی نقشی 

ندارند.
3. آنتی هیستامین ها: مســتندات کمی وجود 
دارد؛ مبنــی براینکه آنتی هیســتامین هــا در رفع 

بی خوابی موثر باشند. به اعتقاد برخی از درمانگران، 
دمنوش های گیاهی مانند ســنبل الطیب، به لیمو، 
بابونه و اســطوخودوس آرام بخش بــوده و در رفع 

بی خوابی موثر هستند.

اختالالت خواب در سالمندان

مواد غذایی که به تسکین درد کمک می کنند 

نوشین 
خنده رو

 پیشنهاد  سردبیر: 
پارو کردن برف، خطر حمله قلبی را افزایش می دهد

عوامل مختلفی سبب می شود تا در بدن خود احساس درد داشته باشیم و زمانی که احساس درد به سراغ ما می آید تالش می کنیم تا به روش های متفاوتی آن را اندکی تسکین بخشیم؛ در 
مطلب پیش رو به برخی از مواد غذایی اشاره می کنیم که نقش مهمی در  کاهش درد و تسکین آن برعهده دارند. با 1۰ مورد از مهم ترین غذاهای تسکین دهنده درد آشنا شوید.

تازه های پزشکی

 طبق نتایج یــک مطالعه جدید، میــزان باالی ویتامیــن D فعال در 
خون، موجب تقویت عضات می شــود. پژوهشگران بریتانیایی میزان 
ویتامین D فعــال و غیرفعال، میزان چربــی و حجم عضات 11۶ فرد 
بزرگسال ســالم بین 20 تا ۷4 ســال را اندازه گیری کرده و دریافتند 
که افراد دارای میــزان باالی ویتامین D فعال در خــون، دارای توده و 
حجم عضانی با چربی کمتری بودند. زکی حســن اسمیت، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه بیرمینگهام، در این باره می گوید: »ما با بررسی 
چندین نوع ویتامین D در یک مطالعه مشابه دریافتیم که رابطه بسیار 
پیچیده ای در این زمینه وجــود دارد.« به گفتــه وی، »چربی بدن با 
افزایش میزان ویتامین D غیرفعال مرتبط است؛ اما عضله فاقد چربی 
راهکار افزایش میزان ویتامین D فعال بدن اســت.« به گفته اسمیت، 
»حال ما درک خوبی از نحوه تاثیر ویتامین D بر استحکام استخوان ها 
داریم، اما هنوز به درک بهتری در مورد نحــوه عملکرد آن بر عضات 
نیاز اســت.« ویتامین D که به ویتامین نورخورشید هم معروف است 
عاوه بر نورخورشــید، از طریق مواد خوراکی نظیر ماهی چرب، زرده 
تخم مرغ، شــیرغنی شــده و غات و حبوبات، همچنین مکمل های 

غذایی به دست می آید.

 مواد خوراکی پروبیوتیک می تواند به کاهش مشکات خواب ناشی از استرس 
کمک کند.پروبیوتیک ها فیبرهای غیرقابل هضمی هستند که موجب تقویت 
باکتری های خوب روده می شوند. حال محققان دانشگاه کلورادو دریافته اند 
که فیبرهای موجود در پروبیوتیک ها می توانند به مشکات خواب مرتبط با 
استرس کمک کنند. محققان در این تحقیق، به موش های آزمایشگاهی به 
مدت چندین هفته رژیم غذایی پروبیوتیک داده و سپس برای ایجاد استرس 
آنها را در معرض شوک قرار دادند. گروه کنترل برای مقایسه با موش هایی که 
قبل از شوک پروبیوتیک مصرف نکرده بودند درنظر گرفته شدند. محققان 
دریافتند موش های تغذیه شده با پروبیوتیک ها اختالی در میکروبیوم های 
روده تجربه نکردند و در مقایســه با گروه موش هایی که رژیم غذایی ویژه را 
دریافت نکرده بودند سریع تر به الگوی خواب سالم بازگشتند. دکتر »رابرت 
تامسون« سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »شوک استرس زای 
ایجاد شده در موش ها، معادل با یک دوره پراسترس در انسان ها نظیر تصادف 
با اتومبیل یا مرگ یک عزیز بود.« وی در ادامــه افزود: »مجموعه مطالعات 
بعدی در مورد بررسی این موضوع خواهد بود که آیا پروبیوتیک ها می توانند 
به انسان ها در حفظ و بازســازی میکروبیوم های روده و احیای الگوی نرمال 

خواب بعد از یک استرس پس از سانحه کمک کنند.

پارو کردن برف، خطر حمله قلبی کاهش مشکالت خواب با پروبیوتیک هاعضالت خود را  با ویتامین D تقویت کنید
را افزایش می دهد

ضرورت کاهش مصرف نمک 
برای بیماران کلیوی

 اگرچه سال ها پیش، حجم برف بارشــی زیاد بود، در سال های اخیر این 
مقدار کاهش یافته اما هنوز هم در برخی از نقاط، بارش برف های سنگین 
و شــدید رخ می دهد و افرادی را مجبور می کند بــرف را از معابر و بام ها 
پارو کنند. محققان در مطالعات اخیرشــان به این نتیجه رســیده اند که 
پارو کردن برف در زمســتان، خطر حمات قلبی را افزایش می دهد. پارو 

کردن برف یک فعالیت شدید است که بدن آن را درک می کند. 
از نظر محققان، شاید انجام ورزش هوازی شدید برای بدن مفید باشد اما 
بلند کردن حجم سنگینی از برف، فشار بسیار زیادی به دست ها و بازوها 
وارد می کند که نســبت به فشار وارد شــده بر پاها به مراتب بیشتر است. 
همین امر باعث باال رفتن ضربان قلب، فشــار خون و تقاضای اکســیژن 
می شود. در کنار این موارد، استنشاق هوای سرد هم مزید بر علت شده و 

احتمال حمله قلبی در افراد افزایش می یابد.
از آنجا که پارو کردن برف بیشــتر کاری مردانه است، بنابراین مردان هم 

بیشتر در معرض خطر حمله قلبی ناشی از این کار قرار می گیرند.

ترغیب بیماران کلیــوی به کاهش مصــرف نمک، می توانــد به بهبود 
فشــارخون کمک کرده و از احتباس مایع اضافی در بدن بکاهد. محققان 
دانشگاه میشــیگان دریافتند در شــرکت کنندگانی که رژیم غذایی با 
محدودیت مصرف نمک داشتند، فشــارخون سیستولیک )عدد باالیی( 
به طورمیانیگن حدود 11 بود. دکتر راجیو ساران، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »فشــارخون بــاال و تجمع آب و نمــک اضافی در 
بدن، به قلب و عروق خونی فشــار می آورد.« به گفتــه وی، »در بیماران 
کلیوی، فشارخون باال و تجمع مایع اضافی در بدن می تواند یک ترکیب 
سمی را ایجاد کند. آنها ممکن است عمدتا به دلیل بیماری قلبی-عروقی 
بمیرند.« یافته های این تحقیق نشــان می دهد تاثیر پیروی از یک رژیم 
غذایی با محدودیت مصرف نمک، می تواند برای بهبود کنترل فشارخون 
بیماران کلیوی موثر باشــد. منظور از رژیم غذایی کم نمک برای بیماران 
کلیوی، مصرف کمتر از 2 گرم نمک در روز است. یک قاشق چای خوری 

نمک، حاوی 2300میلی گرم سدیم است.
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زنجبیل یک گیاه دارویی، خوراکی و ادویه ای اســت که اکثر کارشناســان تغذیه پیشــنهاد می کنند برای 
تسکین حالت تهوع از آن استفاده کنید. عاوه بر این، در محیط آزمایشگاهی محققان ترکیباتی را در زنجبیل 
کشف کرده اند که می تواند درد حاصل از تورم را تسکین دهد. در مورد تاثیر زنجبیل روی درد مفصل نیز تحقیقاتی 

انجام گرفته، اما تاکنون در هیچ تحقیقی به تاثیر منظم  و دائم زنجبیل روی درد مفصل اشاره نشده است.

انگور قرمز حاوی یک ترکیب شــیمیایی به نام رسوراترول اســت که مزایای ضدالتهابی دارد. در 
خوراکی هایی همچون میوه های توت مانند و بادام زمینی نیز می توان این ترکیب شیمیایی را یافت. 

تحقیقات انجام گرفته در محیط های آزمایشگاهی نشــان داده اند که رسوراترول باعث متوقف ساختن 
سلول هایی می شود که در افزایش درد موثر هستند.

آویشن گیاهی است که برگ های کوچک و خوشبویی دارد و از آن می توان به عنوان طعم دهنده 
در بسیاری از غذاها استفاده کرد. تحقیقات نشــان می دهد که ترکیبات موجود در آویشن می تواند 

احتمال درد را کاهش دهد؛ هرچند محققان این تحقیق ها نمی دانند که این گیاه چگونه باعث تسکین 
درد می شود.

نعناع گیاهی اســت باطبع گرم و خشــک که دارای خواص فراوان دارویی اســت  و اسانس 
موجود در گیاه یا چای آن می تواند به عنوان یک داروی ضدنفخ و شل کننده عضات عمل کند. 

به عبارت دیگر، با خوردن نعناع می توان درد حاصل از نفخ و همچنین گرفتگی عضات را تســکین 
داد.

تحقیقات نشان داده است که خوردن گیاس ترش می تواند در درمان نقرس مفید باشد. بیماری 
نقرس یک شکل دردناک از بیماری آرتروز اســت که طی آن، مفصل های فرد مبتا، متورم و قرمز 

می شــوند و دلیل این التهاب و قرمز شدن، افزایش تدریجی اوریک اســید در خون است. عاوه بر این، 
خوردن گیاس ترش برای ورزشکارها مفید است.

همان طور که می دانید پرتقال سرشــار از ویتامین C اســت. عــاوه بر ایــن، پرتقال ها حاوی 
آنتی اکســیدانی به نام بتاکریپتوزانتین هستند که بر اســاس نتایج تحقیقاتی، باعث کاهش خطر 

ابتا به بیماری های التهابی مانند آرتریت روماتوئید می شــود؛ بنابراین، خوردن پرتقال در عدم ابتا به 
بیماری های التهابی و تسکین درد ناشی از آنها موثر است.

بعضی از تحقیقات نشان داده اند که حتی مصرف بسیار کم قهوه )مصرف 100 میلی گرم یا خوردن 
یک فنجان قهوه( می تواند باعث کاهش احساس درد در حین انجام وظایف خسته کننده و دردناک 
شود. قهوه یکی از مرسوم ترین منبع های غذایی کافئین است، اما کافئین را می توان در دیگر محصوالت 

غذایی مانند چای و شکات نیز یافت.

در سال های اخیر محققان به مزایای ضدالتهابی روغن زیتون عاقه بسیاری نشان داده اند، چون 
افرادی که رژیم غذایی مدیترانه ای ســنتی را اتخاذ کرده اند ظاهرا کمتر دچار مشــکات سامت 
مرتبط با التهاب مانند بیماری دژنراتیو مفصل یا دیابت شده اند. در حقیقت، روغن زیتون فوق بکر حاوی 

ترکیباتی شبیه به ایبوپروفن است که می تواند به تسکین درد کمک کند.

ماهی سالمون سرشار از اســیدهای چرب امگا 3 اســت که ارزش غذایی فراوانی دارد و نه تنها در 
کاهش التهاب موثر اســت، بلکه مزایای ســامت دیگری نیز دارد. در مورد تاثیر ماهی سالمون در 
کاهش درد باید گفت که بر اســاس نتایج تحقیقات بالینی، ماهی ســالمون باعث کاهش التهاب درد 

مفاصل می شود و می تواند از فرد در مقابل درد حاصل از آرتروز محافظت کند.

کورکومین جزو فعال زردچوبه بوده و یک آنتی اکسیدان قوی است که ظاهرا از خواص ضدالتهابی 
برخوردار است و تحقیقات نشان داده اند که استفاده از آن یک روش محتمل برای تسکین درد مزمن 
بیماری آرتریت روماتوئید است. در بازار امروزی زردچوبه را می توان به شکل کپسول نیز یافت. عاوه بر 

این، افراد مبتا به درد مزمن می توانند زردچوبه را به غذاهای خود بیفزایند.

   

زنجبیل

   
انگور قرمز

   
آویشن    

   

نعناع

   
گیالس ترش

  

پرتقال

    

قهوه

    
روغن زیتون 

    

زردچوبه

ماهی سالمون

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2081   | February  19   ,2017  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
فواید نظریه ریسمان برای مردم

کافه اپهوش سنج

 انتشــار عکس ها در شــبکه های مجازی در ابتدا با مــوج بزرگی 
 از اســتقبال کاربران مواجه شــد؛ امــا رفته رفته توجــه کاربران 
در حال ســوق پیدا کردن به ســمت ویدئو هاســت، به طوری که 
اینســتاگرام مدت زمــان ویدئوهای قابل نشــر را بــه یک دقیقه 
رســانده و از ســوی دیگر پیش بینی شــده اســت که محتوای 
فیس بوک تــا چند ســال دیگر به طــور کامل ویدیویــی خواهد 
 شــد. البته ایــن خبر بــه این معنا نیســت کــه کاربــران دیگر 
به سمت انتشار عکس های خود نخواهند رفت؛ بلکه به احتمال زیاد 

عکس ها نیز در قالب ویدیو منتشر خواهند شد.
Slideshow Maker یکی از بهترین اپلیکیشــن های موجود 
برای ســاخت اسالیدشــو و فایل ویدیویی از عکس هاست که به 
کمک آن می توانید از عکس های خود فایل های ویدیویی بسازید. 
این امر به صورت کامال شیک و جذاب انجام می شود؛ به این صورت 
که عالوه بر افکت های جذابی که در زمان عوض شــدن هر عکس 

می توانید مشخص کنید، قادر به انتخاب فایل موسیقی دلخواه نیز 
برای میکس شــدن روی تصاویر خواهید بود تا یک میکس جذاب 
از تصاویر خود به وجود بیاورید. در Slideshow Maker شما 
به بیش از۲۰ افکت مختلف برای تغییر عکس ها و چندین موسیقی 
پیش فرض دسترسی خواهید داشت تا اگر موزیک جذابی در گوشی 
 Slideshow Maker خود ندارید، بتوانید از آرشیو پیش فرض
 استفاده کنید. محیط کاربری برنامه نیز به صورت متریال طراحی 
 شــده اســت و عالوه بر آنکه حس خوبــی در زمان کار بــا برنامه 
به کاربر خواهد داد، باعث دسترسی آســان به تمامی امکانات نیز 
می شــود. مورد جذاب دیگری که در برنامه شــاهد بودیم، وجود 
تم های مختلفی برای اسالیدشــو بــود. برای مثال اگر مشــغول 
تهیه  یک اسالیدشــو از عکس های تولد خود هســتید؛ می توانید 
 با انتخاب تــم تولد، یک زمینه  شــاد و آیتم هــای متحرکی را که 
 به تولــد و مراســم مرتبــط هســتند، در ویدئــوی نهایی خود 
در اختیار داشــته باشــید. عالوه بر تمام امکاناتی که گفته شــد، 
بسته های اســتیکر و افکت نیز در برنامه وجود دارند که در صورت 

تمایل می توانید به دانلود آن ها بپردازید. 
برای دانلود این برنامه که به صورت رایگان منتشــر شــده اســت، 

می توانید از این لینک goo.gl/IDfDai استفاده کنید.

 :Slideshow Maker برنامه

ساخت اسالیدشو حرفه ای 
و موزیکال

اعالم کشف قاره هشتم جهان
دانشــمندان طــی مقاله ای کــه در نشــریه انجمن 
زمین شناســی آمریکا منتشــر شده از کشــف قاره 
 هشــتم جهان خبر داده انــد. بر اســاس مقاله ای که 
در این نشریه منتشر شده این قاره در سرزمین نیوزلند 
در زیر آب های اقیانوس آرام و در ســمت جنوب غربی 
اقیانوس کشف شده است. در واقع این قاره که زیلندیا 
نام گرفته 94 درصدش زیر آب است و شامل نیوزیلند و 
کالدونیای جدید می شود. کالدونیای جدید مجموعه ای 
از جزایر تحت تملک فرانســه ) از ۱۸۵۳ ( در اقیانوس 
آرام اســت. این جزایر در محــدوده مالنزی در جنوب 
باختری اقیانوس آرام قرار دارنــد. کالدونیای جدید از 
 جزیره اصلــی ) Grande Terre (، جزیره لویالتی 
 و چند جزیره کوچک تشــکیل شــده اســت. بخشی 
از این قاره که بر روی زمین قــرار دارد مربوط به خاک 
ســرزمین کالدونیای جدید، جزایر شــمالی و جنوبی 
نیوزلند اســت. دانشــمندان بر اســاس خصوصیات 
و بررســی های صورت گرفتــه اعتقاد دارنــد که این 
ســرزمین را باید قــاره ای جدیــد و جدا از اســترالیا 
دانست. بنا بر تحقیقات دانشمندان، سرزمین زیلندیا 
بر اســاس شــکاف در ابرقاره کهــن در۱۰۰ میلیون 
ســال پیش به وجود آمد. این حادثــه منجر به تغییر 
شــکل پوســته زمین و در نتیجه فــرو رفتن بخش 
 بزرگی از این ســرزمین در زیر آب شد. نتایج برگرفته 
از مشاهدات ماهواره ای دلیل محکمی بر تحقیقات این 
دانشمندان اســت. قاره یا خشکاد به انبوهه پیوسته ای 
از زمین بــر روی کره زمین گفته می شــود که معموال 
به صورت خشــکی های جزیره مانند بزرگ سر از آب 
در آورده اند. در این میــان دو قاره آســیا و اروپا به هم 
چسبیده و تنها با رشــته کوه اورال از هم جدا می شوند 
که به اعتباری قاره اورآسیا هم نامیده می شوند. محققان 
با کشف جدید، خواهان افزایش تعداد قاره های جهان 
از 7 قاره ) اروپا، آسیا، آفریقا، اســترالیا، قطب جنوب، 

آمریکای شمالی و جنوبی ( به ۸ قاره شده اند.

 کمپانــی یاهــو بــا برخــی از کاربرانــش ارتباطی برقــرار کرده 
و به آنها درباره هک شــدن حســاب کاربری توســط کوکی های 
ساختگی هشــدار داده است. در ســپتامبر ســال ۲۰۱6 رسوایی 
دامن یاهو را گرفت و مشــخص شــد که اطالعات بیــش از۵۰۰ 
 میلیون حســاب به دســت هکرهــا لو رفتــه و اندکی پــس  از آن 
 و در مــاه اکتبــر، حملــه دیگــری رخ داد کــه طــی آن، بیش 
از ۱ میلیارد حساب کاربری یاهو تحت تاثیر قرار گرفت. کارشناسان 
حقوقی ما دربــاره کوکی های ســاختگی تحقیق کردنــد که این 
کوکی ها، به مزاحمان اجازه می دهد تا بدون داشــتن رمز ورود، به 
حساب کاربری دسترسی داشته باشند. بر اساس همین تحقیقات، 
امکان دارد که حساب کاربری شما نیز، به وســیله این کوکی ها در 

سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 مورد سواستفاده قرار گرفته باشد.
یاهو در گفت وگو بــا ZDNet صحت این ایمیل هــا را تایید کرده 
و اعالم کرده اســت که هکرهــا الگوریتم های ســاخت کوکی ها 
 را به ســرقت برده و یاهــو پس  از آن، ایــن کوکی هــا را غیرفعال 
کرده اســت. ســخنگوی یاهو بیان کرده که حساب های هک شده 
 از این طریق، شناســایی شــده اند و کمپانی در حال تالش اســت 

تا تمامی کاربران تحت تاثیر را از این موضوع آگاه کند. 
 هنوز معلوم نیســت که چه تعدادی از افراد هدف قــرار گرفته اند، 
اما یاهو اعالم کرده که ارســال ایمیل های حاوی هشــدار را از روز 
چهارشنبه آغاز کرده اســت. این کمپانی همچنین گفته است که 

گروه های تروریستی در پشت پرده این حمالت قرار دارند.

طبق اطالعات به دست آمده سامســونگ در صدد عرضه مدل 
 ۲۰۱7 سری گوشی های موفق گلکســی جی است که احتماال 

تا یک ماه دیگر رسما معرفی می شوند.
Galaxy A پس از عرضــه مدل ۲۰۱7 ســری گوشــی های 
 سامســونگ حــاال بایــد منتظــر معرفــی مدل هــای جدید

Galaxy J این شرکت باشیم.
بر اســاس تاییدیــه وای فای به دســت آمده از دســتگاهی با 
 شــماره SM-J530FM/DS این طور برداشت می شود که

Galaxy J5 )۲۰۱7( سامسونگ به زودی معرفی خواهد شد. 
اگرچه در این تاییدیه به جزییات سخت افزاری گوشی اشاره ای 
نشــده اســت، سیســتم عامل نصب شــده روی آن اندروید 6 
مارشمالو ذکر شــده که به احتمال زیاد در زمان عرضه به نسخه 
7 تغییر پیدا می کند. پیش بینی می شــود سامسونگ همزمان 
با نمایشــگاه MWC 2017 از مدل ۲۰۱7 سری گوشی های 
Galaxy J رونمایی کند. با اینکه ســری گلکسی جی در رده 
پایینی بازار طبقه بندی می شوند و سخت افزارهای خیلی قوی 
ندارند، به دلیل تناسب قیمت و مشخصات سخت افزاری بسیار 
مورد اســتقبال کاربران قرار گرفته اند و در کشــور ما هم جزو 

پرفروش ترین گوشی ها به حساب می آیند.

امسال ده سال از معرفی اولین آیفون می گذرد و طبق شنیده ها، 
اپل برای تولد۱۰ ســالگی برند آیفون برنامه  ویژه ای دارد و قصد 

دارد تحوالت زیادی را در آیفون سال ۲۰۱7 ایجاد کند.
مدت هاست که اپل از عالقه اش به ورود به حوزه واقعیت افزوده 
می گوید و کمپانی ها و اســتارت آپ هایی را هــم در این زمینه 

خریداری کرده است. 
اما این که اپل این فناوری را در چه محصولــی به کار می گیرد 
همیشه یک سوال بود. شــایعات جدید از ورود فناوری واقعیت 
افزوده در آیفون ۸، به عنوان اولین محصول واقعیت افزوده اپل 

خبر می دهند.
 J.P. Morgan از شــرکت ســرمایه گــذاری Rod Hall 
در گفته های خود از این شــایعات حمایت کــرده و اعالم کرد 
که احتماال اپل در آیفون ۸ از اســکنر لیزری سه بعدی استفاده 
می کند. این قطعه در تشــخیص صــورت و همچنین واقعیت 
افــزوده کاربــرد دارد. احتماال این اســکنر لیزری ســه بعدی 

جایگزین Touch ID در امنیت دستگاه خواهد شد. 
 در حال حاضــر ضریب خطــای Touch ID آیفــون برابر ۱ 
به۵۰ هزار اســت، اما نوع اولیه اســکنر لیزری که قبال آزمایش 

شده حتی از این هم دقیق تر خواهد بود. 
 Touch ID البته این اولین بار نیســت کــه خبر جایگزیــن 
با سنســورهای دیگر را می شــنویم،  قبال هم خبرها از احتمال 
جایگزینی سنسور اســکن عنبیه ) که اولین بار در گلکسی نوت 
 7 استفاده شــده بود ( با سنسور تشــخیص اثر انگشت آیفون 

گفته بودند.

با اجرایی شدن فاز دوم شبکه ملی اطالعات گفته می شود اکنون 
متوسط سرعت دسترســی پهن باند ثابت چهار مگابیت بر ثانیه 
 و متوسط ســرعت دسترســی پهن باند همراه به ســه مگابیت 
بر ثانیه رسیده اســت. فاز دوم شــبکه ملی اطالعات بهمن ماه 
امســال بیش از یک دهه انتظار عملیاتی شــد تا بدین ترتیب 
دسترســی به محتوای داخلی با ســرعت و کیفیتی بهتر برای 

مشترکان اینترنت میسر شود. 
اکنون پس از اجرایی شدن فاز دوم این شبکه، وزارت ارتباطات 
 در قالــب آمارهای اخیر خود متوســط ســرعت دسترســی 
به اینترنت در بخش هــای مختلف را اعالم کرده اســت. طبق 
این آمارها ضریب نفوذ دسترســی پهن باند ثابت خانگی به6۰ 
درصد رســیده و ضریب نفوذ دسترســی پهن باند سیار به ۳۵ 
 درصد رسیده است و ســرانه ترافیک ۲7 کیلوبیت بر ثانیه اعالم 
شده اســت. همچنین نســبت ترافیک داخلی۵۰ درصد عنوان 

شده است.
اما این ارقام در شــرایطی اعالم شده که پیش از این و در فاز اول 
شبکه ملی اطالعات متوسط سرعت دسترسی پهن باند ثابت سه 
مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت دسترســی پهن باند سیار دو 

مگابیت بر ثانیه اعالم شده بود.
همچنین ضریب نفوذ دسترســی پهن باند ثابــت خانگی در فاز 
اول4۰ درصد بوده و ضریب نفوذ دسترســی پهن باند سیار۳۰ 

درصد بود.
ســرانه ترافیک در فاز اول شــبکه ملی اطالعات ۱4 کیلوبیت 
برثانیه بوده و نســبت ترافیک داخلی در این مرحله 4۵ درصد 

عنوان شده است.

یاهو درباره حمالت گروه های 
تروریستی به ایمیل ها، هشدار داد    

 Galaxy J5 (2017( احتمال عرضه
تا یک ماه دیگر

اسکنر لیزری سه بعدی 
به آیفون 8 می آید

سرعت اینترنت کشور چقدر است؟

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2081
یک دانش آموز ۸ ســکه یک تومانی و دو تومانی دارد.

حداقل و حداکثر پول او چند تومان است؟ 
جواب معمای  2080 

پاسخ معمای حبه های قند: جعبه ها را در کنار یکدیگر 
قرار داده و آن ها را به ترتیب شــماره گذاری می کنیم، 
سپس از هر جعبه به تعداد شماره آن جعبه از آن حبه 
 قند بر می داریم مثال از جعبه شــماره ۱، یک حبه قند 
و از جعبه شماره ۲، دو حبه قند بر می داریم و . . . تا جعبه 
شــماره۱۰۰ که از آن جعبه صد حبه قند بر می داریم. 
سپس این حبه قندهای برداشته شده را وزن می کنیم.

عدد حاصل را از 5050a  کم مــی کنیم. عددی که به 
دست می آید شماره جعبه سبک تر خواهد بود!

کســانی که به معمــای۲۰۸۰ پاســخ صحیح 
داده اند:   - آقای امیر علی بیگی  از اصفهان.

لطفا جواب معماهای طرح شــده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود را به نشانی زیر بفرستید:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
تا نام شما درهمین صفحه ذکر شود.

برای چندیــن دهه، دانشــمندان برای کشــف زیربنای 
محیط ســه بعدی تئوری پــردازی کرده انــد و به  دنبال 
یک تئــوری واحد و یکتا بــرای توضیح تمام ســاز و کار 
کیهان بوده اند. در قرن گذشــته، خیلی ها به دنبال عملی 
ساختن این ماموریت رفته اند. اما با روی کار آمدن تئوری 
 ریسمان یا ابرریسمان بود که پیدا کردن جواب خیلی دور 

از دسترس به نظر نمی رسید.
فلسفه  وجودی تئوری ریســمان، برقراری پیوندی میان 
نسبیت عام آلبرت انیشــتین و مکانیک کوانتوم و اعمال 
 TED تئوری کوانتوم به گرانش اســت. در یک سخنرانی
در سال ۲۰۰۵، فیزیکدان نظری مشهور، برایان گرین این 
نظریه  را با در هم شکســتن ماده، طبق تمام دانسته های 
قبلی ما از مــاده توضیح می دهــد. او گفت کــه مواد از 
اتم ها ساخته  شده اند که خودشــان از الکترون، پروتون و 
نوترون ساخته شــده اند که همین  اجزا را نیز می توان به 
 کوارک تجزیه کرد. تا پیش از نظریه  ریسمان، دانش ما تا 

همین جا قد می داد. 
تئوری ریســمان می گوید این ذرات زیراتمــی به ظاهر 
غیر قابل تجزیه، در اصل از ریســمان هایی پدید آمده اند 
که ارتعاش و تغییر شــکل دائمی شان در فضا باعث پدید 

آمدن تمام آن چیزی شده که می بینیم.
 تئوری های زیادی باعث پیشــرفت اولیه  نظریه ریسمان 
در سال ۱96۸شدند. بسیاری از اوایل۱9۰۰به دنبال پیدا 
کردن نظریه  یکپارچه بوده اند، تا دانش فعلی از جهان مان 
 را افزایش دهنــد. درحال حاضر، با اینکــه توان آزمایش 
و اثبات نظریه  ریســمان در عمل وجود ندارد، فیزیکدانان 
نظری مثل ادوارد ویتن مشغول کشف نتایج محتمل این 

تئوری هستند.
ویتن در مصاحبه ای با شــبکه NOVA، نظریه  ریســمان 
را این گونه توضیح می دهد: » نظریه  ریســمان تالشــی 
برای توضیح ژرف تری از طبیعت اســت کــه در آن ذرات 
بنیادی صرفا به عنوان نقطه در نظر گرفته نمی شوند بلکه 

به  صورت حلقه هایی از ریســمان های مرتعش هستند. 
یکی از خواص اساسی این ریســمان ها این است که توان 
ارتعاش در انواع و اقسام اشــکال و فرم ها را دارد که باعث 
طنین انداز شدن موسیقی می شود. صدای دیاپازون برای 
گوش انسان آزار دهنده  اســت. چرا که شما یک تک نوای 
خاص می شــنوید، در عوض در پیانــو و ویالون همزمان 
چندین الیه  باالتــر نواها را نیز می شــنویم که باعث زیبا 
و غنی شدن موسیقی می شود… دلیل وجود منشأ واحد 

برای نیروها و ذرات گوناگون نیز همین است. 
ارتعاشات مختلف که توسط یک ریسمان اساسی نواخته 
می شود. با دانسته های فعلی مان از نظریه  ریسمان، هیچ  

چیزی پایه ای تر از ریسمان وجود ندارد. «
 ادوارد ویتــن در طــول زندگی اش کمک های شــایانی 
 ) M Theory ( به فیزیک کرده، از جمله معرفی نظریه ام

که ۵ نظریه  موجود ابر ریسمان را متحد می کند. 
 type I، type IIA، type IIB، ۵ نظریه بــا نام هــای(

 .) E8xE8 heterotic و SO( 32 ( heterotic
در دهه  نود میالدی تصور بر این بود که این تئوری ها جدا 
 از یکدیگرند و الزاما یکی از آن ها می تواند درســت باشد 
) آن تئــوری باید درســت باشــد کــه محدودیت های 
انرژی اش با اطالعات فیزیکی روی زمین منطبق باشد. ( 
ویتن در تئوری هایش می گوید که دوگانگی هایی وجود 
دارند که تــوان متصل کردن چندین تئــوری را از طریق 

تعامل میان ذرات را پدید می آورد.
چرا ریسمان؟

افرادی، نظریه ریسمان را چیزی بیشــتر از یک احتمال 
شــگفت انگیز نمی دانند. اما امید هایی کــه در تحقیقات 
محتمل آینده  تئوری ریســمان نهفته  است، بسیار بیشتر 

از یک داستان جالب و فریبنده  است. 
اولین بار که تئوری گرانش توســط آیزاک نیوتن کشــف 
شــد، در اذهان عمومی به عنوان اکتشــافی باورنکردنی 

شناخته می شد و واقعا همین بود. 
زمانی که این تئوری انقالبی به  پا کرد، کاربردهای عملی 
از آن هیچ شباهتی به کاربردهایش در دنیای امروز ندارد. 
از نیوتن تا نسبیت عام انیشتین تا نظریه  ده بعدی گرانش 
برانس - دیکی، این تئوری انقالبی همواره به دانشمندان 

فرصت اختراع، نوآوری و توسعه داده است. 
بدون این پیشــرفت ها و دانش، پرواز، کاوش فضا و حتی 
پزشکی مدرن به  صورتی که امروز شاهدش هستیم وجود 

نمی داشت.
به همیــن ترتیب برای تئوری ریســمان، اگــر مرزهای 
فیزیک محض با همین روند گســترش پیدا کنند، ممکن 
است روزی اطالعاتی ارزشــمند شکل جدیدی به نگرش  
علمی ما ببخشــد. اگر چه تئوری ام هنوز موفق به اثبات 
معادله ای یکتا نشــده، تا  به  اینجا توانایی ارایه  اطالعاتی 
ارزشمند از اجســام دو بعدی و پنج بعدی را داشته است. 
عالوه  بر این بر توانایی درک مــا از دوگانگی های متصل 
کننده و یکتاساز تمام دانســته های ما از نظریه  ریسمان 

افزوده است.

تئوری های زیادی 
باعث پیشرفت 

اولیه  نظریه 
 ریسمان 
در سال 

1۹۶8شدند. 
بسیاری 

از اوایل1۹00
به دنبال 

پیدا کردن نظریه  
یکپارچه بوده اند، 

تا دانش فعلی 
از جهان مان را 

افزایش دهند

صرفا جهت اطالع

این اختراع، سیستمی متشــکل از میدان های مغناطیسی و سیم پیچ های 
فنری، امــکان فرود آمدن بســته ها را بدون هرگونه آســیبی به محتویات 
آن فراهم می کند. پهپاد آمــازون پس از رها کردن بســته همچنان آن را 
تحت نظر می گیرد تا بســته کاال روی درختان یا ســقف منازل نیفتد. در 
صورت منحرف شدن بسته، پهپاد با اســتفاده از هوای فشرده یا باز کردن 
یک بادبان، مســیر آن را اصالح می کند. ایده اولیه این شــیوه تحویل کاال 
 نتیجه نگرانی آمازون از به ســرقت رفتــن پهپادها یا آســیب دیدن آن ها 
در جریان فرود روی زمین است. مهم تریم عامل بازدارنده این شرکت برای 
تحویل هوایی کاالها، مقرراتی است که دامنه پرواز پهپادها را به شعاع دید 
خلبان و حفظ فاصله۵۰ متری از انســان ها، سیستم ها و تاسیسات شهری، 
وســایل نقلیه یا ســاختمان ها محدود می کند. رها کردن بسته ها از ارتفاع 
۵۰ متری مشــکل را حل می کند، اما همچنان خطر آسیب دیدن رهگذران 
در اثر برخود بســته ها وجود دارد. این فناوری قادر است بسته هایی به وزن 
۲/۲7 کیلوگــرم را تا فاصله ۱۵ کیلومتری تحویل دهد. قرار اســت آمازون 

آزمایشات خود را برای بررسی کارآیی این اختراع به زودی آغاز کند.

محققان نوعی مــواد الســتیکی الکترونیکی ایجاد کرده اند که در ســاخت 
روبات ها و دســتگاه های الکترونیکی نــرم و انعطاف پذیر اســتفاده خواهد 
 شــد. این مــواد » thubber « نام گرفتــه و هادی گرمــا و قابل ارتجاع 
 در بافت های زیستی است. این ماده شش برابر اندازه اولیه خود کشیده شده 
و از آن در پوشش های گرم برای درمان آسیب های وارده به بدن، روبات های 
 نرم و دســتگاه های الکترونیکی قابل انعطاف همچون گوشــی موبایل برای 

جای گرفتن در کیف پول استفاده می شود.
محققان دانشــگاه کارنگی ملون اظهار کردند: این مــاده ترکیبی از هدایت 
حرارتی باال و انعطاف پذیری به خصوصی برای پیشــگیری از اتالف حرارت 
در برنامه های کاربردی همچون محاسبات و روبات های نرم نیازمند عاملیت 
انعطاف پذیری و فنی اســت. علت اصلی ایــن ارتجاع قطــرات فلزی مایع 
غیرسمی است. این ماده احاطه شده در پالســتیک با دمای اتاق تغییر پیدا 

می کند. این مواد قابلیت استفاده در وسایل الکترونیکی را نیز دارد. 
 در حال حاضر از این روش در ســاخت المپ های LED و پردازشــگر رایانه 

با ویژگی گرم نشدن بیش از اندازه استفاده می شود.

پهپادهای آمازون، کاالها 
را با چترنجات تحویل می دهند

ساخت روبات های انعطاف پذیر 
برای راحتی انسان

احساس تغییر دما 
با یک هدست جدید واقعیت مجازی

با هدست جدید واقعیت مجازی نه فقط صداها و تصویر، بلکه تغییرات 
 Ambiotherm دما را نیز احساس خواهید کرد. با قرار دادن دستگاه
بر روی ســر به صورت همزمان شــرایط آب وهوایی مختلف همچون 
ســرما، باد و گرمای خورشید را احســاس خواهید کرد. این دستگاه 
توسط پروفسور نیمشا راناســینگ به همراه گروهش در دانشگاه ملی 
سنگاپور ساخته شده است. در این دســتگاه محرک گرما و باد ایجاد 
 شــده و در نتیجه تجربه مجازی اســتفاده از این دســتگاه ارتقا پیدا 
کرده است. Ambiotherm دستگاهی پوشیدنی بوده و سرمای برف 
و گرمای صحرا را برای کاربر تداعی می کند. همچنین دارای اپلیکیشن 
 گوشی همراه اســت و محرک باد نیز دارد. ماژول های حرارتی آن نیز 
بر روی گردن متصل شده و دارای دو فن در اطراف صورت کاربر است. 
با این روش کاربر وزش باد را روی صورت خود احســاس کرده و دما را 

نیز با ماژول دمایی در پشت گردن احساس می کند.

فواید نظریه ریسمان برای مردم

علم دیلی: نظریه  ریسمان، یک نظریه  پیچیده  است که واقعیت کیهان را به وسیله  ابرریسمان ها، به عنوان 
پایه ای ترین جز ماده، توضیح می دهد. به گفته برخی فیزیکدانان، نظریه  ریسمان فیزیک قرن 21 است که 

تصادفا وارد قرن20شده است.
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
»سالم بمبئی 2« با داستانی متفاوت تولید می شود

اکران

فیلم انیمیشــن مبارک به کارگرداني محمدرضا نجفی امامی در 
ســینما فلســطین اصفهان به روی پرده می رود. فیلم »مبارک« 
اولین رئال انیمیشن کامال ایرانی است که تمامی مراحل تولید آن 
در داخل کشور انجام شــده و بیش از ۱۱۰ نفر انیماتور در ساخت 
 و تولید آن فعالیت داشــته اند. این فیلم پیش از این در جشــنواره

 بین المللی فیلم فجر، جشــنواره مونترال کانادا ۲۰۱۶ و جشنواره 
بوسان کره ۲۰۱۶ حضور داشته اســت. مبارک، داستان دختری 
اســت به نام گل پری که درگیر ماجرای عروســک هایی می شود 
که از داستان های نقالی پدر بزرگش وارد زندگی او شده اند. عوامل 

تولید و ساخت فیلم انیمیشن مبارک عبارتند از:
کارگــردان: محمدرضا نجفی امامی، تهیه کننــدگان: علی نجفی 
امامی و علی پایاب، نویســنده: بهروز واثقی، مدیــر فیلم برداری: 
علیرضا برازنده، تدوین: ســپیده عبدالوهاب، طراح صحنه و لباس: 
اصغر نژاد ایمانی، مدیر صدای بازیگــران: محمد رضا علیمردانی، 
طراح و چهره پرداز: علیرضا خورشــید، صدابردار: حمید اسالمی، 
طراح کاراکتر: حامد کمالی، ساخت عروسک: کامران خلج، طراح 
لباس عروسک ها: سحر عبدالهی، برنامه ریز: سید مهدی فرخ پور، 
و جواد گنجی، جلوه های بصری: محمدرضا نجفی امامی، عکاس: 
آرش صادقی، مدیر تولید: مهدی مددکار، منشــی صحنه: پانته آ 

حسینی، روابط عمومی: عباس وردی.

فیلم ســینمایی »خوب، بد، جلف« ساخته پیمان قاسم خانی در 
سینما سپاهان اصفهان به روی پرده رفت.

»خوب، بد، جلف« داستان یک کارگردان هنری سینماست که از 
طرف تهیه کننده اش تحت فشار است تا از دو بازیگر تجاری برای 
بازی در نقش های اصلی فیلمش اســتفاده کند. از نظر کارگردان 
آنها بدترین انتخاب های ممکن هســتند، اما برای ســاخت فیلم 
مجبور است در مدت کوتاهی آنها را به نقش هایشان نزدیک کند 
و این کار آسانی نیســت. حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی، سام 
درخشانی، ویشکا آســایش، بیژن امکانیان، نیوشا ضیغمی، رضا 
رویگری، آزاده صمدی، نسیم ادبی، رضا کریمی و امیرمهدی ژوله 

بازیگران اولین تجربه کارگردانی پیمان قاسم خانی  هستند.

فیلم سینمایی »نمی خواهم زنده بمانم« ساخته علی یحیایی در 
سینما سوره اصفهان اکران شد. فیلم »نمی خواهم زنده بمانم« به 
نویسندگی و کارگردانی علی یحیایی و تهیه کنندگی قاسم قلی پور 
در گروه سینمایی »هنر و تجربه« اکران شد. این فیلم با محوریت 
چالش های پیش روی خبرنــگاران حوزه اجتماعــی و حوادث و 

شرایط سخت آنها ساخته شده است.
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت: حوا الهی خبرنگار حوادث 
در روند پیگیری یک پرونده قتل اســت که متوجه اشــتیاق قاتل 
به اعدام می شود. این در حالی اســت که مدارک موجود، نشان از 
بی گناهی او دارد. علی یحیایی فیلم ســاز و عکاس دانش آموخته 
رشته ســینما و از شــاگردان عباس کیارستمی اســت و ساخت  
فیلم های کوتاه »قصه  پســری که فرش نورش را خــورده بود!«، 
»آدم فضایی«، »سارا«، »عشــق در تاریکی« و»لیال« را در کارنامه 
خود دارد. ماهان خورشــیدی، ســیمین یعقوبی، امید حصارکی، 
محسن خوینی ها، محمد اردمه، مهســا کریمی و روشنک مرادی 
بازیگران این فیلم هستند. قاســم قلی پور تهیه کننده آثاری چون 
»عروس آتش«، »آتش ســبز«، »بلندی های صفر« و »آســمان 
آبی« پس از سال ها دوری از سینما تهیه این فیلم را برعهده دارد. 
»نمی خواهم زنده بمانم« در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر و 
همچنین در جشنواره سالمت با نام پیشین خود »حوا الهی« حضور 
داشــت. عوامل و بازیگران فیلم عبارتند از نویســنده و کارگردان: 
علی یحیایی، تدوین: محمد حســین کشــاورز، موسیقی: فردین 
خلعتبری، طراح و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، فیلم برداران: زهره 
شیرازی، ســجاد امینی، طراح صحنه و لباس: شعله نواب تهرانی، 
طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، اصــالح رنگ: علی طاهری، 
برنامه ریز و دســتیار کارگردان: الهام طاهری پــور، ویدئوگرافی: 
ابراهیم ابراهیمی آگاه، طراح پوســتر: ســجاد میر معینی، مشاور 

رسانه ای: منصوره بسمل، تهیه کننده: قاسم قلی پور.

معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان از شــرکت ۲۳۵۰۰ نفر از این استان در آزمون کتبی طرح 

ملی تربیت حافظان قرآن کریم خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین حســن امیری، معــاون فرهنگی و 
اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، در این باره 
گفت: روز پنجشــنبه ۲8 بهمن ماه،۲۳ هزار و پانصد نفر از اســتان 
اصفهان در آزمون کتبی طــرح ملی تربیت حافظــان قرآن کریم 

شرکت کردند. 
وی افزود: آزمــون در ۱۶۰ حوزه انتخابی در ســطح اســتان و در 
رشته های حفظ یک جزء تا حفظ کل و حفظ موضوعی ۳۰۰ و ۱۵۰ 
موضوع برگزار شــد. همچنین حدود 8۰ درصد شرکت کنندگان را 

بانوان و ۲۰ درصد مابقی را آقایان تشکیل داده بودند.
حجت االســالم امیری ادامه داد: بزرگ ترین حوزه برگزاری آزمون 
در ســطح اســتان و کشــور، مصالی امام خمینی)ره( اصفهان با 
۳۶۰۰ نفر شــرکت کننده بود، ضمن اینکه شهرســتان اصفهان با 
حدود 8۵۰۰ تا 9 هزار نفر، بیشــترین شــرکت کننده را در میان 
شهرستان های استان داشته است. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهارکرد: سال گذشته ۱۶ 
هزار نفر در این آزمون شــرکت کردند، عالوه بر این در ســال های 
گذشــته تا لحظات آخر ثبت نام صورت می گرفت و ســپس آزمون 
شفاهی برگزار می شــد، اما امسال کســانی که در آزمون شفاهی 
شرکت کرده بودند، می توانستند در آزمون کتبی نیز شرکت کنند. 
وی گفت: کسانی که در آزمون شفاهی و کتبی جمعا نمره باالی ۷۰ 
کســب کنند، گواهی نامه دریافت خواهند کرد و نتایج تا ۱۵ اسفند 
از طریق ســایت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعالم 

خواهد شد.

اکران انیمیشن »مبارک«
 در اصفهان

اکران »خوب، بد، جلف«
در سینما سپاهان

اکران فیلم جدید؛

»نمی خواهم زنده بمانم«
به سوره آمد

برگزاری آزمون طرح ملی تربیت 
حافظان قرآن باحضور 23 هزار نفر

جدیدترین سریال مرکز فیلم و سریال سازمان اوج به تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفیعی وارد فاز پیش تولید شد. جدیدترین سریال مرکز 
فیلم و ســریال ســازمان اوج به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی و 

کارگردانی محمدحسین لطیفی وارد فاز پیش تولید شد. 
این ســریال که برای ۳۰ قســمت ۳۵ دقیقه ای طراحی شده توسط 

حسین حسنی و علیرضا خمسه به رشته تحریر درآمده است. 
لوکیشن اصلی »سردلبران« در فیلم نامه تهران بوده اما به خاطر تنوع 
در فضاسازی و جذابیت های اســتانی امکان تغییر لوکیشن اصلی و 

تولید سریال در شهرستان هایی مثل قزوین یا یزد وجود دارد. 
کار انتخاب عوامل و بازیگران از ســه هفته گذشته آغاز شده است. از 
دیگر عواملی که تاکنون حضورشــان در سریال قطعی شده می توان 
حمیدرضا نوروزی )طراح صحنه و لباس( - داوود جمشــیدی )مدیر 
تولید( - برنامه ریز )سعید عباسی( - مدیر تدارکات )جواد سلیمانی( و 

مجری طرح )موسسه فرهنگی هنری وصف صبا(  را نام برد.

فیلم برداری »اکسیدان« تازه ترین اثر ســینمایی حامد محمدی در 
تهران ادامه دارد.

فیلم برداری فیلم سینمایی »اکسیدان« به کارگردانی حامد محمدی 
و تهیه کنندگی منوچهر محمدی مدتی اســت، آغاز شده و به تازگی 

امیر جعفری مقابل دوربین رفته است. 
 جواد عزتی و امیر جعفری دو بازیگر محوری »اکســیدان« هستند و 
هر دو در نقش های کامال متفاوت از تجربه های گذشته، در این فیلم 

کمدی ایفای نقش می کنند. 
حامد محمدی نگارش این فیلم ســینمایی را خود بر عهده داشــته 
است. در خالصه داســتان »اکســیدان« آمده اســت:» اصالن اگر 

می دانست گرفتن ویزا این همه دردسر دارد، اصال عاشق نمی شد.« 
 جواد عزتــی، امیر جعفری، شــقایق دهقانی، شــبنم مقدمی، رضا 
بهبودی، لیندا کیانی و علی استادی ترکیب بازیگران اصلی این فیلم 

سینمایی را تشکیل می دهند.

»سّر دلبران« سریال 
جدید سازمان اوج

»اکسیدان« به نیمه راه 
نزدیک شد

سینما

کارگردان فیلم سینمایی سالم بمبئی که فروشی فوق العاده  
در اکران سراسری داشت، از ساخت نســخه دوم این فیلم در 

آینده ای نزدیک خبر داد. 
قربان محمدپور ضمن اشــاره به اینکه بــرای دریافت مجوز 
تولید »سالم بمبئی ۲« بعد از پایان اکران های عمومی »سالم 
بمبئی« اقدام می کند، افزود: با وجود اهمیتی که ســاخت و 
تولید سالم بمبئی ۲ برایم دارد ترجیح می دهم در حال حاضر 
انرژی خود را برای اکران های عمومی بگذارم و بعد از آن برای 

دریافت پروانه ساخت فیلم اقدام کنم.
محمدپور ضمن اشاره به اینکه فیلم نامه قسمت دوم این فیلم 
آماده شده اســت افزود: فیلم نامه قسمت دوم »سالم بمبئی« 
هیچ ربطی به قســمت اول آن ندارد و یک داستان متفاوت را 

دنبال می کند و همه داستان آن در هندوستان رخ می دهد.
این کارگردان ســینما با اعالم اینکه هنوز مشــخص نیست 
که بازیگران قسمت اول »ســالم بمبئی« در قسمت دوم این 
فیلم حضور دارند یا خیر، به گوشــه ای از نسخه شماره ۲ این 
فیلم اشاره کرد و بیان داشت: این فیلم داستان دختر شیطان 
اســت که تصمیم می گیرد دیگر از شــیطان پیروی نکند. او 
برای بخشیده شدن باید به زمین آمده و به یک انسان بی گناه 
ســجده کند، به همین جهت هم برای پیدا کردن یک انسان 

بی گناه تمام هندوستان را جست وجو می کند.
محمدپور در پاسخ به این سوال که تکلیف اکران این فیلم در 
هندوستان به کجا رسید گفت:»ســالم بمبئی« از فروردین 
9۶ در هندوستان اکران می شــود که امیدوارم استقبال این 
فیلم در کشور هندوســتان همچون ایران با استقبال مطلوبی 
مواجه شــود. وی ابراز امیدواری کرد: امیدوارم بتوانم قسمت 
دوم »سالم بمبئی« را تابستان سال 9۶ در هندوستان جلوی 
دوربین ببرم و آن را برای حضور در ســی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر آماده کنم. محمدپوردر پایان تاکید کرد: با توجه به 
فیلم نامه قسمت دوم، ۲ بازیگر اصلی مرد این فیلم از هنرمندان 
ایرانی انتخاب می شوند و نقش اول زن و دیگر بازیگران این اثر 

سینمایی اهل  هندوستان هستند.

پژمان بازغی، بازیگر سینما و تلویزیون به عنوان مجری 
اصلی پروژه »کودک شو« انتخاب شــد. »کودک شو« 
مسابقه ای است که تعامل بین کودکان و خانواده هایشان 
را در پروژه ای تلویزیونی به تصویر می کشد.  این برنامه بعد 
از طی مراحل نهایی پیش تولید، به زودی با اجرای بازغی 
مقابل دوربین می رود.  طبق تصمیمات اتخاذ شده و در 
راستای فضا و محوریت های برنامه، پژمان بازغی، از این 
پس به عنوان مجری برنامه »کودک شو«، از ابتدا تا انتها، 
روند بخش های برنامه، مثل گفت وگوها، پرسش و پاسخ 
فضای رقابتی و بازی را هدایت می کند. »کودک شــو« 
رقابتی را بین کودکان سه تا پنج سال و والدینشان برگزار 
می کند. در این برنامه عالوه بر بخش رقابتی، چهره هایی 
از بخش های گوناگونی چون بازیگران سینما، تلویزیون، 
خوانندگان، ورزشکاران، فعاالن حوزه موسیقی و ... نیز به 
همراه فرزندانشان حاضر می شوند و در این قسمت هم 
برنامه هایی برای میهمان ویژه در نظر گرفته شده است. 
این برنامه پروژه ای است که  در قالب یک رقابت، به تعامل 
بین خانواده ها و فرزندانشان می پردازد. »کودک شو« که 
قرار است در 9۰ قســمت روی آنتن شبکه نسیم برود، 

به زودی وارد فاز تولید می شود.

مجموعه تلویزیونــی »کاله قرمزی« ویژه نــوروز 9۶ به 
کارگردانی ایرج طهماســب و نویسندگی حمید جبلی و 
ایرج طهماســب کلید خورد. این مجموعه که آخرین بار 
در سال94 از شبکه دو پخش شد، یکی از پرمخاطب ترین 
برنامه های نوروز هر ســاله سیماســت. در این مجموعه 
عروســکی حمید جبلــی )کاله قرمزی و پســرخاله(، 
محمدرضا هدایتی )پســرعمه زا(، محمد بحرانی )ببعی 
و همســاده(، بهادر مالکی )فامیل دور(، کاظم ســیاحی 
)جیگر(، محمد لقمانیان )پســر فامیل دور(، احســان 
کرمی )عزیزم ببخشــید(، هوتن شــکیبا )دیبی(، علی 
سرابی )گابی( و ... از جمله صداپیشه ها و مرضیه محبوب، 
محمد اعلمی، شیما بخشــنده، محمد لقمانیان، مهدی 
برقعی، حامد ذبیحی، مهتاب تبریزی و علی اعتصامی فر 
عروســک گردان های »کاله قرمزی« هستند. همچنین 
قرار است تا به رسم هر ساله، شاهد عروسک های جدیدی 
در این اثر پرمخاطب باشــیم. باوجود شایعاتی مبنی بر 
عدم حضور عروسک کاله قرمزی به دلیل درگذشت دنیا 
فنی زاده )عروسک گردان(، امسال این عروسک در »کاله 
قرمزی 9۶« حضــور دارد، اما عروســک گردان آن هنوز 

مشخص نیست.

کارگردان فیلم »سالم بمبئی« :

»سالم بمبئی 2« با داستانی متفاوت تولید می شود
اجرای »کودک شو«

به پژمان بازغی رسید
کاله قرمزی

دوباره فعال شد

تلویزیون کودک و نوجوان

»روبی و جوجه ها« 
 نوروز روی آنتن
 می رود

مرتضی شمسی رییس مرکز پویانمایی صبا، 
 گفــت: »روبی و جوجه ها« نــوروز روی آنتن 

می رود.
انیمیشن »روبی و جوجه ها« که پیش از این 
»جوجو و روبــی« نام داشــت، در ایام نوروز 
از تلویزیون پخش خواهد شــد و بر اســاس 
اظهارات رییس مرکــز پویانمایــی صبا، به 
لحاظ کیفی، تکنیکی و حتی قصه و مضمون 
قابل عرضــه در بازارهای جهانی اســت و در 

جایگاهــی باالتر از تولیــدات خاورمیانه قرار 
می گیرد.

مرتضی شمسی درباره این سریال انیمیشنی 
گفــت: »روبــی و جوجه ها« هم بــه لحاظ 
تکنیکی و هم زیبایی شناســی و هنری یک 
نمونــه متفاوت محســوب می شــود و فصل 
جدیدی را در انیمیشــن صنعتی خاورمیانه 
رقم زده است. شمسی با اشــاره به این نکته 
که پیش از این صبا صرفا بر توســعه صنعت 

هنر انیمیشــن در کشــور متمرکز شده بود، 
تاکید کرد: وقت آن رســیده که به بازارهای 
بین المللــی بیندیشــیم چرا کــه تولیدات 
باکیفیتی چون »روبــی و جوجه ها« قابلیت 
عرضه در بازارهای جهانــی را دارد و چندین 
شــبکه در منطقه خواســتار خریــد این اثر 
هســتند. رییس مرکز پویانمایی صبا افزود: 
چند شرکت در حال بازار یابی این اثر در اروپا، 

شرق آسیا، خاورمیانه و آمریکا هستند.

ســریال »روبــی و جوجه هــا« با نــام قبلی 
»جوجو و روبی« به ســفارش مرکز صبا و به 
تهیه کنندگی و کارگردانی برادران نکویی در 

استودیو گنبدکبود تولید می شود.
این ســریال انیمیشــنی که قرار است تولید 
آن تا ۱۰۰ قســمت ادامه داشته باشد، در هر 
قسمت ماجرایی از کشــمکش های بین روباه 
و خانواده خروس را که در یک مزرعه زندگی 

می کنند، به نمایش می  گذارد.

خبر

ویژه نوروز

علی بیات مجری طرح و یکی از سرمایه گذاران فیلم 
سینمایی »انزوا« در خصوص تدوین مجدد این فیلم 
گروه  به خبرنگار حوزه سینما  عمومی  اکران  برای 
فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قصد تدوین 
مجدد این فیلم را نداریم و با همان نسخه جشنواره 
اکران خواهد شد. وی درباره اکران نوروزی »انزوا« 
عنوان کرد: تمام تالش ما این است که در مدت باقی 
مانده درخواست نوروزی بدهیم؛ چون هدفمان اکران 
در سه ماهه اول سال است. بیات ادامه داد: »انزوا« 
فیلمی جوان پسند است که پس از مدت ها قهرمان را 
وارد آثار سینمایی می کند. لوکیشن فراوان و ریتمی 
تند دارد، زنده و سرپاست و به این جهت قابلیت اکران 
با مخاطبان گسترده ای روبه رو  در نوروز را دارد و 
مرتضی  با  همکاری  علت  درباره  بیات  شد.  خواهد 
علی عباس میرزایی کارگردان »انزوا« بیان کرد: چند 
سالی است که کارگردانی و تهیه کنندگی فیلم کوتاه 
انجام می دهم و این موضوع بستر آشنایی من با عباس 
میرزایی را از سه سال پیش فراهم کرد. ما جدا از همکار 
بودن مانند برادریم. دور از هر بحثی انگیزه و استعداد 
باالی او را می شناختم و باعث خوشحالی است که 

اولین سرمایه گذاری در فیلم بلند را با او انجام داده ام. 

سریال ۵۲ قسمتی »خونه بی بی گندم« تولید شبکه 
کرمان با همکاری شبکه دو برای پخش در نوروز 9۶ 

تصویربرداری می شود.
خالصه داستان، ماجرای پیرزنی است به نام بی بی 
گندم که خانه ای بسیار زیبا و تاریخی دارد که با ورود 
یکسری از میهمانان اتفاقاتی در آن رقم می خورد. هر 
۱۳ قسمت یک اپیزود است که در مجموع 4 اپیزود ۱۳ 
قسمتی است. عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند 
از تهیه کننده: امین امانی، کارگردانان: امین امانی- 
علی امانی، نویسنده: هدایت کریم زاده، مدیر نور و 
تصویر: سامان احمدی، صدابردار: سعید شیخ بهایی، 
طراح گریم: پرشنگ بهرامی، دستیار اول و برنامه ریز: 

حمیدرضا الیاسی، تدوین و صداگذاری: اسالم ارمز.
 بازیگران: نیما شاهرخ شاهی، یوسف صیادی، سوسن 
پرور، کیانوش گرامی، سارا احمدیان، شیوا عدالتخواه، 
سحر نظام دوست، مسعود ابوسعیدی، زهرا خضرایی، 
حمید دلسوزی، علیرضا فاضل نژاد، فائزه نظیری، امیر 

متقی طلب، فاضل معارف دوست و ... .

»انزوا« فیلمی مخاطب پسند 
در راه اکران نوروز

نوروز 96 میهمان خانه
بی بی گندم باشید

به گزارش مهر، ســومین همایش داوران جوان در ششمین دوره 
از جشنواره ملی فیلم کوتاه حســنات برگزار شد. حضور بیش از 
۱۰۰ نفر از عالقه مندان و متخصصان جوان حوزه سینما در این 
همایش دوساعته که در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان برگزار شد بیانگر نیاز به برگزاری دوره های آموزشی در 
حوزه سینما در ســطح شــهر اصفهان که مهد فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی است،  دارد.
نیکوکاری امانتی در فطرت انسان هاســت که باید 

یادآوری شود
ســید علــی نکویــی، 
شـــورای  رییــــس 

ری  سیاســت گذا
جشنواره  ششمین 

کوتــاه  فیلــم  ملــی 
حسنات اصفهان که در 

ایــن همایش به ســخنرانی 
و  احســان  پرداخــت 

امانتی  را  نیکــوکاری 
در  کــه  دانســت 
انســان ها  فطرت 
اســت.  نهفتــه 
داد:  ادامــه  وی 
جشــنواره  هدف 
حســنات زنــده 
یادآوری  و  کردن 
فطــرت نیکی در 
و  انسان هاســت 

هنر سینما را می توان 
بهترین ابــزار در این 

زمینه عنوان کرد. رییس 
سیاســت گذاری  شــورای 

جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
، با اشاره به اینکه جامعه هدف جشنواره  ت حسنا

همه افراد جامعه با هر مذهب و آیین و خط فکری هستند، اضافه 
کرد: جشــنواره حســنات مختص گروه خاصی نیســت و همه 
می توانند در این جشنواره سهیم باشــند. وی تاکید کرد: ما باید 

در جشنواره حسنات شــرایطی را در جامعه ایجاد کنیم که هیچ 
انسانی احساس تنهایی و بیهوده بودن نداشته باشد.

۱2۰ اصفهانی در بخش داوران جوان حسنات ثبت نام 
کردند

فرزان معظم، رییس داوران جوان ششمین جشنواره حسنات نیز 
در این همایش به ثبت نام بیــش از ۱۲۰ نفر از جوانان اصفهانی 
در بخش داوران جوان ششمین جشــنواره حسنات اشاره کرد و 
گفت: نیمی از این جوانان، فارغ التحصیالن رشته های سینمایی 

هستند و در این راستا با موفقیت های خوبی همراه خواهیم بود.
وی ایجاد روحیه خودباوری در جوانان برای حضور در عرصه های 
سینمایی به ویژه در بخش تولید و همچنین داوری آثار سینمایی 
را از اهداف راه اندازی بخش داوران جوان در جشــنواره حسنات 
عنوان کرد و افزود: در این راستا تنها راه موفقیت جوانان در این 
جشنواره تعامل با دســت اندرکاران این جشنواره است تا بتوانند 
به خوبی از ظرفیت های موجود و به ویژه داوران بزرگ جشنواره 

استفاده کنند.
کارنامه داوران جوان حسنات درخشان است

فریدون خســروی، عضو هیئت داوران ششمین جشنواره 
حسنات نیز که در دوره چهارم و پنجم جشنواره حسنات 
مســئولیت داوران جوان جشنواره حســنات را برعهده 
داشت به کارنامه درخشان این بخش 
جشــنواره  داوری  از 
اشاره  حســنات 
اظهــار  و  کــرد 
نمونه  برای  داشت: 
در این راستا می توان 
از کشف اســتعدادی 
نام  بــه  درخشــان 
روستایی  سعید 
جشــنواره  در 
حســنات نــام 
برد چــرا که این 
توســط  هنرمند 
بزرگ  هنرمندان 
دیــده  جشــنواره 
نشــد و این جوانان بودند که این استعداد بزرگ را کشف 
کردند. وی که معتقد اســت در فرهنــگ و هنر، یک نفر به 
راحتی می تواند در سرنوشت کشــور تاثیرگذار باشد، افزود: باید 
باور داشته باشیم که عدالت فقط احســاس نیست بلکه داوری 
نیز در این زمینه نقش بسزایی دارد. خســروی با تاکید بر اینکه 
جوانان باید خود را باور داشته باشند تا بتوانند قله های موفقیت 
را یکی پــس از دیگــری فتح کننــد، ادامه داد: چنانچه شــما 

جوانان خود را جدی نگیرید مردم و جشــنواره حســنات شما 
 را جدی خواهند گرفت و شــما را به باور و اعتمــاد به نفس الزم

 خواهند رساند. 
وی با اشــاره به اینکه داوران جوان می توانند بــا توجه به فطرت 
پاکی که دارند آینده فرهنگ و هنر کشور را رقم بزنند، افزود: باید 
نیکوکاری را در ذهــن تک تک افراد جامعــه نهادینه کنیم تا به 

ساخت آینده ای درخشان برای کشور کمک کنیم.
داوران جوان حســنات، روزنه امیدی برای ارتقای 

نظارت های فنی بر سینمای ایران است
مجید صدیقی، رییس کمیته داســتانی داوران جوان جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان نیز که معتقد است جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حســنات و جوانان تعامالت خوبی را با همدیگر 

داشــته اند، اظهار داشــت:  
در واقع حســنات بستری 
را فراهم ســاخته تا جوانان  
فرصت خودنمایی داشــته 
باشــند. وی  تاکیــد کرد: 
جوانــان بایــد از خالقیت، 
نشــاط و پویایی خــود در 
حسنات  جشــنواره  بستر 
اســتفاده کنند تــا بتوانیم 
روزنه امیــدی را در ارتقای 
نظارت های فنــی در آینده 
شاهد  کشــور  ســینمای 

باشیم.
داوران جوان مؤلفه 
سینمای  شده  فراموش 

ایران بود
حســین احمــدی، رییس 
بخش شــهروندی  کمیته 
داوران جــوان ششــمین 
جشنواره حســنات تربیت 

داوران جوان را به نوعی کار حســنه تلقی کــرد و گفت: داوران 
جوان مؤلفه قابل توجهی در سینمای ایران هستند که تا قبل از 

حسنات به این مهم در سینمای کشور پرداخته نشده بود.
وی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه 
باید مهم ترین هدف داوران در انتخاب آثار باشد، ادامه داد: در این 
راستا باید این سنت حســنه را در بدنه همه اقشار جامعه تزریق 
کنیم و جز با فیلــم خوب این مهم محقق نخواهد شــد. گفتنی 
است ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از ۱۵ 
 تا ۱8 اسفند ماه در پردیس ســینمایی چهارباغ اصفهان برگزار 

خواهد شد.

همایش داوران جوان ششمین جشنواره حسنات برگزار شد؛

تقویت نظارت های فنی سینمایی در گرو داوران جوان
کمیته رییس داســتانی داوران جوان جشنواره ملی 
حســنات گفت: جوانان باید از خالقیت خود در بستر 
جشنواره حسنات استفاده کنند تا بتوانیم روزنه امیدی 

را در ارتقای نظارت  فنی در سینما شاهد باشیم.

 ایجاد روحیه 
خودباوری در جوانان 

برای حضور در 
عرصه های سینمایی 

به ویژه در بخش تولید 
و همچنین داوری آثار 

سینمایی از اهداف 
راه اندازی بخش داوران 

جوان در جشنواره 
حسنات است

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2081 | February 19, 2017  |  16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2081 |   یکشنبه 1 اسفند  1395 | 21 جمادی االول 1438

پیشنهاد سردبیر:
خشکسالی در بام ایران همچنان ادامه دارد

اخبار

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
۱۴میلیارد تومان برای مطالبات کشاورزان چهارمحال 
و بختیاری پرداخت شــد. ذبیح ا... غریب با اشــاره به 
اینکه۱۴میلیارد تومــان برای مطالبات کشــاورزان 
چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: این 
مبلغ برای خرید تضمینی جو به کشاورزان این استان 
پرداخت شــده اســت. وی افزود: بیش از ۹۰ میلیارد 
تومان از مطالبات گنــدم کاران چهارمحال و بختیاری 
نیز پرداخت شــده اســت. مدیرکل جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری عنوان کــرد: خرید تضمینی 
گندم و جو در این اســتان نسبت به سال های گذشته 
از رشد بســیار باالیی برخوردار بوده اســت. وی بیان 
کرد: گندم تولیدی چهارمحــال و بختیاری یکی از با 

کیفیت ترین گندم های تولیدی کشور است.

جانشــین فرمانده انتظامــي اســتان چهارمحال و 
بختیاري از کشــف انواع کاالي قاچاق بــه ارزش ۱2 
میلیــارد ریال در محور یاســوج - لــردگان خبر داد. 
سرهنگ فضل ا... برزویي در تشریح جزئیات این خبر، 
اظهار کرد: در پي کسب اخباري مبني بر سوء استفاده 
قاچاقچیان از محور مواصالتي استان برای حمل کاالي 
قاچاق، موضوع در دســتور کار ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي اســتان قرار گرفت. وي 
افزود: ماموران طي عملیات ایست و بازرسي در محور 
»یاســوج - لردگان« محل پل »قرح« ســه دستگاه 
کامیون کشــنده مشــکوک به حمل کاالي قاچاق را 
متوقف کردند. برزویي تاکید کــرد: پس از هماهنگي 
با مقام قضائي در بازرســي از این خودروها انواع کاالي 
قاچاق شــامل چهار هزار و 8۹7 کیلوگرم انواع اسباب 
بازي، 25 هزار کیلوگرم تخمه کــدو و 8۰۰ کیلوگرم 
بادام هندي فاقد مدارک گمرکي به ارزش ۱2 میلیارد 
ریال را کشف کردند و سه قاچاقچي نیز در این زمینه 
دستگیر شدند. وی در پایان با اشاره به معرفي متهمان 
به مراجع قضائــي گفت: قاچــاق کاال ضربات جبران 
ناپذیــري به بدنه اقتصــادي کشــور وارد مي کند که 
نیروي انتظامي با این مفسدان اقتصادي برخورد قاطع 

و قانوني کرده و اجازه جوالن به آنها را نخواهد داد.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال خبر داد:

پرداخت ۱۴ میلیارد تومان از 
مطالبات کشاورزان استان

جانشین فرمانده انتظامي چهارمحال خبر داد :

کشف ۱2 میلیارد کاالي 
قاچاق در استان

با مسئوالن

آزمون اســتخدامی پتروشــیمی لردگان در دانشــگاه پیام نور 
شــهرکرد برگزار شد. مشــاور مدیرعامل شــرکت پتروشیمی 
لردگان گفت: این آزمون با شــرکت دو هــزار و 2۹۰ نفر در دو 

حوزه امتحانی شهرکرد و تهران برگزار شد.
غالمرضا همتیان افزود: 75 درصد شــرکت کنندگان در آزمون 
اســتخدامی پتروشــیمی لردگان، بومی اســتان چهارمحال و 

بختیاری و بقیه از دیگر نقاط کشور هستند.
وی با اشاره به پذیرش نهایی و استخدام ۱26 نفر در پتروشیمی 
لردگان گفت: نتایج اولیــه آزمون فروردین ســال آینده اعالم 
می شود و قبول شــدگان پس از موفقیت در آزمون مصاحبه و 
گذراندن ۹ ماه دوره کارورزی در شرکت های مشابه پتروشیمی 

لردگان، در سال ۹7 در این شرکت به کار گمارده خواهند شد.
مجتمع پتروشــیمی لردگان از ســال 86 در منطقه فالرد این 
شهرســتان در حال ســاخت اســت. تولیدات این مجتمع در 
زمان بهره برداری، ســاالنه یک میلیون تن اوره و 677 هزار تن 
آمونیاک خواهد بود که بیشتر در تولید انواع کودهای شیمیایی 

در بخش کشاورزی کاربرد دارد.

مربی پاســخگویی ادبی اســتان چهارمحال و بختیاری موفق 
به کســب رتبه برتر مســابقه برترین طرح های ادبی مکاتبه ای 
کشور شــد. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحــال و بختیاری گفت: ســیده عصمت هاشــمی مربی 
پاسخگوی ادبی استان با ارائه سه طرح با عنوان هاب کارت های 
رنگی و هواپیمــای چوبی، عنــوان برگزیده مســابقه برترین 

طرح های ادبی مکاتبه ای کشور را از آن خود کرد.
فرزاد رحیمی افــزود: از میان ۱۳2 اثر رســیده بــه دبیرخانه 
این مســابقه در تهران، ۳8 طرح به عنــوان برترین های بخش 
مکاتبه ای در پاییز امسال انتخاب شدند. وی، با بیان اینکه بخش 
مکاتبه ای یکی از فعالیت های مرکــز آفرینش های ادبی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت اضافه کــرد: در این 
بخش مربیان ادبی از طریق ارسال نامه و ایجاد ارتباط مکاتبه ای 
در روســتاهایی که مراکز فرهنگی و هنری ندارند، به کشــف و 

پرورش استعداد های ادبی کودکان و نوجوانان می پردازند.
رحیمی ادامــه داد: در حال حاضر ۳5۰ عضــو ثابت با میانگین 
ارسال 6 نامه در طول سال و 2۰۰ عضو متغیر با میانگین ارسال 

۴ نامه در استان تحت پوشش این طرح هستند.
وی گفت: فراهم نمودن زمینه دیدار با شــاعران و نویسندگان 
کشــوری و اســتانی، برگزاری همایش های ادبی و نشست های 
تخصصی در سطح روستا و مراکز اســتان با رویکرد ارتقای نگاه 
ادبی و توســعه فعالیت کتاب خوانی، برگزاری مسابقات مختلف 
و اجرای طرح های ادبی کــودک و نوجوان محور در راســتای 
شــکوفایی خالقیت های ادبی، ارســال کارت یادآوری، تبریک 
و دوســتی همراه با پیام های گرایشــی بــرای کتاب خوانی از 
برنامه های انگیزشــی و تقویتی بخش مکاتبه ای کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان در کشور است.

مدیــر ورزش و جوانان کوهرنگ گفت: جشــنواره روســتایی 
عشایری شهرستان کوهرنگ برگزار شد.

علی قاســم فرامرزی در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: جشنواره 
روستایی عشــایری و مســابقات بومی محلی بانوان روز جمعه 
با حضــور ورزشــکاران و عالقه مندان به برنامه های روســتایی 

عشایری در یک روز برفی برگزار شد.
دال پالن، طناب کشــی و اجرای برنامه های محلی از مهم ترین 

اقدامات انجام گرفته در این رویداد ورزشی بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و 
بختیاری از اجرای طرح »واژه واژه بــا کتاب« در مرکز فرهنگی 

هنری شهر هفشجان خبر داد.
فرزاد رحیمی گفت: اعضای مرکز فرهنگی هنری شهر هفشجان 
در طرح »واژه واژه با کتاب« و با ســاخت کتیبه های ســفالی با 
اســتفاده از مضامین و شــخصیت های کتاب های داستان آشنا 

شدند.
وی افزود: در این طرح اعضا با اســتفاده از کتیبه های سفالی به 

قصه گویی و معرفی کتاب می پردازند.
رحیمی اضافه کرد: این طرح راهکاری جذاب برای پرورش تفکر 
و ترویج مطالعه در کانون، پیوند کــودکان و نوجوانان با کتاب و 
کتابخوانی، کشف اســتعداد اعضا در زمینه  تصویرگری و خلق 

تصاویر جدید از دیدگاه کودکان و نوجوانان است.
هفشجان از توابع شهرستان شهرکرد در چهارمحال و بختیاری 

و در فاصله ۱5 کیلومتری شهرکرد مرکز استان می باشد.

مدیــر ورزش و جوانان بروجن گفت: مرحله ســوم مســابقات 
اسکیت نونهاالن رده سنی 6 تا ۱۰ ساله این شهرستان با معرفی 

نفرات برتر به کار خود پایان داد.
 مســعود پرســته در گفت وگو با خبرنگار فارس در شــهرکرد 
اظهارکرد: مرحله سوم مسابقات اســکیت نونهاالن رده سنی 6 
تا ۱۰ ساله شهرســتان بروجن با معرفی نفرات برتر به کار خود 
پایان داد. وی ادامه داد: در رده سنی 6 سال اسما)زهرا(آذری با 
یک هزار و 25 امتیاز، رده سنی هفت سال شیدا باسوری با یک 
هزار و 25 امتیاز، رده ســنی هشت سال پسران بنیامین حاتمی 
با یک هزار و ۳5 امتیاز، رده سنی هشت ســال دختران سارینا 
برجیان با یک هزار و۱۳۰  امتیاز، رده سنی ۹ سال زهرا خاکسار 
با یک هزار و ۴5 امتیاز و در رده ســنی ۱۰ سال علی اصغر ضیا با 

یک هزار و ۱65 مقام های اول را از آن خود کردند.
مدیر ورزش و جوانــان بروجن اضافه کرد: کــوروش احمدی، 
 بابــک شــبانی و محمدرضا نادری قضــاوت این مســابقات را

بر عهده داشتند.

برگزاری آزمون استخدامی 
پتروشیمی لردگان

کسب عنوان برگزیده مسابقه برترین 
طرح های ادبی مکاتبه ای کشور

مدیر ورزش و جوانان کوهرنگ:

جشنواره روستایی عشایری 
شهرستان کوهرنگ برگزار شد

طرح »واژه واژه با کتاب«
برای کودکان و نوجوانان

مدیر ورزش و جوانان شهرستان بروجن:

مرحله سوم جشنواره اسکیت 
نونهاالن در بروجن برگزار شد

مهر: چهارمحال و بختیاری در گذشته به واسطه بارش های 
قابل توجه از اســتان های آبخیز کشــور به شــمار می رفت 
به گونه ای که مشــکل آب در هیچ کجای آن دیده نمی شد 
و مردم این استان به ویژه کشاورزان و باغ داران دغدغه آب را 
نداشتند. در حال حاضر به واسطه کمبود منابع آب و خشک 
شدن قنات ها، چشمه ها و چاه ها، آب یکی از دغدغه های 
اصلی مردم شده، به گونه ای که شغل بسیاری از مردم این 

استان به آب گره خورده است.
طی ســال های گذشــته به واســطه کاهش بارش و وقوع 
خشکسالی، بســیاری از چاه های آب اســتان، چشمه ها و 
قنات ها خشک شده است. بسیاری از کشاورزان و باغ داران 
این استان در حال حاضر مشکل آب دارند و شغل بسیاری از 

آنها به علت نبود آب به خطر افتاده است.
بسیاری از مزارع کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
به واســطه نبود آب از زیر کشــت خارج  و بــه بوته زارهای 
گیاهان وحشی تبدیل شده است. خطر خشک شدن باغ ها 
یکی از مهم ترین مشکالت به واســطه کم آبی است که هم 

اکنون در این استان به وضوح دیده می شود.
بارش های فصل زمســتان در چهارمحال و بختیاری از نوع 
برف به نوع باران تغییر کرده اســت و شــاهد تغییر الگوی 

بارش هستیم. مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگو با مهر با اشاره به کاهش بارش ها وتغییر الگوی 
آن در این استان اظهار داشــت: بارش های فصل زمستان 
در این اســتان از نوع برف به باران تغییر کرده است و شاهد 

تغییر الگوی بارش هستیم.
شاهرخ پارسا با بیان اینکه هر ساله در بهمن ماه شاهد وجود 
برف با ارتفاع باالی یک متر در شهرســتان کوهرنگ بودیم، 
عنوان کرد: اما در ســال جاری تنها ۴6 سانتی متر برف در 

شهرستان کوهرنگ گزارش شده است.
وی عنوان کرد: میزان بارش سال زراعی این استان در حال 
حاضر ۳۳۱ میلی متر اســت که این میزان بارش نسبت به 
میزان بارش ســال زراعی کامل حــدود ۴۴ درصد کاهش 
دارد و همچنین نســبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه 
۱6 درصــد کاهش یافته اســت. وی عنوان کــرد: کاهش 
بارش و تغییر الگوی بارش از نوع بــرف به باران بیانگر ادامه 
خشکسالی در این استان است که باید تمهیدات ویژه برای 

مقابله با خشکسالی اندیشیده شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه با اشاره 
به اینکه 57 درصد چشــمه ها و قنات هــای چهارمحال و 
بختیاری به خاطر بارش های کم و خشکســالی خشــک 

شــده اســت، اظهار داشــت: کاهش منابع آب در استان 
چهارمحال و بختیاری جدی اســت. 57 درصد چشمه ها و 
قنات های چهارمحال و بختیاری بــه خاطر بارش های کم 
و خشکسالی خشک شده است. وی عنوان کرد: خشکسالی 
و کاهــش منابــع آب در این اســتان موجب وارد شــدن 
 خسارت های جبران ناپذیر به کشاورزان و باغ داران استان

شده است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون هفت 
دشــت اســتان وضعیت بحرانی دارد. وی تاکید کرد: باید 
زمینه برای حفظ منابع آب در این استان ایجاد و تالش شود 
که فرهنگ مصــرف بهینه آب در جامعه ترویج داده شــود. 
مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این 
زمینه به مهر گفت: کاهش بارش ها موجب ایجاد مشکالت 

بسیاری برای کشاورزان و باغ داران این استان شده است.
ذبیح ا... غریــب عنوان کرد: در راســتای رفع مشــکالت 
کشاورزان تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم های آبیاری 
نوین در این استان مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره 
به اینکه توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی 
از اهداف اصلی در این استان اســت، اظهار داشت: به دنبال 
کاهش مصرف آب در حوزه کشــاورزی در این استان و باال 
بردن راندمان تولید هســتیم. وی عنوان کرد: با بهره گیری 
از تجهیزات مدرن آبیاری در حوزه کشاورزی، صرفه جویی 
قابل توجهی در مصــرف آب در اراضی کشــاورزی و باغی 

استان انجام می شود.
مدیر کل جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه اســتان چهارمحال و بختیــاری نیز به 
استان های خشک کشور پیوسته اســت، تاکید کرد: باید از 

منابع آب استان بیشترین بهره برداری  صورت گیرد.
کشــت های ترکیبی و توســعه گلخانه ها در 

چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد
وی بیان داشت: کشت های ترکیبی و توسعه گلخانه ها در 
استان چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد که این امر اشــتغال قابل توجهی در حوزه کشاورزی 

برای فارغ التحصیالن ایجاد می کند.
مدیر کل جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری 
در ادامه با اشــاره به اینکه خشکســالی های اخیر به بخش 
کشــاورزی این اســتان خســارات جبران ناپذیــری وارد 
کرده است، تصریح کرد: مجموع تولیدات بخش کشاورزی 
در ســال جاری به یک میلیــون و ۳72 هزار تن رســیده 
 کــه ارزش اقتصادی این میزان ســه هزار میلیــارد تومان

 بوده است.

کاهش
 بارش ها 

موجب ایجاد 
مشکالت 

بسیاری برای 
کشاورزان و 

باغ داران این 
 استان

 شده است

خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری هر سال شدت بیشتری می گیرد و بارش های کم در سال جاری 
نیز در این استان بیانگر آن است که خشکسالی همچنان ادامه دارد.

تغییر الگوی بارش؛

خشکسالی در بام ایران همچنان ادامه دارد

ســرهنگ فضل ا... برزویي جانشــین فرمانده انتظامي چهارمحال و 
بختیاری در گفت وگو با جهانبین نیوز اظهار کــرد: در پي وقوع چند 
فقره سرقت خودرو درشهرستان شهرکرد، رســیدگي به موضوع در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهي این شهرســتان قرار گرفت. وی با 
بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات پلیسي و گشت زني هدفمند، یک 
باند سه نفره حرفه اي و ســابقه دار را شناسایي و با هماهنگي قضائي 
در یک عملیات ضربتي آنان را دســتگیر کردند، افــزود: متهمان در 
بازجویي هاي فني پلیس به ۱۴ فقره ســرقت خودرو اعتراف کردند. 
جانشــین فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري با اشاره به تحویل 
خودرو ها به مال باختگان و تقدیر مردم از عملکرد پلیس، خاطرنشان 
کرد: سارقان دستگیر شــده پس از تشــکیل پرونده به منظور سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده شدند.

رییس هیئت ووشــوی چهارمحال و بختیاری گفت: دختران ووشوکار 
استان در رقابت های کشوری خوش درخشیدند.  نوربخش عسگری اظهار 
کرد: در مسابقات ووشوی قهرمانی دختران کشور نیلوفر مختارپور در رده 
سنی نونهاالن و در فرم چانگ چوان موفق شد با غلبه بر حریفان خود بر 
سکوی قهرمانی این رقابت ها بایستد. وی ادامه داد: در رده سنی نوجوانان 
و در فرم نن چــوان نازنین بازدار پس از نماینده اصفهان در ســکوی دوم 
قرار گرفت. رییس هیئت ووشــوی چهارمحال وبختیــاری با بیان اینکه 
رقابت های ووشوی قهرمانی دختران جوان کشور حکم انتخابی تیم ملی 
را دارد افزود: این مســابقات در دو بخش ســاندا و تالو به میزبانی هیئت 
ووشوی استان قم در سه رده ســنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان  از 28 
بهمن ماه آغاز شده است. وی گفت: نفرات برتر این مسابقات جواز حضور 

در اردوهای آماده سازی تیم جوانان ایران را به دست می آورند.

انهدام باند سرقت خودرو و 
کشف ۱۴ دستگاه پراید

درخشش ورزشکار چهارمحالی 
در رقابت های کشوری

شهرستان

دکتر مجید عالیي رییس شــبکه دامپزشکي شهرستان 
کیار گفت: تــا پایان روز چهارشــنبه 27بهمن ۱۳۹5دو 
روســتاي دورک و خراجي بــه عنوان کانــون ویروس 
آنفلوآنزاي حاد پرندگان شناسایي شــده اند که با توجه 
به اهمیت جلوگیري از شــیوع آلودگي در دیگر شهرها و 
روستاهاي شهرستان کیار شبکه دامپزشکي شهرستان 
کیار با مجوز شــوراي تامین و همکاري دستگاه قضائي، 
نیروي انتظامي و شــبکه بهداشــت و درمــان اقدام به 
جمع آوري و معدوم سازي پرندگان موجود در کانون هاي 
ویروس نمود. وي گفــت: در روســتاي خراجي بیش از 
۱8۰۰قطعه طیور و در روستاي دورک شاهپوري)اناري( 
بیش از ۳2۰۰قطعه طیور جمع آوري، معدوم ســازي و 
دفن شده اســت. عالیي ضمن تشکر از اهالي دو روستاي 
یاد شده از ســاکنان دیگر نقاط شهرستان کیار خواست 
ضمن رعایت اصول بهداشتي در صورت مشاهده آثاري از 
این بیماری در محل زندگي خود با جدي گرفتن مسئله 
به ســرعت مراتب را به اطالع دامپزشکي شهرستان کیار 

برسانند.
وي در پایان گفت: با اقدامات انجام شده و همکاري مردم 
سرعت شیوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان در شهرستان کیار 
کنترل شــد و اظهار امیدواري کرد به زودي شــرایط به 

شکل عادي بازگردد.

رییس شــبکه دامپزشــکی اردل از شناســایی ۳ کانون 
بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در این شهرســتان 
خبر داد. به گزارش گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از شــهرکرد؛ داود ربیعی گفت: با مشــاهده موارد 
مشــکوک تلفات طیور بومی طی هفته گذشته در اردل 
و انجام آزمایشات، ۳ کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در این شهرســتان شناسایی شــد. وی افزود: 
5۰۰ قطعه طیــور خانگی این ۳ کانون در شــهر اردل و 
روستاهای لیرابی و سرچاه به شعاع یک کیلومتر معدوم 
و محل نگهداری آنها ضدعفونی گردیــد. ربیعی از مردم 
خواست در صورت مشاهده تلفات مشــکوک پرندگان، 
موارد را به شبکه دامپزشــکی گزارش و در صورت شیوع 
بیماری، همکاری الزم برای معدوم سازی طیور را انجام 
دهند.گفتنی اســت؛ طی دو هفته گذشــته، طیور بومی 
۱7 کانون دیگر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 

استان چهارمحال و بختیاری معدوم شد.
آنفلوآنزای فوق حاد از مهم ترین بیماری های طیور و یک 
بیماری تنفســی ویروسی مشترک انســان و پرندگان با 
عالیم سیاه شدن و خونریزی تاج و ساق پا، عالئم تنفسی 
حاد، بی حالی شدید، پژمردگی، دور هم جمع شدن گله، 
کاهش شــدید مصرف دانه، افت ناگهانی تولید تخم مرغ 

روزانه و انتشار ناگهانی در گله است.

رییس شوراي بخش شهرســتان کیار گفت: بزرگ ترین 
شرکت تعاوني شهرســتان کیار ۴سال اســت که بدون 
هیئت مدیره اســت و در حال حاضر توسط یک نفر اداره 

مي شود.
به گــزارش جهانبین به نقــل از پایگاه خبــري تحلیلي 
کیار بیدار: علیرضا رضایــي ضمن اعالم این مطلب گفت: 
شرکت تعاوني روستایي شــلمزار با عضویت سهامداراني 

از شــلمزار، دســتنا، ســلم، 
جعفر آباد، گهــرو، زوردگان، 
حاجــي آبــاد و قلعــه ممکا 
داراي ۳8۰۰عضو مي باشــد 
و نزدیک به 5۰سال است که 

تشکیل شده است.
وي گفت: ایــن تعاوني یکي از 
ریشــه دارترین تعاوني هاي 
استان چهارمحال و بختیاري 
است که طي سالیان گذشته 
فعالیــت نمــوده اســت اما 
متاســفانه ۴ســال است که 
فاقد هیئــت مدیــره قانوني 
است و طي این سال ها توسط 
مدیرعامــل افتخاري آن اداره 

مي شود.
رضایي با اشــاره به اینکه این 
تعاوني یکي از شــرکت هایي 

اســت که از نظر ســني از عمر باالیي برخوردار اســت 
گفت: متاسفانه طي سال هاي گذشــته تعداد زیادي از 
سهامداران این شرکت تعاوني دارفاني را وداع گفته اند و 
به خاطر اینکه اداره تعاون سهام متعلق به آنان را به ورثه 
منتقل نمي کند مشــکالت بســیاري پیش روي تعاوني 

قرار گرفته است.

رییس شبکه دامپزشکي شهرستان کیار:

معدوم سازي 5000قطعه طیور در 
شهرستان کیار

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان اردل خبر داد:

شناسایی سه کانون بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد در اردل

رییس شوراي بخش شهرستان کیار:

بزرگ ترین تعاوني شهرستان 
کیار ۴ سال بدون هیئت مدیره

رییس شــوراي بخش مرکزي کیار گفــت: در حال حاضر 
۱۱درصد از سهام تعاوني شهرستان شــهرکرد متعلق به 
تعاوني شــلمزار و حومه است که الزم اســت سهامداران 
یا ورثه ســهامداران تعاوني با تشــکیل مجمع عمومي و 
انتخاب هیئت مدیره، استقالل سهم خود از شرکت تعاوني 
شهرستان شــهرکرد را به دســت آورند تا بتوانند از سود 

شرکت بهره مند گردند. 
وي بــه برگــزاري انتخابــات هیئت مدیره این شــرکت 
تعاونــي در ســال جاري اشــاره کــرد و گفــت: اگرچه 
بــا مشــقت بســیار توانســتیم انتخابــات هیئت مدیره 
ایــن شــرکت تعاونــي را برگــزار نماییــم امــا برخي 
 کارشــکني ها مانع از پذیرش نتایج ایــن انتخابات قانوني

 شد.
رضایــي از اداره کل تعاون اســتان چهارمحال و بختیاري 
خواست در خصوص این تعاوني اقدامات قانوني را به عمل 
آورد تا کســاني که روزگاري با خرید ســهام این تعاوني 
سهامدار شرکت شده اند اکنون بتوانند از حق قانوني خود 

برخوردار شوند.

این تعاوني یکي 
از ریشه دارترین 

تعاوني هاي استان 
چهارمحال و 

بختیاري است که 
طي سالیان گذشته 
فعالیت نموده است 
اما متاسفانه ۴سال 

 است که فاقد
 هیئت مدیره 

قانوني است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2081 | February 19, 2017  |  16 Pagespedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2081 |   یکشنبه  1  اسفند 1395|   21   جمادی االول 1438

مفاد آراء)نوبت دوم(
11/344 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 13992 مورخ 94/7/24 و رای اصالحی شماره 13999 مورخ 
94/7/24  هیات دوم  خانم شیدا سلیماني زاده فرزند علي نجات در ده و دو هفتم 
حبه مشاع نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  باســتثناءبهای ثمنیه اعیانی آن به 
مساحت 156 مترمربع پالك شماره 277 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
2- رای شــماره 14960 مورخ 94/8/12 و رای اصالحی شماره 11055 مورخ 
95/9/9  هیات اول آقاي ناصر صنیعي فرزند علي نســبت به ســه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 73/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
3- رای شــماره 14961 مورخ 94/8/12 و رای اصالحی شماره 11056 مورخ 
95/9/9  هیات اول خانم ملیحه ساعي نژاد فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 73/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شــماره 20053 مورخ 94/12/8 و رای اصالحی شماره 10525 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم پروانه صالحي موركاني فرزند نصراله نســبت به دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 121/85 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 470 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
5- رای شماره 20289 مورخ 94/12/14 و رای اصالحی شماره 11050 مورخ 
95/9/7  هیات دوم  آقاي ابراهیم وحید دســتجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به 
ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 116/50 مترمربع پالك شماره970 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
6- رای شماره 18356 مورخ 94/10/30 و رای اصالحی شماره 11088 مورخ 
95/9/13  هیات اول  آقاي محمود پیش خوان فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 127/89 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از1020 
اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای شماره 18980 مورخ 94/11/12 و رای اصالحی شماره 11420 مورخ 
95/9/25  هیات دوم آقاي یوســف علي مرادي دو مکاني فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/47 مترمربع پالك شماره 99فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواســطه از آقای غالم عباس وحید دستجردی خریداری شده 

است
8- رای شماره 20797 مورخ 94/12/26 و رای اصالحی شماره 10529 مورخ 
95/8/24  هیات اول  آقاي علي آقا كریمي دســتجردي فرزند حســینعلي نسبت 
به  113 سهم مشاع از 137 سهم ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 142مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شماره 20798 مورخ 94/12/26 و رای اصالحی شماره 10530 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم عزت بي ننده دهاقاني فرزند رضا نســبت به 24 سهم 
مشاع از 137 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 142مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 128 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
10-  رای شــماره 4415 مورخ 95/3/14 و رای اصالحی شماره 11496 مورخ 
95/9/29  هیات دوم  آقاي  مسیب شهســواري عباس نسبت به در هفتاد دو پنج  
سهم مشاع از یکصد و سی و چهار سهم ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 136 
مترمربع پالك شماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

11- رای شــماره 4414 مورخ 95/3/14 و رای اصالحی شماره 11494 مورخ 
95/9/29  هیات دوم  خانم خدیجه پورجم علویجه فرزند اســماعیل نســبت به  
پنجاه و نه سهم مشاع از یکصد و سی و چهار  سهم ششــدانگ  یکباب خانه به 
مساحت 136 مترمربع پالك شــماره39 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
12- رای شــماره 4649 مورخ 95/3/22 و رای اصالحی شماره 12171 مورخ 
95/10/20  هیات اول  آقاي رحمت اهلل دوســتي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 96/81 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از2942 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شــماره 3646 مورخ 95/2/30 هیات اول  خانم شــیدا نصراصفهاني 
فرزند فتح اله نسبت به 451/38 سهم مشاع از 15220سهم مشاع از 27500 سهم 
شش دانگ پالك شماره 49 فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید 

اصغر اخوت خریداری شده است
14- رای شــماره 7617 مورخ 95/5/23 هیات اول آقاي حسین چلمقاني فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 165/28 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 1613 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

15- رای شــماره 8778 مورخ 95/6/28 هیات اول خانم مرضیه سعیدي زاده 
اصفهاني فرزند حســینعلي نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 119 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 
 از محمدعلی فروتن دســتجردی و ســید حمید خداكرم زاده خریداری شــده 

است
16- رای شماره 9753 مورخ 95/7/28 هیات اول آقاي  اكبر حبیبی دنبه فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه مســکونی  به مساحت 138 مترمربع پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم فاطمه عســگری خریداری 

شده است
17- رای شــماره 18290 مورخ 94/10/27 هیات اول  آقاي منصور شمســي 
ارمندي فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/72 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

محترم صانعی خوانساری خریداری شده است
18- رای شماره 18350 مورخ 94/10/30 هیات دوم  آقاي امین رضا امین زاده 
فرزند حیدر نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
353/60 مترمربع پالك شــماره 4730 فرعي  از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است 
19- رای شــماره 18351 مورخ 94/10/30 هیات دوم  آقاي عشــرت تاغونکي 
فرزند غالمرضا نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ  یك باب ساختمان مسکونی  
به مساحت 353/60مترمربع پالك شــماره4730 فرعي از5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 8005 مورخ 95/5/30 هیات اول آقــاي خانم مهري وحیدي 
دستجردي فرزند یداله نسبت به ششدانگ به مساحت 40/34 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی واحد 

دستجردی خریداری شده است
21- رای شــماره 8755 مورخ 95/6/27 هیات اول  آقاي نامــدار موالئي ثاني 
فرزند مرادعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای علی رمضانپور 

خریداری شده است
22- رای شــماره 9845 مــورخ 95/7/29 هیــات اول  خانــم مریــم همت كار 
دســتجردي فرزند عبدالرحیم نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 139مترمربع مفروزی از پالك شماره54 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شــماره 9847 مورخ 95/7/29 هیات اول آقای محمد حسین ابراهیمي 
فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
139مترمربع مفروزی از پالك شماره54 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
24- رای شماره 9874 مورخ 95/7/29 هیات دوم  آقاي سید محمد رفیعي پور 
علوي علویجه فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/98 
مترمربع پالك شــماره 23340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
25- رای شماره 9579 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي خداداد رمضاني تشنیزي 
فرزند شهریار نســبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 238/50 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعي از 4471  و 4469 الی 4473 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
26- رای شماره 11596 مورخ 95/9/30 هیات دوم آقاي شاهین صبور فرزند 
غالمحسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع پالك 
شماره 4 فرعي از 2186 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای مصطفی انصاری 

خریداری شده است
27- رای شــماره 3286 مــورخ 95/2/25 هیــات دوم آقــاي ابراهیم صفري 
دســتجردي فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
234/50 مترمربع پالك شماره 4447 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

28- رای شماره 9596 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي  اصغر غالمیان حسین 
آبادي به فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 171/22 
مترمربع پالك شماره باقیمانده  1865 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

29- رای شماره 10257 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقاي علي محمد جمشیدیان 
قلعه سفیدي فرزند اكبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 43/84 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4507 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
30- رای شماره 11342 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي حسینعلي كاظمي اسفه 
فرزند عوض نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
696 مترمربع مفروزی از پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس 

اسماعیل دنارتی خریداری شده است
31- رای شــماره 11341 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي زین العابدین كاظمي 
اسفه فرزند مصطفي نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 696 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای عباس اسماعیل دنارتی خریداری شده است
32- رای شــماره 10065 مورخ 95/8/8 هیات اول  خانــم فاطمه میرزارضائي 
دســتجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 111/17 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 51 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
33- رای شــماره 9862 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10528 مورخ 
95/8/24  هیات اول آقاي علي ظهیري دستجردي فرزند مهدي نسبت به دو دانگ 
مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اســمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است
34- رای شــماره 9861 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10527 مورخ 
95/8/24  هیات اول خانم مینا ظهیري دستجردي فرزند مهدي نسبت به یك دانگ 
مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اســمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است 
35- رای شــماره 9858 مورخ 95/7/29 و رای اصالحی شماره 10526 مورخ 
95/8/24  هیات اول  خانم فاطمه جنت دستجردي فرزند یداله نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 276/35 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اســمعیل وحید دستجردی 

خریداری شده است
36- رای شماره 10368 مورخ 95/8/19 هیات اول خانم طاهره ابراهیمي هراتمه 
فرزند تقي نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 103/84 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 342 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
37- رای شــماره 10366 مــورخ 95/8/19 هیــات اول  آقاي رســول برنجي 
دستجردي فرزند غالمرضا نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 103/84 مترمربع مفروزی از پالك شماره 342فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شــماره 11358 مورخ 95/9/23 هیات اول آقــاي محمدرضا ترحمي 
هرندي فرزنــد محمدتقي نســبت به ششــدانگ یکبــاب باغ ویال به مســاحت 
 950 مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 257فرعي از1762 اصلــي واقع در

 اصفهان بخش 6حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی 
 و مع الواســطه از آقــای عبدالخالــق صیامپور اشــکاوندی خریداری شــده

 است
39- رای شــماره 10254 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقاي محمدحسن جهانیان 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 216/32 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره19فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم 

صدیقه فیاض دستگردی خریداری شده است
40- رای شــماره 11403 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقــاي  رضا ملك محمدي 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 152/6 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره16 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
41- رای شماره 10752 مورخ 95/8/27 هیات دوم  آقاي مصطفي نوابي فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت     170/96 مترمربع پالك شماره 
فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد شفیع شفیعی خریداری شده 

است
42- رای شــماره 10432 مورخ 95/8/22 هیات اول آقاي ســعید عابدي كیچي 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 198/28 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهــان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســن 

اسماعیلی خریداری شده است
43- رای شــماره 8744 مورخ 95/6/27 هیات اول  آقاي آقایار بیگي هرچگاني 
فرزند حاتم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/85 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای نجفقلی 

اسدی آقبالغی خریداری شده است

44- رای شــماره 10258 مورخ 95/8/15 هیات اول  خانم نجمه عباسي فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 297 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم طاهره طایبی خریداری شده است
45- رای شــماره 10259 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقاي محمد عباسي فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 297 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم طاهره طایبی خریداری شده است
46- رای شــماره 11408 مــورخ 95/9/25 هیــات اول  آقــاي منصور عطائي 
كچوئي فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 231 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 3200 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
47- رای شــماره 11343 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي محمدرضا سلطاني 
وشاره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215/30مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره99 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد علی 

اسماعیلی خریداری شده است
48- رای شــماره 11470 مورخ 95/9/28 هیــات اول  خانم رقیه ادیبي ســده 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/56 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 1فرعي از2988 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
49- رای شــماره 11471 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي  نبي اله صالحي سده 
فرزند جعفرقلي نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
165/56 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 1فرعــي از2899 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
50- رای شــماره 11393 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم آقــاي تقي ســعیدي 
زاده اصفهاني فرزند كریم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 179 
 مترمربع پالك شــماره 3618 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

است
51- رای شــماره 11397 مورخ 95/9/25 هیات اول  خانــم قمر محمدرضائي 
دستگردي فرزند اســمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 359/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره53 فرعي از4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
52- رای شماره 11397 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقاي حسن اقابابا دستجردي 
فرزند قربانعلي نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
359/50 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 53فرعــي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شــماره 11472 مــورخ 95/9/28 هیــات اول آقاي اصغــر آقاجان 
دســتجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 272/03 
مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است
54- رای شماره 10903 مورخ 95/9/4 هیات اول  آقاي اصغر آقاجان دستجردي 
فرزند حسن نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/17 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131 فرعــي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
55- رای شماره 10902 مورخ 95/9/4 هیات اول  خانم شکوه فیاضي دستگردي 
فرزند ابوالقاسم نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
167/17 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره131 فرعــي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
56- رای شــماره 11345 مورخ 95/9/23 هیــات اول  آقاي ابراهیم ســماعي 
باغبادراني فرزند فتحعلي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 185/46 مترمربع مفروزی از پالك شــماره102 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
57- رای شماره 11346 مورخ 95/9/23 هیات اول  خانم زهرا مختاري افجدي 
فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185/46 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره102 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
58- رای شــماره 10355 مورخ 95/8/19 هیــات اول  آقــاي عبدالصمد زارع 
دســتگردي فرزند غضنفر نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 170/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره26 فرعــي از 4348 
 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب
  بیع نامــه عادی و مع الواســطه از آقای ســید عباس قمشــه خریداری شــده

 است
59- رای شــماره 10356 مــورخ 95/8/19 هیات اول  خانــم راضیه رحیمیان 
دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ به مساحت 
170/25 مترمربع مفروزی از پالك شــماره26 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای سید عباس قمشه خریداری شده است
60- رای شماره 11359 مورخ 95/9/23 هیات اول  خانم نفیسه بخشیان فرزند 
عبدالکریم نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 113/5 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
61- رای شماره 11362 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي رحمت اله درعلي بني 
فرزند صفر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/5 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
62- رای شماره 11339 مورخ 95/9/23 هیات اول  آقاي  خیراله كارگري فرزند 
اكبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 206/90 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 3626 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم سکینه خیر اندیش 

خریداری شده است
63- رای شــماره 11344 مــورخ 95/9/23 هیــات اول  آقاي حســین افتحي 
فرزند علي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت   494/30مترمربع 
 مفروزی از پالك شــماره 3751 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده 

است
64- رای شماره 11450 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقاي بهرام كیاني هرچگاني 
فرزند علي ضامن نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 138/45 مترمربع  
مفروزی از پالك شــماره 131فرعــي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
65- رای شــماره 11464 مورخ 95/9/28 هیات اول  خانم زهرا مهرعلي فرزند 
رحیم نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/22 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعي از 4369 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
66- رای شــماره 11465 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقــاي  اصغر ملك محمد 
فرزند تقي نســبت به چهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
150/22مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعــي از 4369 اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شــماره 11463 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  آقــاي غالم حســین 

یارمحمدیان فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 71/90 
مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 3058 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
68- رای شــماره 11379 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم آقاي  مهــدي مرادي 
دستجردي فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان اداری تجاری 
مسکونی  به مساحت 50 مترمربع پالك شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است 
69- رای شماره 9756 مورخ 95/7/28 هیات دوم  آقاي ناصر اسمعیلي اصفهاني 
فرزند حسین نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 218/64 
مترمربع پالك شــماره 1186 فرعي از  2248 اصلي واقــع در اصفهان بخش 6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

مونس چم انگیز خریداری شده است
70- رای شماره 9653 مورخ 95/7/25 هیات اول  آقاي علیرضا شیرازي تهراني 
فرزند مسیب نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 126 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 443 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
71- رای شــماره 11434 مورخ 95/9/28 هیات اول خانم عزت ابراهیمي دنبه 
فرزند قاسمعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/32 مترمربع پالك 
شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی لری خریداری شده است

72- رای شــماره 11442 مورخ 95/9/28 هیات اول  آقاي رســول مشــایخي 
موجاني فرزند احمد نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/67 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786  اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی لری 

خریداری شده است
73- رای شماره 10379 مورخ 95/8/19 هیات اول  آقاي محمدرضا اسماعیلي 
 فرزند ابراهیم نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 150 مترمربع 
پالك شــماره 107فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
74- رای شــماره 10754 مــورخ 95/8/27 هیات دوم آقاي یداله اســماعیلیان 
دســتجردي فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکبابخانه مخروبه به مساحت 
172/60 مترمربع پالك شــماره 119 فرعي از 4483 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
75- رای شــماره 10437 مــورخ 95/8/22 هیات اول  آقــاي مرتضي دهقاني 
دنبه فرزند احمد نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 311/73 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از خانم فاطمه عسگری 

خریداری شده است
76- رای شــماره 11426 مورخ 95/9/25 هیات دوم خانم فاطمــه علي بابایي 
فرزند ید اله نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
122 مترمربع پالك شــماره 2936 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
77- رای شــماره 11425 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي حفیظ اله كرچگاني 
فرزند محمد ابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
122 مترمربع پالك شــماره 2936 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
78- رای شــماره 12343 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم نجمه اسمعیل زاده 
فرزند مراد علي نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 81/42 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 3083 اصلي باقیمانده واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده 

است.
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 م الــف : 35430   اعظــم قویــدل  رئیــس منطقه ثبت اســناد و امــالك جنوب
 اصفهان

مفاد آراء
11/581 آگهی موضوع مــاده 3قانون وماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی«
برابرآراء شماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ساماندهی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملك خوانســار،تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیــان محرزگردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیان وامــالك مورد 
تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت بــه فاصله 15 روزآگهی 
میشــوددرصورتی كه اشــخاص نســبت به صدورســندمالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند،می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
 مدت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000746 مــورخ 1395/11/20آقای مهدی 
 شیخ االسالمی فرزندابوالقاسم  بشماره شناسنامه 31صادره خوانساردارای

 كد ملی 1229689826 در ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 1284/66 
 متر مربــع پــالك شــماره 1 فرعــی از  856 اصلی واقــع دربخش یــك ثبت 

خوانسار
2-رأی شــماره 139560302011000751 مــورخ 1395/11/26 بانو  بهجت 
 شیخ االســالمی فرزند ابوالقاسم بشــماره شناســنامه 277صادره خوانسار 
دارای شــماره ملــی1229620842در ششــدانگ  یکبــاب خانه به مســاحت 
493/40متر مربع پالك شــماره 1فرعی از856 اصلی واقــع دربخش یك ثبت 

خوانسار 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 01 /1395/12

تاریخ انتشارنوبت دوم1395/12/16          
م الف: 442 شیخ سلیمانی  كفیل اداره ثبت اسنادوامالك خوانسار

مفاد آراء
11/585 شــماره صادره: 1395/04/335071 آگهی ابالغ مفــاد رای موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13  آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به اینکه برابر رای شماره 139560302033000692 مورخ 1395/09/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضــی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تصرفات 
ومالکیت آقای علیرضا یدوی فرزند عباســعلی كدملی 0056809646 شــماره 
شناســنامه 6054 در ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 124/16 متر مربع 
پالكهــای شــماره 1/664 و 2/664 و 1885 فرعی از شــماره 33- اصلی واقع 
 در شــهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواسطه از

 مالکین رســمی ) آقای علی آقا نایب الحســینی وخانم ها اعظــم، عفت، فاطمه، 
عصمت و آقایان رضا و حسین شهرت همگی نایب الحسینی( محرز گردیده است 
لذا در اجرای مــاده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز و به منظور 
اطالع عموم از طریق روزنامه كثیراالنتشــار ومحلی آگهی می شود تا چنانچه 
شخص یا اشــخاصی به رای مذكور اعتراضی داشته باشــند از تاریخ انتشار 
 آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســلیم و رسید اخذ

 نماید و معترض بایســتی ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت بــه تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصــالح قضایی نموده 
 و گواهی تقدیــم دادخواســت را به ایــن اداره تســلیم نماید بدیهی اســت در 
صورتی كه اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معتــرض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
 خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد

 بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/15 
م الف: 563 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز 
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بزرگداشت حماسه و ایثار مردم شهر درچه امروز برگزار خواهد 
شد.رییس شورای شهر درچه گفت: یکم اسفند ماه روز حماسه 
و ایثار در شــهر درچه نام گذاری شده است.اکبر جزینی با اشاره 
به علت نام گذاری شــهر درچه به نام شهر شــاهد نمونه کشور 
گفت: در اول اسفند ســال 64 همزمان 19 شهید در شهر درچه 
 تشــییع شــدند و در آن زمان مراســم بی نظیری در این شهر

برگزار شد.
جزینی در ادامه بااشــاره به این موضوع کــه از لحاظ قمری در 
همین ایام سالگرد شــهادت عالم بزرگ و مرجع تقلید حضرت 
آیت ا... سید محمد باقر درچه ای است یکی از دالیل نام گذاری 
را این مطلب عنوان کرد و گفــت کتابی هم در این زمینه تدوین 

شده است.
وی در ادامه با اســتناد به صحبت ها و مســتندات مطرح شده 
توسط حجت االسالم و المسلمین رحیمیان مسئول بنیاد شهید 
وقت اظهار کرد: این مســئول گفته بود در شهر درچه از هر 76 
نفر یک شــهید در آن مقطع از زمان با توجه به جمعیت تقدیم  
انقالب و اسالم شده اســت.جزینی در ادامه افزود: سال گذشته 
اولین سال برگزاری مراســم یادبود انجام شد و امسال قرار است 
این مراســم به صورت عمومی و گســترده برگزار و از خانواده 

شهدای اسفند 64 تقدیر شود.

رییس اداره آبفار نطنز اظهار کرد: اصالح شبکه داخلی روستای 
طامه به طول 800 متر به همراه انشــعابات آن در مســیرهای 

صعب العبور با اعتبار 500 میلیون ریال صورت گرفت. 
سید حسن واقفی افزود: با توجه به کوهستانی بودن این روستا، 
با بهره برداری از این شــبکه هدر رفت آب به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس اداره آبفار نطنز همچنیــن از آغاز عملیات اجرایی تامین 
آب شرب روســتای نیه خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی 
تامین آب شــرب روســتای نیــه از طریق حفر چاه دســتی با 

تخصیص اعتبار 500 میلیون ریالی آغاز شد.
وی بیان کرد: با توجه به خشکســالی در ســال های اخیر و افت 
ســطح منابع آب های زیرزمینی و به تبع آن کمبود آب شرب در 
روســتای نیه، امید اســت پس از حفر چاه و با تامین اعتبارات 
موردنیاز جهت تجهیز تاسیسات پمپاژ، اجرای شبکه برق و خط 

انتقال آن، مشکالت آب رسانی به این روستا مرتفع شود.
واقفی همچنین خاطرنشان کرد: در راســتای تامین آب شرب 
مجتمع روســتایی ده آباد، فمــی و متین آباد، اقــدام به حفر 
چاه به عمــق 150 متر کــرده و در ادامه، خــط انتقال به طول 
3 هــزار و 100 متر با لولــه پلی اتیلن 160 و اصالح بخشــی از 
 شــبکه داخلی و انشــعابات با هزینه ای بالغ  بر 4 میلیارد ریال 

انجام شد.

امروز در شهر درچه برگزار می شود؛

 آیین بزرگداشت حماسه و ایثار
 شهر شاهد نمونه کشور

رییس اداره آبفار نطنز خبر داد:

اصالح شبکه داخلی و انشعابات آب 
شرب روستای طامه

اخبار

فرماندار فریــدن گفت: بــا توجه به کمبــود فضای 
آموزشی در شهرستان، ســاخت 3 مدرسه و نوسازی 

یک مدرسه دیگر تا مهر ماه 96 به اتمام می رسد.
کمال رضایت، ســاخت مدرســه در مناطــق محروم 
را موجــب شــکوفایی اســتعداد دانش آمــوزان آن 
مناطق دانســت و اظهار کرد: بدون شــک اثرات این 
 کار نیک در تمــام لحظات زندگی خیرین مشــاهده

 خواهد شد.
 فرمانــدار فریدن با تاکیــد بر این نکته کــه  خیرین 
مدرسه ساز در رونق علم و دانش کشور نقش بسزایی 
دارند، از کلنگ زنی پروژه ســاخت مدرســه خیر ساز 
زنده یاد غالمرضا طالکوب در چنــد روز اخیر در این 
شهرســتان خبر داد و گفت: این مدرســه در 2 طبقه 
با 6 کالس آموزشی، نمازخانه و ســالن اجتماعات در 
زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و با زیر بنای مفید 
750 مترمربع  توسط خیر مدرسه ساز، عباس جاللی 

در شهر داران احداث می شود.
رضایت با بیان اینکه این مدرسه در محوطه آموزشگاه 
شــهید آیت داران احداث خواهد شــد، افزود:  اعتبار 
پیش بینی شــده برای این طرح 850 میلیون تومان 

است که تمام این اعتبار را خود خیر تقبل می کند.
وی ادامه داد:کلنگ این مدرســه در مراسمی با حضور 
معاون نوسازی مدارس استان اصفهان، اعضای مجمع 
خیرین مدرسه ســاز و  عباس جاللی خیر این طرح و 

تعدادی از مدیران شهرستان به زمین زده شد.
رضایــت بــا بیــان اینکــه در شهرســتان فریــدن 
دانش آموزان مستعد و با هوشی وجود دارد، افزود: این 
در حالی است که دانش آموزان با وجود همه کاستی ها 
و کمبودها موفق به کســب رتبه های برتر در ســطح 

استانی و ملی در زمینه های مختلف می شوند.
فرماندار فریــدن ادامه داد:  با توجــه به کمبود فضای 
آموزشی در شهرســتان، مقرر شــده که این طرح در 
یک بــازه 6 ماهه به بهره بــرداری برســد. وی افزود: 
طبق پیش بینی های صورت گرفته مقرر شــده است 
که مدرسه های نیمه ساخت در روستاهای نهرخلج و 
دامنه  نیز در ســال 96 به پایان برسد. فرماندار فریدن 
همچنین از قرار گرفتن طرح نوسازی مدرسه تخریبی 
در روستای عادگان این شهرستان در دستور کار خبر 
داد و گفت: اقدام خیران مدرســه ساز بسیار ارزشمند 
است و این عمل خداپسندانه ذخیره ای برای باقیات و 

صالحات آنان به شمار می رود.

رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان لنجان گفت: 
وظیفه منتظــران در عصر غیبت را بارهــا از زبان بزرگان 
شنیده ایم و البته هرچه بشنویم و عمل کنیم، باز کم است 
چراکه حوزه مباحث اعتقادی مهدویت، حوزه ای وســیع 
و گسترده است. حجت االســالم داود صائبی افزود: شیعه 
با اعتقاد بــه امامت گره خورده و با ایــن طرح، راه خویش 
را در تاریخ آغاز کرده و در این راه رنج ها برده اســت. این 
جان فشــانی و اهتمام، از آنجا برخاسته که به گفته  قرآن، 
امام مکمل دین و متمم همه نعمت هایی است که خداوند 
در هستی قرار داده اســت. رییس اداره تبلیغات اسالمی 
شهرســتان لنجان تصریح کرد :همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند امــروز با انقالب اســالمی ما که در خط 
ایجاد عدالت در سطح جهان است انقالب حضرت مهدی 
)ارواحنا فداه( یک گام بزرگ به هدف خود نزدیک شد، نه 
فقط به وجود آمدن حکومت اسالمی آن عاقبت موعود را 
به عقب نمی  اندازد بلکه آن را تســریع هــم می کند و این 
 اســت معنای انتظار؛به همین دلیل این مهم همواره باید

 مد نظر همه ما قرار بگیرد.
زمینه ظهور را باید با حاکمیت قرآن و اســالم 

آماده کرد
وی با اشاره به اینکه زمینه ظهور را باید با حاکمیت قرآن و 

اســالم آماده کرد، ادامــه داد: مقام معظــم رهبری بارها 
فرمودند ما آن وقتی می توانیم حقیقتا منتظر به حســاب 
بیاییم کــه زمینــه را آماده کنیــم. برای ظهــور مهدی 
موعود)ارواحنافداه( زمینه باید آماده بشــود و آن عبارت 
است از عمل کردن به احکام اســالمی و حاکمیت قرآن و 
اســالم؛ اولین قدم برای حاکمیت اســالم و برای نزدیک 
شــدن ملت های مســلمان به عهد ظهور مهــدی موعود 
)ارواحنافداه(، به وســیله  ملت ایران برداشته شده است و 
آن، ایجاد حاکمیت قرآن است. صائبی اضافه کرد: با ظهور 
حضرت مهدی)عــج( امنیت کامل برقــرار و قلوب به هم 
نزدیک می شــوند از این رو  ما در لســان هنر می توانیم 
قلب ها را به هم نزدیک کرده و جان ها را به هم پیوند دهیم 
و برگزاری نمایشگاه شــهر انتظار در همین راستا اجرایی 
شد تا گامی هرچند کوچک در این حوزه برداشته باشیم. 

ظهور در داالن جهل اتفاق نمی افتد
وی با اشــاره به اینکه هنر، زبانی اثرگذار در معرفی معارف 
مهدویت است عنوان کرد: هنر باید تلنگری برای بیداری 
جامعه به سمت علم و معرفت باشد زیرا جامعه ای که اهل 
علم و معرفت باشــد آماده ظهور اســت و ظهور در داالن 

جهل اتفاق نمی افتد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان بیان کرد: 

با اســتفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، رشته های مختلف 
هنری و ادبی می توان با زبان هنر به شیوه ای بسیار اثرگذار 
در زمینه تبیین فرهنگ مهدوی در ســطح جامعه و برای 
اقشــار مختلف برنامه های متنوعی را تولیــد کرد.  وی در 
پایان با اشــاره به اهمیت خانــواده در معرفــی فرهنگ 
مهدوی برای جوانان و نوجوانان در کنار تالش مسئوالن و 
نهادهای مرتبط با این مسئله، تاکید کرد: معارف مهدویت 
ریشه در فطرت افراد دارد و بر همین اساس افراد به خوبی 

می توانند به حقایق این امر دست یابند.
فرهنگ غلط وغربی به حریم خانواده ها ورود 

پیدا کرده است
در ادامه پیمان نوروزیان مدیر مســئول کانون تخصصی 
مهدویت وخانواده شهرســتان لنجان و مســئول برپایی 
نمایشگاه شهر انتظار اظهار کرد: کانون تخصصی مهدویت 
و خانواده شهرســتان لنجان حدود هفت ســال است که 
در زمینــه مهدویت و خانــواده فعالیت می کنــد و امروز 
نمایشگاه شــهر انتظار به عنوان اولین نمایشگاه تخصصی 
در زمینه مهدویت وخانواده از طرف کانون برپا شده است 
که در این نمایشگاه ، مباحث مهدویت بیشتردر قالب بازی 
با راهبرد سرگرمی و نشــاط برای انتقال مفاهیم مهدویت 
برای دانش آموزان و عموم مردم، طراحی شــده اســت . 
وی افزود: انتقــال مباحث مهدویت به صــورت برگزاری 
دوره ها و همایش های مختلف بارها انجام شــده اســت؛ 
اما در قالب نمایشگاه در شهرســتان لنجان برای اولین بار 
به صورت اجرایی در آمده اســت؛ چراکــه امروزه موضوع 
مهدویت و آشنایی و انس با امام زمان)عج( بسیار کمرنگ 
 شــده و نیاز اســت که به صورت تخصصی به این مسئله

 پرداخته شــود. مدیر مســئول کانون تخصصی مهدویت 
وخانواده شهرســتان لنجان تصریح کرد: از سوی دیگر با 
توجه به اینکــه فرهنگ غلط وغربی بــه حریم خانواده ها 
ورود پیدا کرده اســت، ابتدا باید ایــن فرهنگ را ازمحیط 
خانواده ها بیرون رانده و فرهنگ ناب مهدوی را جایگزین 
کنیم. وی ادامه داد: با توجه به پیشــنهاداتی که از سوی 
دبیرخانه کانون های مســاجد اســتان ارائه شــد، به این 
نتیجه رســیدیم که یکی از کانون های مساجد شهرستان 
لنجان که طی ســالیان گذشته نســبت به دیگر کانون ها 
فعال تر بوده ، به صورت تخصصی در این زمینه به فعالیت 
بپردازد. نوروزیان اضافه کــرد: در حال حاضر در دو حوزه 
خانــواده و مهدویت به طور جدی فعالیت مــی کنیم  و با 
یاری خداوند کانون تخصصی مهدویت شهرستان لنجان 
یکی از کانون های برتر اســتان و در زمینه مهدویت یکی 
از کانون های برتر کشــوری به لحاظ فعالیت در این حوزه 

است .

فرماندار  فریدن:

4 مدرسه در فریدن تا مهر ماه 
96 به بهره برداری می رسد

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
هنر، زبانی تاثیرگذار در معرفی معارف مهدویت است

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان :

هنر، زبانی تاثیرگذار در معرفی معارف مهدویت است

تحدید حدود اختصاصی
11/648 شــماره صــادره : 1395/43/336050نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 15/249 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام وراث حسین محققیان گورتانی به نام های اکبر و فتح اله 
و ایران همگی محققیان کورتانی و شرکاء در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز چهار 
شنبه مورخ 95/12/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/12/01 م الف: 37287 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

11/557 شــماره صــادره : 1395/43/334720نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 32/1138  مجزی شــده از پالک 32 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمود محمدی فرزند عباســعلی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
 قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
 که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/12/01 
م الف: 36710 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان) 153 کلمه، 2 

کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

11/558 شــماره صــادره : 1395/43/334710نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 32/1138  مجزی شــده از پالک 32 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمود محمدی فرزند عباسعلی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 95/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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 شد. تاریخ انتشار: یکشنبه 1395/12/01 م الف: 36711 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 153 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

11/634 شــماره صــادره : 1395/43/335018نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک یکباب خانه شــماره 3687 فرعی از 40/783  واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب 
اصفهان به نام ســعید آرضی فرزند ابوالقاسم و شریک مفروز و  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 سه شنبه مورخ 95/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/12/01 م الف: 

37046 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر( 

مزایده
11 شــماره نامــه: 9510116825804596 شــماره پرونــده:  /433
9409986825300255 شــماره بایگانــی شــعبه: 940561 اجــرای احکام 
شــعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940561 اجرایی شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان و حسب کالسه 940143 
اجرای احکام شــعبه 14 دادگاه حقوقــی اصفهان له آقای عباســعلی برکت 
خوراســگانی فرزند حســن علیه آقای جمــال صادقی فرزنــد مرتضی، به 
 خواسته مبلغ 334/697/615 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه

 و مبلغ 9/000/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی حسب کالسه 940561 
اجرای احکام شــعبه 31 و مبلــغ 169/640/558 ریال بابت اصل خواســته 
و خســارت تاخیر تادیه کالســه 940143 اجــرای احکام شــعبه 14 دادگاه 
حقوقی اصفهان و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشــرآگهی، جمعًا به مبلغ 
516/938/173 ریال در حق محکوم له) آقای عباســعلی برکت خوراسگانی( 
جلسه مزایده ای جهت فروش یک قطعه زمین کشاورزی به شرح زیر برگزار 
نماید: مورد مزایده عبارتست از مقدار 172/13 سهم مشاع از 330 سهم مشاع 
از 1590 سهم مشاع از دو هزار و نهصد و هشــتاد و چهار سهم و چهاردهم 
ســهم شــش دانگ پالک ثبتی 421 فرعی از 7725 اصلی بخــش 5 اصفهان 
 ملکی خانم آمنه علی زاده سمســوری که در جهت اســتیفاء محکومیت مالی

 محکوم علیه فوق معرفی شــده اســت. حســب نظریه کارشــناس رسمی 
دادگســتری که این نظریــه مصــون از اعتراض باقــی مانده اســت اعالم 
گردیده ملک مورد مزایده در اصفهان، خوراســگان، منطقه سمسور، کوچه 
مســجدالرضا واقع شــده اســت. ملک به صورت زمین کشــاورزی، فاقد 
دیوارکشی و دارای آب چاه مشترک می باشد. کل مالکیت خانم آمنه علی زاده 
به میزان 330 سهم معادل 330 متر مربع می باشد. بر اساس نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش هر متر مربع زمین کشاورزی فوق مبلغ 3/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اســت که بر این اساس مورد مزایده معادل کل محکوم 
به مبلغ 516/938/173 ریال معادل 172/31 ســهم مشاع از 330 سهم مشاع 
از 1590 سهم مشــاع از دو هزار و نهصد و هشتاد و چهار سهم و چهار دهم 
سهم شــش دانگ پالک ثبتی 421 فرعی از 7725 اصلی بخش 5 اصفهان می 
باشد. 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 1395/12/25 ساعت 
9/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابــان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام 
حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 
برنده کســی خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 
درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حســاب ســپرده دادگستری واریز 
نمایند.  م الف: 35989 اجرای احکام شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 416 کلمه، 4 کادر( 
مزایده

11/434 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در پرونده 
کالســه 940477 ج ح 5، له آقای محمد غالمعلی زاده علیه آقای غالمحســین 
غالمعلی زاده با وکالت آ قای سعید افراز به نشــانی اصفهان، خیابان هشت 
بهشــت غربی، چهار راه گلزار، ســاختمان وکال، طبقه همکــف در نظر دارد 
جلســه مزایده ای در خصوص فروش پالک ثبتی 5000/6652 بخش 5 ثبت 
اصفهان در روز یکشنبه مورخ 95/12/22 ســاعت 9 الی 10 صبح در اجرای 
احکام شــعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 
200 متر پایین تر از ســاختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب 
 بیمه پارســیان، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه چهــارم( برگزار نماید. 
طالبین خرید می تواننــد 5 روز قبل از جلســه مزایده از ملــک مذکور واقع 
در اصفهــان، خیابان ســجاد، بعد از خیابان شــهید خلیلی، نبش بن بســت 
شــهید محمود زمانی بازدیــد و با واریــز 10 درصد از قیمت کارشناســی 
به مبلغ 1/310/000/000 ریال به حســاب ســپرده دادگســتری به شماره 
2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
فرد یا افرادی برنده مزایده می باشــند که باالترین قیمت از کارشناســی را 

پیشنهاد نمایند. مشخصات ملک: یک باب مغازه دارای پالک ثبتی 5000/6652 
بخش 5 ثبت اصفهان و دارای پروانه ساختمانی به شماره 6/91/8671 مورخ 
91/4/25 شــهرداری منطقه 6 می باشد. مســاحت عرصه پس از رعایت بر 
اصالحی 72/15 متر مربع و دارای اعیانی به مســاحت 74/80 متر مربع که 
به وسیله پله دارای نرده استیلی به بالکن به مساحت 33/5 متر مربع وارتفاع  
1/95 متر راه دارد ارتفاع مغازه 4/95 متر و ارتفاع مغازه در قســمت بالکن تا 
زیر سقف بالکن 2/45 متر می باشد. اسکلت ساختمان بتونی و سقف تیرچه 
بلوک با نمای بیرونی تلفیقی از سنگ و کامپوزیت با پوشش کف سرامیک و 
پوشــش بدنه دیوارکوب HDF و پوشش ســقف پانل گچی دارای سرویس 
بهداشــتی و انباری زیر راه پله می باشــد. همچنین در قســمت بالکن دارای 
آبدارخانه با کابینت هایی ازجنس گالس می باشد. مغازه دارای درب از جنس 
شیشه سکوریت که در قسمت پخ شیشه سکوریت اجرا نشده است، همچنین 
دارای درب برقی آلومینیومی ریموت دار می باشــد، سیستم گرمایش پکیج 
و رادیاتور و سیستم خنک کننده کانال کولر و دریچه ها اجرا شده لیکن فاقد 
کولر می باشد، امتیازات آب و برق دارد لیکن کنتور گاز ندارد. مغازه مذکور 
طی مدارک ارائه شــده فاقد گواهی پایان کار بوده و دارای تجاری مازاد بر 
پروانه به میزان 2/65 متر می باشــد و مشمول رای کمیســیون ماده صد و 
جرائم متعلقه می باشد. ارزیابی هیات کارشناسان: با توجه به موقعیت ملک، 
نوع کاربری )تجاری(، قدمت بنا، نوع مصالح به کار رفته در ساختمان، شرایط 
عرضه وتقاضا ودر نظر گرفتن حقوق تجاری متصوره ومالکانه در وضعیت 
فعلی ملک و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه با در نظر گرفتن کلیه 
امتیازات، انشــعابات و متعلقات ارزش کل ششــدانگ )عرصه وا عیان( ملک 
جمعًا به مبلغ 13/100/000/000 ریال ســیزده میلیارد و یکصد میلیون ریال 
معادل یک میلیارد و سیصد و ده میلیون تومان تمام محاسبه برآورد و اعالم 
می گردد. م الف: 35986 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 503 کلمه، 5 کادر( 
مزایده

11/608 اجرای احکام مدنی شــعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالســه 950379 ج/ 12 له خانم اکــرم طراحان و علیه 
غالمرضا خورشــیدی فر به خواســته مطالبه 1/505/453/209 ریال بابت 
اصل خواسته و خســارات وارده ومبلغ 74/629/660 ریال بابت حق االجرا 
دولت جلسه مزایده ای در روز پنجشنبه مورخ 95/12/26 ساعت 9 صبح در 
محل این اجرا واقع در خیابــان نیکبخت بعد از دادگســتری اصفهان مجتمع 
اجرای احکام طبقه 3 برگزار نماید. مشخصات ومورد مزایده: میزان 48 حبه 
از 72 حبه پالک ثبتی 455 بخش 14 اصفهان به صورت یک باب مغازه واقع در 
میدان امام قیصریه بازار چیت سازها چهار راه دوم سمت راست اولین تقاطع 
دومین واحد تجاری دست راست می باشد که مغازه در حد دو طبقه ) همکف و 
باالخانه( می باشد که طبقه همکف 15+ سانتیمتر از کف گذر اصلی می باشد و 
هر طبقه 16 متر مربع و جمعًا به مساحت 32 متر مربع می باشد. کف طبقه این 
ملک سنگ فرش و سایر سطوح توسط گچ پوشیده است و دارای اشتراکات 
برق روشــنایی نیز می باشــد که با توجه به جمیع جهات وکلیه عوامل موثر 
در قضیه ) قدمت، دسترسی، مســاحت، تفاوت ارزش ریالی باالخانه با طبقه 
همکف و سایر( ارزش 6 دانگ پالک ثبتی فوق به میزان 2/000/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. ضمنًا ملک خالی از سکنه می باشد. لذا طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ فوق با مر اجعه به محل ضمن بازدید از تودیع 10 
درصد از قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. باالترین پیشنهاد دهنده 
برنده مزایده خواهد بود.  م الف: 36802 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 269 کلمه، 3 کادر( 
مزایده

11/609 نظر به محکومیت مالی ورثه مرحوم یدا... شریویه زاد در پرونده های 
اجرایی به شماره 900095 )مطروحه در اجرای احکام شعبه 9 حقوقی موضوع 
دعوی علی کریم قصاب پور( و 900123 )مطروحه در اجرای احکام شعبه 9 
حقوقی موضوع دعوی آرزو خلیقی( و 940186 ) مطروحه در اجرای احکام 

شعبه 5 خانواده موضوع دعوی زهرا زمان( و 900252 ) مطروحه در اجرای 
احکام شــعبه 8 حقوقی موضوع دعوی عفت انصاری( و 940041 )مطروحه 
 در اجرای احکام شــعبه 12 حقوقی موضوع دعوی تقی مشفقی( و 950316 
) مطروحه در اجرای احکام شعبه 8 حقوقی موضوع دعوی سید مجید عالف 
قلم زن( یک دستگاه ساختمان مسکونی واقع در اصفهان- خ میرداماد- فرعی 
46- کوچه زند- پالک 43 با در نظر گرفتن شــرایط ذیــل از طریق مزایده به 
فروش می رسد. 1- ملک موضوع مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پالک 
674/16 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان بوده و دارای ســند رسمی مالکیت به 
صورت 6 دانگ می باشــد 2- مالک ) مالکان( پالک ثبتی مذکور ورثه مرحوم 
یدا... شیرویه زاد می باشد. 3- اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه 
کارشناس دادگستری محل مورد بازدید به صورت مسکونی دارای 110/57 
متر مربع عرصه و حدود 250 متر مربع اعیانی با قدمت حدود بیست سال در 
سه طبقه شامل طبقات منهای شصت )مکمل( همکف )پارکینگ( اول و دوم به 
صورت دوواحد مسکونی، یک واحد مکمل و پارکینگ با مشخصات دیوارهای 
آجری، سقف از تیرچه بلوک، کف از سرامیک و بدنه از گچ، درب های داخلی و 
دکورها چوبی- پنجره ها از آلومینیوم و پرفیل  آهنی نقاشی شده، آشپزخانه 
کف از سرامیک و بدنه از کاشی، سیستم حرارتی از بخاری گازی و سیستم 
برودتی از کولرآبی نمای ســاختمان ودیوارهای حیاط از آجر و کاشی سه 
سانتی وکف حیاط موزایک دارای سرویس بهداشتی و انباری در  حیاط، دو 
کنتور برق، یک کنتور گاز و یک کنتور آب می باشــد با توجه به مراتب فوق 
ارزش شش دانگ ملک یاد شده جمعًا به مبلغ 4/222/100/000 ریال برآورد 
و اعالم قیمت می گردد. فــروش و مزایده از قیمت پایــه )4/222/100/000 
ریال( شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 5- 
متقاضیان شرکت در مزایده باید 10 درصد از قیمت پایه را به عنوان سپرده به 
صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز نمایند 
و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده 
نســبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ 10 
درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد. 6- پرداخت 
بدهی های معوقه مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشــعاب یا حق 
اشتراک و مصرف و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری )در صورتی که 
ملک مورد مزایده دارای بدهی های مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه بر عهده مالک وکلیه هزینه های مربوط به 
تنظیم و صدور سند در دفتر خانه تابع عرف محل می باشد. 7- پس از انجام 
مراحل قانونی و پرداخت تمــام ثمن معامله و صدور دســتور تملیک مورد 
مزایده به نام خریدار منطبق خواهد شد. 8- متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز 
قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 9- زمان مزایده روز پنجشنبه 
مورخ 95/12/26 ساعت 10 صبح و مکان مزایده اجرای احکام شعبه 8 دادگاه 
حقوقی اصفهان واقــع در خیابان نیکبخت می باشــد.   م الف: 36801 اجرای 

احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 576 کلمه، 6 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان پالک شــماره 31/9624 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند 
ثبت غرب اصفهان به نام محمد معروفی فرزند قدرت اله و شــریک مفروز و 
درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1395/12/24 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
 انتشار: 1395/12/01 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب
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سرابیان مطرح کرد:

آغاز گشت های نظارت نوروزی تعزیرات
رییس گشت های سیار ســازمان تعزیرات حکومتی کشور، از آغاز 

طرح کشیک نوروزی سازمان تعزیرات در کل کشور خبر داد.
محمد حسن سرابیان، رییس گشــت های سیار سازمان تعزیرات 
حکومتی کشــور، در نشســت خبری کشــیک نوروزی سازمان 
تعزیرات حکومتی اظهار داشت: طرح کشــیک نوروزی سازمان 
تعزیرات حکومتی در کل کشــور از 28 بهمن آغاز شده است و تا 

15 فروردین سال 96 ادامه خواهد داشت.
سرپرســت دفتر مدیریت بازرسی و عملکرد ســازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی نوروز 96 برحسب 
دســتور وزیر دادگستری نســبت به تشــدید فعالیت گشت ها با 
همکاری دســتگاه های نظارتی، اقداماتی از اول بهمن ماه اجرایی 
شد؛ اما کشیک نوروزی سازمان تعزیرات از 28 بهمن ماه آغاز شد 

و 15 فروردین 96 پایان می یابد.
وی افزود: طرح کشــیک نوروزی ســازمان تعزیــرات حکومتی 
به منظور آرامش در بــازار و حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
اجرایی شــد و در این طرح تمامی نیروها در حالت آماده باش به 

سر می برند.
سرابیان تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم حتما تخلفات فروشگاه 
و اماکن تفریحی، زیارتی و غیره را از طریق ســامانه تلفنی 135 و 
ســامانه پیامکی 300000135 گزارش کنند تا در اسرع وقت به 
شکایات آنها رسیدگی شود؛ چرا که بازرسان ما در حدی نیستند 
که از تمام مراکز و فروشــگاه ها و واحدهای صنفی در کل کشــور 
بازرسی کنند و شکایات مردم باعث می شــود نظارت دقیق تری 
داشته باشــیم؛ همچنین شکایات مردمی در ســریع ترین زمان 
ممکن، بررســی و نتیجه به صورت الکترونیکی به شــکات اعالم 

خواهد شد.

پیشنهاد  سردبیر:
تخفیف ۳0 تا ۵0 درصدی هتل ها برای بازنشستگان

با مسئوالن

وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: معلمــان مــدارس ما باید 
تاحدودی با مســائل روان شناسی و تربیتی آشــنا باشند تا 

بتوانند تعامل مثبتی را با دانش آموزان برقرار کنند.
فخرالدین احمدی دانش آشــتیانی، در پاســخ به سوالی در 
مورد خودزنــی دانش آموزان و اینکه  آیــا  وضعیت حاکم بر 
مدارس را در وقوع چنین رفتارهایی موثر می داند، عنوان کرد: 
درمورد این مسئله نمی توانیم همه عوامل را با موضوع تعلیم و 
تربیت در مدارس مرتبط بدانیم. عوامل مختلفی درخصوص 
خودزنی دانش آمــوزان وجود دارد که شــرایط اجتماعی و 
وضعیــت خانواده ها نیز از این دســته موارد هســتند؛ البته 
یکی از این عوامل هم می توانــد در فرآیند  تعلیم و تربیت در 

مدارس اتفاق بیفتد.
او افزود: بیشــتر تاکید من در این مورد روی این مسئله است 
که باید مقداری محیط مدارس را تلطیف و شاد کرده و روابط 
میان معلم و شــاگردان را صمیمی تر کنیــم؛ این اقدامات تا 
حدود زیادی می تواند از رفتارهایــی که گاهی دانش آموزان 
دارند، جلوگیری کند. وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: این 
موضوعات از مسائلی نیســت که در کوتاه مدت جواب بدهد؛ 
از این رو نیاز بــه اقدامات بلندمدت بوده و ایــن کارها نیز از 

برنامه های ما در وزارت آموزش و پرورش است.
او ادامه داد: رســیدگی به این مســائل در واقــع از وظایف 
معاونت هــای مختلــف در وزارت آموزش و پرورش اســت. 
یکی از مسائل مهمی که ما دنبال می کنیم این است که باید 
زمینه مشاوره های تخصصی در مدارس ما قوی تر شود؛ اصل 
و اساس کار این اســت که معلمان مدارس باید تاحدودی با 
مسائل روان شناسی و تربیتی آشنا باشــند تا بتوانند تعامل 

مثبتی را با دانش آموزان برقرار کنند.
دانش آشتیانی با بیان اینکه خود معلمان هم در جهت مشاوره 
دادن باید وارد صحنه شوند و به ما کمک کنند، گفت: معلمان 
فکر نکنند که تنها وظیفه آنها فقط آموزش موضوعات درسی 

است.

مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی 
کشــوری، در رابطه با کمک هزینه بازنشســتگان در ایام 
نوروز امســال گفت: بازنشســتگان می توانند با مراجعه به 
دفاتر شــرکت های ایرانگردی و جهانگردی، از تخفیف 30 
تا 50درصدی هتل ها برخوردار شــوند. عباس رشــیدی، 
 در رابطه با کمک هزینه بازنشســتگان در ایام نوروز گفت:  
در راستای اینکه بازنشســتگان ایام شادی را سپری کنند، 
سیاســت ها و برنامه هایی را بــرای این ذی نفعــان دنبال 
می کنیم؛ چرا که احساس می کنیم اوقات فراغت مناسبی 
باید برای آنها درنظر گرفت. وی ادامه داد: ســال گذشــته 
طرحی به عنوان »در خانه بمانیــم« را اجرا کردیم و کمک 

هزینه ای از ســوی صندوق برای بازنشستگان و یک همراه 
شامل همســر، فرزندان، خواهر و برادر آنها در نظر گرفتیم 
که به هر یــک 250هــزار و درمجموع 500هــزار تومان 

اختصاص یافته بود.
رشــیدی گفت: اما امســال با برنامه ریزی انجام شده مبلغ 
کمک هزینــه برای هر یــک از آنها، از 250 بــه 300 هزار 

تومان افزایش یافته است.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی 
کشوری گفت: برای ســفرهای عتبات عالیات نیز به دلیل 
اینکه هزینه های این ســفرها قدری گران تر از ســفرهای 
داخلی اســت، ســال گذشــته برای بازنشســته و همراه 
او 500هزار تومان درنظر گرفته شــد که امســال آن را به 
600هزار تومــان افزایــش دادیم؛ یعنــی درمجموع یک 
میلیون و 200هزار تومــان کمک هزینه به بازنشســته و 
همراهش تعلق می گیرد. وی گفت: این امکانات در ایام عید 
امسال نیز اســتمرار پیدا می کند و بازنشستگان می توانند 
توسط شــرکت های مجری، ثبت نام سفرهای خود را انجام 
دهند. شــرکت های ما هتل هایی را که در اختیار شــرکت 
ایران گردی و جهانگردی است، به این بازنشستگان معرفی 

کرده و آنها می توانند به این شرکت ها مراجعه کنند.

وزیر آموزش و پرورش:

معلمان باید با مسائل روان شناسی و تربیتی آشنا باشند
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

تخفیف ۳0 تا ۵0 درصدی هتل ها برای بازنشستگان

 بانک اطالعات زنان 
فردا رونمایی می شود

کوله بار قاچاقچی حشیش
به مقصد نرسید

بانک اطالعات زنان، فردا  با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده رونمایی می شود.

معاون رییس جمهور با ورود اطالعات خــود در بانک اطالعات زنان، 
فعالیت این بانک را رسمیت می بخشد.

اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان گفت: 
برای بارگذاری اطالعات در این بانک، هر یک از زنان کشور می توانند با 
ورود به پورتال  معاونت امور زنان و خانواده، به قسمت مربوط به بانک 

اطالعات زنان وارد شوند و اطالعات خود را وارد کنند.
نژادی تاکید کرد: تکمیل این بانک توسط زنان از گروه های مختلف، 
ضمن فراهم کردن امکان بررسی پتانســیل نیروی تخصصی زنان، 
زمینه بهره گیری از هر یــک از تخصص ها در مواقع مقتضی را فراهم 
می کند. وی افزود: در برخی موارد، موسسات، نهادها و مراکز مختلف 
درصدد استفاده از نیروهایی با تخصص خاص هستند؛ بنابراین وجود 
بانک اطالعات زنان می تواند در بهره گیری این مراکز از تخصص زنان 
موثر باشد. معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان، با بیان 
اینکه اطالعات این بانک در سه سطح دسترســی تعریف می شود، 
گفت: افراد هنگام ورود اطالعات می توانند به دلخواه، سطح دسترسی 
به اطالعات را مشــخص کنند و چنانچه فرد مایل نباشــد اطالعات 

واردشده در دسترس عموم باشد، گزینه های دیگر را انتخاب می کند.
نژادی در موضوع راستی آزمایی اطالعات این بانک اظهارکرد: اگر نیاز 
به استفاده از تخصص خاصی داشته باشیم، اطالعات وارد شده در آن 
زمینه را بررســی خواهیم کرد؛ در غیر این صورت مسئولیت صحت 
داده ها به عهده واردکننده اطالعات است و البته در زمان های مختلف 
هم امکان ویرایش اطالعات  توسط خود شخص با نام کاربری و اسم 

رمزی که دریافت کرده است، وجود دارد.

یک قاچاقچي مواد مخدر که اقــدام به حمل مواد به وســیله کوله 
مي کرد، توســط ماموران یگان تکاوري فرماندهي انتظامي استان، 

دستگیر و 70 کیلو حشیش از کوله وي کشف شد.
سرهنگ جهانگیر کریمي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
گفت: در عملیات مشترك ماموران یگان تکاوري فرماندهي انتظامي 
اســتان و ماموران مبارزه با مواد مخدر شهرســتان شــهرضا، حین 
گشــت زني درجاده هاي خاکي و بیابان هاي اطراف ایست و بازرسي 
شهیدامامي شهرستان شهرضا، به فردي که همراه با یک کوله درحال 
حرکت بود مشکوك شده و به وي دستور ایســت دادند که این فرد 
با مشاهده ماموران پا به فرار گذاشــت. این مقام مسئول عنوان کرد: 
ماموران به تعقیب فرد مذکور پرداخته و توانستند وي را دستگیر و در 

بازرسي از کوله وي، مقدار 70 کیلوگرم از نوع حشیش را کشف کنند.
این مقام مســئول عنوان داشــت: قاچاقچي مواد مخدر که فردي 
غیربومي است به همراه مواد کشف شده و پرونده تشکیل شده، جهت 

سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.

اخبار

روان شناسی

برخی از والدین فکر می کنند تنبیه برای تربیت صحیح فرزندان 
امری ضروری است؛ اما این روش همیشه کارساز نبوده و سبب 

بروز رفتار های بدتر هم می شود. 
فرید توکلیان روان شناس و مشاور، اظهار داشت: برخی از والدین 
سعی می کنند به جای استفاده از روش های تربیتی مانند فریاد 
و کتک زدن، ناســزا گفتن یا قهر کردن در برخورد با اشتباهات 
کودك، از روش هایی استفاده کنند که به عقیده خودشان دارای 
اثربخشی بهتری است. وی در ادامه گفت: سوزاندن دل کودك 
یکی از این روش های تربیتی نادرســت اســت؛ به عنوان مثال 
والدین بــرای تنبیه فرزند خود به خاطر انجام کار اشــتباهش، 
مقابل او نشسته و با لذت بستنی می خورند و به او اجازه خوردن 
نمی دهند. توکلیان افزود: این کار نه تنها باعث اصالح رفتارهای 
ناشایست کودك نمی شود بلکه به تخریب اعتماد به نفس، خود 
دوستی، حس امنیت و آرامش در او خواهد انجامید. وی تاکید 
کرد: محرومیت از عالیق برای کودك باالی 2 سال نوعی تنبیه 
است البته به شرطی که در شــرایط منصفانه انجام شود تا به او 
بیاموزیم  رفتار نادرســتی را انجام داده اســت. این روان شناس 
در پایان تصریح کرد: تنبیه به عنوان آخرین حربه برای کنترل 
رفتارهای ناشایســت کودك اســتفاده می شــود و الزم است 
فرزندان در کنار والدین خود احســاس آرامش و امنیت داشته 

باشند؛ نه اینکه از آنان فراری و متنفر شوند.

کنترل استرس در هنگام ســخن گفتن، یکی از نکاتی است که 
موجب اثر بخشی بیشتر بر مخاطب می شود.

امین حق وردی روان شناس و مشاور، با تاکید بر اینکه افراد هنگام 
سخن گفتن سعی می کنند بر دیگران به ویژه مخاطب مورد نظر 
تاثیرگذار باشند، اظهار داشــت: اینکه بتوانیم با سخنان خود بر 
دیگران تاثیر داشــته باشــیم، کامال به خود ما بستگی دارد؛ به 
اینکه چطور رفتار کرده و تا چه اندازه با دیگران شــیوا صحبت 
می کنیم. وی با تاکید بر اینکه دوری از عوامل استرس زا از اهمیت 
بسزایی برخوردار است، افزود: درك شرایط و موقعیت خودتان  
هنگام  ارائه مطلب به این معنی که  تا چه حد بر موضوع تسلط 
دارید، در نظر داشتن اینکه ســخنی که قصد بیان آن را دارید 
تا چه اندازه می تواند شــما را به اهدافتان نزدیک کرده یا باعث 
ایجاد سوء برداشت توسط مخاطب شود؛ همچنین تمرکز روی 
مطالب در ذهن خود، نقش بزرگی در ارائه هر چه بهتر موضوع 
و در نتیجه تاثیرگذاری مثبت بر دیگران دارد.  حق وردی بیان 
کرد: نگاه مســتقیم به چهره مخاطب و ایجاد تعامل مثبت، در 
نظر گرفتن ســاده ترین بیان برای ارائه موضــوع و طبقه بندی 
مطالب، همچنین توجه به واکنش و بازخورد مخاطبان، در ایجاد 

اثربخشی مثبت بر اطرافیان بسیار مهم است.

تنبیه همیشه کارساز نیست

 چگونه مخاطبان خود را 
تحت تاثیر قرار دهیم؟!

اخبار کوتاه 

توزیع کارت آزمون دکتری 96
 از سه شنبه

در بدنه دولت 
دو تابعیتی نداریم

کارت شــرکت در آزمــون ورودی دوره دکتری )نیمه متمرکز( ســال 
1396 از سه شنبه سوم اسفند توزیع می شود.

 کارت  شــرکت در  آزمــون  تمــام داوطلبان  از روز سه شــنبه ســوم
اســفندماه بــرای مشــاهده و پرینــت، روی پایــگاه اطالع رســانی 
 www.sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشــور به نشــانی 

قرار می گیرد.
تمام داوطلبان  متقاضی ، برای دریافت پرینت کارت شــرکت در آزمون 
باید در تاریخ تعیین شده به سایت ســازمان سنجش مراجعه کرده و با 
وارد کردن اطالعات شناسنامه ای )شــامل نام خانوادگی و نام، کد ملی 
و تاریخ تولد( یا اطالعات ثبت نامی )شــماره پرونــده و کد پیگیری( از 
کارت شــرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براســاس تاریخ و نشانی 
تعیین شــده روی کارت شــرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط 

مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشــتن پرینت کارت شرکت در 
آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا شناســنامه عکســدار و ارائه آن 

الزامی است.
فرآینــد آزمــون ورودی دوره دکتری »Ph.D« )نیمه متمرکز( ســال 
1396 از ساعت 8 صبح روز جمعه ششم اســفندماه در 54 شهرستان 

مختلف کشور برگزار می شود.

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشــور گفت: درحال حاضر در بدنه 
دولت و بدنه مدیریتی کشور، مدیران دو تابعیتی نداریم.

جمشــید انصاری افزود: درباره وجود افراد دو تابعیتی در مجموعه دولت و 
مدیران،  البته مرجع اصلی اعالم کننده آن وزارت اطالعات است.

وی با بیان اینکه براســاس بند ب ماده 42 قانون استخدام کشوری، شرایط 
اســتخدام در دولت یا ورود به بدنه دولتی، تابعیت ایران اعالم شــده است، 
تصریح کرد: به طور طبیعی اگر کسانی باشــند که دو تابعیت داشته باشند، 
نمی توانند در دســتگاه دولتی استخدام شوند و ما براســاس اعالم وزارت 
اطالعات که اخیرا صورت گرفته است، هیچ گزارش مستندی نداریم مبنی 
بر اینکه در سطوح مدیریتی دستگاه های اجرایی، افرادی با تابعیت دوگانه 

مشغول باشند.
انصاری اضافه کرد: اگر دادستان کل کشــور اطالعاتی در این مورد دارد به 
نظر مناسبت تر این است که اسناد خود را یا در اختیار دستگاه های اجرایی 
ذی ربط یا مرکز اســتخدامی ها و برای بررســی بیشــتر در اختیار وزارت 
اطالعات قرار دهد تا برخورد قانونی الزم با آنها به عمل آید. رییس ســازمان 
امور اداری و استخدامی کشــور گفت: چیزی از سوی دادستان کل کشور به 
عنوان مصادیق دو تابعیتی بودن در اختیار دستگاه ها قرار نگرفته است و وزیر 
اطالعات نیز براساس مواضعی که دارند، این موضوع را که کسانی با تابعیت 

غیرایرانی در دولت هستند، تایید نکرده اند.

تک کارت سرمایه 
ضامن وام فرهنگیان می شود

ثبت نام 1۵0هزار کارگرساختمانی 
در سامانه رفاهی

 مدیرعامل صندوق ذخیــره فرهنگیان گفت: در تالشــیم تا »تک کارت ســرمایه« 
فرهنگیان با تبدیل به کارت اعتباری به عنوان ضامن فرهنگی برای دریافت وام استفاده 
شود. مهدی نیکدل درباره ارائه تسهیالت صندوق ذخیره فرهنگیان به قشر فرهنگی، 

افزود: سفرهای ارزان قیمت در دستور کار است.
وی ادامه داد: با دســتور وزیر آموزش و پرورش، مجموعه رفاهی ما در حال برنامه ریزی 

برای ارائه خدماتی همانند سفرهای ارزان قیمت به فرهنگیان است.
مدیرعامل صنــدوق ذخیره فرهنگیان افــزود: پول صندوق ذخیــره فرهنگیان برای 
880هزار عضو است. با همکاری بانک سرمایه و صندوق های قرض الحسنه در تالشیم تا 

سقف وام های پرداختی را باالتر ببریم.
نیکدل ادامه داد: فرهنگیان دارای تک کارت سرمایه هستند که در تالشیم آن را به کارت 
اعتباری تبدیل کنیم. وی افزود: اگر تک کارت سرمایه به کارت اعتباری تبدیل شود، دیگر 
نیاز نیست فرهنگی برای دریافت وام به سراغ ضامن برود، بلکه این کارت اعتباری می تواند 
ضامن او شود. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شد: وضعیتی که در صندوق 
ذخیره فرهنگیان به وجود آمده ما را از انجام کارهای جاری بازداشته است. نیکدل در پاسخ 
به این پرســش که چه تعداد فرهنگی پس از خبرهای اختالس )که به صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک سرمایه مربوط می شد( انصراف داده اند، گفت: آمار عضویت در صندوق 
ذخیره شناور است و تعداد 6 هزار نفر از عضویت صندوق خارج شده اند که اکثر آنان موعد 
بازنشستگی شان رسیده بود؛ با حواشــی که برای صندوق پیش آمد تعداد 600 تا 700 

فرهنگی از عضویت انصراف دادند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ثبت نام بیش از 150هزار کارگر 
ساختمانی در سامانه واحد خدمات رفاهی وزارت رفاه خبر داد و گفت: کارگران ساختمانی 

تا پایان اسفند برای ثبت نام مهلت دارند.
احمد میدری، با اشــاره به ثبت نام کارگران ساختمانی در پنجره واحد خدمات رفاهی از 
دی ماه ســال جاری اظهار کرد: در دی ماه به کارگران ساختمانی حائز شرایط متقاضی 
بیمه نامه تامین اجتماعی در سراسر کشور  اعالم شد تا با در اختیار داشتن مدارك مورد 

نیاز، در سامانه www.samanehrefah.ir ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون و 400 هزار کارگر ســاختمانی در کشــور 
مشــغول فعالیت هســتند که حدود  800 هزار نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین 

اجتماعی قرار دارند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنای اجرای این طرح  
مصوبه جلسه چهارم کارگروه اصلی رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
ساختمانی است، گفت:  پس از احراز اشــتغال افراد ثبت نام شده، این افراد تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و یا در صورتی که قبال از این بیمه برخوردار بودند، بیمه 

آنها تداوم می یابد.
میدری تاکید کرد: ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای به کارگران ساختمانی، از این پس به 
کسانی تعلق خواهد گرفت که در این سامانه ثبت نام کرده باشند. پس از ثبت نام بیماران 
خاص و کارگران ساختمانی در ســال آینده، برنامه ریزی های الزم را انجام می دهیم تا 

قالی بافان و رانندگان را نیز ثبت نام کرده و اطالعات آنها را وارد بانک اطالعاتی خود کنیم.

در قرن اخیر هم علم پزشکی در ایران پیشرفت قابل توجهی 
یافت و برخی از پزشکان این مرزو بوم شهرت جهانی یافته اند 
که سر آمد همه آنها پروفسور سمیعی است. امروزه به لطف 
جامعه ماشینی و کم تحرك ما، مطب پزشکان پر از مشتری 
است. شهر اصفهان از جمله شهرهایی اســت که در زمینه 

امکانات پیشــرفته ای بوده و پزشــکی دارای 

مراکز پزشــکی مختلفی در آن وجود دارد. اگر بعد ازظهرها 
از خیابان شمس آبادی یا آمادگاه عبور کنید، با خیل عظیم 
شهروندانی روبه رو می شوید که در ساختمان های مختلف، 
منتظر حضور در مطب پزشــک مدنظر خود هســتند. گاه 
برای دســت یابی به نوبت ویزیت فالن متخصص باید ماه ها 
در انتظار بود و البته از پس هزینه های سنگین آن برآمد. به 
نظر می رسد دستمزد باالی پزشــکان چندان نابجا نباشد؛ 
چرا که این قشر برای حفظ ســالمتی انسان ها می کوشند 
و از این نظر حساس ترین مســئو لیت ها را برعهده دارند. با 
وجود همه تالش ها و خدمات پزشکان، گاه در خالل درمان 
بیماران شاهد  اشتباهاتی  هستیم که بسیار تاسف آور است. 

یکی از دردناك ترین اشتباهات اشتباهات پزشکی 
درحق بیمارانی است که جهت رایــج در ایران  
به  پزشکی مراجعه می کنند ولی بهبــود 
اندك سالمت خود  را هم از دست آخر  
ست  می دهند. د

همین چند ماه قبل بود که کشیدن بخیه های سر یک دختر 
بچه دریکی از بیمارستان های  خمینی شهر، آه از نهاد همه 
بلند کرد، پس از آن طی اتفاقی نادر، کودکی دوساله در یکی 
از بیمارستان های شهر اصفهان مورد عمل جراحی دست قرار 
گرفت ولی به جای دست راست، دست چپ او جراحی شد. 
تشخیص ندادن دست چپ از راست، یکی از حیرت آورترین 
اشتباهات ممکن در زمینه پزشــکی است. در چند روز اخیر 
خبری در شبکه های مجازی پخش شــد که گویای اشتباه 
پزشکی دیگری در شهر اصفهان است. دختر جوانی به سبب 
درد پهلو به پزشک متخصص مراجعه کرده و دکتر به خارج 
کردن »کیســت« از پهلوی بیمار دســتور می دهد. در اوج 
شگفتی، جراح متخصص کلیه بیمار را به جای »کیست« از 
بدن او خارج می کند و به همین راحتی دختر بینوا به جمع 
بیماران دیالیزی می پیوندد. البته در همه موارد  مســئولین 
مربوطه توضیحاتی را ارائه کرده و ســعی در جبران خسارت 
داشته اند ولی چگونه می توان سالمت از دست رفته بیمار را 
جبران کرد؟ اشتباه جزو جدا نشدنی هرکاری است؛ ولی در 
امور پزشکی یک اشتباه کوچک می تواند به قیمت مرگ بیمار 
تمام شود. حقیقت این است که اشتباهات پزشکی در ایران 
بسیار زیاد است.  هر از گاه پزشکانی دروغین در گوشه و کنار 
ایران ســر بر آورده، مدتی با جان و مال مردم بازی می کنند  
و  متاسفانه برخی از پزشکان حقیقی کشور در انجام وظیفه 
خود دچار اشتباه می شوند. به گفته دکتر محسن خلیلی قائم 
معاون انتظامی سازمان پزشــکی ایران، »ساالنه 80میلیون 
خدمات پزشکی به مردم ارائه می شــود که در حدود 12 تا 
13هزار پرونده مربوط به خطاهای پزشکی در کشور تشکیل 
می شود و بیشترین خطاهای پزشــکی مربوط به پزشکان 
زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندان پزشــکان اســت.« 
خطاهای پزشــکی تنها مربوط به کار پزشــک نیست بلکه 
کارهای آزمایشــگاهی، تجهیزات پزشکی و تمام مسئوالن 
درمان در بروز خطای پزشکی تاثیر گذار هستند. در این  بین 
موضوعی که نباید فراموش شــود، تفاوت خطاهای پزشکی 
و تصور پزشکی است؛ زیرا خطای پزشــکی می تواند اتفاق 
بیفتد و امری بدیهی است؛ اما نکته  مهم میزان قصور پزشکی 
و ارتباط آن با مرگ یا نقص عضو شــدن بیمار است. سازمان 
نظام پزشکی و دادگستری، مســئول رسیدگی به خطاهای 
پزشکی هســتند و برای خطای پزشــکان مجازات هایی را 
تعیین می کنند. در اغلب موارد برای پزشکی که مرتکب خطا 
شــده جریمه های مالی در نظر گرفته می شود. با این وجود 
اکثر پزشــکان از نظر مالی کامال تامین هستند و این مبالغ 
ناچیز نمی تواند تغییری در رونــد اقدامات وی و جلوگیری 
از خطاهای بعدی ایجاد کند. مسئولین مربوطه باید نظرات 
دقیق تری برخطاهای پزشکی داشته باشند و برای 
پیشگیری از اشتباهات و کوتاهی های پزشکی 

مجازات های مناسب تری را وضع کنند.

جان مردم بازیچه نیست!
وقتی »اشتباه«، جزئی از طبابت می شود؛

طبابت پزشــکی یکی از قدیمی ترین حرفه ها و دانش ها در کشــور ما بوده و ایران در طول 
تاریخ، پزشــکان مشــهوری را در دامان خود پرورده اســت که خدمات زیادی را به جامعه 
بشریت ارائه کرده اند؛ پزشــکانی چون بو علی ســینا و زکریای رازی که تا روزگار امروز هم 
نامشان در تاریخ طب می درخشد. نخستین نسل از پزشــکان ایرانی در دانشگاه جندی شاپور آموزش دیده بوده اند 
و می توانیم دانشگاه را نخستین بیمارســتان آموزشی ایران بدانیم. کتاب های مشــهوری همچون جامعه پزشکی 
»الحاوی« که به دست زکریای رازی به رشته تحریر درآمد و یا کتاب قانون در طب بوعلی سینا، ازجمله کتاب های 
پزشکی معروف در جهان است. تاریخچه پزشکی در ایران بسیار گسترده اســت و حتی شاعران بزرگ ایران هم در 
آثار خود از برخی اصطالحات و روش های پزشکی ســود برده اند. خواص برخی از مواد غذایی و تاثیر آنها بر امراض 

بدن و حتی نحوه بهبودی بیماران، در کتب شعر فارسی قابل مشاهده است.

سعید نریمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
ظرف سفالی دوره سامانیان

گنجینه تاریخ

دانستنی ها

تابلوی مراســم نیایش راهبه آفتاب که با نام فلزنگاره نیایش آفتاب هم شناخته 
می شود یکی از اشیای کشــف شــده از دوران عیالم میانه اس که قدمت آن به 
سده ۱۲ میالدی پیش از میالد بر می گردد. این تابلو در خرابه های معبد شوش 
در حدود ســال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۵ توســط ژاک دو مورگان یافت شده است، 
این اثر، تابلویی مفرغی و برجسته اســت که در آن مراسمی مذهبی مخصوص 
به همان دوران یعنی ســده  دوازدهم پیش از میالد را به نمایش گذاشته است. 
در این فلزنگاره به صورت برجســته و زیبا دو مرد که بنابر رسومشان بی لباس و 
عریان هستند دو زانو در میانه تابلو نشسته اند و در اطرافشان ظروف نوشیدنی، 
اندکی نان احتماال برای پذیرایی ، ستون های سنگی، یک معبد و چوب مقدس 
قرار گرفته است. روی این تابلو کتیبه ای با مضمون زیر به چشم می خورد:»من 
شیلهاک اینشوشیناک پسر شوتروک ناهونته پادشاه شوش و انشان و خدمتگزار 
خدای اینشوشــیناک این تابلو را ســاختم.«در دوران ۱۲ تا ۱۵ پیش از میالد 
هنرمندان به روش هایی نوین در رابطه با ذوب و ساخت وسایل فلزی دست یافته 
بودند و کم کم شروع به ساخت چنین فلزنگاره ها و مجسمه هایی فلزی کردند. 

این تابلوی زیبا در حال حاضر در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.

یکی از چشمگیرترین آثار ســفالی ایرانی را در دوره پس از ظهور اسالم می توان 
دید که انواع متفاوتی از آن به یادگار مانده اســت. این پارچ قرن سومی نیز متعلق 
به دوره سامانیان بوده و در محدوده دو شــهر نیشابور و سمرقند یافت شده است. 
ظروف سفالی در دوره سامانیان  یکی از رایج ترین و هنرمندانه ترین اشیا محسوب 
می شدند. طبق تحقیقات کارشناسان ماده اولیه ساخت اشیای سفالی در غزنه تهیه 
می شد و اغلب این اشیا از تزئیناتی رنگین با نوشته هایی به خط کوفی برخوردار 
بودند. از آنجا که نیشابور مهد ظروف ســفالین بود، سفالینه های بسیاری در این 
منطقه کشف شده بود؛ اما هیچ گاه مورد توجه نبودند، تا آنکه در سال های پیش از 
جنگ جهانی دوم کارشناسان موزه متروپولیتن، شهر نیشابور را مورد بررسی قرار 
دادند و ظروف بسیاری چون این پارچ و فانوس نیشابوری را کشف کردند. این پارچ 
قرن سومی ایرانی مزین به خط کوفی است. روی این پارچ سفالی جمله ای به عربی 
نوشته شده است که به »قبولی عمل در گرو اخالص« اشاره دارد. تزئین و طراحی 
این پارچ در خراسان وشهرهای نیشابور و سمرقند انجام شده است. از مشخصات 
قابل توجه پارچ، طراحی و نوشته به خط کوفی اســت که با وجود آنکه روی لعاب 

پارچ نوشته شده، بسیار استادانه و تمیز اجرا شده است.

ظرف سفالی دوره سامانیانتابلوی مراسم نیایش راهبه  آفتاب قانون حمورابیمومیایی هورنیدیجف 

 این مومیایی و تابوت کشیشــی مصری هزار ســال پس از رامســس بزرگ 
و توتنخامون و در زمان حکومت یونانی ها بر مصــر، زندگی می کرد. مومیایی 
هورنیدیجــف در تابوتی دو الیه قرار داشــت. هنگامی که محققــان بدن این 
مومیایی را از تابوت درآوردند، با اســتفاده از سی تی اسکن و اشعه ایکس مورد 
آزمایش قرار دادند و دریافتند هورنیدیجــف فردی بالغ بوده که هنگام مرگ از 
بیماری آرتروز و پوکی استخوان رنج می برده است. مومیایی کننده ها ۴ بسته 
درون بدن این کشیش مصری گذاشته بودند که احتماال درون شش، کبد، معده 
و روده هورنیدیجف بوده است. زمانی که مصری های باستان چون هورنیدیجف 
می مردند، اعتقاد داشــتند که ســفری را از این دنیا به جهان دیگری آغاز می 
کنند و در واقع مومیایی شدن آنها را برای سفر بعدی آماده می کند. روی تابوت 
هورنیدیجف نیز تصاویری از خدایان به چشــم می خورد که از کتاب مصریان 
گرفته شده است. همچنین نقشی از ایزدبانوی آسمان ها، نات در بخش داخلی 
تابوت دیده می شود. مصریان معتقد بودند با این حرکت نمادین، هورنیدیجف 

در بطن ایزدبانوی آسمان قرار می گیرد و برای زایش دوباره آماده می شود.

قانون حمورابی نخستین سند ثبت شده در طی تاریخ است که در آن فرمانروایی 
به اعالم مجموعه ای از قوانین برای مردم خود می پردازد. این قوانین به دســتور 
حمورابی روی ستونی سنگی نوشته شده و شــامل ۲۸۲ ماده قانونی است که 
در ارتباط با روابط خانوادگی، اقتصادی و کیفری وضع شــده اســت. حمورابی 
ششمین پادشــاه از نخســتین امپراتوری کشــور قدیم بابل بوده است. قانون 
حمورابی ستونی ســنگی از جنس بازالت اســت که ۲/۵متر ارتفاع دارد و تمام 
قوانین دور تا دور این ستون در ۳۴ خط و به خط میخی حک شده اند. بر باالی 
ستون، تصویری از حمورابی در سمت چپ حک شده که در برابر خدای خورشید 
و عدالت با احترام ایســتاده است. در ســده دوازدهم پیش از میالد پس از آنکه 
پادشــاه عیالمیان بابل را فتح کرد، قانون حمورابی را از شهر سیپ پار به شوش 
انتقال داد.  ســتون قوانین حمورابی در ســال ۱۹۰۱ و در شهر باستانی شوش 
خوزستان کشف شد. این ستون سنگی هم اکنون در موزه لوور پاریس موجود 
است. نسخه هایی مشابه از این ســتون در نقاط مختلف دنیا از جمله موزه ایران 

باستان در تهران نگهداری می شود. 

بــا  شــاید 
خودتــان بگویید 

چرا خرید از شهرهای 
دیگر دنیا؟ جواب ســاده 

است، دلیل آن خرید کاالهایی 
آنها  به  کشــورمان  در  که  است 

برندهایی  برخی  یا  نداریم،  دسترسی 
که در ایران نمایندگی و شعبه ای ندارند 

و... بنابراین جای تعجب نیست که افراد زیادی 
فقط برای خرید به کشور دیگری سفر کنند؛ اما 

لذت خرید وقتی بیشتر می شود که در ازای یک مبلغ 
پایین، کاالیی شیک و مد روز خریداری کنیم. در کجا؟ در 

این شماره برای شما فهرستی از تعدادی از شهرهای ارزان دنیا 
برای خرید آماده کرده ایم. با ما همراه باشید:

 تعدادی از شهرهای 
تا چند وقت پیــش در جزیره  بالی فقط صنایع دســتی ارزان دنیا برای خرید

وســوغاتی های خاصــی مــی توانســتید خریداری 
کنیــد؛ اما حاال بــا توجه به توریســتی بــودن جزیره، 
یکــی از بهتریــن نقاطی که بــرای خریــد در منطقه  
آســیا می توانید پیــدا کنید، بالــی اســت. آن هم با 
قیمت ارزان! اگر دنبــال لباس، کفش، لــوازم  خانگی، 
زیــورآالت، مبلمــان و آثار هنری باشــید مــی توانید 
با قیمت هــای خوبی این کاالهــا را خریــداری کنید.

 اگر مســیرتان به ســمت جنوب بالی باشــد، حتما از 
فروشگاه های خلیج مشهور سمینیاک باید دیدن کنید. 
این فروشگاه ها لباس های مد روز و با کیفیتی را ارائه می 
 دهند و مرکز لباس های برند و لوکس محسوب می شوند.

 منطقه  های Legian و Kuta هم محل های مناســبی 
برای خرید محسوب می شوند ولی کیفیت اجناس آنها 

خیلی باال نیست.

بالی- اندونزی

شــاید باور نکنید ولی خرید در فلورانس مقرون  به  صرفه 
 و حتی با اســتانداردهای اروپایی بســیار ارزان اســت. با

 ســر زدن به فروشــگاه های زنجیره ای یا فروشنده های 
مستقل این شهر، بدون نگرانی در مورد کیفیت می توانید 
از خرید بهترین کاالهای ممکن با قیمت های باورنکردنی 
لذت ببرید. بهتریــن گزینه ها برای خریــد در فلورانس، 

پوشاک، عطر، زیورآالت و لوازم تزئینی هستند.

فلورانس- ایتالیا

قیمت کــم و تنوع زیاد پوشــاک، پارچــه، لوازم خانگی و 
الکترونیکی ناآشــنا ولی باکیفیت این شــهر را به محل 
مناســبی برای خرید تبدیل کرده است. در تایلند اجناس 
بی نام ونشان ولی مرغوب محلی را در فهرست خرید خود 
قرار دهید. تنها نکته ای که باید در نظر داشــته باشــید، 
برچسب های سایز پوشاک اســت که اعداد درج شده روی 

آنها با استاندارهای بین المللی همخوانی ندارند.

بانکوک- تایلند
اگر چه بارســلونا به اندازه  قبل ارزان نیست؛ اما هنوز هم 
جای خوب و نســبتا مناســبی برای لباس های مد روز 
است. اگر فرصت ســفر به بارسلونا را داشــتید، خیابان 
 ال رامبــال را در نظر داشــته باشــید که عرضــه  کننده  
مد خیابانی و طراحــان نوپای لباس اســت. در خرید از 
این خیابان مطمئن باشید برد بزرگی کرده اید.برندهای 
لوکسی مثل زارا، مانگو و بســیاری برندهای خوب دیگر 
در بارسلونا شعبه دارند. شــعبه  های فروشگاه زنجیره ای 
ارزان قیمت و باکیفیــت برشــکا )Bershka( هم در 
 تمام نقاط شــهر به چشــم می خورد. در منطقه مرکزی 
پالســا کاتالونیا و به خصوص خیابان های پورتال دانگل 
و کارر دو پالی همه چیز می تــوان پیدا کرد. مرکز خرید 
لیا در منطقه  ال دیاگونال  و بازار بزرگ روســتای الروکا 
در فاصلــه  ۳۵ کیلومتری مرکز شــهر، همــه نیازهای 

گردشگران را برطرف می کنند.

بارسلونا- اسپانیا 1234

 به طور کلی می توان گفت که هر پلی فلســفه و کاربردی دارد و با هدف خاصی ساخته می شــود. اصوال پل ها به منظور اتصال دو نقطه به هم در مناطق صعب العبور احداث می شوند. امروزه سعی 
شده که این سازه ها با در نظر گرفتن تمام نکات ایمنی در نقاط مختلف ساخته و به طبیعت گردی پرداخته شوند؛ اما گاها پیش می آید که با پل های محلی مواجه می شویم. این پل ها اصوال بر باالی 
رودخانه های خروشان و یا بر فراز ارتفاعات بنا شده اند و مناظر فوق العاده ترســناکی را برای افرادی که قصد عبور و مرور روی آنها دارند فراهم می کنند. در ادامه به وحشتناک ترین پل های جهان 

اشاره خواهیم کرد. با ما همراه باشید:

وحشتناک ترین پل های جهان؛ 

هیجان همراه با ترس

اگر قصد دارید از روی این پل عبور کنید 
یادتان باشــد که به فضای پایین پل نگاه 
العاده  با منظره ای فــوق  نکنید؛چراکه 
ترسناک روبه رو می شوید. خوشبختانه 
طول این پل کوتاه است و می توانید 
با قدم های بلنــد خودتان را به 
نقطه  امن برسانید؛ اما به طور 
حتم آن دســته افرادی که 
ترس از ارتفاع دارند حتی از نگاه 
کردن به پل هم وحشت می کنند چه 
برسد به اینکه بخواهند از روی آن عبور 
کنند. این پل در کوهستان آلپ بنا شده و 
به دلیل جذابیت های خود، مقصد بسیاری 

از گردشگران تور طبیعت گردی است.

1  فرانسه

شیکوکو، یکی از کوچک ترین جزایر چهارگانه  ژاپن، خواستگاه 
سه فقره از فوق العاده ترین پل های دست ساز معلق است.

 نمونه  اولیه  این پل چوبی از الوارهایی ساخته شده بود که به طور 
کامل سطح پل را نمی پوشاند و شخص تنها می توانست با استفاده 

از آنها از روی پل عبور کند.
 در نمونه  بازسازی شــده  پل که امروزه با آن مواجه هستیم تمام 
سطح پل پوشیده از الوار اســت و می توان بدون دغدغه از روی 
آن عبور کرد و همچنین وجود دســتگیره ای کار را برای عابرین 
بسیار ساده تر کرده اســت. پل به عنوان یکی از مسیر های عبور 
مرور همواره مورد استفاده  توریست های تورهای طبیعت گردی 

منطقه قرار می گیرد.

ژاپن
4

این پل به عنــوان بلند تریــن و طوالنی ترین پــل عابر پیاده  
معلق در دنیا شــناخته می شود که در ســال 2004 برای اتصال 
کوه نوردان به یخچال های طبیعی آن ســوی کوهستان ساخته 
شد. این مکان فوق العاده در سال 2009 بازسازی شد و بلند ترین 
 نرده  دســتی برای محافظــت از خطرات احتمالــی که ممکن 
 اســت در روزهای توفانی کوه نــوردان را تهدیــد کند به آن 

متصل شد.
 ایــن پل همچنــان یکی از محبوب ترین مســیرهایی اســت 
 که کوه نــوردان طــی تورطبیعت گــردی خود بــا آن مواجه 

می شوند.

سوئیس
5

به طــور حتــم ایــن پل یکــی از 
وحشــتناک ترین پل هایی است که هر 
شخصی می تواند در طول عمر یک بار از 

روی آن عبور کند. 
اگرچــه عبــور از روی پل های 
کابلی و معلــق در این ناحیه 
از پاکســتان امری عادی 
این  اما  می شود؛  محسوب 
پل یکــی از خطرنــاک ترین 
معابر عبور و مرور بــرای افرادی 
اســت که مجبورند برای گذر کردن از 
 رودخانه  خروشــان زیر پل از روی آن

عبور کنند.

پاکستان 2
پل کاپیالنو در سال 1989 احداث شد و در 
ارتفاع یکی از انبوه ترین نواحی جنگلی 
کانادا به بهره برداری رســیده است. این 
پل معلق که طول نسبتا قابل توجهی هم 
دارد بین تورهای طبیعت گردی و 
توریست های تورهای یک روزه 
محبوب است؛ چرا که برای 
بازدید از زیبایی های طبیعت 
ناحیه در فصل بهار الزم است که 
از روی آن عبور کنند و صد البته که 
ارتفاع زیاد پل مانع نمی شود که بازدید از 
طبیعت زیبای این جنگل را به خاطر ترس 

از عبور از روی این پل کنار بگذارند.

کانادا 3
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پیشنهاد  سردبیر:12
حراج عیدانه حیات  وحش در دانشگاه صنعتی اصفهان؛

نشست گروه های دانشجویی 
حامی محیط زیست برگزار می شود

سرشماری 32 هزار گونه جانوری
 در مناطق حفاظت شده اصفهان

حضور فعال استان های ساحلی
 در نمایشگاه محیط زیست

نمایندگان گروه های دانشــجویی حامی محیط زیست منطقه 
 8 کشور در نشســتی مسائل زیست محیطی کشــور را بررسی 
 می کنند. اولین نشســت نماینــدگان گروه های دانشــجویی 
 حامی محیــط زیســت و منابع طبیعــی منطقه 8 کشــوری 

در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.
 این نشست به همت باشگاه دانشــجویان حامی محیط زیست 
 و جهاد دانشــگاهی، چهارشــنبه 4 اســفند 95  در دانشکده 

منابع طبیعی دانشگاه صنعتی برگزار خواهد شد.
دانشجویان در این نشست مســائل و مشکالت زیست محیطی 
را بررســی و راهکارهای مورد نظر خود را در این خصوص ارایه 

می کنند.

32 هزار و 149 گونه شاخص جانوری شــامل آهو، کل و بز، قوچ 
ومیش و جبیر در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیســت 

استان اصفهان سرشماری شد.
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اصفهان؛ در پی سرشــماری 
 زمســتانی حیات وحش اســتان اصفهــان این تعــداد وحوش 
در مناطق حفاظت شده استان اصفهان مشــاهده و آمار برداری 
شد. حمید ظهرابی افزود: این تعداد گونه جانوری شامل 12 هزار 
و 223 آهو، 6هزارو 871 کل و بز، 13 هزار و50 قوچ و میش و پنج 
جبیر است که به صورت مشاهده مستقیم سرشماری شده است.

ظهرابی با بیان اینکه سرشماری زمســتانی حیات وحش استان 
اصفهان در اواخرآبان ســال جــاری آغاز و در دو ماه انجام شــد، 
 اظهار کرد: سال گذشــته 24 هزار و 458 گونه شاخص جانوری 
 در مناطــق تحت مدیریت اســتان اصفهان سرشــماری شــد.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اصفهان افزود: درســال جاری 
گونه های شاخص جانوری شامل آهو، کل وبز، قوچ ومیش وجبیر 
برخالف تشدید شــرایط خشکســالی در مجموع نسبت به سال 

گذشته روند افزایشی داشته است.
بر اســاس اعالم روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان سرشماری زمستانی در پارک های ملی و پناهگاه 
حیات وحش شــامل کاله قاضی و قمیشــلو، پناهگاه های حیات 
وحش شــامل موته و عباس آباد و مناطق حفاظت شــده شامل 

داالنکو،کرکس، کهیاز، قمصر و برزک انجام شد.
 همچنین آمار وحوش پناهگاه حیات وحــش عباس آباد مربوط 
به 15 درصد از این منطقه اســت که به علت ســخت گذر بودن، 

امکان سرشماری کامل دراین زیستگاه فراهم نشده است.

 مدیرکل دفتر زیســت بــوم هــای دریایی ســازمان حفاظت 
 محیــط زیســت، از حضــور فعــال اســتان های ســاحلی 

در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبرداد.
داود میرشکار گفت: در نمایشــگاه محیط زیست امسال در دو 
حوزه درون ســازمانی و فراســازمانی فعالیت هایی را پیگیری 

می کنیم.
 وی افزود: در حوزه درون ســازمانی اســتان های ســاحلی ما 
 در نمایشگاه حضور فعال خواهند داشــت. کارشناسان دریایی 
در نمایشــگاه آتی حضور مســتمر دارند تــا رخدادهای حوزه 

دریایی را به اطالع بازدیدکنندگان نمایشگاه برسانند.
 مدیرکل دفتر زیســت بــوم هــای دریایی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: در این نمایشــگاه تالش ها و مشقت های 
همــکاران ما در حــوزه دریایی و مســیر پر تالطمــی که طی 

کرده اند، به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی ادامــه داد: اگر عالقه مندان ســواالتی در زمینــه فعالیت 
سازمان حفاظت محیط زیســت در حوزه دریایی داشته باشند 
و اطالعات ارایه شــده در نمایشــگاه برای آنها کافی نباشــد، 

کارشناسان این حوزه آماده ارایه توضیحات بیشتر خواهند بود.
میرشــکار همچنین از تالش های معاونــت دریایی برای جلب 
 مشــارکت ارگان های فعال در حوزه دریایــی، به منظور حضور 
 در شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست خبرداد.

به گفته وی جلســات متعددی بــا ارگان های دریایی کشــور 
 برگزار شده و این نهادها نیز عالقه مندی خود را برای مشارکت 
در نمایشگاه و ارایه دستاوردهای خود در زمینه حفاظت از تنوع 

زیستی دریایی اعالم کرده اند.
مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط 
زیست اضافه کرد: سازمان شیالت ایران یکی از نهادهایی است 
که در نمایشــگاه محیط زیست امسال مشــارکت می کند. این 
سازمان بخشی از فعالیت های خود را که در حوزه کاری شیالت 
قرار می گیرد، در معرض دید بازدیدکننــدگان قرار خواهد داد.

 به گفته وی ســازمان شــیالت اقداماتی در راســتای حفاظت 
 از ماهیــان خاویاری و گونه هــای دیگر آبزیان، انجــام داده که 
 با حضور در نمایشــگاه این دســتاوردها را ارایــه خواهد کرد 

تا مخاطبان از این اقدامات مطلع شوند.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران از ششم 
تا نهم اسفند 95 با شعار اقتصاد سبز، اقتصاد مقاومتی در محل 
 دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران برگزار خواهد شــد 

و حضور همه عالقه مندان در این نمایشگاه آزاد است.

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان محیط زیســت درباره اینکه چه زمانی 
 بحران خوزســتان رفع می شــود، گفت: این بحران ها

 50 ـ40 ســال بــر اثــر مشــکالت خشک ســالی 
و سو مدیریت سرزمینی بعضا در داخل کشور خودمان 
 و بیشــتر در نواحی عراق و عربســتان بــه وجود آمده 

و مسائلی نیست که در زمان کم حل شود.
 معصومــه ابتــکار دربــاره طــرح تشــکیل وزارت 
محیط زیست در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 
در جریان این موضوع نیســتم و مشکل محیط زیست 

کشور، این مسئله نیست.
وی درباره اینکه نمایندگان استان خوزستان پیشنهاد 
داده اند که هیئت دولت در خوزستان جلسه فوق العاده 
تشــکیل دهد، تصریح کــرد: اعضای دولــت به تناوب 
و مکــرر در اســتان خوزســتان حضور دارنــد؛ آقای 
جهانگیری هفته پیش خوزســتان بودند و هفته قبلش 

هم من خوزستان بودم.
 رییــس ســازمان محیــط زیســت افــزود: وزیــر 
 جهاد کشــاورزی اواخر هفته گذشــته خوزستان بود 
 و وزیر نیرو چندین روز برای رســیدگی به مسائل آب 
در خوزســتان بود و عمال چنین اتفاقی افتاده اســت.

ابتکار درباره اینکه چه زمانی بحران اســتان خوزستان 
40 سال بر  رفع می شود، یادآور شد: این بحران ها50ـ 
اثر مشکالت خشک سالی و سو مدیریت سرزمینی بعضا 
در داخل کشور خودمان و بیشتر در نواحی کشورهایی 
مانند عراق و عربســتان به وجود آمده است و مسائلی 
نیســت که در زمان کم حل شــود، اما قطعا می شــود 
 تدابیری داشــت که عــوارض را به حداقل برســانیم 
 و ان شــاءا... تدابیــر دولــت در این زمینــه اثربخش 

باشد.

رییس سازمان محیط زیست:

بحران خوزستان از مسائلی 
نیست که در زمان کم حل شود

دریچه

خبر

نیمی از گونه های پســتانداران » در معرض خطر « بر اثر 
تغییرات جوی آسیب می بینند.

یک مطالعه جدید آشــکار ســاخته اســت کــه تاثیرات 
منفی تغییــرات اقلیمی روی گونه هــای در معرض خطر 
 و آســیب پذیر به طور قابل مالحظه ای دســت کم گرفته 
شده اســت. یک گروه بین المللی از محققان و کارشناسان 
حیات وحش در ایــن مطالعه م توجه شــده انــد تقریبا 
نیمی از پســتانداران و یــک چهارم گونه هــای پرندگان 
که در » فهرســت قرمــز « اتحادیه جهانــی حفاظت از 
 طبیعت گنجانده شــده اند، تحت تاثیــر پیامدهای منفی 
گرم شدن زمین هســتند. این کارشناسان هشدار داده اند: 
تعــداد گونه هایی که آســیب می بینند به مراتب بیشــتر 
از ارزیابی های پیشــین اســت. به گزارش اســپوتنیک، 
این محققان زیســت محیطی با ارزیابــی و بازبینی حدود 

130 مطالعه منتشر شده بین ســال های1990 تا 2015 
متوجه شــدند که حیوانات در تمام قاره ها، تحت تاثیر این 
پیامدهای منفی قرار می گیرند و دالیل آسیب پذیری آنها 

بسته به هر گونه ای متفاوت است.

قائم مقام وزیر محیط زیســت ژاپن و هیئت همراه در سفر 
به اصفهان از فعالیت هاي زیســت محیطي استان اصفهان 

بازدید کردند.
 به گــزارش » پارما « قائــم مقام وزیر محیط زیســت ژاپن 
و هیئت همراه در سفر یک روزه خود به اصفهان در نشستي  
با مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان با وضعیت محیط 
زیست اصفهان آشنا شدند وازبرخي فعالیت ها و اقدام هاي 
انجام شده زیست محیطي در استان اصفهان بازدیدکردند.

مهندس حمیــد ظهرابي مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
 اســتان اصفهان در این نشســت خالصه اي از فعالیت ها، 
اقدام هــاي انجام شــده و عملکرد حفاظت محیط اســتان 

 اصفهان  در بخش هاي مختلف  به خصوص درپیشــگیري 
و کنترل آلودگي ها در اصفهان را بیان کرد.

ظهرابي آلودگي هوا، کمبود آب، آلودگي آب، فرساش خاک، 
گردوغبارو موضوع مدیریت پســماند را از مشــکالت جدي 
زیست محیطي استان عنوان کرد که برنامه آمایش سرزمین 
براي حل این مشــکالت در اســتان تهیه و تصویب شــده 
 است.وي با بیان اینکه این برنامه بر توســعه پایدار بنا نهاده 
 شده است، گفت: توریســم، اکوتوریسم هنر و صنایع دستي 
و صنعت دانش بینــان از اهداف این برنامه اســت که در آن 

تالش شده توسعه صنعتي  کاهش پیدا کند.
بهبود کیفیت هواي اصفهان درقالب برنامه کاهش آلودگي 

هوا طي سه سال گذشــته، برنامه مدیریت زیست رودخانه 
 زاینــده رود و تاالب بیــن المللي گاوخونــي، برنامه مقابله 
 با پدیده گردوغبار و توقف بیابان زایي، ارتقاي کیفیت بنزین 
 و گازوئیــل و تغییــر ســوخت نیــروگاه هــاي اصفهــان 
از مهم ترین موضوعات محوري بود کــه مدیرکل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان در این نشست عنوان کرد.
وي با بیــان اینکــه ژاپن مي توانــد در احیاي تــاالب بین 
 المللي گاوخوني و رودخانه زایند رود بــا اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان همکاري داشته باشد، اظهار 
داشت: ژاپن کشوري است که در تکنولوژي هاي الکترونیک 
و انتقال دیتا قوي اســت و براي همــکاري  دو جانبه در این 

زمینه آمادگي وجود دارد.
 » کاجي هــا را « قائم مقــام  وزیر محیط زیســت ژاپن نیز 
در ایــن  نشســت با بیــان اینکه اصفهــان شــهري زیبا و 
 جذاب اســت بر همکاري هاي زیســت محیطــي دو طرف 

در بخش هاي مختلف تاکید کرد. وي بر موضوع  انرژي هاي 
تجدید پذیر اشاره کرد و افزود: وضعیت اقلیم اصفهان و ایران 

پتانسیل باالیي در این زمینه دارد که مي توان از آن بهره برد.
قائم مقام وزیر محیط زیســت ژاپن بر استفاده از تکنولوژي 
 براي کنترل آالیندگي خودروهــا تاکید کرد و گفت: با توجه 
 به اینکــه خودروها درایران داخل کشــور تولید مي شــود 
 مي تــوان از  تکنولوژي هایــي که باعث کاهــش آلودگي 
در خودروها مي شــود اســتفاده کرد. وي همچنین با اشاره 
به موضوع پســماند درژاپن اظهار داشت: در ژاپن جداسازي 
پسماندها از مبدا صورت مي گیرد و نیاز به جداسازي دوباره 
نیســت. قائم مقام وزارت محیط زیست ژاپن و هیئت همراه 
ازمرکز مدیریت پسماند شــهرداري اصفهان، کارخانه تولید 
کود آلي شهرداري، پایین دست رودخانه زاینده رود، پل ها 
و آثار تاریخي خواجو، سي و ســه پل و آثارتاریخي و باستاني 

میدان امام ) ره ( بازدید کردند.

مشاور عالی رییس سازمان محیط زیست کشور گفت: خرس 
 سیاه آسیایی در میناب باید حفاظت شود و در زمینه حفاظت 

از آن باید کار فرهنگی گسترده ای صورت گیرد.
پروفسور اسماعیل کهرم در آیین پایانی دومین جشنواره ملی 

خرس ســیاه و کودکان هرمزگانی در میناب با بیان خاطراتی 
از سفر 42 ســال پیش خود به میناب از این شــهر به عنوان 
منطقه ای سرسبز و پر رونق و دارای آب فراوان یاد کرد و افزود: 
پتانسیل های میناب در بخش طبیعت به قدری فراوان است 
که با یک باران، طبیعت جلوه های زیادی را از خود نشــان می 
 دهد. وی که به عنوان سخنران ویژه در دومین جشنواره ملی 
 خرس ســیاه ســخن می گفت، در ادامــه بــه بازدید خود 
از منطقه ای در هندوستان اشــاره و اظهار کرد: در این کشور 
شــاهد بودم که مردم و دوســتداران حیات وحش با تشکیل 
انجمن های خیریه برای حفاظت و حراســت از خرس ســیاه 

آسیایی تالش می کردند.
کهرم  افزود: برپایی این جشنواره ها بیانگر عشق و عالقه فعاالن 
محیط زیست و دوستداران طبعیت و حیات وحش به حیوانات 

و آفریده های الهی است.

پستانداران » در معرض خطر « از تغییرات جوی آسیب می بینند

سفر زیست محیطي قائم مقام وزارت محیط زیست ژاپن و هیئت همراه به اصفهان؛

تاکید بر همكاري هاي تخصصي دو جانبه

حفاظت ازخرس سیاه آسیایی در میناب ضرورت دارد

دیگر مانند گذشته نیست که در بازارهای کوچک و بزرگ عید 
فقط ماهی گلی ها را در تنگ های بلور جای دهند، چندسالی 
است که خرید و فروش غیرقانونی مارهای آبی و الک پشت ها 
نیز رونق دارد، امــا حراج حیات وحش بــه چنین گونه هایی 
محدود نمی شــود و گونه های در معرض خطر انقراض را نیز 
تهدید می کند؛ یکــی از اصلی ترین قربانیان این آشــفته بازار 
سمندر لرستانی است که غفلت از شرایطش سبب شده نامش 
با بازار شــب عید گره بخورد و شــرایط بحرانی اش در چنین 

زمان هایی نقل محافل مختلف شود.
غیرقانونی؛  اما  علنی

بازارچه های تره بار، میدان های اصلــی، چهارراه های پرتردد، 
مغازه های آکواریوم فروشی و... مدتی است رسم شده هرجا که 
بازارهای شــب عید کوچک و بزرگ برپا باشد و دستفروش ها 
 بســاط شــان را پهن کنند، قاچاق حیات وحــش نیز رونق 
داشته باشــد، این واقعیت تلخی اســت که امیر سبزی، عضو 
هیئت مدیره دید بان حقوق حیوانات نیز در گفت وگو با جام جم 
 تاییدش می کند و علتــش را کمبود نیــرو در یگان حفاظت 
 محیط زیســت می داند. آن طــور که او می گویــد برای رفع 
این مشکل باید نیروی انتظامی و یگان حفاظت محیط زیست 

همکاری مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
بنابراین چنانچه مسئوالن قصد دارند خرید و فروش گونه های 
جانوری امســال در تمامی بازار های کوچــک و بزرگ عیدانه 

محدود شود، باید گشت هایی بیشتر را روانه این بازارها کنند 
 و گزارش های مردمی را جدی بگیرند؛ زیرا برخی شــهروندان 
 از این گلــه دارند که گــزارش چنین قانون شــکنی هایی را 
به محیط زیست می دهند، اما یگان حفاظت خیلی دیر به این 
گزارش ها رسیدگی می کند. عضو هیئت مدیره دید بان حقوق 
حیوانات می گوید ســال گذشته در بازار شــب عید  به شکل 
علنی شاهد خرید و فروش گونه هایی مانند سمندر لرستانی، 
الک پشت و انواع مارها بودیم. به گفته او، این گونه های جانوری 

با قیمت های متفاوتی به فروش می روند.
در واقع با توجه به این که این بازارها در کدام منطقه شهر قرار 
گرفته، قیمت هــای متفاوت برای گونه هــای جانوری مطرح 

می شود؛ قیمت هایی که از20 هزار تومان شروع می شود.
 او دربــاره این کــه در ایــن بازارچه ها چــه گونه هایی خرید 
و فروش می شــود، می گوید: گونه هایی مانند مار، الک پشت، 
 ســمندر لرســتانی، لوس مــار در بازارهای میادیــن تره بار 

و آکواریوم فروشی ها معامله می شود.
جریمه 300 هزار تومانی

با این که یگان حفاظت محیط زیســت کشــور با مشکالتی 
 مانند کمبود نیرو و تجهیزات دســت و پنجه نرم می کنند، اما 
در ماه های پایانی سال تالش می کنند با قاچاق و خرید و فروش 

گونه های جانوری جدی تر برخورد کنند.
براساس قانون نیز برای خرید و فروش گونه هایی مانند سمندر 

لرستانی، الک پشــت و مارهای آبی300 هزار تومان جریمه 
نقدی در نظر گرفته شده اســت. این جریمه به تازگی افزایش 

پیدا کرده، اما از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
هر چند عضو هیئت مدیره دید بان حقــوق حیوانات از خرید 
و فروش علنی گونه های جانوری هشــدار می دهــد، اما نقی 
میرزاکریمــی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت تهران 
 می گوید بــا تالش هایــی که اعضــای تیم یــگان حفاظت 
محیط زیست داشته خرید و فروش این گونه ها به شدت کاهش 
داشته تا جایی که ســال گذشته گزارشــی از خرید و فروش 
سمندر لرســتانی نداشــته اند. به نظر می رسد کاهش عرضه 
گونه های جانوری مانند سمندر لرســتانی دربازارهای عیدانه 
دالیل دیگری نیز داشته باشد برای نمونه بازار قاچاق این گونه 
در شرق آسیا نیز رونق گرفته و قاچاقچیان با مبالغی حدود هزار 

دالر این گونه را خرید و فروش می کنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت تهران وجود متخلفانی 
 که گونه های جانوری را خرید و فــروش می کنند انکار نکرده 
و می گوید امســال قرار است تیم های گشــت ویژه ای به این 
منظور، بازارچه های مختلف و مغازه های آکواریوم فروشــی را 

کنترل کنند تا عرصه بر فعالیت افراد سودجو محدود شود. 
به گفته او، شهروندان می توانند گزارش های خود درباره خرید 
و فروش حیات وحش را با شــماره1540 بــه ماموران یگان 

حفاظت اطالع دهند.
سوغات لرستان و خوزستان

نبود توجه به زیستگاه های سمندر در لرستان و خوزستان سبب 
شده این گونه برای قاچاقچیان حکم سوغاتی را پیدا کند؛ زیرا 
آنها با خرید و فروش این گونه در شــهرهای بزرگ و کوچک 
کشور یا در کشورهای شرق آســیا سودی قابل توجه به دست 

می آورند.
مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان 
 معتقد است حدود90درصد زیســتگاه های این گونه جانوری 
 در لرســتان قرار دارد و او و همکارانش بــرای نجات این گونه 

از خطر انقراض تمام تالش خود را به کار می گیرند.
 آن طور کــه او می گوید یکی از وســیع ترین زیســتگاه های 
این گونه در جنوب خرم آباد با حدود 23هزار هکتار وســعت 
هنوز به عنوان پناهگاه حیات وحش شناخته نمی شود که در 
شورای عالی حفاظت محیط زیست در حال رسیدگی است، 
بنابراین هرچه زودتر باید تصویب شود؛ زیرا چنانچه این منطقه 
به عنوان پناهگاه حیات وحش معرفی شود ضریب حفاظت آن 
نیز ارتقا پیدا می کند. زیستگاه های سمندر محدود به لرستان 
نمی شود و بخش هایی از این زیستگاه ها نیز در شمال خوزستان 
قرار دارد. با توجه به محدود بودن این زیســتگاه ها ســازمان 
 حفاظت محیط زیســت می تواند نظارتی بیشــتر روی آنها 
داشته باشد تا به این شــکل قاچاق این گونه در معرض خطر 
محدود شــود. البته در کنــار کنترل این مناطــق باید برای 
آگاه سازی بومیان منطقه نیز تالش کرد و از ظرفیت آنها برای 
حفاظت بهتر بهره برد؛ زیرا به این شکل مشکل اشتغال این افراد 
 بر طرف شده و دیگر به بهانه نبود شغل و درآمد دست به قاچاق 

گونه های جانوری و تخریب محیط زیست کشور نخواهند زد. 

حیات  وحش در آشــفته بازار شب عید چوب حراج می خورد، سمندر لرســتانی، انواع مارهای آبی و الک پشت ها این 
 روزها  دارند سرنوشتی مانند ماهی گلی ها پیدا می کنند، چراکه حل نشدن مشكالتی که بر سر راه مقابله جدی با قاچاق 

حیات وحش وجود دارد سبب شده برچسب کاالی مخصوص شب عید بر پیشانی این گونه ها بخورد .

حراج عیدانه حیات  وحش

قاب روز  » قوش آفریقایی «

قوش سنقر آفریقایی )نام علمی: Polyboroides typus ( نام یک گونه از سرده قوش سنقر است. بینایی منحصر به فرد، قدرتمند و سریع بودن و بال های گرد از ویژگی های خاص قوش آفریقایی است. این پرنده بدون هیچ دردسری با سرعت 
بسیار باال در میان شاخه های جنگل حرکت می کند.

با این که یگان حفاظت 
محیط زیست کشور 

با مشكالتی مانند 
کمبود نیرو 

و تجهیزات دست 
و پنجه نرم می کنند، 
اما در ماه های پایانی 

سال تالش می کنند با 
قاچاق و خرید و فروش 

گونه های جانوری 
جدی تر برخورد کنند

دستگیری شكارچیان 
قبل از شكار غیرمجاز در گلپایگان

رییس اداره محیط زیست گلپایگان گفت: توسط ماموران یگان 
 حفاظت محیط زیســت گلپایــگان دو شــکارچی متخلف قبل 

از شکار دستگیر شدند.
قاسم حسومی، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست 
 در هنگام گشــت زنی و کنتــرل در منطقه صالــح پیغمبر واقع 
 در پناهــگاه حیات وحش موتــه دو شــکارچی متخلف را قبل 
از شــکار دســتگیر کردند. وی تصریح کرد: از این شکارچیان 
متخلف دو قبضه اســلحه دولول به همراه 37 تیر فشنگ و یک 

دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.
رییــس اداره محیط زیســت گلپایــگان گفت: در ایــن زمینه 
پرونده ای برای شکارچیان متخلف تشــکیل و تحویل مقامات 

قضایی گلپایگان شد.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
نعل وارونه می زنه

اكنون به این سوال ها پاسخ دهید:
1- نام سه معلم خود را كه در تربیت شما موثر بوده اند، 

بگویید؟
2- سه نفر از دوســتان خود را كه در مواقع نیاز به شما 

كمك كرده اند، نام ببرید؟
3- افــرادی كه با مهربانی های شــان احســاس گرم 

زندگی را به شما بخشیده اند، به یاد بیاورید؟
4- پنج نفر را كه از هم صحبتی با آن ها لذت می برید، 

نام ببرید؟
حاال ساده تر شد، این طور نیست؟

 افرادی كه به زندگی شــما معنی بخشیده اند، ارتباطی 
با » ترین های دنیــا « ندارند، ثروت بیشــتری ندارند، 

بهترین جوایز را نبرده اند
ولی...

 آنها كسانی هســتند كه به فكر شــما هستند، مراقب 
 شما هستند، همان هایی كه در همه شرایط، كنار شما 

می مانند...
كمی بیاندیشید. زندگی خیلی كوتاه است.

 حتی كوتاه تــر از اینكه مفهوم واژه هــای این ایمیل را 
به خاطر سپردید.

شما در كدام لیست قرار دارید؟
نمی دانید؟

اجازه دهید كمك تان كنم. شما در زمره ترین های دنیا 
نیستید. اما...

شــما از جمله دوســتانی هســتید كه برای در میان 
گذاشتن این راز در خاطر من بودید و برای تقسیم تمام 

شادی ها نیز در خاطرم خواهید ماند.
فقط همین...

 - من هیچ گناهــی را بزرگ تــر از این نمی شناســم كه 
بی گناهان را به نام خدا زیر فشار قرار دهند. 

 - هر فكری را كــه به ذهــن راه دهید، بخشــی ادامه دار 
از شخصیت شما می شود. 

- آدمی هر چه بیشــتر خود را راه برد، دیگران كمتر او را راه 
خواهند برد. 

- به خودت این را هم بگو، این هم نوعی خوشــی است كه 
بدانی هرگز كمتر دوســت نخواهی داشــت، هرگز تسلی 
نخواهی پیدا كرد كه مدام بیشتر و بیشتر به یاد خواهی آورد. 

- بعضی ها تا نبازند، هیچ وقت بازی نمی كنند.
- به جای رسیدن به آزادی، در آزادی زندگی كنید. 

دانستنی ها

 - نامگذاری ســیاره كوتولــه ) پلوتــون ( به پیشــنهاد یك دختر 
یازده ساله بود. 

- تحقیقات نشان می دهد افراد قد بلند معموال شادترند. 
 - دایناســورها150 میلیــون ســال در زمین زندگی مــی كردند. 

عمر حضور انسان فقط یك درصد این مقدار است. 
- هنگام سفر بیشتر كشور خود را خواهید شناخت تا كشوری را كه 

به آن سفر كرده اید. 
 -  سوئد برترین كشــور دنیا در بازیافت و تولید انرژی از زباله است، 

به طوری كه برای این كار از نروژ زباله وارد می كند. 
- ساالنه بیش از500 شهاب سنگ به زمین برخورد می كند. 

- جنسیت اسب را می توان از روی تعداد دندان هایش تشخیص داد، 
تعداد دندان نر40 و تعداد دندان ماده 36 عدد است. 

 - در رســتوران اگر در غذای تان مو یا چیز دیگری پیدا كردید، قبل 
از اینكه پســش بدهید حســابی به آن نمك بزنید تا مطمئن شوید 

دوباره آن غذا را برای تان نمی آورند. 
- خوردن هویج می تواند تا60 درصد خطر ابتال به سرطان را كاهش 

دهد.

موفقیت

قورباغه را قورت بده!

اندکی فکر کن...

ضرب المثل 

شاد زیستن

هایالیت

 ارزش زندگی 

 روزی روزگاری، دزدی طمــاع كــه تمــام عمرش 
با دزدیدن اموال مــردم اموراتــش را گذرانده بود، 
تصمیم گرفت یك دزدی بزرگ انجام دهد و به خزانه 
حاكم دستبرد بزند. او كه سال ها در كار دزدی تجربه 
 داشت، نقشــه ای طراحی كرد و بدون هیچ كمكی 
به تنهایی یك شب به طرف قصر حاكم حركت كرد. 
او برای اینكه بتواند اموال دزدی شده را با خود بیاورد 
فقط دو اســب با خود برد. قصر حاكم طوری ساخته 
شده بود كه از زیرش جوی آب می گذشت به همین 
دلیل كسی نمی توانست از راهی به جز دروازه  اصلی 

قصر وارد آنجا شــود مگر اینكه از وســط آب عبور 
می كرد، دزد هم همین كار را كرد. 

 اســب ها را به تنه  درختــی كنار رودخانه بســت 
و خودش از وسط آب رد شد و به قصر رسید.

 دزد طبق برنامه ریزی كه كرده بود وارد خزانه شــد 
و كیسه خورجین اسب هایش را پر از طال و جواهرات 
كرد و از قسمت كم عمق جوی با سرعت و به سالمت 
توانست عبور كند و به جایی كه اسبش را بسته بود 
برگردد. دزد وقتی كه به اسب ها رسید با خونسردی 
 كیســه های دزدیده شــده را روی زمین گذاشــت 
و تك تك نعل اسب ها را كند و آنها را برعكس كرد، 
آن وقت دوباره نعل ها را به كف پای اســب ها كوبید، 

كیسه ها را روی اسب ها گذاشت و از همان راهی كه 
آمده بود به خانه برگشت. فردا صبح وقتی خزانه دار 
وارد خزانه شــد، فهمید دیشــب دزدی وارد آنجا 
شــده و هرچه آنجا بوده با خود برده با سروصدایی 
كه خزانه دار با دیدن این صحنه ها بــه راه انداخت، 
نگهبانان قصر، حاكم و اطرافیانــش به طرف خزانه 
دویدند. حاكم كه خیلی عصبانی شده بود دستور داد 
تمام درهای ورود و خروج قصر را كنترل كنند. حاكم 
مطمئن بود كه دزد از راه دیگری به جز دروازه های 
قصر نمی تواند وارد شده باشــد. مگر اینكه از وسط 
جوی آب عبور كرده باشــد كه در آن صورت هم او 

نمی توانست یك نفره چندین كیسه را با خود ببرد.

 نگهبانان قصر هرچه گشــتند هیچ اثری از دزد پیدا 
نكردند. درنهایت بــه حاكم گفتند تنهــا راهی كه 
دزد می توانســته به قصر وارد شود و از آنجا فرار كند 
جوی آبی بــوده كه از زیر قصر می گذشــته، این بار 
حاكم دستور داد اطراف جوی قصر را وارسی كنند.  
نگهبانان بعد از بررسی اطراف قصر به حاكم گفتند: 
كنار یكی از درخت های كنار جوی آب ردپای چند 

اسب به چشم می خورد.
حاكم از شــنیدن این خبر خیلی خوشــحال شد. 
 دســتور داد یكی از كاركنــان اصطبــل دربار كه 
در پیدا كردن ردپای اسب ها سابقه داشت را به آنجا 
ببرند تا با بررسی رد پای اســب ها به محلی كه آنها 

برگشتند برسند تا بتوانند به راحتی دزدی كه حاكم 
او را ساده لوح می دانست دستگیر كنند.

 نگهبانان قصر به ســراغ آن كارگــر اصطبل رفتند 
 و او را به محلی كه اسب ها بسته شــده بودند بردند 
تا مســیر برگشــت دزد را پیدا كند. كارگر اصطبل 
وقتی به محل رسید از اســبش پیاده شد و به دقت 
شروع به وارسی ردپای اسب ها روی زمین كرد. بعد 
از كمی باال و پایین رفتن گفت: من اولین باری است 
كه چنین چیزی را می بینم. اینجا ردپای چهار اسب 
كه وارد قصر شــده اند و از قصر هم خارج نشده اند، 
 وجود دارد. من نمی دانم این چهار اسب چه جوری 
از این جوی آب رد شده اند و وارد قصر شده اند و حاال 

این اسب ها كجای قصر هستند؟
حاكم با شنیدن این خبر دستور داد نگهبانان وجب 
به وجب قصر را بگردند تا نشــانی از آن چهار اسب 
پیدا كنند ولی نگهبانان هرچه در قصر گشتند هیچ 
نشان و اثری از اســب ها پیدا نكردند، درواقع حاكم 

نتوانست هیچ نشانی از دزد پیدا كند.
 مدت ها از این دزدی گذشــت ولــی هرچه حاكم 
و درباریان به دنبــال دزد و نحوه دزدی كه كرده بود 
گشتند هیچ پاسخی برای پرســش های خود پیدا 
نكردند، تا اینكه سال ها بعد خود دزد كه پیر شده بود 
یك روز اعتراف كرد كه دزدی آن روز خزانه پادشاه 

كار او بوده است.

10-آنها اهمیتی به غیبت کردن پشــت ســر دیگران 
نمی دهند

افراد واقعا شــاد اهمیتی به غیبــت كردن و شــایعه پراكنی 
نمی دهند. آنها از زندگی خودشان راضی هستند و هیچ میلی 
به درگیر كردن خودشــان به اتفاقات زندگــی دیگران ندارند. 
 تنها افــرادی غیبت می كنند كه افرادی ســطحی هســتند 
و زندگی خودشان به اندازه  كافی برای شان راضی كننده نیست.

راهکار برای شاد بودن  
افراد شاد و خوشــبخت حتی در منفی ترین زمان های زندگی  

ذهنیت مثبت خود را حفظ می كنند. 
 11- آنها اهمیتی به روابط مسموم نمی دهند 

روابط مســموم نه تنها می توانند همراه با آزار جسمی و توهین 
به شما باشــند، بلكه شــكایت ها و غر زدن های مداوم و تغییر 
رفتارهای مداوم را هم در بر می گیرند كه باعث ناراحتی شــما 
می شــوند. افراد واقعا شــاد اهمیتی به هیچ یك از انواع روابط 
 مســموم نمی دهند زیرا ایــن روابط فقط نتیجه ای مســموم 
به دنبال خواهند داشت. افراد واقعا شــاد دور و برشان را با افراد 
مثبتی پر می كنند كه می خواهند از زندگی نهایت اســتفاده را 
 ببرند و می توانند روابط ســالمی ایجاد كنند كه شادی بیشتر 

به دنبال خواهد داشت.
 12- آنها اهمیتی به کینه  ورزی نمی دهند

همه ما خیلی وقت ها بــه خاطر حرف، عمل یــا رفتار یك نفر 
ناراحت شــده ایم. بااینكه كینه به دل گرفتن از این افراد بسیار 
ساده است ولی افراد واقعا شاد می دانند كه این بهترین انتخاب 
پیش روی شان نیســت. آنها می دانند كه كینه به دل گرفتن 
راهی مطمئن برای مسموم كردن افكار و احتماال رفتارهای شان 
است. افراد واقعا شاد می بخشند و زندگی شان را پیش می برند. 
این یعنی خود را باال كشــیدن از آن موضوع و آزاد كردن خود. 
همان طور كه كنفســیوس می گوید: » اشــتباه كردن چیزی 

نیست، مگراینكه همچنان آن را به خاطر نگه دارید. «
 13- آنها اهمیتی به دروغگویی نمی دهند 

ممكن است بگویید كه همه باالخره یك دروغ كوچك هم كه 
شده می گویند. شــاید این طور باشــد ولی بعضی افراد خیلی 
بیشــتر از بقیه دروغ می گویند. افراد واقعا شاد اهمیتی به این 
افراد و دروغ های شان نمی دهند. زندگی هایی كه بر پایه دروغ 
و فریب بنا نهاده شده باشند، خیلی سریع ویران می شوند. افراد 
واقعا شــاد این واقعیت را درک می كنند و می دانند كه خیلی 

بهتر است كه حقیقت را بگویند.

 14- آنها اهمیتی به شکایت کردن نمی دهند 
شــكایت میوه یك زندگی بدون مركزیت است. افراد واقعا شاد 
به شكایت كردن اهمیتی نمی دهند چون از زندگی شان راضی 
هستند. آنها همچنین به افرادی كه مدام در حال غر زدن و ناله 
كردن هستند هم اهمیتی نمی دهند زیرا این افراد روحیه آنها 
را خراب می كنند. افراد واقعا شاد قدردان و شكرگزار چیزهایی 
هستند كه دارند و حتی اگر اوضاع بر وفق مرادشان پیش نرود، 

به آنچه كه پیش می آید، امیدوار هستند.
 15- آنها اهمیتی به انتقام جویی نمی دهند

و آخــر اینكه، اگــر واقعا دل تــان می خواهد زندگی شــادی 
داشته باشید، نخواهید توانســت برعلیه فردی دیگر به دنبال 
انتقام جویی باشــید. افراد واقعا شــاد انتقام را به سرنوشــت 
واگــذار می كنند. آنها ســعی می كننــد با آن موضــوع كنار 
 بیایند و درعوض انتقام، تالش می كنند تــا آن انرژی منفی را 

به استفاده ای مثبت تر و مفیدتر برسانند.
یادتان باشد

زندگی همیشه بر وفق مراد پیش نمی رود. گاهی وقت ها اوضاع 
 آن طور كه شما می خواهید نیســت. زندگی این است و كاری 
 از دست شــما برنمی آید. ولی شــادی حتی در این مواقع هم 
یكی از گزینه های انتخابی شماســت. از همین امروز تصمیم 

بگیرید كه شاد باشید!
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نعل وارونه می زنه

مواردی که افراد شاد به هیچ وجه به آنها اهمیت نمی دهند ) 3 (

  اول سخت ترین کار را انجام دهید
شروع روز با سخت ترین كار یا قسمتی از آن، یك شروع بسیار خوب 
 و پر انرژی برای شــما خواهد بود. این كار باعث می شــود كه از این 

به بعد توانایی و كارایی بیشتری داشته باشید. 
 روزهایی كــه كارتان را بی وقفه بــا مهم ترین كار آغــاز می كنید، 
در مقایســه با روزهای دیگر احســاس بهتری نســبت به خودتان 
دارید، احســاس توانایی بیشــتری می كنید، احساس می كنید كه 
 موثرتر هســتید و نسبت به همیشه كنترل بیشــتری روی خودتان 

و زندگی تان دارید.
خودتان را به صورت فردی مجســم كنید كه مدام رو به پیشــرفت 
اســت. خودتان را موظف كنید كه با تمرین مرتــب روش های باال 
 بردن كارایی، آنهــا را تبدیل به عــادت كنید تا به طــور اتوماتیك 
و به ســادگی این روش ها را انجــام بدهید. یكــی از نیرومندترین 
جمالتی كه برای این كار می توانید استفاده كنید این است: » فقط 
امروز! نگران نباش كه این كار باعث شــود برای همیشه تغییر كنی. 

اگر فكر خوبی است، فقط امروز آن را انجام بده. «
هر روز به خودتان بگویید: » من فقط همین امروز آماده می شــوم 
و روز را با سخت ترین كار شــروع می كنم. « از تاثیری كه این روش 

روی زندگی تان می گذارد، شگفت زده خواهید شد. 

کاریکاتور 

آرون رالستون كوهنوردی است كه تا حد بسیار زیادی نترس 
بود. اما این روحیه  وی، نزدیك بود كه روزی جانش را بگیرد. 
او ضبط فیلم را متوقف كرد و سپس از چاقویش برای نوشتن 
نامش بر روی صخره استفاده كرد. در زیر نامش نوشت: اكتبر 
 1۹۷5 این همان ماه و ســالی بود كه در آن متولد شــده بود 

و در زیر آن نوشت: آوریل 2003 كه ماه و سال كنونی بود. 

این نوشته   روی صخره به  مانند ســنگ  قبر او بود. او به درگاه 
خدا دعا كرد و آماده   مردن بود. او می  دانست كه بریدن بازویش، 
تنها شانس نجاتش بود. او یك چاقو با خود داشت، ولی چاقویی 
بسیار ارزان بود. او درحالی كه داشت بازوی خودش را می  برید، 
دســتخوش تركیبی غریب از هر دو حس درد و شــادی بود. 
بریدن بازویش بدترین درد تمام عمرش بود، ولی فكر خالصی 
او را بسیار هیجان  زده كرده بود. او می  بایستی مراقب می  بود تا از 

شدت درد و هیجان  زدگی بی هوش نشود. 
او پوستش را برید، ماهیچه  ها را برید و اعصابش را نیز قطع كرد. 
ولی نمی  توانست استخوان دســتش را ببرد. چاقویش آن قدر 
قوی و تیز نبود كه قادر به انجام چنین كاری باشــد. او دیگر 
نمی  دانست چه باید بكند.  پس از گذشت پنج روز، آرون تسلیم 
شد. او شكست خورده بود و می  دانســت كه قرار است بمیرد. 
ســپس، او یك تصویر رویایی دید. خودش را در آینده دید كه 
تنها با یك دست در حال بازی با پسری كوچك است. آن پسر 
دارای موهایی بلوند بود و پیراهنی قرمزرنگ بر تن داشت. آرون 
بچه  ای نداشت ولی می  دانســت كه این بچه، پسری است كه 
در آینده خواهد داشت. او همچنین می  دانست كه نمی  تواند 
تسلیم شود. او نمی  توانست بمیرد. او در آینده پسری داشت كه 
می  بایستی مالقاتش می  كرد. چاقوی او برای بریدن استخوانش 
بیش از اندازه، كند و ضعیف بود، ولی یك ایده به ذهنش رسید. 
او نمی  توانست استخوان را ببرد ولی می  توانست آن را بشكند. 
او پس از شكستن استخوانش، خالص شد! او به مدت پنج روز 
بدون غذا و فقط بــا مقدار اندكی در آنجا تنهــا مانده بود ولی 

 با این حال زنــده مانده بود. او پیش از تــرک آنجا از آن صخره 
و دستش كه در زیر آن صخره مانده بود یك عكس گرفت.

مكانی كه او به مدت پنج روز در آن به دام افتاده بود بیست متر 
با زمین كف گودال فاصله داشت. آرون یك كوهنورد باتجربه 
بود ولی حاال او فقط یك دست داشت. او با احتیاط و دقت بسیار 
زیاد از طناب  هایش برای پایین رفتن و رسیدن به كف گودال 
استفاده كرد. ولی او هنوز در وسط بیابان و در فاصله  20 مایلی از 
هر كس دیگری كه در آن اطراف قرار داشت، بود. او تلفن همراه 
هم نداشت، بنابراین شــروع به راهپیمایی در مسیر برگشت 
كرد. پس از مدتی، آرون خانــواده  ای از راهپیمایان را مالقات 
كرد. آن  ها به آرون غذا و آب دادند و برایش كمك خبر كردند، 
و چیزی نگذشت كه آرون سوار بر یك بالگرد امداد فوریتی بود 

كه داشت او را به بیمارستان می  برد.
آرون در آن روز دستش را از دست داد ولی چیزهای زیادی را 
درباره   خودش آموخت. او همچنین آموخت كه مهم ترین چیز 

در زندگی، روابط خانوادگی و اجتماعی است. 
 زمانی كه تقریبا در آســتانه   مرگ قرار داشــت، اندیشــیدن 
به خانواده  اش و پسر آینده  اش به او كمك كرد تا تسلیم نشود. 
او كماكان نیز به صعــود از كوه  ها و انجــام دیگر ورزش  های 
ماجراجویانه می  پردازد. آرون همچنین به سراسر دنیا نیز سفر 
می كند و با مدارس و كسب  وكارهای مختلف درباره   تجربیاتش 
صحبت می كند. در ســال2010، آرون و همســرش صاحب 
 پسری شــدند كه نامش را لئو گذاشــتند. آرون باور دارد كه 

این لئو بوده كه در سال 2003 زندگی او را نجات داده است.

همیشه به یاد داشته باش 
 در مجلسي وارد شدي زبانت را نگه دار
در سفره اي نشستي شكمت را نگه دار

در خانه اي وارد شدي چشمانت را نگه دار
در نماز ایستادي دلت را نگه دار

دنیا دو روز است
 یك روز با تو و یك روز علیه تو

روزي كه با توست مغرور مشــو و روزي كه علیه توست مایوس 
نشو. چرا كه هر دو پایان پذیرند.

به چشمانت بیاموز كه هر كسي ارزش نگاه ندارد
به دستانت بیاموز كه هر گلي ارزش چیدن ندارد
به دلت بیاموز كه هر عشقي ارزش پرورش ندارد

دو چیز را از هم جدا کن
 عشق و هوس

 چون اولي مقدس اســت و دومي شــیطاني، اولي تو را به پاكي 
مي برد و دومي به پلیدي.

 در دنیا فقط سه نفر هستند كه بدون هیچ چشمداشت و منتي 
 و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را بر طرف مي كنند، پدر 
و مادرت و نفر سومي كه خودت پیدایش مي كني، مواظب باش 
كه از دستش ندهي و بدان كه تو هم براي او نفر سوم خواهي بود.

چشم و زبان، دو سالح بزرگ در نزد تواند، چگونه از آنها استفاده 
مي كني؟ مانند تیري زهرآلود یــا آفتابي جهانتاب، زندگي گیر 
یا زندگي بخش؟ بدان كه قلبت كوچك اســت پس نمي تواني 
تقسیمش كني، هرگاه خواســتي آن را ببخشي با تمام وجودت 

ببخش كه كوچكیش جبران  شود. 
هیچ گاه عشــق را با محبت، دلســوزي، ترحم و دوست داشتن 
یكي ندان، همه اینها اجزا كوچك تر عشق هستند نه خود عشق.

همیشــه با خدا درد دل كن نه با خلق خدا و فقــط به او توكل 
كن، آنگاه مي بیني كه چگونه قبل از اینكه خودت دست به كار 

شوي، كارها به خوبي پیش مي روند.
 از خدا خواســتن عزت اســت، اگر برآورده شــود رحمت است 
 و اگر نشــود حكمت است. از خلق خدا خواســتن خفت است، 

اگر برآورده شود، منت است اگر نشود ذلت است.

رمز فهمیدن خود ایده آل در این اســت كــه بفهمیم چه چیزی 
 باعث مخفی ماندن این بخش های شــخصیتی مان شــده است. 
شاید این مانع درشما هم، مانند من به علت خجالتی بودن باشد. 
شــاید از اینكه بگویید می خواهید تنها زندگی كنید یا شغل تان 
را رها كنید، می ترسید. شــاید هنوز استطاعت مالی برای داشتن 
 خانه رویایی تان را ندارید. در هر حال، موانع موجود باعث می شود 
تا بین خود » واقعی « و خود » ایده آل « شــكاف ایجاد شود. خود 
واقعی همان خود عمومی و در معرض نمایش است و وجود و علنی 
بودن آن نمی توانــد دلیلی بر حقیقی بودن آن باشــد، بلكه تنها 
چیزی است كه به دیگران نشــان می دهید. اگر خودهای واقعی 
و ایده آلتان خیلی از هم دور هســتند، این اختالف زیاد می تواند 

موجب عصبانیت، غم و از دست رفتن اعتماد به نفس شود.
 در واقع تمام آن ســال هایی كه در شــركت های بزرگ مشغول 
به كار بــودم از خودم متنفر بــودم چرا كه این برخــالف رویایم 
بود، چرا كه در رویاهایم خــودم را مربــی ای توانمند می دیدم. 
خوشــبختانه، تصورم از الهــام بخش بودن برای دیگــران آنقدر 
 قوی شد كه به تنهایی توانســت انگیزه الزم را در من ایجاد كند. 
متوجه شدم كه تحقق رویایم امكان پذیر اســت، باور داشتم كه 
می توانم به آن برسم و وارد عمل شــدم تا آن را به واقعیت تبدیل 
 كنم. هر چقدر بیشــتر خود درونی تان باشید، اصیل تر می شوید 
 و تحقیقات نشــان می دهد هر چه اصیل تر زندگی كنید، اعتماد 

به نفس تان بیشتر می شود و درنتیجه شاد تر خواهید بود. 
شما هم می توانید خود درونی تان را در آغوش بگیرید و به سمت 

ایده آل های تان گام بردارید.

دلنوشتهتلنگری بر روحسود وکو

زندگی یا مرگ؟!
قسمت آخر

بهترین ورژن خودتان باشیدچگونه بهتر زندگی کنم؟
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پیشنهاد سردبیر: 
تیم های ایرانی در آسیا، حاشیه امنیتی ندارند

فضای مجازیک

 همســر جردن باروز كشــتي گير سرشــناس آمريكايي كه در
 جام جهاني كرمانشــاه حضور داشــت، از مردم ايــران به خاطر 
احترام به جردن باروز تشكر كرد.به گفته وی بازديد از ايران يكي 

از برنامه هاي آينده اش است.

بر اساس هماهنگی صورت گرفته، قرار است روز چهارشنبه هفته 
جاری، مجمع انتخاباتی هيئت اتومبيلرانی و موتورســواری استان 
اصفهان به انجام برسد. در مجمع قبلی هيئت موتورسواری استان 
اصفهان، غالمرضا مصدقيان كــه در آن مقطع معاونت اداره ورزش 
و جوانان را برعهده داشت، رياســت اين هيئت را برعهده گرفت تا 
اينكه مدتی قبــل از معاونت ايــن اداره كنــار رفت.مصدقيان در 
ادامه،سرپرســتی تيم های ملــی را برعهده گرفت و بــا توجه به 
سكونتش در تهران، از همان زمان بحث استعفای وی مطرح شد؛ 
اما اين اتفاق با چند ماه تاخير به وقوع پيوســت. پس از اســتعفای 
مصدقيان از رياســت، ارباب زاده به  عنوان سرپرســت اين هيئت 
معرفی شد كه بر اساس خبر اعالمی اداره ورزش و جوانان، نام وی 
در بين كانديداها ديده می شود.ارباب زاده از كارمندان با سابقه اداره 
ورزش و جوانان است كه حدود دو ســالی رياست هيئت بولينگ 
و بيليارد استان اصفهان را بر عهده داشــت و به دليل آنچه مشغله 
كاری عنوان شــده بود، از سمتش اســتعفا كرد. پس از بركناری 
محسن شيرانی از رياست هيئت گلف استان اصفهان، ارباب زاده به  
عنوان سرپرست اين هيئت معرفی شد؛ اما دوره فعاليت وی طولی 
نكشــيد و جايش را به حميد كريمی داد. بــرای مجمع انتخاباتی 
هيئت موتورســواری اســتان اصفهان، محمدعلی شــفيعی پور، 
احمد بازوبندی، مهدی شهابی، كامران ارباب زاده و مجيد خليلی 
متقاضی شده اند؛ اما به نظر می رسد مشغله كاری ارباب زاده، پايان 
يافته كه وی توانايی برعهده گرفتن مســئوليت ديگری را در يک 
هيئت ورزشی ديگر پيدا كرده اســت. به نظر می رسد در كنار ساير 
گزينه هايی كه برای رياست بايد مورد توجه قرار بگيرد، ابتدا مشغله 
كاری نامزدها مورد بررسی واقع شــود، تا افراد با مشغله باال برای 
رياســت هيئت ها اقدام نكنند و مهم تر از همه اينكه در صورتی  كه 
در هر مقطعی تصميم به كنار رفتــن گرفتند، دليل موجهی به جز 

مشغله كاری در پاسخ به افكار عمومی بيان كنند.

مردم شيلی قرار است برای بزرگ ترين و محبوب ترين ستاره كنونی 
فوتبال اين كشور يعنی الكسيس سانچز راهپيمايی كنند. الكسيس 
سانچز هم اكنون در آرســنال بازی می كند. اين بازيكن نخستين 
بازيكن شيليايی تاريخ باشگاه انگليسی آرســنال به شمار می رود. 
آرسنال تيمی است كه سال هاســت در ليگ برتر انگليس قهرمان 
نشده و قدرت الزم برای قهرمانی در ليگ قهرمانان اروپا را هم ندارد. 
اين تيم اخيرا در ليگ قهرمانان اروپا شكســت تحقير آميز و پنج بر 
يک را مقابل تيم بايرن مونيخ متحمل شــده است. هواداران فوتبال 
شيلی اعتقاد دارند لياقت سانچز بازی كردن در تيمی بزرگ تر است. 
آنها می خواهند سانچز به بارسلونا برگردد يا اينكه در تيمی بازی كند 
كه حداقل توانايی قهرمانی داشته باشــد. قرار است مردم شيلی در 
تاريخ اول مارچ در شهر سانتياگو يک راهپيمايی برای جدايی سانچز 
از آرسنال برگزار كنند.نام اين رويداد »راهپيمايی ملی برای جدايی 
سانچس از آرسنال« است و احتماال بيش از 4000 نفر در اين مراسم 

حضور خواهند داشت.

دوايت يورک كه سال ها قبل در تيم منچســتريونايتد زوج موثری 
در كنار اندی كول به وجود آورده بــود، روز جمعه به هنگام ورود به 
اياالت متحده حسی همچون يک مجرم پيداكرد. او قبل از اين اتفاق 
در مراسمی مربوط به فيفا همراه با پيتر اشمايكل، هم تيمی سابقش 
شركت كرده بود. ماموران بخش مهاجرت فرودگاه ميامی به او اجازه 
ورود به خاک آمريكا را ندادند. به ايــن دليل كه مهر ورود به ايران در 
گذرنامه اش به خاطر بازی ســتارگان جهان برابر ستارگان ايران در 
سال 2015 در تهران وجود داشت.   او كه روز جمعه از دوحه قطر عازم 
ترينيداد و توباگو از طريق ميامی بود گفت: »واقعا نتوانستم باور كنم 
چه اتفاقی رخ داد. تعداد سفرهايی كه به آمريكا داشته ام آنقدر زياد 
بوده كه حسابش از دستم در رفته است. اين كشور را دوست دارم؛ اما 

با من رفتاری كرد كه گويی يک مجرم هستم. «   

تشکر همسر جردن باروز 
از مردم ایران

اگر مشغله کاری دارید 
رییس هیئت نشوید

 راهپیمایی 4 هزار نفری 
برای حمایت از یک فوتبالیست

جرم عجیب دوایت یورک؛ 

سفر یک روزه به ایران!

اتفاق روز

فوتبال جهان

درخواست روز

مستطیل سبز

ســپاهان همچــون فصل گذشــته خــوب نتيجه 
نمی گيرد و تقريبا می توان گفت اين تيم هيچ اميدی 
به اضافه شــدن به كورس قهرمانی و حتی كســب 

سهميه آسيايی ندارد. 
بعد از نتايج نامطلوبی كه ســپاهان فصل گذشــته 
گرفت، مديريت وقت اين باشــگاه با رويكرد به اصل 
جوان گرايی، عبدا... ويســی ســرمربی تيم قهرمان 
فصل گذشــته را اســتخدام كرد تا با تفكری جديد 

فصلی نو را در تاريخ اين باشگاه رقم بزند.
اتفاقی كه البته تاكنون نيفتاد و آنچه مشخص است 
اينكه شرايط تيم ســپاهان با فصل گذشته ای كه با 
فركی شروع كرد و با استيماچ به پايان رسيد تفاوت 

چندانی نداشته است. 
عبدا... ويســی و همكاران مســتقيمش در سپاهان 
معتقدند اركان و اجزای اين باشــگاه با آنها همســو 
نيست و او همكاران غير اصفهانی اش را از سر اجبار 
تحمــل می كنند. ويســی در يكی از نشســت های 
خبری اش مشــخصا و با صراحت از ليدرهايی سخن 
گفت كه از او مطالباتی داشتند و چون خواسته آنها را 

تمكين نكرد مورد فحاشی قرار گرفت. 
اينها نشان می دهد كه ويســی جايگاه مناسبی نزد 
هواداران تيم ســپاهان ندارد. از ســوی ديگر رصد 
رسانه های حامی باشگاه ســپاهان هم حكايت از آن 
دارد كه اين رســانه ها نيز رويكرد مثبتی به ويسی و 

عملكردش ندارند. 
ويســی كه از حمايــت الزم بين هــواداران و حتی 
رسانه های وابسته به باشگاه سپاهان برخوردار نبود، 
حاال آن حمايت الزم را از سوی مديرعامل باشگاه نيز 
احساس نمی كند. مصاحبه ای كه طاهری مديرعامل 
باشــگاه اخيرا انجام داده و در آن تصريح داشته كه 
ليست گرفتن از ويســی به منزله برنامه گرفتن از او 
نيست، به خوبی نشــان می دهد ويسی حتی تحت 

حمايت مديرعامل باشگاه هم نيست. 
ســپاهان در پايان هفتــه بيســت و دوم ليگ برتر، 
جايگاهی بهتــر از دهم جدولی ندارد و اين شــرايط 
مطلوب مديريــت و هواداران باشــگاه نيســت؛ اما 
می توان اين شــرايط را از زاويــه ای ديگر هم مورد 

بررسی قرار داد. 
شــايد همين عدم اعتماد از ابتــدای فصل و فقدان 
حمايت های الزم از فردی كه فصل قبلش با قهرمانی 
كار خود را به اتمام رســانده دليل مهمی اســت كه 

سپاهان را در اين شرايط قرار داده است.

وضعیت عجیب عبدا... ویسی 
در اصفهان

  با نگاهی كوتاه به گذشــته نه چنــدان دور كادر فنی تيم 
ملی متوجه می شــويم كه كريمی، مهماندوست، مقانلو و 
حتی در مدتی خليفه، زمانی خود در كادر فنی تيم ملی به 
عنوان دستيار و كمک مربی فعاليت می كردند و مسئوالن 
فدراســيون در زمان هايی كه ناچار به انتخاب مربی جديد 
در رأس تيم ملی بودند، پيكان انتخاب را ســوی كســی 
گرفتند كه سابقه كمک مربيگری تيم ملی را داشته باشد. 
در اكثر مواقع اين انتخاب نيز به درستی جواب داده و تيم 
ملی نتايج بسيار خوبی كســب كرده است. همين موضوع 
در مورد انتخاب بی باک مدنظر اعضــای كميته فنی و به 
خصوص رييس فدراســيون قرار گرفت. شــايد حضور در 
كنار مقانلو و تجربــه رويدادهای بزرگی چــون قهرمانی 
جهان، چندين مرحله گرندپری ها، بازی های آســيايی و 

به خصوص المپيک باعث شــد تا مهدی بی باک به عنوان 
نفر اول وظيفه آماده سازی تيم ملی برای حضور در بيست 
و ســومين دوره رقابت هــای قهرمانی جهــان را برعهده 
داشته باشــد. در واقع كميته فنی از ســه گزينه روی ميز 
خود )خليفه، عسگری و بی باک(، شــخصی كه كمترين 
رای را در شــورای فنی داشــت انتخاب كرد. كسی كه به 
عنوان مربی در ليگ برتر تجربه ای ندارد و شايد اين بخش 
تنها دليل مشترک منتقدين به انتخاب بی باک باشد. ولی 
آشنايی او با شــرايط ملی پوشــان و از همه مهم تر حضور 
در رويدادهای بزرگ جهانی بــه عنوان مربی، اين ضعف را 
پوشــش داده و موافقان انتخاب وی به آن تكيه می كنند. 
مهدی بی باک كه در ۳۷ سالگی هدايت تيم ملی را برعهده 
گرفته را بايد جوان ترين ســرمربی تاريخ تكواندوی ايران 

ناميد. وی ســال 1۹۹۷ در جام جهانی مصر با 1۷ ســال 
سن موفق به كســب مدال طال شد. اين طال را بايد سرآغاز 
دوران طاليی تكواندوی ايران ناميد كه پس از آن هميشه 
تكواندو يک پای سكوی قهرمانی در هر تورنمنت معتبری 
بوده است. البته او را بايد بدشانس ترين ملی پوش تكواندو 
نيز معرفی كنيم كه در آستانه حضور در المپيک با آسيب 
ديدگی شديد، حضور در اين رويداد بزرگ را از دست تا با 
وجود داشتن مدال های رنگارنگ جهانی، آسيايی و ... جای 
مدال المپيكی در كلكســيون افتخارات او برای هميشــه 
خالی باقی بماند؛ اما در ميان تمــام واكنش ها به انتخاب 
بی باک، بايد به اســتقبال خوب اعضای تيــم ملی به اين 
انتخاب اشــاره كرد. تكواندوكاران تيــم ملی در گفت وگو 

با خبرنگار مهر به اين انتخاب واكنش مثبتی نشان دادند. 
مسعود حجی زواره بی باک را بهترين و كارآمدترين گزينه 
روی ميز شــورای فنــی ناميد.  مهــدی خدابخش گفت: 
مهدی بی باک پتانســيل بااليی دارد و در اين مدت تجربه 
خيلی خوبی در ميادين مختلف به دســت آورده اســت. 
اكنون فرصت خوبی اســت كه اين توانايــی را به نمايش 
گذاشته و تكواندوی ايران را به جايگاه اصلی خود برساند. 
اين مربی ســرد و گرم روزهای ســخت را چشــيده و با او 

روزهای خوبی در راه است. 
ســجاد مردانی ديگر عضو تيم ملی تكوانــدو هم واكنش 
مثبتی به انتخاب بی باک داشــت. وی بــه خبرنگار مهر 
گفت: بی باک يک مربی فنی است كه به خوبی می داند از 

تكواندوكار چه انتظاری بايد داشت. 
او طی سه ســال گذشته در شكســت و پيروزی كنار ملی 
پوشــان بوده و از ســطح توانايی اعضای تيم اطالع كافی 
دارد. من مطمئنم كه با مهدی می توانيم به روزهای خوب 
بازگرديم. ابوالفضل يعقوبی هم با ابراز خوشــحالی از اين 
انتخاب گفت: من ســرباز تيم ملی هســتم و هر مربی كه 
انتخاب شــود وظيفه دارم تا ســرحدتوان برای موفقيت 
تيم ملی تالش كنم. ولی مهدی بی باک ســال ها قهرمان 
بوده و اكنون نيز رابطه عاطفی و فنی خوبی با اعضای تيم 
دارد. تيم ملی با مهدی باک يكــی از مدعيان رقابت های 
جهانی خواهد بود.  بهنام اسبقی نيز حضور مهدی بی باک 
در رأس كادر فنی تيم ملی را به فــال نيک گرفت و اظهار 
داشت: بعد از مقانلو، بهترين گزينه مهدی بی باک بود كه 
می توانست اين مسئوليت را برعهده بگيرد و اين يک اتفاق 
خوب برای تيم ملی اســت. بی باک در تمامی مســابقات 
كنار تيم ملی تجريبات گرانبهايی كســب كرده و به دليل 
آشــنايی با روحيات و شــرايط فنی تک تک ملی پوشان 
معتقدم می تواند ادامه دهنده موفقيــت های تكواندوی 
ايران در سطح بين الملل باشــد. در چنين شرايط انتظار 
می رود ســرمربی جديد تيم كه در زمره تحصيلكرده های 
تكواندوی ايران اســت با ارائه يک برنامه مدون و انتخاب 
همكارانی همراه بتواند با شــيوه ای عادالنه تركيب اصلی 
را انتخاب كرده و برای كسب نتيجه مطلوبی در رقابت های 

قهرمانی جهان با قدرت كار خود را پيش ببرد.

نقاط ضعف و قوت انتخاب سرمربی تیم ملی تکواندو؛

بیباکموفقمیشود؟

 هدایت تیم ملی تکواندو از سوی کمیته فنی به مهدی بی باک سپرده شــد. این انتخاب واکنش های مثبت و 
منفی زیادی در پی داشته که بازخورد مثبت آن بیشتر بود و اغلب کارشناسان حضور بی باک را در ادامه روند 

چرخه حضور مربیان تیم ملی در رأس کادر فنی می دانند.

کسی که به عنوان 
مربی در لیگ 
برتر تجربه ای 

ندارد و شاید این 
بخش تنها دلیل 

مشترک منتقدین 
به انتخاب بی باک 

باشد

برگزاری جام جهانی كشــتی در كرمانشــاه و صف های 
طوالنی برای ورود به ســالن، نكته ای تاثير گذار در برپايی 

اين مسابقات بود.
اگــر رقابت هــا در تهران برگزار می شــد، شــايد چنين 
اســتقبالی صورت نمی گرفــت و چنيــن جمعيتی برای 
تماشای رقابت ها به سالن نمی رفتند. شور و اشتياق مردم 
برای تماشای بازی های كشتی، بی شک يک پيغام داشت 
اينكه فقط نبايد بازی های ملــی را در پايتخت برگزار كرد 
و می توان با برگزاری بازی ها در اســتان های ديگر نه تنها 
بين مردم شور و اشــتياق به وجود آورد، بلكه استقبال از 

بازی های را هم افزايش داد. 

اتفاقــی كه در كرمانشــاه افتاد مــی توانــد الگويی برای 
فدراســيون فوتبال هم باشد. اشــكالی ندارد كه بازی تيم 
ملی در شــهرهای ديگر برگزار شــود. بی شک می توان با 
برگزاری بازی ها در شــهرهايی غير از تهران، استقبال از 

بازی های ملی را هم دو چندان كرد. 

مدافع ذوب آهن در مورد شكست تيمش مقابل استقالل 
گفت: ما بازی خوبی انجام داديم، اما متاسفانه از فرصت ها 
استفاده نكرديم. مشكل ما همين اســت و در هر مسابقه 
حريفــان از موقعيت های كم شــان اســتفاده می كنند و 
به پيروزی می رسند؛ البته اين شــرايط پايدار نمی ماند و 
تيمی كه موقعيت گل ايجاد می كنــد، قطعا نتيجه اش را 
خواهد گرفت. ســيدمحمدرضا حســينی در ادامه افزود: 
اســتقالل در اين مســابقه فقط دفاع می كرد و از معدود 

فرصت هايش نهايت استفاده را برد.
هافبک تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان كرد: 
اين درســت اســت كه در اين چنــد هفتــه نتايج خوبی 

نگرفتيم، اما می دانيم چطور بايد از بحران خارج شويم.
حســينی راجع به تقابل تيمش با العين امــارات در ليگ 
قهرمانان آســيا، اظهار داشــت: اين بازی ها شرايط خاص 
خودش را دارد و بازيكنان ما قطعا انگيــزه زيادی دارند تا 

اين تورنمنت را خوب شروع كنيم. 

از بحران خارج می شویمکپی برداری فوتبال از کشتی

 مديرعامل باشــگاه ذوب آهن گفــت:  تيم های 
ايرانی در ليگ قهرمانان آســيا، حاشــيه امنيتی 
ندارند. ســعيد آذری در مورد بازی تيمش مقابل 
العين امــارات در ليــگ قهرمانان آســيا اظهار 
داشــت: فوتبــال را نمی شــود پيش بينی كرد، 
بازيكنان ما برای حضور در ليگ قهرمانان آســيا 
انگيزه فراوانــی دارند و اين مســابقات ربطی به 
ليگ برتر خودمان و نتايج آن نــدارد.  وی ادامه 
داد: ما بايــد در اولين گام با نايــب قهرمان فصل 
گذشــته ليگ قهرمانان آســيا روبه رو شويم كه 
كار دشــواری اســت. اميدوارم شــرايط طوری 
نشــود كه مثل ليگ خودمان در هر بازی 4 يا 5 
موقعيت خوب گلزنی را از دســت بدهيم؛ البته 
می دانيم كه باشــگاه العين چند هفته ای اســت 
كه دچار مشكل شــده، ضمن اينكه اين باشگاه 
اجــازه جدايــی عمرعبدالرحمن را هــم نداده 
كه همه اينها نــكات مثبتی برای ما می باشــد. 
مديرعامل باشــگاه ذوب آهن افزود: می دانيم كه 

با تيم قدرتمنــدی بازی داريم كــه فقط از نظر 
نيروی انسانی از آنها سر هستيم. در مجموع فكر 
می كنم تيم های ايرانی در ليگ قهرمانان آســيا 
حاشــيه امنيتی ندارند؛ البته ما هميشه اميدوار 
هســتيم اما می دانيــم كه كار ســختی پيش رو 
داريــم. آذری در واكنش به اظهــار نظری كه از 
طرف مجتبی حســينی در فضای مجازی پخش 
شــده كه در آن اعالم كرده بازيكنان استقالل در 
بازی با ذوب آهن حالت طبيعی نداشــتند، گفت: 
من هيچ وقت در مورد اظهار نظرهای رسمی كادر 
فنی صحبت نمی كنم چه برسد به االن كه اظهار 
نظر غير رسمی اســت. وی در پاسخ به اين سوال 
كه آيا واقعا بازيكنان اســتقالل در بازی با تيمش 
غير طبيعــی بودند، عنوان كرد: مــا غير طبيعی 
بوديم نه اســتقالل! مديرعامل باشگاه ذوب آهن 
در خصوص بازگشت قاسم  حدادی فر به ميادين 
اظهار داشــت: حدادی فر قهرمان ملی ماست و 
باتوجه به تجربه بين المللی كه دارد می تواند به ما 

كمک كند. حدادی فر گرگ باران ديده است. بايد 
از اين بازيكن تشكر كنم كه خيلی خوب خودش 
را به شرايط بازی رساند، جوان ها بايد اين چيزها 
را از حدادی فــر ياد بگيرند. بــاور كنيد وضعيت 
بدنی حدادی فر از خيلی از بازيكنان ليگ برتری 
بهتر اســت. آذری در پايان در مورد وضعيت رضا 
شــكاری و حضور اين بازيكن در تيم روســتوف 
روسيه خاطرنشان كرد: شكاری بازيكن ماست و 
بايد بــه ذوب آهن برگردد، او بايد يــاد بگيرد كه 

چطور رفتار كند.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در دیداری حساس و نفس گیر، فینال جام جهانی کشتی 
آزاد را از آمریکا برد تا هشتمین قهرمانی کشورمان در جام جهانی به دست آید.فینال 
هیجانی و پر استرس جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه بین ایران و آمریکا برگزار 
شد و ایران توانست هشتمین قهرمانی خود را در این رقابت ها با پیروزی 5 بر 3 به دست 
بیاورد. ایران در اوزان سبک توانست 3 برد پی در پی را به دست بیاورد؛ اما جردن باروز 
در وزن 74 کیلوگرم بردهای رقیب را آغاز کرد تا جایی که کشتی 125 کیلوگرم در 
حالی برگزار شد که نتیجه 4 بر 3 بود و با وجود ضربه فنی حسن یزدانی برنده آن دیدار 
قهرمان جام جهانی می شد.کمیل قاسمی با یک برد قاطعانه و به موقع ایران را برنده دیدار 
سنگین وزن و جام جهانی کرد تا جشن کرمانشاهی ها با طعم قهرمانی به پایان برسد.

قاب   روز خارج از گود

قهرمانی ایران در سرزمین پهلوان ها آذری :

تیم های ایرانی در آسیا، حاشیه امنیتی ندارند

.. کیوسک

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2081  | February  19 , 2017 | 16 Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2081 | یکشنبه 1 اسفند  1395|  21 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
مشکالت موسسات مالی و اعتباری سریع تر حل شود

ویژه

با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری؛

مراسم سی امین سالگرد شهادت 
حاج حسین خرازی برگزار می شود 

مراســم ســی امین ســالگرد شــهادت فرمانده لشــکر 14 امام 
حســین)ع(، حاج حســین خرازی پنجشــنبه پنجم اسفند در 
اصفهان برگزار می شود. این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا 
و عموم مردم، با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری و مداحی حاج 
صادق آهنگران از ســاعت 15 تا 17 در خیمه حســینی گلستان 

شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.

کمی آن طرف تر از ناژوان؛ 

جایی برای زندگی

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل فرهنگسرای گلستانه با 
اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان

حمایت از فعالیت های فرهنگی 
مساجد توسط شهرداری اصفهان

یکی از جاذبه های گردشــگری مهم  اصفهان، جاده الفت و باغ 
پرندگان، باغ خزندگان، آکواریوم و... اســت که بعضی از آنها در 
کشور یا حتی خاورمیانه بسیار خاص و بی نظیر هستند و همین 
موضوع باعث جذب گردشــگر و مسافران بســیاری شده و این 

جذابیت حتی برای اصفهانی ها هم ناچیز و تکراری نیست.
مســافران در ایام تعطیالت با توجه به ترافیک جــاده الفت، از 
کوچه و خیابان های محلی استفاده می کنند؛ ولی هیچ تابلویی 
برای راهنمایی آنها نصب نشده است و بعضی مواقع برای این که 
راه خود را پیدا کنند، ســردرگم در کوچه های این محله تردد 
می کنند که موجب نارضایتی شــدید مردم این محله می شود. 
شروع بهار و تعطیالت نوروزی این مشــکالت و ترافیک را چند 
برابر می کند ولی هنوز شــاهد تغییر یا توجه خاصی از ســوی 

مسئوالن شهری نیستیم. 
در کوچه های این محله چاله هایــی وجود دارد که گاهی اهالی 
مجبور شــده اند آنها را با کچ و ســیمان یا حتی کود حیوانی به 

همراه خاک پر کنند.
یکی دیگر از خواســته ها و انتقادات مردم درخصوص بن بست 
مریم در این محله است که مســئوالن قول داده بودند با ایجاد 
فضای سبز و نصب وســایل ورزشــی در این محله، فضایی زیبا 
برای مردم درســت کنند؛ ولی محلی که برای ایجاد این فضای 
دلنشین در نظر گرفته شــده بود، اکنون تبدیل به محلی برای 
انداختن زبالــه و نخاله شــده و نکته قابل توجه این اســت که 
ساکنان این کوچه عریض، خودشان دست به کار شدند و جدول 
خیابان را درســت کرده و همچنین یک صندلــی در این کوچه 

برای نشستن با همسایه های خود نصب کرده اند.
با اقدامات کم هزینــه و کوتاه مثل نصب یک ســطل زباله و یا 
پروژه هایی با هزینه بیشــتر و بازدهی بســیار باال مثل ساختن 
رســتوران، می شــود چهره این محله را به طور غیر قابل باوری 
تغییر داد؛ لذا از مسئوالن مرتبط تقاضا داریم توجه ویژه خود را 

به ساکنان این محله عیدی بدهند.
جالالن، نام محله ای در جنوب غربی اصفهان اســت که پیش 
از این نیز رسانه ها مشــکالت آن را انعکاس داده اند؛ ولی تغییر 
خاصی در شــرایط محله و  توجه مســئوالن ناژوان و شهرداری 

منطقه احساس نشد.

مدیر منطقــه 8 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: بــه منظور 
ارتقای ســرانه فرهنگی منطقه، احداث فرهنگســرای گلستانه 
در دستور کار قرار گرفت. عباســعلی نصوحی با اشاره به اینکه 
این فرهنگســرا با مســاحت 980 متر مربع، یکی از بزرگ ترین 
فرهنگســراهای منطقه اســت، ادامــه داد: عملیــات اجرایی 
فرهنگسرای گلســتانه در محله مارچین و با اعتبار 2میلیارد و 

500 میلیون تومان به پایان رسید.
مدیر منطقــه 8 شــهرداری اصفهان اعالم کرد: فرهنگســرای 
گلســتانه در آینده نزدیک با حضور شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی شــهر اصفهان به بهره برداری رسمی می رسد. نصوحی 
در ادامه با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه خاطرنشــان کرد: 
به دنبال توســعه فضای ســبز منطقه، احداث بوســتان محلی 
بهرام آباد با مســاحت 7 هزار مترمربع در دست اجراست. وی با 
اشــاره به اینکه برای این پروژه 24 میلیارد و 500 میلیون ریال 
هزینه شده است، اعالم کرد: بوستان محلی بهرام آباد در آینده 

نزدیک به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.

مدیــر هماهنگی معاونیــن فرهنگــی شــهرداری اصفهان با 
اشاره به رویکرد شهرداری برای جلب مشــارکت عمومی برای 
فعالیت های فرهنگی شــهر گفت: فعالیت های فرهنگی شهر با 
مشارکت مردم و ســازمان های مردم نهاد از جمله کانون های 
مساجد انجام می شود. مهدی سلطان آقایی افزود: فعالیت های 
فرهنگی مساجد شهر اصفهان توسط شهرداری مورد حمایت و 
مساعدت قرار دارد و این مســاعدت ها در بودجه 96 شهرداری 
 اصفهان نیز پیش بینی شده که نقش مهمی در انجام و رشد این

فعالیت ها دارد.
ســلطان آقایی با اشــاره به فعالیت هــای فرهنگــی مناطق 
شــهرداری، تصریح کرد: با توجه به راه اندازی معاونت فرهنگی 
در تمامی شــهرداری های مناطق اصفهان، حمایت و توســعه 
فعالیت هــای فرهنگی رقم خورده و مراکــز فرهنگی نیز از این 

فرصت بیشترین استفاده را می برند. 
وی با بیان اینکه کمیته حمایت از طرح های فرهنگی، آمادگی 
بررســی و حمایت از طرح های مراکز فرهنگــی را دارد، گفت: 
فعالیت های مردمی با کیفیت و گســتردگی بیشتری در سطح 
شهر انجام شده و کمک های شــهرداری به کمک های مردمی 
افزوده می شــود و کارها بهتر و دغدغه مالی کمتری صورت می 

گیرد.
مدیر هماهنگی معاونیــن فرهنگی شــهرداری اصفهان اضافه 
کرد: حمایت از فعالیت های فرهنگی مســاجد، به مردمی شدن 
فعالیت های فرهنگی کمک کرده و پشــتیبانی و حمایت از این 

برنامه ها و فعالیت ها توسط شهرداری اصفهان انجام می شود.

شهرداری

گزارش روز

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان، با اشــاره به 
رهنمودهــای فرمانده معظــم کل قوا و نیــز تدابیر 
قــرارگاه تشــدید مقابله بــا قاچــاق کاال و ارز این 
فرماندهی درخصــوص برخورد جــدی و قاطعانه با 
پدیده شــوم قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه، 
اظهار کرد: دومیــن مرحله طرح ضربتــی کنترل و 
بازرســی از انبارهای دپوی کاال در ســطح اســتان، 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی به اجرا گذاشته شد. 
سرتیپ دوم پاســدار عبدالرضا آقاخانی درخصوص 
جزئیات ایــن طرح گفــت: این طرح بــا هماهنگی 
مقام قضائی در شهرســتان های اصفهان، نجف آباد، 
کاشــان، خمینی شهر، لنجان، شــهرضا، فالورجان، 
شاهین شهر و میمه، برخوار و مبارکه اجرا شد که 46 
تیم از پلیس آگاهی و پیشگیری و 20 تیم تخصصی 
از ســازمان های صنعت و معدن و تجارت، مدیریت 
نظارت و بازرسی اصناف، معاونت غذا و دارو، سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اداره کل گمرک 
اســتان حضور داشتند. وی با اشــاره به بازدید از 64 
انبار دپــوی کاال، اظهار کرد: درنهایــت 16 باب انبار 
حاوی محموله های کاالی خارجــی قاچاق به ارزش 

88 میلیارد و 955میلیون ریال، کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

 اجرای طرح ضربتی پلیس
در 10 شهرستان اصفهان

حمل و نقلخبرانتظامي

همیاری مردم در افزایش 
فرهنگ ترافیک

اصفهان، بزرگ ترین 
تولید کننده قیر است

استاندار اصفهان در جلسه بررسی وضعیت عرضه قیر 
و وکیوم باتوم تولیدی پاالیشگاه اصفهان به متقاضیان 
و همچنین مشــکالت واحدهای تولیدی و بسته بندی 
قیر اظهارداشــت: اصفهان بزرگ ترین تولید کننده قیر 
اســت و تولیدات آن باید ابتدا در داخل مصرف و سپس 
به خارج از استان ارسال شود. رســول زرگرپور با بیان 
اینکه پاالیشــگاه های جی اصفهان و نفت پاســارگاد 
در کنار واحدهایی قــرار گرفته اند که ایجاد اشــتغال 
می کنند و به نوعی تقسیم کار صورت گرفته است، گفت: 
مدیریت استان موظف است نرخ بیکاری را کاهش دهد 
و باید تولیدات اســتان در اصفهان مصرف شود تا بتوان 
نرخ بیکاری را کاهش داد. اســتاندار اصفهــان افزود: 
براســاس همه این مجوزها، بخشــی از آنچه به عنوان 
قیر تولید می شود، باید به تعهدات قراردادی ارائه شده 
و قسمتی دیگر در بخش خصوصی توزیع شود که باید 
در کارگروهی به ریاســت مدیرکل دفتــر هماهنگی 
اقتصادی استانداری و نماینده انجمن قیر پاالیشگاه جی 
و پاســارگاد و اتاق بازرگانی، درصد تخصیص مشخص 
شود. وی تصریح کرد: براســاس سهمیه تخصیص که 
در کارگروه مشخص می شــود، باید قیر به متقاضیان 

خصوصی و واحدهای قراردادی تحویل داده شود.

رییس کمیســیون حمــل و نقل، محیط زیســت و 
فن آوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
جا دارد به شــیوه دیگری موضوع پایــش را به کمک 
پلیس و ابزارهای کنترل ترافیک بیاوریم؛ پیشــنهاد 
من این است که به اســتناد سوابق بین المللی و وجود 
آمادگی بخش هــای مختلف مردمی، ســامانه ای را با 
کمک مردم و نهادهــای مردمی ایجاد کنیم. غالمرضا 
شــیران در ادامه گفت: در مرحله نخســت این طرح، 
از 10هزار راننده تاکســی پالک قرمز و 2هزار راننده 
اتوبوس قانونمند، به عنوان چشــمان تیزبین ترافیک 
و رفتارهای مردم استفاده می شــود تا هرگونه تخلف 
و ســهل انگاری و لجبازی ترافیکی را در ســایتی که 
در آینده با هماهنگی پلیس راهــور و با حفظ جوانب 
قانونی و حقوقی پیش بینی خواهد شد، گزارش دهند.

شیران تاکید کرد: جامعه مهندسان، جامعه پزشکی، 
آموزش و پرورش و کســبه شهر و بســیاری از اقشار 
گوناگون مــردم، این آمادگــی را دارند تــا در جهت 
افزایش فرهنــگ ترافیک کــه به نفع عمــوم مردم 
می تواند تمام شود اقدام و همکاری کنند؛ ما هم ظرف 
یکی دو ماه آینده با جدیت پیگیر این موضوع خواهیم 

بود.

شورا

رییس کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: حوزه 
مهندسی و ساخت و ساز در سال های اخیر با چالش ها 
و ابهاماتی روبه رو بوده اســت. عبدالرسول جان نثاری 
درخصوص مشکالت حوزه مهندسی و ساخت و ساز 
عنوان کرد: چند ماه قبل سواالتی را به صورت کتبی 
به نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
تحویل دادم تا از وزیر مربوطــه توضیح بخواهند؛ اما 
این کار صورت نگرفت. وی ادامه داد: با توجه به اعالم 
وصول استیضاح وزیر راه در مجلس شورای اسالمی، 
تقاضامندم نمایندگان مجلس از وزیر به صورت شفاف 
توضیح بخواهند. جــان نثاری در ادامه، با اشــاره به 
موضوع ساماندهی به دفاتر پیش خوان تصریح کرد: در 
گذشته تذکراتی داده شد و شهرداری مکلف شد طی 
دو ماه وضعیت موجود را آسیب شناسی و آیین نامه ای 
به شورا ارائه کند که در آن، جزئیات مربوط به تعرفه ها 
و نحوه پرداخت آمده باشــد. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: ماه ها از مصوبه شورا درخصوص دفاتر پیشخوان 
دولــت می گذرد امــا هنــوز آیین نامه آن از ســوی 
شــهرداری تدوین نشده اســت که امیدواریم هرچه 

زودتر این آیین نامه به شورا تقدیم شود.

آیین نامه ساماندهی دفاتر 
پیشخوان تدوین نشده است

رضا امینی در قســمتی دیگر از صحبت های خود با اشاره به 
اینکه برخی از موسســات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج 
اقدام به جذب ســرمایه کرده ولی در ادامه راه با مشــکالتی 
روبه رو شــده اند، اظهار کرد: باید ســریع تر برای این مسئله 
چاره ای اندیشــید؛ در غیر این صورت نســبت به حاکمیت 
بی اعتمادی ایجاد می شــود. رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: این موسســات با نام ائمه اطهار نیز فعالیت 
خود را شروع کرده اند که این مســئله باعث لطمه به نام این 
بزرگواران می شود. وی از مردم درخواست کرد تا در موسساتی 
سرمایه گذاری کنند که مجوزهای بانک مرکزی را دارا باشد. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه صحبت های 
خود با بیان اینکه نســبت بــه وعده هایی که به مــردم داده 
می شــود باید توجه ویژه ای داشــت، افزود: عمل نکردن به 
وعده ها باعث ســرخوردگی مردم می شود و درنهایت به اصل 
حاکمیت ضربه خواهد خورد؛ از این رو نســبت به عملیاتی 
شدن قول ها باید اهتمام ورزید. وی همچنین با اشاره به اینکه 
باید در شهرداری فعالیت ها به صورت کارشناسی دنبال شود 
اضافه کرد: در برخی از قســمت های شهرداری امضاهایی در 
پرونده ها انجام می شود که مدیر باالدستی آن را رد می کند.  
امینی ادامه داد: پــس از اطمینان از شــخص کارمند، باید 

نسبت به کارشناســی وی هم اطمینان حاصل کرد تا شاهد 
مشکالت اداری نباشــیم. وي همچنین با اشاره به اینکه عدم 
هماهنگي هاي الزم بین دستگاه هاي مختلف شهرداري، باعث 
بروز برخي از مشکالت مي شود بر ایجاد هماهنگي هاي الزم 

بین این بخش ها تاکید کرد.
کاهش مبلغ الیحه بودجه به منظور تحقق پذیري 

منطقي تر
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان در ادامه به تصویب بودجه 
96 شهرداری اشاره کرد و گفت: الیحه شهرداری اصفهان به 
مبلغ 3 هزار میلیارد تومان به شورای شــهر ارسال شد، اما با 
توجه به اینکه بودجه باید منطقي و تحقق پذیر درنظر گرفته 
شود، مبلغي از کل بودجه را کســر کردیم. امینی ادامه داد: با 
این حال مبلــغ کل بودجه مورد نظر 2 هــزار و 750 میلیارد 
تومان است که در جلسات تلفیق به تایید اعضاي شورا رسید. 
وی اعالم کرد: همچنین قرار است 565میلیارد تومان از کل 
این بودجه را دولت پرداخت کنــد؛ از این رو مبلغي از بودجه 

را کسر کردیم.
توجه به شــاخصه هاي اصفهان 1400 در بودجه سال 

آینده
وي با اشــاره به اینکه در الیحه بودجه ســال آتي برنامه هاي 

چشــم انداز اصفهان 1400 مد نظر قرار گرفته است، گفت: 
تحقق این چشــم انداز براي مدیریت شهري بسیار با اهمیت 
اســت؛ از این رو شــاخص هاي این برنامه را در الیحه بودجه 
ســال آینده درنظر گرفته ایم. رییس شــوراي اسالمي شهر 
اصفهان با بیان اینکه برخي از مشکالت الیحه بودجه به دلیل 
حضور نامرتب تعدادي از اعضاي شورا بود، افزود: در جلسات 
تلفیق که به مسئله بودجه پرداخته مي شــد برخي از اعضا 
حضور کمرنگ تري داشــتند و همین امر باعث شد تا برخي 
از قســمت هاي الیحه بودجه دیرتر و با دقت کمتري دنبال 
شــود. وي همچنین بخش عمده و مهم بودجه سال آینده را 
مختص موضوعات قطار شهري، توسعه فضاي سبز و احداث 
نمایشگاه بین المللي بیان کرد. امیني با بیان اینکه بودجه سال 
آینده نسبت به سال گذشــته 3 درصد افزایش داشته است، 
تاکیدکرد: این مسئله حاصل کار کارشناسي و دقیق اعضاي 
شورا و همکاري شهرداري است تا تحقق درآمدهاي شهري 

منطقي تر صورت گیرد.
وي عنوان کرد: بودجه سال 95 شهرداري اصفهان تا پایان ماه 
دهم، به میزان دو سوم از کل بودجه محقق شده است. رییس 

شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: البته 300میلیارد تومان از 
کل بودجه هم به وسیله فروش اوراق مشارکتي به دست آمده 

است.
باید از بودجه ریزي دولت الگو گرفت

امیني با اشاره به اینکه بودجه ریزي در دولت با مشخص بودن 
زمان، محل اعتبار و نحوه درآمدها صورت مي گیرد اضافه کرد: 
اگر این مهم وارد بودجه ریزي شهرداري ها هم شود بسیاري 
از مشکالت رفع مي شوند. وي ادامه داد: بهتر است در بودجه 
ریزي ها از نظرات نخبگان، مردم و کارشناسان بیشتر بهره برد 
تا جزئیات مسائل با دقت بیشتري رعایت شود. رییس شوراي 
اسالمي شهر اصفهان با اشــاره به اینکه نباید بودجه ریزي بر 
اســاس بازخوردها باشــد ادامه داد: به عنوان نمونه، بازخورد 
بودجه دهي به مسائل فرهنگي، مذهبي و ورزشي را نمي توان 
اندازه گیري کرد؛ زیرا این مسائل جنبه کیفي دارند نه کمي. 
وي ادامــه داد: البته پــروژه هایي را که قابل انــدازه گیري با 

شاخص هاي کمي هستند، باید به دقت بررسي کرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

مشکالت موسسات مالی و اعتباری سریع تر حل شود

شــهردار اصفهان در جلســه علنی امروز شورای شهر 
اصفهان با اشــاره بــه تصویب بودجه 96 شــهرداری 
اظهارکرد: بودجه 96 شــهرداری با همت و دلسوزی 
اعضای شورای شــهر در جهت تحقق توســعه پایدار 
شــهر در بهترین حالت ممکن تنظیم و تصویب شد. 
مهدی جمالی نژاد افزود: بودجه 96، دومین بودجه ای 
اســت که طبق راهبردهــای برنامه اصفهــان 1400 
تدوین شده است. شــهردار اصفهان ادامه داد: در یک 
ســال اخیر یک تیم کارشناســی مســئولیت تدوین 
بودجه ریزی عملکردی را برای رفع مشکالت موجود 
برعهده داشته اســت که نمونه بارز آن در پروژه های 
سرمایه ای شهری متبلور است. جمالی نژاد با اشاره به 
اینکه شفافیت، پاســخگویی و بهره وری از پیامدهای 
خوب بودجه بندی امســال اســت، اظهارکرد: بودجه 
96 نیز بــا رویکرد زیســت محیطی و ترافیکی تنظیم 
شده است. وی تاکید کرد: کمترین حاشیه و اختالف 
ســلیقه را در بودجه بندی ســال 96 با اعضای شورای 
شــهر اصفهان داشــتیم؛ همچنین شــاهد همراهی 
بســیار خوبی از مدیریت برنامه ریزی استان اصفهان 
برای مطالبات شــهرداری از دولت برای تامین بودجه 
قطار شهری بودیم که در ســال آینده این امر محقق 
خواهد شد. شهردار اصفهان اضافه کرد: در سال 97 نیز 
بودجه شهرداری اصفهان به منظور ایجاد شفاف سازی 
نوگرایی و خالقیــت در مدیریت شــهری، به صورت 

عملکردی تدوین خواهد شد.

در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، بودجه 
ســال 96 شــهرداری به مبلغ 2 هزار و 750 میلیارد 
تومــان به تصویب رســید. بودجه ســال 96 شــهر 
اصفهان حدود یک ماه گذشــته از ســوی شهرداری 
به شورای شهر تقدیم شد. این بودجه پس از بررسی 
در کمیسیون های تخصصی و تلفیق شورا، در جلسه 
علنی شورا به تصویب رسید. بودجه اولیه ارائه شده از 
سوی شهرداری اصفهان 3 هزار میلیارد تومان بود که 
با توجه به الزام شورای شهر اصفهان بر انقباضی بودن 
این بودجه، شــهرداری آن را تا 2 هزار و 750میلیارد 

تومان کاهش داد.
 سهم اعتبارات جاری شهرداری در بودجه 96 حدود 
750 میلیارد تومان و معادل 34 درصد بودجه است و 
اعتبارات عمرانی سال 96 شهرداری اصفهان نیز یک 
هزار و 975 میلیارد تومان معــادل 66 درصد بودجه 

برآورد شده است.

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورا:

بودجه 96 رویکرد
زیست محیطی و ترافیکی دارد

2هزار و 750میلیارد تومان

رییس شورای اسالمی شهر در جلسه علنی شورای اســالمی اصفهان با اشاره به اینکه برخی از مناطق شهر 
اصفهان مانند گورت و عاشق آباد، اسناد مشخصی ندارند و احراز این اسناد، یکی از خواسته های این اهالی 
است، گفت: از مسئوالن اداره کل راه و شهرســازی در خواست می شود نسبت به این موضوع رسیدگی های 

الزم را انجام دهند.

معاون مدیرکل امور روســتایی اســتانداری اصفهان با اشــاره به فعالیت های 
فرهنگی روستاهای اســتان اصفهان گفت: هزار و 800 آبادی و روستا در استان 
اصفهان وجــود دارد که بیش از 800 روســتا دارای جمعیت بــاالی 20 خانوار 
هستند. جهانبخش افزود: کمتر از 5درصد روستاهای دارای جمعیت باالی 20 
خانوار استان اصفهان مسجد ندارند که نیاز به احداث مسجد در این روستاست و 
البته برخی از این روستاها دارای امامزاده هستند که موضوعات مربوط به مساجد 
از جمله اقامه نماز جماعت، در این مراکز انجام می شــود. وی ادامه داد: مساجد 
در روســتاها در محوریت فعالیت های فرهنگی و اجتماعات مردم هستند که با 
تشکیل کانون های فرهنگی هنری مســاجد، فعالیت های فرهنگی در روستاها 

گسترش یافته و فرصتی برای غنی سازی اوقات فراغت  روستاییان هستند.

عضو شوراي اســالمي شــهر اصفهان اظهار کرد:  فعالیت هاي مدیریت شهري 
اصفهان، به منظور آماده سازي شهر براي استقبال مسافران نوروزي قابل تقدیر 
اســت. رســول جهانگیري ادامه داد: امیدواریم با توجه به این شرایط، فعالیت 
کارگاه هاي عمراني سطح شهر نیز متوقف شده تا شهر، سیماي بهتري داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه رنگ آمیزي جداول، خیابان هــا و پیاده روها  معموال در هفته 
آخر سال انجام مي شــود، تصریح کرد: برای بهبود شــرایط ترافیکي، این مهم 
هرچه زودتر انجام شــده و به آخر سال موکول نشــود. جهانگیري خاطرنشان 
کرد:  از تمامي کســبه و بازاریان تقاضامندیم تا با ایجاد شــرایط مطلوب، ذائقه 

شهروندان را براي ورود به سال جدید شیرین کنند.

معاون مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان:

کمتر از 5درصد روستاهای استان اصفهان مسجد ندارند
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:

هوای مردم را داشته باشید

با 17 رای موافق اعضای شورای شهر، بودجه
شهرداری اصفهان تصویب شد؛
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گوناگون

کلیسای برفی در روسیه

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

معــارف انقالب، مــروری بر دیــدگاه هــای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی،پیرامون انقالب اســالمی نوشــته »علیرضــا مختار پور 

قهرودی« را نشر انقالب اسالمی چاپ کرده است.
حضرت آیت  ا... خامنــه اي که خود در تمام مراحل تكوین، رشــد و 
پیروزي انقالب اســالمي حضور فعال، مســتمر و موثر داشته  اند به 
دلیل اهمیت آشــنایي نســل هاي مختلف، خصوصا نسل جوان با 
علل، عوامل، مراحل، ویژگي هــا و آثار انقالب اســالمي همواره در 

فرصت هاي گوناگون به تبیین انقالب اسالمي پرداخته  اند.
آنچه در این کتاب گردآوري شده، گزیده  اي از دیدگاه هاي معظم  له 
در موضوع انقالب اسالمي است که در طول بیش از 20 سال گذشته 
در دیدارها، ســخنراني  ها و خطبه  هاي نماز جمعه بیان شده است.  

در صفحاتی از کتاب با عنوان اسالم، رمز پیروزي انقالب می خوانیم:
نكته اول - که اصلی  ترین عنصر تشكیل  دهنده نظام است - عبارت 
است از اســالم  گرایی و تكیه بر مبانی مستحكم اســالمی و قرآنی. 
بســیاری از این حقیقت بســیار موثر غفلت کردند؛ اما راز پیروزی 
انقالب در این نكته بود؛ چــون ملت ایران از اعماق قلب به اســالم 
معتقد و مومن و وابسته بود و هست. اغلب ملت های مسلمان همین  
گونه  اند و اگر موانع از سر راهشــان برداشته شود، ایمان عمیق آنان 

به اسالم آشكار خواهد شد. 
از این رو، وقتی مردم پرچم اســالم را در دســت امام)ره( مشاهده 
کردند و باور کردند که ایشــان برای احیای عظمت اسالمی و ایجاد 
نظام اسالمی وارد میدان مبارزه شده اســت، ِگرد او را گرفتند. بعد 
هم که انقالب پیروز شــد، با همین انگیزه، از روی طوع و رغبت در 

میدان های خطر حاضر شدند؛ چون ایمان آنها به اسالم، عمیق بود.

بادمجان شکم پر ترکیه

لبخندک

ادب از که آموختی؟)2(

مواد داخلی
برنج 1 لیوان شســته و آبکش شــده، پیاز 
1عدد ریز خرد شــده، فلفل سبز 1عدد ریز 
خــرد شــده، رب گوجــه فرنگی،جعفری، 

سیر،نمک و فلفل سیاه و پاپریکا
طرز تهیه

این غذای بدون گوشــت طعم لذیذی دارد. 
ابتدا بادمجان هــا را یک در میان پوســت 

می گیریم و در آب نمک قرار می دهیم.
پیاز را در تابه ریخته و تفت می دهیم سپس 

رب و فلفل ســبز را اضافه می کنیم. اکنون برنج، نمک و ادویه را همراه با نصف لیوان آب 
در ظرف مورد نظر ریخته و در آن را  می گذاریم تا بپزد و آبش را بکشــد؛ برنج باید کامال 
بپزد. بادمجان ها را شســته و خشک می کنیم، آنگاه از وســط آنها را می بریم و در روغن 
گرم شــده قرار داده و کمی تفت می دهیم تا نرم شــود و تغییر رنگ دهد ســپس روی 
دستمال روغن گیر قرار داده تا روغن اضافی آنها برود. پس از آن در ظرف چیده به طوری 
که قسمت برش داده شــده رو بماند و داخلش را با مواد داخلی پر کرده و زیاد فشار نمی 
دهیم. روی غذا را نیز با سیر، گوجه فرنگی و فلفل سبز تزئین می کنیم. دو قاشق رب را در 
1 لیوان آب گرم حل کرده و می ریزیم به گونه ای که زیاد روی برنج نیاید ســپس با فویل 
روی آن را می بندیم تا برنج ها خشک نشــود و نرم بماند. اکنون غذای آماده شده را در فر 

200 درجه قرار  می دهیم و نیم ساعت بعد فویل را بر می داریم تا روی آن طالیی شود.

امروز مي خواهــم درباره رابطــه والدین و 
فرزندان بنویســم. البته من خــودم فرزند 
ندارم اما به هرحال فرزند بوده ام و رابطــه چندتایي از والدین با 

فرزندانشان را هم دیده ام. 
یعني نخوردم نــون گندم اما چندتایي  دیده ام دســت مردم! به 
همین سبب تصمیم گرفتم از مشــاهداتم درباره رابطه والدین و 
فرزندان بنویسم تا ببینیم که رفتارهاي والدین چقدر با متدهاي 

علمي منطبق هستند.
دو: انسان غذای گربه است

ما یک فامیل داریم که به شدت از گربه می ترسد. می گویند وقتی 
بچه بوده یک گربه که گویا خودش ترس از ارتفاع داشته از باالی 
دیوار ســرش گیج می رود و صاف می افتد روی ســر این فامیل 
ما. فامیل ما اول غش می کند و بعد از آن، گربه ترس می شــود. 
همین فامیل ما بعدا صاحب بچه شــد و برای ترساندن آن طفل 
معصوم به جای استفاده از هر موجود واقعی و غیر واقعی ترسناکی 
برای مثال: دیو دو سر، دیگ به سر، داعش و لولو از گربه استفاده 
می کند. مثال روزی که می خواستند پســتانک را از سر این بچه 
بیندازند گفتند که پســتانکش را گربه برده اســت. در گام بعد 
خواستند یادش بدهند که پفک، خوراکی مفیدی برایش نیست 
بعد از کلی فکر درباره روش های تربیتی گفتند: »نخورگربه رفته 
تو پفک ها!« بچه فامیل مــا خالصــه از آب و گل درآمد و وقت 
زن گرفتنش شــد، همین فامیل گربه ترس مــا که اصال عروس 
پیشنهادی را نپسندیده بود، نشست کنار پسرش و گفت: »مامان 
این چیه؟ قیافه اش مثل گربه می مونه!« و با این ترفند آن مورد 
خاص از لیست خط خورد. پســر فامیل ما به حدی از گربه نفرت 
پیدا کرد که زمان دانشجویی چندتایی گربه را در خوابگاه دار زد 
و این منهای همه گربه هایی بود که به آنها ســنگ پرت می کرد 
یابه آنهــا لگد می زد. بــه این ترتیب 
به جای اینکه ترس غیرمنطقی بچه 
را از او بگیریــد، بچــه را از چیزهای 
 الکی بترســانید تا 
بی درد ســـر 

تربیت شود!

معارف انقالب

چگونه از سد توقف کاهش وزن عبور کنیم؟
بــه دنبــال فعالیت هایــی که در علم پزشــکی صــورت گرفتــه اســت، تغییرات 
و پیشــرفت های فراوانــی در علــم کاهــش وزن ایجاد شــده اســت. همچنین با 
 تعداد بی شــماری از افــراد کار شــده تــا بتوانند بــه وزن هدف و ســالمت خود

 دست پیدا کنند.
 هر کســی می تواند با کاهش یا به کلی قطع کردن قند، آرد سفید و غذاهای فرآوری 
شــده از برنامه غذایی اش، ایجاد تغییر در میزان وعده ها، تنظیم مقدار کربوهیدرات، 
پروتئین و چربی در وعده ها و افزایش تمرینات هوازی و قدرتی )یا مقاومتی( مقداری 
وزن کم کند. با این حال همواره کســی که در ابتدا وزن کم می کند ممکن است پس 
از مدتی با کوهــی به نام توقف کاهش وزن مواجه شــود. آنهایــی که حس می کنند 
با کاهش وزن، ســبک زندگی شان سالم تر شــده و انرژی بیشــتری دارند در چنین 
شــرایطی که دیگر ترازو حرکت مثبتی از خود نشــان نمی دهد احســاس ناامیدی 

می کنند. 
بنابراین جدا از توصیه های همیشــگی درباره برنامه غذایی و ورزشی، به نکاتی برای 

آنان که فکر می کنند نمی توانند به هدفشان برسند اشاره می شود.
۱- خواب خود را ارزیابی کنید

کمبود خواب، منجر به التهاب و افزایش سطح کورتیزول می شود، هورمون استرسی 
که منجر به سوخت و ساز ضعیف بدن و مقاومت به انسولین می شود.

 کمبود خواب همچنین می تواند باعث به هم ریختگی در هورمون های تنظیم کننده 
اشتها و سیری ) لپتین و گرلین ( شود و وقتی سطح باالی گرلین و سطح کمی لپتین 

داشته باشید، بیشتر غذا خورده و کمتر احساس سیری خواهیدکرد.

نداشاه نوری

 مردی در یکی از روســتاهای روســیه با استفاده 
از برف ســنگینی که در آن منطقه آمده بود، یک 
کلیســای برفی ساخت. الکســاندر باتوکتین ۴1 
سال ســن دارد و در روستای ســیبرین در شهر 
ساســنوکا در روســیه زندگی می کند. او ۶ هفته 
روی 12 مکعــب بزرگ یخ کار کرده تا توانســته 
کلیسایی ســه متری در دهکده بســازد تا اهالی 
روســتا محلی برای دعا و روشــن کردن شــمع 
داشته باشــند. در ساسنوکا و شــهرهای کوچک 
اطرافش هیچ کلیســایی وجود ندارد و کسانی که 
می خواســتند دعا کنند، باید فاصله زیادی را در 
جاده رانندگــی می کردند. الکســاندر که از این 
وضعیت ناراضی بود، تالش می کند یک کلیســا 

هرچند موقت برای روستای خودش بسازد.
این مرد ۴1 ســاله برای این کار چند ســال روی 
طرح و ایده اصلی این ساختمان فکر کرده و روی 

کاغذ ساختمان کلیسا را طراحی می کند.
امســال و بعد از اینکه برف ســنگینی در روستا 
آمد، او دســت به کار شد و بر اســاس طرحی که 
کشــیده بود، کلیســای برفی مخصوص روستا را 
برپا کرد. الکســاندر ۶ ماه تمام و هر روز در دمای 
منفی ۳0 درجه روی این ســازه کار کــرده تا به 
نتیجه رسیده اســت.  با اینکه این کلیسای برفی 
همزمان می تواند تنها میزبان دو تا سه نفر باشد، 
با این حال مردم روســتا هیچ شکایتی ندارند و از 
اینکه حاال کلیسای خودشــان را دارند خوشحال 
هســتند، آن ها حتی برای کلیسایی که می دانند 
موقتی است، وســیله هایی را آورده اند. حاال این 
کلیســای برفی در روستای ســیبرین تبدیل به 
محلی برای جذب توریست شده و کسانی هستند 
که برای دیدن این کلیسای سه متری که تماما از 

برف ساخته شده، به این روستا می آیند.  

جدول 2081

افقی
1- افزون خواه- کشتی مخصوص آذربایجان غربی

2- آغشته- مردانه نیست- مردان خدا
۳- وحشی- مرزبان- بیعانه- بوی رطوبت
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ظلمت شکن
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عمودی
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2- خاطر- آشکار- موجب رضای خداست

۳- آسیب و صدمه- قاصد ســلیمان- خان 
سابق ده- نیمه آزاد
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افتضــاح آمیــز دشــمن-  5- شکســت 
فرهیخته- ربیع

۶- رســن و فیلم آلفرد هیچــکاک- زنگ کاروان- 
مخترع قند

7- وسط-معکوس و برعکس- دردها
8- تیشه ور- بدون ممانعت- یار عدس

9- کجاوه- ســریال فرانســوی با بازی روژه هانن- 
نیمه رعیت

10- میهمــان ســرزمین عجایب- دســت آموز- 
شریک مال مردم

11- سرخاره- قرص آرام بخش- مهر قبولی زدن
12- خشک مزاج- میهمانی- نشاسته

1۳- مــردود- درختی چتــری- تبری کــه آن را 
برعکس نهاده اند- روز نیست

1۴- مرکــز کشــور فیلیپیــن- نمــای ظاهری 
ساختمان- خضاب
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موج سواری
 در سواحل ماساچوست آمریکا

غذا دادن به اسب
 در برف یک متری »ماساچوست« آمریکا 

پیش بینی می شود تا دو ســال آینده شهر شناوری در اقیانوس 
آرام مورد بهر برداری قرار گیرد.

دولت پلی نزی فرانسه، برای آغاز ســاخت اولین شهر شناور در 
sea stead� »اقیانوس آرام در طی دو ســال آینده، با مرکــز 

ing« قرارداد بسته است. هر چند فکر ســاخت شهر شناور، به 
دلیل سطح باالی آب کمی خیالی به نظر می رسد، اما مسئوالن 
دولت پلی نزی فرانســه معتقدند؛ این شــهر، مکانی فوق العاده 
برای تجربه روش های جدید کشت و زرع است. مسئوالن مرکز 
»sea steading« متخصــص در زمینه ســاخت مکان های 
شــناور و خالقانه، معتقدند؛ با طراحی و ســاخت شهر شناور، 
می توان آلودگی هــوا را کاهش، بیماران را درمان و گرســنگان 
را سیر کرد. قرار اســت این شهر از 11 ســکوی مستطیلی 50 
متری و 5 سکوی کناری ساخته شود. تمامی ساختمان های این 
 شهر ســه طبقه دارد که هر طبقه دربرگیرنده کتابخانه، هتل و

 سوئیت های مسکونی است.

 عجیب  ترین خیابان جهان
 با شیبی باور نکردنی

عجیب ترین خیابان جهان در نیوزیلند قرار دارد و به علت شیب 
زیاد معروف و ثبت جهانی شده است.

خیابان »Baldwin« در شــهر »Dunedin« واقع در جنوب 
نیوزیلند، پرشــیب ترین خیابان مســکونی ثبت شده در جهان 
اســت.در بخش هایی از خیابــان »Baldwin«، میزان شــیب 
به ســی و پنج درصد می رســد که برابر با نوزده درجه اســت. 
دوچرخه ســواری در ایــن خیابان بســیار خطرناک اســت و 
 شــهرداری معموال مــردم را از دوچرخه ســواری در این مکان

 منع می کند.
در فصل شــلوغ ســال از اکتبر تا فوریه، روزانه صدها گردشگر 
از اوایل طلوع آفتاب تا تاریک شــدن هوا از ایــن خیابان دیدن 
می کنند. ثبت جهانی این خیابان مســکونی موجب شده عالوه 
بر گردشــگران داخلی، گردشگران سایر کشــورهای خارجی 
نیز از این خیابــان دیدن کنند و با حیرت تمــام در این خیابان 

پیاده روی و ورزش کنند.

نجات زن سالخورده در اتوبان توسط 
پلیس قهرمان

 رونمایی  رایگان
 از اولین شهر شناور جهان

تصاویری که به تازگی منتشر شــده است فداکاری افسر پلیس 
یکی از بزرگراه های ایالت اوهایو را نشان می دهد. کودی المینه 
توانست جان زن سالخورده ای را پیش از آنکه میان شعله های 

آتش گرفتار شود نجات دهد. 
»دارلین« دختر ایــن زن بعد از اینکه خــودرواش دچار نقص 
مکانیکی شــد در گوشــه ای از بزرگراه توقف و از افسر پلیس 
درخواســت کمک نمود. اما هنگامی که آنها مشــغول صحبت 
بودند ناگهان متوجه دود غلیظ و شــعله هــای آتش در کاپوت 
جلوی خودرو شدند. بالفاصله این افسر پلیس به سمت خودرو 
دوید و مادر 88 ساله وی را که به دلیل کهولت سن بدون کمک 
قادر به حرکت نبود از ماشین خارج کرد. دقیقا لحظاتی بعد این 

خودرو غرق شعله های آتش شد. 
گفتنی اســت؛ این افسر پلیس وظیفه شــناس بعد از این عمل 
شــجاعانه مورد تمجید رییس و همچنین کانال های تلویزیونی 

آمریکا قرار گرفت.

کشکول
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امام  علی )علیه السالم(:
بزرگ ترين بال، نومیدى است.
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