به همت و تالش جهادی رزمندگان گروه مهندسی رزمی
 40سپاه صاحب الزمان (عج) صورت گرفت؛

افتتاح  50فضای آموزشی
در روستاهای محروم شهرستان سراوان
با حضور فرمانده گروه مهندسی رزمی  40سپاه صاحب الزمان (عج) بیش از  48فضای

آموزشی در روستاهای محروم شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان افتتاح شد .سرتیپ

دوم پاسدار محمد گرامی در این مراسم که...

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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بازار لوازم یدکی خودرو مملو از قطعات تقلبی و دست دوم شده است؛
عکس :ایسنا

خبرنگارهای زیرآب زن
بخوانند و یاد بگیرند!
مصطفی داننده
گل به خودی خیلی بد است .گل به خودی
حتی باعث شده برخی جان خود را از دست
بدهند .این روزها ما اهالی رسانه هم معنای
گل به خودی را خوب درک میکنیم« .گل
به خودی» که توسط برخی همکارانمان
به خودمان زده میشود.
چه خــوب گفت حضــرت حافــظ که:
من از بیگانگان هرگــز ننالم /که با من هر
چه کرد آن آشنا کرد
عجیب اســت .برخی از اهالی رســانه در
برخی از نشستها ،سینه سپر میکنند که
چرا مسئوالن ذیربط با برخی رسانهها و
خبرنگاران برخورد نمیکنند.
عجب از این به اصطالح خبرنگارها! کاش
حداقل از سیدجالل حســینی ،کاپیتان
پرســپولیس یــاد میگرفتیــم .وقتــی
خبرنگارها در مورد اشتباه سرهنگ علیفر
در مورد او و حضورش در ترکیب تیم لوانته
پرسیدند ،گفت« :ایشان همکار شماست و
زیاد به آن نپردازیــد ».او به ما خبرنگارها
تلنگر زد که او همکار شماست و حرمتش
را نگه دارید.
واقعا چرا باید کار به جایی برســد که یک
رســانهای با درک تمام مشــکالت ریز و
درشت این شغل چه از نظر اقتصادی و چه
از نظر فرهنگی ،خواستار برخورد قضایی و
غیرقضایی با همکاران خود میشود؟
آیا او نمیداند که اشــتباه در کار رســانه
اجتنــاب ناپذیر اســت؟ آیــا او نمیداند
تعطیلی یک رســانه یعنی بیکار شــدن
بخشی از خبرنگاران؟
شاید نمیداند ،شاید هم در این کشور همه
مســائل قربانی بازی سیاسی شده است.
شاید مدیران رسانه از خبرنگارها بخواهند
که در یک نشســت خبری سوالی را علیه
یک رســانه مطرح کنند؛ اما چرا خبرنگار
آن سوال را مشتاقانه میخواند و در انتظار
پاسخ میماند؟
برای این مدیران و رســانهها ،بسته شدن
یک روزنامه یا سایت از جناح رقیب ،یعنی
باز شــدن بیشــتر فضا برای فعالیتهای
رســانهای و سیاســی جنــاح مطلــوب
خودشان.
چقدر ما خبرنگارها برای دیگران نســخه
میپیچیم؛ اما وقتی پای خودمان وســط
میآید ،لنگ میزنیم .کجای دنیا ســراغ
دارید ،اعضای یک صنف برای هم بزنند؟
هنوز برای خیلی از ما جا نیفتاده است آنان
که اینگونه سوالها را میپرسند ،خبرنگار
هستند یا ادای خبرنگارها را در میآورند؟
مگر میشــود یــک خبرنگار خواســتار
تعطیلی یک رسانه شود؟ این یعنی بیکاری
همکاری که در همان نشست خبری کنار
او نشسته است.
مگر نه اینکه حســین بن علی (ع) در روز
عاشورا خطاب به لشکر عمر سعد که آب را
از طفل کوچک او دریغ کرده بودند ،گفت:
«اگر دین ندارید ،آزاده باشید» این رفتار
در کجای مکتب آزادگی تعریف میشود؟
به جــای اینکه اهالی رســانه دســت به
دســت هم بدهند و در این شرایط سخت
اقتصادی و سیاســی بــاری از دوش هم
بردارند ،تبدیل به چماقــی علیه یکدیگر
میشوند.
«گروهی روباهی را دیدنــد که گریزان و
بیخویشــتن ،افتان و خیــزان میدوید.
کســی گفتش چه چیزی اســت که تو را
اینگونه خفت داده؟ گفت شنیدهام که شتر
را به سخره میگیرند! گفت :ای نادان! شتر
را با تو چه مناسبت اســت و تو را به او چه
مشابهت؟ گفت :خاموش که اگر حسودان
به غرض گویند روباه شــتر است و من به
واسطه این بدگویی گرفتار شوم چه کسی
غم رهایــی من دارد تا حال مرا بپرســد؟
و تا تریاق از عراق آورده شــود مارگزیده
مرده باشد!»

صفحه 7

یدک یا َک َلک؟!

بسیاری از رانندگان چندین ماه است که با مشکل قطعات تقلبی و بی کیفیت اما گران دست و
پنجه نرم میکنند و هربار که به تعمیرکاران مراجعه میکنند ،تعمیرکاران آنها را پی قطعات

با کیفیت شرکتهای خودروساز میفرستند ،علت آن هم گسترش لوازم تقلبی و دستدوم در بازار
عنوان میشود که بهعنوان فابریک فروخته میشود .به نظر میرسد تحریم و...

مدافع تیم سپاهان:

سفرهای لوکس نمایندگان خط خورد؛

نه پست گذاشتم
نه استوری!

از تهران برای اصفهان تصمیم نگیرید
موکب حضرت زهرا (س) بزرگترین موکب اصفهان
در پیاده روی اربعین
مســئول اجرایی موکــب حضرت زهــرا (س) گفت:
موکب حضرت زهرا (س) بزرگترین موکب اصفهان
در حماسه پیاده روی اربعین اســت.علی موسوی در
جمع اصحاب رسانه در دفتر موکب حضرت زهرا (س)
اظهار کرد :موکب حضرت زهرا (س) از محرم ســال
 ۱۳۹۶به قصد خدمتگزاری زائرین اربعین در بخش
بهداشــت آغاز به کار کرد و تا امروز توانستهایم در دو
موکب و در سه بخش اســکان ،درمان و امور فرهنگی
در خدمت زائران حســینی باشیم.مســئول اجرایی
موکب حضرت زهرا (س) افزود :نخستین بار در سال
 ۱۳۹۶این موکب در مراسم اربعین در ساختمان هفت
طبقهای که خیرین برای خدمتگزاری زائران اربعین
درنظر گرفته بودند و با حضور  ۲۰۰نفر خدمه زن و مرد
داوطلب به مدت چهارده روز برپا شد و پذیرای حدود
چهار هزار زائر بــه همراه  ۸تا  ۱۲هــزار وعده غذایی
بودیم .همچنین در بخش درمانگاه  ۱۰هزارنفر مراجعه
کننده درون موکبی داشتیم .در محرم سال گذشته با
دو برابر شــدن تعداد خدام افتخاری ،پذیرای  ۸تا ۱۲
هزار زائر برای اسکان و  ۱۸هزار نفر مراجعه کننده به
بخش درمان بودیم.موسوی گفت :برای محرم امسال
از عید غدیر برنامهها شروع شده و اولین گروه اعزامی
از خدام دوم مهرماه در قالب سه دستگاه اتوبوس و در
ســه بخش فنی ،فرهنگی و خدمات درمانگاهی راهی
این مناطق شدهاند .دومین و سومین تیم خدام نیز به
ترتیب در هشتم و هفدهم مهرماه عازم خواهند شد و
بازگشــت تمام گروهها در روز دوم آبان انجام خواهد
شــد.وی همچنین درباره محتوا و خدمات فرهنگی

موکب ،تصریح کرد :روزانه  ۲۰تا  ۲۵روحانی در موکب
حضور خواهند داشت تا پاسخگوی تمام زوار با حضور
مترجمان عربی ،انگلیسی و ترک باشند .نخستین سال
برپایی موکب حدود  ۶۵۰میلیون هزینه شد ،اما امسال
هزینهها را حدود سه میلیارد تومان برآورد کردیم .با این
شرایط هیچ خریدی در عراق نمیتوان انجام داد و همه
خریدها از ایران ارسال میشود.
خادمین ،هزینه سفر خود را پرداخت میکنند
مسئول اجرایی موکب حضرت زهرا (س) در پاسخ به
سوال حمایت مالی ارگانها و دولتی از این موکب گفت:
تمام اقدامات صورت گرفته تا کنون به همت خیرین
مردمی بوده و هدف ما همیشــه همین مردمی بودن
اســت .تمام خادمین افتخاری و داوطلب حتی هزینه
سفر و رفت و آمد خود را شخصا پرداخت میکنند و تنها
غذا را مهمان امام حسین (ع) هستند.
وی با بیان اینکه جذب نیرو به صورت اطالع رســانی
عمومی انجام میشود ،افزود :وسایل مورد نیاز خریداری
میشود و در ساختمان موکب ماندگار میشود تا برای
سالهای آینده از آنها استفاده شود.
موسوی ،زوار امســال موکب حضرت زهرا (س) را ۱۰
تا  ۱۲هزار نفر پیش بینی کــرد و درباره نحوه پذیرش
زوار و مکان موکبها گفت :امســال با دو موکب یکی
با ظرفیت  ۸تا  ۱۰هزار نفر و دیگــری با ظرفیت  ۴تا
 ۵هزار نفره برای اســکان و تغذیه به استقبال زائران
حسینی میرویم و پذیرش زوار فقط به صورت حضوری
در موکب و بــدون در نظر گرفتن ملیــت آنها انجام
میشود.

عکس :صاحب نیوز

عکس خبر

افتتاحیه چهل و دومین مسابقات سراسری قرآن کریم در اصفهان

خداحافظی بهارستان
با سفر بیزینس کالس

6

اعتراض کشاورزان به بستن زودهنگام آب زاینده رود؛

3

3

2

معاون راهبری شبکه برق کشور در بازدید از فوالد مبارکه و تاسیسات نیروگاهی این شرکت:

همکاری توانیر و فوالد مبارکه دوسویه بوده است

3

2

عکس روز

تظاهرات همبستگی پاکستانیها
با کشمیر در نیویورک
تنشها پس از اقدام نارندرا مؤدی ،نخستوزیر
هند که خودمختاری کشمیر هند را لغو کرد و
آن را تحت حاکمیت مســتقیم خود قرار داد،
افزایش یافته است .صدها تن از پاکستانیهای
مقیم نیویورک به نشانه همبســتگی با مردم
کشمیر در دست به تظاهرات زدند.

پیشنهاد سردبیر:

اگر رهبری نبودند سوریه و عراق سقوط کرده بودند
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پیشخوان

دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا:

اگر رهبری نبودند سوریه و عراق سقوط کرده بودند
دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا با بیان اینکه «رهبری ،فرمانده
مدافع کشورهای اسالمی اســت» ،اظهار کرد :آیتا ...خامنهای
بهعنوان یک رهبر جهان اسالم به کمک ملتهای مسلمان عراق
و سوریه شتافتند و اگر ایشان نبودند ،سوریه و عراق سقوط کرده
بودند .سرلشکر پاسدار ســید یحیی رحیم صفوی بابیان اینکه
یکی از مظلومیتهای رهبری این است که درباره حضور ایشان

در دفاع مقدس و امنیت ملی کمتر گفته شده است ،خاطر نشان
کرد :نقش ایشان در شــورای عالی دفاع کلیدی بود و در مقاطع
مهم جنگ تاثیرگذاری کلیدی داشــتند؛ یکی از اینها ،محاصره
مجدد سوسنگرد بود که با پیگیری ایشان سوسنگرد از محاصره
آزاد شد .یکی دیگر از اثرگذاریهای مهم ،شکستن حصر آبادان
است! من فرماندهی سپاه جنوب را برعهده داشتم؛ زمانی که طرح

حملــه از راســت و چپ
به روحانی

را دادیم ،بنی صدر و دیگران مخالف بودند؛اما این طرح با قاطعیت
رهبری تصویب شد .دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا در پایان
با تاکید بر اینکه رهبری ،فرمانده مدافع کشــورهای اســامی
است ،گفت :کشورهای مدعی رهبری اسالم نه تنها از مسلمانان
حمایتی نکردند بلکه پنج سال است که ملت یمن را زیر حمالت
خود قرار دادهاند.

مســیر تحریم شــکنی
روحانی
گستاخی اروپا پس از 18
ماه بی عملی
انتخابات انتحاری

سفرهای لوکس نمایندگان خط خورد

خداحافظی بهارستان با سفر بیزینس کالس

کافه سیاست

سامانه ثبت اموال و
داراییهای نمایندگان در
مجلس راهاندازی میشود
سخنگوی هیئت رییسه مجلس گفت :امکان
ثبت اموال و داراییها از طریق ســامانه برای
نمایندگان فراهم میشود تا مستقیما از مجلس
بتوانند اموال و داراییهایشــان را ثبت کنند.
اسدا...عباسی ،گفت :با ایجاد این امکان و سامانه
نمایندگان دیگر نیاز نیســت برای ثبت اموال
و داراییهایشان به جای دیگر مراجعه کنند و
میتوانند از این طریق اموال و داراییهایشان را
به ثبت برسانند .وی اظهار داشت :بنده و جمعی
از نمایندگان برای ثبت و اعالم داراییهای خود
پیشگام هستیم و آمادهایم تا اموال و داراییهای
خود را اعالم کنیم.

جهت تسهیل در برگزاری راهپیمایی
اربعین؛

«جابری انصاری»
به عراق سفر کرد

معاون امــور ایرانیان و مجلــس وزارت امور
خارجه برای رایزنی در مورد تسهیل برگزاری
راهپیمایی اربعین به عراق سفر کرد .حسین
جابری انصاری در عراق بــا مقامهای اجرایی
استان بصره دیدار داشت.
وی در دیدارهای جداگانهای با ســرتیپ علی
المالکــی ،فرمانده پایانه مرزی شــلمچه (در
بخش عراق) ،اســعد العیدانی استاندار بصره
و صباح البزونی ،رییس شــورای استان بصره
درباره تسهیل در برگزاری گردهمایی عظیم
اربعین گفت وگو کرد.

انحراف  67درصدی دولت
از اجرای بودجه سال 97
نماینده مــردم محالت در مجلس شــورای
اســامی با بیــان اینکه بــه تازگــی دیوان
محاســبات گزارش تفریغ بودجه سال  97را
به مجلس ارائه کرده اســت ،گفت :طبق این
گزارش دولت در عملیاتی کردن این سند 67
درصد انحراف داشته است.
علیرضا سلیمی تصریح کرد :دیوان محاسبات
باید برای پیگیری این تخلف انجام شــده از
سوی دولت گزارشی تدوین و به قوه قضاییه
ارجاع دهد .نماینده مردم محالت در مجلس
با بیان اینکه بارها نمایندگان در صحن علنی
پارلمان در این زمینه اخطار و تذکر دادهاند،
اظهار داشــت :الریجانی در برابر این تذکرات
و اخطارها تنها ســکوت کرده و هیچ پاسخی
نمیدهد ،آقــای الریجانی باید بــرای دفاع
از کیــان مجلس ایــن موضوع را بــه عنوان
رییــس مجلــس هرچــه زودتــر تعییــن
تکلیف کند.

شرط «بنعلوی» برای حمایت
از «ابتکار صلح هرمز» روحانی
وزیر خارجه عمان تصریح کرد در صورتی که
طرح رییسجمهور ایران موســوم به «ابتکار
صلح هرمز» بر پایه ثبات باشد ،کشورش قطعا
از آن حمایت خواهد کرد.
یوســف بن علوی بــن عبــدا ...در مصاحبه
اختصاصی بــا پایگاه تحلیلــی «المانیتور»،
تصریح کرد که کشــورش موضــوع حمایت
از طرح «حسن روحانی» رییسجمهور ایران
موســوم به «ابتکار صلح هرمز» را در صورتی
که بر پایه برقراری «ثبات» باشد ،مورد بررسی
قرار میدهد .علوی در خصوص این طرح گفت:
«ما آن را مشــاهده نکردهایم اما اگر موضوع
آن (طرح) بر اساس ثبات باشــد ،قطعا از آن
حمایت میکنیم».

علیرضا کریمیان
هزینهها و ارقام عجیب و غریب مجلس از ســال
گذشته مورد توجه رسانهها قرار گرفته است .پس
از آنکه اعالم شــد اداره هر دقیقه از مجلس 300
میلیون تومان هزینه دارد ،حساسیتها نسبت به
دخل و خرج نمایندگان در این نهاد قانونگذاری
بیشــتر و مباحثی مربوط به لزوم صرفه جویی در
هزینههای نمایندگان و نهاد مجلس مطرح شد و
البته اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت .یکی
از اصلیترین مباحث حول این محور ســفرهای
خارجی نمایندگان ،موضوع سفرهای خارجی آنها
و هزینههای سرسام آور ســفرهای داخلی بود که
همواره مورد مناقشه بوده است.
در دوره دهــم مجلس برخی از همین ســفرها با
انتقادات جدی مواجه شــد از جمله سفر جمعی
از نماینــدگان مجلس به برزیــل و حضور در یک
باشگاه فوتبال برزیلی و عکس گرفتن با لباس این
تیم! و یا سفر جمعی از اعضای فراکسیون امید به
فرانســه و پرتغال و بازدید از مــوزه لوور در اواخر
شهریور  96از جمله مواردی اســت که در رسانه
ها بازتاب منفی زیادی داشــت به خصوص آنکه
اعالم شــد این نمایندگان عالوه بر خرج ســفری
که از جیب مجلس هزینــه کردهاند ،تحت عنوان
ســفر کاری حق ماموریت نیز دریافــت کردهاند.
شاید جرقه حساسیت عمومی نسبت به سفرهای

خارجی وکالی ملــت هم پــس از درز خبرهای
همین سفرهای غیر ضروری مطرح شد.
مخالفان اساســا نفس عمل سفر رفتن نمایندگان
را با هزینه مجلس نوعــی ولخرجی از جیب مردم
میدانند و معتقدند بخش زیادی از این سفرها غیر
ضروری اســت و دســتاورد خاصی به جز تحمیل
هزینه به بیــت المال نــدارد؛ اما از ســوی دیگر
نمایندگان معتقــد بودند رایزنیهــای آنها برای
پیشبرد اهدا فشــان در مجلس و بعضا باز شدن
درهای همکاری با کشورهای دیگر ضروری است

و در همه جای دنیا معمول است .صف نمایندگان
و افزایش تقاضای آنها برای عضویت در کمیسیون
سیاسی خارجی و حواشــی پیرامون آن به شائبه
عالقهمندی غیر معمول نمایندگان به ســفرهای
خارجی دامن زد.
پــس از آن احمــد امیر آبــادی فراهانــی ،عضو
هیئت رییســه مجلس اعالم کرد :برای سفرهای
نمایندگان به خارج از کشور که مربوط به مجلس
است و باید هزینه آن توســط مجلس داده شود،
محدودیتهایی وضع شده و تعداد آن به زیر یک

سوم کاهش یافته است .به تازگی علیرضا رحیمی
عضو هیئت رییســه مجلــس از تصمیــم هیئت
رییسه برای کاهش سفرهای خارجی نمایندگان و
همچنین حذف سرویس بیزینس کالس برای این
سفرها خبر داد.
علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر
نوشت« :همه سفرهای خارجی نمایندگان مجلس
از اول مهر امسال با درجه عادی انجام میشود .با
تصویب هیئت رییسه ،سفرهای خارجی نمایندگان
کاهش یافتــه و دیگر خبــری از بیزینس کالس
نیســت .ســال قبل در اولین اقدام بلیت بیزینس
کالس فقط به پروازهای بیش از سه ساعت محدود
شــد .صرفهجویی در هزینهها در مجلس تشدید
شده است».
این تصمیم اخیر هیئت رییسه را میتوان در ادامه
برنامههای صرفه جویی مجلس و کاهش هزینهها
برآورد کرد .پیــش از این نیــز هزینههای جانبی
مانند رختشــویی ،استفاده از اســتخر برای همه
روزهای هفته و سیســتمهای گرمایشــی کاهش
پیدا کرد که بر اساس آن بیش از  30میلیارد تومان
در هزینههای مجلس صرفه جویی شــد .هر چند
مقوله سفرهای خارجی چیزی نیست که بتوان در
مورد وجود یا عدم وجود آن نظری قطعی داد؛ اما
بی شــک نظارت دقیقتر بر مکانیسمهای مجلس
منجر به شفافیتی خواهد شــد که شائبهها نسبت
به این نهاد مرجع در کشور را بر طرف خواهد کرد.

شرط آمریکا برای عیادت ظریف از «تخت روانچی»

روسیه به ایران پدافند هوایی میدهد؟

یک نشریه آمریکایی خبر داد که دولت آمریکا درخواســت وزیر خارجه ایران برای دیدار با «مجید تخت
روانچی» ،نماینده ایران در سازمان که در بیمارســتانی در نیویورک بستری است را رد کرده است .نشریه
«فارنپالیسی» با اشاره به محدودیت عبور و مرور وضعشده برای مقامهای ایران جهت تردد در نیویورک
نوشــته اســت« :وزیر خارجه ایران تالش کرد با مجید تخت روانچی که بیرون از محوطه نزدیک به مقر
سازمان ملل در بیمارستانی در نیویورک بستری اســت مالقات کند؛ اما دولت آمریکا این درخواست را رد
کرد ».یک سخنگوی مقام وزارت خارجه آمریکا گفت« :ظریف مایل به عیادت از یکی از همکارانش است
که از بهترین خدمات درمانی در جهان برخوردار است .ایران سالهاست به غلط چندین نفر از شهروندان
آمریکا را زندانی کرده است .خانوادهها و دوستان آنها از اینکه نمیتوانند آزادانه با عزیزانشان مالقات کنند
در عذاب هستند .ما به اطالع هیئت ایران رساندیم که اگر ایران یکی از شهروندان آمریکا را آزاد کند برای
آنها مجوز سفر صادر خواهد شد».

مدیر سازمان همکاری نظامی و تکنولوژی روسیه احتمال مذاکره روسیه با ایران برای تحویل تجهیزات
پدافند هوایی و تجهیــزات رادیویی-الکترونیکی را رد نکرد« .دیمیتری شــوگایوف» ،مدیر ســازمان
همکاری نظامی و تکنولوژی روسیه با بیان اینکه روسیه کامال منطبق با قواعد بینالمللی عمل میکند
گفت همکاریهای دفاعی با ایران برای تحویل ســاحهای تهاجمی به این کشــور قبل از اکتبر ۲۰۲۰
(مهرماه  )۱۳۹۹مجاز نیست .اشاره مدیر ســازمان همکاریهای نظامی و فناوری روسیه به زمانی است
که محدودیت فروش ســاحها و تجهیزات متعارف به ایران به پایان میرسد .در حال حاضر ،فروش این
سالحها به ایران نیازمند تایید شورای امنیت اســت؛ اما طبق مفاد قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت ،این
محدودیتها اکتبر  ۲۰۲۰به پایان میرسند .شوگایوف گفت« :قبل از منقضی شدن تحریمهای شورای
امنیت میتوانیم درباره همکاری در زمینه موضوعات تحویل تجهیزات پدافند هوایی ،ایجاد سامانههای
یکپارچه تجسس ،امنیت و دفاعی برای سواحل خلیج فارس ،گفت وگو کنیم».

دبیر کل جامعه اسالمی مهندسین:

اطمینان از پیروزی نقطه
ضعف اصولگرایان است
دبیــر کل جامعــه اســامی مهندســین درباره
آینده انتخابات و پیــروزی جناحها گفت :مخالف
شکلگیری جریان جدید نیستم و از خدا میخواهم
حزب سوم قدرتمندی شکل بگیرد؛ اما این ساختار
هنوز به وجود نیامده اســت .محمد رضا باهنر در
مورد احتمــال پیروزی اصولگرایــان در انتخابات
دوم اسفندماه مجلس شــورای اسالمی گفت :این
موضوع هم هشداری به دوســتان و هم امید دادن
به رقباست .متاسفانه شماری از اصولگرایان تصور
میکنند چون مجلس و دولت موفق نبودهاند ،این
دوره نوبت ماست .بزرگترین نقطه ضعف این است
که اصولگرایان تصور کنند این دوره برنده هستند.
وی افزود :روایت داریم که مومن همیشــه باید در
حالت خوف و رجا باشد بنابراین احزاب سیاسی هم
باید در حالت بیم و امید باشند .از یک طرف ناامید و
از طرفی هم مطمئن به پیروزی نباشند .اصولگراها
ممکن اســت به دلیل همین اطمینان به خودشان
ببازند.
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صادق زیباکالم
فعال سیاسی:

سناریوی مرعوب سازی
مردم در دستور کار است

سفر روحانی هیچ
دستاوردی نداشت
یک فعال سیاســی اظهار داشــت :هر روزی که
میگــذرد ناکارآمدیهای اقتصــادی دولت و
ســرعت ریزش محبوبیت اصالح طلبان بیشتر
میشود .صادق زیبا کالم با اشاره به سفر روحانی به
نیویورک گفت :این سفر هیچ دستاوردی نداشت
و هیچ تغییر و تحولی به وجود نیامد و روزنهای باز
نشد .آقای روحانی حرفهای همیشگی را زد و آب
پاکی را روی دســت اروپاییها و سایر میانجیها
بین ایران و آمریکا ریخت و این ســفر هیچ سود،
ثمر و فایدهای نداشت .وی افزود :خالصه حرف
آقای روحانی این بود که آمریکاییها باید گامی
را بردارند و گشایشی را در حوزه کاهش تحریمها
به نمایش بگذارند؛ اما فرض کنیم که آمریکاییها
این گام را برداشتند ،از کجا معلوم آقای روحانی
نگوید این گام کافی نیســت .در مجموع رییس
جمهور نه فتح بابی برای مذاکره کرد و نه چراغ
نیمه سبزی به آمریکا و اروپا نشان داد.

zayanderoud8108@gmail.com

عضو هیئت رییسه مجلس در خصوص برنامههای
جریان سازش پس از شکست در برجام گفت :جریان
غرب گرا و سازش تالش دارد با بزرگ کردن دشمن
و با مرعوب سازی مردم نسبت به دشمن و احتمال
وقوع جنگ ،نظام را وادار به مذاکــره و امتیاز دادن
به دشمن کند .در ماجرای برجام با وعده و وعید به
مردم ،مذاکره کردند و امتیاز دادند .پس از شکست
برجام با مرعوب ســاختن جامعه به دنبال تحمیل
مذاکره و امتیاز دادن به غرب هستند.سید امیرحسین
قاضی زاده هاشمی افزود :جریان غربگرا سال  ۹۶نیز
با ترساندن مردم از موشکهای دشمن توانست پیروز
انتخابات باشد .این ادراک سازی با پول ،رسانه ،شایعه
و با به کارگیری هنر انجام میشود .رییس فراکسیون
اقدامات پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا گفت:
در حال حاضر نیز برخی در حال اجرای ســناریوی
مرعوب ســازی مردم هســتند ،در واقع سناریوی
مرعوب ســازی ،نقشــه جدید جریان سازش برای
احیای مذاکره با غرب است.
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افشای اظهارات ترامپ
با روسها درباره انتخابات
در حالی که طی روزهای اخیر رســوایی افشای
محتوای تماس «دونالــد ترامپ» رییسجمهور
آمریکا با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی
خود دردسرساز شده ،اکنون افشای گفتوگوی
ترامپ بــا مقامات روســی دربــاره دخالت در
انتخابات  2016ریاستجمهوری آمریکا دامنگیر
وی شده است.
سه مقام مطلع پیشین دولت آمریکا به روزنامه
«واشنگتنپست» گفتند ترامپ در سال 2017
طی دیداری با دو مقام ارشــد روســی در دفتر
کار خود در کاخ ســفید گفته بــود هیچ نگرانی
درباره دخالت ادعایی مســکو در انتخابات سال
 2016ندارد ،زیرا واشــنگتن نیــز همین کار را
علیه دیگر کشورها انجام میدهد .بر این اساس،
اذعان ترامپ به دخالت آمریکا در انتخابات دیگر
کشورها منجر به آن شــد که مقامات کاخ سفید
دسترســی کارمندان به این اظهارات را محدود
کرده و فقط تعداد کمی از افراد از آن مطلع بودند.

مخالفت پارلمان سوئیس
با ممنوعیت حجاب
ابتکار عمومی «آری بــه ممنوعیت حجاب» در
سوئیس با اکثریت آرای پارلمانی شکست خورد.
استدالل وزیر دادگستری ســوئیس این بود که
وضع مقررات برای پوشــش در تضــاد با جامعه
آزادیخواه سوئیس است.
بر اساس پیشــنهاد قبول شــده ،هر گاه هویت
شخصی مورد ســوال قرار گیرد ،آن شخص باید
چهرهاش را نشــان دهد .حجاب زنان مسلمان
سالهاست موضوع بحث در ســوئیس است .از
ژوئیه  ۲۰۱۶در کانتون تســین و از آغاز ســال
 ۲۰۱۹در ســنت گالن اســتفاده از برقع ممنوع
است .تا کنون در تســین بیش از همه طرفداران
شورشــی فوتبال یــا هاکی که صورتشــان را
میپوشانند مجبور بودهاند جریمه بپردازند و به
ندرت زنانی که از برقع و روبنده استفاده میکنند
جریمه شدهاند.

احتمال رای عدم اعتماد
به «جانسون» قوت گرفت

چهره ها
عضو هیئت رییسه مجلس:

بین الملل

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان:

منعی برای افزایش تعداد
وزارتخانهها وجود ندارد
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت :منعی برای
افزایش تعــداد وزارتخانهها وجود نــدارد و اگر
مجلس تشــخیص دهد که وزارتخانه جدیدی
تشکیل شود ،ایرادی ندارد؛ اما شاید این مصوبه از
جهات دیگری مانند بار مالی یا مسائل دیگر دارای
مشکل باشــد .کدخدایی ،درباره مصوبه مجلس
درباره تشــکیل وزارت بازرگانی هم ،گفت :هنوز
مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی به شورای نگهبان
ارسال نشده و نمیتوانم نسبت به آن اظهار نظری
داشته باشــم .وی ،در واکنش به اظهارات برخی
نمایندگان درباره اینکه موضوع شفافیت باید غیر
از مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص
مصلحت هم اجرا شود ،گفت :این نظر خوبی است
و شورای نگهبان در بحث شفافیت پیشگام بوده،
با وجود اینکه در قانــون چنین موضوعی وجود
نداشته؛ اما شورای نگهبان مشروح مذاکرات خود
را منتشر خواهد کرد.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

اعضای حزب  SNPو کارگر انگلیس درباره رای
عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور گفتوگو
کردند .اعضای برجســته حزب  SNPبه تلگراف
گفتند که آنها قصــد دارند که «جرمی کوربین»
رهبر حزب کارگر را به عنوان نخست وزیر انگلیس
نامزد کنند چون این کار تنها راهی است که مانع
از خروج بــدون توافق انگلیــس از اتحادیه اروپا
خواهد شد.
این در حالی است جانســون از پارلمان خواسته
بود که یا او را استیضاح و از سمتش عزل کنند یا
به او اجازه دهند که بــه پیگیری طرح خود برای
خروج از اتحادیــه اروپا با توافق یــا بدون توافق
ادامه دهد.

چین جاسوسی از ایرباس را
تکذیب کرد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین هرگونه حمله
ســایبری به ایرباس و یا جاسوسی از این شرکت
را تکذیب کــرد و گفت چین به شــدت مخالف
حمالت سایبری است .گنگ شوانگ افزود :بارها
طرفهای دیگر بــدون ارائه هیچگونه شــواهد
و مدارکی ،حمالت ســایبری را به چین نسبت
دادهاند و به دنبال این بودهاند که از آب گل آلود
ماهی بگیرند .مقامات امنیتی فرانسه اعالم کرده
بودند شرکت هواپیمایی ایرباس در ماههای اخیر
هدف چندین حمله ســایبری قرار گرفته است.
بنابر اعالم کارشناســان ،این حمــات با هدف
جاسوسی صنعتی انجام شــده و احتماال از مبدأ
چین صورت گرفته است.
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کافه اقتصاد

تولید بیش از یک میلیارد
کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

از ابتدای ســال تاکنون بیش از یک میلیارد و
 600میلیون کیلو وات ساعت برق در نیروگاه
اصفهان تولید شد.
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق اصفهان
گفت :نیروگاه حرارتی اصفهان از ابتدای سال
تاکنون یک میلیــارد و  600میلیون کیلووات
ســاعت ،انرژی الکتریکی خالــص تولید و به
شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.
سعید محسنی افزود :این میزان تولید برق ،با
لحاظ متوســط مصرف ماهیانه  200کیلووات
ســاعت برای هر خانوار ،معــادل مصرف برق
ســالیانه بیش از  600هزار خانوار و جمعیتی
بیش از دو میلیون نفر است .مدیرعامل شرکت
تولید نیــروی برق اصفهان گفــت :با توجه به
ناپایدار شــدن جریان آب در رودخانه زاینده
رود طی سالهای گذشته ،شرکت تولیدنیروی
برق اصفهان ،طرحهای مختلفی را که میتواند
منجر به صرفه جویی بیش از هشتاد درصدی
مصرف آب در نیــروگاه اصفهان شــود مانند
ساخت تصفیه خانه فاضالب شــهری را فعال
کرده و در دست اجرا دارد.

تکذیب انسداد حسابهای
باالی یک میلیارد

مهلت  ۳ماهه بانک مسکن
برای بخشودگی جرائم برخی
تسهیالت
بانک مســکن طرح بخشودگی ســود و جرائم
را برای مشتریان مشــمول اولویتهای ابالغی
بانک مرکزی به مدت ســه ماه دیگر در دستور
کار قرار داد .بر اســاس ظرفیت قانونی ایجاد
شده مشــتریان بانک مســکن در صورت قرار
گرفتن در هریک از اولویتهای تعیین شــده
در صورت واریــز یکجا و نقــدی باقیمانده از
اصل تســهیالت مشــمول بخشــودگی سود
قبل و بعد از سر رســید و تمام وجه التزامهای
متعلقه خواهند شد .مدت اجرای این قانون تا
پایان آذر ماه امســال تعیین شده و بدهکاران
حقیقی و حقوقی مشــمول این طــرح ،برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند به شعب بانک
مسکن مراجعه کنند.

بلیت پروازهای اربعین
فضایی شد
در فاصلــه حــدود دو هفته تا آغــاز پروازهای
اربعیــن ،قیمت بلیت پــرواز یکطرفه تهران-
نجف از مرز  ۲میلیون تومان عبور کرده اســت.
بر اساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری ،قرار
است از  20تا  30مهرماه برای پروازهای عتبات
عالیات قیمتهای توافق شده ایرالینها یعنی
از 2/2میلیــون تا 2/8میلیون تومــان از زائران
دریافت شود.
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بازار لوازم یدکی خودرو مملو از قطعات تقلبی و دست دوم شده است

اگرچــه اواخر شــهریور ماه معــاون عمرانی
اســتانداری اصفهان آخرین زمــان جریان
زاینــده رود را  ۱۲مهر ماه اعــام کرده بود،

یدک یا َک َلک؟!

قطعات تنها دنبال سود باال هستند و رضایت مردم
برای آنها اهمیتی ندارد .ما نمیگوییم تولید داخل
بیکیفیت اســت؛ اما نظارتی بر آنهــا وجود ندارد.
دور اول تولیــد ،جنس با کیفیت میســازند ،ولی
سطح کیفی آن در دوره های بعدی کامال متفاوت
میشود».
نیک آیین در ادامه تصریح کرد :در گذشته پیش از
اینکه خودرویی وارد شود ،قطعات آن وارد میشد.
در حال حاضر بهترین قطعات ،آلمانی هســتند و
با اینکه چین هم قطعات درجــه اول دارد ،اما این
واردکنندههای ما هســتند که اجناس بیکیفیت
و ارزان خریداری میکنند .قبــا بولبرینگهایی
وجود داشت که  ۱۰سال کار میکرد؛ اما االن نوع
چینی آن وارد شده که در روزهای اول کار صدایش
درمیآید.
سیدمهدی کاظمی ،عضو هیئت مدیره و سخنگوی
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت هم گفت:
«شاید فروشــندگانی در تهران یا شهرستانها که

اقالم و قطعات یدکی طیف وسیعی از خودروها را
میفروشند ،در برخی قطعات کسری داشته باشند،
اما میتوان گفت همه انــواع قطعات و لوازم یدکی
خودروها در مرکز کاری ایــن صنف در محلههای
یاد شده هرچند با قیمتهایی باالتر ،یافت میشود
ولی بازار قطعات استوک نیز گسترش یافته است»
کاظمی در خصوص خودروهای چینی ،افزود«:اگر
گمرک و وزارت صنعت ،معدن و تجارت همکاری
بیشتری داشته باشند ،اعضای این اتحادیه قادر به
تامین همه انواع قطعات این خودروها هستند».
وی تاکید کرد« :در این خودروهــا ،اگر قطعهای
تولید داخلی دارد باید به اندازه کافی تولید شــود
و در غیر این صــورت باید اجــازه واردات بیابد».
اما محمدرضا منصوری ،عضو کمیســیون صنایع
و معادن مجلــس نیز درباره گرانی لــوازم یدکی و
قطعات بی کیفیت موجود در بــازار میگوید :بازار
کامال به حال خود رها شــده و ســتاد تنظیم بازار
هیچ عکس العملی نسبت به گرانی کاالها نداشته

معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری اصفهان:

و میتوان ادعا کرد وجود خارجی ندارد .وی اضافه
میکند :باید با اقدامات سنجیده و حساب شده بازار
را مدیریت کرد و از سوءاستفاده دالالن جلوگیری به
عمل آورد به طور مثال باید با فروشندهای که کاالی
ارزان قیمت خریداری کرده اما در شــرایط کنونی
لوازم یدکی را با قیمتهای گــزاف به بازار عرضه
میکند ،برخورد شود.
منصوری میافزاید :افزایش قیمــت لوازم یدکی
باید متناسب با ارزبری آن و شرایط جامعه باشد در
غیر این صورت دستگاههای مسئول با متخلفان و
گرانفروشان برخورد خواهند کرد.
همانطور که قبال هم اشــاره کردیم در حال حاضر
باید واحدهای نظارتی به بازار قطعات خودرو ورود
پیدا کنند و ســاماندهی الزم بازار را در برنامههای
خود بگنجاننــد ،در غیــر این صــورت وضعیت
بازار بالتکلیفتر از روزهای گذشــته خواهد شــد
و در ایــن میان بــا جان و مــال مردم نیــز بازی
می شود.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان:

متقاضیان تسهیالت بوم گردی در سامانه «کارا» ثبتنام کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت :از محل تسهیالت اشتغالزایی تسهیالت
مناسب با بهره کم برای اقامتگاههای بومگردی روستایی در نظر گرفته شده است که متقاضیان با مراجعه به سامانه
کارا ثبتنام کنند .سید حسن قاضی عسگر گفت :طبق آمار در سالهای گذشته تعداد  ۲۵واحد اقامتگاه بومگردی در
استان اصفهان وجود داشته که این آمار امروز به تعداد  ۴۴۴واحد رسیده است .وی افزود :یکی از راه حل های برطرف
کردن مشکالت اقتصادی تک نرخی کردن ارز است ،نکته مهم دیگر عدم تصدیگری دولت در کارهاست ،دولت باید
کار را به بخش خصوصی سپرده و سیاستگذاری و نظارت کند .قاضیعسگر گفت :جهت سهولت متقاضیان راهاندازی
اقامتگاه ،از محل تسهیالت اشتغالزایی تسهیالت مناسب با بهره کم برای اقامتگاههای بومگردی روستایی در نظر
گرفتهاند که متقاضیان با مراجعه به سامانه کارا میتوانند ثبتنام کنند.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گفت :اصفهان با تعداد  ۳۳۷فقره پروانه بهره برداری و میزان
استخراج اسمی  ۷میلیون تن سنگ ،به عنوان قطب صنعت سنگ تزئینی در کشور شناخته شده است .ایرج
موفق ادامه داد :در کشور  ۱۶۷۴فقره پروانه بهره برداری سنگهای تزئینی باشش هزار  ۵۰۰واحد سنگبری
وجود دارد که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان واز جمله کشورهای صاحب عنوان و مطرح
در زمینه تولید سنگ محسوب میشود و جزو کشورهای دارای ذخایر سنگهای تزئینی در جهان است و
استخراج باالیی در این حوزه دارد؛اما در حوزه صادرات صنعت سنگ کشور رتبه چهاردهم را داریم همچنین
سهم ما از بازار بین الملل یک در صد است که این نیاز به همکاری دارد تا جایگاه مناسبی در صنعت سنگ پیدا
کنیم و با سرمایه گذاری و تولید محصوالت با کیفیت میتوان زمینه را برای صادرات فراهم کرد.

مدیر واحد بررسیهای اقتصادی
اتاق بازرگانی اصفهان:

وضعیت راه اندازی
کسب و کار در استان
نامناسب است

اعتراض کشاورزان به بستن زودهنگام
آب زاینده رود؛

از تهران برای اصفهان
تصمیم نگیرید

اصفهان ،قطب صنعت سنگ تزئینی در کشور است

اتاق بازرگانی

شــایعهای در فضای مجازی مطرح شده مبنی
بر اینکه قرار اســت حســابهای بانکی باالی
یک میلیارد تومان مســدود شده و از صاحبان
حساب خواسته شود تا منبع تامین این پول را
مشخص کنند.
براســاس این ادعا که در روزهای اخیر مطرح
شده ،مسدود شدن حســاب این افراد با هدف
مقابله با پولشــویی و جلوگیری از نقلوانتقال
پو لهای مشــکوک انجــام میشــود .میثم
امیری ،رییــس مرکز اطالعــات مالی وزارت
امور اقتصــادی و دارایی با تکذیــب این ادعا،
گفت :هیچ بخشــنامهای درباره مسدود کردن
حســا بهای بانکی باالی یک میلیارد تومان
وجود نداشــته و به بانکها اعالم نشده است.
مرکز اطالعات مالی وزارت امــور اقتصادی و
دارایی در زمینه بررســی معامالت و عملیات
مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم،
ردیابی جریان وجوه انتقال اموال  ،بررســی و
ارزیابی نحوه تحصیل و مشــروعیت داراییها
و عملیات مشکوک اشــخاص در گزارشهای
واصله و ارسال آنها برای رســیدگی به مراجع
ذیصالح را بر عهده دارد.

بسیاری از رانندگان چندین ماه است که با مشکل
قطعات تقلبی و بی کیفیت ،اما گران دست و پنجه
نرم میکننــد و هربار که به تعمیــرکاران مراجعه
میکنند ،تعمیرکاران آنها را پی قطعات با کیفیت
شرکتهای خودروساز میفرســتند ،علت آن هم
گسترش لوازم تقلبی و دســتدوم در بازار عنوان
میشــود که بهعنوان فابریک فروخته میشــود.
به نظر میرســد تحریم و مشــکالت دیگر صنعت
خودرو به بازار لوازم یدکی نیز کشیده شده و رشد
قیمت ارز باعث شده قطعات باکیفیت با قیمتهای
ســابق فاصله زیادی بگیرند و از این رو ،بســیاری
از عرضهکنندگان این محصوالت برای از دســت
ندادن مشــتری و بازار خود ،به ســمت نمونههای
درجه دوم رفتهاند تا بتوانند از طریق ارائه یک ثبات
نسبی قیمت ،مشتریان خود را در این بازار ملتهب
حفظ کنند.
چندی پیش علیرضا نیکآییــن ،رییس اتحادیه
تعمیرکاران خودروی تندر در رابطه با این مسئله
عنوان کرد« :در حال حاضــر قطعات باکیفیت در
بازار بهندرت پیــدا میشــود و از آنجایی که یک
مکانیک متعهد باید نســبت به کیفیت و کارکرد
قطعات اطمینان داشته باشــد ،تعویض قطعات را
منوط به کیفیت آن میکند ،چــرا که در غیر این
صورت با بروز هر مشــکلی ،اولیــن اقدام صاحب
خودرو ،شکایت از آن تعمیرکار و تقاضای خسارت از
اوست ».وی اضافه کرد« :اکنون قطعات بی کیفیت
در بازار باعث باال رفتن تعداد تعمیرات شده و عمر
تعمیرات عمر کوتاهی شده اســت .از سوی دیگر
بسیاری از قطعاتی که در بازار وجود دارند قطعات
بازسازی شده هســتند و رانندگان ،تعمیرکاران و
حتی فروشــندگان و واردکنندههای لوازم یدکی،
دانش الزم را برای تشــخیص قطعات باکیفیت و
بیکیفیت ندارند؛ موضوعی کــه میتواند یکی از
عوامل ورود اینگونه قطعات به کشــور باشد .این
نبود دانش به همراه قیمتهای کاذب و بهتبع سود
بیشتر ،واردکنندگان را برای ورود به بازار قطعات
خودرو به این سمت میکشاند».
نیک آیین ادامه داد« :متاســفانه کیفیت قطعات
تولیدی و حتی وارداتی اصال مناســب نیســت و
در مرحلــه بعدی مشــکل گارانتی دارنــد ،یعنی
متولی وجود ندارد که اگر قطعه تولیدی یا وارداتی
مشکل داشت باشد به آن رســیدگی شود .برخی
تولیدکننــدگان قطعات داخلــی و واردکنندگان

خـبر

مدیر واحد بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان گفت :گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال
 2019گویای نامطلوب بودن این شــاخص در ایران است .بهنام ابراهیمی اظهار داشــت :پایش محیط کسب و کار و
شاخصهای کسب و کار کشور یکی از مهمترین رسالتهای اتاق بازرگانی است .وی تصریح کرد :نوسانات شاخص کل
محیط کسب و کار استان اصفهان نسبت به متوسط شاخص کل کشور حاکی از بدتر شدن وضعیت محیط کسب و کار
استان به صورت مداوم از سالهای قبل تاکنون است .ابراهیمی افزود :با توجه به مولفههای مد نظر بانک جهانی ،موانع
موجود در دستگاههای اجرایی استان برای اخذ مجوزهای کســب و کار ،تاثیر نامطلوبی بر محیط کسب و کار استان
گذاشته و از این رو ،اصفهان دارای رتبه بسیار نامناسبی در سطح کشور است.

امــا اواخر هفتــه گذشــته به یک بــاره این
تصمیم تغییر و قرار شــد خروجی سد زاینده
رود از پنجم مهــر ماه کاهش یابــد؛ اما گویا
اعتراضات کشــاورزان مانع این تصمیم شده
اســت .همچنیــن در شــبکههای اجتماعی
به نقــل از مدیرعامل شــرکت آب منطقهای
اصفهان گفته شــد که براســاس رایزنیهای
انجام شده تا پنجم مهر آب تنها برای اصفهان
و کانال آبشــار در جریان است و برای غرب و
رودشت بسته میشود و تا هشتم مهر آب در
اصفهان و کانالهای آبشار جاری خواهد بود.
عضو هیئــت مدیره نظام صنفی کشــاورزان
شهرســتان اصفهان دراینباره گفت :با تغییر
نظر اســتانداری اصفهان قرار شد تحویل آب
از زایندهرود برای غــرب اصفهان از  ۵مهرماه
و برای شرق اصفهان از هشــتم مهرماه قطع
شود؛ اما کشاورزان با توجه به تصمیمات قبلی
که تــا  ۱۲مهرماه برنامهریزی کــرده بودند،
نسبت به این تصمیم اعتراض کردند .حسین
محمدرضایی در خصوص دالیل تغییر تصمیم
اســتانداری اصفهان نســبت به آخرین زمان
جریان زایندهرود از  ۱۲بــه  ۵مهرماه ،گفت:
این اتفاق به دلیل مخالفت آقای احسانی،مدیر
حوضه آبریز زایندهرود صورت گرفت ،چراکه
وی از باز بودن زاینــدهرود در مهرماه انتقاد
کــرده بــود ،درحالیکه نمیتوان کشــت را
نیمهکاره رها کرد.
عضو هیئتمدیــره نظام صنفی کشــاورزان
شهرســتان اصفهان تصریح کرد :بهطورقطع
مدیر حوضه آبریــز زاینــدهرود نمیتواند از
تهران و راه دور برای زایندهرود و کشــاورزان
تصمیم بگیرد ،بلکــه باید بعــد از حضور در
اصفهان و بازدید میدانی از مزارع کشــاورزان
بــرای آخرین زمــان بازگشــایی زایندهرود
تصمیــم گرفته شــود .وی بــا بیــان اینکه
کشــاورزان اصفهانی از قبل برای توزیع آب
تا نیمه مهرماه برنامهریزی کرده بودند ،تاکید
کرد :اگر آب زودتر از این تاریخ بســته شــود
کشاورزان با مشکل مواجه خواهند شد.

بازار

سرکه بالزامیک

21,000
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سرکه بالزامیک اصالت
حجم  260میلی لیتر

معاون راهبری شبکه برق کشور در بازدید از فوالد مبارکه و تاسیسات نیروگاهی این شرکت؛

همکاری توانیر و فوالد مبارکه دوسویه بوده است

معاون راهبری شبکه برق کشور که به همراه جمعی از مدیران
و معاونان خود و مدیران شــبکه برق اســتان اصفهان از فوالد
مبارکه و تاسیسات نیروگاهی این شرکت بازدید میکرد ،گفت:
مجموعه توانیر به همکاری با فوالد مبارکه و همکاری در رونق
تولید مفتخر است.مصطفی رجبی مشهدی تصریح کرد :بازدید
از فوالد مبارکه به واقع توفیقی اســت کــه چنانچه برای همه
مسئوالن میسر شود ،بیشتر به دستاوردهای صنعتی کشور در
حوزه فوالد افتخار خواهند کرد .وی با بیان اینکه فوالد مبارکه
بزرگترین مشترک صنعت برق کشور است ،خاطرنشان کرد:
مجموعه توانیر این افتخار را دارد که به فوالد مبارکه به عنوان
بزرگترین فوالدساز کشور خدمت رسانی کند .رجبی مشهدی،
همکاری توانیر و فوالد مبارکه را یک همکاری دوسویه اعالم کرد
و ادامه داد :توانیر برق مورد نیاز فوالد مبارکه را برای تولید فوالد
و تامین نیاز داخلی به انواع محصــوالت فوالدی ارائه میکند.
در مقابل هم فــوالد مبارکه همکاریهای بســیار ارزندهای در
تابستانهای سال  97و  98با توانیر داشته است .وی در همین
خصوص ادامه داد :فوالد مبارکه در فصول گرم سالهای مذکور
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تومان

و اوج مصرف برق در شــهرها ،با مدیریت شایسته مصرف برق
در خطوط تولید ،هم تولید خود را حفظ کــرد و هم به منظور
پیشگیری از خاموشیهای شهری ،با به کارگیری نیروگاههای
داخلی خود با توانیر همکاری به عمل آورد .وی با اشاره به اینکه
در فوالد مبارکه اقدامات بســیار خوبی برای مصرف بهینه برق
انجام شده است ،گفت :در تالش هســتیم تا از طریق بورس و
سایر روشهای موجود ،برق مصرفی فوالد مبارکه را به صورت
پایدار و کامال اقتصادی تامین کنیم .هرچند مشکالتی از قبیل
گاز نیروگاهی در این مســیر وجود دارد؛ امــا به دنبال تصویب
راهکارهای مناسب خواهیم بود .معاون راهبری شبکه برق کشور
افزود :توانیر تامین کننده برق فوالد مبارکه است ،ضمن اینکه
از محصوالت فوالد مبارکه در پروژههای خود استفاده میکند.
این همکاری از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت .همه تالش
مجموعه صنعت برق بر این اســت که به بهترین شکل ممکن و
اقتصادیترین روش ،برق موردنیاز فوالد مبارکه را تامین کند.
وی ،اظهار امیدواری کرد که همکاریهــای روزافزون توانیر و
شرکت فوالد مبارکه زمینه رونق حداکثری تولید را فراهم آورد.
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سرکه بالزامیک دریکه
ترقی حجم  0.5لیتر

43,800
تومان

سرکه بالزامیک ویژه ویا
گریملی مقدار  250میلی لیتر

zayanderoud8108@gmail.com
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دانستنی ها
محققان استرالیایی می گویند؛

غربالگری سرطان روده نرخ
مرگ و میر این بیماری را
کاهش میدهد
طبق گزارش محققان ،سرطان روده بزرگ یا
کلورکتال ساالنه موجب مرگ حدود  ۷۰۰هزار
نفر در جهان میشود؛ اما این رقم بدون انجام
کلونوسکوپی پیش تشخیصی قبل از سرطان
به مراتب باالتر است .محققان دانشگاه ساوت
اســترالیا دریافتند انجام یک بار کلونوسکوپی
قبل از تشــخیص بیماری موجب کاهش ۱۷
درصدی نرخ مرگ ناشی از سرطان کلورکتال
میشــود که این میزان کاهش بــرای دو بار
انجام کلونوسکوپی  ۲۷درصد و برای سه بار یا
بیشتر  ۴۵درصد است .از بین 960/12گزارش
بررسی شده ۳۷ ،درصد بیماران کلونوسکوپی
های پیش تشخیصی را انجام داده بودند و در
مقایسه با افرادی که بعد از بروز عالئم سرطان
بیماریشان تشــخیص داده شده بود ،زندگی
طوالنیتری داشتند.
دکتر «مینگ لی» ،سرپرست تیم تحقیق ،در
این باره میگوید« :آن دســته از بیمارانی که
کلونوسکوپیهای پیش تشخیصی انجام داده
بودند ،مدت زمــان زنده ماندشــان به مراتب
افزایش بیشتری داشت ».طبق گزارش شورای
سرطان استرالیا ،سرطان روده بزرگ سومین
سرطان شــایع در جهان اســت و در صورت
تشخیص زودهنگام  ۹۰درصد بیماران درمان
میشوند.

کمبود خواب بر متابولیسم
چربی تاثیر میگذارد
مطالعات نشان میدهد تنها چند روز کم خوابی
میتواند منجــر به حس ســیری کمتر بعد از
خوردن و متابولیز چربی غذا به شکل متفاوتی
شود .تحقیقات نشان دادهاند اختالل در خواب
تاثیرات مضری بر متابولیســم دارد .همچنین
تحقیقات زیادی نشــان دادهاند که کم خوابی
بلندمدت فرد را در معرض ریسک باالی چاقی
و دیابت قرار میدهد.
«اورفیــو بوکتان» ،سرپرســت تیــم تحقیق
از دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا ،در این باره
میگویــد« :در اکثر مطالعات بر متابولیســم
گلوکز توجه شــده و در مطالعات بسیار کمی
به ارزیابــی هضم لیپیدهای چربــی پرداخته
شده است».

سالمت

مفاد آراء
 7/ 78آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده
 1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت
محل ارائه نمايند .بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم
دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد
نمود .صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1398/05/15-139860302019000256آقــای صالــح
عابدیان دهاقانــی فرزند جواد ششــدانگ یک باب خانــه به مســاحت  332/76متر
مربع مجــزی شــده از پــاک  65فرعــی باقیمانــده از  125اصلی واقــع در اراضی
ارباب دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول1398/06/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/07/07 :
م الف 590474:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
ابالغ رای
 7/88شماره پرونده 2139/97 :و  ، 2612/97شماره دادنامه ، 1305 :تاریخ رسیدگی،98/6/5 :
مرجع رسیدگی :شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان اصلی و خوانده تقابل:
غالمرضا قربانی نهرخلجی فرزند ولی اله به نشانی :اصفهان ابتدای خ توحید مجتمع عسگری
ط سوم واحد , 9با وکالت بهروز خدابخش به نشانی :اصفهان خ محتشم کاشانی ساختمان
اجالس ط اول واحد یک  ،خواندگان-1 :سیدرضا موسوی تیرانچی فرزند سیدعلی با وکالت
شهناز شریفیان به نشانی :اصفهان خ بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی کوی طاووسی
ساختمان جام جم -2سیدعلی موسوی تیرانچی به نشانی :خمینی شهر بلوار الغدیر روستای
تیرانچی خ شهید چمران -3علیرضا زمانی سودرجانی فرزند یداله نشانی :مجهول المکان
،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی
و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای غالمرضا قربانی نهرخلجی فرزند
ولی اله با وکالت آقای بهروز خدابخش به طرفیت  -1سیدرضا موسوی تیرانچی  -2علیرضا
زمانی سودرجانی  -3ســیدعلی موسوی تیرانچی به خواســته انتقال مالکیت یکدستگاه
خودروی پاترول مدل 71به شــماره انتظامی  228ه  52ایــران  23مقوم به 81/000/000
ريال به انضمام خسارات قانونی و هزینه ی دادرسی مستند به کپی غیر مصدق قرارداد مورخ
 95/6/30نظر به شرح دادخواست تقدیمی رونوشــت غیر مصدق قرارداد که مورد انکار یا
جعل خواندگان قرار نگرفته است و نظریه مشورتی اعضای شورا و استعالم صورت گرفته از
اداره راهور مربوطه و اعالم مالکیت آقای علیرضا زمانی خوانده ردیف دوم از سوی آن مرجع
و حضور خوانده ردیف اول ایشان در جلسات شــورا و عدم ارائه دفاعیه موثر از جانب ایشان
خواسته خواهان را ثابت دانسته و خوانده ردیف دوم آقای علیرضا زمانی را به حضور در یکی
از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت خودروی پاترول به شماره انتظامی  228ه  52ایران 23
و پرداخت مبلغ  1/010/000ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وفق تعرفه در
حق خواهان مستنداً به مواد  198و  519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  219و  220قانون
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گیاه خواری احتمال سکته مغزی را افزایش میدهد
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عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا با
اشاره به پیچیدگی سیستم تولیدمثل انسان ،گفت:
بهطور طبیعی سیســتم تولیدمثل در انسان نسبت
به دیگر پســتانداران ،کمتر کارآمد است و احتمال
خطا و شکست در آن بیشتر اســت .به همین دلیل،
ما ناباروری را یکســال تالش ناموفق برای بچهدار
شــدن تعریف میکنیم ،یعنی ما یک ســال فرصت
میدهیم که زوجها تالش کننــد و در واقع تا  ۱۲بار
تالش بینتیجه هم میتواند طبیعی قلمداد شــود.
دکتر ســهیال عارفی ،درباره شکســت مکرر درمان
ناباروری توضیح داد :در  IVFیا «میکرواینجکشن»
شکست مکرر یعنی ســه بار درمان بینتیجه .ما سه
بار تکرار درمــان را طبیعی فرض میکنیم و اگر پس
از سه بار نتیجه حاصل نشــد ،علل شکست درمان را
بررسی میکنیم .بنابراین زوجهای نابارور نباید بابت
تکرار درمان نگران شــوند .این فلوشیپ ناباروری در
ادامه افــزود :در مواردی مــا در پروتکلهای درمان
بازنگری میکنیم .مثال اگر تعــداد تخمک خانم کم
باشد یا تعداد و کیفیت اسپرم پایین باشد یا کیفیت
جنین مناسب نباشد ،ممکن است ما زودتر بررسیها
را شروع کنیم تا شــانس موفقیت درمان را از دست
ندهیم .وی ،درباره علل شکست النهگزینی جنین در
روشهای کمک باروری گفــت :بهطور کلی میتوان
علل شکست درمان را به دو دسته مربوط به جنین و
مربوط به مادر تقسیم کرد .برای یک بارداری سالم،
الزم است وضعیت رحم نرمال باشد ،تخمک و اسپرم
سالم وجود داشته باشد و جنین سالم و باکیفیت برای
انتقال به دست آید .بنابراین ما از شکست مکرر درمان
در مواردی صحبت میکنیم که رحم در بررسیهای
ظاهری سالم است و کیفیت تخمک و اسپرم هم ظاهرا
مناسب است .وی ،درباره علت جنینی شکست مکرر
درمان کمکباروری ،به علت اختالالت کروموزومی
اشــاره کرد و افزود :در مواردی کــه جنین به لحاظ
ظاهری سالم و دارای تقسیم سلولی منظم و طبیعی
است و باز هم النهگزینی اتفاق نمیافتد ،یکی از نکاتی
که باید بررسی شــود ،وضعیت کروموزومی زوجین
اســت .احتمال بروز اختالل کروموزومــی در زن و
شــوهر ،حدود پنج تا  ۱۰درصد است و چندان شایع
نیســت؛ اما به هر حال باید بررسی شود .اگر اختالل
کروموزومی تشخیص داده شــد ،زوجین میتوانند
از «پی جی دی» یا همان تشــخیص ژنتیکی پیش
از النهگزینی اســتفاده کنند .این فلوشیپ ناباروری،
عوامل ایمونولوژیک را از جمله عوامل مربوط به مادر
در شکســت درمان ناباروری و سقط مکرر برشمرد و
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عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا پاسخ میدهد؛

چند بار شکست در درمان ناباروری ،طبیعی است

گفت :اگرچه نقش عوامل مربوط به سیســتم ایمنی
از جمله مباحث چالشبرانگیز اســت؛ اما نمیتوان
تاثیر آن بر النهگزینی جنین را انــکار کرد ،در واقع
النهگزینی جنین و بارداری بهنوعــی همانند پیوند
عضو اســت .نیمی از جنین متعلق به مادر نیســت،
بنابراین برای سیستم ایمنی بدن مادر بیگانه است و
ممکن است آن نیمه غیرخودی را پس بزند .بهجز آن،
در موارد وجود بیماریهای خودایمنی ممکن است
سیستم ایمنی بدن مادر به آن نیمه خودی جنین هم
حمله کند و سعی کند آن را دفع کند؛ اما این مسئله
به این معنا نیســت که برای همه زوجهــای نابارور
آزمایشهای ایمونولوژی درخواست شود و زوج نابارور
با یک یا دو بار شکست  IVFبخواهند از نظر سیستم
ایمنی بررسی شوند.
وی ،با اشــاره به نقش ناهنجاری رحم در شکســت
مکرر درمــان کمکباروری توضیــح داد :یکی دیگر
از عوامــل مربوط به مادر که در یــک بارداری موفق
نقش دارد ،رحم ســالم و نرمال اســت .بنابراین اگر
در درمان ناباروری با شکســت مکرر مواجه شویم ،با
روش «هیستروسکوپی» داخل رحم به دقت بررسی

مدنی صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواندگان ردیف اول و ســوم با عنایت به عدم
توجه دعوی نسبت به ایشان مستنداً به ماده  89ناظر به بند  4ماده  84قانون آئین دادرسی
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد و در خصوص دعوی تقابل بخواسته مطالبه مبلغ
 67/000/000ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مستند به چک شماره 447541
مورخ  95/9/1و شهادت شهود نظر به شرح دادخواســت تقدیمی ابتدئ ًا در خصوص چک
مستندی با عنایت به اینکه گواهی عدم پرداخت صادره بنام شخصی غیر از خواهان صادر
و وی نیز حق و حقوق چک را در ظهر آن به شخصی غیر از خواهان واگذار نموده و خواهان
ذینفع در طرح دعوی نمی باشــد لذا مســتنداً به ماده  89ناظر به بند  10مــاده  84قانون
آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی در این قســمت صادر و اعالم می گردد و در خصوص
مابقی خواســته بمبلغ  23/000/000ريال با توجــه به عدم ارائه دلیل و مدرک از ســوی
خواهان که داللت بر مدیونیت خوانده نماید مســتنداً به ماده  197قانون فوق الذکر حکم
به بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید آرای صــادره ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شــهر می باشد و
در خصوص آقای علیرضا زمانی غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شورا و ســپس ظرف مهلت  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر
خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد .م الف608642 :
عمار امیری آرانی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 7/85کالسه پرونده، 523/98:شــماره دادنامه ، 1148:تاریخ رسیدگی، 98/6/31 :مرجع
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :امیر شاه نوش  ،به نشانی:
خمینی شــهر خ ش صدوقی ک مکتب الصادق پ 81؛ خوانده :امیرحسین فالح شیخلری
نشانی :مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص
دادخواست خواهان امیر شــاه نوش بطرفیت خوانده امیرحسین فالح شیخلری به خواسته
مطالبه مبلغ  68/000/000ريال وجه دو فقره چک به شماره های  96/5/31-8/551190و
 96/9/31 - 8/551194بر عهده بانک سپه شعبه سرلشگر بابایی قزوین به شماره حساب
جاری  1415800161803به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد
دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چکها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که
ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر
نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص
مستنداً به مواد 198و  515و  522قانون آئین دادرســی مدنی و ماده  2قانون صدور چک و
تبصره آن خوانده را بــه پرداخت مبلغ  68/000/000ريال به عنوان اصل خواســته و مبلغ
 1/940/000ريال بعنوان هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها
لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می
نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و
ظرف مهلت  20روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی
شهر می باشد .م الف 609107 :ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 7/86کالسه پرونده، 573/98:شــماره دادنامه ، 1115:تاریخ رسیدگی، 98/6/27 :مرجع
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :امیر شاه نوش  ،به نشانی:
خمینی شهر خ ش صدوقی ک مکتب الصادق پ 81؛ خوانده :علی جودکی چگینی نشانی:
مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را
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میشود .در این روش با هیستروسکوپ ،یک دوربین
ظریف و مخصوص ،داخل رحم بررسی میشود و اگر
هر نوع ناهنجاری یا آسیب وجود داشت ،طی همان
هیستروســکوپی یا به روش «الپاراســکوپی» رفع
میشود .این عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری
ابنســینا نقش وضعیت لولههای فالوپ یا لولههای
رحمی را نیز مهم دانســت و گفت :بررسیها نشان
میدهند کــه گاه التهاب لولههــای رحمی یا تجمع
مایع در آنها ،وضعیتی که به آن «هیدروسالپنکس»
میگوییم ،ممکن اســت باعث شکســت آی وی اف
شــود و ما لولهها را با روشهای تشــخیصی مانند
«هیستروســالپنگوگرافی» یا عکــس رنگی رحم و
هیستروسکوپی بررسی میکنیم و حتی در مواردی
الزم است لولهها را مســدود کنیم .وی در خصوص
روشهای افزایش شانس موفقیت درمان ناباروری نیز
توضیح داد :در کنار روشهای تشــخیصی که به آنها
اشاره شد ،روشهایی هم برای افزایش شانس موفقیت
درمان وجود دارد .روش خراش آندومتر یا بافت جدار
رحم یکی از این روشهاست که در آن با ایجاد خراش
در سطح آندومتر ،این بافت برای پذیرش جنین آماده

میشود .تزریق لنفوسیت درمانشده هم یکی دیگر
از روشهاست که ما در مرکز درمان ناباروری ابنسینا
بهطور آزمایشــی انجام دادیــم و در برخی بیماران
هم نتیجهبخش بود .تزریق پالســمای غنیشده با
پالکت یا پی آر پی نیز یکی دیگر از روشهایی است
که ممکن اســت برای افزایش موفقیت آی وی اف یا
میکرواینجکشن به کار ببریم .از دیگر روشهایی که
میتوان به آن اشــاره کرد ،انتقال جنین در ســیکل
طبیعی اســت ،یعنی بدون هیچ مداخلــه دارویی،
جنین فریزشده را در موقع مناسب از سیکل طبیعی
قاعدگی ،به رحم انتقال میدهیم.
وی خاطرنشان کرد :یادآوری این نکته ضروری است
که این روشها هنوز به قطعیت کامل نرســیدهاند و
برای همه زوجهای تحت درمان توصیه نمیشــود.
برای نمونه ،وقتی که به دلیل انسداد لولههای رحمی،
روش آی وی اف را به زوجی پیشنهاد میکنیم ،نیازی
به انجــام روشهایی مثل خــراش آندومتر یا تزریق
لنفوسیت نیست .بنابراین باید از اقدامات غیرضروری
و هزینهبر پرهیز کرد و زوجهای نابارور در این زمینه
به نظر و تشخیص متخصصان اعتماد کنند.

اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست
خواهان امیر شاه نوش بطرفیت خوانده علی جودکی چگینی فرزند نوروز به خواسته مطالبه
مبلغ  20/000/000ريال وجه یک فقره چک به شــماره های  9/036823مورخ 97/6/30
بر عهده بانک سپه بیست و دو بهمن قزوین به شماره حســاب جاری 371800215601
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان
مالحظه اصل چک و گواهی عــدم پرداخت در ید خواهان که ظهــور در مدیونیت خوانده
دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیده و دفاعی
بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد
198و  515و  522قانون آئین دادرسی مدنی و ماده  2قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را
به پرداخت مبلغ  20/000/000ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  1/280/000ريال بعنوان
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف
مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت  20روز از تاریخ انقضاء
مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.م الف609105 :
ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای
 7/87شــماره پرونده ، 98/691 :شــماره دادنامه ، 98/6/11-1368 :مرجع رســیدگی:
شــعبه  4شــورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان :مرتضی گندم کار فرزند ابراهیم ،
نشــانی :ملک شــهر خ رباط ســوم نبش کوچــه ، 7خوانــدگان-1 :ابوالفضــل کیانی
فالورجانی -2ناهید احمدی فر نشانی :هردو مجهول المکان  ،خواســته :الزام به انتقال ،
شــورا با بررســی اوراق پرونــده ختم رســیدگی را اعــام و به شــرح ذیــل مبادرت
به صدور رای مــی نماید .رای قاضی شــورا :در خصــوص دعوی آقــای مرتضی گندم
کار فرزنــد ابراهیم به طرفیت -1ابوالفضــل کیانی فرزند غالمعلــی -2ناهید احمدی فر
به خواســته تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اســناد رســمی و انتقال سند
یک دســتگاه خودرو وانت پیکان به شــماره شــهربانی  812ط  25ایــران  49مقوم به
 50/000/000ريال به انضمام خســارات قانونی مســتند به قرارداد مــورخ 91/11/28
ـ کارت اتومبیل بدیــن توضیح که خواهــان اظهار مــی نماید طی قــرارداد فوق الذکر
مبادرت به خرید اتومبیل موصوف از خوانده ردیف اول نموده و کل ثمن معامله را پرداخت
نموده که طی استعالم انجام شده متوجه گردیده خودرو بنام خانم ناهید احمدی فر می باشد
علی ایحال شورا با بررسی مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق بیع نامه عادی که
حکایت از وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول دارد استعالم معموله از پلیس
راهور که اعالم نموده مالکیت رسمی خودرو موصوف به نام خوانده ردیف دوم می باشد و با
توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان خواسته
خواهان را ثابت و با استظهار از اصل صحت و لزوم قراردادها مستندا به مواد  10و  219و 220
قانون مدنی و مواد  198و  519قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون شــورای حل اختالف مصوب  94/8/10خوانده
ردیف دوم ناهید احمدی فر را به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه
خودرو با مشخصات مذکور در فوق و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ  410/000ريال
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در خصوص دعوی الزام به
انتقال بطرفیت خوانده ی ردیف اول نظر به عدم توجه دعوی نســبت به ایشان مستنداً به
ماده  89ناظر به بند  4ماده  84قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعــوی صادر و اعالم
می گردد رای صــادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابــاغ قابل واخواهی در همین
شورا و سپس ظرف مهلت  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 609223 :عمار امیری آرانی
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر
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گیاه خواری احتمال سکته
مغزی را افزایش میدهد
مطالعــات جدیــد محققــان نشــان میدهند
«گیاهخواری» احتمال ســکته مغزی را افزایش
میدهد .نتایج یک پژوهــش جدید ،نقاط ضعف
و قوت رژیم فاقد گوشــت را نمایان کرده است؛
محققــان بهتازگــی دریافتهاند که افــرادی که
در رژیم غذایی خــود ،بهکلی از گوشــت پرهیز
میکنند ،بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار
دارند .در حالی که کسانی که از گوشت استفاده
میکنند ،احتمــال ابتال بــه بیمار یهای قلبی
در آنها بیشتر اســت .گیاهخواری طی سالهای
گذشــته از محبوبیــت رو به رشــدی در جهان
برخوردار بوده؛ بخشی از این محبوبیت ،بهخاطر
فواید آن برای سالمتی همچنین نگرانیها برای
محیط زیســت و حقــوق حیوانات بوده اســت.
طبق نتایج بهدســتآمده ،گیاهخواران و کسانی
که در رژیم غذایــی خود تنها از گوشــت ماهی
استفاده میکنند ،نســبت به کسانی که گوشت
میخورند کمتر به بیماری قلبی دچار میشوند؛
اما گیاهخواران  ۲۰درصد بیشتر در معرض خطر
سکته مغزی هستند .این نوع سکته مغزی که به
سکته «هموراژیک» معروف است ،بهعلت پارگی
یک رگ خونی ضعیفشــده در مغز رخ میدهد؛
بهگفته دکتر سانکارا ،عصبشــناس و عضو تیم
تحقیقات تندرســتی تگزاس ،عوامل مشــترک
این سکته میتواند فشــار خون باال ،پارگی بر اثر
انقباض مغز یا پارگی یک رگ خونی در مغز باشد.
سانکارا توضیح میدهد که این نوع از سکته نسبت
به سکتههای ناشی از نارســایی و لختگی خون،
آســیب بیشــتری به مغز وارد میکند و احتمال
خطر مرگ بر اثر این نوع سکته بیشتر است.
بر اساس نتایج بهدســتآمده از آخرین تحقیق،
اگرچه ســطح کلســترول پایین از بیماری قلبی
پیشگیری میکند؛ اما کلســترول بسیار پایین،
خطر بروز ســکته مغــزی از نــوع هموراژیک را
افزایش میدهد .رژیمهای گیاهخواری فاقد برخی
مواد غذایی مورد نیاز بدن است؛ این رژیمها ،فرد
را در معــرض کمبود ویتامینهــای  B-۱۲،Dو
سایر مواد مغذی قرار میدهند که میتواند منجر
به بیماریهای عصبی و سکته شود.

فقدان سند مالکیت
 7/81شــماره صــادره 1398/6/30 -1398/42/585318 :نظر به اینکه ســند مالکیت
چهار دانگ مشاع از ششدانگ ســند تک برگی پالک ثبتی شماره  13فرعی از  155اصلی
واقع در بخش  5اصفهان به شماره دفتر الکترونیکی شــماره 139520302024016242
و به شماره چاپی سند  490223د 94/به نام رضا شیاســی ارانی فرزند حسنعلی ثبت شده
است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 139821702024018473
مورخ  98/6/23به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره
 139802157023000402به گواهی دفترخانه  71اصفهان رســیده اســت مدعی است
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند
مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آئین 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الــف 609778 :قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک
جنوب اصفهان
ابالغ دادخواست وضمائم
 7/84بدينوســيله به آقاي  -1روح اله میرزاخانی  -2حسینعلی عباسی  -3مهدی رضایی
زاده  -4جمشید رضایی  -5ابوطالب شهریاری  -6شرکت ایران خودرو نمایندگی مرودشت
ال مجهول المكان ابالغ مي گرددكه خواهان ســبزه علی بابادی عکاشــه فرزند گودرز
فع ً
به نشاني شــهرضا اســام آباد خ امام جنب کانال پالک  67دادخواستي به خواسته انتقال
سند یکدستگاه خودروی پژو  405به شــماره انتظامی  365ل  86ایران  73بانضمام هزینه
های دارایی  -خالفی  -عوارض  -دفترخانه وهزینه های دادرســی به اين شورا تسليم كه
بكالسه  503 / 98ش 1ح ثبت و وقت رسيدگي براي روز یکشنبه مورخ  98 / 9 / 30ساعت
 9 / 30صبح تعيين گرديده اينك حسب درخواست خواهان و به تجويزماده  73قانون آیین
دادرســی مدنی مراتب يك نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتشــار آگهي مي شودتا ازتاريخ
انتشارظرف يك ماه بامراجعه به دبيرخانه شــوراي حل اختالف شماره یک شهرضا واخذ
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم  ،آدرس كامل خودرااعالم وهردفاعي داريدبيان نماييدوبراي
رسيدگي فوق نيزدرشوراي حل اختالف شــماره یک حقوقي شهرضاحاضرشويدواگربعداً
احتياج به نشــرآگهي باشــد يك نوبــت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهدبود.
م الــف 611994 :رئيــس دبيرخانــه شــوراي حــل اختــاف شــعبه یــک
حقوقي شهرضا
تحدید حدود اختصاصی
 7/89شماره صادره  1398/6/28-1398/42/585177 :نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ
یکباب ساختمان پالک شماره  4786/579مجزی شده از اصلی واقع در بخش  5ثبت اصفهان
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمدرضا ناظوری دنبه فرزند احمد در جریان ثبت است
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده
 15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ
 98/08/08ساعت  9صبح 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  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 612556 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد
و امالک جنوب اصفهان
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فرمانده گروه مهندسی رزمی چهل صاحب الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه خبر داد:

ناجا

توصیه پلیس فتای اصفهان
در مورد پیامکهای جعلی
رییس پلیس فتای اســتان اصفهــان در مورد
شــگرد جدید کالهبرداران اینترنتی با ارسال
پیام جعلی به بهانه فعال سازی رمز دوم یک بار
مصرف و هدایت کاربــران به درگاههای جعلی
پرداخت به شهروندان هشدار داد.

افتتاح مدارس جدید در مناطق محروم توسط سپاه صاحب الزمان(عج)
فرمانده گروه مهندســی رزمی چهل صاحب الزمــان (عج) نیروی
زمینی ســپاه از افتتاح  ۵۰فضای آموزشــی در روستاهای محروم
شهرستان سراوان سیســتان و بلوچســتان به همت گروه جهادی
رزمندگان گروه مهندســی رزمی  ۴۰خبر داد .سرتیپ دوم پاسدار
محمد گرامی گفت :همزمان با آغاز سال تحصیلی بیش از  ۴۸فضای
آموزشی که با ساخت  ۸مدرسه  ۶کالسه و  ۲باب مدرسه سه کالسه

و کمک مالی قرارگاه محرومیت زدایی قدس نیروی زمینی ســپاه و
با همت و تالش جهادی رزمندگان گروه مهندسی رزمی  ۴۰صاحب
الزمان (عج) اصفهان و با مشارکت خیرین مدرسه ساز در روستاهای
محروم شهرستان سراوان سیستان و بلوچستان احداث شده بود ،با
حضور فرمانده گروه مهندسی رزمی  ،۴۰مسئول معاونت محرومیت
زدایی قرارگاه قدس ،مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ســراوان،

جمعی از خیرین و معتمدین افتتاح شد .وی با اشاره به ظرفیتهای
بسیار زیاد و استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم به ویژه در
شهرستان سراوان گفت :باتوجه به توصیههای مقام معظم رهبری و
نیاز شدید مناطق محروم ،با همکاری قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه
و مشارکت خیرین و تالش جهادی رزمندگان گروه ،به حول و قوه الهی
توانستیم مدارسی در روستاهای محروم این شهرستان احداث کنیم.

تحمیل خسارت  6میلیارد تومانی مردودیها به آموزش و پرورش تنگدست اصفهان؛

هزینههای بدون نتیجه

پریسا سعادت
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضــوی اظهار
داشــت :شــهروندان رمز دوم پویا (  )OTPرا
از بانکها و شــعب مربوط به حســاب بانکی
خود مطالبــه کننــد و از ورود به ســایتها
و لینکهــای معرفی شــده در شــبکههای
اجتماعی یا دانلود اپلیکیشــنهای مختلف با
هدف فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف جدا
خودداری کننــد .وی افزود:به تازگی مجرمان
ســایبری با ایجاد صفحات جعلی یا ارســال
پیام ،کاربــران را ترغیب به فعال ســازی رمز
دوم یک بار مصرف و درج شــماره کارت ،رمز
دوم ،تاریخ انقضا و  cvv2کــرده و با دریافت
مبالــغ انــدک آنها را بــه درگاههــای جعلی
پرداخت موسوم به فیشینگ هدایت و اقدام به
برداشت از حساب میکنند .این مقام انتظامی
ادامه داد :متاســفانه برخی از شــهروندان با
جســت وجو از طریق موتورهای جست وجو
و یا رفتن به لینکهایی که در دیگر ســایتها
ارائه شــده بدون توجه به نشانی سایت در دام
سودجویان ســایبری گرفتار میشوند .وی ،به
شــهروندان توصیه کرد :در صورت مراجعه به
لینک جعلــی ارســالی و درج اطالعات کارت
بانکی هرچه سریعتر به بانک مراجعه و نسبت
به تغییر رمز دوم حساب اقدام کنید ،همچنین
بهتریــن و مطمئنترین راه بــرای جلوگیری
از گرفتار شــدن در دام این نوع کالهبرداران،
مراجعه به بانک و فعال کــردن رمز پویا برای
حسابهای بانکی است.

بازداشت زن قاچاقچی
به همراه سه فرزندش در نایین
رییس پلیس مبارزه بــا موادمخدر پایتخت از
دســتگیری یک زن قاچاقچــی و  ۳فرزندش
در عملیاتی مشــترک با فرماندهــی انتظامی
خبر داد.
محمــد بخشــنده گفــت :مامــوران پایگاه
چهارم پلیــس مبارزه با مواد مخــدر پایتخت
در پی دریافت خبــری مبنی بــر اینکه یکی
از قاچاقچیــان حرفهای مــواد افیونی که یک
خانم اســت به همراه  ۲دختر و یک پســرش
با ظاهر نمایی به عنوان مســافرت خانوادگی
مقادیری مــواد مخدر از اســتانهای جنوبی
کشــور خریداری و قصد دارند پس از گذشتن
از شــهر قم محموله افیونی را با یک دســتگاه
خودروی ســواری پژو پارس به شــهر تهران
منتقل کنند .رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر
پایتخت تصریح کــرد :تحقیق در این خصوص
آغاز و بــا تایید صحت خبــر ،نتیجه تحقیقات
انجــام شــده در اختیار مقــام قضایــی قرار
گرفت.

کشف  6هزار قرص روانگردان
مواد مخدر در فرودگاه اصفهان
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ضعیفتری نسبت به ســایر کودکان دارند .یکی از
اصلیترین اهداف اجبارکردن طرح سنجش سالمت
برای ورود به کالس اول ،شناســایی همین دانش
آموزان بوده است .
بر اساس اعالم مدیر واحد تشــخیص و پیشگیری
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ،امسال
سازمان آموزش و پرورش در چند سال اخیر همواره
آمار دانش آمــوزان دیر آموز و یا بــا نیازهای ویژه
افزایش داشته است و امسال به بیش از شش درصد
رســیده ،این آمار در سال گذشــته معادل  5و 32

دهم درصد بوده اســت .دانش آمــوزان با نیازهای
ویژه به کودکانی اطالق میشــود که توانایی فهم
و درک دروس و مهارتهــای اجتماعــی در آنها
نسبت به سایر دانش آموزان کمتر و ضعیفتر است
و نیاز دارند تا به صورت جداگانــه آموزش ببینند.
هزینههای مردودی به دلیــل ورود این کودکان به
چرخههای معمولی آموزش پــرورش در حالی به
نظام تنگ دست آموزشی کشور تحمیل میشود که
یکی از اصلیترین اهداف تغییرات در نظام آموزشی
دبستان کم کردن مردودیها و حذف این هزینههای

پاسخ به یک شبهه درباره اخبار ناشنوایان

ورود به بازار کار  79مددجو باحمایت کمیته امداد اصفهان

مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان اســتان اصفهان درباره اینکه گفته میشود ناشنوایان زبان اشاره مورد
اســتفاده در برنامههای تلویزیونی را متوجه نمیشوند ،اظهار داشــت :تجربه رابط خبر بودن در تلویزیون را
دارم و باید بگویم متن اخبار تنها  5دقیقه پیش از آغاز آن به دست رابط زبان اشاره میرسد و متاسفانه در این
زمان کم امکان خواندن تمام متن وجود ندارد .آیگین عباسی افزود :من نیز پیش از اینکه این کار را تجربه کنم
نسبت به چگونگی انجام آن انتقاد داشتم؛ اما زمانی که خودم آن را تجربه کردم سختیهایش را درک کردم.
زمانی که گوینده شروع به خواندن اخبار میکند رابط هیچ فرصتی برای ترجمه و حالجی کردن آن به شکل
صحیح ندارد و باید همان گفتهها را انتقال دهد که درک آن برای ناشنوایان سخت است .وی ادامه داد :درباره
این مشکل از طرفی حق را به ناشنوایان میدهیم و از طرف دیگر به مترجم ،چون مترجم فرصتی نداشته تا
اخبار را خالصه کرده و به زبان اشاره طبیعی و محاورهای برای ناشنوایان ترجمه کند.

با حمایتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان امسال  79مددجو به بازار کار راه یافتند .قائم مقام
کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت :طی پنج ماهه امسال این تعداد مددجو با بیش از یک میلیارد
و  430میلیون ریال حمایت کمیته امداد این استان در تامین هزینه حق الزحمه کاریابی وارد بازار کار شدند.
کریم زارع افزود :کمیته امداد اصفهان به ازای استخدام هر مددجو  500میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت
میکند که کارفرمایان میتوانند با استخدام حداکثر پنج نفر از تسهیالت دو میلیارد و  500میلیون ریالی بهره
مند شوند .وی گفت :عالوه بر تسهیل در اشتغال مددجویان با پرداخت وام خوداشتغالی ،استخدام مددجویان
مستعد با حمایت کارفرمایان و صاحبان کســبوکارهای باثبات از دیگر برنامههای مهم این نهاد است و برای
تحقق آن تسهیالت و بستههای تشویقی ویژهای در نظر گرفته شده که شامل پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
مددجو به مدت دو سال و یا وام  500میلیون ریالی قرضالحسنه به کارفرمایان است.

مدیریت بحران

ثبت احوال
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال؛

مدیر کل مدیریت بحران اصفهان:

تولد پسرها در کشور از دخترها پیشی گرفت
اســناد والدت ثبت شده در ســازمان ثبت احوال
کشور نشان میدهد که از سال  ۹۳تا  ۹۷والدت در
کشور روند کاهشی داشته است .براساس آمارهای
سازمان ثبت احوال ،در سال  ۱۳۹۳در کشور تعداد
یک میلیون و  ۵۳۴هزارو  ۳۶۲نفر متولد شــدند
که از این تعداد  ۷۸۸هزارو  ۶۶۸نفر پســر و ۷۴۵
هزار و  ۶۹۴نفر دختر بودند و یک میلیون و ۱۷۸
هزار و  ۹۲۱نفر در شهر و  ۳۵۵هزار و  ۴۴۱نفر در
روستا متولد شدند .در سال  ۹۴نیز در کشور یک
میلیون و  ۵۷۰هزارو  ۲۱۹نفر متولد شدند که ۸۰۶
هزارو  ۴۵۶نفر پســر و  ۷۶۳هزارو  ۷۶۳نفر دختر
بودند .تعداد متولدان در شــهر نیز یک میلیون و
 ۲۰۸هزار و  ۱۴۲نفر و تعداد متولدان در روســتا
نیز ۳۶۲ ،هزارو  ۷۷نفر بودنــد؛ اما روند والدت در
سال  ۹۵کاهشی شد ،به طوری که کل اسناد ثبت
شده والدت در کشور یک میلیون و  ۵۲۸هزارو ۵۳
نفر بود .تعداد پسران و دختران متولد شده نیز به
ترتیب  ۷۸۶هزارو  ۱۴۲پســر و  ۷۴۱هزارو ۹۱۱
دختر بودند .در شهر و روســتا نیز تعداد متولدان
به ترتیب یک میلیون و  ۱۷۶هزارو  ۳۲نفر و ۳۵۲

دانشگاه

رییس پلیس فرودگاه استان ،از کشف تعداد 5
هزار و  998عدد قرص روانگردان و دستگیری
یک ســوداگر مرگ هنگام خروج از کشور خبر
داد .ذبیح ا ...دالور در تشــریح این خبر گفت:
ماموران پلیس فرودگاه اســتان اصفهان حین
بازرسی از وســایل بار یکی از مسافران متوجه
وجود اشــیای مشــکوک در کوله پشتی وی
شــدند .وی افزود :با هوشــیاری ماموران در
بازرســی دقیق صورت گرفته تعــداد  5هزار
و  998عــدد قرص روانگــردان کــه به طور
ماهرانهای در کوله پشــتی همراه این مسافر
جاسازی شده بود ،کشف شد .سرهنگ دالور با
بیان اینکه مسافر مذکور قصد انتقال این تعداد
قرص روانگردان به یکی از کشورهای خارجی را
داشت گفت :در این رابطه فرد مذکور دستگیر
و همراه با پرونــده به مرجــع قضایی تحویل
داده شد.

آمار و ارقــام در بدنه آموزش و پرورش کشــورمان
اندکی عجیب و غریب اســت .پــس از کمبود 12
هزار معلم و سرانه ورزشــی  16سانتی متر مربعی
ورزشــی برای دانش آموزان و رکورد زدن در دنیا
در زمینــه پولی کردن مــدارس و  ...به ایســتگاه
دانشآموزان مردودی رســیدهایم که ساالنه بیش
از شــش میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان
هزینه تحمیل میکند آن هم در شرایطی که قبل
از ورود دانشآموزان ،سنجشهایی برای سالمتی و
آمادگی جســمی و ذهنی برای تمام دانش آموزان
انجام میگیــرد؛ اما در نهایت هر ســال نزدیک به
 2هــزار و پانصد دانش آموز مردودی روی دســت
آموزش و پرورش میماند .شــهین جوانی ،معاون
آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان
اعالم کرده است  ۲هزار و  ۴۸۶دانشآموز پایه اول
ابتدایی در استان اصفهان سال گذشته مردود شدند
این تعداد معادل تقریبــا دو درصد  85هزار دانش
آموز کالس اولی میشود .همچنین بر اساس اعالم
متولیان آموزش و پــرورش ،دانشآموزی که دچار
تکرار پایه میشــود هزینه اقتصادی  ۴تا  ۶میلیون
تومان برای خانواده و دولت برجای میگذارد .این
بچهها اغلب دچار مشــکالت دیرآموزی هســتند
و بخشــی دیگر به دلیل سطح ســواد والدین و یا
مشکالت خانوادگی و شرایط روحی امکان یادگیری

چند باره بوده اســت؛ تالشــی که اگر چه اقدامات
زیادی مانند تغییر سنجش از پایه اول در سالهای
گذشته به دوره پیش دبستانی هم صورت گرفته؛ اما
همچنان شاهد حضور این نوع از کودکان در مدارس
هستیم.
کارشناسان آموزشی البته معتقدند تنها بخشی از
آمار مردودیها متعلق به دیرآموزهاســت؛ چرا که
افت تحصیلی دانش آمــوزان تنها به ضریب هوش
باز نمیگردد بلکه مسائل اقتصادی ،هوشی ،نگرشی
و توانایی معلم و تراکم باالی کالسهای درسی نیز
نقش دارد .نبود معلمان قــوی برای پایههای اول و
نبود شرایط آموزشی درست هم در مردود شدن یک
دانش آموز نقش خواهد داشت .موضوع عدم توانایی
در یادگیری دروس تنها مختص پایههای اول نیست؛
اگرچه مردودی در پایههای اول زیادتر است؛ اما در
سالهای بعد هم برای برخی از دانش آموزان اتفاق
می افتد و این ناشی از عدم توجه و یا جدی نگرفتن
مشکل اختالل یادگیری است که توسط خانوادهها
و اولیای مدارس روی میدهد .برخی از دانش آموزان
دچار اختالل یادگیری هستند ،یعنی در یادگیری
یک یا چند درس مشکل دارند .این موضوع را برخی
از خانوادهها و مدارس جدی نمیگیرند همین امر
که به راحتی قابل حل در پایههای ابتدایی اســت
با بی توجهی مدارس و خانواده موجب میشــود تا
مشکالت خواندن و نوشتن دانش آموز در پایههای
باالتر بیشتر شود .

اختصاص بودجه ۲۵۰
میلیارد ریالی برای
دانشگاه فنی و حرفهای
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هزارو  ۲۱نفر بودند .سال  ۹۶نیز نسبت به سال ۹۵
حدود  ۴۰هزار سند والدت کمتر به ثبت رسید ،به
طوری که جمعیت متولد شده در این سال به یک
میلیون و  ۴۸۷هزارو  ۹۱۳نفر رسید که از این میان
 ۷۶۶هزارو  ۱۴۰نفر پســر و  ۷۲۱هزارو  ۷۷۳نفر
دختر بودند .در سال  ۹۷این آمارها با کاهش حدود
 ۱۲۱هزارنفری مواجه شد و به عدد یک میلیون و
 ۳۶۶هزارو  ۵۱۹نفر رسید که  ۷۰۴هزار و  ۶۷نفر
آن پسر و  ۶۶۲هزارو  ۴۵۲نفر آن دختر بودند.

 5هزار چاه آب با برداشت غیر مجاز مسدود شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در زمینه
مخاطرات فرونشست زمین در اصفهان گفت :با توجه
به حساســیتهای موضوع نشســت و فرونشست
توسط کارشناسان از تمامی مناطق بازدید میدانی
انجام شده و میطلبد با توجه به قانونی که به تازگی
به تصویب رسیده و وظایف دستگاهها در آن مشخص
شده ،هر دســتگاهی بنا به وظایف محوله اقدامات
مناسبی در جهت کاهش آسیب پذیری انجام دهد.
شیشه فروش بیان داشــت :با توجه به افت آبهای
زیرزمینی طی بیست سال گذشــته و اثرات آن که
به صورت فرونشســت در اراضی کشاورزی تاکنون
در این زمینه اقداماتی در سطح استان و مناطق مورد
نظر انجام شده و به منظور پیشگیری از برداشت غیر
مجاز آب از آبهای زیرزمینی حدود  ۷۰اکیپ گشت
و نظارت از امور آب در سطح استان فعال هستند و با
برداشتهای غیر مجاز برخورد میکنند که تاکنون
 ۶۰۰عدوات برداشت آب توقیف و به مراجع قضایی
ارسال شده و طرح تعادل بخشــی منابع آب نیزدر
دشــتهای مختلف همچون دشــت مهیار ،دشت
برخوار و دشت اصفهان ،کاشان و گلپایگان اجرایی

دانشگاه فنی و حرفهای در جهت اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور
جهت ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته ،اعتبار ابالغی به مبلغ  ۲۵میلیارد
تومان دریافت خواهد کرد .در راســتای اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات
کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و نزدیک کردن فاصله شاخص
برخورداری شهرستانهای کمتر توسعه یافته از سطح متوسط کشور به سطح
متوسط کشوری ،دانشگاه فنی و حرفهای با عنایت به گستره جغرافیایی در سطح
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شــده اســت .وی افزود :در این زمینه کنتورهای
هوشمند روی چاههای آب نصب شده و طی دوسال
گذشته  ۵۰۰۰چاه آب با برداشت غیر مجاز مسدود
شده است .وی خاطر نشان ساخت :با توجه به وجود
فرونشستها در شهر اصفهان ،تداوم جریان آب در
رودخانه زاینده رود بسیار حائز اهمیت است و الزم
اســت تا هرگونه ساخت و ســازی در شهر با لحاظ
مدیریت بحران و مالحظات فرونشســت زمین و با
لحاظ نرخ فرونشست در مناطق احداث شود.

کشور ،اعتبار ابالغی به مبلغ  ۲۵۰میلیارد ریال و با میانگین  ۶۳درصد تخصیص در
 ۱۵استان جذب شد .استانهای فارس ،اصفهان ،ایالم ،گیالن ،زنجان ،چهارمحال
و بختیاری ،همدان ،لرستان ،البرز ،خراسان شمالی ،مرکزی ،سیستان و بلوچستان،
قم ،بوشهر و خوزستان با محوریت احداث آموزشکده ،خوابگاه و فضاهای آموزشی،
توســعه و تجهیز کارگاهها و آزمایشــگاههای مراکز ،تعمیرات اساسی و خرید
ماشینآالت و تجهیزات صنعتی از این تخصیص بهرهمند خواهند شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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محیط زیست

مالچپاشی ،اولین و بدترین
راه مقابله با گرد و غبار
همین چند ماه پیش بود که انتشار تصاویری
دلخراش از مرگ گونههای جانوری در نقاطی
که برای جلوگیری از گرد و غبار مالچپاشی
شدهاند ،ســر و صدای زیادی کرد و معاون
سازمان محیط زیســت هم خبر از پیگیری
این مسئله داد .تجریشی ،تیر امسال در حالی
خبر از پیگیری موضوع داد که مالچپاشــی
بدون مجوز سازمان محیط زیست امکانپذیر
نیست .حاال هم درحالی که قرار است دوباره،
عملیات مالچپاشــی در  ۶۵هــزار هکتار از
بیابانهای کشور آغاز شــود ،مدیرکل دفتر
امور بیابان ســازمان جنگلها میگوید که
نقشه نقاطی که قرار اســت در آن عملیات
مالچپاشی انجام شــود برای سازمان محیط
زیست فرستاده شده تا اعالم کنند که آیا این
نقاط جزو مناطق تحت مدیریت این سازمان
هســت یا خیر؟ اما ســازمان محیط زیست
هنوز پاسخی نداده اســت .مالچپاشی یکی
از روشهای تثبیت شن روان در بیابانهای
کشــور برای جلوگیری از وقوع گرد و غبار
اســت .هر چند برخی از کارشناسان بر این
باورند که مالچپاشــی ســبب از بین رفتن
پوشش گیاهی و جانوری منطقه میشود؛ اما
مسئوالن سازمان جنگلها به عنوان متولیان
مالچپاشی بارها تاکید کردهاند مالچپاشی در
مناطقی که شــن روان دارند و با هیچ راهی
نمیتوان آن را تثبیت کرد ،تنها گزینه است
همچنین ســازمان جنگلهــا میگوید در
نقاطی اقدام به اجرای عملیات مالچ پاشــی
میکند که عاری از هر گونه پوشش گیاهی
است .با این وجود هر از گاهی عکسهایی از
دفن برخی حیوانات زیر مالچها در رسانهها
و شــبکههای اجتماعی منتشر میشود که
ســازمان جنگلها هیچوقت آنها را تایید یا
حتی رد نمیکند .حاال نیز با شروع فصل پاییز
قرار است که عملیات مالچپاشی بهتدریج در
برخی نقاط بیابانی کشور آغاز شود .همزمان
با اجرای این عملیات برخی نگرانیها درباره
نقاطی که قرار است در آنها مالچپاشی صورت
بگیرد به وجود آمده است؛ اما پرویز کردوانی
کویرشناس ،در رابطه با استفاده از ماده مالچ
نفتی برای تثبیت شنهای روان معتقد است:
هر روشــی که از آن اســتفاده میشود باید
ارزان ،زودبازده و دائمی باشد .همچنین نباید
محیطزیست را آلوده کند .این در حالی است
که مالچ نفتی گران و با ارزش است ،زمین را
سیاه میکند و بد بو است و حرارت منطقه را
باال میبرد و همین موضوع باعث میشــود
بادهای منطقه به صورت گرم و بد بو باشد و
همچنین موجب نابودی گیاهان و موجودات
نیز میشــود .کردوانی ،مالچهای زیستی را
خیانتی به محیط زیست دانســت و افزود:
چند طرح زیستی در زمینه تولید مالچهای
زیستی پلیمری از سوی شرکتهای دانش
بنیان اجرایی شده که برخی از آنها به مدت
 ۶ماه دوام دارند و از سوی دیگر این مالچها
حاوی کلروکلیسیم هستند و رطوبت هوا را
میگیرند ،از این رو منجر به خشــک شدن
گیاه میشــوند ،ضمن آنکه عمــر مفید این
مواد تا زمانی است که باران نبارد .وی ادامه
داد :پاشــیدن مالچ نفتی به دالیلی که یک
ماده نفتی است ،برای تولید مالچ ابتدا نفت
باید به قیر تبدیل شــود کــه در این صورت
نیاز به احــداث کارخانه داریم ،قیر ســفت
است که برای شــل کردن آن در کارخانه از
طریق ترکیب  ۵۰درصد آب ۴۸ ،درصد قیر
و  ۲درصد ماده ممزوجکننده این مشــکل
رفع میشود ،نیاز به ماشینهای مخصوص
برای مالچ پاشی اســت ،پس از پاشیدن به
نظر میرسد که سراسر منطقه سوخته است،
انتشار بوی نفت ســوخته که برای سالمت
مضر است ،ضریب حرارتی را افزایش میدهد
که باعــث از بین رفتن حشــرات و گیاهانی
نظیر «دم گاوی» منطقه میشود ،این ماده
حاوی فلزات ســنگین مانند سرب است ،در
صورتی که یکسان پاشیده نشود در مناطق
دارای تپههای ماســهای موجب ســیالب
میشــود و این اتفاقی اســت که در آران و
بیــدگل رخ داده بود ،پس از  ۳ســال اثر آن
از بین مــیرود و خیانت به محیط زیســت
است .حاال که طبق روال چند سال گذشته
دوباره مالچپاشی به عنوان تنها و گویا بدترین
راه مقابله با گرد و غبــار در مناطق جنوبی
کشــور مطرح شــده ،میتوان به روشهای
جایگزین مثل ریگ که ارزانتر اســت و به
محیط زیست هم آسیب نمیرساند استفاده
کرد .دلیل اصرار ســازمان مراتع و جنگلها
بــه مالچپاشــی در این مناطق مشــخص
نیست.

فوتبال جهان
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احتمال حذف لیورپول از
جام اتحادیه به دلیل تخلف!
مسئوالن اتحادیه فوتبال انگلیس تحقیقات
خودشان را مبنی بر استفاده غیر مجاز یک
بازیکــن لیورپول در
جریــان بازی این
تیــم برابر مک
دانــز در جــام
اتحادیــه آغــاز
کردنــد و ممکن
است به همین دلیل
لیورپــول از رقابتهای جــام اتحادیه کنار
گذاشته شــود .لیورپول توانست با نتیجه ۲
بر صفر مک دانز را در جام اتحادیه شکست
دهد و خیلی از بازیکنان جوان خود رادر این
بازی به میدان فرستاد و یکی از این بازیکنان
در فهرست اسامی ثبت شده تیم لیورپول در
این رقابتها نبود و به همین خاطر باشــگاه
لیورپول در آستانه کنار گذاشته شدن از این
رقابتهاست .چنین اتفاقی برای ساندرلند
در ســال  ۲۰۱۴رخ داد و این تیــم از جام
اتحادیه کنار گذاشته شد و باید دید لیورپول
نیز با چنین اتفاقی روبه رو میشود یا سران
این تیــم میتوانند از ورود ایــن بازیکن به
زمین دفاع کنند.

اظهارنظر مدیرعامل سابق
منچستر در مورد «مورینیو»
مدیرعامل ســابق باشگاه منچســتریونایتد
در مورد ســرمربی ســابق این تیم صحبت
جالبی انجام داده است .به گفته پیتر کنیون،
مدیرعامل سابق باشگاه
منچســتر یو نا یتد
ژوزه مورینیــو
هنوز هم میتواند
در ســطح اول
فوتبــال جهــان
مربیگــری کند .وی
افزود :پس از اخراج مورینیو
از منچســتریونایتد من کمی دلسرد شدم،
چون میدانم تیمی که بتوانــد مورینو را به
عنوان ســرمربی خود انتخاب کند از اشتباه
بزرگ یونایتد سود برده اســت .مدیرعامل
سابق باشگاه منچســتریونایتد تصریح کرد:
اگر کســی از من برای یک تیم بزرگ گزینه
سرمربیگری مطمئن بخواهد ،به او مورینیو
را پیشنهاد میکنم چراکه وی هنوز آمادگی
برای انجام کارهای بزرگ دارد.

اتفاق روز

حرکتی که جهان ورزش را
تحت تاثیر قرار داد
جاناتان باســبی ،اهل جزیره آروبا به عنوان
میهمــان در بازیهای جهانــی دوومیدانی
دوحه دوید .او نمیخواســت  ۱۰۰یا ۲۰۰
متر بدود بلکه تصمیم
گرفتــه بــود در
ر قا بتهــا ی
 ۵۰۰۰متــر
شرکت کند .این
تصمیم ممکن بود
برایش گــران تمام
شود .باسبی ،پس از طی  ۳۰۰۰متر ریتمش
به نحو نگران کنند های کند شد .در آخرین
دور ممکن بود بیهوش روی زمین بیفتد؛ اما
برایما ســانکار دابو ،دونده اهل گینه بیسائو
که او نیز میهمان بود ،متوجه این قضیه شد.
دابو ،در کمک کردن به باســبی شک نکرد
و هر دو شــرکت کننده دور آخر را با هم به
پایان رســاندند .دونده اهل گینه ،بیســائو
باســبی را گرفته بود و باســبی نیز یکی از
دستهایش را روی کتف دابو گذاشته بود .تا
پایان ،دو دونده در چنین شرایطی پیست را
طی کردند .ورزشگاه الخلفیه پر نبود؛ اما سر
و صدای زیادی به راه افتاد و تماشاگران در
 ۴۰۰متر پایانی به شدت دو دونده را حمایت
و تشویق کردند .زمان ثبت شده برای باسبی
 ۱۰.۶۸ :۱۸بود و دابــو زمان  ۱۰.۸۷ :۱۸را
به ثبت رســاند .این اتفاق به این خاطر افتاد
که دابو اجازه داد دونده اهل آرابائو زودتر به
خط پایان برسد.
باسبی ،یک دونده آماتور محسوب می شود
که در فدراسیون جهانی دوومیدانی آماری
از او به ثبت نرسیده است .با این حال حرکت
او در آغاز رقابتهای جهانی زیبا بود .رکورد
باســبی در نظر گرفته نخواهد شد چون به
خاطر این کمک ،دیسکالیفه شد .در قوانین
دوومیدانــی هیچ دوندهای اجــازه ندارد به
دیگری کمک کند.

پیشنهاد سردبیر:

هیچ باشگاه عربستانی حق همکاری با «برانکو» را ندارد
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در حاشیه

مدافع تیم سپاهان:

نه پست گذاشتم نه استوری!
در آستانه بازی پرسپولیس و سپاهان ،انتشار یک خبر عجیب درباره
محرومیت سعید آقایی خیلیها را شــوکه کرد .مدافع چپ باتجربه
سپاهان به دلیل اینکه عکس پروفایل اینستاگرامش را تغییر داد ،با
حکمی ضربتی از سوی کمیته انضباطی تا اطالع ثانوی محروم شد و
نتوانست در بازی حساس تیمش مقابل پرسپولیس به میدان برود.
آقایی که درباره این ماجرا سکوت کرده و حرفی بر زبان نیاورده بود،

سمیهمصور
طــی روزهایی کــه آبی پوشــان تهرانی بــه دلیل
نتیجهگیری ضعیف در فصل جدید رقابتهای لیگ
برتر فوتبال شرایط مساعدی ندارند ،خبر حذف آنها از
لیگ قهرمانان آسیا نیز مزید بر علت شده تا هواداران
این تیم پر طرفدار تهرانی روزهای نگران کنندهای را
پشت سر بگذارند.
تیم اســتقالل تهران در شــرایطی نوزدهمین دوره
از مســابقات لیگ برتر را آغاز کرد که هواداران این
تیم امیدوار بودند که در فصل جــاری این رقابتها
با هدایت سرمربی ایتالیایی تیمشان چهره یک تیم
مقتدر را به خود گرفته و در صف مدعیان قهرمانی این
دوره از بازیها قرارگیرند؛ اما آبی پوشان تهرانی در
هفتههای سپری شده نتوانستند در حد و اندازههای
یک تیم مدعی ظاهر شوند به طوری که آنها در پایان
هفته پنجم با کســب ســه امتیاز در رده چهاردهم
جدول رده بندی جای گرفتهاند .حواشــی پیرامون

حاال از برخی مسائل دلخور اســت .او میگوید کار خاصی نکرده که
چنین حکمی در کمترین زمان ممکن برایش صادر شــود و این در
حالی است که برای برخی بازیکنان چنین برخوردی صورت نگرفته
است .در شرایطی که سپاهان مقابل پرسپولیس به پیروزی رسید و
 3امتیاز ارزشمند را به دســت آورد ،آقایی سکوتش در این خصوص
را شکست و گفت :برایم جالب اســت که چرا می گویند من پست یا

مسائل مدیریتی این باشگاه را میتوان یکی از دالیل
اصلی رقم خــوردن نتیجه گیری ضعیــف این تیم
دانست ،تیمی که بیش از شش سال از آخرین قهرمانی
آنها در رقابتهای لیگ برتر میگذرد و حاال در کنار
همه مسائل بار دیگر خبر حذف این تیم از رقابتهای
لیگ قهرمانان آســیا مطرح شده اســت ،خبری که
سالهاست سرخابیهای پایتخت را تهدید میکند و
تاکنون راه حل اساسی برای حل این موضوع از سوی
مسئوالن این باشگاهها و هم چنین فدراسیون فوتبال
اندیشیده نشده اســت .تیمهای ایرانی برای حضور
در رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا باید برای کسب
مجوز حرفهای اقدام کنند کــه این مجوز نیز در گرو
نداشتن هر گونه بدهی است .استقاللیها که رضایت
بازیکنانی مثل آندو تیموریــان ،حنیف عمرانزاده،
پژمان نوری ،امیر قلعهنویی ،بهنــام برزای و  ....را در
روزهای آخر گرفتند ،تصور نمیکردند بدهی مالیاتی
به چند بازیکن برای آنها دردسر ساز شود؛ اما ظاهرا تا
زمانی که نتوانند رضایت برخی بازیکنان سابق خود

استوری اینستاگرامی گذاشتم .من نه پست گذاشتم و نه استوری.
فقط عکس پروفایلم را تغییر دادم و آن هم یک عکس شخصی بود.
نمیدانم چگونه عکس به آن کوچکی در گوشــه صفحه شخصیام
اینقدر بزرگ شد! آن عکس یک عکس شخصی بود که در پروفایلم
قرار دادم .نه هدف خاصی داشــتم و نه میخواستم کسی یا تیمی را
تحریک کنم.

را برای پرداخت مالیات آنها بگیرند ،نمیتوانند مجوز
صدور حرفهای را دریافت کنند .این در شرایطی است
که باشگاه استقالل از چند ســال پیش به بازیکنانی
مثل جواد نکونام و مهدی رحمتی بدهی مالیاتی دارد
و باید مشکل مالیاتی این بازیکنان را حل کند .مالیات
قرارداد مهدی رحمتــی  ۷۰۰میلیون تومان و جواد
نکونام  ۵۰۰میلیون تومان است.
حدود  10روز پیش بود که اسماعیل خلیلزاده اعالم
کرد،درباره بدهیهــای مالیاتی با بازیکنان ســابق
با دکتر نوری ،مســئول امور مالیاتی اســتان تهران
رایزنیهایی را انجام داده و بعید است مشکلی در این
زمینه وجود داشته باشــد؛ اما از آنجا که تا چند سال
پیش بدهی مالیاتی به بازیکنان بر عهده باشگاهها بود
حاال استقاللیها باید این مشــکل را نیز حل کنند تا
بتوانند در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حضور یابند.
از سوی دیگر خطر سقوط به دسته پایینتر به دلیل
شکایت پروپیچ نیز تیم استقالل را تهدید میکند تا
شرایط این باشگاه در این روزها کامال قمر در عقرب

باشد .در حالی که به نظر میرســید پرونده شکایت
پروپیچ ،بازیکن کروات پیشین استقالل از این باشگاه
مختومه شده باشد ،اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
وکیل پروپیچ در نامهای که به فیفا ارسال کرده ،گفته
بانکی که باید پول این بازیکــن را پرداخت میکرد،
نمیتواند پول را به حســاب موکلــش انتقال دهد و
باید باشــگاه اســتقالل از دو پنجره نقل و انتقاالتی
محروم شده و به دســته پایینتر سقوط کند .کپین،
وکیل پروپیچ در این نامه اعالم کرده که در تاریخ 9
فوریه  ،2017شورای حل اختالف به باشگاه استقالل
یک ماه فرصت داده بود تا مبلغ 109/512هزار دالر
آمریکا به اضافه  5درصد سود و مبلغ  255هزار دالر
آمریکا به اضافه  5درصد ســود که مربوط به تاریخ 7
جوالی  2016بوده ،به پروپیچ پرداخت کند .در تاریخ
 16آوریل  2018دادگاه حکمیــت ورزش (،)CAS
درخواست فرجام خواهی باشگاه استقالل در خصوص
تصمیم قبلی فیفا را رد کرد و در ادامه باشگاه استقالل
همچنان مبلغ مورد نظر را به پروپیچ پرداخت نکرد.

وقتی خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا ،آبی پوشان تهرانی را تهدید میکند؛

دردسر بدهی مالیاتی

مثلث جدید تراکتور برای حفظ رکورد کلین شیت

واکنش سخنگوی ذوبآهن به ابراز عالقه «مطهری» به استقالل

مصدومیت محمدرضا خانزاده ،مدافع وسط تراکتور سبب شــد تا مصطفی دنیزلی در دیدار گذشته مقابل
سایپا دست به یک تغییر جالب بزند و از وجود رضا اسدی که یک هافبک دفاعی است در پست دفاع وسط
سود ببرد .اسدی با قرار گرفتن کنار ایمان سلیمی ،زوج خوبی را با این بازیکن تشکیل داد و توانست نمره
قبولی از حضور در خط دفاع بگیرد.
عملکرد خوب اســدی و ســلیمی در قلب دفاع و البته نمایش تقریبا بی نقص رشید مظاهری باعث شد تا
رکورد گل نخوردن تراکتور در لیگ برتر همچنان پابرجا بماند و ایــن تیم حاال در  5هفته ابتدایی توپی از
خط دروازهاش عبور نکرده است .با توجه به ادامه دار بودن مصدومیت خانزاده حاال مثلث دفاعی جدیدی
با حضور اسدی ،سلیمی و مظاهری تشکیل شده و این  3بازیکن کلیدی تالش خواهند کرد تا در آینده نیز
برای بسته نگه داشتن دروازه موفق عمل کنند.

سخنگوی باشگاه ذوبآهن درباره اظهارات ارسالن مطهری که در مصاحبههایش به تیم استقالل ابراز عالقه
میکند و خود را استقاللی میداند ،گفت :قرار است من با او صحبتی در این زمینه داشته باشم .مطهری جوان
خوبی است .حق طبیعی هر فردی است که عالقهمند به یک تیم باشد ولی وقتی در یک باشگاه است باید به
تعهداتش عمل کند .البته نیازی هم نیست بعد از یک بازی سنگین از او این سواالت را بپرسند .از او میپرسند
چه تیمی را دوست داری .او هم میتوانست چیزی نگوید ولی گفته است .ما نمیتوانیم جلوی عقاید افراد را
بگیریم ،هم من و هم آقای منصوریان با او صحبت میکنند .احمد جمشیدی ادامه داد :مطهری جوان
بسیار خوب و آیندهداری است .در تیمهای دیگر هم بخواهد میتواند بازی کند .او در بازیهای
آسیایی ،فصل قبل و همین فصل خیلی به ما کمک کرده و تاثیرگذار است .عالیق شخصی مربوط
به خود فرد است؛ اما اینکه در رسانهها مطرح شود نگرانی ایجاد میکند.

پافشاری اطرافیان پرسپولیس برای بازگشت «عالیشاه»
درست یک شــب مانده به بازی پرســپولیس برابر سپاهان،
گابریل کالدرون به سراغ امید عالیشاه رفت و به او گفت هیچ
نیازی به این بازیکن برای دیدار سخت برابر حریف اصفهانی
ندارد؛ امید بایــد اردو را ترک کرده و به خانــه برگردد .این
اتفاق باعث شد جو اردو تغییر کند ،زیرا عالیشاه سابقه ایجاد
درگیری در تمرینات و اردوی تیم را نداشــت؛ اما به یکباره

کالدرون تصمیم به حذف او قبل از یک بازی نفسگیر گرفت.
با این حال ،بعد از بازی و در اولین جلســه تمرینی ،عالیشاه
به تمرینات برگشت و کارش را دنبال کرد؛ آن هم بدون هیچ
تذکر یا هشدار و حاشیه.
اطرافیان باشــگاه پرســپولیس روی این موضوع پافشاری
میکنند که کالدرون هیچ مشــکلی با عالیشاه ندارد و با یک

برترینهای مسابقه جایزه بزرگ شمشیربازی اصفهان
مشخص شدند
مســابقات بینالمللی جایزه بزرگ شمشیربازی در رشته ســابر که در آکادمی شمشیربازی روزبه
سرهنگپور اصفهان آغاز شده بود ،با معرفی نفرات برتر به پایان رسید .مجتبی سرشوق در خصوص
مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ اصفهان اظهار داشت 55 :شمشــیرباز از  3کشور ایران ،عراق
و آذربایجان در این مسابقات شرکت کرده که در پایان نفر اول تا ســوم به ترتیب  3هزار 2 ،هزار و
 500دالر جایزه نقدی دریافت کردند .مدیر آکادمی شمشیربازی روزبه سرهنگپور افزود :بازیکنان
تیم ملی نیز در این رقابتها حضور داشــتند که عالوه بر باال بردن سطح مسابقات ،مقامهای اول تا
سوم مشترک را به دست آوردند .وی در ادامه عنوان داشــت :محمد رهبری از گیالن قهرمان شد،
علی پاکدامن از تهران در رده دوم قرار گرفت و محمد فتوحی از یزد و مجتبی عابدینی از مازندران
به صورت مشترک سوم شدند .سرشــوق ابراز امیدواری کرد که تیم ملی ســابر چهارمین تیم در
دنیاســت،کیفیت باالیی دارد و امید زیادی برای حضور آنها در المپیک و کسب سکو وجود خواهد
داشت .مدیر آکادمی شمشیربازی روزبه ســرهنگپور با بیان اینکه چند شمشیرباز از اصفهان نیز
در این مسابقات حضور داشتند ،گفت :رشــته سابر در اصفهان نوپاســت و امیدواریم با مسابقات
و اردوهایی که برگزار میکنیم ،شــاهد پیشرفت چشمگیری در ورزشــکاران اصفهان باشیم .وی
همچنین تصریح کرد :آکادمی شمشــیربازی روزبه سرهنگپور از ســال  96افتتاح شد و از سال
گذشته مسابقات جایزه بزرگ یادواره روزبه ســرهنگپور برگزار میشود که سال گذشته در بخش
اپه و امسال در رشته ســابر برگزار شد .سرشوق در پایان خاطرنشــان کرد :همچنین جایزه بزرگ
داخلی فلوره برای آقایان و بانوان نیز برگزار خواهد شــد؛ همچنیــن چندین دوره میزبان تیم ملی
شمشیربازی در این آکادمی بودهایم.
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تصمیم کامال فنی او را کنار گذاشــت .از ســوی
دیگر ،عالیشاه که فصل قبل برای مدتی
به خاطر اعتراض به نیمکت نشــینی،
مورد غضــب برانکــو ایوانکوویچ قرار
گرفته بود ،با اســتفاده از تجربیات آن
اتفــاق ،کوچکترین شــکایت و گالیهای
نســبت به نیمکت نشــینی نــدارد و کارش را
دنبال میکند.

قاب روز

چهرههای هنری و فوتبالی در اکران مردمی
«آبی به رنگ آسمان»

اکران مردمی «آبی به رنگ آسمان» ساخته امیر رفیعی ،جمعه شب در پردیس سینمایی
باغ کتاب تهران برگزار شد .همایون ارشادی و رضا یزدانی از جمله راویان فیلم در کنار آرش
برهانی و امیرحســین صادقی از بازیکنان سابق اســتقالل ،در این مراسم حضور داشتند.
«آبی به رنگ آسمان» با حضور فرهاد اصالنی ،مهناز افشار ،حمیدرضا آذرنگ ،رضا یزدانی،
همایون ارشادی ،ســیامک انصاری و بابک حمیدیان و همراهی دهها فوتبالیست مطرح،
روایتگر تاریخ باشگاه استقالل تهران است.
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واکنش سپاهان به درخواست
پرسپولیس؛

عذرخواهی کنید!

واحد اطالع رســانی تیم فوتبال ســپاهان با
انتشــار ویدئویی نســبت بــه بیانیه باشــگاه
پرســپولیس ،واکنش نشــان داد .پیش از این
سایت باشگاه پرســپولیس با انتشار بیانیهای
خواستار عذرخواهی باشــگاه سپاهان به دلیل
رفتار مسئول رســانهای این تیم شده بود؛ اما
حاال واحد اطالع رسانی تیم ســپاهان ضمن
رد این موضوع ،با انتشــار یک ویدئو که نشان
دهنده فحاشی علیه ســرمربی و تیم سپاهان
است ،خواســتار عذرخواهی سرخپوشان شده
اســت .در متن منتشر شده از ســوی باشگاه
سپاهان آمده اســت« :عذرخواهی را کسانی
باید بکننــد که  ۹۰دقیقه الفــاظ رکیک علیه
داور ،مربی و تیم ما به کار بردند تا فضای بازی
را تغییر دهند».

هیچ باشگاه عربستانی حق
همکاری با «برانکو» را ندارد
طبق ابالغیهای که به دســت مدیــران کلیه
باشگاههای فوتبال در عربستان رسیده تاکنون
 6مربی از جمله برانکو ایوانکوویچ به همکاری
خودشان با باشگاههای عربستانی پایان دادهاند
که سایر باشــگاهها در لیگ برتر و لیگ دست
اول مجاز به مذاکــره و توافق با ایــن مربیان
نخواهند بود .ابالغیه مربوطــه با تایید وزارت
ورزش عربستان صادر شده و شامل بر جزییات
همچنین قوانین نحــوه توافق با مربیان جدید
باشــگاهی در لیگ فوتبال این کشور است که
باید هنگام عقد قرارداد ،رعایت شــود .در این
ابالغیــه ضوابــط و محدودیتهــای توافق با
مربیان داخلی و خارجی در فوتبال عربستان با
قید جزییات تشریح شده است.

«کرار» به تیم ملی عراق
دعوت شد
یکی از ســایتهای عراقی خبــر داد که کرار
جاســم ،هافبک الشــرطه عراق بــا تصمیم
«کاتانــچ» در میان  50بازیکــن اولیه دعوت
شده به تیم ملی عراق برای دیدار با هنگ کنگ
و کامبوج در انتخابی جــام جهانی  2022قرار
دارد و او دوباره در سن  32سالگی پیراهن تیم
ملی عراق را بر تن خواهد کــرد .این در حالی
است که کرار چند سالی است به تیم ملی عراق
دعوت نمیشود .این بازیکن در کارنامه سابقه
بازی برای تیمهای استقالل ،تراکتورسازی و
صنعت نفت آبادان را دارد.

منهای فوتبال
در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان؛

پیروزی نامی نو در برابر
پاالیش نفت آبادان

نامی نو دســت پر بــه اســتقبال میهمان
جنوبی خود رفت .در هفته هفتم لیگ برتر
فوتسال بانوان ،نامی نو با نتیجه سه بر صفر از
سد میهمان خود پاالیش نفت آبادان گذشت،
تا شاگردان میترا چین سری ،سومین پیروزی
خود در لیگ امسال را در سالن  25آبان نقش
جهان اصفهان جشــن بگیرنــد .در این دیدار
الهام عســگری ،مهســا نظری و فهیمه ارزانی
گلهای برتری نامی نو را وارد دروازه پاالیش
نفت آبادان کردند .نامینــوی اصفهان با این
نتیجه یازده امتیازی شــد و از رده هشــتم تا
جایگاه ششم جدول باال آمد.

درنهمین دوره مسابقات اهداف پروازی
قهرمانی آسیا صورت گرفت؛

تیرانداز اصفهانی
در جایگاه پنجم مسابقات

مرضیه پــرورش نیا ،ملیپوش تــراپ ایران با
قرار گرفتن در جایگاه پنجم رقابتهای اهداف
پروازی قهرمانی آســیا به کار خود پایان داد.
فینال تراپ بانــوان در حالی برگزار شــد که
تیرانداز اصفهانی به عنوان نفر اول راهی فینال
شــد که با قرار گرفتن در جایگاه پنجم آســیا
به کار خود پایان داد .نهمین دوره مســابقات
تیراندازی بــه اهداف پروازی قهرمانی آســیا
تا  8مهر در شــهر آلماتی قزاقســتان درحال
برگزاری است.
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شهردار در برنامه رادیویی «سالم اصفهان» خبر داد:

چهره ها
امام جمعه اصفهان:

آموزش و پرورش توجه جدی
به تعلیم قرآن کریم داشته باشد
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در آیین
افتتاحیــه چهــل و دومیــن دوره مســابقات
سراســری قرآن کریم ،اظهار داشــت :پس از
پیروزی انقــاب اســامی فعالیتهای خوبی
پیرامون قرآن انجام شــد و دهان دشمنان که
مدعــی بودند تشــیع توجهی به قــرآن ندارد
بسته شد .آیتا ...سید یوســف طباطبایینژاد
ادامــه داد :بیشــتر مــردم مــا فارســی زبان
هســتند؛ اما ما از عــرب زبانها در مســابقات
فعالیت بهتری داشــتیم و مقامهای بیشــتری
کسب کردیم.
امام جمعه اصفهان تصریح کــرد :رهبر معظم
انقالب بر تربیت  10میلیون حافظ قرآن تاکید
دارند و امیدوار هســتیم بیش از ایــن بتوانیم
حافظ و قاری قــرآن تربیت کنیــم .وی ادامه
داد :ظرفیتهای بسیار زیادی در زمینه تربیت
فعاالن قرآنی وجود دارد و آموزش و پرورش نیز
باید توجه جدی به تعلیم و تدریس قرآن کریم
داشته باشــد ،وجود انســانهای مدبر و متعلم
قرآن کریم برای پیشرفت کشــور بسیار مفید
اســت .آیتا ...طباطبایینژاد با اشــاره به یکی
از ویژگیهای قرآن ،اظهار داشــت :قرآن کالم
مســتقیم خداوند و همچنین تنها معجزه یک
پیامبر است که در دســت امت او قرار گرفته و
این که کسی نمیتواند مانند آن کلمهای بیاورد
معجزهای است که قرآن به همه دنیا اعالم کرده
و در طول تاریخ هیچکس نتوانسته است حتی با
کمک دیگران مانند قرآن مطلبی بیاورد.

رییس سازمان اوقاف:

متولیان کشور باید جایگاه قرآن
را حفظ کنند
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه
متولیان کشور باید جایگاه قرآن را حفظ کنند،
گفت :انقالب اســامی ایــران برگرفته از تفکر
قرآنی است .حجتاالســام والمسلمین مهدی
خاموشی در افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن
کریم ،با اشاره به اینکه قرآن کریم قول یک شاعر
یا یک کاهن نیست ،اظهار داشــت :قرآن قول
پیامبر اکرم (ص) است و مفاهیم و کلمات نورانی
از آسمان بر قلب وی نازل شده و اینچنین قرائت
شده است .وی افزود :قرآن ،کتاب هدایت بشر
برای رسیدن به کمال خداست و اگر این وحی
نبود توانایی رسیدن به آیات قرآن وجود نداشت.
خاموشــی با بیــان اینکه متولیان کشــور باید
جایگاه قرآن را حفظ کنند ،گفت :در اینصورت
کشور حفظ شده و توسعه مییابد و دشمن فکر
تعدی به کشــورمان را نخواهد کرد .وی ادامه
داد :مسابقات قرآن به عنوان پرچمداری مکاتب
اسالمی است و رتبه نخست را در میان مسابقات
جهان اسالم دارد ،به واقع باید از نظر کیفیت و
کمیت ،فرهنگ قرآنی قرآن را با آموزههای اهل
بیت (ع) عجین و همیشه پرچم جهان اسالم را
حفظ کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج):

راهپیمایی اربعین زمینه ساز
تمدن اسالمی خواهد بود
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (ع) استان
اصفهان در مراســم افتتاح پایگاه بسیج شهید
صیاد شیرازی مســجد امام حسن مجتبی (ع)
در محله کاوه اصفهان اظهار داشت :هیئت امنا
و پایگاه بسیج این مســجد با یکدیگر هماهنگ
هســتند و روی نقاط مشــترک با هم به توافق
دست یافتهاند و باید قدر این همدلی را بدانیم.
سردار مجتبی فدا تصریح کرد :همانگونه که امام
راحل به جوانان در ابتدای انقالب اعتماد کرد و
آنها جنگ و انقالب را به خوبی اداره کردند باید
به جوانان امروز نیز توجه کرد .گام دوم انقالب،
انگیزه ،روحیه و نشاط را به جوانان القا میکند.
وی افزود :عزت ،ســربلندی و عظمت انقالب را
مدیون امداد و نصرت خدا هستیم و در این راه
باید به بیگانه اتصال نداشــته باشیم چراکه در
سا لهای گذشته نشست و برخاست با غربیها
هیچ نتیجهای برای کشور ما نداشت .به عزت و
شرف خانواده شهدا و ایســتادگی ملت ایران،
نظام جمهوری اسالمی پا بر جاست و این انقالب
به صاحب اصلی آن سپرده خواهد شد .فرمانده
سپاه حضرت صاحبالزمان (ع) استان اصفهان
تصریح کرد :راهپیمایی بی نظیر اربعین امسال
زمینهســاز تمدن اسالمی می شــود و فرهنگ
برادری و فرهنگ اداره کردن دین در حکومتها
را در پی خواهد داشت.
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آغاز عملیات احداث  ۳ایستگاه آتشنشانی
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی «سالم اصفهان» با اشاره به
فرارسیدن هفتم مهرماه «روز آتش نشان» اظهار کرد :فرا رسیدن
این روز را به تمام زنان و مردان غیوری که به عنوان آتش نشانان
شهر و استان اصفهان خدمت میکنند ،تبریک میگوییم .قدرت
ا ...نوروزی تاکید کرد :آتش نشانان غیور در تمام ساعات شبانه
روز با شرایط سخت برای آرامش شــهر و شهروندان ایستادهاند

و با مشکالت ناشــی از حوادث جنگیدند .شــهردار اصفهان به
مردم شهر نوید داد که در راســتای تالشهایی که برای افزایش
تابآوری شــهر در برابر حوادث و آتش سوزی در طول دو سال
گذشته انجام شده ،بیست و پنجمین ایستگاه آتش نشانی شهر
در منطقه ( ۱۰محله اطشــاران) افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد تا ضریب ایمنی و آمادگی شــهر در برابــر هر بحرانی

افزایش پیدا کند و امکان واکنش سریع در برابر هر بحرانی ایجاد
شود .وی با بیان اینکه توسعه پوشــش خدمات ایمنی در سطح
شهر همچنان ادامه دارد ،افزود :در سال جاری عملیات احداث
سه ایستگاه آتشنشــانی در ناژوان ،منطقه هشت و منطقه یک
آغاز میشود تا خدمات خوبی ارائه و ضریب امنیت شهر و میزان
آسودگی شهروندان افزایش پیدا کند.

نگاه راهبردی مسئوالن شهری اصفهان به تحقق دیپلماسی شهری؛

نصف جهان در مسیر توسعه

نرگس طلوعی
پیاده ســازی دیپلماســی یا دموکراسی شهری از
ضروریترین مباحثی است که به دنبال گسترش
شهرنشینی در جوامع خود را نشان داده است .در
جوامع امروزی مدیران شهری تالش میکنند تا با
بهره گیری از مشارکت شــهروندان ،حرکت شهر
در مسیر توســعه و پیشــرفت را فزونی بخشیده
و از این ظرفیت عظیــم در راه تعالی شــهرها به
خوبــی بهرهبگیرند،از آن جایی که دیپلماســی یا
دموکراسی شهری با مشارکت مردمی و شهروندی
مرتبط اســت به گفته یک کارشناس شهرسازی،
آگاهی شهروندان و ذی نفعان شــهر به رفع بهتر
مسائل و معضالت شهر کمک میکند و راه حلهای
دقیقتری را برای رفع معضالت شهری و استفاده
بهینه از پتانســیلها ،پیش روی مدیریت شهری
قرار میدهد چرا که به دلیل چالشها و مشکالت
مضاعفی که امروزه گریبانگیر شــهرها شده است
مدیریت شــهری به تنهایی از عهده رفــع آنها بر
نمیآید.
همایــون نورایی در این باره میگویــد :در فرآیند
دیپلماسی شهری مشــکالت و ظرفیتهای شهر
مشخص و نظرات جمعی شهروندان ،مسئوالن ،ذی
نفعان و ذی نفوذان دریافت میشود ،با به کارگیری
دیپلماسی شهری تمرکز شهری و شهروندی روی
مشکالت و ظرفیتها بیشتر میشود و تمامی افراد
بیشــتر از چالشها و ظرفیتهای شهری آگاهی

پیدا میکنند .وی میافزایــد :چنانچه در فرآیند
رفع این مشکالت از مردم و مسئوالن نظر خواهی
شود ،راه حلها منطقیتر ،مبتکرانهتر و خالقانهتر
خواهد بود و مســئولیتهای مدیریت شــهری از
جمله مسئولیتهای مالی در وضعیت فعلی کاهش
پیدا میکند چرا که هر پروژه و اقدام توسعه شهری
دارای پیامدها و آثار مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
زیست محیطی و فرهنگی اســت و شهروندان به
عنوان ذ ینفعان اصلی اقدامات توسعهای هستند

که مســتقیما تحت تاثیر پروژه و اقــدام قرار می
گیرند بنابراین حق دارند نســبت به اجرای پروژه
توسعه شهری آگاهی داشته باشند و در تمام مراحل
سیاســتگذاری و اجرای آن (قبل ،حین و پس از
اجرا) در آن شرکت کنند.
به گفته این کارشــناس شهرســازی ،در صورت
پیاد هسازی دیپلماســی یا دموکراســی شهری،
شــهرداری میتواند بودجهای از طریق مشارکت
شهروندی به دســت آورد تا برنامههای شهری با

سرعت بیشتری پیش برود.
موضوع دیپلماســی یا دموکراسی شهری از جمله
مباحثی اســت که از دید مســئوالن شهری نصف
جهان نیز دور نمانده و در ســالهای اخیر شــاهد
برداشــتن گا مهای موثری در این زمینه هستیم
به طوری که شــهرداری اصفهان چند سالی است
اقدام به راه اندازی سامانه  137برای بهره گیری از
نظرات مردم در زمینههای مختلف کرده و شهردار
اصفهان نیز در برنامههای مختلــف مرتبا بر بهره
گیری از نظرات شــهروندان برای توسعه و تعالی
تاکید میکند .اهمیت این موضوع در نگاه مدیران
شهری اصفهان تا جایی است که قدرت ا ...نوروزی
در مراســم آغاز ســال تحصیلی از دانش آموزان
خواست که مجموعه مدیریت شهری را از نظرات و
ایدههای خود بی بهره نسازند تا این مجموعه بتواند
با گامهای محکم در مسیر ایجاد شهری که شایسته
شهروندان اصفهانی است قدم بر دارد.
بهره گیری از نظارت شهروندان و استفاده از ظرفیت
مشــارکت آنها در برنامه جامع شــهری اصفهان
نیز به خوبی دیده شده اســت .در این برنامه که با
تالش متخصصین طراحی میشــود تالش شــده
تا موضوع دیپلماســی یا دموکراسی به عنوان یک
اصل مهم مــورد توجه قرار گیر چرا که در ســایه
تحقق شاخصههای دیپلماســی اعتماد اجتماعی
و شــهروندی شــکل میگیرد ،موضوع مهمی که
منجر بــه افزایش ســرمایه اجتماعی و توســعه
شهری میشود.

به همت و تالش جهادی رزمندگان گروه مهندسی رزمی  40سپاه صاحب الزمان (عج) صورت گرفت؛

افتتاح  50فضای آموزشی در روستاهای محروم شهرستان سراوان

با حضور فرمانده گروه مهندســی رزمی  40سپاه صاحب الزمان (عج)
بیش از  48فضای آموزشی در روســتاهای محروم شهرستان سراوان
سیستان و بلوچستان افتتاح شد.
سرتیپ دوم پاســدار محمد گرامی در این مراسم که مسئول معاونت
محرومیت زدایی قرار گاه قدس ،مدیر آموزش و پرورش شهرســتان
ســراوان و جمعی از خیرین و معتمدین حضور داشــتند با اشاره به
ظرفیتهای بسیار زیاد و استعدادهای درخشان فرزندان این مرز و بوم
به ویژه در شهرستان سراوان گفت :باتوجه به توصیههای مقام معظم
رهبری و نیاز شــدید مناطق محروم ،با همکاری قرارگاه قدس نیروی

زمینی سپاه و مشــارکت خیرین و تالش جهادی رزمندگان گروه ،به
حول و قوه الهی توانســتیم تعداد  ۸مدرسه  ۶کالسه و دو مدرسه سه
کالسه در روستاهای محروم این شهرســتان از جمله هوشک ،احمد
آباد ،کهنوک پایین ،کهنوک باال ،پره کنت پایین ،پره کنت باال ،مورت،
دریدر و اســفندک احداث کنیم .به گزارش روابط عمومی گروه 40
مهندسی رزمی ســپاه صاحب الزمان (عج) هرکدام از این مدارس ۶
کالســه با زیر بنای  672متر مربعی در زمینی به مســاحت دو هزار
متر احداث و در مجموع  ۲۵۰۰دانش آموز در این مدارس مشغول به
تحصیل شدند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان:

نباید برخوردی با رانندگان تاکسیهای اینترنتی صورت گیرد

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر
تاکســیرانی اصفهان با اشــاره به مباحثی که
پیرامون نزاع میــان تاکســیهای اینترنتی و
تاکسیهای خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی
رسانهها منتشر شده است ،اظهار کرد :اختالفی

که در بحث تاکســیهای اینترنتی وجود دارد
بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.
هادی منوچهری افزود :مطابــق ماده  ۹قانون
حمل و نقل ســوخت ،نظارت بــر حمل و نقل
خودروهای درون شهری ســبک و سنگین به
طور کلی با شهرداریهاســت کــه در نتیجه
فعالیت تاکســیهای اینترنتــی را مطابق این
قانون غیرقانونــی اعالم میکنــد .مدیرعامل
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان
تصریح کرد :فعالیت تاکســیهای اینترنتی از
نظر وزارت کشور و شهرداریها غیرقانونی تلقی
میشود؛ اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت
تاکســیهای اینترنتی مجوز صادر کرده است،
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درحالیکه با اینوجود ،هیچ نظارتی بر عملکرد
رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آنها
وجود ندارد ،بنابراین موجب میشــود این خأل
قانونی ملموستر شود .وی افزود :تفاهمنامهای
بین وزارت کشــور و وزارت صنعت و معدن در
حال شکلگیری است که پیشبینی
میشود این شــیوهنامه به زودی به
ثمر نشســته و این مشکالت را رفع
کند ،امیدوار هستیم وضعیت ایجاد
شــده بین رانندگان تعیین تکلیف
شود و فعالیت تاکسیهای اینترنتی
زیر نظر شهرداریها قرار گیرد.
منوچهــری با اشــاره به شــایعه
درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه
اصفهان و رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت:
فرودگاههای کشــور هیچگونــه مجوزی برای
فعالیت تاکسیهای اینترنتی در محدوده بسیار
نزدیک به فــرودگاه صادر نکردهانــد و اگر این
تاکســیها در محدوده تعریف شــده فعالیت
کنند امــکان هرگونــه برخورد قانونــی با آنها
وجود دارد.
وی تصریح کرد :رانندگان تاکسی حق هیچگونه
برخوردی با رانندگان تاکســیهای اینترنتی را
ندارند؛ما حق شکایت برای آنها محفوظ است و
بازرسان سازمان تاکسیرانی و واحدهای بازرسی
دیگر میتوانند به صورت قانونــی با متخلفان
برخورد کنند.

رییس اداره توسعه فرهنگی شهرداری خبر داد:

اجرای بیش از  10عنوان برنامه شهروندی در اصفهان

رییس اداره توسعه فرهنگی شهرداری اصفهان
از اجرای  15برنامه شهروندی در نیمه نخست
سالجاری خبرداد .احمد رضایی با بیان اینکه
برنامههای ایــن اداره در قالبهــای تبلیغات
شهری ،تولید محصوالت فرهنگی و برنامههای
اجرایی اســت گفــت :برنامه محله
عمودی از جمله برنامههای اجرایی
ایــن اداره بــه شــمار میآید که
تابستان امسال در چندین مجتمع
مسکونی بیش از  100خانوار شهر
اصفهان اجرا شــد .وی ،برنامههای
اجرا شده در این مجتمعها را شامل
آموزشهای فوریتهای پزشــکی،
ایمنــی ،آشــنایی شــهروندان با
خطرات شبکههای مجازی و دیگر موضوعهای
شــهروندی عنوان و اظهار کرد :ســاکنان در
مجتمعهای مسکونی با معضالت و مشکالتی
خاصی روبه رو هستند که در این برنامه سعی
شــد برای رفع آنها بااســتفاده از شــیوههای
آموزشی مختلف فرهنگ سازی کنیم .رییس
اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شهرداری
اصفهان مســابقه (شــهر یادت نره) را از دیگر
برنامههای اجرایی اداره شهروندی برشمرد و
تصریح کرد :در این برنامه که از  16تا  21مرداد
ماه در باغ نور اجرا شــد با اجرای اســتند آپ
کمدی ،نمایش رادیویی ،ترانه های کودکانه،
میان برنامههای طنز عالوه بر ایجاد برنامهای
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شاد برای شــهروندان به مســائل شهروندی
نیز پرداخته شــد .رضایــی در ادامــه با بیان
اینکه کودکان ،تاثیر پذیرتریــن گروه جامعه
و مخاطبان اصلی این اداره به شــمار میآیند،
افزود :همزمان با اجرای این برنامه مسابقهای

ویژه کودکان در پارکهای ترافیک سطح شهر
اجرا شد تا قوانین راهنمایی و رانندگی را به این
گروه تاثیر پذیــر جامعه آموزش دهیم .وی در
خصوص تولید محصوالت فرهنگی که در نیمه
نخست امسال انجام شده اســت ،اظهار کرد:
کتاب شهر ،نشریه ترانههای شهر و شهر بخیر از
تولیداتی است که توسط این اداره تولید و بین
شهروندان توزیع شــد .رضایی افزود :تبلیغات
شهری در شش ماه نخست با موضوعات اعتیاد،
راههای شــاد زیســتن ،تفکیک زباله ،کنترل
فشــار خون ،طعم کودکی ،فضــای مجازی و
پیام کربال هر دو هفته یکبار ،پشت تابلوهای
راهنمایی و رانندگی سطح شهر نصب شد.

zayanderoud8108@gmail.com
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برپایی نمایشگاه اسناد جنگ
تحمیلی در اصفهان
نمایشــگاهی از اسناد مرتبط با ســالهای دفاع
مقدس ،روز شنبه در استانداری اصفهان برپا شد.
رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی
کشور گفت :نمایشگاه یاد شــده مجموعهای از
اسناد ارزشــمند وبینظیر مرتبط با هشت سال
جنگ تحمیلی اســت که در استانداری اصفهان
به نمایش درآمده است .مسعود کثیری افزود :این
اسناد شامل گزارشهای لحظه به لحظه از زمان
جنگ ،درج نام و تعیین مســئولیت واگذارشده
به افراد رزمنده ،نقشههای اطالع رسانی در مورد
مســیرهای محل نبرد ماننــد میدانهای مین،
مکانهای حاوی سیم خاردار ،عملیات فرماندهی،
اعالم آماده بــاش ،اعالم اعزام نیرو ،آزادســازی
خرمشــهر و هویزه ،آمار اســرای عراقی و سایر
موارد مرتبط با جنگ اســت .رییس مرکز اسناد
و کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور با اشاره به
این نکته که اسناد موجود در سازمان اسناد ملی
شامل  ۲بخش دولتی و اهدایی است ،افزود :اسناد
بخش دولتی به وســیله مراکز دولتی و اشخاص
حقوقی مانند آموزش و پرورش ،استانداری ،نیروی
انتظامی ،ارتش ،جهاد سازندگی و ارگانهای ذی
ربط گردآوری شده اســت .وی خاطر نشان کرد:
اسناد دولتی شــامل گزارش جمع آوری شده در
زمینه بمباران شهرهایی مانند اصفهان و اراک و
به دنبال آن آمار مربوط به تلفات جانی و اقتصادی
نظیر آمار شهیدان ،جانبازان ،اطفال یتیم و انهدام
و خرابی خانهها و اماکــن عمومی مانند مدارس،
بیمارســتانها ،ادارات و آماده ســازی امکانات
ایمنی همچــون نصب آژیر خطــر در محالت و
اطالع رسانی ،تاسیس پناهگاه در اماکن عمومی
نظیر مدارس و بیمارستانها ،جمع آوری و ارسال
مایحتاج مصرفی شامل خوراک ،دارو ،پوشاک به
جبهههای نبرد ،اقدامات کمک رســانی دولتی
و غیر دولتــی در قالب نهادهــای مردمی ،تهیه
اســاسنامه بنیاد حفظ آثــار و ارزشهای دفاع
مقدس است.

ویژه
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
استانداری اصفهان خبر داد:

آغاز ثبت نام مهاجرین عراقی
متقاضی سفر به اربعین
اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجی
استانداری اصفهان شــرایط مهاجران عراقی
متقاضی سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین
حسینی را اعالم کرد .بر اســاس این اطالعیه
سرپرست خانوار با در دست داشتن مدارک زیر
تا روز چهارشنبه مورخ  98/7/10به اداره کل
امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری واقع
در میدان اســتقالل (فلکه دانشگاه صنعتی)
مراجعه کنند .به گــزارش روابط عمومی اداره
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
اصفهان ،مدارک الزم برای این ثبت نام به شرح
ذیل اســت -1:اصل مدرک اقامت معتبر و 4
نســخه تصویر آن -2تکمیل فرم اســتماره بر
اساس مشــخصات فردی در  4نسخه -3چهار
قطعه عکس  3* 4از هر نفر از متقاضیان.
هم چنیــن ایــن اداره کل در ایــن اطالعیه
تذکراتی نیز در این باره آورده است )1« :تنها
اتباع عراقی دارای کارت هویت یا آزماش یا برگه
تردد بدل از کارت و یا دفترچه پناهندگی معتبر
بایســتی برای ثبت نام به اداره کل امور اتباع و
مهاجرین خارجی استانداری مراجعه کنند.
 )2اتباع عراقی دارای گذرنامه با اقامت معتبر
پس از مراجعه به پلیــس مهاجرت و گذر نامه
استان و دریافت روادید خروج و مراجعت امکان
عزیمت به عراق را خواهند داشت.
 )3طبق هماهنگی به عمل آمده برای عزیمت
دارندگان کارت هویت و دفترچه پناهندگی به
عراق از سوی سفارت عراق لسه پاسه به صورت
خانواری با اعتبار  3ماهه صادر خواهد شد و این
افراد بایســتی قبل از اربعین حسینی از کشور
خارج شوند.
 )4لسه پاسه برای افراد درجه یک خانوادر (پدر،
مادر و فرزندان) صادر میشود و در صورتی که
در یک خانوار افراد دیگری (مانند برادر ،خواهر،
عمو زاده ،خواهــر زاده و  )...با شــماره خانوار
یکسان نیز حضور داشته باشــند بایستی فرم
استماره جداگانه تکمیل کنند.
 )5خروج اتباع عراقــی دارای کارت هویت یا
آزمایش یا برگه تردد بدل از کارت و یا دفترچه
پناهندگی از کشور موکول به صدور لسه پاسه
از سوی ســفارت عراق و اخذ روادید خروج و
مراجعت از پلیس مهاجرت و گذرنامه اســتان
خواهد بود.
الزم به ذکر است توضیحات کامل در سایت این
اداره کل به نشانی www.atba.ostan-ie.
 irنیز موجود است.

پیامبر اکرم (صلی ا...علیه و آله):
براى مومن روا نيست كه به برادرش با نگاهى
اشاره كند كه او را مى آزارد.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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جمع آوری پول برای نجات گوریلها

باغ بخشندهای که به دست دانش آموزان سرسبز شد

ادی ،دختر  11سالهای که عاشق گوریلهاست و برای نجاتشان پول جمع
میکند ،عنوان قهرمانی «بارون پرایز» را که یک جایزه برای فعاالن محیط
زیست اســت ،از آن خود کرد .این دختر برای نجات گونه مورد عالقهاش،
تیشرت و شیرینی خانگی میفروشد و با کمک موسسههای خیریه توانسته
هفت هزار دالر جمع کند و به موسسههای حفاظت از حیوانات بدهد .ادی
میگوید« :وقتی یک کتاب درباره گوریلها خواندم فهمیدم که آنها چقدر
باهوش و به ما شبیه هستند .فهمیدم که گوریل ها شکار و کشته میشوند
و نیاز بود که در این باره اقدامی انجام دهم».

یک زمین خشــک و بی اســتفاده در جزیره اورکاس واشنگتن ،با کمک
دانشآموزان و افراد محلی تبدیل به یک مزرعه سبز و پر محصول شد« .باغ
بخشنده» عنوان این پروژه است که از تابستان امسال به خاطر  100پوند
محصول تازه و سالم ،بسیار پر رونق شده است .این مزرعه که با روشهای
نوین اداره میشود بخشــی از محصوالت مغذی برداشت شده را در فصل
پیش رو به بانک غذای جزیره برای افراد کم توان میبخشد .مسئوالن این
پروژه می گویند که تبدیل یک زمین خشک طی چهار ماه به یک مزرعه پر
محصول ،تازه اولین گام است و بقیه هم باید از این کار الهام بگیرند.

شغل رویایی تست کردن مزه نان
پیتزاهای زنجیرهای دومینو یک آگهی استخدام رویایی منتشر کرده است.
آنها دنبال کسی هستندکه نان سیرهایشان را تست کند .شغلی را تصور
کنید که برای آن فقط نیاز به پنج ســال تجربه در خوردن نان سیر دارید،
تمام روز میتوانید نان سیرهای خوشمزه بخورید و مزههای جدید را تجربه
کنید و تازه برای همه اینها حقوق نیز بگیرید .در آگهی درج شــده که این
فرد باید کربوهیدرات دوست داشته باشــد و عاشق غذا ،خوش گذرانی و
خالقیت باشد.

عکس روز
دوخط کتاب

شــما هــم گاهــی
احســاس گم شــدن
میکنید؟
اینکه انسان بداند به کدام
سمت میرود ،خوب است؛
حتی اگــر قــرار باشــد از
دره پاییــن بیفتد .بســیاری
از مــا فقط میرویــم ،راه
و بیراهــهاش را خودمــان

انتخــاب نمیکنیــم؛ ایــن
نامش «گم شدن» نیست؛
چــرا که گــم شــدن ،مال
انسا نهاییســت کــه
میدانســتهاند قرار اســت
کجا بروند .آنهــا که مبدأ
و مقصــدی ندارند ،هرگز
گــم نمیشــوند؛ رهــا
میشوند.
«بعد از ابر»
بابک زمانی

اینستاگردی

با نزدیک شدن اربعین
حســینی ،حرکــت
مشتاقان زیارت حضرت
سید الشهدا(ع) به سمت
کربال آغاز شد .کاروان
عشاق الحسین هر ساله
مسیر بندر امام خمینی
(ره) تا خرمشــهر را به
مقصد کربال پیاده طی
میکنند.

وبگردی

خانم مجری خودش را به دست تقدیر سپرد
فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت:
یه وقتایی فکر میکردم زندگی قراره با
برنامه ریزی و روی یه خط صاف پیش
بره ،اما راستش هر جا فکر کردم برنامم
دقیق تره و مطمئنتر بودم ،زندگی تو
دست انداز بزرگتری انداختم ،اسمش
قســمته ،تقدیره یا هر چی که هست
نمیدونم فقط میدونم راســت میگن
که آدمیزاد از یک ساعت دیگه هم خبر
نداره ،پس ....دل دادهام بر باد
بر هر چه بادا باد

سرگرمی جالب دو قلوهای «فالمک جنیدی»

فالمک جنیدی با انتشار
ایــن عکــس نوشــت:
ماکارونی اســبا ببازی
بینظیریه کــه میتونه
نیمساعت تمام اونا رو یه
جا بشونه.

دیاری که «پوریا پورسرخ» دلش در آنجا گیر کرده است

پوریا پورسرخ با انتشار این
عکس نوشت :هزار کیلومتر
دورتریم االن ...ولی دلمون
هنوز پیش مردم مهربون و
خونگرم اون دیار جا مونده...
مگه داریم زیباتــر و تودل
بروتر از این کوچولوها.

حرکت کاروان
عشاق الحسین
به سمت کربال

مکانهای دیدنی برتر دنیا که برای سال  2020معرفی شدهاند!()2
مجسمه چنگیز خان روی اسب ،مغولستان :یکی از بزرگترین مجسمههای دنیا ،مربوط به مجسمه چنگیز خان در مغولستان
است« .چند تن از دوستان من با قطار سیبری سفر کردهاند .من هرگز تجربه چنین سفر طوالنی با قطار را نداشتهام ،اما فکر میکنم روش
خوبی برای مسافرت باشد و برای محیطزیست نیز بهتر است .یکی از دوستانم برای دیدن مجسمه چنگیز خان در مغولستان توقف کرده
بود .این مورد یکی از نقاط جذاب در لیســت است ،مجسمهای  44متری از فوالد در وســط یکی از میدانهای مغولستان .عظمت این
مجسمه نشان میدهد که چنگیز خان چقدر برای مغولها اهمیت دارد».
جزیره استر :جزیره استر ،خانه این مجسمههای ســنگین است که قرنها پیش تراشیده شــدهاند .این جزیره در شیلی یکی از
مکانهای ویژه به شمار می رود .جزیره استر که  2000متر از اولین مکان قابل سکونت فاصله دارد ،دارای  900مجسمه موایی است که
در ساحل پراکنده شدهاند .ایده تراشیدن این مجسمهها که به انسان شباهت دارند ،احتماال برای بزرگداشت نیاکان انجام شده که اطراف
آنها فقط علف و صدای اقیانوس وجود دارد.
الهوال و اسپیتی ،هند :دریاچه چانترادال معروف که تصویری خیره کننده از زیبایی الهوال و اسپیتی را در خود منعکس میکند.
منظره جذاب ،یخی و دورافتاده این مکان واقعا نفسگیر است .این منطقه که در نزدیکی تبت قرار دارد تحت تاثیر آن قرار گرفته است.
«حدود  10سال پیش ،طی یک ماه به قسمتهای مختلف هند ســفر کردم و تقریبا عاشق این کشور شدم .احساس میکنم یک دلیل
فریبنده درباره چنین مکانی وجود دارد که حاال در دسترس بیشتری قرار گرفته است .وقتی میتوانید اینجا اسکی کنید دیگر چه نیازی
هست که به کوههای فرانسه یا ایتالیا بروید؟»
سنپترزبورگ ،روسیه« :ســنپترزبورگ از نظر من یک شهر کالسیک اســت .بیش از  400پل ،عمارات باشکوه ،کلیساهایی با
گنبدهای پیازی رنگ و باغها و پارکهایی با مناظر خیرهکننده در این شهر وجود دارند .معماری در اینجا به معنای واقعی کلمه تجسم
یافته است .من همچنین مجذوب تاریخ جماهیر شوروی سابق شدهام و اگر نگاهی به ورای کاخها بیندازید ،شاهد ناحیه آسمان مسکو،
معماری نئوکالسیک استالینی و موزه دستگاههای شوروی خواهید بود».

دیدگاه
بخشی از ماندگاری دوران دفاع مقدس
مدیون عملکرد عکاسان است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از نمایشگاه عکسهای سعید صادقی
با عنوان «بعد از آن روز» به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس
دیدار کرد.
سید عباس صالحی در حاشیه این دیدار درباره نقش عکاسی در
دوران دفاع مقدس و نمایشگاه «بعد از آن روز» گفت :از زاویههای
مختلف میتوان به دفاع مقدس نگاه کرد؛ یکی از دریچهها برای
نگریستن به این مقوله ،عکاسان جنگ و عکسهایی است که از
آن زمان به یادگار مانده است .از جمله این عکاسان سعید صادقی
اســت که در طول دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور
داشــته و لحظاتی ناب و ویژه را با دوربین خود به ثبت رســانده
است .به این معنا ،بخشی از ماندگاری دوران دفاع مقدس مدیون
عملکرد چنین عکاســانی اســت که اگر چنان لحظاتی را ثبت
نمیکردند ،شاید ما هم قادر به درک و احساس آن لحظات ناب
نبودیم .عکاسان دوران دفاع مقدس شاهدان زنده آن اتفاق بزرگ
محسوب میشــوند؛ اتفاق بزرگی که با روایت آنها معنای خاص
خود را پیدا میکند .وزیر ارشاد ادامه داد :یکی از مسائل مهم در
ارتباط با دوران دفاع مقدس این است که ما چطور میتوانیم بین
امروز خودمان و آن دوران ارتباط برقرار کنیم.

خبر
«رادیو اربعین» امروز راهاندازی میشود
رادیو اربعین از امروز راهاندازی میشــود .این رادیو در داخل
کشــور از طریق رادیو نما و همچنین روی مــوج اف ام ،ردیف
 ۹۵.۵مگا هرتز و در نجف اشرف و کربال نیز از طریق موج FM
قابل دریافت اســت .معاونت صدا در آســتانه اربعین حسینی
آیین راهاندازی «رادیو اربعین» را در ســالن اجتماعات آستان
مقدس امامــزاده صالح تجریش بــا حضور دکتر شــاهآبادی
معاون صدا ،جمعی از مدیران شبکههای مختلف و با سخنرانی
حجتاالسالم والمسلمین پناهیان و مداحی مداحان اهل بیت
(ع) برگزار میکند .حامد فاتحی ،مدیر روابط عمومی معاونت
صدا با اعالم این خبر گفت :رادیو اربعین تالش میکند تصویر
ممتاز و یکپارچه از اجتماع عظیم ایمانی را به جامعه ارائه کند
و با اطالعرسانی مناسب ،فضاسازی معنوی ،ترویج آموزههای
اصیل عاشورایی و هم پیوندی دلهای عاشق زائران حسینی به
هموطنان داخل کشور ،این فضای معنوی را به عرصه همبستگی
ملی و اتحاد امت اسالمی تبدیل کند .وی تصریح کرد :بی تردید
این رادیو با برنامه ریزی جامع و دقیق تالش میکند با بســیج
تمام ظرفیتهای ملی در عرصههای مختلف و بهرهگیری موثرتر
از ظرفیتهای هنری و آموزههای انسان ساز حسینی ،آیینه تمام
نمای زیباییهای اربعین حسینی باشد.

یادداشت
خودتان را ارزیابی کنید
مهسا احمدی
آیا امروز آخرین روز زندگی من اســت ،آیا آنچه را که امروز
میخواهم انجام دهم خواسته واقعی من است؟ اگر پاسخ این
پرسش در روزهای متمادی «نه» بود ،باید چیزی را در زندگی
خود تغییر دهید .در حقیقت بسیاری از متفکران بزرگ جهان
به این موضوع عقیده داشتند که باید مرتب خود را مورد پرسش
قرار داد و درستی و نادرستی اعمالی را که روزانه انجام میشود،
سبک و سنگین کرد .همانطور که «آلبرت انیشتین» دانشمند
بزرگ میگفت« :از دیروز خود درس بگیر ،برای امروزت زندگی
کن ،به فردا امید داشته باش .تنها برای این مهم است که نباید
هیچ وقت ســوال کردن از خودمان را متوقف کنیم ».درسال
 ،۲۰۰۵تقریبا یکسال پس از اینکه رییس و موسس شرکت
اپل (« )Appleاستیو جابز» توسط پزشکان مطلع شود که به
بیماری سرطان لوزالمعده مبتال شده است ،به شاگردانش در
دانشگاه استفورد گفت که هر روز صبح در آینه نگاه میکند و از
خود میپرسد« :آیا امروز آخرین روز زندگی من است ،آیا آنچه
را که امروز میخواهم انجام دهم خواسته واقعی من است؟» اگر
پاسخ این پرسش در روزهای متمادی «نه» بود ،او میفهمید که
باید چیزی را در زندگی خود تغییر دهد .جابز میگوید« :به یاد
داشتن موضوع مرگ ،ابزار بسیار مهمی برای من بوده است تا
بتوانم توسط آن بزرگترین تصمیم زندگیام را اتخاذ کنم؛ چرا
که همه آرزوها و انتظارات ،غرور ،همه ترسها از خجل شدن
یا شکست ،همه و همه در مقابل چهره مرگ بیاهمیت جلوه
میکند و رنگ میبازد ،بنابراین میفهمید که دیگر چیزی برای
از دســت دادن ندارید و دیگر دلیلی ندارد که به میل دل خود
عمل نکنید».
خودم را چگونه ارزیابی میکنم؟ این سوال عقاید ناگفته شما را
نسبت به هویت اصلی و واقعیتان مشخص می کند .تغییر نظر
درباره خودتان با قرار گرفتن در موقعیتهای گوناگون میتواند
در عملکردهای شــما در زندگی تغییر ایجاد کرده و در نهایت
شخصیت شما را نیز عوض کند.
بزرگترین نقطه قوت من چیست؟ بسیاری از مردم شغلهایی
دارند که از آن متنفرند و به این دلیل است که هنوز نتوانستهاند
عالیق واقعی خود را بیابند .آنها در برخی کارها خوب هستند
بنابراین بــه اجبار آن کارهــا را انجام میدهند .بــا این حال
نمیدانند چه کار بزرگ و اثرگذاری از دستشــان برمیآید و
واقعا در طول زندگی خود چه گلی میتوانند ،بکارند .پس دست
به کاری نزنید که از آن تنفر دارید .سعی کنید نقاط قوت خود
را بیابید که در اینصورت میتوانید اســتعدادها و عالیق خود
را کشف کنید.
تحمل چه دردها و نامالیماتی را در زندگی دارم؟ شــادی در
زندگی مستلزم کوشش و تالش است ،به همان نسبت ،آگاهی
و وقوف از آنچه میخواهید برایش بجنگید و تالش کنید .آنچه
در سعادت و کامیابی زندگی شما تعیینکننده است ،لذتهای
زندگی نیست که به آنها تمایل دارید بلکه میزان تحملتان در
برابر رنجها و نامالیمات است.
تا به حال چه چیزی را نسبت به گذشته تغییر دادهام؟ اگر سعی
میکنید از حاال عادت خوبی را در خود ایجاد کنید ،باید قادر
باشید از هر نظر بهتر از دیروز باشید تا بتوانید موفق شوید که
عادتهای خوب جدیدی را بــرای خودتان طراحی کنید و در
زندگی روزمرهتان بگنجانید .یافتن پاسخی برای پرسش فوق
میتواند در سنجش اینکه چه عواملی قابلیت کمک به شما برای
تغییر دادن عادات بد گذشتهتان را دارند ،بسیار موثر باشند.
هم اکنون در چه حالی هســتم؟ درون وجود خود سیر و خود
فراموش شدهتان را بیابید .در مرکز وجود همه ما مهمترین و
راستینترین پرسش نهفته است .اگر بتوانید خودتان را کشف
کنید ،آنوقت میتوانید خیلی از گفت وگوها را با خود در درون
وجودتان داشته باشید که برای یافتن راه حل مشکالت در همه
امور زندگی به شما کمک میکند.
چرا اینقدر جدی؟ در این پرسش و پاســخها از خود ،خیلی
جدی نباشید و برای اشتباهاتی که از شما سر زده است خود را
مالمت نکنید .بهطور خالصه زندگی را خیلی سخت نگیرید ،اما
بیخیال و بیقید هم نباشید.
چه کار من امروز خوب از آب درآمد؟ انعکاس موفقیتهای امروز
شما میتواند درسهای ارزشمندی برای پیروزیهای شما در
فردای زندگیتان باشد .پس همه رویدادهای مهم و ارزشمند
زندگــی روزمرهتان را یادداشــت کنید ،چرا کــه اگر فقط به
حافظهتان تکیه کنید و منابعی برای مراجعه و یادآوری نداشته
باشید ،ممکن است ذهنتان بسیاری از واقعیتها را براساس
میل شخصی شما وارونه جلوه کند و تغییردهد و در این صورت
است که نمیتوانید از گذشته درسی بگیرید و برای موفقیتهای
آیندهتان به کار ببرید .آیا من دوستانی را برای خودم انتخاب
کردهام که بتوانند از من پشتیبانی کنند و مرا به چالش بکشند
یا اینکه مرا تشویق کنند و با دلگرمی دادن باعث رشد من شوند؟
در انتخاب دوستان خود بسیار بادقت و محتاط باشید .دوستان
خود را از میان کسانی انتخاب کنید که عالیق شخصی مشترک
با آنها داشته باشید ،ارزشهای شما ارزشهای آنها نیز باشد به
خصوص عواملی را که شما در رشد شخصیتیتان مهم میدانید.
همینطور افرادی را دوســت خود بدانید که برای وقت شما و
خودشان ارزش قائل هســتند ،به یادگیری و دانش عالقهمند
باشند و دوستی واقعا برایشان مهم باشد.

