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رســول زرگرپور در دیــدار وزیر مشــاور در امور 
خارجه و دفاع ســنگاپور، به تشــریح ظرفیت ها و 
پتانســیل های قابل توجه اســتان در زمینه های 
مختلف پرداخت و اظهار داشت: اصفهان استانی با 

سابقه 10 هزار ساله است و چهار بار پایتخت ایران 
بزرگ بوده و اکنون نیــز پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی و شــهر جهانی صنایع دستی است. 

وی اصفهان را صنعتی ترین استان کشور ...

استاندار:

اصفهان به دنبال
توسعه فناوری های جدید است

جابجاييبيشاز654هزارمسافرازطريقناوگانحملونقلجادهاي

آبياري20هزارهكتاراراضيكشاورزيشرقبابازگشاييزايندهرود

فرش و هنر قالیبافي ایرانیان طي ســالیان دراز زبانزد خاص و عام بوده و آوازه آن به سراسر جهان رسیده است. اما این روزها 
هنرمندان قالیباف در تنگناي اقتصادي به ســر مي برند و وضعیت بیمه آنان یا وجود وعده هاي بسیار همچنان نامعلوم است.  

اگرچه آبان سال گذشته ...

دار لرزان قالی
با قطع بیمه قالیبافان
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افتتاح ابرپروژه بي نظیر و منحصربفرد
استقالل تا سه ماه آینده
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شبکه استانی چهارمحال
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8آبشار در اصفهان که در بهار
باید دید
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آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد براســاس مصوبه شــماره 95/994/ش مورخ 1395/12/14 شورای 
اسالمی شهر نسبت به واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب دســتگاه ترامپولین واقع در شهر درچه 
پارک ســاحلی بصورت اجاره بهاء به مدت یکســال اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد 
جهت دریافت اســناد مزایده تا چهارشنبه مورخ 96/2/6 به امورمالی شــهرداری درچه مراجعه 

نمایند. 
قیمت پایه شرکت در مزایده ماهانه مبلغ 4/800/000 ریال می باشد.

تاریخ ارائه پیشنهاد به دبیرخانه حراست پایان ساعت اداری شنبه مورخ 96/2/9 
زمان برگزاری کمیسیون ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/2/11 می باشد. 
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:
انهدام ۱۹3 باند مجرمانه
در سال ۹5
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پیشنهاد سردبیر:
تدوین سند جامع مراودات بین المللی با دستور رهبر انقالب

سیاست خارجه

ایســنا: در جلســه روز جمعه مجمع عمومی سازمان 
ملل که با موضــوع آوارگان در منطقــه مدیترانه، به 
ویژه پناهجویان ســوری برگزار شد، غالمعلی خوشرو 
با غیرمســئوالنه و خطرناک خواندن تجاوز آمریکا آن 
را باعث تقویت تروریست ها و آوارگی تعداد بیشتری از 

مردم سوریه دانست.
سفیر کشورمان در ســازمان ملل همچنین این اقدام  
را نقض فاحش اصول منشــور ســازمان ملل متحد 
و قواعد آمره و بنیادین حقوق بین الملل دانســت که 
باعث تضعیف ابتکارات چندجانبه برای پایان دادن به 
تروریسم و افراطی گری در ســوریه، به ویژه اقدامات 

جاری در سازمان ملل متحد می شود.
خوشرو افزود:  ایران خود بزرگ ترین قربانی سالح های 
شــیمیایی در تاریخ معاصر اســت و اســتفاده از این 
ســالح ها را، فارغ از مرتکبین و قربانیان آن، به شدت 

محکوم می کند.
وی ادامه داد، ایران حمالت موشــکی امریکا به پایگاه 
هوایی ســوریه را که به بهانه دروغین استفاده دولت 
سوریه از سالح های شیمیایی صورت گرفته است، قویا 

محکوم می کند.

محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور در گفت و گو با 
خبرگزاری تسنیم ، در پاسخ به این سوال که آیا آقای 
روحانی تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات گرفته 
است و در کنار ایشــان فرد دیگری نیز برای این دور از 
انتخابات کاندیدا خواهد شد، گفت: آقای روحانی فعال 
تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته و رسماً 

چیزی اعالم  نکرده  است.
وی افزود: با فرض کاندیداتــوری آقای رئیس جمهور، 
ایشــان در صورت کاندیداتوری حتماً انتخاب)پیروز( 
خواهند شد.مشاور رئیس جمهور در پاسخ به این سوال 
که وضعیت آقای روحانی در برابر رقبا را چگونه ارزیابی 
می کنید، اظهار داشــت:  پیش بینی من این است که 
هر کســی به عنوان رقیب در انتخابات شرکت کند و 
درصورتی که دکتر روحانی هم ثبت نام کند و کاندیدا 

شود، آقای روحانی پیروز می شوند.
نجفی در پاسخ به این سوال که اســتدالل شما برای 
پیروزی روحانی نظرســنجی هایی اســت که از سوی 
دولت صورت گرفته؟ گفت:  خیر؛ ارگان های مختلفی 
نظرســنجی کردند و نتایج نظرسنجی ها نیز همین را 

می گوید و شانس آقای روحانی بیشتر است.

خوشرو:

تجاوز آمریکا به سوریه باعث 
تقویت تروریست ها می شود

مشاور رئیس جمهور :

روحانی هنوز تصمیم قطعی
برای کاندیداتوری نگرفته است

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

تدوین سند جامع مراودات 
بین المللی با دستور رهبر انقالب

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

 در مناظره های انتخاباتی مقابل 
یکدیگر نخواهیم ایستاد

تســنیم: محمدرضا مخبردزفولی دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی از دســتور رهبر معظــم انقالب برای 
تدوین »ســند جامع مراودات بین المللــی آموزش، 
پژوهش و علم و فناوری کشور« در شورای عالی انقالب 
فرهنگی خبر داد و اظهار داشــت: رهبر معظم انقالب 
مدتی قبل دستور دادند سند جامع مراودات بین المللی 
آموزش، پژوهش و علم و فناوری در کشور برای صیانت 
و جلوگیری از آســیب های امنیتی احتمالی تدوین و 
تصویب شــود.وی افزود: تدوین این سند به دبیرخانه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی ابالغ و کارگروه ویژه آن 
نیز تشکیل شــده اســت.مخبردزفولی از فعالیت  های 
شبانه روزی دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی 
و ستاد نقشه جامع علمی کشــور برای تهیه و تدوین 
این ســند خبر داد و ابراز امیدواری کــرد که این طرح 
به زودی و در اوایل ســال جاری پس از مطرح شــدن 
در صحن شــورای عالی انقالب فرهنگــی به تصویب 
برســد.مخبر دزفولی تصریح کرد: ضروری اســت در 
عین تقویت تعامالت بین المللی و ارتباط با دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی دنیا از محیط علمی، دانشــمندان و 

ظرفیت های علمی  خود نیز صیانت کنیم.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: من 
با نامزدهــای جبهه مردمی نیروهــای انقالب اختالف 
اعتقادی ندارم و هیچ گاه نیز در مناظره های انتخاباتی 
مقابل یکدیگر نخواهیم ایستاد.سید مصطفی میرسلیم 
در اجالس دبیران استانی حزب موتلفه اسالمی ضمن 
تکذیب برخی جمالت منتســب به وی در شبکه های 
مجازی درخصــوص جبهه مردمــی نیروهای انقالب، 
اظهار کرد: سخنان من همان است که در شبکه رسمی 
اطالع رسانی اینجانب منتشــر می شود بنابراین انتشار 
ســایر نقل قول ها از من در فضای مجــازی تایید نمی 
شود.وی تصریح کرد: تصمیم حضور اینجانب را شورای 
مرکزی حزب موتلفه اسالمی گرفته است و فعالیت های 
انتخاباتی من با عنوان نامزد این حزب انجام می شــود 
و جنبه شــخصی ندارد.رییس شــورای مرکزی حزب 
موتلفه اسالمی با بیان این که به صورت سطحی  نباید به 
رقابت های انتخاباتی بپردازیم، اظهار کرد: ممکن است 
با اشــتباه های خودمان باعث تقویت پایگاه اجتماعی 
رقیب شــویم، بنابراین ضرورت دارد که با نگاهی جامع 
و تدبیری صحیح برنامه های خود را برای حضور در این 

عرصه تدوین و تنظیم و به مردم ارائه کنیم.

بین الملل

شــاید کمتــر کارشــناس روابــط 
بین الملل باشــد که بتواند سیاست 
خارجــه دونالد ترامپ را بر اســاس 
وعده های انتخاباتی که قبل از پیروزی در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا داده بود پیــش بینی کند. اما بعد از حمله 
موشکی آمریکا به پایگاه نظامی الشعیرات در سوریه چنین 
به نظر می رسد خط مشی سیاســت خارجه دولت دونالد 
ترامپ تغییر اساســی نســبت به سیاســت خارجه دولت 
باراک اوباما دارد که این خطی مشــی نیاز به بررسی بیشتر 
 از ســوی صاحب نظران در این عرصه دارد. در همین راستا 
در تماســی تلفنی با محمد علــی بصیری اســتاد روابط 
بین الملل دانشــگاه اصفهــان نظــرات وی را در خصوص 
سیاست خارجه دولت دونالد ترامپ جویا شدیم که در ادامه 

به آن می پردازیم.   
بصیری در خصوص خطی مشی سیاســت خارجه آمریکا 
گفت: جمهوری خواهان آمریکا در طــول تاریخ به مداخله  
نظامی اعتقاد بیشتری داشــته اند در حالی که دموکرات ها 
سیاســت های داخلــی را مورد توجــه قــرار داده اند که 
 منجر به بــاال رفتن رفاه مردم می شــود کــه از این قبیل

 می توان توجه به بیمه خدمات درمانی اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه سیاست ها و خط و مشی دموکرات ها در 

خصوص نظامی گری به مراتب از جمهوری خواهان متعادل 
تر اســت افزود: دونالد ترامپ که با پرچم جمهوری خواهی 
وارد عرصه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا شــد تنها 
نماینــده ای از این حزب بود که سیاســت های گذشــته 
آمریکا مانند دخالــت های نظامی در کشــورهای دیگر را 
مورد نکوهش قرار داد و وعده داده بود که این سیاســت ها 
را عوض کنــد اما بعد از حمله موشــکی آمریــکا به پایگاه 
نظامی الشــعیرات در ســوریه مشــخص شــد که همان 
سیاست گذشــته ای که جمهوری خواهان در عرصه روابط 
 بین الملل داشــته اند دونالــد ترامپ نیز بــر همان منوال 
گذشته حزب جمهوری خواه عمل می کند و شعارهایی که 
قبل از انتخابات مبنی بر عدم مداخله نظامی در کشورهای 
دیگر می داد بیشتر جنبه ی تبلیغاتی  داشته و آن شعارها 
در راستای ایجاد تشــتت در آرا انتخاباتی بوده است.استاد 
دانشگاه اصفهان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه حمله 
موشــکی آمریکا به پایگاه نظامی الشعیرات سوریه به بهانه 
حادثه شــیمیایی خان شــیخون چه تبعات و هزینه هایی 
را ممکن اســت برای دولت ترامپ به همراه داشــته باشد، 
خاطرنشــان کرد: این اقدام ممکن اســت هزینــه هایی را 
برای دولت ترامــپ به همراه دارد کــه از جمله می توان به 
عکس العمل های احتمالی ارتش سوریه و یا حزب ا... لبنان 

اشاره کرد و از سوی دیگر خود این اقدام باعث خواهد شد تا 
آمریکا نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کند که این خود 
باعث باال رفتن هزینه برای دولت ترامپ خواهد شد.بصیری 
در خصوص خطی مشی سیاست خارجه دولت ترامپ با ذکر 
این نکته که آینده روابط بین الملل غیر قابل پیش بینی به 
نظر می رســد، ادامه داد: نظم بین الملل کنونی نه مطلوب 
آمریکایی هاســت و نه مطلــوب چین و روســیه و حتی 
اتحادیه اروپا، اما آن چیزی که از سیاســت خارجه آمریکا 
می توان ذکر کرد این نکته اســت که چه جمهوری خواهان 
و چه دموکرات ها به دنبال تثبیت هژمون گرایی آمریکا در 
جهان هستند که خاورمیانه نیز جزئی از کل نظام بین الملل 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: البته سیاســت خارجه آمریــکا در منطقه 
خاورمیانه با توجه به بیداری اســالمی و همچنین عدم نیاز 
آمریکا به سوخت های فســیلی نسبت به گذشته و از سوی 
دیگر پیدا شدن رقیبانی چون هند و چین در عرصه نظامی 
تمرکز خود را به سمت آسیای شرقی معطوف کرده است اما 
این امر باعث نخواهد شــد که به طور کلی خاورمیانه را رها 

کند بلکه بیشــتر به دنبال 
مدیریــت در ایــن منطقه 
است و همانطور که ترامپ 
از تخلیه عــراق از نیروهای 
نظامی آمریکایی توســط 
دولت اوباما انتقاد داشت و 
اینک به این نتیجه رسیده 
اســت که بایــد نیروهای 

جدید وارد عراق کند.
روز جمعــه 18  بامــداد 
فروردین، ناوهــای ایاالت 
متحده آمریکا با شلیک ۵۹ 
کروز»تاماهاوک«،  موشک 
الشــعیرات  هوایی  پایگاه 
واقــع در اســتان ُحمص 
ســوریه را هــدف حمله 
قرار دادند.ایــن حمله که 

 به دســتور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریــکا از ناوهای 
»یو اســاس راس« و »یو اس اس پورتر« صــورت گرفت، 
 بدون مجوز سازمان ملل متحد و حتی کنگره آمریکا انجام

 شد.

فارس: دیده بان حقوق بشر ســوریه وابسته به معارضان 
دولت این کشور اعالم کرد که جنگنده های ارتش سوریه 
بعد از حمله موشــکی آمریکا به پایگاه »الشــعیرات«، 
دوبــاره از این پایــگاه برخاســته و اهدافی وابســته به 
تروریســت ها را هدف قرار داده اند.به نوشته خبرگزاری 
رویترز، دو جنگنده سوری با پرواز از این فرودگاه مواضع 
تروریست های داعش را در حومه »تدمر« در شرق حمص 
بمباران کرده اند.فعاالن سوری به رویترز گفته اند که حجم 
خسارتی که به فرودگاه وارد آمده روشن نیست اما اینکه 
هواپیماها توانســته اند بار دیگر از این فرودگاه به پرواز در 

آیند نشان می دهد که آنها یک کار محال را انجام داده اند

پرواز مجدد جنگنده های 
سوری از پایگاه »الشعیرات«

کافه سیاست

ناصر جنجوعه مشاور امنیت ملی نخســت وزیر پاکستان نیز پس از سایر 
مقامات این کشــور طی اظهاراتی اعالم کرد که »راحیل شریف« فرمانده 
سابق ارتش این کشــور هرگز در غالب ائتالف نظامی عربستان سعودی، 

اقدامی علیه ایران انجام نخواهد داد.
الزم به ذکر اســت که پس از پذیرش فرماندهی ائتــالف به اصطالح ضد 
تروریسم عربستان، مقامات این کشور یکی پس از دیگری در راستای رفع 
نگرانی های ایران اعالم کردند که اســالم آباد هیچ گاه اقدامی علیه ایران 

انجام نخواهد داد.
»خواجه محمد آصف« وزیر دفاع، »تهمینه جنجوعه« سرپرست و »نفیس 
زکریا« سخنگوی وزارت خارجه پاکســتان طی اظهاراتی جداگانه اعالم 
کردند که ائتالف نظامی عربســتان علیه هیچ کشوری نیست و تنها برای 

مبارزه با داعش و تروریسم تشکیل شده است.
آنها همچنین اعالم کردند که پاکستان در غالب این اتحاد، هیچ اقدامی را 

علیه ایران انجام نخواهد داد و هیچ گونه منازعه مرزی با این کشور ندارد.

ایســنا: محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

»دســتگیری عده ای از ادمین های کانال های اصالح طلب در آســتانه 
انتخابات سرنوشت ساز و تداوم بازداشت آن ها در ایام عید نوروز تا کنون، 

مایه نگرانی و تاسف عمیق است.
انتظار داشتیم، دستور شخص رییس جمهوری و پیگیری دولتمردان، 
به آزادی سریع فعاالن رسانه ای منجر شود. متاســفانه تا امروز پس از 
گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت آن ها، هنوز در خصوص وضعیت 
آن ها، تعیین تکلیف نمی شــود.تعلق آنان به اصالحات، شائبه سیاسی 
بودن این بازداشــت ها را در انتخابات بیشتر می کند. عمده کسانی که 
دستگیر شده اند از نیروهای زحمتکش، مومن به اسالم و معتقد به نظام 
هســتند و عملکرد آن ها در این ســال ها، بر مر قانون بوده است.آزادی 
ادمین های کانال های اصالح طلب، تقاضای عمومی جوانان اصالح طلب 

هست و ما نمایندگان آنان در مجلس پیگیر آزادی سریع آنان هستیم«.

مشاور امنیت ملی پاکستان:

اسالم آباد اقدامی علیه ایران 
انجام نخواهد داد

بادامچی:

نمایندگان پیگیر آزادی مدیران 
کانال های اصالح طلب هستند

استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان:

آمریکا باید منتظر واکنش احتمالی ارتش سوریه و حزب ا... باشد

اوضاع اقتصــادی ایران سالهاســت که با 
 مشــکالت بســیاری دســت و پنجه نرم

می کند و به گفته اکثر کارشناسان دالیل 
این مشکالت ریشه های عمیقی دارد و لذا نیازمند به اصالحات 
ساختاری است و شاید به همین دلیل اســت که اکثر دولتهایی 
که تا کنــون عهده دار مدیریــت قوه مجریه بوده انــد در بهبود 

اوضاع اقتصادی توفیق چندانی به دست نیاورده اند.
 بر این اســاس هر کســی کــه در انتخابات ریاســت جمهوری 
پیش رو پیــروز شــود باید بــرای بهبــود وضع اقتصــادی با 
جســارت هرچه تمام تر دســت بــه اصالحات ســاختاری از 
قبیل اصــالح نظــام اداری و... بزند،کــه این اتفــاق به چیزی 
شــبیه به معجزه نیاز دارد مگــر اینکه تئوری مترقــی اقتصاد 
مقاومتی بــا مدیریت جهــاد گونه به اجــرا در آیــد؛و اما نکته 
قابــل توجه اینجاســت کــه اگــر اصــول گرایان با رئیســی 
 در ایــن انتخابــات پیروز شــوند، به ایــن معجزه بیشــتر نیاز 

خواهند داشت.
 و آن هم به ایــن دلیل که دولــت روحانی هرچنــد که عملکرد 
نه چندان قوی داشته است، اما به هر حال کارنامه و برنامه هایش 
مشخص اســت و روحانی کمتر به این نیاز پیدا می کند که نقش 
یک معجزه گر را بــازی کند؛ اما این قضیه بــرای اصول گرایان 
کامال متفاوت اســت، چرا که به نظر میرســد آنها در حالی که با 
تمام قوا ســعی میکنند ارتباط خود را با دولــت دهم کم رنگ 
جلوه دهند و از احمدی نژاد برائــت جویند، در عین حال تمایل 
دارندکه مردم بــه دید یک معجزه گر به آنهــا و کاندیدای مورد 
نظرشــان نگاه کنند و این موضوع را در چهار ســال گذشــته 
 با انتقادهــای همه جانبه و فــراوان از دولت روحانــی به اثبات 
رســانده اند. البته شــاید اگر اصول گرایان برنامه خود را برای 
انتخابــات ســال 1400 تنظیم مــی کردند ، بهتــر نتیجه می 
گرفتند،چرا که در آن صورت می توانســتند از حربه روســای 
جمهوری که در ابتدای کار همه ناکامــی ها را به عملکرد دولت 
قبل از خودشان مربوط می کردند اســتفاده کنند و زمان وقوع 

نتیجه معجزه خود را به آینده موکول کنند.  
اما اگر اصول گرایان در انتخابات پیش رو پیروز شــوند و نتوانند 
معجزه ای رقم بزنند آنگاه قشر خاکستری جامعه که در انتخابات 
نقش مهمی دارد را به این نتیجه می رســانند که شــاید اگر به 
به ادامه راه دولــت تدبیر و امیــد رای اعتماد مــی دادند، بهتر 
بود و همچنین در صــورت رقم نخوردن معجــزه اصول گرایی 
و حتی شکســت در انتخابــات پیش رو، آینده اصــول گرایی با 
ابهاماتی مواجه خواهد شــد چرا که در آن صــورت همه راهای 
 اصــول گرایان احتماال به شــخصی مثل محمــود احمدی نژاد 
ختم می شــود، که البته اینگونــه به نظر می رســد که بزرگان 
اصول گرایی خوشایندشــان نیســت کــه کارنامه خــود را با 
احمدی نژاد شریک شــوند؛ لذا از این نظر باید منتظر ماند و دید 
که حجت االسالم رئیسی می تواند دست به معجزه بزند و آینده 

ایران و جریان اصول گرایی را متحول کند یا خیر.

معجزه اصول گرایان؟

مهر: رئیس جمهوری آمریکا در تماســی تلفنی پادشاه 
سعودی را در جریان جزئیات حمله نظامی این کشور به 
ســوریه قرار داد.به نقل از العالم، »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا با »ســلمان بن عبدالعزیز« پادشــاه 
سعودی به  صورت تلفنی گفتگو کرد.دو طرف در جریان 
این تماس تلفنی با یکدیگر در خصوص آخرین تحوالت 

سوریه پس از حمله آمریکا به این کشور گفتگو کردند.
طبق اعالم منابع رسانه ای، ترامپ در جریان این تماس 
تلفنی، ملک سلمان را در جریان جزئیات تجاوز نظامی 
آمریکا به سوریه گذاشته است.پادشاه عربستان نیز طی 
این تماس تلفنی، تجــاوز نظامی آمریکا به ســوریه را 
»تصمیمی شجاعانه« توصیف کرد. وی بابت اتخاذ این 

تصمیم به ترامپ تبریک گفت.

تبریک پادشاه سعودی به 
ترامپ حمله به سوریه

بازدید وزیر بهداشت از مناطق زلزله 
زده در خراسان

عکس روز

یادداشت

مرتضی
 ره آورد

این اقدام باعث 
خواهد شد تا 

آمریکا نیروهای 
بیشتری را به منطقه 

اعزام کند که این 
خود باعث باال رفتن 

هزینه برای دولت 
ترامپ خواهد شد

مهر: پلیس سوئد پس از آنکه راننده یک دستگاه کامیون 
به عمد عابران حاضر در یکی از خیابان های شلوغ شهر 
استکهلم را زیر گرفت، فردی را دســتگیر کرد که بعدا 
اعالم شــد راننده کامیون نبوده اســت اما حاال، پلیس 
می گوید فرد بازداشت شده، همان راننده است. به گفته 
پلیس، افراد دیگری نیز ممکن اســت با فرد مظنون در 

ارتباط باشند که هنوز اطالعی از آنها در دست نیست. 

پلیس سوئد:

مظنون بازداشت شده عامل 
اصلی حادثه استکهلم است

سید رسول 
رضایی

ایسنا: شــورای نگهبان در اطالعیه ای اعالم کرد داوطلبانی که 
بر اســاس نظر هیأت مرکزی نظارت، صالحیت آنها احراز نشده 

است؛ می توانند شکایت خود را تحویل دهند.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
به اطالع آن عــده از داوطلبان نمایندگی اولیــن میان دوره ای 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی در حوزه های انتخابیه 
اصفهان، اهر و هریس، مراغه و عجب شــیر، بندرلنگه، بستک و 
پارسیان که بر اساس نظر هیات مرکزی نظارت احراز صالحیت 

نگردیده اند، می رساند:
»به اســتناد تبصره های ۲ و ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس 
شورای اســالمی و ماده ۳4 آیین نامه اجرایی آن« حداکثر ظرف 
مدت ۲4 ســاعت از تاریخ ابالغ فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه 
انتخابیه، از تاریخ ۲0/01/1۳۹۶ لغایت ۲۲/01/1۳۹۶ به مدت 
سه روز از ساعت 8 الی 1۵، می توانند در تهران به نشانی میدان 
فردوسی، خیابان شــهید ســپهبد قرنی، خیابان برادران شهید 
شــاداب، روبروی هتل قدس، و یا به دفتر نظارت و بازرســی بر 
انتخابات اســتان مربوطه مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت 

خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند«.

مهلت سه روزه شورای نگهبان به 
داوطلبان معترض

اخبار
احزابانتخاباتخبر
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پیشنهاد سردبیر:
دار لرزان قالی با قطع بیمه قالیبافان

يادداشت

به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب، رییس فراکســیون 
 کارگــری مجلــس شــورای اســامی در نامــه ای بــه 
حسن  روحانی، رییس جمهور خواستار پس گرفتن الیحه 
اصاح قانون کار از مجلس شد. متن این نامه به شرح ذیل 

است:
برادرارجمند جناب حجت االسام والمسلمین دکترحسن 

روحانی ریاست محترم جمهوری
با ســام - احتراما، ضمن عرض تبریک ســال نــو و اعیاد 
مبارک رجب، همانطورکه اســتحضار دارید الیحه اصاح 
قانــون کار در دولت گذشــته بدون جلب نظر شــرکای 
اجتماعی و در نظر گرفتــن تکالیف منــدرج در ماده ۷۳ 
قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم 
کارگران کشــور و با حذف مواد حمایتی قانــون کار و به 
صورت کاما ناقص و ابتر به مجلس شورای اسامی ارسال 
گردید که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده 

نسبت به این الیحه گردید.
در ادامه این نامه آمده اســت: با بررســی مفاد این الیحه 
در کارگــروه ذیربط در کمیســیون اجتماعــی مجلس و 
ســپس در صحن کمیســیون این نتیجه حاصل شد که 
از دولت درخواست شــود تا الیحه را پس گرفته و با جلب 
نظر شــرکای اجتماعی و عمــل به مفاد قانون نســبت به 
 تنظیم و ارســال الیحــه ای جدیــد اقدام شــود. پس از 
مّدت هــا مســکوت مانــدن الیحــه و بــا آغاز بــه کار 
 مجلس دهم در ســال گذشــته نیز همان الیحــه بدون 
هیچ گونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجددا 
اعتباردهی شــده و توســط دولــت یازدهم درخواســت 
رسیدگی به آن به مجلس ارســال گردید. جنابعالی واقف 
هستید که در طی سال گذشــته مجددا شاهد اعتراضات 
گسترده تشکل ها و فعالین کارگری به الیحه مذکور بوده 
ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیســت 
که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه 
دولت گذشــته از دولت محترم تدبیر و امید توجه بیشتر 
به تامین حقوق حقه شــان و همچنین احتــرام به نظرات 
شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر می رسد با 
توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسئوالن محترم دولتی 
نیز به اشکاالت فراوان این الیحه اذعان دارند، لذا پیشنهاد 
می شــود در اولین فرصت اقدامات و دستورات الزم جهت 

بازگشت الیحه مذکور از مجلس را صادر فرمائید.
بدیهی اســت جامعه کارگری کشــور ضمــن حمایت از 
اقدامات دولت تدبیر و امید، دفاع از حقوق حّقه خود را یک 

تکلیف می داند. ومن ا... التوفیق

درخواست ريیس فراکسیون کارگری مجلس
از ريیس جمهور؛

اليحه قانون کار را پس بگیريد

ويژه

به گــزارش ایمنا، اگرچه آبان ســال گذشــته وعده بیمه 
 تکمیلی بــه قالیبافان داده شــد و مســئوالن گفتند که 
سال ۹۵ تمامی قالیبافان تحت پوشش بیمه قرار خواهند 
گرفت و از آن پس همه قالیبافان سراسر کشور زیر پوشش 
بیمه تکمیلی قرار می گیرند.امــا اکنون خبري از بیمه آنها 

نیست و بیمه آنان به بهانه هاي واهي قطع شده است.
رییس مرکز ملی فرش ایران اردیبهشــت ســال ۹۵ اعام 
کرد که در سه سال اخیر سازمان تامین اجتماعی همکاری 
الزم را بــرای بیمه قالیبافان نداشــته که یکــی از دالیل 
 اصلی این مســئله، انحــراف در معرفی بیمه شــدگان به 
تامین اجتماعی بوده است.حمیدرضا کارگر با بیان اینکه از 
سال 8۹ تاکنون انحراف زیادی در موضوع بیمه فرشبافان 

وجود داشته است، گفت: متاسفانه در استان های مختلف 
کشــور، افراد غیرقالیباف در این حوزه بیمه شده اند که به 
دلیل نبود تشکل های منســجم و هماهنگ در این زمینه 
شاهد بیمه افراد غیربافنده در این زمینه بوده ایم که علت 

اصلی آن هم انحراف در معرفی بیمه شدگان بوده است.
وي با بیان اینکه شــرایط تامیــن اجتماعی بــرای بیمه 
بافندگان مناسب بود، گفت: از آنجا که 20 درصد حق بیمه 
کارفرما را دولت پرداخت می کرده در معرفی بیمه شدگان 
انحراف صورت گرفته به همین حدود ســه سال است که 

بیمه قالیبافان و فرشبافان قطع شده است.
به گفته کارگر، اگر روند حذف افراد غیر قالیباف ادامه پیدا 
کند زمینه برای بیمه فعاالن این حوزه فراهم می شــود؛ با 

 پیگیری ها و مذاکراتی کــه با ســازمان تامین اجتماعی 
داشته ایم پیشنهاد هزار و ۷4 میلیارد تومان برای پوشش 

۵00 هزار نفر قالیباف را داده ایم.
وي تاکید کرد: با بازرسی از واحدهای تولید فرش به صورت 

سه گانه شاهد انحراف کمتر در بیمه قالیبافان خواهیم بود.
رییس اتحادیه فرش دستباف اصفهان نیز در این خصوص، 
گفت: بافنــدگان در زنجیره اول فرش قــرار دارند، حدود 
11 سالیســت که بیمه بافندگان قالی اجرا و تاکید شد که 
آنها بعد از پرداخت 10 ســال بیمه، بازنشسته می شوند اما 

تاکنون کسی بازنشسته نشده است.
باقر صیرفیان با انتقــاد بر اینکه در بحــث بیمه قالیبافان 
سلیقه ای عمل می شــود، گفت: افرادی که 10 سال بیمه 
پرداخت کرده بودند و اکنون بعد از پنج ســال خواســتار 
دریافت دفترچه بیمه هستند، عنوان می شود که باید حق 

بیمه ۵ سال دیگر را پرداخت کنند.
پوشش بیمه ای مشکل اصلی بافندگان فرش

مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی های تولیدکنندگان 
فرش دستباف ایران نیز اواخر هفته گذشته در یک برنامه 
تلویزیوني نداشتن پوشــش بیمه ای را اصلی ترین مشکل 
بافندگان صنعت فرش کشــور اعام کرد و گفت: بر اساس 
آمارها در حال حاضر یک میلیون و 200 هــزار بافنده در 
این صنعت شاغل اند که تعداد آنها حدود 2 میلیون نفر بود.

عبدا... بهرامي افزود: امروز تعداد بافنده ها در کشــورمان 
به نصف رسیده اســت با این وجود در 11 ماهه اخیر شاهد 
 رشــد 12 درصدی در بخــش فرش دســتباف بودیم که

 ۳21 میلیون دالر ارزآوری از طریق صادرات برای کشــور 
حاصل شده است.

 قطع بیمه بسیاری از قالیبافان به بهانه های واهی
اما نائب رییس کمیسیون اقتصادي مجلس درباره وضعیت 
تولید فرش دستباف در کشور، گفت: نباید اجازه داد دیگر 
کشورها با استفاده از الگوی بافت فرش  ایرانی محصوالت 
درجه پایین  را به نام کشــورمان به فروش برســانند و این 
درحالی است که صنعت فرش یکی از صنایع مولد و ارزآور 
برای کشور تلقی می شود.سید ناصر موسوی الرگانی با بیان 
اینکه بیمه بســیاری از قالیبافان به بهانه های واهی توسط 
دولت قطع شــده اســت، افزود: نباید اجازه داد کشورها با 
استفاده از الگوی بافت فرش ایرانی محصوالت درجه پایین 

را به نام کشورمان به فروش برسانند.

حســین مهاجران، رییــس اتحادیه فروشــندگان میوه و 
ســبزی به تشــریح آخرین وضعیت قیمت ها از بازار میوه 
و تره بار پرداخت و از متعال شــدن بــازار قیمت اقام میوه 
نســبت به ایام تعطیات نوروز خبر داد. وی گفت: قیمت ها 
در بــازار میوه و تره بار نســبت به ایــام تعطیات درصدی 
پایین تر آمــده و به تعادل رســیده اســت.رییس اتحادیه 
سبزی اضافه کرد:پرتقال وارداتی که به صورت قاچاق وارد 

می شــود کیلویی 8000 تا ۹000 تومان فروخته می شود. 
همچنین پرتقال های درجه یک داخلــی 4000 تا ۵000 
تومان قیمت دارد، البته بعضی پرتقال هــای داخلی را هم 
رنگ آمیزی می کننــد و به جای پرتقــال وارداتی کیلویی 
8000 تومان می فروشند. مهاجران ادامه داد: همچنین هر 
کیلوگرم خیارهای گلخانه ای از 2۵00 تــا ۳۵00 تومان و 
خیار بوته ای هم از 1۵00 تا 2۵00 عرضه می شود و قیمت 

کیوی از کیلویی ۶000 تومان به ۵۵00 تومان رسیده است. 
وی همچنین عنوان کرد که با رسیدن میوه های نوبرانه بهار 
به طور طبیعی قیمت ســایر اقام میوه کاهش می یابد.به 
گزارش ایسنا، قیمت برخی اقام پر مصرف در ایام نوروز به 
شکل قابل توجهی افزایش یافته بود که از جمله آن هر کیلو 
پرتقال و سیب به بیش از ۷000 تومان، خیار 4000 تومان 
و کیوی به باالی ۶000 تومان رسیده بود که دلیل اصلی این 
افزایش قیمت از سوی ریس اتحادیه میوه و سبزی تعطیلی 

سردخانه ها و بخش حمل و نقل عنوان شده بود.

از آنجا که 20 درصد 
حق بیمه کارفرما را 
دولت پرداخت می 

کرده در معرفی بیمه 
شدگان انحراف صورت 
گرفته به همین حدود 
سه سال است که بیمه 
قالیبافان و فرشبافان 

قطع شده است.

بی ثباتی شغلی بافندگان فرش در سال تولید و اشتغال؛

دار لرزان قالی با قطع بیمه قالیبافان

فرش و هنر قالیبافي ايرانیان طي ســالیان دراز زبانزد خاص و عام بوده و آوازه آن به سراسر جهان رسیده است. 
اما اين روزها هنرمندان قالیباف در تنگناي اقتصادي به سر مي برند و وضعیت بیمه آنان باوجود وعده هاي بسیار 

همچنان نامعلوم است.

 رییس اتحادیه گوشــت ســفید اصفهان با اشــاره بــه افزایش 
قیمت مرغ در اصفهان گفت: از ابتدای ســال جدید قیمت مرغ 

حدود ۶00 تومان افزایش پیدا کرده است.
محمدعلی فروغی ابری با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جدید 
قیمت مرغ حــدود ۶00 تومان افزایش پیدا کرده اســت اظهار 
داشت: امیدواریم قیمت مرغ در سال جدید بیش از این افزایش 
پیدا نکند تا همه مردم امکان خریداری این محصول را داشــته 
باشــند. وی درباره شــایعاتی که مبنی بر کمبود مــرغ در بازار 
اصفهان مطرح می شود، افزود: فعا کمبود مرغ در بازار اصفهان 
نداریم و امیدواریم از این به بعد نیز با کمبود مرغ مواجه نباشیم.

رییس اتحادیه گوشت سفید اصفهان از واردات مرغ به اصفهان 
خبر داد و تصریح کرد: تصمیم بر این اســت تــا تولیدات مرغ از 
اســتان هایی همچون فارس و یزد به اصفهان وارد شود که هنوز 
این تصمیم عملی نشــده است. وی با اشــاره به شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشــور از جمله استان اصفهان 
ادامه داد: به دلیل وجــود آنفلوآنزای پرنــدگان واردات مرغ به 

اصفهان تاکنون صورت نگرفته و جوجه ریزی هم نشده است.
فروغی با اشاره به تاش هایی که برای مقابله با گسترش ویروس 
آنفلوآنزای پرندگان در اســتان اصفهان صورت گرفته اســت، 
گفت: آنفلوآنزای پرندگان فعا در اصفهان کنترل شــده است 
اما همچنان جوجه ریزی نداریم تا به صــورت کامل آنفلوآنزای 

پرندگان پاکسازی شود.

ريیس اتحاديه گوشت سفید اصفهان :

قیمت مرغ در سال جديد ۶00 
تومان افزايش پیدا کرد

رنگ  کردن پرتقال های داخلی برای گران فروشی!

 رییــس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای 
اســتان اصفهان گفــت: از مجموع ۵0 هــزار و 2۳0 ســفر از طریق 
 ناوگان حمل و نقل جاده اي اســتان اصفهان در ایام تعطیات نوروز

 ۶۵4 هزار و 2۹4 مسافر جابه جا شده است.
کیوان رحیمی با اشــاره بــه اینکه پیش فروش بلیت هــای نوروزی 
برای مقطع زمانی 2۵ اســفند ۹۵ تــا 1۵ فروردین ۹۶ کــه از تاریخ 
یکم اسفند سال گذشــته آغاز شده بود، اظهار داشــت: براین اساس 
تعداد قابل توجهی از مســافران برای ســفر با اتوبوس  اقدام به تهیه 
بلیت کردند، ســرویس دهی به آنها به خوبی انجام شــد.وي افزود: با 
توجه به هماهنگی صورت گرفته با تشکل های صنفی و شرکت های 
مسافربری اســتان، ناوگان با کیفیت مورد نیاز برای انتقال مسافران 
عزیز به مقاصد مورد نظر در روزهای پایانی تعطیات نوروز امســال 

تامین شده است و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 مدیر زراعت ســازمان جهادکشــاورزي اســتان اصفهان از آبیاری
 20 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی شــرق اصفهان با بازگشــایی 
رودخانه زاینده رود خبر داد و گفت: تداوم تحویل آب تا انتهای فصل 
زراعی پاییزه، منوط به میزان بارش و حجــم آب موجود در مخزن 
سد زاینده رود اســت. محمد زارع با اعام این خبر، اظهار داشت: به 
منظور آبیاری مزارع غات پاییزه اراضی شرق شهرستان اصفهان از 
محل شبکه زاینده رود، حجمی متناسب با آب مورد نیاز کشاورزان 
از تاریخ یازدهم فروردین ماه و با بازگشایی مجدد زاینده رود، تحویل 

کشاورزان شده است.
وی ادامه داد: تداوم تحویل آب تا انتهای فصل زراعی پاییزه، منوط 
به میزان بارش و حجم آب موجود در مخزن ســد زاینده رود اســت 
و امیدواریم بــا افزایش نزوالت الهی، آب برای آبیــاری این مزارع تا 

انتهای فصل زراعی تامین خواهد شد.

جابجايي بیش از ۶54 هزار 
مســافر از طريق ناوگان 

حمل ونقل جاده اي

آبیاري 20 هزار هکتار 
اراضي کشاورزي شرق با 

بازگشايي زاينده رود

معاون سامت اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان 
گفت: ۳8 هزار و 4۷۷ کیلوگــرم فرآورده خام در طرح 
ویژه نوروز، کشف، ضبط و معدوم شد. محمد کشتکار 
اظهار داشت: کشــیک اداره کل دامپزشکی استان به 
منظور نظارت بر حمل و نقل بهداشــتی فرآورده های 

خام دامی و رسیدگی به تخلفات بهداشتی این عرصه 
در ایام تعطیات برقرار کرده است. 

 وی بیان داشــت: طی مــدت اجرای طــرح از تعداد 
هفت هزار و ۶8 مرکز عرضه و فروش فرآورده های خام 
دامی کشتارگاه ها و رســتوران های موجود در استان 

بیش از 10 هزار و 48۵ مــورد بازدید به عمل آمده که 
میزان ۳8 هزار و 4۷۷ کیلوگرم فرآورده های خام دامی 
ضبط و معدوم شد.معاون سامت اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان اعام کرد: همچنین طی این مدت 
تعداد 1۵4 مورد تخلف بهداشــتی مشاهده و گزارش 
شــده که 10 مورد آن معرفی بــه دادگاه و ۹1 مورد 
معرفی به تعزیرات و به ۵۳ مورد آن تذکر و اخطار داده 

شده و هشت واحد نیز پلمب شد.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

بیش از 3۸ تن فرآورده  خام دامی در نوروز معدوم شد

خبر

بازار

قیمت انواع
جارو برقی خانگی در بازار

Model 808 - پارس خزر

373،000
تومان

380،000
تومان

VC-910 - سامسونگ

410،000
تومان

485،000
تومان

VN-2115C - ال جی

272،000
تومان

275،000
تومان

Jupiter - سامسونگ

590،000
تومان

595،000
تومان

 از آغاز ســفرهای نــوروزی تــا پایان 
نیمه نخســت فروردین بیــش از ۶80 
میلیون لیتر انواع فــرآورده های نفتی 
از طریــق منطقــه اصفهان رســید و 
ارســال شــد. به نقل از شرکت خطوط 
لوله و مخابــرات نفت ایــران - منطقه 
اصفهان، مدیر این منطقــه با بیان این 
مطلب، اظهار داشت: در ایام تعطیات 
نوروز با حضور فعــال همکاران منطقه 
 و پشــتیباني مخابــرات، بــدون هیچ 
وقفــه ای عملیات انتقال نفــت خام از 
مارون به پاالیشــگاه اصفهــان انجام 
شــد.مجتبی بشــارتیان افزود: در این 
مــدت از طریق خطــوط ۳۶، ۳0 و ۳2 
اینچ بیــش از ۵ میلیــون و 200 هزار 
بشــکه نفت خام به پاالیشگاه اصفهان 
تحویــل و از طریق خط لولــه 24 اینچ 
بیــش از 2 میلیون و ۳00 هزار بشــکه 
نفت خام نیز به ســمت تهران ارســال 
شــد.وي بیان داشــت: عاوه بر این در 
بخش فرآورده هــای نفتی نیز از طریق 
خط لولــه 20 اینــچ ورودی از منطقه 

جنوب شــرق، بیــش از 1۶۵ میلیون 
لیتر بنزین موتور و بیش از ۷1 میلیون 
لیتر بنزین ســوپر تولیدی پاالیشــگاه 
بندرعبــاس دریافــت و بــه انبارهای 
 شــهید منتظری شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه اصفهان 
تحویل داده شــد.مدیر شرکت خطوط 
لوله و مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد: 
عاوه بر این در طــول ایام نوروز بیش از 
1۷0 میلیون لیتر بنزین معمولی، بیش 
از 42 میلیون لیتر بنزین سوپر، بیش از 
۳۷ میلیون لیتر بنزیــن یورو 4  و بیش 
از 1۶2 میلیون لیتر نفت گاز از انبارهای 
شــهید منتظری اصفهان دریافت و از 
طریق خط لوله 18 اینچ به تهران ارسال 

شد.
وي با تشــکر از تاش همــکاران این 
منطقــه در طول ایــام نــوروز، گفت: 
با تاش همــکاران این شــرکت و در 
راســتای ارائه خدمت به مردم شریف، 
 بخــش مهمی از ســوخت مــورد نیاز
 حمل و نقل خودرویی کشور تامین شد.

در ايام نوروز در اصفهان صورت گرفت؛

ارسال ۶۸0 میلیون لیتر فرآورده های نفتی

انرژی

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات اداره  مرکــزی، اداره  دوم، مجموعه 
 مسکونی آبشــار، دفاتر پشتیبانی شهرســتان ها و مجموعه فضای سبز و ســاختمانی سدهای 
زاینده رود، خمیــران و نکوآباد و همچنین قرائــت و گزارش داده های تجهیــزات اندازه گیری 
ایستگاه های آب و هواشناســی تابعه خود را از طریق مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین 
 شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه مناقصه گران واجد شــرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی، ضمن اعام آمادگی، نسبت به ارسال سوابق و خاصه اطاعات خود 
به دفتر امور تدارکات و خدمات پشــتیبانی شــرکت اقدام نمایند. لطفاً جهت دریافت اطاعات 

بیشتر به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir مراجعه فرمایید. 
1( مبلغ برآوردی خدمات شصت و هفت میلیارد ریال می باشد. 

2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو میلیارد ریال می باشد.
۳( نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامات دولتی خواهد بود. 

نشــانی: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، شــرکت آب منطقه ای اصفهان، امور تدارکات و 
خدمات پشتیبانی تلفن: ۳۶۶۳14۹0- 0۳1 

شرکت آب منطقه ای اصفهان
م الف: 32936
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پیشنهاد سر دبیر: 
صدای خنده آب در دل کوه

8آبشار در اصفهان که در بهار باید دید

صدای خنده آب
در دل کوه

نســیم خنــک و مالیم بهــاری مــی پیچــد، البالی 
همهمــه و هیاهــوی شــهری و صــدای پایــش، 
می شــود مونس و هم نشــین صــدای خنده مســتانه طبیعــت؛ صدای 
چهچــه بلبــل هــا، آواز پرســتوها و جیک جیک گنجشــک هــا. صدای 
پای آبشــارها، وقتی کــه پاورچیــن پاورچیــن، خودشــان را از دل کوه و 
 کمر بیرون می کشــد و ســرریز می شــود تا صدای ُشرُشــرش، سمفونی 
گوش نواز طبیعت را به راه اندازند و دلبری کنند. آبشــارهایی که تعدادشان 
در همین اصفهان خودمان هم کم نیســت و جان می دهند برای تماشایشان 
و گوش دادن به صدایشــان در این روزهای بهاری. برای ریسک کردن و تن به 
آب زدن در این روزهای کش دار فروردین ماه که هوا هم تکلیف خودش را نمی 
داند! پس، فرصت را از دســت ندهید و خودتان را برای گردشی یک روز آماده 
کنید. شال و کاله کنید و به همراه خانواده تان، از هوای خاکستری شهر فاصله 

بگیرید و یکی از آبشارهای زیر را انتخاب کنید. 

آبشار آب ملخ در ۶۰ کیلومتری شهر سمیرم و در مجاورت روستای 
آب ملخ قرار دارد. آبشــار آب ملخ از دو قسمت تشکیل شده است. 
قسمت اول آن سرچشمه آبشار اســت که از دل کوه بیرون می آید 
 و بخش دیگر کــه در زیر سرچشــمه آن قرار گرفته، طاقدیســی 
سبز رنگ است که همچون پلی روی رودخانه ماربر خم شده است. 
وجه تسمیه آبشار به آب ملخ به این دلیل است که در آب این آبشار 
ترکیبات خاصی وجود دارد که موجب از بین رفتن ملخ ها شــده و 
همچون یک آفت کش طبیعی برای آبیاری مزارع استفاده می شود. 
 این آبشــار به آبشار تخت ســلیمان نیز معروف اســت و دلیل آن 
این است که در این منطقه یک قطعه سنگ بزرگ و طبیعی وجود 
دارد که مانند یک پل روی رودخانــه آب ملخ قرار گرفته و دو دره را 
به یکدیگر متصل می سازد. برخی از اهالی منطقه نیز اعتقاد دارد که 
این پل مانند یک تخت، محل اســتراحتگاه حضرت سلیمان بوده 
است. پشت آبشار پرتگاه خطرناک و زیبایی وجود دارد که آب ملخ را 
به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران تبدیل نموده است. بهترین 
زمان بازدید از آبشــار آب ملخ فصل بهار و تابســتان است. از محل 

روستای آب ملخ تا روستا در حدود یک ساعت پیاده روی است.

»کاسی د پکول« جوان ترین، ســریع ترین و اولین زن آمریکایی است که ماموریت خود 
را برای گسترش صلح در 19۶ کشــور جهان به پایان رسانده اســت. بدیهی است که او 
 پس از سفر 18 ماهه خود به تمام کشــورهای جهان به دانش و آگاهی ارزشمندی برای 
اشتراک گذاری دست یافته باشد. او برای 1۶۰۰۰ نفر از دانشجویان و بزرگان 38 کشور 

در طول سفرش صحبت کرد. 
پکول می گوید: »این سفر واقعا درمورد من نیست. هدف من این بود که به شما ثابت کنم 
چه مردم مهربان و مهمان نوازی در سراسر دنیا وجود دارند، به ویژه در مناطقی که  فکر 

می کنید مردم آن خطرناک هستند.
 امید من این اســت که در سفرم به عنوان یک زن آمریکایی چشــم انداز کامال متفاوتی 
از جهان و مردم آن را معرفی کنم اما از نظر این زن جهانگرد از بین این 19۶ کشــور، چه 

کشورهایی را باید حتما ببینید؟

کشور زیبای ترکیه با جاذبه های فراوان گردشــگری خود، در سال های اخیر تبدیل به 
یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگران سراسر جهان و همچنین ایرانیان شده که هر ساله 
مسافران بسیاری را جذب خود می کند.اســتان آنتالیا، مرکز صنعت گردشگری ترکیه 
است و 3۰ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه به این استان وارد می شوند. این استان 
دارای ۶۵۷ کیلومتر ساحل است که پالژها، بندرها و شهرهای باستانی زیادی در کنار آن 

قرار دارد از جمله محل باستانی زانتوس که در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

موزه باستانی آنتالیا
این موزه ی زیبا دارای 13 سالن نمایش از دوران باستانی می باشد. این موزه ی زیبا محل نگه داری گنجینه 
و تاریخ کشور ترکیه می باشــد. این موزه در سال 1922 توسط معلمی به نام ســلیمان فیکری ارتن افتتاح 

شده است. این موزه در زمینی به مساحت 
3۰۰۰۰ متر مربع بنا گردیده است و همه 
 ساله توریســت های زیادی از آن دیدن 
می کنند. همچنیــن این مــوزه دارای 
 قســمتی مخصــوص بــرای کــودکان 
می باشد که شــامل گالری و نقاشی های 

زیبا، و آشنایی با تاریخ است.

اولد تاون
شــهر قدیمی آنتالیا یکی دیگر از نقاطی اســت که نباید دیدن آن را از دست دهید. این 
منطقه که به داشتن خانه های با سقف های قرمز رنگ مشــهور است، یکی از زیباترین 
نقاط این منطقه حساب می شود. این منطقه دارای هتل های بوتیک، مغازه های فروش 
سوغاتی، و انواع گالری های هنر و رستوران هاست. میدان اصلی ) Kale Kapisi(، دارای 
دروازه بزرگ و برج ســاعت می باشد. همچنین مســجد Tekeli Mehmet Pasa نیز 
قطعا ارزش بازدید را دارد و نباید آن را از دســت داد. موقعیت این شهر قدیمی در جاده 

آتاتورک آنتالیاست.

آکواریوم آنتالیا
این آکواریوم فوق العاده ادعای بزرگ ترین آکواریوم تونلــی دنیا را دارد و همین امر این 
آکواریوم را به جاذبه ای بی نظیر در شــهر آنتالیا بدل می کند. ســاعات کار این آکواریم 
از روز های یکشنبه تا پنجشــنبه از 1۰ صبح تا ساعت بیست، و روزهای جمعه و شنبه تا 

ساعت بیست و یک است.
این آکواریوم محلی برای آشــنایی با حیوانات آبزی و دنیای زیرآب، تفریح و سرگرمی، 
 و آموزش درباره جانداران دریایی می باشــد. به گونه ایی که بعــد از اینکه از 4۰ آکواریم 
 تم دار دیدن کردید، نوبت بــه بزرگ ترین آکواریوم تونلی می رســد. تونلی که طول آن

131 متر و عرض آن 3 متر می باشــد. الزم به ذکر اســت که این جاذبه ی فوق العاده در 
سال های 2۰14 و 2۰1۵ عنوان منتخب گردشگران تریپ ادوایزر را کسب کرده است.

باغ وحش آنتالیا
شاید بســیاری از دوستداران ســفر به آنتالیا 
اطالع نداشته باشــند که این شهر دارای یک 
باغ وحش زیباســت. با توجه بــه اینکه اکثر 
مسافران ایرانی، اوقات خود را در هتل سپری 
می کنند، بد نیســت بدانند که باغ وحش این 
شهر نیز مســافران و توریســت های اروپایی 

زیادی را به خود جذب می کند.

آبشار سمیرم در 4 کیلومتری شرق شهرستان سمیرم در اعماق تنگه ای 
با دیواره ای ســنگی قرار دارد. این آبشار در گذشــته در حدود ۷۰ متر 
ارتفاع داشته است که در اثر فرسایش، از ارتفاع آن کاسته شده و در حال 
حاضر به حدود 3۵ متر رسیده است. آب آبشار در نهایت به حوضچه های 
مصنوعی می ریزد که در اطراف آبشار و برای استراحت بازدیدکنندگان 
احداث شده اســت. آبشار سمیرم یک آبشار دائمی اســت اما با توجه به 
وجود باغ های سیب در باالدست و اســتفاده از آب آن برای آبیاری باغ ها 
و مزارع، میزان آب آن در تابســتان به نحو چشــمگیری کاهش می یابد 
بنابراین پرآب ترین و باشکوه ترین زمان برای بازدید از آبشار، اوایل فصل 

بهار است.

 آبشــار خفر در ۵ کیلومتری روســتای خفــر در ۷۵ کیلومتری جنوب 
شهرستان سمیرم اســتان اصفهان قرار دارد. ارتفاع این آبشار در حدود 
3۰ متر است و بر روی دامنه های پرشیب دنا در محدوده ای تحت عنوان 
دره قاش مستان واقع گردیده است. دسترسی به آبشار از روستای خفر 
مستلزم صرف یک ساعت پیاده روی سبک اســت. آب این آبشار بلند و 
پرآب از قله های مرتفع دنا تأمین می شــود. بهترین زمان بازدید از این 

منطقه اردیبهشت تا شهریور ماه است.

این آبشــار در ۵ کیلومتری جنوب شــهر چرمهین از توابع شهرستان 
لنجان در اســتان اصفهان واقع شده است. آبشار شــاه لوالک در کوهی 
به همین نــام به ارتفاع 2۷۵۰ متر از رشــته کوه هــای واقع در زاگرس 
مرکزی قرار دارد و ارتفاع آن به ۷۰ متر می رســد. منحصر به فرد بودن 
این آبشار از این جهت است که به صورت چشمه ای پرآب و خروشان، از 
دیواره مرتفع کوه با شیب منفی سرچشــمه می گیرد در حالی که اغلب 
آبشــارهای ایران به صورت جوی روانی از روی سطح سرازیر می گردند. 
این آبشار از آبشــارهای دائمی استان اصفهان اســت اما میزان آبدهی 
آن در طول ســال متفاوت است. این آبشار در زمســتان کامال یخ زده و 
قندیل های زیبا و قطور یخی به ارتفاع ۷۰ متر تشــکیل می دهد. در بهار 
شعبه ای دیگر از آبشار شــاه لوالک جریان می یابد که ارتفاع آن نزدیک 
به 9۰ متر اســت و آبی خروشــان دارد که در نزد مردم منطقه به آبشار 

هولوکی معروف است.

آبشار کرد علیا در 9۵ کیلومتری غرب اصفهان و شمال روستای کرد علیا 
)یا کرد باال از توابع شهرســتان تیران و کرون( در ارتفاعات داالنکوه قرار 
دارد. این آبشار که از آب شــدن چال برف های داالنکوه جریان می یابد، در 
اوایل بهار آبریزی بیشــتری دارد و در تابستان خشک می شود. ارتفاع این 

آبشار حدود ۵۰ متر است.

این آبشار یکی از جاذبه های طبیعی منطقه پشتکوه شهرستان فریدونشهر 
اســت که از ارتفاعات زاگرس مرکزی سرچشــمه می گیرد و در روستای 

زیبای طرزه واقع شده اســت. ارتفاع این آبشار 
حدود 4۰ متر اســت و در تمــام فصول 

سال، آب در آن جریان دارد. دشت های 
وســیع همراه  این آبشار، گردشگران 

زیادی را جذب خود می کند.

  آبشار آب ملخ

  آبشار شاه لوالک  آبشار َخفر  آبشار سمیرم

  آبشار کرد علیا

  آبشارطرزه

 در 48 کیلومتری جنوب غربی ســمیرم در مجاورت روســتای بی بی 
سیدان و رودخانه سمیرم در ورودی تنگه ای به نام تنگه نازی قرار دارد.

در مســیر رودخانه قــم رود، در فاصلــه 48 کیلومتری غــرب از مرکز 
شهرستان بوئین و میاندشــت، پلی تاریخی معروف به پل نوغان وجود 
دارد که در امتداد این رودخانه به ســمت شمال آبشاری بسیار زیبا واقع 
شده است که به همراه بیشه زارهای وســیع و زیبا گردشگران زیادی را 
به سوی خود جذب می کند. این آبشــار نام خود را از پل تاریخی نوغان 

گرفته که روی این رودخانه بنا شده است.

  آبشار بی بی سیدان

  آبشار نوغان

چرا باید به این مکان ها سفر کنیم؟

5عمان

بازدید از صحرا و کوه های عمان منظره ای از یک سبک 
 کامال متفاوت زندگی از کســانی کــه در اینجا زندگی 

می کنند به شما می دهد.

9مالدیو

آب های شفاف و ســواحل بکر مالدیو را نباید از دست 
بدهید.

4تونس

 فرهنگ آفریقایــی همراه بــا احســاس خاورمیانه و 
باستان شناسی باورنکردنی تونس را یکی از ده کشوری 

کرده که باید ببینید.

8وانوآتا

از نظر پکول، وانوآتا مهربان ترین مردم جهان را دارد.

3پرو

 »Aguas Calientes« جنگل های بارانی آمــازون و
که راه دسترسی به ماچو پیچو است را هنگام بازدید از 

پرو از دست ندهید.

7پاکستان

او چهارماه برای دریافت ویزای پاکستان انتظار کشید و 
به خصوص عاشق غذاهای پاکستانی شد.

2کاستاریکا

چرا کاســتاریکا؟ میمون ها، میوه های تازه، موسیقی 
خوب، آتشفشــان و ... دالیل کافی برای بازدید از این 

کشور هستند.

6آمریکا

برگ های پاییزی رنگارنگ نیواینگلند تاثیر ماندگاری 
روی شــما می گذارد و حداقل یک بار باید از آن دیدن 

کنید.

1بوتان

کوچک ترین ایالت آســیا به خاطر محیط آرامش بخش و ســبک زندگی مردم 
دومین رتبه را از نظر این جهانگرد گرفت.

آنتالیا و جاذبه هایی که از وجود آنها بی خبرید

زاینده رود
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پیشنهاد سردبیر:
۱۹ هزار دقیقه برنامه ویژه انتخابات در شبکه استانی چهارمحال

با مسئوالن

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در 
سال گذشته ۷۰ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری 
به صورت تضمینی خریداری شد.ذبیح ا... غریب با اشاره به 
اینکه در سال گذشته ۷۰ هزار تن گندم در چهارمحال و 
بختیاری به صورت تضمینی خریداری شد، اظهار داشت: 
خرید گندم در سال گذشته نسبت به سال های دیگر از 
رشد قابل توجهی در این استان برخوردار بوده است.وی 
عنوان کرد: در سال ۹۴ در این استان ۶۰ هزار تن گندم 
و در سال ۹۳ نیز ۴۵ هزار تن گندم خریداری شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
بیش از ۹۲ میلیارد تومان برای خرید گندم در این استان 
پرداخت شده است.وی تاکید کرد: به دنبال توسعه بخش 
کشاورزی هستیم و توسعه بخش کشاورزی زمینه ساز 

تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 

خریداری ۷۰ هزار تن گندم در 
چهارمحال و بختیاری

با مسئوالن

استاندار چهارمحال و بختیاری از احداث استخر شنا در شهر شلمزار 
خبر داد. قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه استخرشنا در شهر 
شلمزار احداث می شود، اظهار داشــت: در سالجاری اعتبارات برای 
ســاخت این استخرشــنا اختصاص می یابد. وی عنوان کرد: برای 
ساخت این استخر شنا بیش از ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ۳۷ میلیارد ریال برای 

تکمیل استخر شنای شهر شلمزار نیاز است.
وی عنوان کرد: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه فضای ورزشــی 
شهرستان کیار افزایش می یابد و زمینه برای شکوفایی استعداد های 
ورزشی این منطقه در حوزه ورزش های آبی فراهم می شود. شلمزار 

مرکز شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

استخر شنا
 در شهر شلمزار احداث می شود

مهرداد عظیمی مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال 
و بختیاری در مــورد برنامه هــای انتخاباتــی مرکز صدا 
و سیمای اســتان اظهار داشــت: ۵۵۰۷ دقیقه برنامه در 
ساختارهای گوناگون شــامل شــب های بام ایران، بر بام 
افتخار، خونه مهر، چشم انداز، بچه ها سالم، جوان، در شهر، 
روســتا، نماهنگ، پیک روز، زیرنویس انتخاباتی، شادمانه، 

طنزپردازان در شبکه جهانبین تولید و تهیه شده است.

مهرداد عظیمی با بیان اینکه در برنامه بر بام افتخار با دعوت 
از کارشناسان به موضوع انتخابات بحث و بررسی می شود، 
افزود: کالم رهبری، گزارش های مردمی از شهرستان های 
مختلف اســتان، اجرای موســیقی و تصویر از بخش های 
متنوع برنامه اســت که با اجرای ســید جلیــل رضوی و 
گزارشــگری عقیل عباســی روزهای جمعه ساعت 18 به 
مدت ۴۵ دقیقه و باز پخش این برنامه روزهای شنبه ساعت 

1۳:۳۰ دقیقه از سیمای استانی جهانبین پخش می شود.
مدیرکل صدا و ســیمای اســتان چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به تولیدات بخش صدای جهانبین بیــان کرد: در 
صدای استانی جهانبین نیز برنامه های ایران ما، تا انتخابات، 
عصرگاهی، خانواده، جوان، آوای روستا و حماسه حضور به 

مدت 11۷۶۰ تهیه شده است.
مهرداد عظیمی با بیان اینکــه در برنامه ایران ما با دعوت از 
کارشناســان مجرب، در قالب میزگرد در مورد موضوعات 
انتخاباتی ماننــد انتخابات از نگاه امــام)ره( و رهبر معظم 
انقالب، ویژگی هــای کاندیدای اصلح، اهمیت مشــارکت 
سیاســی و انتخابات در قانون اساسی به گفتگو می پردازد، 
خاطرنشان کرد: از دیگر بخش های برنامه ایران ما گزارش، 
موسیقی و آنونس اســت که این برنامه به گویندگی نائب 
صالحی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت11:۳۰ به 

مدت ۴۵ دقیقه از رادیو جهان بین پخش می شود.
وی با بیان اینکه برنامه تا انتخابات یک برنامه ترکیبی است 
که با طرح موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی، انتخابات 
را تحلیل و بررســی می کنــد، تصریح کــرد: گزارش های 
مردمی، انتخابات در سایر کشــورها، مطالب شنیدنی در 
مورد انتخابات، موضوع کارشناســی و پیگیری یک پرونده 
راکد از بخش های این برنامه اســت که به گویندگی زهرا 
خنکداری روزهای یکشنبه ســاعت 1۲ و سه شنبه ساعت 

18 به مدت ۳۰ دقیقه از رادیوی استان پخش می شود.
مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری افزود: 
معاونت خبر مرکز نیــز ۲۰۲1 دقیقه خبــر در قالب های 
گزارش رادیویی و تلویزیونی، خبرهای مکتوب برای پخش 
و سایت خبرگزاری، مســتند خبری، تریبون آزاد و ارتباط 

مستقیم با شبکه های خبری تهیه کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری:

۱۹ هزار دقیقه برنامه ویژه انتخابات در شبکه استانی چهارمحال

نماینده مردم شهرستان های اردل، فارسان، کوهرنگ و 
کیار گفت:بخش عمده ای از خسارت ناشی از نشت نفت 

به مزارع شیالت سرخون شهرستان کیار پرداخت شد.
علی کاظمی بابا حیدری افــزود: از مجموعه 11 مزرعه 
پرورش ماهیان سردآبی خسارت دیده از نشت لوله های 
انتقال نفت، تاکنون وزارت نفت خســارت وارده شده به 
1۰ مزرعه را پرداخت کرده اســت.به گفته وی، تاکنون 
وزارت نفت حدود 1۷میلیارد ریال به عنوان خســارت به 
مزرعه داران شیالت این منطقه پرداخت کرده است.وی 
گفت:خسارت نخست ناشی از نشت نفت به مزراع پرورش 
ماهیان سردابی که با شکایت مزرعه داران نیز همراه شد، 
هنوز پرداخت نشده است و امید است این خسارت نیز به 

مزرعه داران شیالت پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تامین آب برای روستاهای در 
معرض خطر ناشی از نشت مجدد لوله های انتقال نفت نیز 
گفت: وزارخانه های نیرو و نفت قرار اســت در این زمینه 
یک برنامه مدونی را ارائه کنند و این مساله بزودی از طریق 
نمایندگان مجلس پیگیری می شود.به گفته وی، قرار است 
از سوی مسووالن استان نیز مخزن آب سرخون یا تعویض 
شود یا تقویت شود و آب شرب سالم برای مردم این منطقه 

تامین شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پنجمین 
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شــهر و روستا در دو شهر استان به 

صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
جعفر مردانی افزود: با توجه به تصمیم اتخاذ شــده قرار است در دو 
شهر شهرکرد و بروجن که دارای هفت کرسی شورای شهر می باشند، 

انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: تجهیزات سخت 
افزاری و نرم افزاری برگــزاری الکترونیک انتخابــات ۹۶ در این دو 
شهر استان فراهم شده اســت.وی گفت:در پنجمین دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان ۴ هزار و ۶۲۶ نفر نامنویسی 
کردند که از این تعــداد ۹۹۹ نفر برابر ۲1.۵ درصد برای شــوراهای 
اسالمی شهرها و سه هزار و ۶۲۷ نفر برابر ۷8.۵ درصد برای شوراهای 
اسالمی روستاها نام نویســی کردند.وی افزود: از این تعداد 1۹۷ نفر 
برابر ۴.۲ درصد خانم ها و ۴ هزار و ۴۲۹ نفر برابر ۹۵.۷ درصد را آقایان 
تشکیل می دهند.به گفته وی، برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روســتای چهارمحال و بختیاری ۹ هیات اجرایی در 

شهرستان ها و ۲۵ هیات اجرایی در بخش ها فعالیت دارد.

برگزاری انتخابات الکترونیک 
شوراها در دو شهر چهارمحال

مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری گفت: شبکه استانی جهانبین در راستای انتخاب اصلح و برای ایجاد انگیزه و شور 
انتخاباتی 1۹۲88 دقیقه برنامه تولید و تأمین کرده است.

نماینده  مجلس:

پرداخت بخشی از خسارت 
نشت نفت در شیالت سرخون 

معاونت خبر مرکز 
نیز 2۰2۱ دقیقه 

خبر در قالب های 
گزارش رادیویی و 

تلویزیونی، خبرهای 
مکتوب برای پخش 
و سایت خبرگزاری، 

مستند خبری، 
تریبون آزاد و 

ارتباط مستقیم با 
شبکه های خبری 

تهیه کرده است

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیــاری گفت: در 
سال گذشــته بیش از 8۰ تن انواع فراورده های خام دامی 

غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی جهارمحال و 
بختیاری عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: در ســال گذشته 
8۰ هــزار و ۲۶۵ کیلوگرم انواع فراورده هــای خام دامی 

غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته  ۶ میلیون و ۶8 هزار قطعه 
مرغ در کشتارگاه های استان زیر نظر بازرسان دامپزشکی 

کشتار و به مراکز فروش عرضه شد.
مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه  
11 کشتارگاه دام در اســتان وجود دارد که با نظارت های 
دامپزشکی با گوشت ســالم در اختیار مردم قرار می دهد 
اضافه کرد: در ســال گذشــته ۹ هزار رأس گاو و گوساله، 
1۷ هزار رأس گوســفند و بز، ۹۲ نفر شــتر و 1۷1 قطعه 

شترمرغ در کشتارگاه های استان کشتار شد.
وی با اشــاره بــه اینکه اداره کل دامپزشــکی اســتان و 
شبکه های دامپزشکی تابعه بر مراکز عرضه فرآورده های 

خام دامی نظارت کامل دارند  گفت: گوشت مرغ تازه باید 
در یخچال با درجه ۰ تا ۴ درجه سانتیگراد و گوشت مرغ 
منجمد باید در دمای انجماد  منفی 18 درجه سانتیگراد 

نگهداری شود.
نجاتی از مردم خواست: گوشت مورد نیاز خود را از مراکز 

مجاز و مورد تأیید دامپزشکی خریداری نمایند.

در سال گذشته صورت گرفت

علی محمدمقدم مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحال معدوم سازی بیش از 8۰ تن فراورده های خام دامی غیر قابل مصرف
و بختیاری اظهار کرد: جان سیدعلی دادور نگهبان افتخاری منطقه 
کلوس خیز سرآقاســید که بر اثر حمله یک قالده خرس به شــدت 

زخمی شده بود بعد از 1۵ ساعت از مرگ نجات یافت.
وی ادامه داد: به دلیــل غیرقابل عبور بودن محــل حادثه نیروهای 
هالل احمر و عده ای از اهالی منطقه  مصدوم را به درون یکی از غارهای 
نزدیک منتقل واقدامات اولیه امدادی صورت گرفته است تا به محض 
روشن شدن هوا بالگرد پیش بینی شــده جهت انتقال مصدوم اعزام 
شــود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
اضافه کرد: در ساعات اولیه صبح دیروز  با رسیدن بالگردی از لرستان 
جان نگهبان افتخاری از مرگ نجات یافت با وجود اینکه امکان فرود 
بالگرد نبود با ارسال طناب و برانکارد از بالگرد در فراز آسمان مجروح 
به بیمارستان انتقال یافت.وی افزود: به گفته تیم پزشکی مصدوم از 
ناحیه ران پا ودست ودنده ها دچار شکستگی و همچنین از ناحیه سر 

وصورت به شدت زخمی شده است.

نجات جان نگهبان افتخاری
 پس از ۱5 ساعت

فرمانده نیــروی انتظامی چهارمحال و بختیــاری گفت: تصادفات 
نوروزی درچهارمحال و بختیاری ۲8درصد کاهش یافت.

غالمعباس غالمــزاده با اشــاره بــه اینکــه تصادفات نــوروزی 
درچهارمحال و بختیاری ۲8درصد کاهش یافت، اظهار داشت: در 
ایام نوروز امسال حدود ۶۰ تصادف در استان چهارمحال و بختیاری 

در بخش های مختلف گزارش شده است.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیــاری عنوان کرد: تعداد 
تصادفات فوتی در این اســتان ۳۰ درصد کاهش داشته است. وی 
ادامه داد: تعداد تصادفات خسارتی در این استان ۳۹ درصد کاهش 
داشته اســت.فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: ســرعت غیر مجاز، واژگونی و خوب آلودگی بیشــترین علت 

تصادفات در چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

تصادفات نوروزی درچهارمحال و 
بختیاری 28درصد کاهش یافت

مدیر زارعت جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 
زراعی جاری ۵۳۰ هکتار از اراضی اختصاص یافته به کشــت کلزا در 
مرحله سبز دچار ســرمازدگی شد.ســیروس بیک بکان اظهار کرد: 
در ســال زراعی جاری ۵۳۰ هکتار از یک هــزار و 8۰ هکتار اراضی 
اختصاص یافته به کشــت کلــزا در چهارمحال و بختیــاری دچار 
ســرمازدگی شــد.وی ادامه داد: هم اکنون در ۵۵۰ هکتار از اراضی 
استان کشــت کلزا به مرحله سطح سبز رســیده است و پیش بینی 
می شود از این میزان یک هزار تن محصول برداشت شود.مدیر زارعت 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: تمامی یک هزار و 
8۰ هکتار اراضی استان که به کشت کلزا اختصاص یافته بیمه شده و 
میزان خسارت وارده  بر اثر ســرمازدگی اخیر در دست بررسی است.

وی گفت: با احتساب حذف میزان سرمازدگی اراضی کشت کلزا در 
چهارمحال و بختیاری در حال حاضر ۵۰ بهره بردار کلزاکار در استان 

فعالیت می کنند.

سرمازدگی 53۰ هکتار از اراضی 
کشت کلزا در چهارمحال و بختیاری

فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری از پیگیری 
ساخت یک بیمارستان جدید در شهرکرد خبر داد.سردار علی محمد 
اکبری با تأکید بر اهمیت بهره گیری از تمامی امکانات سپاه و بسیج 
در راســتای تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبــری بویژه در 
زمینه شعار سال با عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال« گفت: 
چهارمحال و بختیاری در ســال ۹۶ نیازمند توجه بیشتر مسئوالن 
برای توســعه زیرســاخت ها و ایجاد اشــتغال اســت.وی گفت: بر 
اساس پیگیری های انجام شــده و قول مساعد مسئوالن ارشد سپاه، 
بیمارستانی با امکانات روز و پیشرفته برای استفاده کارکنان نیروهای 

مسلح، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در شهرکرد ساخته می شود.

یک بیمارستان جدید 
در شهرکرد ساخته می شود

تحدید حدود اختصاصی
1/29 نظر به این که تحدید حدود ششــدانگ پالک شماره 25/3360 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عوضعلی 
یزدانی علی آبادی فرزند علی در جریان ثبت است و عملیات  تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 1396/02/14 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 تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 893 حیدری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت
1/28 شماره صادره: 1396/14/350879 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره: 1192 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 
سه ثبت خوانسار ذیل ثبت 8093 در صفحه 55 دفتر امالک جلد 39 به نام 
روح اله فروغی تحت شماره چاپی مسلسل 296759 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس بالواسطه/ مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 
44532 مورخه 1382/04/12 دفترخانه شماره 5 خوانسار به خانم فاطمه 
مومنی فرزند علی رضا انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 961409701286764  به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 10201 به گواهــی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 12  امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار

تحدید حدود اختصاصی 
1/24 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 39/65 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم  رضوان نصر آزادنی 
فرزند احمد در جریان ثبت است و عملیات  تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1396/02/14 
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

772 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/20 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین باریک پالک شماره 
11/1804 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام حسن شیرانی فرزند عبدالغفار در جریان ثبت است و عملیات  تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
پنج شنبه مورخ 1396/02/14 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 662 حیدری رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
1/32 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 2166 
فرعی از 27/702 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام فریده عباســی جبلی فرزند عباس  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از  
ماده 15 قانون ثبت و  برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 96/2/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی به کلیه مالکیــن و  مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند . اعتزاضات 
مجاورین و صاحبان امالک  مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا)30(  روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. م الف: 274 حیدری رییس منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان

آگهی حصر وراثت
1/34 آقای نعمت اله جیحونی نایینی به شناسنامه شماره 164 به شرح داد 
خواست به کالسه 4/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه متولی زاده نایینی به شناسنامه 
شــماره 75 در تاریخ 1395/11/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: 
نعمت اله جیحونی نایینی )پسر( 2- محمدرضا جیحونی نایینی )پسر( 3- 
اشرف جیحونی نایینی )دختر( 4- زمزم جیحونی نایینی ) دختر( 5- صغری 
جیحونی نایینی )دختر( 6- خدیجه جیحونی نایینی )دختر(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

7 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین

آگهی فقدان سند مالکیت
1/35 نظر به اینکه خدیجه شیخی رنانی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود 
شماره : 59376 مورخ 1395/12/02 دفترخانه 98 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن ســند مالکیت به میزان دو- پنجم سهم مشاع باســتثناء بهاء ثمینه 
اعیانی آن از هفت سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ پالک شماره: 
18/3434 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 7324 صفحه 585 
دفتر جلد 593 مالک تحت شماره چاپی 418581 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب ســهم االرث 388 مورخ 1353/06/24 شــعبه چهاردادگاه 
اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است 
چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه 
ارائه گردید از انجام معامله خوداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هرنوع معامله  با سند مالکیت المثنی موکول به 
استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مستردگردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طیق مقررات خواهد شد. م الف: 892 حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان

دکتــر خدیجه ربیعــي نماینــده مردم 
شهرســتان بروجن در مجلس شــوراي 
اســالمي در جمع مردم فرادنبــه، اظهار 
داشت: اگر مسئولي توانایي حل مشکالت 
و مطالبات مردم را نداشــته باشد واجب 
است که از مســئولیت خود کناره گیري 
کرده و عرصه را به دســت افراد توانمند و 
دلسوز خدمت بسپارد.ربیعي گفت: براي 
بعضي از مسئولین استان چهارمحال و بختیاري متاسفم طي پیگیري شوراها 
و مسئولین شهر فرادنبه و سفید دشت مراجعاتي که براي حل مسائل داشتند 

متاسفانه همکاري الزم را انجام دادند.
وي گفت: هشــدار مي دهم به تمام مسئولین در اســتان و کشور که بدانند 
مدیون همین مردم هســتیم چرا که اگر تالش مردم در ســایه رهبري امام 
فرزانه، مقام معظم رهبري و ایثارگري هاي شهدا نبود اکنون جایگاه ها نصیب 

مسئولین نمي شد.
ربیعي فرادنبه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوري و شوراها، 
گفت: مردم شهرســتان بروجن تا کنون با حضور باشکوه خود وفاداریشان را 
به نظام و انقالب خوب ثابت کردند.نماینده مردم بروجن در مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به تدوین و تصویب قوانیني در حمایت از اقشار آسیب پذیر 
جامعه در راستاي محرومیت زدایي، گفت: همواره معتقد به عدالت محوري و 

نگاه عادالنه براي توسعه همه جانبه شهرستان بروجن هستم.
وي گفت: اخذ دو دســتگاه آمبوالنس، پیگیري تامیــن اعتبار براي تکمیل 
بیمارســتان ۲۲۰ تخت خوابي بروجن، اخذ دو میلیارد ریــال براي تعمیر 
بیمارســتان یادگار امام)ره(فرادنبه، اخذ ۴۹ مورد تجهیزات و دستگاه براي 
بیمارســتان بروجن، پیگیري احداث اورژانس 11۵ فرادنبه و پیگیري مرکز 
سالمت شهر سفید دشــت از جمله فعالیت هاي اینجانب تاکنون در حوزه 

بهداشت و درمان شهرستان بروجن است.
ربیعي همچنین به پروژه انتقال سد ونک به رفسنجان و دشت خانمیرزا اشاره 
کرد و گفت: خانمیرزا متعلق به استان خودمان است و حمایت هم مي کنیم 
اما تاکید ما بر کلیه پروژه هاي انتقال آب بر این اســت که بایستي حق آبه ها 

مشخص شود.
وي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري در بحث انتقال آب شرب، افزود: 
استان چهارمحال وبختیاري سرشاخه رود کارون و زاینده رود است اما باید 

حق آبه هاي باالدست در نظرگرفته شود.
ربیعي در ادامه به صنعت پتروشیمي تولید »پلي اتیلن سنگین« و پتروشیمي 
»پلي پروپیلن« بروجن اشــاره کرد و گفت: پروژه پلي پروپیلن اشتغالزایي 
خوبي در شهرســتان ایجاد مي کند و هم اکنون در مرحله ارزیابي ســرمایه 
گذار قرار دارد.عضو کمیسیون مجلس شوراي اسالمي با بیان این که در بحث 
پتروشیمي تولید پلي اتلین سنگین تعلل سرمایه گذار وجود دارد، گفت: به 
ســرمایه گذار تاکید خواهیم کرد تا تعیین تکلیف نماید در غیر این صورت 

سرمابه گذار جدیدي را وارد پروژه خواهیم ساخت.
وي با اشــاره به این که بحث مجوز و خوراک اتیلن پروژه قطعي است، گفت: 
طبق قانون دولت ۴۰ درصد مجتمع بایستي پیشرفت فیزیکي داشته باشد تا 

اجراي خط انتقال آغاز شود.

نماینده مردم بروجن در جمع مردم فرادنبه:

پتروشیمي بروجن در مرحله ارزیابي 
سرمایه گذار

شهرستان
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پیشنهاد سر دبیر: 
یک قدم تا قهرمانی

درحاشیه

هفته بیســت و ششــم رقابت های لیگ برتر درحالی به پایان 
رســید که پرســپولیس توانســت با پیروزی برابــر پیکان تا 
 حدود زیــادی قهرمانــی اش در لیگ برتر را قطعــی کند. این 
 پیش بینــی در شــرایطی رقــم خورد کــه اســتقالل برابر 
گسترش فوالد به تســاوی رسید و تراکتورســازی هم به صبا 

باخت.
موقعیت سه تیم اول جدول

 با نتایجــی که تیــم هــای دوم و ســوم جــدول رده بندی 
کســب کردند عمال ایــن فرصــت را در اختیار پرســپولیس 
 قــرار دادند کــه با یــک پیــروزی دیگــر عنــوان قهرمانی 
لیگ شــانزدهم را به خود اختصاص دهد. شــاگردان برانکو در 
پایان هفته بیست و ششم با ۵۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارند. 
اســتقالل تهران با وجود اینکه یک روز زودتر از تراکتورسازی 
بازی کرد و برابر گســترش فوالد به تســاوی رضایــت داد اما 
شاگردان امیر قلعه نویی با شکست سنگینی که روز جمعه برابر 
صبای قم متحمل شدند بازهم در رده ســوم باقی ماندند. حاال 
استقالل با ۴۸ امتیاز دوم است و تراکتورسازی با ۴۷ امتیاز سوم 

است.

پرسپولیس یک پیروزی می خواهد
پرسپولیس با تیم دوم ۱۱ امتیاز و با تیم سوم ۱۲ امتیاز اختالف 
دارد و با توجه به اینکه چهار بازی دیگر باقی مانده و این دیدارها 
۱۲ امتیاز دارد، در صورتی که شاگردان برانکو بتوانند در دیدار 
با ماشین ســازی به پیروزی برســند قهرمانی خود در لیگ را 
قطعی خواهند کرد. سرخپوشان حتی با یک تساوی دیگر هم 
می توانند قهرمان شوند چرا که تفاضل گل بسیار خوبی)۱۱+( 

نسبت به استقالل دارند.
بازی های باقی مانده سه تیم 

در چهار هفته باقی مانده دیدارهایی برگزار خواهد شد که نقش 
تیم پدیده در آنها پررنگ است چرا که هر سه تیم باید با پدیده 
بازی کنند. ضمن اینکه دیدار اســتقالل و تراکتورســازی هم 

معادالت زیادی را حل خواهد کرد.
جشن قهرمانی در تبریز؟

در صورتی که پرســپولیس بتواند در هفته بیست و هفتم برابر 
تیم قعرنشین ماشین سازی به پیروزی برسد جشن غیررسمی 
قهرمانی را در ورزشــگاه یادگار امام برپا خواهد کرد. حتی در 
صورت تســاوی هم سرخپوشان می توانند جشــن قهرمانی 

بگیرند اما اگر پرســپولیس ببازد و 
اســتقالل دیدار برابر صبای قم را با 
پیروزی پشــت ســربگذارد جشن با 

تعویق خواهد افتاد.
شــاید قهرمانی در ورزشــگاه 

آزادی
شرایط تیم ماشــین ســازی که گزینه اول سقوط 

به لیــگ دســته اول 
به شــمار می رود بــه گونه 
ای اســت که شــاید بتوان 
شکست را برای سرخپوشان 
متصور شد. اگر پرسپولیس 
ببــازد و اســتقالل صبــا را 
شکســت دهد همه چیز به 
دیدارهــای هفته بیســت و 
هشتم کشــیده خواهد شد. 
در ایــن هفته پرســپولیس 
در ورزشــگاه آزادی بایــد 
بــا پدیــده مقابلــه کند و 
تراکتورسازی  و  اســتقالل 
با هم بــازی کننــد. به نظر 
سرخپوشــان   می رســد 
می توانند در ورزشگاه آزادی 
با حمایت هوادارنشان پدیده 
را شکســت دهند و جشن 
باشکوه تری را برای قهرمانی 
برپا کنند. البته اگر فرض را 
بر شکست پرسپولیس برابر 

پدیده و پیروزی اســتقالل برابر تراکتورســازی بگیریم بازهم 
قهرمانی ســرخ ها به تعویق خواهد افتاد. این معادله می تواند 
تا هفته پایانی ادامه داشته باشد و فقط در صورتی که استقالل 
یکی از دیدارهایش را ببازد، پرســپولیس با شکســت در همه 

دیدارهایش هم قهرمان می شود.
پرسپولیس می تواند رکورد بزند

از زوایه ای دیگر که نزدیک به واقعیت نیز هست، در صورتی که 
پرســپولیس به روند نتیجه گیری خوبش در چهار هفته باقی 
مانده لیگ ادامه دهد و ۱۲ امتیــاز دیگر بگیرد رکورد جدیدی 
را به ثبت خواهد رســاند و با ۷۱ امتیاز عنــوان قهرمانی لیگ 
شانزدهم را به خود اختصاص خواهد داد که یک رکورد سخت 

برای تکرار شدن است.

لبخند جام به سرخ پوشان؛

یک قدم تا قهرمانی

علی دایی باز هم پســتی انتقاد آمیز 
در اینســتاگرام خود منتشر کرد.  
بــا اینکه نفــت تهــران فینال 
جــام حذفی با تراکتورســازی 
را درپیش دارد امــا در بحران 
کامل به ســر می برد. علی دایی 
که بابت مشــکالت مالی تیمش 
پیش از این هم انتقــاد کرده بود این 

متن را در اینستاگرام خود منتشر کرد:
»تیم ما اصال صاحب نداره. به طور مثال امروز اصال نتونســتیم 
برای تیممون اتوبوس تهیــه کنیم و بازیکنان ما با ماشــینای 
خودشــون به ورزشــگاه اومدن تا بازی رو انجام بدیم. این یک 
فاجعه برای فوتبال ما محسوب میشــه. شما ببینید در اروپا چه 
می گذره. متاســفانه ما کسی رو نداریم. متاســفانه حتی زمین 
تمرین هم نداریــم و از این و اون خواهــش می کنیم زمین در 
اختیار ما بگذارند تا تمرین کنیم. متاســفانه کسی پاسخگوی 
ما نیســت. مشــکالت مالی همه چیز تیم ما رو خراب کرده  ما 
اومدیم  تا بــا فوتبال کیــف کنیم امــا با ایــن وضعیت عذاب 
می کشیم. بازیکنان من با غیرت میان و برای دل خودشون بازی 
می کنند. این تیم با این شرایط باید به لیگ یک سقوط می کرد 
نه اینکه در فینال جام حذفی حضور داشته باشه از این وضعیت 
زجر می کشم. دو ســه ماه هســت که با فوتبال حال نمی کنم 
ولی چون تعهد دادم مجبورم. باید بایســتم و کار رو انجام بدم. 

مطمئنا آدم خسته می شه.«

»تکــرار مکــررات کــرار« در میان 
ورزشــی نویس ها تبدیل به یک 
تیتر ثابــت برای کرار جاســم 
شده اســت، بازیکن عراقی که 
هر چقدر هــم در فوتبال ایران 
بی اخالقــی کند بــاز هم فصل 
بعد با یک تیم ایرانی دیگر قرارداد 
نجومی می بنــدد.  تراکتورســازی 
تبریز عصر جمعه کورسوی امید خود برای قهرمانی را از دست 
داد و با نتیجه ســه بر صفر مغلوب صبای قم شد. در این دیدار 
کرار جاســم به رســم بی اخالقی های خود در فوتبال ایران باز 
هم درگیری به وجود آورد و اخراج شــد. او در نیمه دوم دیدار 
تراکتورســازی و صبا بارها به داور اعتراض کــرد و در نهایت به 
دلیل اعتراض هایش کارت زرد گرفت. او با وجود دریافت کارت 
باز هم در دقیقه نود به ســمت داور رفت و بر سر او فریاد کشید. 
حمله او به داور مســابقه قابل پیش بینی بــود. در نهایت کارت 
قرمز را گرفت و اخراج شد. با این همه، دلیل عالقه قلعه نویی به 

کرار،مشخص نیست.

ســرمربی ایتالیایی چلســی به جدایی 
خود از ایــن تیم لندنــی در پایان 
فصــل و بازگشــت بــه فوتبال 
ایتالیــا واکنــش نشــان داد. 
آنتونیو کونته در فصل نخســت 
نتایج  حضــورش در چلســی 
درخشانی به دســت آورده است 
و تیم او شانس بســیار باالیی برای 
قهرمانــی در لیگ جزیــره دارد. با وجود 
کسب نتایج درخشــان کونته، خبرهای زیادی درباره بازگشت 
او به فوتبال ایتالیا در پایان فصل به گوش می رســد. این مربی 
سرشــناس ایتالیایی به شــایعه جدایی اش از جمع آبی پوشان 
لندنی در پایان فصل واکنش نشــان داد و گفــت : به صراحت 
بگویم که می خواهم در چلسی بمانم. دوست ندارم کسی دیگر 
به نمایندگی از من صحبت کند. خودم به صراحت می گویم که 
از حضور در چلسی خوشحال هســتم و می خواهم در این تیم 
بمانم. او ادامه  داد: نمی دانم این شایعات از کجا می آیند. طبیعی 
 اســت که از بازگشــت من به فوتبال ایتالیا صحبت شــود زیرا 
سه سال با یوونتوس قهرمان شدم. بســیاری هم دوست دارند 
به این تیم برگردم. با ایــن حال باید بگویم هیــچ مذاکره ای با 

یوونتوس نداشتم. 
 آبی پوشــان لندنی هشــت هفتــه مانده بــه پایان لیــگ، با 
هفت امتیاز اختالف نسبت به تاتنهام در صدر جدول رده بندی 

جای دارند.

بازیکن پیشــین تیــم فوتبــال لیورپول 
اعتراف کرد که این باشگاه انگلیسی 
عالقه مند به جذب سردار آزمون 

بوده است.
در نقل وانتقــاالت نیــم فصل 
فوتبال اروپا زمزمه های زیادی 
مبنی بر عالقه باشــگاه لیورپول 
برای جذب سردار آزمون به گوش 
رســید که در نهایــت این اتفــاق رقم 
نخورد و مهاجم ایرانی تیم روســتوف روسیه در این تیم ماندنی 

شد. 
پس از منتفی شدن انتقال آزمون به لیورپول، این مهاجم ایرانی 
اعالم کرد که پیشــنهادی از این باشگاه بزرگ انگلیسی نداشته 

است. 
با این حال مایکل اوون، بازیکن پیشین لیورپول که مفسر یکی 
از شبکه های تلویزیونی اســت اخیرا اعالم کرده که قرمزپوشان 
مرسی عالقه زیادی به جذب آزمون در نیم فصل داشتند که این 

ماجرا در نهایت منتفی شد.

علی دایی دیگر با فوتبال
حال نمی کند! 

تکرار مکررات کرار!

دوست دارم در چلسی بمانم

اعتراف مایکل اوون از عالقه 
لیورپول برای جذب آزمون

جام جهانی که تمام شــد،همه در حیرت از اعتماد مرد 
پرتغالی به به جوانی بودند که در آستانه آغاز جام آسیب 
دیده بود اما با اعتقاد کارلوس،در هر ســه مسابقه تیم 

ملی در برزیل به طور کامل بازی کرد و درخشید.
آنچنان که بلیچر ریپورت،نام مهرداد اوالدی را در میان 

۱00 بازیکن برتر جام جهانی ۲0۱۴ قرار داد.
کمی بعدتر،اما ماجرای معــروف کارت پایان خدمت و 
افشــا اتفاقات رخ داده پیرامون صدورش،برای مهرداد 
دردسرساز شد و در حالی که ملی پوشان ایران از اردوی 
پرتغال بــه ایران بازگشــتند،پوالدی کــه در عضویت 
پرسپولیس قرار داشــت به قطر رفت و خواهان دریافت 

رضایت نامه اش از این باشگاه شد.
او راهی باشگاه الشــحانیه شــد تا روی سخت فوتبال 
برایش آغاز شود. حتی سخت تر از روزهایی که او وقتی 
 در تیم ملی جوانان ایران شــاگرد حســن روشن بود،

ســینه اش در برخوردی در حین تمرینات شکســت و 
اینچنین ماه ها دوری از فوتبال را تجربه کرد،دشــوارتر 
از روزهای نیمکت نشینی در استقالل و البته ماجراهای 
بازی نکردن در مس.او در در بدو ورود به الشــحانیه در 
 حالی که مســعود شــجاعی را در کنار خود داشت،به 
 لیــگ دو قطــر ســقوط کــرد و برخالف هــم تیمی 
ایرانی اش در این تیــم ماند تا به لیگ ســتارگان قطر 
بازگردد.اتفاقی که در فروردین سال گذشته رخ داد اما 
دیری نپایید که رفت و آمد آسانسوری الشحانیه بار دیگر 
این تیم را راهی دسته دوم کرد.الشحانیه در هفته بیست 
و پنجم لیگ ســتارگان قطر مقابل الخور قرار گرفت و 
در این بازی مرگ و زندگی بود به نتیجه تســاوی یک 
بر یک رضایت داد تا سقوطش به دسته پایین تر مسجل 
شــود.پایان حضور کوتاه مدت نادی الشحانیه در لیگ 

ستارگان،پایان قرارداد مهرداد هم با این باشگاه است .
روزی که مهرداد پــوالدی در جــام جهانی،تمرکزش 
خنثی کردن هنر لیونل مسی بود،میالد محمدی داشت 
خدمت ســربازی اش را در نیروی زمینی ســپری می 
کرد و بازی روزگار،حاال میــالد را در فاصله کمی بیش 
از یک سال تا جام جهانی بعدی جانشین مهرداد کرده 
است.برای بچه ناف کرج که سختی زندگی شخصی به 
او یاد داده بود صبوری پیشــه کند،این روزها و شب ها 
 که بگذرند حســرت ایام رفته جایش را به ذهن زیبایی 
 مــی دهد که بــه او تلنگــر بزند بــه چهارمیــن دهه 
زندگی اش وارد شده است و اینکه بداند برای رفتن باید 

آماده بود.

روزهای بد بازیکن مورد عالقه کی روش؛

 آیا مهرداد به ایران باز
می گردد؟

شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر در شرایطی به هفته های پایانی خود نزدیک شده است که به 
نظر می رسد پرسپولیس می تواند یک قهرمانی زودهنگام را رقم بزند.

سعید عزت اللهی ، ملی پوش ایرانی تیم آنژی روســیه به همراه رییس و سایر بازیکنان و 
اعضای کادر فنی عصر جمعهراهی محل یادمان قربانیان انفجارهای تروریستی دوشنبه 
گذشته در متروی سن پترزبورگ شــدند و با قرار دادن تاج و دسته های گل ادای احترام 
کردند. تیم آنژی جهت برگزاری بازی هفته بیست ودوم لیگ برتر روسیه برابر زنیت راهی 
سن پترزبورگ شد و به همین خاطر با قدر دانســتن این فرصت به محل یادمان قربانیان 

انفجارهای تروریستی متروی این شهر رفتند.

قاب روزخارج از گود

فدراسیون جهانی ووشو تاکنون دوبار با ارسال 
نامه هــای جداگانه بــه وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک برای اســتفاده از نام »کونگ فو« 
در یک فدراســیون مجزا هشــدار داده است. 
مسئوالن ورزش کشــور چه در زمان گودرزی 
 و چه از زمان قبول مســئولیت توســط مسعود 
ســلطانی فر در جریان امور مربوط به ایرادات 
اساسی فدراســیون جهانی ووشــو قرار گرفته 
اما تصمیم درســت و منطقی در این خصوص 
اتخاذ نشده است.  در چند مورد جلساتی در این 
خصــوص در وزارت ورزش و جوانان نیز برگزار 
شــده اما اینکه چرا هر بار این جلسات خروجی 
الزم را نداشــته مشخص نیســت. ولی مشکل 
جدید اعالم برنامه مســابقات جهانی این رشته 
است که وزارت ورزش خواسته یا ناخواسته باید 

در این مورد ورود و تصمیم گیری کند.
فدراسیون جهانی ووشــو قصد دارد اولین دوره 

رقابت های جهانی »کونگ فــو« را آبان ماه در 
چین برگزار کنــد و تیم ایران نیــز یکی از تیم 
 های حاضر در این رقابت ها خواهد بود. تشکیل 
تیم ملــی نیز مســتلزم برگــزاری رقابت های 
قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملــی، انتخاب 
کادر فنی، تشــکیل اردوهای آماده سازی و در 

نهایت اعزام به مسابقات است. 
سوال اصلی اینجاســت که با وجود فدراسیونی 
به نام »کونــگ فو و هنرهای رزمــی« ، متولی 
انجام امور فوق در ایران کدام فدراسیون است. 
فدراســیونی که باید در این مســابقات شرکت 
کند طبــق قانون می بایســت زیــر مجموعه 
فدراسیون جهانی ووشو به عنوان برگزار کننده 
اصلی این مســابقات باشــد، ولی IWUF اصال 
فدراســیونی با عنوان »کونک فــو و هنرهای 
رزمی« در ایران را به  رســمیت که نمی شناسد 

هیچ، بر روی آن نیز معترض است!

از ســوی دیگر اگر فدراسیون ووشــو بخواهد 
مســابقات قهرمانی کشــور کونگ فو را برگزار 
کند، به نوعی تداخل کاری با یک فدراســیون 
دیگر و به طبع آن بروز مشــکالتی جدید است! 
نکتــه ای که جای ســوال ندارد اینکــه از نظر 
فدراســیون جهانی، فدراســیون ووشــو ایران 
متولی اعزام تیم به این دوره از رقابت هاســت. 
اما ســوال اصلی آنجاســت که چرا مســئوالن 
 وزارت ورزش نیــز بــه ایــن امر بــی توجهی 
 مــی کنند و مشــخص نیســت دلیــل اصلی 
بی توجهی چیســت؟ تداوم این بــی توجهی 
ممکن است تبعات ســنگینی برای ووشو ایران 
داشته باشــد. مشــکالتی که نمونه های آن را 
پیــش از این در ورزش کشــور شــاهد بودیم 
و با توجه به برگزاری رقابت هــای جهانی این 
 رشته برای نخستین بار در سال ۲0۱۷، به نظر 
می رسد طی ماه های آینده این مشکل حادتر 
از قبل خواهد شــد. مگر آنکه مسئوالن وزارت 
ورزش به موضوع فوق ورود کرده و یک بار برای 

همیشه مشکل را حل کنند.

وزارت ورزش همچنان در سکوت؛

مسابقات جهانی کونگ فو و بالتکلیفی ایران
احترام سعید به قربانیان سن پترزبورگ

فضای مجازی

فوتبال جهان:

جنجال روز

در چهار هفته 
باقی مانده 

دیدارهایی برگزار 
خواهد شد که 

نقش تیم پدیده 
در آنها پررنگ 

است چرا که هر 
سه تیم باید با 

پدیده بازی کنند

 رییس دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال  در مورد انتقادهای تند 
امیــر قلعه نویی از داور بــازی تراکتورســازی با صبا اظهار داشــت: 
»قلعه نویــی مســائلی را مطرح کرده اســت کــه من بایــد قبل از 
پاســخگویی حتما فیلم بازی را با دقت آنالیز کنم، بدون بررسی فیلم 
بازی و همچنین گزارش ناظر داوری نمی توانم در مورد این مســائل 
به طور دقیق صحبت کنــم، زیرا در مورد صحنه هایی که ســرمربی 
 محترم تراکتورســازی بیان کــرده اختالف نظرهایی وجــود دارد.«  
حسن کامرانی فر در مورد اینکه قلعه نویی مدعی شده اکبریان همواره 
به ضرر تیم های تبریزی ســوت زده اســت، عنوان کرد: »این جمله 
سرمربی محترم تراکتورسازی قشنگ نیســت، ایشان مربی بزرگ و 
باتجربه ای هســتند، اما بیان این جمله بیشتر سیاسی است تا مسئله 
فنی، از مربی بزرگ و پرافتخاری مثل قلعه نویی انتظاری بیش از این 

داریم.   

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشــهد در مورد وضعیت تیمش 
بعد از برد مقابل اســتقالل خوزســتان گفت: االن شــرایط روحی 
و فنی تیم بهتر شــده اســت و باید در بازی های بعــدی هم تالش 
کنیم. واقعا کار کردن در چنین تیم هایی بســیار سخت است. هنوز 
هم اتفاقی نیفتاده و باید بجنگیم تا در چهار بــازی باقیمانده نتایج 
خوبی بگیریم. اکبر میثاقیان در مورد رقابت فشــرده تیمش با صبا 
برای فرار از سقوط تأکید کرد: االن در پایین جدول چند تیم به هم 
چسبیده اند و کوچک ترین لغزش باعث ضرر ما خواهد شد. هر تیمی 
باید به فکر نتایج خودش باشــد، حداقل ما این گونه فکر می کنیم و 
روی بازی های خودمان تمرکز داریم. میثاقیان در مورد بازی بعدی 
ســیاه جامگان برابر صنعت نفت اظهار داشــت: تمام بازی ها سخت 
اســت و تا پایان لیگ چهار فینال را در پیش داریم. چهار بازی دیگر 

مانده و امیدوارم در لیگ برتر بمانیم. 

رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال:

حرف قلعه نویی سیاسی 
است 

میثاقیان: 

چهار فینال
در پیش داریم

کیوسک
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان به دنبال توسعه فناوری های جدید است

با مسئوالن

مدیرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري:

۴ ایستگاه آتش نشاني به تجهیزات 
غواصي مجهز هستند

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث بوستان محلی نصرآباد

مدیرمنطقه 13 شهرداری خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی فاز اول
خیابان آزادگان

استاندار:

اصفهان به دنبال
توسعه فناوری های جدید است

مديرعامل ســازمان آتش نشــاني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفهان اظهارکرد: به دنبال باز شــدن آب رودخانه زاينده رود 
و شور و شوق مردم در حاشــیه رودخانه به منظور جلوگیری از 
بروز هرگونه حادثه ای اکیپ هاي غواصي فعال هســتند. بهزاد 
بزرگزاد با اشــاره به تجهیز 4 ايستگاه آتش نشــانی به وسايل 
غواصی افزود: ايستگاه هاي شماره ۱، ۵، ۸ و ۱۵ به آتش نشانان 
غواص و تجهیزات مربوطه مجهز هســتند. مديرعامل سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شــهرداري اصفهان تصريح کرد: 
البته نیروهــاي غواص در تمامي طول ســال فعال هســتند تا 

حوادث مربوط به استخرها  و آب انبارها را کنترل کنند.

مدير منطقه 9 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: بوستان محلی 
نصرآباد در خیابان میرزاطاهر غربی به مساحت 2000 متر مربع 
تکمیل شد.عباس روحانی با اشــاره به ديگر پروژه های منطقه 
افزود: به منظور تامین امنیت و آسايش شهروندان آرام سازی و 
ايمن ســازی خیابان توحید انجام شد.مدير منطقه 9 شهرداری 
اصفهان بیان کرد: ايمن سازی و آرام ســازی خیابان توحید به 
طول 300متر در محله منارجنبان با اعتبار يک میلیارد و ۵00 
میلیون ريال به پايان رسید.روحانی ادامه داد: به دلیل تردد زياد 
در محله ناژوان ايمن سازی و آرام سازی اين محله نیز به صورت 
پايلوت در دســت اجرا قرار گرفت.وی با اشاره به اينکه در طرح 
آرام ســازی محل هايی که ديد کافی ندارند آيینه محدب نصب 
می شــود، اضافه کرد: همچنین در اين طرح عاليم ترافیکی به 
صورت عمودی ، افقی، هشدار دهنده و بازدارنده نصب می شود.

مديرمنطقه ۱3 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: احداث فاز اول 
خیابان آزادگان حدفاصل بلوار کشــاورزی تــا بلوار تقاطع وحید 
 در دســت اجراست.ســیدرضا مبلغ افزود: اين پروژه بــا اعتبار

 4 میلیارد و ۵00 میلیون ريال تا نیمه اول سال جاری به 
بهره برداری می رسد.مديرمنطقه ۱3 شهرداری اصفهان با اشاره 
به ديگر پروژه های منطقه گفت: به دنبال زيباسازی معابر منطقه 
۱3، زيرسازی و آسفالت خیابان های اصلی و فرعی در دستور کار 
است.مبلغ عنوان کرد: در همین راستا زيرسازی و آسفالت معابر 

خیابان کازرونی با اعتبار 3 میلیارد ريال به پايان رسید.

رســول زرگرپور در ديدار وزير مشــاور در امور خارجــه و دفاع 
سنگاپور، به تشــريح ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه استان 
در زمینه های مختلف پرداخت و اظهار داشــت: اصفهان استانی 
با سابقه ۱0 هزار ساله اســت و چهار بار پايتخت ايران بزرگ بوده 
و اکنون نیز پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی و شهر جهانی 

صنايع دستی است.
وی اصفهان را صنعتی ترين استان کشور خواند و گفت: بسیاری از 
صنايع نظامی، هسته، فوالد و هواپیماسازی کشور در اين استان 
واقع شده است و علیرغم خشک سالی و کم آبی در کشاورزی نیز 

جايگاه بسیار خوبی دارد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اينکه بیش از 330 هزار دانشجو 
در اســتان تحصیل می کننــد، گفت: دانشــگاه های اصفهان در 
رنکینگ های بین المللی جای دارند. وی اضافه کرد: بیشــترين 
شــهرت اصفهان به آثار تاريخی، صنايع دســتی و گردشــگری 

بازمی گردد و اين شهر جزو ۱0 شهر ديدنی دنیا به شمار می رود.
زرگرپور با بیان اينکه از ۸6 کشــور دنیا ،گردشــگران فرهنگی 
 به اصفهان ســفر می کنند، گفت: در دو هفته گذشــته بیش از 
سه میلیون گردشــگر داخلی به اصفهان ســفر کرده اند و پس از 
برجام شمار ورود گردشگران خارجی افزايش چشم گیری داشته 
است و به همین دلیل مديريت استان در حال آماده سازی زيربناها 
و هتل ها برای ورود گردشــگران اســت. وی با بیان اينکه پیروان 
اديان الهی در اســتان اصفهان به صورت مســالمت آمیز در کنار 
هم زندگی می کنند، گفت: اصفهان محل زندگی مســالمت آمیز 
پیروان اديان الهی است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: گرچه 
غالب مردم اصفهان مســلمان هســتند ولی بر اساس آموزه های 
اســالم وظیفه دارند که با اديان ديگر با احترام و مســالمت آمیز 
زندگی کنند و اين مســئله در طول قرن ها ادامه داشــته است و 

همديگر را از يک خانواده می دانیم.
وی اضافه کرد: اسالم واقعی آن چیزی است که در ايران مشاهده 
می شود؛ دين صلح، دوســتی، محبت و احترام به ديگر پیامبران 
الهی و داعش و طالبان ربطی به اسالم ندارند و ضد اسالم هستند 

که باعث اسالم هراسی شده اند.
استاندار اصفهان به ارتباطات خوب اقتصادی و فرهنگ جمهوری 
اســالمی ايران و ســنگاپور در طول سالیان گذشــته اشاره کرد 
و افــزود : هیئت هــای بلندپايه ی ايــران و ســنگاپور به صورت 
متقابل و برای افزايش مناســبات و ارتباطات به اين دو کشــور 
ســفر می کنند که هرچه اين رفت و آمدها بیشتر شود مراودات 
توســعه پیدا خواهد کرد. وی با بیان اينکه اين اســتان ظرفیت 
بزرگی برای سرمايه گذاری است، گفت: مديريت استان به دنبال 
توسعه فناوری های جديد است و می تواند از تجربیات اين کشور 
در زمینه های علم و تکنولوژی و اقتصاد اســتفاده کند و پذيرای 

سرمايه گذاران، گردشگران و دانشمندان سنگاپور باشد.
زرگرپور يادآور شــد: اتاق بازرگانی اصفهان يکــی از قوی ترين 
اتاق های کشور اســت و با بســیاری از اتاق های بازرگانی دنیا در 
ارتباط اســت و می تواند با اتاق بازرگانی سنگاپور تعامل گسترده 
داشته باشد. وی افزود: اصفهان در زمینه گردشگری و سازگاری 
صنايع با محیط زيست و دانشــگاهی نیاز به سرمايه گذاری های 

وسیع دارد.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: اصفهان آماده توسعه و مبادالت 
موزه های دو کشور اســت و سفرای دو کشــور می توانند در اين 

زمینه نقش مهمی را ايفا کنند.

شهرداری

دیدگاه

به گزارش پويــش مردمی ترافیک شــهر اصفهان، امروز 
ديگر همــه اصفهانی هــا می دانند که چهارباغ عباســی 
سه شــنبه ها حال و هــوای ديگــری دارد، آرامش بدون 
خودرو و فرصتی بــرای پیاده روی، دوچرخه ســواری و 
استفاده از هوای پاک. سه شنبه اين هفته هم بهاری بود و 

سکوت چهارباغ شنیدنی تر از همیشه. 
دو بانوی اصفهانی قدم زنان سه شــنبه بهاری چهارباغ را 
تجربه می کند. چند دقیقه ای با آنهــا هم قدم و هم کالم 
شديم. يکی از اين دو شهروند اصفهانی می گويد: متاسفانه 
از دو ماه پیش فرصت حضور در سه شــنبه بدون خودرو 
چهارباغ را پیدا نکردم و خوشحالم که امروز بعد از دو ماه 
بار ديگر يک روز با آرامش را در زيباترين خیابان اصفهان 
تجربه می کنم. اين شــهروند اصفهانی درباره ايده اجرای 
طرح سه شــنبه های بدون خودرو گفت: در مجموع ايده 
بسیار خوبی اســت به خصوص اينکه حاال روزهای بهاری 
را هم در اين طرح پشت سر می گذاريم و آرامش و زيبايی 

چهارباغ دو چندان شده است.
وی در ادامه تشــبیه جالبی می کند و می گويد: امروز که 
به چهارباغ آمدم تصور کردم در تاريخ قدم می زنم، به اين 
فکر می کنم که اين خیابان ديدنی در زمان صفويه چقدر 

آرام و دلنشین بوده است، مردم چقدر راحت در خیابانی 
که خبری از ماشین و دود و بوق در آن نبوده قدم می زدند، 

امروز هم ما سه شنبه ها چنین تصوری داريم.
ديگری که قدم زدن در سه شنبه بهاری چهارباغ را تفريح 
هر هفته اش عنوان می کند می گويد: چهارباغ آرام و بدون 
بوق و دود را دوســت دارم، امیدوارم همه روزهای هفته 

چهارباغ را در چنین آرامشی ببینیم. 
اينجا بعضی قــدم زدن و پیــاده روی را ترجیح می دهند 
 و برخــی از فرصــت خیابــان بــدون ماشــین بــرای 
دوچرخه سواری استفاده می کنند، اما جالب اينکه عده ای 
نیز از ســکوت دلشــنین چهارباغ برای مطالعه استفاده 
می کنند. دختــر جوانی روی صندلی هــای میانه خیابان 
در حال مطالعه اســت، بابت اينکه چند دقیقه ای فرصت 
مطالعه اش را در اختیار ما قرار می دهد تشــکر می کنیم. 
او می گويد: ســکوت چهارباغ واقعا آرامش بخش اســت، 
من محل کارم همین نزديکی اســت و روزهای سه شنبه 
قبل از اينکه ساعت کارم شروع شود يک ساعتی زودتر به 

چهارباغ می آيم تا از اين فرصت استفاده کنم.
اين شــهروند اصفهانی ادامه می دهد: جالب است بدانید 
همکاران من هم چنین کار می کنند، روزهای سه شــنبه 

هر هفته فقط به خاطر اســتفاده از آرامش چهارباغ زودتر 
راهی محل کار می شــويم. روزهای ديگــر خیابان پر از 
ماشین و سر و صداست اما ســه شنبه هاست که می شود 

آرامش را در اين منطقه تجربه کرد.
کمی نزديک تر به مجسمه شــیخ بهايی خانم و آقايی در 
حال عکس سلفی گرفتن هستند. با آنها نیز چند لحظه ای 
هم صحبت شديم. آقا که تازه از دوچرخه سواری برگشته 
می گويد: امــروز اولین بار اســت که چهاربــاغ را بدون 
 ماشــین می بینم، متاســفانه تاکنون فرصت نداشتم در 
سه شنبه های بدون خودرو شرکت کنم اما امروز که وقتی 
پیدا شــد تا با آرامش در چهارباغ دوچرخه ســواری کنم 
خوشــحالم.او ادامه می دهد: طرح سه شــنبه های بدون 
خودرو طرح جالبی است، ما راضی هستیم و اتفاقا ماشین 
هم نداريم، ولی اگر ماشــین هم داشته باشیم می شود در 
اين همه پارکینگ در ســطح شــهر پارک کرد و مدتی با 
آرامش در چهارباغ پیاده روی يا دوچرخه ســواری کرد. 
همســر اين شــهروند نیز ادامه می دهد: گويا قرار است 
چهارباغ برای همیشــه به روی خودرو بسته شود، به نظر 
من طرح خوبی اســت، همان طور که میــدان امام بدون 
خودرو زيباتر شــده اســت چهارباغ نیز بــدون خودرو 

دلنشین تر است. 
بازار اغذيه و بستنی فروشــان چهارباغ سه شنبه ها گرم تر 
است. فروشنده يکی از اين بستنی فروشان هرچند سرش 
شلوغ تر اســت اما به درخواســت ما برای صحبت کردن 
کوتاه پاسخ مثبت می دهد. درباره حال و هوای سه شنبه ها 
می گويد: خدا را شکر سه شنبه مشتريان بیشتری داريم، 
مردم ترجیــح می دهند تفريــح خود را با خــوردن يک 
بســتنی تکمیل می کنند. او ادامه می دهد: اجرای طرح 
سه شــنبه ها راضی کننده اســت، چون هــم در کاهش 
آلودگی هــوای منطقه موثر اســت و هــم فرصتی برای 
تفريح در چهارباغ است، امیدوارم اجرای اين طرح تداوم 
داشته باشد.خانم و آقای میانسالی که مشتريان اين مغازه 
هســتند نیز با ما صحبت می کنند. می گويند برای فرار از 
آلودگی هوای اصفهان به شاهین شهر نقل مکان کرده اند 
اما هر هفته سه شنبه ها به چهارباغ می آيند. اين شهروند 
اصفهانی می گويد: ما تفريح خود را برای روزهای سه شنبه 
گذاشته ايم، هر بار که در چهارباغ بوديم طرح خوبی اجرا 
شد، مثل اتوبوس سالمت، برنامه های هنری، آموزش های 
رايــگان و .. همین طور فرصت خوبی بــرای پیاده روی و 
دوچرخه سواری است که تداوم آن هم در کاهش آلودگی 

هوا قطعا موثر است.

اینجا بعضی قدم 
زدن و پیاده روی را 

ترجیح می دهند 
و برخی از فرصت 

خیابان بدون ماشین 
 برای 

دوچرخه سواری 
استفاده می کنند

مردم اصفهان از چهارباغ بدون خودرو می گویند؛

سه شنبه هايي كه حاال برند نصف جهان است

چهارباغ یک سه شــنبه بهاری دیگر را تجربه کرد، روزی که باز هم خبری از بوق و دود نبود و دقایقی فرصت 
برای تفریح همراه با آرامش را برای شهروندان اصفهانی فراهم کرد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:

افرادی درصددند اقتصاد مقاومتی 
را به بن بست بکشانند

نايب ريیس کمیســیون فرهنگــی مجلس در جمع 
روحانیون و فضالی حوزه علمیه اصفهان، در مدرسه 
صدر بــازار ضمن تبريک  والدت باســعادت حضرت 
جــواد)ع( و ايــام والدت امیرالمومنیــن)ع(، اظهار 
کرد: آيات شريفه ۵6 و ۵۵  ســوره مبارکه مائده در 
وصف موالی متقیان و توصیف آن امام شريف است. 
حجت االسالم والمسلمین احمد سالک تصريح کرد: 
براساس اين آيه شــريفه ما اگر واليت خدا و رسولش 
را پذيرفته باشــیم بايد در مقابل همه حاکمیت ها و 
واليت های غیر الهی بايســتیم  و از طاغوت  پیروی 
نکنیم. وی با تاکید براينکه ما  انقالب اسالمی  و نظام 
جمهوری اســالمی ايران را  با محوريت  واليت فقیه 
پذيرفته ايم، افزود: بنابراين اطاعت از واليت فقیه جز 
اصول اساسی نظام جمهوری اسالمی است و با تمام 
وجود در مقابل هرکسی که خواســتار برهم زدن  و 
تخريب ســتون خیمه اســالم يعنی واليت فقیه را 

داشته باشد خاصه فتنه گران می ايستیم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی 
عنوان کرد: ما براســاس اعتقادات ذيــل حاکمیت 
دينی زير نظر واليت فقیه هســتیم و ايجاد ساختار 
حزب اللهی در جامعه اسالمی از نشانه های ظاهری 
اين پذيرش اســت. وی ادامه داد: کلید قدرت  ضامن 
اجرای احکام اسالمی  در جامعه  است  که الزمه  آن  
تحقق واليت فقیه است، استقرار حاکمیت جمهوری 
اسالمی ايران بعد از 3۸ ســال در جهان ثبیت شده 
است.نائب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس اذعان 
کرد: دادن مســئولیت به کســانی که صاحب  دين و 
اعتقاد به معاد  داشــته باشــند، ضروری است، ولی 
متاسفانه شــاهديم برخی از مســئولیت ها به دست 
افراد دارای ضعف ايمانی افتاده است و اين نخستین  
اقدام برای انحراف اســت. وی به بحــث انتخابات و 
اهمیت جايگاه انتخاب اصلح اشــاره و خاطرنشــان 
کرد: انتخابــات پیش رو از نظر ابعــاد مختلف دارای 
اهمیت است و انتخابات شورای اسالمی شهر اصفهان  
نیــز در اين میــان مهم بــوده و بايــد کانديداهايی 
انتخاب کــرد که نخســتین شــاخصه آنهــا قوت 
 ايمان و اعتقاد به معاد باشــد. وی به برخی از پشــت 
اشــاره  کشــور  در  جريانــات  هــای  صحنــه 
ظاهــر  بــا  افــرادی  امــروز  افــزود:  و  کــرد 
بــه  را  مقاومتــی  اقتصــاد  درصددنــد   موجــه 

بن بست بکشانند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: به دنبال 
وقوع زلزله در خراسان رضوی و آواره شدن بسیای از هموطنانمان با درخواست 
کمک از جمعیت هال ل احمر، ۱6 هزار کنســرو از جمله کنســرو لوبیا، قورمه 
سبزی و قیمه و ۵00 بسته چای برای زلزله زدگان ارسال شد. داريوش کريمی 
اعالم کرد: هنوز هیچ نیروی امدادی از اصفهان به خراســان رضوی نفرستاده 

ايم و در صورت نیاز و کمک به طور قطع نیروهای امدادی کافی داريم. 
وی گفت: هم اکنون تمــام نیروهای امدادی ما در حالت آماده باش هســتند.

کريمی بیان داشــت: در حال حاضــر نیروهای امدادی اســتان های همجوار 
 به منظور کمک بــه زلزله زدگان اعزام شــده انــد و تاکنون نیــازی به ورود

پیدا کردن اصفهان نیست.

شــهردار اصفهان در حاشــیه بازديــد از آرامگاه صائــب تبريــزی اصفهان، 
اظهارکــرد: طرح جامــع »صائبیه« به منظــور تبديل مقبره صائــب به جاذبه 
 ای تاريخی بــرای شــهر اصفهان در دســتور کار قــرار گرفته اســت. مهدی 
جمالی نژاد با بیان اينکه اطراف محوطه مقبره صائب نیازمند بازگشــايی است، 
افزود: برای اينکــه بتوانیم اين مجموعــه را مورد توجه قرار داريم، نیاز اســت 
دسترســی مجموعه صائب به خیابان هــای اطراف بازشــود و مقبره صائب در 
محوريت قرار گیرد. شــهردار اصفهان گفت: آرامگاه صائب پتانسیل اين را دارد 
که به مکانی در رديف سعديه و حافظه قرار گیرد. وی به فاز اول اين طرح اشاره 
کرد و ادامه داد: در فاز اول بازسازی مقبره در دستور کار قرار گرفت و از دی ماه 
سال 9۵ عملیات آغاز شد و هم اکنون مراحل پايانی خود را پشت سر می گذارد.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

ارسال کمک های هالل احمر برای زلزله زدگان خراسان رضوی
جمالی نژاد:

صائبیه در اصفهان راه اندازی می شود

ريیس اتحاديه عمده فروشــان میادين میوه و تره بار 
اصفهان با اشــاره به کمبود مرکبات در ايام عید اظهار 
کرد: بارها قبــل از عید به اين موضوع اشــاره کرديم، 
اما متاســفانه هیچ کدام از مســئوالن بــه ويژه جهاد 
کشــاورزی به اين موضوع توجهی نداشتند، در حالی 
که بايد واردات انجام می شد تا قیمت مرکبات افزايش 
پیدا نکند. ناصــر اطرج با بیان اينکه مســئوالن جهاد 
کشــاورزی اعالم کردند کمبــودی در زمینه مرکبات 
نداريم، افزود: امسال حدود ۸0 درصد مرکبات شمال 
در اثر ســرما از بین رفته بود و گرانــی قیمت مرکبات 
در ايام نوروز نشــات گرفته از کمبود آن بود. وی گفت: 
در حال حاضر قیمت ها همچنان باال است و اگر دولت 
پرتقال های طرح تنظیــم بازار را به بــازار تزريق کند 
قیمت ها تا حــدودی متعادل می شــود و افزايش پیدا 
نمی کند، اما اگر ايــن پرتقال ها به بازار تزريق نشــود 
مسلما قیمت ها افزايش پیدا خواهد کرد. اطرج با بیان 
اينکه توزيــع اين پرتقال ها بر عهده جهاد کشــاورزی 
است، خاطر نشــان کرد: امیدواريم مسئوالن شرکت 
تعاونی روستايی که مسئول توزيع پرتقال های دولتی 
هستند به تدريج اين پرتقال ها را در بازار توزيع کنند تا 

شاهد گران شدن مرکبات در بازار نباشیم.

پرتقال های طرح تنظیم بازار به 
بازار تزریق شود

سازمان زیباسازیکار و رفاه امور اجتماعیاصناف

امسال در هر منطقه، یک 
خیابان پیرایش می شود

کاهش نرخ بیکاری اصفهان 
مهمترین هدف اداره کار استان

مديرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اصفهان در 
حاشــیه جلســه هماهنگی برنامه های هفته کارگر 
افزود: هم اکنون متوسط نرخ بیکاری در کشور۱2/۵ 
درصد و در استان اصفهان ۱4/۵ درصد است که بايد 
امسال تالش شود تا اين نرخ تا 2 درصد کاهش يابد.

وی اظهار کرد: برای اين منظور بايد ۱20 هزار شغل 
جديد با تاکید بر ايجاد شــغل های پايدار در استان 

ايجاد شود.
 محســن نیرومند با تاکید بر اينکه اشتغال تنها يک 
متولی ندارد گفت: همه دســتگاه هــا از جمله اداره 
کل دارايی، اتاق اصناف، بازرگانی، گمرکات و ســاير 

دستگاه های مرتبط در ايجاد اشتغال سهیم هستند.
نیرومند يادآور شــد: ســال گذشــته 67 هزار شغل 
در اســتان ايجاد شد ولی متاســفانه از طرف ديگر با 
تعطیلی برخــی واحدهای صنعتی حــدود 40 هزار 
شــغل از بین رفت.وی تصريح کرد: اين مهم نشــان 
می دهد که برآيند کار خوب و مطلوب نبوده اســت 
 و بايد در ســال جديد جبران شــود.مديرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
هفته کار و کارگر گفت: نمود بحث تولید و اشــتغال 

در اين هفته نمايش داده می شود.

مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان گفت: 
امســال در هر منطقه يک خیابان پیرايش می شــود 
که برای تحقق اين مهم نیاز به مشــارکت شهروندان 
و کســبه داريم. مهدی بقايــی اظهارکرد:  ســازمان 
زيباســازی، دو  وظیفه اصلی برای زيباسازی شهر بر 
عهده دارد که يکی از آنها خلق زيبايی ها و دوم حذف 
نازيبايی هاســت. وی افزود: امســال محور اول حذف 
نازيبايی ها، پیرايش شــهری اســت چرا که شهر به 
فضايی شاداب نیاز دارد.مديرعامل سازمان زيباسازی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: در اين راستا امسال در 
هر منطقه يک خیابان پیرايش می شود که برای تحقق 

اين مهم نیاز به مشارکت شهروندان و کسبه داريم.
بقايی اضافه کرد: در اين طرح تابلوها و پیاده روها و هر 
چه زوائد در معابر اســت، حذف خواهد شد و از طرفی 

مبلمان و نور اين خیابان ها نیز اصالح می شود.
وی با اشاره به تشــکیل میز ايده در سازمان زيباسازی 
برای دريافت ايده های شــهروندان گفت: شهروندان 
چهارشــنبه ها می توانند در برنامه میز ايده ســازمان 
زيباســازی شــرکت کنند و برخی از طرح هايی که 
 اکنون در ســطح شــهر مشــاهده می کنید حاصل

ايده های ارائه شده از سوی شهروندان است.

انتظامی 

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهــان با به کارگیری تمام 
توان خود در ســال گذشته موفق شــدند تعداد ۱93 
باند مجرمانه و خالفکار حرفه ای را شناسايی و منهدم 
کنند.ســردار عبدالرضــا آقاخانی افــزود: همچنین 
در ســال 9۵ بیش از يک هزار میلیارد اموال مسروقه 
کشــف و پس از طی مراحــل قانونی به مالکانشــان 
بازگردانده شد.وی با اشــاره به اينکه کشفیات پلیس 
در سالی که گذشــت پنج درصد افزايش داشت ادامه 
داد: مأموران پلیــس آگاهی با اســتفاده از تجهیزات 
پیشــرفته و تخصصی و به کارگیری تمــام توان خود 
در راســتای تأمین امنیت تالش می کنند. سردار آقا 
خانی از راه اندازی گشت های ويژه پلیس در ايام نوروز 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه در نوروز امســال  انواع 
سرقت  پنج درصد کاهش و کشفیات پلیس 24 درصد 
افزايش داشت.آقاخانی با اشاره به اينکه پلیس استان 
اصفهان سال جديد را با برنامه های جديد و کارشناسی 
شروع کرده خاطر نشان کرد: امیدوارم با ياری خدای 
متعال، همکاری عموم مردم و ديگر مسؤوالن اجرايی 
با پلیس امسال هم بتوانیم در زمینه افزايش امنیت و 

احساس امنیت شهروندان گامی برداريم .

فرمانده انتظامی استان اصفهان

انهدام 193 باند مجرمانه
در سال 95
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مهارت

ارتباط سازی یا فرصت طلبی؟ 
مسئله این است

باغ کاغذی

کتاب بیست زخم کاری از مجموعه کتاب های قفسه آبی نشر چشمه با 
ترجمه» محمود حسینی زاد« منتشر شده است.

 محمود حسینی زاد، داســتان نویس و مترجم شناخته شده ی روزگار 
ماست. او در مقام داســتان نویس پیش از این کتاب های موفقی چون 
این برف کی آمده؟ و آسمان، کیپ ابر و سرش را گذاشت روی فلز سرد 

را نوشته است. 
روایت هایی مملو از شگفتی و اجســام و ارواح و مرگ... اما رمان بیست 
زخم کاری، اثری  است به کل متفاوت در کارنامه ی کاری او. یک رمان 
تریلــر. رمانی درباره ی کشــتن و هراس. گناهان کبیــره ای که ذهن 
شکسپیردوست حســینی زاد بازخوانی شــان می کند و به هم پیوند 

می زندشان.
رمان داستان مردی ا ست که می خواهد سلطه گر باشد. در ابتدا پیرمردی 

ثروتمند و دارا جان می دهد، پزشکی قانونی مرگ را عادی اعالم می کند 
اما این تازه آغاز ماجراست... حسینی زاد مبنای روایت خود را بر اموری 

ممنوعه گذاشته که به تدریج روح قهرمان های او را فاسد می کند. 
ولع، حرص، کشتن، کذب و البته میل به بزرگ  بودن در جای جای این 
رمان خواندنی و جذاب نیروی ُمحرکه ی قهرمان های اصلی اوست. اما در 
تاریکی و سایه ی دیگران، آن زخم خورد گان ساکت بی کار ننشسته اند 

و منتظر فرصت هستند. 
نویسنده رمان خود را با ریتمی ســریع و در دل تهران روایت می کند و 
البته مکان هایی دیگر. اما محور تهران اســت و شاید ویالیی در شمال 
که نفرین اصلی آن جا رقم می خورد. بیست زخم کاری، تجربه ی یک 

رئالیسِم پُرشتاب، قرار است مخاطب را مجذوب خود کند.
نشر چشمه اثر حاضر را در 301 صفحه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

لبخندک

آن روی سکه موفقیت
موفقیت یــک روی دیگــر هــم دارد. روی 
ســختی که همه ما تاب تحملــش را نداریم. 
قاعده این اســت کــه ما بــرای به دســت 
آوردن، باید چیزهایی را از دســت بدهیم. اگــر زندگی نامه آدم های 
موفــق را بخوانید، می بینید کــه آنها از خیلی چیزها گذشــته اند 
تا موفق بشــوند. راه دیگری را رفته اند و هزینه هایــی داده اند که ما 
مجبور به پرداخــت آنها نبوده ایــم. چند روز پیــش مصاحبه یک 
گروه موســیقی ایتالیایی را می خواندم. چندتایی جوان که ســبک 
جدیدی از موســیقی، چیــزی بین پاپ و اپــرا را ابداع کــرده اند و 
از این راه به شــهرت رســیده اند. می گفتند که به انــدازه کافی در 
کنار خانواده نبوده اند. عزا و عروسی ها را از دســت داده اند و بزرگ 
 شدن خواهرزاده و برادرزاده شــان را ندیدند. از دوستان قدیم فاصله 
گرفته اند و زندگی جدید به آنها اجازه پیدا کردن دوستان تازه را نداده 
است. مهم تر از همه اینها به اندازه کافی کودکی نکرده اند و بر خالف 
باور طرفدارانشان، دور دنیا را گشته اند بدون اینکه فرصت دیدن آن 
را داشته باشند. شاید برنده شــدن، موفق شدن و به شهرت رسیدن 
نتیجه یک اتفاق یا بخت یاری باشــد اما موفق ماندن سخت است و 
الزمه اش تحمل کردن فشارهایی است که خیلی ها را از پا در می آورد. 
تجربه کردن قلمروهای تازه جســارت می خواهد. باید از پیله گرم 
و نرم روزمرگی هایی که به ما امنیت می دهند خارج شــویم و برای 
اهداف بزرگی که توی سرمان است، فداکاری کنیم. به زبان ساده ما 
گاهی از فرصت های پیشرفت و تغییر می گذریم، برای اینکه همین 
زندگی ساده و بی دردسرمان را دوست داریم. دلمان نمی خواهد به 
چیزی دست بزنیم و از آرامش و امنیت روزگارمان لذت می بریم. برای 
همین شاید آدم های مشهوری نشــویم، یا هیچ وقت اسممان روی 
جلد مجله ای نرود و عکاس ها به ســراغمان نیایند اما راضی هستیم 
و چه چیزی بهتر از همین موفقیت های کوچک بی سر وصدا و حس 

رضایت از زندگی؟

بیست زخم کاری

»من از برقراری ارتباط کاری با افراد متنفرم.« این جمله 
ای اســت که به وفور آن را از زبان مدیــران، متخصصان و 
دانشــجویان MBA می شــنویم. آن ها این کار را نوعی 
ارتباط ساختگی، ناراحت کننده و گاهی کثیف می دانند. 
با این حال افراد دیگری هستند که نوعی توانایی ذاتی برای 
ایجاد ارتباط با دیگران در آن ها وجود دارد. این اشــخاص 
برون گرا از تعامل با دیگران لذت می برند. البته این امکان 
وجود دارد که بقیه، آن ها را افرادی خودشیرین و چاپلوس 
تلقی کنند در حالی که توانمندی آن ها یک مهارت الزم 
در دنیای امروز به حساب می آید. نتایج حاصل از تحقیقات 
ثابت کرده است که ارتباط سازی در حوزه کاری می تواند 
فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کند، عمق بیشتری به 
معلومات و دانش افراد ببخشد، روند پیشرفت را سریع تر 
کند و در مواقعی باعث اعتبار افراد شــود. ارتباط ســازی 
حرفه ای باعث تغییــر کیفیت کاری می شــود و میزان 
رضایت شغلی را افزایش می دهد. طی مطالعه ای که روی 
۱۶۵ وکیل در آمریکای شمالی صورت گرفت این نتیجه به 
دست آمد وکالیی که در برقراری ارتباط توانایی بیشتری 
دارند در کار خود موفق تر هســتند. در مقابل آن دسته از 
وکالیی کــه از برقراری ارتباط با افــراد دوری می کردند، 
درآمد کم تری داشــتند. البته چنانچــه فاقد این مهارت 
هستید جای نگرانی وجود ندارد. چرا که بررسی ها نشان 
داده است می توان این توانایی را در خود ایجاد کرد و الزم 
نیست حتما به صورت غریزی در شما وجود داشته باشد. 
 در ادامه به معرفی  اســتراتژی هایی خواهیم پرداخت که 
می تواند به افــراد کمک کند تا با دیگــران راحت تر وارد 

ارتباط شوند.
روی یادگیری ارتباط سازی تمرکز کنید

اکثر مردم دارای یک الگوی رفتاری غالب هستند که می 
تواند »ارتقایی« یا »اجتنابی« باشــد. افــرادی که الگوی 
غالب آن ها ارتقایی اســت، ارتباط ســازی می تواند برای 
آن ها رشد و پیشــرفت و دســتاورد ایجاد کند. در حالی 
که دســته ی دوم که الگوی غالب اجتنابی بر رفتار آن ها 
حاکم است، ارتباط سازی یک اجبار ناخوشایند محسوب 

می شود. 
منافع مشترک را شناسایی کنید

گام بعــدی ارتباط ســازی، شــناخت منافع مشــترک 
خود با افراد اســت که مــی تواند به ارتباطات شــما معنا 
و عمق بیشــتری بدهــد. »برایــان اوزی« از دانشــگاه 
نــورث وســترن نتیجــه ی فعالیت هــای خــود را به 
اشــتراک گذاشــته اســت. » ارتباطاتی قوی هســتند 
 که نــه تنها بــر مبنای یــک تعامــل ســطحی و گاه و

 بی گاه شکل نگرفته باشند بلکه ما را به فرصت های بزرگ 
تر متصل کنند.” مطالعات زیاد در حوزه ی روانشناســی 
اجتماعی نشان داده اســت که افراد زمانی با هم همکاری 
طوالنی مدتــی دارند کــه روی یک موضوع مشــترک 
 کار کننــد. در واقع وابســتگی متقابل مــی تواند یکی از

 بزرگ ترین منابع انرژی مثبت در تعامالت کاری باشد.

گوناگون

بررسی های اجتماعی صورت گرفته در این 
کشور نشان می دهد که بسیاری از مردان و 
زنان دست کم در سنین جوانی و میانسالی 

عالقه ای به ازدواج نشان نمی دهند.
در واقع برای بسیاری از مردم ژاپن ازدواج 
کردن، پدیده ای اســت که بــرای آنها در 
سنین جوانی جذابیت باالیی ندارد و البته 
مشــکالت اقتصادی نیز در این بی تمایلی 

تاثیرگذار بوده است. 
 آمارهای رســمی در این کشــور نشــان 
می دهد که از میــان هر چهار مرد یک نفر 
 تا وقتی به سن ۵۰ ســالگی نرسد، ازدواج 
نمی کند و این رقم یــک زن در میان هر 

هفت زن ژاپنی است.
دولت ژاپن هم مســاله پیــری جمعیت و 
کمبود نیــروی کار را از مشــکالت بزرگ 
کشور دانسته است و به این ترتیب به نظر 
می رســد دیر ازدواج کردن در کم شــدن 
 زاد و ولد موثر است و نیروی کار کشور نیز 

به تدریج پیرتر می شود
ژاپن از جمله کشورهایی است که به شدت 
به نیروی کار نیاز دارد امــا قوانینش برای 
خارجی ها به منظور کار کردن و اقامت در 

کشور سخت است.
بررسی های دولت ژاپن نشــان می دهد 
که بســیاری از نیروی کار در این کشــور 
نمی خواهند با ازدواج کردن زیرفشارهای 

اجتماعی و اقتصادی فزاینده قرار گیرند.
آنان می گوینــد که حتی بــدون ازدواج 
هم بســیاری در ژ اپن بر اثر کار زیاد حتی 
جانشان را به مخاطره می اندازند و به همین 
سبب مجرد ماندن تا سنین باال دیگر امری 

طبیعی شده است.
بر اســاس آمار منتشــره مرکز تحقیقات 
تامین اجتماعی و موسسه ملی جمعیت، 
نرخ ازدواج نکردن مردان ژاپنی تا ۵۰ سال 
اکنون بــه ۳۷/۲۳ درصد و بــرای زنان به 
حدود ۱۴ درصد رسیده است که این ارقام 
در مقایسه با سال ۲۰۱۰ میالدی بیش از 

سه درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر نزدیک به ۴۰ درصد از نیروی 
 کار در ژاپــن می گویند که بــه هیچ وجه 
نمی توانند به ثبات شــغلی خود اطمینان 
داشــته باشــند و همین موجب می شود 
ازدواج نکنند و اگر هــم ازدواج کنند برای 

داشتن فرزند بی تمایل خواهند بود.

رفتار عجیب ژاپنی ها نسبت به ازدواج

ندا
 شاه نوری

افتتاح ابرپروژه بي نظير و منحصر بفرد استقالل تا سه ماه آینده
 ساخت نخستین درایگاه شهری با تلفیق سبک معماری ایرانی اسالمی در کشور

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 شــهردار اصفهان با اشــاره بــه اینکه بــرای اولین بار در کشــور 
یک درایــگاه وزین با ســبک معمــاری ایرانی اســالمی در کنار 
 اجرای تقاطع غیر همســطح اســتقالل ســاخته خواهد شد؛ ابراز 
امیدواری کــرد: ابرپروژه اســتقالل همراه با طــرح درآیگاه علم و 
فناوری ظرف مدت دو الی ســه ماه آینده تکمیل و به طور کامل به 
بهره برداری برســد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، محدوده میدان اســتقالل بــه دلیل وجــود کارگاه ها و 
کارخانجات زیاد اطراف آن در بسیاری از ساعات روز با بار ترافیکی 
شــدید همراه اســت که برای رفع مشــکل این میدان که یکی از 
ورودی های شــهر اصفهان اســت  احداث تقاطع غیر همســطح و 

مجموعه پل هاي میدان استقالل در دستور کار قرار گرفت.
میدان اســتقالل با ۶ ورودی از جمله خمینی شهر، دهنو، بزرگراه 
آزادگان، خیابان اســتقالل و خیابــان امام خمینــی)ره( یکی از 
بزرگترین میادین شــهر اصفهان اســت که هر ســاله زمینه ساز 

خطرات جانی و مالی زیادی است.
میدان اســتقالل که بــه جهــت قرارداشــتن درمســیر یکی از 
دانشــگاه های معتبر اصفهان به میدان دانشگاه صنعتی نیز معروف 

است در طول ســال همواره به علت عبور گردشگران، دانشجویان، 
ترانزیت ســوخت از پاالیشــگاه و حمل مواد معدنی و ســنگ به 
 کارخانجات همــواره از موقعیت اســتراتژیکی برخــوردار بوده و 
سال ها بود که عالوه بر مشــکالتی که برای ســاکنین محله های 
مختلف آن وجود داشــت، محل تصادفات مرگبار بود به نحوي که 
در طول سال های متمادی افراد بسیاری در این مسیر جان خود را 

از دست مي دادند.
میدان مذکور که از شــمال غرب به شاهین شــهر، محمود آباد و 
امین آباد، از جنوب غرب به خمیني شــهر، ازشــرق به اصفهان و از 
شمال به خیابان استقالل منتهي مي شــود در شمالی ترین نقطه 
اصفهان قرار دارد اما از امکانات مطلوب تردد و جاده ای بی بهره بود. 
این موضوع مسئوالن شــهرداری اصفهان را بر آن داشت امکاناتي 
جهت طرح تردد ایمن شــهروندان وهمچنین ایجــاد فضایی باز و 

دلنشین در دروازه ورودی شهر اصفهان ایجاد کنند.
مهدی جمالی نژاد ،شــهردار اصفهان در حاشــیه بازدید از پروژه 
میدان اســتقالل اظهار کرد: میدان اســتقالل یکي از تقاطع هاي 
بزرگ حلقه چهارم ترافیکي شهر اصفهان و از مهم ترین پروژه های 

شهرداری محسوب می شــود که در یک ســال و نیم اخیر به اجرا 
درآمده است.

وی با اشــاره به مشــخصات این طرح بزرگ عمرانــی در اصفهان، 
تصریح کرد: احداث تقاطع پنج ســطحی میدان استقالل اصفهان 
شــامل میدان با ســه پل در همســطح، دو پل موازی روگذر، پل  
قطارشهـری، پل زیرگذر، پل رمپ جهتی )چپگرد( است که مسیـر 
دسترســی به خیابان اســتقالل، بلوار امام خمینی، بلوار دانشگاه 
صنعتی اصفهـان، بزرگراه آزادگان و خیابان محمود آبادی را فراهم 

می آورد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ورودی شمال شهر اصفهان با اجرای 
تقاطع غیرهمسطح استقالل ساماندهی می شــود، اضافه کرد: به 
دلیل قرارگیری دانشگاه صنعتی در شــمال شهر این ورودی به نام 

درآیگاه علم و فناوری نامگذاری شده است.
وي با اشاره به اینکه برای اولین بار در کشــور یک درآیگاه وزین با 
سبک معماری ایرانی اســالمی در کنار اجرای تقاطع غیر همسطح 
استقالل ساخته خواهد شد؛ ابراز امیدواری کرد: ابرپروژه استقالل 
همراه با طرح درآیگاه علــم و فناوری ظرف مدت دو الی ســه ماه 

آینده تکمیل و به طور کامل به بهره برداری برسد.
جمالی نژاد با اشاره به اســتفاده و به کارگیری تکنولوژی نوین در 
ســاخت پل ششــم میدان اســتقالل اظهار کرد: پل ششم میدان 
 اســتقالل با بهره گیــری از ظرفیت قــرارگاه خاتــم االنبیا انجام 
می شــود که از حیث به کارگیری تکنولوژی ساخت و معماری پل 
منحصر به فرد است.وی خاطرنشان کرد: ســاماندهی و کاهش بار 
ترافیکی، کاهش آلودگی هوا و ایجاد دسترســی های مســتقیم و 
ایمن با ســرعت باال در محل ورودی استراتژیک شــهر اصفهان از 

جمله اهداف اجرای این طرح است.
 شــهردار اصفهان با بیان اینکه این درآیگاه به عنــوان یک میدان 
بی نظیر و منحصر بفرد در کشور برای ورودی شهر اصفهان مطرح 
خواهد شــد؛ تصریح کرد: در اطراف این میــدان نورپردازی های 
زیبا،آبنماها و فضاهای ســبز مخصوص همراه با کاشــت درختان 

زینتی پیش بینی شده است.
 وي افزود: طبق طراحی های انجام شــده ۱۲ مناره در یک ســو و

  ۱۲ منــاره در ســوی دیگر ورودی میــدان علم و فنــاوری نصب 
می شود که در حال حاضر اسکلت ۴ مناره احداث شده است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات 
احداث پردیس هنر با مســاحت ۷۰هــزار متر مربع در 
دست اجراست و تا نیمه اول سال جاری تکمیل می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شهرداري اصفهان، 
ایرج مظفر در حاشیه بازدید از روند اجرایی پردیس هنر 
آبشار اظهار کرد: با احداث شهر رویاها حضور شهروندان 

 برای گذراندن اوقات فراغت خود در شــهر بازی آبشــار
کم رنگ شد و در این راستا شهرداری تصمیم گرفت در 

این مکان یک پردیس هنر احداث کند.
 وی بــا اشــاره به اینکــه  تملــک پردیس هنر آبشــار 
سال گذشته انجام شــد، افزود: عملیات احداث پردیس 
هنر با مساحت ۷۰هزار متر مربع در دست اجراست و تا 

نیمه اول سال جاری تکمیل می شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
احداث این پروژه تاکنون ۲۵ درصد پیشــرفت داشــته 
است، اعالم کرد: برای اجرای این پروژه اعتبار ۱۵ میلیارد 
تومان از منابع و اعتبارات منطقه ۶ پیش بینی شده است.

مظفر با اشــاره به اینکه در این مــکان طراحی ویژه ای 

همچون فرش گل، برج آبنما، تراس ها و باغچه های گل 
و...پیش بینی شده اســت، بیان کرد: همچنین یک نماد 

آبشار در ورودی خیابان آبشار احداث می شود.
وی عنوان کرد: با اجرای این پروژه، پردیس هنر به ادامه 

بوستان آبشار متصل و این بوستان نیز احیا می شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: پردیس 
 هنر آبشــار یکــی از زیباترین بوســتان های حاشــیه 

زاینده رود خواهد شد.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث زیباترین بوستان حاشیه زاینده رود تا نیمه نخست سال جاري
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