
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شــرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و 

آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصهشمارهردیف
واگذاری فعالیت های مرتبط با سرویس و تعمیرات شبکه ها و رفع خاموشی های معابر 19561002

در سطح شرکت توزیع برق اصفهان 
نصب، بهینه سازی و تست غیر دیماندی، تست و تعمیرات لوازم اندازه گیری دیماندی 29561003
توسعه، احداث و بهینه سازی )شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و 39561004

زمینی- پست های توزیع هوائی و زمینی- ساخت ساختمانهای توزیع برق- روشنایی 
معابر( و نصب لوازم اندازه گیری دیماندی 

تاریخ توزیع اسناد: 1395/9/18
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/9/28

به منظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی از کلیه شــرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده به کار در این زمینه دارند، 
دعوت می شود: 

اسناد ارزیابی مناقصه را از طریق سایتهای زیر دریافت و با قید شماره فراخوان و به تفکیک به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی، 
خیابان عباس آباد، ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرســتان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید. 
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://epedc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلســه ارزیابی کیفی و انجام بررســی های الزم به شــرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت تهیه 

ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد.
شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد. 
- به مدارک فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- داشــتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشــته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی 
می باشد.

- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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ششــمین همایش کشــوری شــعر آیینی »۷2 خط اشــک« ویژه 
 دانشــگاهیان سراسر کشــور در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان

برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین جعفر عمادی مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه پیام نور استان اصفهان، بعد از ظهر دیروز 
در ششمین همایش کشوری شــعر آیینی »۷2 خط اشک«،  اظهار 
داشت: در این راستا عالوه بر شــهرداری اصفهان، بنیاد ملی نخبگان 
استان نیز همکاری خوبی داشــته اند. وی افزود: از مجموع 500 اثر 
ارسال شده در مرحله نخست، بالغ بر ۷0 اثر به مرحله داوری راه پیدا 
کرده اند؛ در همین راســتا از 42 اثر ارزشــمند، 1۷ اثر به عنوان آثار 
برتر و 25 اثر به عنوان آثار قابل تقدیر تجلیل خواهند شــد. مسئول 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
تصریح کرد: این 42 اثــر، از میان آثار 3 اســتاد، 2 کارمند و 3۷ نفر 
دانشجو برگزیده شده اند که اســتان تهران با 8 اثر و استان اصفهان 
با 5 اثر در این میان، بیشــترین برگزیده ها را دارند. وی با بیان اینکه 
دانشــگاه های دولتی با ۷0 نفر، پیام نور با 45 و دانشــگاه آزاد با 2۷ 
نفر، بیشترین شــرکت  کنندگان دانشــگاه ها در این همایش بودند، 
خاطرنشان کرد: استان اصفهان با 52 شــرکت کننده، تهران با 35 و 
گیالن با 11 نفر، بیشترین شرکت کننده ها را در این همایش داشتند 
که از این میــان 12 نفر اســتاد، 18 نفر کارمند و بقیه نیز دانشــجو 
بودند. عمادی با بیان اینکه 3 نفر در بخش شــعر نو و ســپید از میان 
دانشــجویان و 3 نفر نیز در بخش ویژه )اربعیــن؛ جاذبه مغناطیس 
حســینی( جایزه دریافــت خواهند کــرد، افزود: در ایــن همایش 
برنامه های ســال آینده را نیز اعالم خواهیم کرد که در این راســتا، 
جهش از شــعر عاشورایی به شــعر آیینی، هدف اصلی همایش سال 
آینده خواهد بود و با این هدف به دنبال گســترده کردن فعالیت مان 
خواهیم بود که شــعر عاشــورایی نیــز در بخشــی از آن گنجانده 

خواهد شد.
در این همایش شاعران برتر ملی اســتان حضور داشته و افراد برتر به 
شعرخوانی پرداختند؛ همچنین از خانواده شهدای مدافع حرم، تقدیر 

و از کتاب و اپلیکیشن اشعار برتر سال های 92 تا 95 نیز رونمایی شد.

رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان، با انتقاد از نبود یک خط هوایی مســتقیم از اصفهان، 
گفت: تعداد پروازهای اصفهان به اســتان هــای مجاور اندک 
است که در صورت افزایش پروازهای داخلی و خارجی، اقتصاد 
اصفهان رشد خواهد کرد. قاسمعلی جباری، درخصوص سالروز 
جهانی هواپیمایی و شــرایط این صنعت در استان، با اشاره به 

اینکه اصفهان برای توسعه نیازمند رفت و آمد بیشتر...

 لوله نفت مارون اصفهــان از منطقه نفتی مارون خوزســتان 
نفت را به پاالیشگاه اصفهان می رســاند. مسیر اصلی این خط 
لوله از کوهســتان های اســتان چهارمحال و بختیاری که از 
صعب العبورترین مناطق کشور اســت عبور می کند. این خط 
لوله در دهه پنجاه شمسی توسط یک شرکت ایتالیایی احداث 
و اجرا شد. اواسط دهه شصت بین روستای گندمکار و روستای 

سرخون )در حال حاضر شهرداری دارد( در...

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
از افزایش بارش برف نسبت به سال گذشته خبر داد

زمستان اصفهان، برفی می شود
15

همایش ملی شعر آیینی »۷۲ خط 
اشک« در اصفهان برگزار شد

انتقاد  ازنبود خط هوایی مستقیم  در فرودگاه شهید بهشتی؛ 

چالش بزرگ اصفهان

 انتقال نفت به پاالیشگاه اصفهان در میان اما و اگرها 

از سرگرفته شد؛

ماجرای مارون

 به بهانه نشست کمیته نظارت بر برجام؛

تصمیم حساس

2

معاون اداره کل ارشاد اصفهان خبر داد:

 تشکیل کارگروه توسعه مدیریت 
در اداره کل ارشاد اصفهان

6

در محضر درس آیت ا... العظمی مظاهری؛ 

سعه صدر، یکی از مهم ترین ابزار 
موفقیت انبیاي الهي است

15

آقای غریب ســامرا! ســالم، امروز ســالروز شهادت 
شماست امام مظلوم من. آقای غریبی که عمری اسیر 
طعنه ، زخم زبان و تبعیدی مجاور یک پادگان شدید. 
سالم حضرت غریب که شنیده ام روزهای آخرعمر، 
نشــانی از مادر مظلومه خود داشتید و با همان نشان 

نزد مادر پرکشیدید؛»قدتان کمان شده بود...«  فقط 
این نبود. ای بهار زرد و خزانی! همچون حضرت مادر 
در جوانی عزم سفرهمیشــگی کردید و آه که چقدر 
نشــانه از »زهرا« دارید شــما حضرت جانان من... 

پدرعشق! پدر حضرت عشق...

به بهانه سالروز شهادت یازدهمین ستاره آسمان امامت؛

سالم! پدرآخرین مسافر خورشید

11

خبر آخر مجمع نمایندگان استان، برای حل معضل آب اصفهان، برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی را به رییس جمهور پیشنهاد داد

به خاطر زاینده رود
3

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 12

 رییس شورای اسالمی استان اصفهان: 

روستاهای استان در حال تخلیه 
کامل است

15
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پیشنهاد سردبیر:
کرباسچی ازدانشگاه عالمه بیرون رانده شد!

دادگستریدیدگاهواکنشپارلمان

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان، در نطق میان 
دستورش در جلسه علنی دیروز مجلس با منتشر کردن 
فایل صوتی از وزیر کشــور به انتقــاد از دولت پرداخت.

وی افزود: به گفته آمار دولت، مردم استان ما فقیرترین 
مردم کشور هستند. در اســتان ما فقر به حدی است که 
در حاشیه شــهر زاهدان که مرکز اســتان است، دانش 
آموزان ســر کالس درس دچار ضعف شده و فقر شدید 
غذایی دارند.  این نماینده مجلس که از نبود امکانات در 
حوزه انتخابیه اش گله داشت، فایل صوتی وزیر کشور در 
مورد روستاهای اطراف زاهدان را در صحن علنی مجلس 

منتشر کرد. وزیر کشور در این فایل صوتی می گوید:
اگر از شهر زاهدان با مســافت 10 دقیقه فاصله بگیرید و 
بروید، مردمی هستند که واقعا شرایط زندگیشان دقیقا 
به 60 تا 100 سال قبل برمی گردند. این افراد با امکانات 

و استانداردهای 100 سال پیش زندگی می کنند.
بر این اســاس شــهریاری تصریح کرد: باید بگوییم که 
آقای وزیر کشــور این ننگی برای تمام دولتمردان است 
که چنین عمل کرده اند و شما می گویید صد سال عقب 

هستند.

آیت ا... احمد جنتی صبح دیروز در آغاز جلسه هفتگی 
اعضای شورای نگهبان، ضمن تسلیت شهادت حضرت 
امام حســن عســکری )ع( گفت: پس از شهادت آن 
 امــام بزرگوار، نهم ربیــع االول، آغــاز امامت حضرت 

ولی عصر)عج( است که باید این روز را تبریک بگوییم.
وی همچنین با تبریک هفته »وحدت« اظهارداشــت: 
پیشاپیش والدت حضرت رســول)ص( و حضرت امام 
صادق)ع( را هم تبریک عرض می کنیم و امیداوریم در 
هفته وحدت شاهد، تالش برای همبستگی بیشتر امت 
اسالمی باشیم. دبیر شورای نگهبان ضمن گرامیداشت 
روز »دانشــجو« و روز »وحدت حوزه و دانشگاه« برای 
توفیق روزافزون دانشــجویان و اندیشــمندان حوزه و 

دانشگاه ابراز امیدواری کرد. 
 در ادامه جلسه، اعضای شــورای نگهبان وارد دستور 
شدند تا به بحث و بررســی درباره چند الیحه ارسالی 
از سوی مجلس شورای اسالمی و نیز »انتخاب اعضای 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابــات دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری و میانــدوره ای مجلس شــورای 

اسالمی« بپردازند.

نماینده مردم زاهدان:

آقای وزیر کشور، این ننگی 
برای تمام دولتمردان است

آیت ا... جنتی:

امیدوارم شاهد همبستگی 
بیشتر امت اسالمی باشیم

پرویز پرستویی: 

آقای شریعتمداری بهتر است 
به کار اصلی خود بپردازید

وزیر دادگستری: 

با حکم اعدام، پرونده فساد 
نفتی بسته نخواهد شد

روزنامــه کیهان در شــماره روز سه شــنبه از برگزاری 
جشنواره ای با عنوان بهرام بیضایی انتقاد و برخی نکات 
را به این نویسنده و کارگردان نســبت داده بود که این 
اقدام واکنش برخــی از هنرمندان را به همراه داشــته 
است. از جمله ســینماگرانی که نســبت به این قضیه 
موضع گیری کرده می توان به پرویز پرستویی اشاره کرد. 
بخشی از متن پرویز پرستویی که در صفحه اینستاگرام 

خود نوشته است به شرح زیر است :
آقای شــریعتمداری! شــما می دانید راجع به چه کسی 
حرف می زنید؟ شــما بهتر اســت به همــان کار اصلی 
خودتان بپردازید. بس کنید. فقط به شما یادآورمی شوم 
و از یــک اثــر از اســتاد نام مــی برم،فیلم ســینمایی 
)روزواقعه(غیر از سینما،یکی از افتخارات صداوسیمای 
ایران است که هرســاله در ایام دهه محرم ،به مناسبت 
شهادت امام حســین)ع( پخش می شود. استاد بیضایی 
هر مــرام مســلکی دارد، بدانید از شــما بهتر اســالم 
رامی شناســد.ازخدای بزرگ خواهانم که ســایه استاد 

بیضایی را از سر فرهنگ و هنر ایران زمین کم نکند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حکم اعدام زنجانی حکم 
دقیقی اســت، در خصوص تمدید تحریــم های قانون 

داماتو گفت: از قدرت جهانی آمریکا کاسته شده است.
مصطفی پورمحمــدی در خصوص حکم اعــدام بابک 
زنجانی، متهم ردیف اول پرنده فساد نفتی، اظهار داشت: 
با حکم اعدام پرونده فســاد نفتی بسته نخواهد شد. وی 
ادامه داد: حکمی که دیوان عالی داده، حکم دقیقی است 
و ســخنگوی قوه قضاییه توضیح خواهد داد، امیدواریم 

حکم دقیق پیگیری شود و اموال کشور از دست نرود.
عضو کابینــه دولت یازدهم با اشــاره بــه تمدید قانون 
تحریم های داماتــو در کنگره و ســنای آمریکا گفت: از 
قدرت تاثیرگذاری جهانی آمریکا کاســته شده است، ما 
با تمام انرژی از حقوقمــان در برابر آمریکا دفاع خواهیم 

کرد، از هیچ حقی نمی گذریم و نگران هم نیستیم.
وزیر دادگســتری با بیان اینکه ملت ایــران در جایگاه 
ممتازی قرار گرفته است، گفت: برجام سند خوبی برای 
احتجاج، استدالل و پیگیری حقوق مشروع ملت بزرگ 

ایران است.

منطقه

سازمان موســوم به دیده بان حقوق بشر سوریه که مقر آن 
در لندن قرار دارد روز چهارشــنبه اعالم کرد که نیروهای 
ارتش ســوریه کنترل کامل بافت قدیمی حلب را به دست 
گرفتند. در همین حال ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان 
آن کنترل دو محله قاضی عسکر و تربه الال در شرق حلب 
را به دست گرفتند. از سوی دیگر پایگاه خبری المیادین به 
نقل از وزارت دفاع سوریه، از آزادی کامل مناطق الشعار، کرم 
قاطرجی و تپه پلیس در شرق حلب خبر داد. بر اساس این 
گزارش نیروهای ارتش سوریه در حال پیشروی به سمت 
قلعه حلب در شرق این شهر هستند. ارتش سوریه همچنین 
کنترل بخش جنوبی محله الشعار را به دست گرفت. مواضع 
تروریست ها در محله های المشهد، االنصاری، بستان القصر، 
الزبدیه  و صالح الدین در شهر حلب هدف قرار گرفته شدند. 
ارتش سوریه همچنین مواضع تروریست ها در شهرک های 
العیس و خان طومان در حومــه جنوبی حلب را هدف قرار 
داد. این در حالی اســت که فرماندهی گروه های مسلح در 
حلب طرحی را ارائه داده است که شامل آتش بس پنج روزه 
می شود. این در پی شکسته شدن صفوف مخالفان مسلح و 
تسلیم شدن آنها در برابر ارتش سوریه در پی پیشروی های 
گسترده آن است. این گروه ها اعالم کرده اند که هدف از این 

طرح توقف خونریزی ها است.

روزنامه لبنانی االخبار در گزارشــی با اشــاره به افزایش 
همــکاری نظامی-امنیتی ســوریه و مصر می نویســد: 
هم اکنون نزدیک به 200 کارشــناس و افســر مصری در 
جبهه های سوری مستقر شــده اند. به نوشته این روزنامه 
کارشناسان امنیتی و نظامی مصر در مراکز هماهنگی در 
استان های دمشق، حمص ، درعا و حماه استقرار یافته اند. 
این روزنامه با اشــاره به اینکه افســران ســوری و مصری 
تجربیات خود را با یکدیگر مبادله می کنند افزود: نیروهای 
ارتش ســوری به ارتش مصر که اکنون با تروریست ها در 
شبه جزیره سینا در نبرد است در زمینه مبارزه با تروریسم 
کمک می کننــد. در همین حال یــک منبع دیپلماتیک 
گفت: همکاری ارتش ســوریه و مصر از پیــش از بحران 
سوریه اتجام می شده اســت. وی افزود که همکاری های 
امنیتی بین قاهره و دمشق حتی در زمان ریاست جمهوری 
محمد مرسی نیز قطع نشده است . این منبع آگاه افزود که 
همکاری ارتش های دو کشور به معنای مشارکت مصر در 
جنگ سوریه نیست؛ چرا که راهبرد قاهره بر اساس هرگونه 

نظامی شدن بحران سوریه است.

بافت قدیمی حلب آزاد شد

ادعای رسانه عربی درباره استقرار 
افسران مصری در سوریه

اوباما که اول بهمن ماه، کاخ ســفید را به دونالد ترامپ 
رییس جمهــوری منتخب آمریکا تحویــل خواهد داد، 
در این ســخنرانی که در شــهر تمپا در ایالــت فلوریدا 
انجام شــد، درباره خطر تروریســم در دنیــا حرف زد 
و از »داعــش« گفت که خــود را نماینده مســلمانان 
معرفی می کند. جالب اینکه اوبامــا هم مثل »ترزامی« 
-نخســت وزیر انگلیس-  به این نکته اشاره کرد که آنها 
در واقع هیچ ربطی به اسالم و مســلمانان ندارند:» ما با 
تروریست هایی می جنگیم که می گویند نماینده اسالم 
هستند، اما نه شبه نظامیان داعش و نه دیگر افراطیون، 
نماینده جمعیت یک میلیارد نفری مســلمانان جهان 
و مســلمانان آمریکا نیســتند. اگر ما به خــوار کردن 
مســلمانان خوب وطن پرســت بپردازیــم، فقط برای 
لفاظی تروریســت ها خوراک جور کرده ایم.« این حرف 
اوباما شــاید کنایه ای به ترامپ بود که پیش از این و در 
ســخنرانی های تبلیغاتی خود، مواضع عجیب و غریبی 

درباره مسلمانان و مهاجران اتخاذ کرده بود. 
رییس جمهــور آمریــکا در ادامه به ســراغ ایران رفت 
و به توافق هســته ای ایران به عنوان نمونــه موفقی از 
دیپلماسی اشــاره کرد و بعد نوبت به همان حرف های 
تکراری رســید: »ما توانســتیم بدون شلیک حتی یک 
گلوله به این توافق دســت یابیم و تهدید هسته ای ایران 

را مهار کنیم. این تالش ها کمک کرد که ما بتوانیم جان 
سربازانمان را حفظ کنیم و این نتیجه دیپلماسی است 
و بایــد در دیگر مــوارد مانند بحران ســوریه و موضوع 

اسراییل و فلسطینی ها هم به کار گرفته شود.« 
      

این سخنان اوباما درســت در روزی ایراد شد که هزاران 
کیلومتر آن ســوتر از مرزهای ایاالت متحده ، اینجا در 
ایران، رییــس جمهور کشــورمان به دانشــگاه تهران 
رفته بود تا برای دانشــجویان به مناســبت روز دانشجو 
ســخن بگوید. پس از مدت ها، مخالفان برجام سخنانی 
از روحانی شــنیدند که باب میلشــان بود. روحانی به 
آمریکا هشــدار داد که چنانچه اوباما داماتو و ایسا را وتو 
 نکند، آمریکا با واکنش شــدید ایران مواجه خواهدشد:

 »در خصوص انتخابات آمریکا، ایران تنها کشــوری بود 
که همچنان می گوید نه خوشحال شــده و نه غمزده، 
حاال یک نفر در آمریکا انتخاب شده است و برنامه های 
او هم در آینده اعالم خواهد شــد و ما  مسیر خودمان را 
ادامه می دهیم. بله، او خیلــی چیزها دلش می خواهد، 
ممکن است دلش بخواهد برجام را تضعیف کند، دلش 
بخواهد برجــام را پاره کند مگر ملت مــا گذارد. آمریکا 
نمی توانــد تاثیرگذار بر اراده ما باشــد. نمــی تواند در 

استقامت و ایستادگی مان تاثیر گذار باشد.« 

تنها چندساعت از سخنان رییس جمهور درباره عواقب 
نقض برجام توسط آمریکا گذشــته بود که مارک تونر، 
قائم مقــام ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا به میان 
خبرنــگاران رفــت و درواکنش به تهدیــدات روحانی 
بازهم تاکید کرد که ایــران به همه تعهــدات خود در 
قبال توافقنامه هســته ای عمل کرده و البته در پاســخ 
به سوال خبرنگاری که درباره صحبت های چندساعت 
قبل رییس جمهور ایران از وی پرســیده بود و اینکه آیا 
رییس جمهور ایران از چنین قدرت و اختیاری برخوردار 
اســت یانه؟ در پاســخ گفت: » مثل گذشــته ترجیح 
می دهد وارد مشــاجرات لفظی با مسئولین دولت ایران 
نشــود« و البته این را هم گفت که دولت بعدی آمریکا 
در برخورد با این توافقنامه جهانی چه شیوه ای را پیش 

خواهدگرفت، هنوز قابل پیش بینی نیست.
دیروز جان کری هم درباره ایران حرف زد. وزیر خارجه 
آمریکا که در نشســت خبری در بروکسل شرکت کرده 
بود، ترجیح داد تــا زمان طوالنی از نشســت خود را به 
تکرار ادعاهای واهی درباره کشــورمان اختصاص دهد. 
تکــرار مکرراتی همچــون این که ایران می خواســت 
بمب اتم بســازد و ما جلوی آنها را گرفتیم! جالب اینکه 
کری در نهایت نتیجه گرفت کــه » توافق اتمی با ایران 
باعث امن تر شــدن دنیا شده اســت و دولت ترامپ نیز 
به همین نتیجه می رســد.«  کری گفت: »با محدودیت 
غنی سازی سه ممیز شــش یا هفت درصد و محدودیت 
سیصد کیلو در حفظ اورانیوم غنی شده، از نظر فیزیکی، 
ســاخت بمب اتم برای ایران غیرممکن شده است! ما با 
بازرسی های هرروزه از تاسیســات ایران، در جریان این 

امر هستیم!« 
       

روز گذشته نشســت کمیته نظارت بر اجرای برجام به 
ریاست رییس جمهور برگزارشد.

این نشســت با هدف بررســی روند تحوالت در اجرای 
برجام به ویژه موضوع تصویب طرح تمدید تحریم های 
ایران از ســوی ســنای آمریکا و بررســی واکنش های 
احتمالی ایــران در صــورت اجرایی شــدن این قانون  
برگزار شــد. اعضای هیئــت نظارت بر اجــرای برجام؛ 
حجت االســالم والمســلمین حســن روحانــی، علی  
الریجانی، محمدجــواد ظریف، حســین دهقان، علی 
شمخانی، علی اکبر صالحی، ســعید جلیلی و علی اکبر 

والیتی هستند. 
دریابان علی شــمخانی، دبیر شــورای عالــی امنیت 
ملی، همزمان دبیــر این هیئت و اطالع رســانی و ارائه 
گزارش های مربوطه به عهده اوســت. باید منتظر ماند 
و دید خروجی این نشســت در رابطه بــا برجام و نقض 
عهد آمریکایی ها چه تاثیری بر توافق هســته ای دارد. 
روزهای آینده و با روی کارآمدن رسمی ترامپ، احتماال 

باید شاهد اتفاقات جالب توجهی باشیم.

 باید منتظر ماند 
و دید خروجی 
این نشست در 
رابطه با برجام 

و نقض عهد 
آمریکایی ها چه 
تاثیری بر توافق 

هسته ای دارد

آخرین ســخنرانی پرزیدنت اوباما، خالی از خاطرات ایران نبود. باراک اوباما عصر سه شنبه 
در واپسین سخنرانی امنیت ملی خود در این مقام، مقابل مردم و خبرنگاران قرارگرفت.

به بهانه نشست کمیته نظارت بر برجام؛

تصمیم حساس

یادداشت

در حاشیه

قرار بود مراسم 16 آذر امسال دانشــگاه عالمه طباطبایی چهره ای همچون 
حکیمی پور و غالمحسین کرباسچی را به خود ببیند؛ اما در این میان گروهی 
از دانشجویان به صورت خودجوش نشــریه ای را چاپ و توزیع کردند که در 
آن به بازخوانی مفاسد کرباسچی پرداخته شده بود. توزیع این نشریه بستری 
برای آگاهی بخشــی و همچنین، پــاک کردن غبارنشســته از پرونده های 
قطور کرباســچی در اذهان بیدار دانشــجویان دانشــگاه عالمه طباطبایی 
 شــد. جو صورت گرفته و دست به دست شدن نشــریه در سطح دانشگاه به

 دست مایه ای داغ برای گفت و گوهای گعده ای دانشجویان مبدل شد تا جو 
غالب دانشجویان شأن محیط فرهنگی دانشگاه را اجل از سخنرانی کرباسچی 
بدانند. دبیرکل حزب کارگزاران که بیشــترین چســبندگی را با هاشــمی 
رفسنجانی دارد و این روزها نقش تئورسین جبهه اصالحات را بازی می کند 
انتظار داشت گذر زمان گرد فراموشی به بار آورد اما چنین نشد و در فضایی که 

دانشجویان به شدت علیه او شعار می دادند راهی جز خروج از دانشگاه ندید.

کواکبیان:  مجلس ششم 
تکرار نخواهد شد

کرباسچی ازدانشگاه عالمه 
بیرون رانده شد!

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهــران در مجلس ضمن انتقاد از برخی 
مطالب عنوان شــده در فضای مجازی ضد فراکسیون امید در تذکری در 
جلســه علنی صبح دیروز مجلس، اظهار کرد: من تعجب می کنم چرا به 
من وقت تذکر داده شــد. ما توهم توطئه نداریم اما سه روز است تذکرات 
شــفاهی را عقب انداخته اند. امروز هم از صبح تا حاال من در نوبت بوده ام 
و علی آقای مطهری برای اینکه خیلی دموکرات باشــد باالخره به ما وقت 
ندادند. همچنین علیه یکی از همکاران ما، آقای صادقی حرف نادرســتی 
زده شــد. مصطفی کواکبیان افزود: برخی در فضای مجازی نســبت به 
عملکرد اصالح طلبان مجلس دهم و فراکسیون امید حرف و حدیث هایی 
مطرح می کنند که من به عنوان کوچک ترین این مجموعه عرض می کنم 
ما قطعا در زمینی که دیگران برای ما طراحی کننــد بازی نخواهیم کرد 
و از حقوق نماینــدگان و جایگاه مجلــس دفاع می کنیــم؛ اما هیچگاه 

نمی خواهیم مجلس ششم تکرار شود.

عکس روز

یادداشت

سیاست خارجه

نماینده مجلس از توضیحات وزیر 
علوم و تحقیقات قانع شد

»نصــرا... پژمان فر« در نشســت علنی دیــروز مجلس ،پس از 
ارائــه توضیحات »محمد فرهــادی« گفــت:از توضیحات وزیر 
علوم،تحقیقات و فناوری قانع شــدم.الزم به ذکر است محوریت 
ســوال از وزیر علــوم، اجرای برنامــه های خالف شــرع نظیر 

برگزاری اردوهای مختلط در دانشگا ه ها بوده است.

در سفر به هند چه گذشت؟

ظریف در قلب آسیا

واکنش وزارت خارجه
به ادعای اخیر عربستان

اجالس قلب آسیا )روند استانبول(، از سال 
2011، به منظور گســترش همکاری ها 
برای کمک به حل مســائل امنیتی و ارائه راهکارهای توسعه روابط 
با افغانستان، از سوی کشورهای مهم منطقه و همسایگان این کشور 
برگزار می شود. از این رو وزیر امور خارجه کشورمان نیز در راستای 
دیپلماسی فعال و پویای ایران، به منظور متوازن کردن ارتباطات و 
تعامالت با کشورهای دیگر، در ششــمین اجالس قلب آسیا که در 

ایالت پنجاب کشور هندوستان برگزار شد، حضور بهم رساند.
اجالس قلب آســیا با حضور بیش از 30 کشــور عضو و حامی و نیز 
با حضور نمایندگانی از ســازمان های بین المللی همچون سازمان 
ملل متحد، تشکیل شــد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در 
سخنرانی خود در اجالس مذکور، حمایت و پشتیبانی دولت و ملت 
ایران از دولت و ملت افغانســتان، برای گذار از دوره بحران به سوی 
یک افغانســتان با ثبات را اعالم نمود و اجرایی شدن توافقنامه سه 
جانبه ایران، هند و افغانستان در خصوص توسعه بندر چابهار را گام 
مهم و موثری در راستای توسعه افغانستان و ایجاد امکان دسترسی 

این کشور به آب های آزاد مطرح کرد.
اجالس قلب آسیا با ارائه بیانیه مشترک شــرکت کنندگان پایان 
یافت که در آن خواهان اجرایی شدن پروژه های ارتباطی از جمله 
توســعه بندر چابهار شــدند و نیز نگرانی خــود را از اوضاع وخیم 
 امنیتی افغانســتان و لزوم گســترش همکاری های منطقه ای و

 بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم ابراز کردند. 
ظریف در حاشیه اجالس با رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی، 
و نیز با همتای قرقیزســتانی خود، االن عبد لدایف، نیز دیدار نمود 
و در مورد مسائلی همچون ارتقای روابط و مناسبات در حوزه های 
مختلف به گفت و گو پرداختند؛ اما شــاید بتوان هدف مهم تر سفر 
رییس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان به هند را پیگیری مقاصد 
اقتصادی ارزیابی کرد. چنان که هیئتی متشــکل از رؤســای 38 
شرکت عمده وابســته به اتاق بازرگانی، 15 شــرکت دانش بنیان 
وابســته به ســتاد همکاری های علمی و فن آوری، 8 بانک تجاری 
به همراه دیگر مقامات صنعتی، بازرگانــی و علمی به منظور انجام 
دیدارهای تجاری و شــرکت در همایش های مشترک اقتصادی، 
ظریف را در این ســفر همراهی کردند. در اولین روز از سفر، ظریف 
در نشست تجاری فعاالن اقتصادی و بازرگانی ایران و هند در دهلی 
نو، شرکت نمود و در سخنرانی خود ضمن اشاره به فرصت های بی 
نظیر همکاری ایران و هند، روابط این دو کشور را فراتر از همکاری 
در حوزه انرژی دانســت. به طور کلی می توان پیگیری سه مسئله 
بدهی های هند به ایران، پروژه توسعه بندر چابهار و نیز افتتاح یک 
شعبه از بانک »یو. سی. او« هند در تهران را از جمله دستاوردهای 
مهم اقتصادی ســفر ظریف به هند برشــمرد. چنان که هند هنوز 
20 درصد از بدهی های نفتی خود به ایــران را باز پرداخت نکرده 
اســت؛ همچنین پروژه همکاری ایران و هند در بنــدر چابهار به 
کندی پیش می رود و با توجه به تاثیر چشمگیر اجرایی شدن این 
پروژه در تقویت محورهای ریلی، جــاده ای، مواصالتی و ترانزیتی 
در مناطقی همچون آسیای میانه، مشــترک المنافع و چین لزوم 
تسریع در برداشــتن موانع این پروژه مثل رسیدگی به موضوعاتی 
از قبیل معافیت های ویژه مورد انتظار هند، تاسیســات گمرکی و 
حجم سرمایه گذاری را باید در نظر گرفت. چنانکه هند نیز در نظر 
دارد با کمک ایران از مانع پاکســتان عبور کرده و با بازار رو به رشد 
افغانستان دسترســی پیدا کند. در مورد تاسیس شعبه ای از بانک 
»یو. سی. او« در ایران نیز بنابر بیانات وزیر امور خارجه، می توان این 
اقدام را گام بسیار مهمی در راستای گسترش فعالیت های اقتصادی 
و نیز فراهم کــردن امکان همکاری های بیشــتر و موثرتر میان دو 

کشور ایران و هند دانست.
ظریف همچنین دیداری با همتای هندی خود، سوشــما سواراج، 
داشــت که در آن در مورد مســائل مختلفی شــامل گســترش 
همکاری ها و مناسبات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، گردشگری، 

دفاعی و امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بهرام قاسمی در واکنش به اخبار منتشره درباره محاکمه  چند نفر 
به جرم جاسوسی برای ایران در عربســتان گفت: ایران هیچگونه 
فعالیت مغایر با مقررات بین المللی در عربســتان نداشته و ندارد و 
چنین اتهام زنی های واهی و بی اساســی با اغراض سیاسی مطرح 
می شــود. وی اضافه کرد: جهان اســالم نیازمند وحدت و اجتناب 
از طرح مســائل تنش آفرین اســت. وی افزود: عربســتان نباید به 
دنبال وارد کردن اتهامات واهی به ایــران با هدف افزایش تنش در 
منطقه باشد.  قاسمی درباره هویت و اتهامات مطرح شده برای فرد 
ایرانی ذکر شده در اخبار، گفت: دولت عربستان تاکنون هیچگونه 
اطالعاتی به ایران درباره این فرد ادعایی، ارائه نکرده است. وی تاکید 
کرد: سیاست اصولی جمهوری اســالمی ایران در قبال کشورهای 
حوزه خلیج فارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل و عدم 

مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست.

الههفروغ سلطانی
زین الدین
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قاب اقتصاديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
چالش بزرگ اصفهان

مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، برای حل معضل 
آب این استان برداشت یک میلیارد دالری از صندوق 

توسعه ملی را به رییس جمهور پیشنهاد دادند.
در این نامه آمده اســت: اســتان اصفهان بــا بیش از 
5میلیون جمعیت و مهاجرپذیری باال از اســتان های 
هم جوار، اســتقرار صنایع کارشناسی نشده از گذشته 
تا به  حال از جمله فوالد و ذوب آهن، خشک سالی های 
ســنوات اخیر و تصمیمات بعضا نادرست درخصوص 
مدیریت منابــع آب، با مشــکالت و پیامدهای منفی 
همچون مشکل بیکاری کشاورزان و دامداران حوضه 
زاینده رود، بروز مشــکالت اجتماعی و آلودگی هوا و... 
روبه رو اســت. در ادامه این نامه افزوده  شده است: رفع 
بیکاری و ایجاد امنیت شغلی ساکنان استان و باالخص 
حوضه زاینده رود، به  عنوان مهم ترین مشکل وابسته به 
جاری بودن آب در بســتر زاینده رود از سراب تا تاالب 
گاوخونی به شمار می رود. این نامه چنین ادامه یافته 
اســت: یکی از راهکارهای حل این موضــوع، جاری 
شــدن آب در بســتر زاینده رود و برگرداندن حقابه 
کشــاورزان حوضه آبریز زاینده رود اســت که همواره 
و بخصوص در سفر اســتانی ریاست محترم جمهور به 
استان اصفهان مورد تاکید جناب عالی قرار گرفت. در 
پایان این نامه تاکید شده اســت: ما نمایندگان مردم 
شریف و شهیدپرور استان اصفهان برای حل ریشه ای 
این معضالت و بنا به خواســته مردم غیــور و انقالبی 
اســتان اصفهان و خانواده معظم شــهدا و ایثارگران، 
استدعا داریم پیشــنهاد برداشــت یک میلیارد دالر 
از محل صندوق توســعه ملی برای این پروژه از سوی 
دولت خدمت مقام معظم رهبری، ارســال و إن شاءا... 
با موافقت ایشــان و حرمت جهادی دولت محترم در 
تخصیص اعتبار این انتظار بحق مردم انقالبی اســتان 
اصفهان عملیاتی شــود. به گزارش فارس پیش از این 
نمایندگان استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری 
برای لغو مصوبه انتقال آب به زاینده رود نامه نوشــته 
بودند و در نامه خود خواســتار لغــو مصوبه انتقال آب 
بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ به استان اصفهان شده 
بودند. به نظر می رسد نمایندگان استان های همجوار 
زاینده رود باید با در نظر گرفتن منافع ملی و نیاز مردم 
تمام استان ها، تصمیمی را اتخاذ کنند که بتواند مشکل 
آب را نه تنها در اصفهان که در کل کشــور حل کند و 
تحت هیچ شرایطی نباید نگاه بخشی به معضل آب در 

کشور داشت.

به خاطر زاينده رود

خبر

قاسمعلی جباری، درخصوص ســالروز جهانی هواپیمایی 
و شرایط این صنعت در اســتان، با اشاره به اینکه اصفهان 
برای توســعه نیازمند رفت و آمد بیشــتر خطوط هوایی 
است، اظهار داشت: متاسفانه هنوز بعد از سال ها فعالیت، 

یک خط هوایی مستقیم از اصفهان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه امکانات و زیرســاخت های فرودگاه 
اصفهان باید اصالح شــود، افزود: فرودگاه شهید بهشتی 

اصفهان نیازمند ساخت و تجهیز ترمینال جدید هوایی و 
پارکینگ هواپیمایی و در کنار آن ساخت هتل است.

رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان با بیــان اینکه ما اکنون بــرای پروازهای داخلی 
خود دچار کمبود هســتیم و دسترســی هوایی آســان 
به اصفهان وجود نــدارد، تصریح کرد: تعــداد پروازهای 
اصفهان به اســتان های مجاور اندک است که در صورت 

افزایش پروازهای داخلی و خارجی، اقتصاد اصفهان رشد 
خواهد کرد. وی با انتقاد بر اینکه هنوز ایرالین ثابتی به نام 
اصفهان وجود ندارد، تاکید کرد: وجــود ایرالین ثابت در 
اصفهان، موجب رشد صنعت و بازرگانی هوایی در استان 
می شــود. جباری همچنین بــه کارگوترمینال اصفهان 
اشــاره کرد و افزود: با وجود فراهم شدن زیرساخت های 
آن، متاسفانه به دالیل مختلفی هنوز پروازهای آن برقرار 
نشده و هیچ کدام از خطوط هوایی برای راه اندازی کارگو، 

از آن پشتیبانی نکرده اند.
وی با بیان اینکه طی دو ســال گذشــته مدیریت استان 
درخصوص ورود ایرالین های جدید به اصفهان خبر داد، 
گفت: اتاق بازرگانی و کمیسیون جذب سرمایه گذاری آن، 
تالش های بسیاری در جذب ایرالین های خارجی کرده و 

حتی به نتایجی رسیده است.
به گفته رییس کمیســیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق 
بازرگانــی اصفهان، اکنون پرواز مســتقیم وین- اصفهان 
و پرواز آســیاایرالین برقرار شــده و همچنین قرار است 

پروازهای ایرتیش ایر به اصفهان برقرار شوند.
وی افزود: عالوه بر این، با کشورهای دیگر از جمله فرانسه 
برای برقراری پروازهای مستقیم مذاکره کردیم و احتمال 

دارد پرواز مستقیم پاریس - اصفهان نیز برقرار شود.
جباری تاکید کرد: باید زیرساخت های فرودگاه اصفهان 
فراهم شــود تا ایرالین های جدید درخصــوص ورود به 

اصفهان تمایل داشته باشند.
وی گفت: فقط آمدن هواپیما به اصفهان کفایت نمی کند 
بلکه شــرایط نگهدارنده افرادی که با هواپیما رفت و آمد 

می کنند، چه بازرگان و چه تفریح، باید مهیا شود.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
اصفهان درخصوص قراردادهایــی که برای خرید هواپیما 
از خارج توســط ایران بسته شــود، گفت: در صورتی که 
بدون مشکل هواپیماها خریداری شود به طور قطع تاثیر 
بســزایی در صنعت هواپیمایی کشــور خواهد گذاشت و 

می توان تمام پروازهای منطقه را پوشش داد.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزي اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه سیاست این سازمان کشاورزی، 
کنترل غیرشیمیایي آفات با استفاده از عوامل بیولوژیک 
و تجهیزات کنترلي اســت، گفت: در ســطح استان 32 
فروشگاه سم فروشــی غیر مجاز، پلمب و براي 49 مورد  

آن حکم قضایي صادر شده است.
علی رحیمی با اشــاره بــه اینکه مرحله اول ســاماندهي 
فروشــندگان و شــرکت هاي توزیع کننده سموم استان 
از سه ماه پیش شروع شــده اســت، افزود: با هماهنگي 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت، پلیــس اماکن نیروي 
انتظامي و اداره تعزیرات حکومتي، تعداد 250 فروشــگاه 
مورد بازدید قــرار گرفته اســت. وی با بیــان اینکه 32 
فروشگاه غیرمجاز پلمپ شــده و براي 49 فروشگاه حکم 
قضایي صادر شده است، اظهار داشت: در این مدت حدود 
2 تن سم قاچاق و 27 تن ســموم غیر قابل مصرف )تاریخ 

گذشته ، تقلبي و ...( کشف و ضبط شده است.
مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزي اســتان 
اصفهان، بــا تاکید بــر اینکه سیاســت ســازمان جهاد 

کشاورزی، کنترل غیرشیمیایي آفات با استفاده از عوامل 
بیولوژیک و تجهیزات کنترلي مانند انواع ترکیبات است، 
گفت: نظارت بر مصرف سموم دفع آفات نباتي در راستای 
صیانت از ســالمت جامعه، از وظایف حاکمیتی سازمان 

جهاد کشاورزي بوده که از تولید تا مصرف رصد می شود.
به گزارش ایمنا، رحیمی در جمع خبرنگاران اعالم کرده 
بود: با توجه بــه اینکه پیگیر کاهش آفــات و بیماری ها و 
طبق برنامه ریزی ها به دنبال گســترش تولید محصوالت 
سالم هســتیم، برهمین اســاس نیز در حال ساماندهی 
فروشگاه های سموم کشاورزی هستیم؛ در همین ارتباط 
فروشگاه ها مورد بازرســی قرار گرفته و سموم غیر مجاز 

جمع آوری شدند.

انتقاد  از نبود خط هوايی مستقیم  در فرودگاه شهید بهشتی؛ 

چالش بزرگ اصفهان

ما اکنون برای 
پروازهای داخلی 

خود دچار 
کمبود هستیم و 
دسترسی هوايی 
آسان به اصفهان 

وجود ندارد

بازار

محسن پورسید آقایی مدیرعامل مستعفی شرکت راه آهن، طی پیامی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده، دالیل استعفای خود را اعالم کرد. 
متن پیام پورسید آقایی به شرح زیر است: »الزم است از همه عزیزانی که 
در این مدت از سر لطف و بزرگواری بنده را مورد مرحمت قرار دادند تشکر 
نمایم. واقعیت این است که ما نه تنها مســئول اعمال خود، که مسئول 
اعمال تمام نیروهای شــاغل تحت مدیریت خود نیز هستیم. ما این را از 
اســالم آموخته ایم نه از غرب. این غیرت اسالمی است که انسان ها همه 
خود را مسئول بدانند، چه رسد به مدیر مستقیم یک مجموعه. استعفای 
بنده نه از سر فشار و نه به خاطر جلب نظر دیگران بوده است. این استعفا 
به دلیل این بود که برخالف کارهای بزرگ و خوبی که در این مدت توسط 
کارکنان فهیم و زحمتکش راه آهن انجام شــد، نتوانستم مشکل نیروی 

انسانی را آنطور که الزم است حل کنم تا چنین خطایی بروز نکند.«

رسول زرگرپور در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، به تصمیمات 
صورت گرفته درخصوص تامین میوه شب عید اشاره کرد و افزود: خرید 
دو قلم میوه ســیب و پرتغال برای تامین میوه عید نوروز در دستور کار 
قرار گرفته است و با توجه به ســرمازدگی بخشی از مرکبات در شمال 
کشــور، باید بر کیفیت و ســایز میوه ها توجه ویژه ای شود تا مشکلی 
درخصوص کیفیت میوه های شــب عید به وجود نیاید. وی با تاکید بر 
اینکه چند قلم کاالی اساسی که با افزایش قیمت غیر منطقی در طول 
یکسال گذشته مواجه بوده است، باید توسط کارگروه تخصصی مورد 
بررسی قرار گیرد، گفت: این کارگروه باید تا جلسه آینده، این موضوع 
را آســیب شناســی و اعالم کند که آیا این افزایش قیمت ها، واقعی و 
در ارتباط با تولیــد کننده بوده یا اینکه عوامــل دیگر در این خصوص 

تاثیرگذار بوده است؟

استعفا از سر فشار يا برای 
جلب توجه نبود

خیال اصفهانی ها برای 
میوه شب عید راحت باشد

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان اعالم کرد:

پلمب 32 فروشگاه غیرمجاز سم فروشی در سطح اصفهان

هیوندای Genesis G80، مدل 20۱۸ خــود را رونمایی کرد. 
کمپانی هیوندای، جدیدترین مدل اســپورت جنســیس یعنی 
G80 3.3T را تولید کرد. این خودرو بر اساس عملکرد محبوب 
Genesis G80 بهینه شده و از یک پیشرانه 3/3 لیتری توربو 
با قدرت 365 اســب بخار قدرت بهره می بــرد. اطالع دقیقی از 
قابلیت های فنی این مدل ارائه نشــده است. تصاویر این خودرو 

را در زیر ببینید.

 خودروی زيبا و جديدی 
که به زودی وارد کشور می شود

قیمت انواع تبلت

 Galaxy Tab 3 SM-T116 -  سامســونگ
8Gb 7inch

395،000
تومان

410،000
تومان

 MeMO Pad 7 ME572CL -   ايســوس
16Gb 7inch

560،000
تومان

565،000
تومان

 Galaxy Tab A 4G SM- - سامســونگ
P555 16Gb 9.7inch

1،220،000
تومان

1،330،000
تومان

 Galaxy Tab 4 SM-T231 - سامســونگ
8Gb 7inch

1،220،000
تومان

1،330،000
تومان

ريیس کمیسیون حمايت از سرمايه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از نبود يک خط هوايی مستقیم 
از اصفهان، گفت: تعداد پروازهای اصفهان به استان های مجاور اندک است که در صورت افزايش پروازهای 

داخلی و خارجی، اقتصاد اصفهان رشد خواهد کرد.

ارز

توماننام ارزپرچم

۱3۸90 دالر آمریکا

۱422۸ یورو

30۱6      ۱ دالر کانادا

39۱5     ۱ فرانک سوییس

423     ۱ کرون سوئد

459     ۱ کرون نروژ

55۸     ۱ کرون دانمارک

53     ۱ روپیه هند

۱۱57 ۱ لیر ترکیه

۱0۸0     ۱ درهم امارات

49۱0   ۱ پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار تهران

به گزارش فارس از اصفهان، روز ســه شنبه تعدادی از 
کارگران پلی اکریل در اعتراض به تداوم پرداخت نشدن 
حقوق خود، در محــل کارخانه تجمــع کردند. اصغر 
ذاکری با تایید این خبر در ایــن رابطه گفت: تعدادی 
از کارگران پلــی اکریل امروز در اعتــراض به پرداخت 
نشــدن حقوق خود در محل کارخانه تجمع کردند و 
با صحبت هایی که بین آنها و هیئــت اجرایی کارخانه 

مطرح شد، محل اعتراض خود را ترک کردند.
وی در ادامه افزود: ایــن اعتراضات بدون هیچ درگیری 
متوقف شده و موضوع در حال حاضر پایان یافته است.

فرماندار مبارکه بــا تاکید بر تــداوم فعالیت کارخانه 
پلی اکریل گفت: این کارخانه هم اکنون به فعالیت خود 
ادامه می دهد و این اعتراضــات دفعات قبل نیز صورت 
گرفته بود. تعداد این افراد از قول کارگران حاضر در این 
اعتراض، حدود 400 نفر عنوان شــده که درخصوص 
پرداخت نشــدن 6 ماهه حقوق خود معترض هستند. 
مشکالت شــرکت پلی اکریل ایران از سال گذشته رو 
به وخامت گذاشــت و دولت برای رفع این مشــکل با 
برکناری مدیران قبلی، هیئتی 5 نفره را به ریاست این 
کارخانه منصوب کرد. گفته می شــود شرکت در حال 

حاضر با 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت است.

اکران يک سکانس ديگر از بحران پلی اکريل؛

کارگران به تعويق 6ماهه 
حقوق خود اعتراض کردند

خبرفرش

واحد پول ايران، تومان و 
برابر با 10 ريال تعیین شد

تولیدکننده فرش دستباف:

 تولیدکنندگان فرش
وضع مناسبی ندارند

هیئت دولت در جلسه خود به ریاست حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی،  بــه ادامه بررســی 
پیشــنهادهای کارگروه منتخب درخصوص »الیحه 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران«  پرداخت و 

مواد دیگری از این الیحه را به تصویب رساند. 
براســاس موادی از این الیحه که بــه تصویب هیئت 
وزیران رســید، واحد پول ایــران، تومــان و برابر با 
۱0ریال  تعیین شــد.  همچنین به بانک مرکزی اجازه 
داده می شــود که برای مدیریت ذخایــر و دارایی ها، 
بدون اخــذ مجوز، ثبــت  ســفارش، پرداخت حقوق 
ورودی و مالیــات بر ارزش افزوده، نســبت به ورود و 

صدور طال اقدام کند. 
همچنین با تصویــب دولت، مبلغ دو هــزار میلیارد 
ریال تســهیالت با نرخ ۱0 درصد به منظور حمایت 
از کشــاورزان  خســارت دیده ناشــی از وقوع برف و 
یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص 
یافت.  صندوق بیمه محصوالت کشاورزی موظف شد 
نسبت به پرداخت خســارت باغداران تحت پوشش تا 
سقف   200 میلیارد ریال اقدام کند.  همچنین تا سقف 
300 میلیارد ریــال برای پرداخــت کمک بالعوض 

مصوب شد.  

طراح و تولیدکننده فرش دســتباف بــا بیان اینکه 
امروز بازار فرش خوب نیست و تولیدکنندگان وضع 
مناسبی ندارند، گفت: استقبال از فرش های دستباف 
ایرانی، به دلیــل قیمت باال و قــدرت خرید ضعیف 

مردم خوب نیست. 
رســول عباســی با بیان اینکه در ســال های اخیر 
صادرات فرش دستباف کم شده است، اظهار داشت: 
رکود صادرات در بین بازارهای فرش، اثری منفی بر 

عملکرد تولیدکنندگان گذاشته است. 
ایــن طــراح و تولیدکننــده اصفهانــی فرش های 
دستباف، تصریح کرد: ساالنه، 20 تخته فرش تولید 
می کنیم و به دلیل اینکه این کار نوعی هنر به شــمار 

می رود، من به دنبال اثرهای معنوی آن هستم. 
این هنرمند اصفهانی با اشاره به صادرکردن تولیدات 
خود به خارج از کشــور، افزود: دوست دارم کاری که 
انجام می دهم، وقتی به کشــور دیگر صادر می شود، 
ســربلندی میهنم را به همراه داشته باشد. وی گفت: 
اگر صادرات در زمینه فرش های دســتباف نداشــته 
باشم، مشــتریانم که خود از تاجران فرش هستند، از 
کشورهای امارات، سوئیس، آمریکا و لبنان به سراغم 

می آیند.

ویژه

مجمع نمايندگان استان، برای حل معضل آب 
اصفهان، برداشت يک میلیارد دالر از صندوق 

توسعه ملی را به ريیس جمهور پیشنهاد داد
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

دمنوش های گیاهی گرمابخش

 یک پزشک مشــاور ترویج تغذیه با شیر مادر گفت: شــیر مادر، خاصیت 
ایمنی زایی برای شــیرخوار دارد و این خاصیت تا دو سالگی کودک حائز 
اهمیت اســت.دکتر مژگان مظلوم با بیان اینکه مزایای تغذیه با شیر مادر 
به سه دسته مزایای شیر مادر برای شیرخوار، خود مادر و خانواده و جامعه 
تقســیم می شــود، افزود: شــیر مادر برای نوزاد یک غذای کامل است و 
می تواند تا ۶ ماهگی او کافی باشد. شیر مادر حاوی آب، چربی، پروتئین، 

کربوهیدرات و بسیاری از امالح و ریزمغذی های مورد نیاز کودک است.
وی همچنین افزود: از مزایای تغذیه با شیر مادر برای خود مادر، می توان 

به کاهش وزن بعد از زایمان اشاره کرد.
مظلوم با تاکید بر اینکه مادران شیرده اگر زیاد مواد خوراکی مصرف کنند 
چاق می شــوند، گفت: به طور طبیعی چربی هایی که ضمن بارداری در 
بدن مادر ذخیره می شــود، ضمن شــیردهی به نوزاد استفاده می شود و 
مادر به وزن طبیعی قبل از بارداری می رسد.وی ادامه داد:  همچنین رژیم 
غذایی در دوران شیردهی، باعث کاهش حجم شیر و باعث ورود موادی به 
داخل شیر مادر می شود که برای شیرخوار مضر است. شیر مادر همچنین 

سبب پیشگیری از سرطان رحم و پستان می شود.
این پزشــک مشــاور ترویج تغذیه با بیان اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد مادران 
با شــیردهی مشــکلی ندارند، تاکید کــرد: البته موفقیت مــادر در گرو 
حمایت های مراقبین مرکز بهداشــتی درمانی، حمایت از طرف پزشــک 

معالج و حمایت خانواده است.
مظلــوم با بیــان اینکه ۴ تــا ۵ درصــد و حداکثــر ۱۰ درصــد مادران 
قادر بــه شــیردهی نیســتند، تاکید کــرد: ســینه این افــراد ممکن 
اســت کوچــک باشــد و حتــی در دوران بــارداری هم رشــد نکرده 
 باشــد؛ مادرانی کــه توده یا بخشــی از ســینه خــود را به هــر دلیلی 

برداشته اند.

عضو انجمن علمی طب سنتی ایران گفت: ماساژ طوالنی نیز مانند ماساژ 
قوی، بدن را الغــر می کند، همچنین بادکش نیز که نوعی ماســاژ عمیق 
است، در برنامه درمان چاقی، با توجه به شــرایط بیمار گنجانده می شود 

که البته بادکش گرم در این موارد مناسب تر است.
مریم ایران زاد اصل اظهار داشــت: َدلک به معنای مالش و مشــت و مال 
بدن، یکی از انواع ورزش اســت که طی آن، فرد دیگری انسان را حرکت 
می دهد.به گفته وی ماساژ سنتی ایران نیز مانند ورزش، از لحاظ سرعت، 

شدت و مدت زمان آن، 27 نوع دارد.
ماساژ شــدید و قوی، باعث تحلیل زیاد رطوبت ها و فشــرده شدن عضو 

می شود؛ پس برای چاقی موضعی و شلی بافت بسیار مفید است.
عضو انجمن علمی طب ســنتی ایران بیان داشــت: ماســاژ مالیم، باعث 
تخلخل و حجیم تر شدن عضو می شــود و برای چاق کردن اعضایی که در 

روند درمان چاقی، الغر شده و به زیبایی فرد آسیب زده اند، مناسب است.
ایران زاد اصل افزود: ماســاژ طوالنی نیز مانند ماســاژ قوی، بدن را الغر 

می کند به ویژه اگر با پارچه خشن انجام شود. 
برای افراد با چاقی عضالنی که مواد زائد کمی در بدنشــان انباشته است و 
قوت خوبی دارند، ماساژ قوی و برای افراد با چاقی به دلیل چربی که مواد 
زائد زیاد و ضعف قوت دارند، ماســاژ معتدل در قوت اما درازمدت مناسب 

است.
وی گفت: ماســاژ با هدف الغری، باید بدون روغن یا با روغن های تحلیل 
برنده انجام شود. برنامه ماســاژ درمانی نیز بر پایه موارد گفته شده، سن و 
دیگر شرایط بیمار، از سوی پزشک متخصص طب ایرانی طراحی می شود.

عضو انجمن علمی طب ســنتی ایران یادآور شــد: بادکش نیز که نوعی 
ماســاژ عمیق اســت، در برنامه درمان چاقی، با توجه به شــرایط بیمار 

گنجانده می شود که البته بادکش گرم در این موارد مناسب تر است.
ایران زاد اصل خاطرنشان کرد: برخی از بیماران، بسته به شرایط و میزان 
اســتعداد الغری، تنها با یک مرحله از اقدامات مثال رژیم غذایی، به وزن 
ســالم می رســند؛ برخی با دو مرحله )رژیم غذایی و ادامه پاکســازی با 

داروهای الغر کننده( و برخی به همه مراحل درمانی نیاز دارند.

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که با لیوان مسی آب بخورید؟ 
مهم ترین مزایای نوشیدن آب در لیوان مسی:

پیشــگیری از پیری زودرس: مس مــاده ای طبیعــی برای 
جلوگیری از پدید آمدن چین و چروک در پوســت بدن است زیرا دارای 
آنتی اکسیدان های قوی بوده و می تواند ســلول های پوستی را بازسازی 

کند. 
مس همچنین حجم تولید مــاده مالنین را که در برابر تابش خورشــید 

محافظ پوست است، افزایش می دهد و زخم ها را زودتر بهبود می بخشد.
بهسازی گوارش بدن: نگهداری آب در ظرف مسی و نوشیدن آن 
در لیوان مسی، باعث دفع گازها و رفع مشکل ســوء هاضمه می شود زیرا 
مس به حرکت بهتر معده و بهبود هضم غذا کمک می کند. مس همچنین 
ســم ها را از بدن دفع می کند خصوصا اگر پیش از خــوردن صبحانه در 

لیوان مسی آب بنوشید. 
کاهش وزن: آبی که در لیوان مســی نوشیده شــود، نه تنها سوء 
هاضمه را برطرف می کند، بلکه باعث بهبود ســوخت و ساز )متابولیسم( 
بدن و کاهش وزن می شود. مس در تجزیه چربی و نجات بدن از دست آن 

بسیار موثر است.
افزايش کارآيی مغز: مس باعث تولید ماده میالین می شــود. این 
ماده مسئول ساماندهی سیستم عصبی مغز است و نوشیدن آب در لیوان 

مسی باعث افزایش قدرت مغزی و فکری می شود.
از لحاظ پزشــکی نیز اســتفاده از لیوان مسی برای نوشــیدن آب، باعث 
نابودی سلول های سرطانی، التیام زخم ها و افزایش کارکرد قلب می شود.

يک مشاور تغذيه عنوان کرد:

شیر مادر، خاصیت »ايمنی زايی« دارد

ماساژ سنتی به مدت طوالنی 
بدن را الغر می کند

چرا زنان بايد در لیوان مسی آب 
بنوشند

گروه بین المللی دانشــمندان دریافتند افرادی که حدود 2۰ گرم 
آجیل در روز مصرف می کنند کمتر به سرطان و بیماری های قلب 
و عروق مبتال می شــوند. متخصصان بیولــوژی داده های 2۹ کار 
علمی در خصوص تاثیر آجیل و دیگر خوراکی هــا از این نوع را بر 

تندرستی انسان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
8۱۹ هزار نفر در این تحقیقات شــرکت داشتند. محققان خوردن 
آجیل های مختلف از جمله دانه های جنگلی، گردو و بادام کوهی 

را پیشنهاد می کنند.
خوردن 2۰ گرم آجیــل در روز تا 3۰ درصد بروز ایســکمی قلب، 
۱۵درصد ریســک ابتال به ســرطان و 22درصد مرگ زودرس را 

کاهش می دهد.
آجیل ها حــاوی مقدار زیــادی فیبــر، منیزیــوم و چربی های 
اشباع نشده هستند که نقش مهمی در کاهش خطر بیماری های 

قلب و عروق و کاهش سطح کلسترول ایفا می کنند.

بررسی های محققان نشــان می دهد هفته ای سه بار پیاده روی 
ســریع، به تقویت قدرت باروری مردان کمک می کند. بر اساس 
نتایج این مطالعــه، حتی ورزش کم می تواند کیفیت اســپرم در 

مردان را در عرض شش ماه تقویت کند.
آزمایش های انجام شــده، طیف وســیعی از فوایــد ورزش را در 
مردانی نشان داد که سه یا چهار بار در هفته برای مدت 3۰ دقیقه 
به پیاده روی با سرعت معمولی یا تند مبادرت می کردند. به گفته 
محققان، ورزش مالیم تنش اکســیداتیو را که به اســپرم آسیب 

می زند، مهار می کند.
این مطالعه که روی 2۶۱ مرد سالم 2۵ تا ۴۰ ساله صورت گرفت، 
نشان داد کیفیت اسپرم در مردانی که ورزش می کردند، در پایان 
یک دوره ورزشــی )صرف نظر از میزان ورزشــی کــه انجام داده 
بودند( تقویت شد اما بهترین نتایج در مردانی دیده شد که ورزش 

متوسط )نه سبک و نه سنگین( انجام داده بودند.

پیاده روی سريع، قدرت باروری 
مردان را افزايش می دهد

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

روزانه يک قاشق 
چايخوری نمک 

بخوريد

 محمد هاشمی دبیر انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران گفت: 
کشور ما جزو اقلیم هایی اســت که میزان ید در غذای مصرفی کم 
بوده و ارزان تریــن و عملی ترین روش تامین یــد، در حال حاضر 

استفاده از نمک یددار است. 
ید عمدتا در غذاهای دریایی یافت می شــود اما اگر بخواهیم صرفا 
با اســتفاده از این گونه غذاها، ید بدن را تامین کنیــم باید روزانه 
3۰۰گرم تا نیم کیلو گوشــت ماهی بخوریم کــه عمال امکان پذیر 

نیست.

وی افــزود: ژاپنی ها از رژیم های غذایی خاصــی مانند جلبک های 
دریایی اســتفاده و از این طریق ید بدن خود را تامین می کنند اما 
در کشور ما این روش امکانپذیر نیست؛ به همین دلیل عملی ترین و 

ارزان ترین کار، استفاده از نمک یددار است.
دبیر انجمن پیشــگیری و درمان چاقی ایران افزود: میزان یدی که 
به نمک اضافه می شــود، بر اســاس میزان مصرف استاندارد نمک 
سنجیده می شــود. اگر روزانه یک قاشــق غذاخوری نمک یددار 
مصرف کنیم میزان ید بدن تامین می شــود. اما مشکل اینجاست 

که موضوع فقط نمک سر سفره غذا نیست، بلکه نمک پنهانی که در 
خوراکی ها و نان وجود دارد، همه و همه جزو نمک مصرفی محسوب 
می شوند و اینجاســت که باید گفت مردم ما بیش از حد متعارف از 
نمک یددار و تسویه شده اســتفاده می کنند و به همین دلیل دچار 

عوارض ناشی از کمبود ید و اختالالت ناشی از آن خواهند شد.
هاشــمی گفت: اگر بخواهیم ید بدن را از طریق ماهی تامین کنیم، 
باید روزانه 3۰۰ گرم تا نیم کیلو گوشت ماهی مصرف شود و در این 

مقدار ماهی، صد میلی گرم ید وجود دارد.

 مصــرف آجیل طول عمـــر را
 افزايش می دهد

تحقیقات جدید نشــان داده روغن کنجد در حفظ ســالمتی 
بسیار مفید بوده و برای پوســت و مو نیز عالی است. همچنین 
از این روغن می توانید در آشــپزی و برای اضافه کردن طعمی 

فوق العاده به غذا استفاده کرد.
3. مفید برای بهداشت دهان و دندان

اجداد ما برای داشــتن دندان هایی ســالم و رفع بــوی بد دهان 
مســواک نداشــتند، بنابراین در شست وشــوی دهان از روغن 
استفاده می کردند. در این روش یک قاشــق غذاخوری روغن را 
به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در دهان خود بچرخانید و ســپس بیرون 
بریزید. تحقیقات پزشکی نشان داده است این کار می تواند مقدار 
باکتری های دهان را کاهش دهد و به ســالم نگه داشتن دهان و 

لثه ها کمک کند.
4. تقويت کننده پوست و استخوان

مواد مغذی روغن کنجد مانند دانه آن نیست؛ چون روغن از بخش 
جدا شده دانه اصلی درست می شــود. اما یکی از مواد معدنی که 
در روغن باقی می ماند زینک اســت. اغلب زمانــی به یاد زینک 
می افتیم که دچار سرما خوردگی یا آنفلوآنزا شده باشیم چون می 
تواند مدت زمان یا شدت عالئم بیماری را کاهش دهد. اما زینک 
در بدن برای ساخت کالژن نیز اســتفاده می شود و به پوستمان 
انعطاف بیشــتری می بخشــد. زینک حتی می توانــد به تراکم 

استخوان نیز کمک کند.
5. روان کننده روده

همه ما ممکن است گاهی دچار یبوست شــویم. نوشیدن مقدار 
زیادی آب و اضافــه کردن فیبر به برنامه غذایــی، به روان کردن 
روده ها کمک می کند اما گاهی در مصرف فیبر غفلت می کنیم 
یا دارویی می خوریم که باعث ایجاد یبوست می شود.یکی دیگر 
از مزایای روغن کنجد این اســت که کمک مــی کند همه چیز 
دوباره به حرکت دربیاید. اســتفاده از یک یا دو قاشق غذاخوری 
روغن کنجد،باعث چرب شدن روده ها شــده و شدت یبوست را 

کاهش می دهد.

بازی آويزه ها و تقويت چشم ها
یکی از بازی هایی که می تواند برای مهارت های دیداری 
و چشــم های کودکان مفید باشــد، آویزه ها هســتند؛ 
وسایلی که از باالی ســر کودک آویزان شده و با حرکت 
کردن توجه کــودک را به خود جلب مــی کنند و باعث 

ایجاد سرگرمی در کودکان می شوند.
بهتر اســت آویزه ها ســبک باشــند که به راحتی تکان 
بخورند و همچنین حجم دار باشند تا کودکان آنها را بهتر 
ببینند. مراقب باشید آویزه ها در جایی آویزان باشند که 
دست کودک به آنها نرسد تا مبادا باعث پارگی یا افتادن 

آنها و ایجاد خطراتی برای کودک شود. 
هر چه آویزه های شــما از رنگ های جذاب تر و شــادتر 
برخوردار باشــد، برای کودکتان نیز جذاب تر می شود. 
ســعی کنید تنــوع را نیز در انــواع آنها بــه کار ببرید تا 

کودکتان خسته و کسل نشود.
اسباب بازی های قدرتی و تقويت چشم ها

یکی دیگــر از بازی هایــی که برای این مرحله رشــدی 
کودکان مفید است، اسباب بازی های قدرتی و کشیدنی 
هستند؛ مثل ماشــین های قدرتی که با کشیده شدن به 
عقب، شــروع به راه رفتن می کنند یا اسباب بازی هایی 
که پس از کوک شدن، به راه می افتند. این اسباب بازی ها 
هم باعث ایجاد سرگرمی و نشاط و هم تقویت چشم های 

فرزندتان می شود.
قايم باشک

کودکان از حدود ۱ و نیم ســالگی مــی توانند به مفهوم 
پایداری و ثبات شــیء پی ببرند. ثبات شیء یعنی اینکه 
اگر وســیله یا شــخصی را در حال حاضر نمی بینیم، به 
معنای از بین رفتن آن نیست؛ بلکه فقط مدتی از جلوی 
چشم ما دور می شود. بازی قایم باشک کمک می کند تا 

کودکان زودتر به این معنا پی ببرند.

تاثیرگذارترين دوره رشد؛ از تولد تا 2 سالگی )2( روغن کنجد )2(

هیچ کس دوست ندارد دچار افسردگی شــود. اما این به 
آن معنا نیســت که کامال می توان آن را کنترل کرد. این 
موضوع جدی و گاهی ناتوان کننده ســالمت فرد است و 
حدود 3۵۰میلیون نفر تحت تاثیر این اختالل قرار دارند. 
مطالب زیر کمک می کند تا با یادگیری عادت های درست 

روزانه، این ابر سیاه را از زندگی خود  دور کنید.
۱. چه چیزی می خوريد:

در یک مطالعه انجام شــده در مجله روانپزشکی آمریکا، 
محققان دریافتند غذاهای غربی که شامل غذاهای فرآوری 
یا سرخ شده، غالت تصفیه شده، محصوالت شیرین و آب 
جو هستند، میزان افسردگی را در مقایســه با آن گروه از 
زنان که در رژیم غذایی خود از ســبزیجات، میوه، گوشت 
و ماهی اســتفاده می کنند، باالتر می برد. محققان بر این 
باورند که مجموعه ای از اندام های ریز زنده در سیســتم 

گوارش، بر سالمت روان افراد تاثیر می گذارند.
2. چقدر می خوابید )يا اصال نمی خوابید(

جای تعجب نیســت کــه نخوابیدن نقش عمــده ای در 
سالمت روان داشــته باشــد. اختالل در خواب خود آغاز 
کننده افسردگی است. ژان کیم اســتادیار روانپزشکی در 
دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: بهترخوابیدن و رعایت 
بهداشــت خواب یعنی خاموش کردن وســایل منعکس 
کننده نور آبی چند ســاعت قبل از خواب،  مــی تواند به 

درمان افسردگی کمک کند.
3. رابطه شما با شبکه های اجتماعی:

رسانه های اجتماعی همیشه یک سرگرمی شاد نیستند. 
شواهد زیادی از ارتباط افسردگی با فعالیت های دیجیتال 

بیش از حد مانند پیام کوتاه، تماشــای رایگان کلیپ های 
ویدئویی، ایمیل، چت و غیره وجود دارد. زیرا استفاده بیش 
از حد از این موارد باعث احســاس انزوا و کناره گیری فرد 

از جامعه و در نتیجه تشدید اضطراب اجتماعی می شود.
4. روش مديريت استرس:

موقعیت های اســترس زا بیماری افســردگی را تشدید 
می کنند؛ اما در همه افراد به طور مساوی اثر نمی گذارند. 
عامل استرس زا که منجر به افســردگی می شود در واقع 
مربوط به ژن تنظیم ســطح ســروتین در مغز است. شما 
نمی توانید ژن هــا را از بین ببرید اما اســترس خود را می 
توانید کنترل کنید. تفکر، تعمق، درســت اندیشــیدن و 
تنفس عمیق می تواند در کاهش استرس روانی موثر باشد.

5. آب و هوا:
اختالل عاطفی فصلی شواهد نشان می دهد برخی از افراد 
تمایل کمتری به نور خورشــید در فصل زمستان دارند در 
حالی که قرار گرفتن در معرض نور خورشــید یک نسخه 
درمانی برای افسردگی است. نور خورشید صبح زود، پیش 
از ظهر و در اواخر بعداز ظهر، در بهبــود و اثر گذاری روی 

رفتار فرد نقش مفیدی دارد.
۶. سیگار کشیدن:

همه می دانند که مصرف سیگار عالئم افسردگی را بیشتر 
می کند. براساس مطالعات bmj، افرادی که سیگار را ترک 
می کنند نســبت به کسانی که هنوز ســیگار می کشند،  
احســاس افســردگی کمتر و خلق و خوی بهتری دارند. 
نیکوتین دارای اثرات آرام بخشــی و تمرکز اســت، ولی 

بیرون دادن آن باعث تحریک پذیری و اضطراب می شود.

 اســتفاده از برخــی دمنوش های گیاهی ســبب افزایش 
گردش خون و گرمایش در بدن می شــود. یونس حیدری 
پژوهشگر طب سنتی گفت: اســتفاده از ادویه مختلف در 

فصل سرد مفید است.
وی در ادامه اظهار داشــت: مصــرف ادویه باعــث ایجاد 
گرمــا و افزایــش گــردش خــون در بــدن می شــود. 
همچنین در فصل زمســتان اســتفاده از زعفران موجب 
ایجــاد گرمایــش در بدن شــده کــه توصیه می شــود 
 افــراد هفتــه ای یکبــار حتمــا از آن اســتفاده کنند. 
این پژوهشگر طب سنتی عنوان کرد: هر چیزی که موجب 
تســریع گردش خون در بــدن شــود، همچنین موجب 
افزایش حرارت بدن و ایجاد نشــاط می شود و خواب را هم 

کاهش می دهد.
 حیدری بیان کرد: اســتفاده از دمنوش بابــا آدم همراه با 
عســل، همچنین دمنوش ترکیب زعفــران، هل و چای 

کوهی نوشیدنی مفیدی در فصل سرماست.
 وی تصریح کرد: چــای کوهی، دارچیــن و زنجبیل یک 
دمنوش حرارت بخش است که در افراد مبتال به فشار خون 

باید با احتیاط مصرف شود.
 این پژوهشگر طب ســنتی تاکید کرد: نوشیدنی کامبوجا 
یک ترکیب فوق العاده انــرژی زا، آرامبخش و گرم کننده 
بدن است و همچنین اســتفاده از ترکیب آب گرم و عسل 
صبح به صورت ناشــتا، به باز شــدن صدا، احیای تارهای 

صوتی و گرم شدن بدن کمک می کند.
 حیدری اظهار داشت: ماساژ با روغن های خالص مختلف 
مثل روغن نارگیــل، میخک و روغن هــای آرامبخش که 

گرم کننده نیز هســتند مانند وانیل، در فصل سرد توصیه 
می شــود که برخی از آنها ضد دردهای ناشــی از ســرما 

هستند.
 وی بیان کرد: افراد باید استفاده از غذاهایی با طبع سرد را 
در این فصول به حداقل برسانند مانند سیب زمینی و برنج 
که باید به همراه ادویه پلویی یا زعفــران و مرغ و ماهی که 
همراه با ادویه مخصوص استفاده شود. همچنین استفاده از 
روغن های صنعتی  باید از برنامه غذایی، حذف و روغن های 

مفید مانند روغن کنجد یا ارده کنجد جایگزین آن شوند.
 این پژوهشگر طب ســنتی اشــاره کرد: پرتغال، نارنگی، 
خیار، هندوانه و موز جزو میوه های با طبع ســرد هستند 
که توصیه می شود افراد در این فصل از میوه های گرم مثل 
انبه، نارگیل و آووکادو اســتفاه کنند. همچنین مصرف انار 

در کنار گلپر و نمک مفید تر است.
 حیــدری گفت: پنیر طبع ســردی دارد و بایــد به همراه 
ســیاه دانه، گردو، گوجه و خیار مصرف شــود، همچنین 
بهترین صبحانه در فصل سرد استفاده از حلیم و ارده شیره 
است که به گرمایش و خونســازی بدن کمک می کند . وی 
یادآور شــد: دمنوش گل زوفا، مرزنجــوش، چای کوهی و 
آویشن یک ترکیب فوق العاده است که حاوی آنتی بیوتیک 
بوده و به افزایــش گردش خون و درمان ســرماخوردگی 
کمک می کند و  دمنوش ترکیبی چای ســفید، هل سبز، 
هل باد و ســنبل الطیب نیز یک دمنوش مفید زمســتانی 
اســت. همچنیــن اســتفاده از دمنــوش گل گاوزبان، 
سنبل الطیب و  لیمو امانی به عنوان یک دمنوش آرامبخش 

و گرم کننده بدن توصیه می شود.

دمنوش های گیاهی گرمابخشعوامل تشدید  کننده افسردگی

چای کوهی، دارچین 
و زنجبیل يک 
 دمنوش 
حرارت بخش است 
که در افراد مبتال به 
فشار خون بايد با 
احتیاط مصرف شود

بهترخوابیدن و 
رعايت بهداشت 
خواب يعنی خاموش 
کردن وسايلی که 
منعکس کننده نور 
آبی هستند، چند 
ساعت قبل از خواب 
می توانند به درمان 
افسردگی کمک 
کنند

پروبیوتیک چیست؟
رییس انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران گفت: پروبیوتیک ها 
اگر به میزان کافی مصرف شــوند، برای ســالمتی مصــرف کننده مفید 
هســتند. دکتر مریم تاج آبادی با بیان اینکه صنایع غذایی مانند ماست، 
دوغ، پنیر و بیسکویت در بازار ارائه می شوند که دارای پروبیوتیک  هستند، 
افزود: وجود پروبیوتیک در خوراک دام مانند مرغداری ها و دامداری ها به 
 مراتب مفیدتر از فرآورده های لبنی اســت. وی ادامــه داد: در تمام دنیا از

 آنتــی بیوتیک هــا به عنــوان محرک رشــد اســتفاده می شــود. باید 
پروبیوتیک ها جایگزین آن شــوند تــا مصرف آنتــی بیوتیک ها کاهش 
یابد. بزرگ ترین مشــکل ما این اســت که مردم هنــوز پروبیوتیک ها را 
نمی شناســند و آگاهی در این بخش بسیار مهم اســت. وی تصریح کرد: 
پروبیوتیک هابه نوعی غذا - دارو هســتند که در سیستم گوارشی انسان و 

حیوانات خونگرم وجود دارند.
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پیشنهاد سردبیر: 
جهان در قاب 360 درجه

معرفی بازیمعما

برنامه دارای محیط کاربری بســیار ساده ای اســت و برروی همه 
دستگاه های اندرویدی با اندروید +2/1 نصب و اجرا خواهد شد!

 Necta اپلیکیشــنی جالــب و کاربــردی از WiFi Mouse Pro
 برای اندرویدی ها اســت که با آن می توانید دستگاه تان را به موس 

و کیبورد بیسیم برای کنترل و مدیریت کامپیوتر تبدیل کنید! 
 شــاید شــما نیز دوســت داشــته باشــید روی مبل لــم دهید 
 PC و یک صفحــه کلید و موس بیســیم را برای کنتــرل از راه دور 
داشته باشــید؛ برنامه کاربردی WiFi Mouse Pro بهترین گزینه 

برای شماست! 
 این برنامه برای اتصال دســتگاه بــه کامپیوتر نیاز به یک شــبکه 
 وای فــای دارد و دارای دو برنامــه نصبــی یکــی برای گوشــی 
و دیگری بــرای ویندوز اســت؛ شــما برنامه مخصوص گوشــی 
را روی گوشــی و کالینــت مخصــوص وینــدوز را روی کامپیوتر 
 نصب می کنیــد و با یک اتصال ســاده گوشــی را بــه یک موس 
و کیبورد مجازی تبدیل مــی کنید. برنامــه دارای محیط کاربری 
 بســیار ســاده ای اســت و برروی همه دســتگاه های اندرویدی 

با اندروید +2/1 نصب و اجرا خواهد شــد! ناگفتــه نماند که برنامه 
 فوق هم اکنــون در پلی اســتور بــا قیمــت 3/99 دالر به فروش 
می رود و تا به این لحظــه +50 هزار بار توســط کاربران اندرویدی 
سراسر جهان خریداری شده اســت و از برترین ها به شمار می رود.

برخی از امکانات و قابلیت های برنامه WiFi Mouse Pro اندروید: 
- پشتیبانی از کلیک راست و چپ موس.

- حرکت مکان نمای موس با انگشتان دست.
- پشتیبانی از دکمه وسط موس برای اسکرول کردن.

- امکان ورودی متن از طریق کیبورد از راه دور.
.Ctrl + C امکان فشرده دو کلیک همزمان مثل -

- پشتیبانی از ورودی صوتی برای همه زبان ها.
- کنترل کلی برروی پخش با دکمه های لمسی.

- پشتیبانی از game mode برای کنترل بازی ها.
- اتصال خودکار برنامه هنگام اجرا کردن توســط شما و  سازگاری 

.Windows XP/Vista/7/8/Mac OSX/Linux کامل با
اپلیکیشــن کاربردی WiFi Mouse Pro هم اکنون در پلی استور 

دارای امتیاز 4/3 از 5/0 است.
 شما می توانید با لینک مســتقیم، فایل نصبی مخصوص اندروید را 

از این آدرس goo.gl/xqi3wN بگیرید.

معمای  2021
دو عدد طناب یــک متری و به انــدازه کافی فندک 
داریم و اگر ســر یا ته یک طنــاب را آتش بزنیم یک 
دقیقه طول می کشد تا کامل بسوزد، حال سوال این 
اســت که چطور می توانیم هر دو تا طنــاب را دقیقا 

ظرف 45 ثانیه بسوزانیم.

جواب معمای 2020
پسر و پدر و پدر بزرگ روی هم می شوند سه نفر که 

دو تا پدر و دو تا پسرم هستند

کســانی که به معمای2020  پاســخ صحیح 
داده اند:

- فاطمه مصطفوی  از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

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

 دانلود نرم افزار تبدیل اندروید 
به موس و کیبورد!

فیزیکدان ایرانی دانشگاه هاروارد 
برنده جایزه دستاورد علمی شد

کامران وفا، دانشــمند ایرانی دانشگاه هاروارد جایزه 
 نقدی بخش فیزیــک » جایزه دســتاورد علمی « را 

از آن خود کرد. 
این جایزه نقدی در زمینه علوم و ریاضیات به ارزش 
25 میلیون دالر به بیش از هزار فیزیکدان، ریاضیدان 

و دانشمندان علوم زیستی تعلق گرفت.
در همین راســتا کامران وفا فیزیکدان ایرانی همراه 
اندرو اســترومینگر از دانشــگاه هــاروارد و جوزف 
پولچینســکی از موسســه کاولی، جایزه سه میلیون 
دالری بخــش فیزیک را برای ارایه نظریه ریســمان 

گرفتند.
 طبق این نظریــه که هنوز اثبات نشــده تمام نیروها 
و ذرات طبیعی از ریسمان های بسیار کوچک لرزانی 

ساخته شده اند. 
این نظریه کل درک انســان از جهــان و به خصوص 

سیاهچاله های فضایی را دگرگون خواهد کرد. 
از ســوی دیگر پولچینســکی نشــان داد این نظریه 
 شــامل ذراتــی دو بعدی یــا چند بعدی اســت که 
 » برین « نامیده می شــوند. برین خالصه شده واژه

 membrane و به معنای غشــا اســت. این نظریه 
به ایجاد شاخه کامال نوینی در کیهان شناسی منجر 
شــد که در آن ممکن اســت برین ها جهــان هایی 
جزیره وار باشــند که دربعد دیگر فضا شناور هستند 
و با یکدیگر برخورد می کنند یا ممکن اســت در بعد 

باالتری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وفا و استرومیگنر در سال 199۶ با استفاده از نظریه 
ریســمان اطالعات موجود و انتروپی یک سیاهچاله 
را محاســبه کردند. نتایج به دست آمده از محاسبات 
آنان پیش بینی اســتیفن هاوکینگ درباره نشــت 
تابش اشعه ها و انفجار احتمالی سیاهچاله ها را تایید 

کرد.
جایــزه دســتاورد علمــی، مجموعــه ای از جوایز 
است که در ســه گروه دســتاوردهای علوم زیستی، 
دســتاوردهای فیزیــک بنیادین و دســتاوردهای 

ریاضیات اعطا می شود.
این مراسم توسط ســرگی برین از شــرکت گوگل، 
آن وجســیکی، مارک زاکــر برگ و پرســیال چان 
از فیس بــوک، یــوری و جولیــا میلنــر و جک ما 
موســس وب ســایت علی بابا و همســرش در سال 
2012 برای نخســتین مرتبه در آمریکا برگزار شد. 
 برندگان ایــن جایزه در پروســه ای آنالین و عمومی 

انتخاب می شوند.

شرکت خودروســازی آئودی با همکاری شــرکتی آلمانی ماه نوردی ساخته  که قرار 
است سال آینده روی همان نقطه ای که ماموریت آپولو فرود آمد، روی ماه فرود بیاید.

 این ماه نورد کواترو نام دارد و قرار است توســط فرودگر Alina دو دستگاه از کواترو 
 به ماه برده شوند و در آزمایش فشار مورد بررســی قرار گیرند و تا پایان سال 2012 
در منطقه ای در خاور میانه در شبیه ســازی ماموریت نهایی حضور داشــته باشند. 
ماموریت پرتاب این دو ماه نورد به منطقه تائوروس لیترو در ماه اواخر ســال 201۷ 
میالدی انجام می شــود و دو ماهنورد به منطقه فرود آپولو 1۷ خواهند رفت تا آنچه 
 از این ماموریت در ســال 19۷2 روی ماه به جا مانده را با اســتفاده از چهار دوربین 

و تصاویر سه بعدی و3۶0 درجه به زمینیان نشان دهند.
این ماهنورد با هدف برنده شدن در مســابقه جایزه بزرگ ماه گوگل که30 میلیون 
دالر بوده،  ســاخته شده است. این جایزه به شــرکت یا فردی تعلق خواهد گرفت که 
بتواند تا دسامبر سال 201۷ ماهنوردی روباتیک را ساخته، به سمت ماه پرتاب کرده 
 و روی ماه فرود آورد و ماهنــورد بتواند500 متر روی ماه حرکــت کرده و تصاویری 

با وضوح باال به زمین ارسال کند.

شاهدان عینی از سقوط شهاب سنگ در منطقه جنگلی خاکاسی سیبری خبر 
دادند که پیش از برخورد به زمین بر اثر انفجار متالشی شد. 

شــبکه دوم تلویزیون دولتی روســیه روز ســه شــنبه اعالم کــرد: قطعات 
شهاب سنگ نسبتا بزرگ نزدیک سد بزرگ ســایانو - سوشینسک در منطقه 
سیبری در تایگا ســقوط کرد. در این گزارش به نقل از شــاهدان عینی آمده 
است که پیش از رسیدن شهاب سنگ نورانی به زمین، صدای انفجار شدیدی 
شنیده شد که صدای آژیر دزدگیر خودروها را به صدا درآورد و سبب وحشت 
 شد. ویکتور گروخوفسکی اســتاد دانشگاه دولتی اورال روســیه در این باره 
به خبرگزاری ایتارتاس گفت که شهاب ســنگ سقوط کرده نسبتا بزرگ بوده 

که با کاوش مسیر زمینی می توان قطعه های آن را در جنگل پیدا کرد.
دانشمند روس این احتمال را بعید ندانســت که قطعات شهاب سنگ در چند 

منطقه جنگلی و صعب العبور سقوط کرده باشد.
 شــاهدان عینی تصاویر و فیلم هایی را از این واقعه ضبط کرده اند که نشــان 
 می دهد، شهاب سنگ در مسیر سقوط ســه بار نورانی شده و منطقه اصابت را 

با وجود اینکه شب هنگام بود، روشن کرده است.

هانس هولیــن ) Hans Hollein ( یکی از شــخصیت های برجســته معماری 
 پســت مدرن، پارک تفریحی طراحی کرده کــه بازدیدکنندگان را به ســفری 
در اعماق زمین می برد. این سازه یک آتشفشان مصنوعی با چشمه های جوشان 
در زیر زمین اســت که با تکان ها و ارتعاشــات فوران فعالیت آتشفشــان را برای 

بازدیدکنندگان تداعی می کند.
این پارک تفریحی در منطقه Auvergne فرانســه قرار دارد که دارای کوه های 
آتشفشانی فراوانی است. ساخت این پارک از ســال 1994 آغاز و در سال 2002 

تکمیل شد و از نمونه های برجسته معماری پیشرفته محسوب می شود.
این سازه به شکل مخروط و نماد آتشفشــان حاکم بر دنیا و بسیار پیچیده است. 
در معماری درونی این ســازه از گدازه های جامد و روان تشــکیل شده تا فوران 
آتشفشان شبیه سازی شــود، در نتیجه بازدیدکنندگان نیرو و قدرت طبیعت را 
بهتر درک می کنند. با پایین رفتن و نزدیک شــدن به مرکز، شــاهد دیواره های 

ساخته شده از فلزات طالیی با نورپردازی خاص خواهیم بود.
در این مــکان کنفرانس هــا و تحقیقات فراوانــی با هدف تاثیــر مثبت فعالیت 

آتشفشان ها بر حاصلخیزی و باروری زمین برگزار می شود.

سقوط و انفجار شهاب سنگ در سیبریروبات آئودی به ماه می رود به اعماق زمین سفر کنید

جدید ترین شــایعات در مورد گوشــی G6 حکایــت از آن دارد که 
پرچمدار جدید ال جی ممکن اســت به ویژگی هایی مانند شــارژ 
 S8 بی ســیم و مقاومت در برابر آب مجهز شــود. شــاید گلکسی 
از سامسونگ تنها پرچمداری نباشد که در فوریه سال آینده منتظر 
رونمایی از آن هســتیم. کمپانــی ال جی نیز در حــال حاضر روی 
نســخه  جدید پرچمدار خود یعنی G6 تمرکز دارد و امیدوار است 
که مدل جدید بتواند جبران مافات کنــد و این کمپانی را مجددا به 
 G6 عرصه  رقابت بازگرداند. جدید ترین شــایعات در مورد گوشــی
حکایت از آن دارند که ال جی ممکن اســت طراحی پرچمدار جدید 
خود را به طور کامل تغییر دهد و از یک زبــان طراحی جدید در آن 
استفاده کند. پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر عدم استفاده  ال جی 
از طراحی ماژوالر در G6 مطرح شده بود. همچنین به نظر می رسد 
که نمایشگر G6 به قابلیت مقاومت در برابر آب مجهز خواهد شد که 
 V این خود ضدآب بودن بدنه را نیز نوید می دهد. گوشی های سری
ال جی از مقاومت نسبتا خوبی در برابر فشار و ضربه برخوردار هستند 
و با توجه به اینکه سامسونگ با اضافه کردن ویژگی مقاومت در برابر 
آب به پرچمداران خود، روز بــه روز تنور رقابــت را داغ تر می کند، 
احتماال ال جی نیز دست به کار شــود و از این ویژگی در گوشی های 
پرچمدار خود استفاده کند.  اما شــایعات در مورد G6 به همین جا 
ختم نمی شود و شایعات دیگر خبر از این می دهند که ال جی ممکن 
است گوشی جدید خود را به قابلیت شــارژ بی سیم نیز مجهز کند. 
 با توجه به اینکه در حــال حاضر اکثر پرچمداران موجــود در بازار 
 از قابلیت شــارژ بی ســیم بهره می برنــد، ممکن اســت ال جی نیز 
 برای عقــب نماندن از کــورس رقابــت، پرچمدار جدیــد خود را 

به این قابلیت مجهز کند.

 اینســتاگرام یکــی از محبوب تریــن شــبکه های اجتماعی برای 
اشتراک گذاری عکس ها و ویدیوهایی از بخش های مختلف زندگی 
 و افکار کاربران اســت. چند سالی اســت که از فعالیت این سرویس 
می گذرد، اما با وجود سن نه چندان کم، این سرویس همچنان فاقد 
برخی قابلیت های بسیار مهم است که کاربران از مدت ها پیش انتظار 
آنها را می کشیدند. در هر حال در جدیدترین بروزرسانی ایسنتاگرام 
برخی از این ویژگی های مورد انتظار باالخره عرضه شدند که در ادامه 
با آنها آشنا خواهیم شــد. هدف از اضافه شدن تمامی این قابلیت ها 
این اســت که کاربران بتواننــد کنترل بیشــتری روی مخاطبانی 
 که محتوای آنها را می بینند داشــته باشــند و نحــوه تعامل خود 
با این افراد را مدیریت کنند. اولین قابلیت جدید اینستاگرام به شما 
امکان می دهد که به صورت مســتقیم و بدون نیاز به منشن کردن، 
به کامنت های سایر افراد زیر پســت های خود یا سایر پیج ها پاسخ 
دهید. عالوه بر این اکنون می توانید با ضربه زدن روی قلب کوچکی 
 که کنار کامنت ها قرار دارد، آنها را الیک کنیــد. با یکی دیگر از این 
قابلیت های جدید از این پس می توانید پیش از انتشــار یک پست، 
با اســتفاده از قابلیتی به نام Advanced Setting که در آخرین 
 مرحله انتشــار یک پســت، در پایین صفحه نمایش داده می شود،

 امــکان کامنــت گذاشــتن روی این پســت را به صــورت کامل 
غیر فعال کنید. عالوه بر این اکنون می توانید به راحتی کاربرانی که 
نمی خواهید دیگر در فهرست فالوورهای شما باشند را حذف کنید. 
برای این کار باید به فهرســت فالوورها رفته و روی گزینه سه نقطه 
ضربه بزنید. اینستاگرام به شــما اطالع می دهد که کاربر مورد نظر 
از این که او را از فهرســت فالوورهای خود حــذف کرده اید، خبر دار 
نخواهد شد. تا پیش از این تنها راه برای جلوگیری از دسترسی برخی 
 افراد موجود در فهرست فالوورها به پســت ها، بالک کردن آنها بود. 
در کنار تمامی موارد اکنون قابلیت جدیدی برای گزارش افرادی که 
به خود آسیب می رسانند به اینستاگرام اضافه شده است. اگر کاربران 
ببینید که شــخصی تصویر یا ویدیویی را در حال آسیب رساندن به 
خود منتشر کند، می تواند به صورت ناشناس این فرد را به اینستاگرام 
 معرفی کند. به این ترتیب ممکن اســت این فــرد در نهایت بتواند 
با یک متخصص مالقات کرده و مشــکالت خود را حل کند. به گفته 
Kevin Systrom مدیر عامل و موسس اینستاگرام، تیم پشتیبانی 
این شبکه 24 ســاعته هفت روز هفته در حال تالش هستند و بدون 
وقفه تمامی این گزارش ها را بررسی می کنند. اینستاگرام قصد دارد 
با ارایه تمامی این قابلیت ها ســرویس خود را بــه محیطی ایمن تر 
برای کاربران تبدیل کند. عالوه بر این اینســتاگرام معتقد است که 
با استفاده از این قابلیت های جدید کاربران با آرامش بیشتری عالقه 

مندی ها و تفکرات خود را به اشتراک می گذارند. 
 عالوه بر این اینستاگرام مدعی شــده که این تنها شروع کار است و 

به زودی شاهد اضافه شدن قابلیت های مشابه بیشتری خواهیم بود.

سعدی می گوید: بسیار سفر باید کرد تا پخته شود خامی. 
درست است که سفر کردن جنبه های تربیتی زیادی برای 
مسافر دارد، اما از جنبه تماشای زیبایی های مکان هایی که به آن جا سفر 

می کنید، نمی توان غافل شد. 
 ایران ما زیباســت و در آن شکی نیســت. اگر از گردشــگری اطالعاتی 
داشته باشید، شما هم این موضوع را تصدیق خواهید کرد، اما زیبایی های 
دنیا هم کم نیســتند. هزینه مســافرت به اقصی نقاط ایــن کره خاکی 
متاسفانه حساب بانکی پر و پیمونی می خواهد که قطعا برای همه با سطح 

انتظارات مختلف مقدور نیست. 
 اما فناوری به وســیله مجازی ســاختن این مســافرت ها به کمک افراد 
آمده است. نیازی به داشتن حساب بانکی با مانده حساب چندین رقمی 
نیست، کافی است حساب بانکی داشته باشید که از پس تهیه یک لپ تاپ 
به همراه اینترنت خوب بر آید. بعد کافی اســت به ســایت نماهای3۶0 
 goo.gl/uUnTxR درجه از اماکن دنیــا حتی ایران کــه در نشــانی 
) حروف نشــانی را همان طور که می بینید وارد کنید ( قرار دارد، سری 
بزنید. افراد آزاد به صورت شخصی از اماکن مورد دلخواه خود عکس های 
3۶0 درجه تهیه کرده و در این وب ســایت قرار داده انــد. وقتی وارد این 
سایت می شوید در قســمت باالی آن لینکی به نام Explore وجود دارد 
که اگر روی آن کلیک کنید، لینک map را می توانید ببینید. روی آن که 
کلیک کنید نقشه جهان برای شما باز می شود که می توانید در آن به مرور 
پرداخته و شــهر مورد نظر خود را پیدا کنید. روی نقشه می توانید با رول 
ماوس زوم کنید. در صورتی که روی محل خاصی زوم کردید، می توانید 
در آن جا عکس هایی که قرار داده شــده اند را ببینید. روی هر عکس که 
کلیک کنید، در صفحه ای جدا باز شده و از آن به بعد می توانید به صورت 
3۶0 درجه تمام فضای عکس را بدون انتها ببینید. در این ســایت کمی 

پرسه بزنید تا دیدنی های جهان را در صفحه  نمایش خود ببینید.

شایعات تازه از ویژگی های جدید 
G6 ال جی

 با قابلیت های جدید اینستاگرام
آشنا شوید

جهان در قاب 360 درجه

معرفی سایت

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

نســل جدید موبایل های هوشــمند به ســرعت در میان 
کاربران سراسر دنیا جای خودشان را باز می کنند. 

در واقــع کاربران برای دسترســی به ســرعت و کیفیت 
بهتر حاال ســراغ موبایل های مبتنی بر شــبکه ارتباطی 
4G می روند. به طــور کلی اما آمارها نشــان می دهند که 
 صادرات جهانی موبایل های هوشمند تا پایان سال 201۶ 
به 1/45 میلیارد دستگاه خواهد رسید که این میزان برابر 

با رشد ساالنه ۶/ 0 درصدی است.
هرچند روند رشــد این بازار هنوز مثبت است، اما کاهش 
چشمگیری نســبت به رشد ســاالنه 10/4 درصدی این 
بازار در سال 2015 داشته اســت. پیش بینی می شود که 
موبایل های هوشمند مبتنی بر 4G همچنان به روند رشد 
دو رقمی خود ادامه داده و در پایان ســال جاری میالدی 
 با رســیدن به صادرات جهانی 1/1۷ میلیارد دستگاهی، 

رشد ساالنه 21/3 درصدی را به ثبت خواهد رساند. 
 این در حالی اســت که میزان صادرات این نوع موبایل ها 

در سال 2015 برابر 9۶۷ میلیون دستگاه بوده است. 
کارشناســان و تحلیلگران بازار معتقدند که بیشــتر این 
 رشد از رونق بازارهای در حال توســعه ناشی شده است؛ 
بازار کشــورهایی مانند آسیای پاســیفیک به جز ژاپن، 
آمریــکای التین، اروپای شــرقی و مرکــزی، خاورمیانه 
و آفریقا. بررســی های IDC نشــان می دهد که تنها ۶1 
درصد از صادرات موبایل های هوشــمند بــه بازارهای در 
 حال توسعه در سال 2015 مربوط به گوشی های مبتنی 
بر 4G بوده است و انتظار می رود این رقم در سال 201۶ 

به ۷۷درصد برسد. 
 بازارهای توســعه پیدا کرده مانند آمریــکا، کانادا، ژاپن 
و اروپای غربی اما تمایل بیشــتری بــه خرید موبایل های 

مبتنی بر 4G داشــته اند و بــه همین دلیــل 85 درصد 
 صادرات موبایل در ســال 2015 به این کشــورها مربوط 

به این گوشی ها بوده است. 
 4G حاال انتظار مــی رود ســهم موبایل های مبتنــی بر 
از کل صادرات موبایل های هوشــمند به بازارهای توسعه 

پیدا کرده در سال 201۶ به 94 درصد برسد. 
» ملیســا چائو « یکی از کارشناســان موسسه تحقیقاتی 
 IDC در ایــن مــورد می گویــد: » تعرفه  های اســتفاده 
از خدمــات 4G و همچنین گوشــی های مبتنــی بر آن 
 گران تــر از 3G بوده و بــه همین دلیل هنــوز روند نفوذ 
این تکنولوژی ارتباطی چندان ســریع نیست. اما انتظار 
می رود با کاهش نســبی قیمت ها تقاضا بــرای خرید این 
گوشی ها و خدمات 4G هم افزایش چشمگیری پیدا کند. 
 در حــال حاضر ایــن تحوالت برای دسترســی بیشــتر 
به شــبکه ارتباطی 4G در بازارهایی مانند هند توســط 
بعضی اپراتورها انجام شــده اســت. در این کشور اپراتور 
 4G با عرضه ســیم کارت هــای رایگان Reliance Jio 
 4G و معرفی موبایل های هوشمند ارزان قیمت مبتنی بر
با برند خودش، توانسته تاثیر خوبی بر سازگاری بازار هند 

با این تکنولوژی ارتباطی داشته باشد. «
حاال کارشناسان و تحلیلگران انتظار دارند با ادامه کاهش 
قیمت گوشی های هوشمند مبتنی بر 4G و تعرفه خدمات 
ارتباطی آن میــزان دسترســی و نفوذ ایــن تکنولوژی 
ارتباطی در سراســر دنیا افزایش بیشــتری داشته باشد. 
 البته این کارشناســان انتظار دارند که بازار کشــورهای 
در حال توسعه روند رشد سریع تری در این زمینه نسبت 

به بازار کشورهای توسعه پیدا کرده داشته باشند. 
 IDC ریان ریــث « یکــی از کارشناســان موسســه « 
در ایــن مــورد می گویــد: » همان طــور که بــه فصل 
تعطیالت ســال نو میــالدی نزدیــک می شــویم، بازار 
موبایل هــای هوشــمند هم رونــق بیشــتری می گیرد. 
 در بازارهــای آمریکای شــمالی و اروپــای غربی گوگل 
با عرضه رســمی گوشــی های Pixel و Pixel XL توجه 
کاربران زیادی را به خودش جلب کــرده و انتظار می رود 
فروش خوبی هم داشته باشد. با این اوصاف انتظار می رود 
تاثیر گوگل در فروش موبایل های فصل تعطیالت امسال 
بیشتر از رقبای بزرگش یعنی اپل و سامسونگ باشد. البته 
انتظار داریم این روند در ســال 201۷ همچنان تغییرات 
بیشتری در بازار موبایل های هوشمند ایجاد کند و گوگل 

حضوری جدی تر و پررنگ در این بازار داشته باشد. «

آمارها نشان 
می دهند که 

صادرات جهانی 
موبایل های 
هوشمند تا 

 پایان سال 2016 
به 1/45 میلیارد 
دستگاه خواهد 

رسید که این 
میزان برابر با 

رشد ساالنه 6/ 0 
درصدی است

4G رونق بازار موبایل های هوشمند

وزارت ارتباطــات در قالــب گزارش های فصلی و مســتقل 
 اقدام به انتشــار وضعیت ارتباطات داخلی کشــور می کند 
و اکنون نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری اقدام به بررسی 
جایگاه اســتان ها از منظر خطوط همراه دایری کرده است.

گزارش وضعیت ارتباطات داخلی کشــور تا پایان شــهریور 

سال جاری به روایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منتشــر شده که در آن 
به تفکیک وضعیت ضریب نفوذ خطوط دایری در اســتان ها 
به تفکیک قید شده است. براساس این گزارش که به همت 
دفتر بررسی های فنی معاونت مذکور تهیه شده، ضریب نفوذ 

اســتان های مختلف کشور برحســب دایری خطوط همراه 
اســتخراج شــده که برای تحلیل وضعیت و جایگاه رقابتی 
اپراتورهای ارتباطی، به بررســی10 اســتان برتــر از منظر 
شــاخص ضریب نفوذ می پردازیم. در جدول بخش تصاویر 
که به ترتیب بیشــترین ضریب نفوذ دایری خطوط همراه، 
استان ها تفکیک شده اند به وضعیت هر کدام از اپراتورهای 

ارتباطی از منظر تعداد خطوط دایری پرداخته شده است.

10 استان برتر از نظر ضریب نفوذ موبایل کدامند؟

زاینده 
رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
در چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین چه گذشت؟

ویژه

معاون مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: به منظور 
بهره وری بیشتر و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی، کارگروه توسعه مدیریت 

در اداره کل ارشاد اصفهان تشکیل شد.
حجت االسالم رمضان علی معتمدی، به  سخنانی  در خصوص وظایف کاری 
در حوزه فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره و اظهار کرد: کار در حوزه مسجد، نماز 
و قرآن، توفیقی اســت که باید به آن افتخار کرد و به آن بالید. وی به تشکیل 
کارگروه توســعه مدیریت با 5 کمیته در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان اشــاره کرده و افزود: این 5 کمیته که کمیته های تخصصی 
منابع انسانی، فناوری اطالعات و دولت الکترونیک و ارزیابی عملکرد را شامل 
می شود به صورت مرتب جلسات خود را تشکیل می دهند و موارد مختلف 
حوزه های اداره کل را بررسی می کنند.معاون مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان در زمینه فعالیت در شــورای اقامه نماز به  همکاران 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان نطنز تذکراتی داده و تصریح کرد: 
در حوزه نماز جای فعالیت زیادی وجود دارد که باید از ظرفیت تمامی اقشار 
جامعه و خصوصا هنرمندان استفاده کرد تا در جهت توسعه و ترویج فرهنگ 
نماز گام های محکم و با ارزشــی برداشته شــود. وی بیان کرد: کانون های 
فرهنگی و هنری، مؤسسات فرهنگی و هنری، انجمن های هنری شهرستان 
و بخصوص هنرمندان تئاتر تحت پوشش این اداره با ساخت تئاتر، تله فیلم، 
سرود و ... درزمینه نماز و سبک و سیره زندگی اهل بیت )ع( فعالیت کنند و آثار 
خود را به صورت مستند به این اداره تحویل نمایند. معتمدی بازرسی از مراکز 
فرهنگی را بسیار مهم قلمداد کرده و خواهان بازرسی از مراکز فرهنگی تحت 
پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز شد و تاکید کرد: این 
بازرسی ها به صورت هفتگی و با جدیت تمام انجام شده تا خدایی نکرده شاهد 

تخلف در این زمینه نباشیم.

ششــمین پاتوق فیلم کوتاه اصفهان با عنوان »سینما آینده« روز شنبه 20 
آذرماه ساعت 17 در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

رییس دفتر تخصصی ســینما با بیان این مطلب گفــت: پاتوق فیلم کوتاه 
اصفهان در راستای برنامه های ســینمایی از سوی دفتر تخصصی سینما 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و انجمن سینمای جوانان استان 

اصفهان با عنوان »سینما آینده« برنامه ریزی شده است.
مصطفی حیدری اظهار داشــت: این برنامه شــنبه های هر هفته از ساعت 
17 در محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی میزبان عالقه مندان به فیلم 
کوتاه می باشــد. وی افزود: این پاتوق در ششمین برنامه خود به اکران فیلم 
 های کوتاه »امضا«  ســاخته محمد ثریا، »شکننده« ســاخته موراوسکی، 
»زیر پوست برف« ســاخته لیال وفادار، »گور مردها« ساخته علی مردمی، 
»ِکچ« ساخته مهرداد حسنی و »چشم بند« ساخته احمدرضا سیستان می 
پردازد. رییس دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان ادامه داد : در ادامه برنامه، فیلم »چشــم بنــد« با حضور کارگردان 
وعوامل فیلم و »مجتبی اسپنانی« به عنوان کارشــناس برنامه مورد نقد و 
بررسی قرار می گیرد. حیدری خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای شرکت در 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان می توانند روز شنبه 20 آذرماه ساعت 17 به محل 

کتابخانه مرکزی واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

برنامه »کوی نشاط« در حضور مردم برنامه های شــاد و با نشاطی را برگزار 
می کند.

به مناسبت هفته وحدت جشن رادیو ایران توسط گروه طنز »کوی نشاط« در 
فرهنگ سرای بهمن برگزار می شود.

این جشــن از فــردا لغایت 26آذر از ســاعت 16 تــا 18 در تــاالر مبارک 
فرهنگ سرای بهمن برگزار خواهد شد.

برای این جشن بخش های مختلفی در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان 
به بخش های طنز نمایشی »کوی نشاط« با بازی جواد انصافی ، امیر پارسی ، 
سروش جمشیدی ، شهرام السمی،فاطمه صدرایی ، مژگان عظیمی، مریم 
شایسته ، ارسالن جوالیی ، الهام زرتاختی ، پیمان قریب پناه، بهنام قربانی ، 
ویدا شهشهانی ، آسیه گرجی ، منیکا جهانبان ، سیاوش قاسمی و امیرحسین 
انصافی،محمد حسن حسینیان، اجرای زنده موسیقی نواحی توسط دو گروه 
به سرپرستی کامران همت پور و امیر حسن انصافی همچنین اجرای قطعات با 
کالم توسط خوانندگانی همچون محسن میرزازاده،  جمشید عزیز خانی، علی 
خدایی ومحمد حشمتی با موضوع هفته وحدت اشاره کرد. اجرای بخش های 
طنز توسط صدا پیشگان سیاوش قاســمی ، هومن راسخی، اجرای مسابقه 
برای تماشاگران و ایجاد درخت دوستی به صورت نمادین و انتخاب  بهترین 
جمالت در مورد هفته وحدت و همدلی مسلمانان و دعوت از میهمانان عرصه 
هنر از جمله بازیگران تلویزیون و سینما از دیگر بخش های این جشن های 
شاد است. برنامه کوی نشاط به تهیه کنندگی مهدی ساعی از آنتن رادیو ایران 

پخش می شود.

نســخه ای از کتاب »شــازده کوچولــو« چاپ ســال 1۹۴۳ در یک 
حراجی در پاریــس حدود ۹0 هزار یورو معــادل حدود ۴00 میلیون 
تومان فروش رفت که البته هویت خریدار فاش نشده است. آنتوان دو 
سنت اگزوپری این کتاب را به دوســتش هدیه کرده بود. یک خریدار 
ناشــناس با پرداخت 8۹ هزار و ۴67 یورو، صاحب نسخه ای کمیاب 
از کتاب معروف »شــازده کوچولو« شــد. به گفته دســت اندرکاران 
 این حراج، آنتوان دو سنت اگزوپری این نســخه را به دوستش هدیه

 کــرده بود. ایــن کتاب حــاوی دســت خط اگزوپری و شــماری از 
نقاشی های اوســت. کتاب »شــازده کوچولو« برای نخستین بار در 
آوریل 1۹۴۳ توســط انتشــاراتی »رینال و هیچکاک« در نیویورک 
منتشر شــد ؛ شــهری که اگزوپری در آن زمان در آن اقامت داشت. 
این کتاب تاکنون به 270 زبان و گویش محلی ترجمه شــده و بیش 
از 1۴5 میلیون نســخه از آن در سراســر جهان به فروش رفته است. 
»شازده کوچولو« داســتان پسرکی است که از ســیارکی دوردست 
می آید و برای اکتشــاف ســیارک های دیگر خانه را ترک کرده است. 
سنت اگزوپری در »شــازده کوچولو« ارزش های اخالقی، شناختش 
از جهان و انتقادش از ســقوط اخالقی جوامع در دوره جنگ جهانی 
دوم را در داستانی تاثیربخش و به زبان ادبی شــیوا بیان کرده است. 
البته آنتوان دو سنت اگزوپری هرگز موفق نشد شاهد موفقیت جهانی 
»شازده کوچولو« باشد و خیلی زود فوت کرد. کتاب شازده کوچولو در 
ایران توسط مترجم های مختلفی به فارسی برگردانده شده است که 

معروف ترین آنان متعلق به ابوالحسن  نجفی است.

معاون اداره کل ارشاد اصفهان خبر داد:

 تشکیل کارگروه توسعه مدیریت 
در اداره کل ارشاد اصفهان

برگزاری ششمین پاتوق فیلم کوتاه 
»سینما آینده« در کتابخانه مرکزی

جشن های رادیو ایران
به مناسبت هفته وحدت

فروش 400 میلیون تومانی نسخه ای 
کمیاب از »شازده کوچولو«

فیلم برداری فیلم ســینمایی »شــعله ور« به تهیه کنندگی محمدرضا 
شفیعی و کارگردانی حمید نعمت ا...  به زابل رسید.

فیلم برداری فیلم ســینمایی »شــعله ور« به تهیه کنندگی محمدرضا 
شــفیعی و به کارگردانی حمید نعمت ا...22 مهر در ســکوت خبری در 
کرج آغاز شــد. بعد از فیلم بــرداری در تهران  اکنون به لوکیشــن زابل 
 رســیده اند و ادامه کار را در این شهر از ســر گرفتند.   »شعله ور« به قلم 
»حمید نعمت ا...« و »هادی مقدم دوســت« به رشــته تحریر درآمده 
و دهمین همکاری مشترک شــفیعی و  نعمت ا...  پس از چندین فیلم 
تلویزیونی، سریال »وضعیت سفید« و فیلم سینمایی »سر به مهر« است 
که برای نمایش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده خواهد شد.در 
خالصه داستان »شعله ور« که به قلم »حمید نعمت ا...« و »هادی مقدم 
دوست« است، آمده:  چیزی که بیش از همه سختی ها و آشفتگی ها، ذهن 
و زندگی فرید را درگیر و دچار فشار کرده این است که »عددی نشده« و در 

داستان شعله ور این احساس، همه زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد ... .

ارکســتر »چکاوک« که هدف خود را زنده  نگه داشــتن آثار قدیمی 
می داند، دی ماه به خوانندگــی علیرضا فریدون پــور در تاالر وحدت 
می نــوازد. این ارکســتر همچنین در ســی ودومین دوره جشــنواره 
موســیقی فجر حضور خواهد داشــت. رضا شایســته سرپرست این 
ارکســتر و نوازنده ویولن در این بــاره توضیح داد: این ارکســتر 10 و 
11 دی ماه ســاعت 21:۳0 در تاالر وحدت روی صحنــه می رود. این 
کنســرت دو بخش دارد؛ بخش اول در مایه اصفهــان و بخش دوم در 
مایه شور اجرا می شود. آثاری که قرار اســت اجرا شوند همه قدیمی، 
از ارکستر »گل ها« اما با تنظیم های جدید هستند. ما تالش کرده ایم 

این تنظیم ها به اصل کار ضربه ای وارد نکند.
او ادامه داد: خواننــده این اجرا علیرضا فریدون پور اســت که من او را 
یادگار استاد فقیدم، اسدا... ملک - نوازنده ویولن، کمانچه و آهنگساز- 
می دانم و می توان گفت معرف فریدون پور به دنیای هنر، اســتاد ملک 

بوده است.

»شعله ور« حمید نعمت ا... 
به زابل رسید

»چکاوک«
به صدا درمی آید

اخبار

به گزارش ایمنا، رویــدادی که در دل های جمــع کثیری از 
معلولین و توانخواهان ســرزمینمان موجی از شوق و امید به 
راه انداخت و به همین دلیل هم بود که نــام خود را واژه زیبا و 
پرمعنای »امیدآفرین« انتخاب نمــود در طی 5 روز از صبح تا 
 شام در ســالن های اصلی اجرای نمایش در اصفهان ولوله ای

 ایجاد کــرد و لبخند رضایت و شــادی فراوانــی را بر لب های 
کودکان توانخواه و خانواده های آنان نشــاند. توانخواهانی که 
شــاید به ظاهر، قدرت بروز و شــکوفایی در جامعه را نداشته 
باشند، اما در این روزها نشــان دادند که با قرار گرفتن بر روی 
صحنه تئاتر می توانند بهتر از بســیاری از انســان های سالم 
بدرخشند و ضعف و کمبود خود را در پشت توانمندی های بی 

شمارشان پنهان کنند.
درخشــش معلولین اصفهانی بــر صحنه نمایش 

اصفهان
مســئول کمیته روابط عمومی و امور بیــن الملل چهارمین  
جشــنواره تئاتر معلولین در ابتدا این جشــنواره را محصول 
همکاری اداره کل بهزیستی استان با شهرداری اصفهان اعالم 
کرد و از حضور شــهرداری به عنوان عاملــی موثر و حمایتگر 
سخن گفت. علیرضا قناعت کار از حضور ۴1 گروه نمایشی در 
این جشنواره خبر داد و مسئولیت داوری آثار را بر عهده جمعی 
از هنرمندان شاخص کشور همچون افسانه بایگان، قطب الدین 
صادقی، اصغر همت و افسر اســدی دانست و هدف از برگزاری 
این جشــنواره را ایجاد فرصتی برای افراد توانخواه عنوان کرد 
تا بتوانند خود و توانمندی هایشان را ابتدا به خودشان و سپس 
به جامعه و مردم اثبات کنند. وی همچنین هنر تئاتر را دارای 
قابلیتی فراوان برای بروز این شکوفایی دانست و از تئاتر درمانی 

به عنوان یکی از بهترین روش های درمان نام برد.
تجدید میثاق با شــهدا، آغازگر جشنواره تئاتر 

معلولین
افتتاح این جشــنواره جهانی اما با تجدید میثاق با شهدای 8 
ســال دفاع مقدس در گلستان شــهدای اصفهان همراه بود. 
صبح روز 12 آذرماه قبور مطهر شــهدا شاهد حضور و تجدید 
میثاق عوامل برگزاری جشــنواره به همــراه رییس اداره کل 
بهزیستی استان و شــهردار اصفهان بود. پس از آن نیز مراسم 
افتتاحیه با حضور 6 نماینده از کشــورهای مختلف جهان در 
کاخ موزه چهلستون برگزار شد و ســپس میهمانان به سمت 
میدان امــام)ره( عزیمت کرده و در آنجــا در حضور جمعی از 
کودکان توانخواه به برپایی جشن و ســرور و به هوا فرستادن 

بادکنک هایی رنگین پرداختند.
 استقبال بی نظیر مردم، در زیر باران رحمت الهی

روز نخســت جشــنواره تئاتر معلولین با بارش باران رحمت 
الهــی در پایتخت فرهنگ و تمدن اســالمی همراه شــد. در 
طی این روز ۹ نمایش از اســتان های مختلف کشور همچون 
بوشــهر، قم و یزد و کشــورهایی همچون بلژیک در ۴ سالن 
نمایش شــهر به روی صحنه رفت و با اســتقبال قابل توجهی 
ازســوی مردم مواجه شــد. در چنین روزی نیز منوچهر آذر 
یکی از بازیگران پیشکسوت ســینما و تلویزیون کشور که به 
بهانه اجرای نمایش »جشــن تولد فاطمه« در این جشــنواره 
به اصفهــان آمده بــود، درخصوص این جشــنواره ســخن 
گفت و آن را بستری مناسب برای رشــد و پیشرفت معلولین 
در عرصه های مختلف دانســت. بازیگر ســریال روشــن تر از 
خاموشــی یادآور شــد: خوشــبختانه روش تئاتر درمانی در 
ایران رو به فزونی اســت و حتــی درمانگری که بــه تازگی از 
کشــور آلمان به ایران آمده و از نزدیک این طرح را مشــاهده 
کرده بــود، معتقد بود که ایــن فعالیت با این میــزان قدرت و 
بازدهی چشــمگیر در کشــورش وجود ندارد. وی همچنین 
 از روند ســاخت نمایش جشــن تولد فاطمه ســخن گفت و 
عنوان کرد: این نمایش در مرکز توانبخشــی آفتاب در شــهر 

 کرج و با حضور چنــد کودک توانخــواه در ایــن مرکز تهیه 
شده اســت. مدیریت مرکز آفتاب را دخترم و همسر ایشان بر 
عهده دارند و خود بانی راه اندازی آن در ســال های گذشــته 
بوده اند که به عنوان بهترین مرکز توانبخشــی نیز در کشــور 
انتخاب شــده اســت. وی از اختصاص امکانات مختلف برای 
کودکان توانخــواه در این مرکز خبر داد و گفت: تالش شــده 
است تا در این مرکز با طراحی ابزارآالت و قطعات مختلف، روند 
آموزشی کودکان با سهولت بیشتری انجام گیرد. ضمن اینکه 
بازیگران نمایش جشــن تولد فاطمه نیز از میان این کودکان 
انتخاب شده اند و امکانات تمرین و ساخت نمایش در این مرکز 

تخصصی فراهم شده است.
اجرای 5 نمایش در بخش بزرگسال و 2 نمایش در 

بخش کودک در دومین روز
دومین روز از جشنواره تئاتر معلولین هم با اجرای 12 نمایش 
همراه بــود. در چنین روزی هــم اگرچه هوای بارانی شــهر 
اصفهان، رفت و آمد به ســالن های نمایش شهر را برای مردم 
با مشکل مواجه ساخت، اما این نمایش ها همچنان با استقبال 
چشمگیری ازسوی مردم هنردوســت اصفهان مواجه شد. در 
این میان انتشار نشریه امیدآفرین با محوریت تشریح جزئیات 
برگزاری آثار نمایشی در جشنواره از دیگر اقدامات قابل توجه 

ازســوی عوامل اجرایی جشنواره بود. این نشــریه توانست با 
انتشار در هر روز از برگزاری جشــنواره ، مخاطبان بسیاری را 
با خود همراه ســازد.گفت وگو با هنرمندان، بازیگران و داوران 

جشنواره از جمله بخش های این نشریه بود.
 روز سوم  و اجرای 11 نمایش

در ســاعات آغازین روز ســوم، نمایش »زن طلبــون« از یزد 
به کارگردانی ســید مهدی محمدی و براســاس متن روح ا... 
خدامی در تاالر هنر روی صحنه رفــت. در همین ایام نمایش 
کودکانه »یه دســت صــدا نــداره« کاری از محمد صمدی 
و نوشــته یونس صحرارو از کردســتان در ســالن فرشچیان 
 میزبــان مخاطبان بــود. نمایش »امــل« از خوزســتان، در

هنر سرای خورشید نمایش داده شــد. »امل« نوشته مهاجر 
ســواعدی به  کارگردانی عبدا... ندومی اســت که با نگاهی به 
فرهنگ منطقه خوزســتان، داســتان مصائب مادر و دختری 
 معلول را روایت می کند. نمایش »امل« به نوعی نسخه متضاد 

»باغ وحش شیشه ای« تنسی ویلیامز است.
جشن تولد فاطمه، بازگشــت به بکت، تریبون و کاشکی هم از 

دیگر نمایش های اجرا شده در 
این روز بود.

 روز چهارم، ایســتگاه 
آخر وتالشی بی وقفه!

برگــزاری  از  روز  چهارمیــن 
جشــنواره تئاتــر معلولیــن را 
می تــوان در خاطــره ای بــه 
یادماندنی برای همیشــه به یاد 
آورد وقتی که مــردم اصفهان 
با اشــتیاقی کم نظیر در هوای 
لطیــف و بــاران زده شــهر، 
خودشــان را بــرای تماشــای 
نمایش »شاه لیر« به نمایندگی 
از کشور ارمنســتان به مجتمع 
فرشــچیان  هنری  فرهنگــی 
رسانده و در ازدحامی چشمگیر 
و بــه یادماندنــی به تماشــای 
نمایــش نشســتند. در حین 
اجرا حتی پلکان ســالن هم از 
جمعیت پر بود و این باعث شد 
تا بازیگران هم برای اجرا سنگ 
تمام گذاشته و در پایان شبی به 

یاد ماندنی در ذهن و خاطره مردم ثبت شود.
 زنگ پایان...

زنگ پایانی چهارمین جشنواره معلولین به میزبانی شهر هنرو 
هنرمندپرور اصفهان در ســالن کوثر اصفهــان به صدا درآمد. 
در این مراسم که با شــوق و ذوق بی حد کودکان آمیخته بود، 
مسئوالن و مدیران استانی و کشــوری به ایراد سخن پرداخته 
و هریک به سهم خود بر اهمیت پرداختن به معلولین و مسائل 
مربوط به آنها و برگزاری جشنواره تئاتر به عنوان بستری برای 

رشد آنان تاکید نمودند.

از ابتدا تا انتهای یک رویداد بزرگ فرهنگی؛

در چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین چه گذشت؟
نصف جهان از 12 آذرماه امســال شاهد برگزاری 
یکــی از مهم ترین رویدادهــای فرهنگی و هنری 

کشور و بهتر بگوییم جهان بود.

موسیقی

نخستین دوره جشنواره »موسیقی کالسیک ایرانی« قرار 
اســت از فردا تا 2۴ آذر ماه در تاالر رودکــی تهران برگزار 

شود. 
تمرکز این جشــنواره بر گروه ها، آهنگسازان و خوانندگان 

نسل میانی موسیقی اصیل ایرانی است.
یکی از گروه هایی که نامش در جدول اجراهای نخســتین 
دوره  این جشــنواره به چشــم می خورد، گروه موسیقی 
»امیر جاهد« است که سرپرستی این گروه را مهدی مّساح 

بیدگلی نوازنده بم تار برعهده دارد.
سرپرست گروه موســیقی »امیر جاهد« درباره این گروه و 
اجرایش در جشنواره »موســیقی کالسیک ایرانی«، گفت: 
گروه »امیر جاهــد« به نام مرحوم اســتاد محمدعلی امیر 
جاهد، تصنیف ســاز بزرگ موســیقی ایرانی، در خانه این 

استاد و زیر نظر شهرداری تهران فعالیت می کند. 
مســاح بیدگلی افزود: قرار اســت گروه ما در جشــنواره 
»موسیقی کالســیک ایرانی« اجرایی داشــته باشد و ما از 
این اتفاق خوشــحالیم و امیدواریم بتوانیم رضایت خاطر 

مخاطبان را جلب کنیم.
 سرپرســت گروه »امیر جاهد« درباره  قطعه هایی که قرار 
اســت این گروه در جشــنواره اجرا کند، گفــت: »صوفی 
خانقاهی«، »ســودای دل«، »پروانــه«، دو قطعه  ضربی، 
آواز و تکنوازی تار قطعه هایی اســت که اجرای گروه را در 

جشنواره تشکیل می دهد.
مّســاح بیدگلی همچنین دربــاره ترکیــب اعضای گروه 
موســیقی »امیــر جاهد« در جشــنواره، گفت: حســین 
روزبهانی آهنگســاز گــروه اســت و علی یاری پــور نیز 

خوانندگی گروه ما را بر عهده دارد. 
نوازندگان گروه نیز عبارتند از الناز نوتاش )عود(، ســجاد 
خانقاهی )سنتور(، رامین عبدالهی )کمانچه(، امیرحسین 
موسوی )دف(، ســعید میرزاحســینی )نی(، آرزو کامیار 
)پرکاشــن( و مجید علیزاده )تنبک( و  بنده نیز نوازنده  تار 

باس هستم. 
این نوازنده درباره جشــنواره »موسیقی کالسیک ایرانی« 
گفت: برنامه ریزی ها در جشــنواره بسیار دقیق و حرفه ای 
بوده اســت، هر چند باید درباره برگزاری آن، پس از پایان 

جشنواره نیز نظر داد.
 به هر ترتیب مــی توانم بگویــم تا این لحظــه همکاری 
بسیار خوبی با گروه ها شــده و همه چیز خوب بوده است. 
سرپرســت گروه موســیقی »امیر جاهد« درباره رقابتی 
شــدن جشــنواره در دوره های آینده هم گفــت: ترجیح 
می دهم این اتفاق نیفتد؛ ما از برگزاری رویدادهای رقابتی 
ذهنیت خوبی نداریــم و همواره این اتفاق به شــکلی رخ 
داده که ترجیح می دهیم در بخش جنبی حضور داشــته 
باشیم. تجربه نشان داده در بخش رقابتی، برگزار کنندگان 
برخورد منصفانــه ای ندارند و یا آن طور کــه باید، به این 
موضوع اهمیت نشــان نمی دهنــد و ما این اتفــاق را در 
جشنواره موســیقی فجر دیده ایم چرا که متاسفانه بخش 

رقابتی همیشه دچار نوعی بی اهمیتی شده است. 
 مســاح بیدگلــی افــزود: به بــاور مــن اگر نظــر دیگر 
موسیقی دان ها را هم بپرســید، آنان نیز تمایل چندانی به 
این موضوع نشــان نمی دهند و ترجیح مــی دهند بخش 

رقابتی را برای اجرای خود انتخاب نکنند.
 البتــه بخش رقابتی مــی تواند به رونق جشــنواره کمک 
کند، امــا به نظرم این اتفاق در جشــنواره های کشــور ما 
نتیجه خوبــی نخواهد داشــت و به ناراحتی و دلســردی 

موسیقی دانان می انجامد. 
گروه موسیقی »امیر جاهد« سه شنبه، 2۳ آذر ماه ساعت 
17 تا 1۹ در قالب اجراهای نخستین جشنواره »موسیقی 
کالســیک ایرانی« در تاالر رودکــی روی صحنه می رود. 
نخستین جشــنواره »موسیقی کالســیک ایرانی« 1۹ تا 
 2۴ آذر ماه بــه دبیری امیر مردانه در تــاالر رودکی تهران 

برگزار می شود.

دغدغه من در فیلم ســازی کار کردن بر روی مسائل 
اجتماعی و موضوعات انسانی است.

حسین نارمنجی، مستند سازی که فیلمش با عنوان 
»باغچه کوچک خانه مان ســبز اســت« امسال در 
بخش خرد و تجربه جشنواره سینما حقیقت حضور 
دارد در خصوص جشنواره ســینما حقیقت و بخش 
خرد و تجربه گفت: من این خواهش را دارم که اکران 
فیلم های بخش خرد و تجربــه را دوباره تکرار کنند، 
چون فیلم های این بخش تنها یک بار نمایش دارند 
و تکرار نمی شــوند. وی عنوان کــرد: بخش خرد و 
تجربه در جشنواره سینما حقیقت بخشی مجزاست 
که فیلم های این بخش، در رابطه با سالمندان است 
و من از دســت اندر کاران این بخش سپاسگزارم که 
باعث شدند هم فیلم من و هم سالمندان دیده شوند. 
این مستند ساز در خصوص داستان مستندش گفت: 
روایت عاشقانه یک زوج سالمند است که یکی از آنها 
به دلیل کهولت ســن، برخورد و رفتار هایش همانند 
یک کودک تازه متولد شــده اســت و میزان توجه 

اطرافیان و همسرش را به چالش می کشد.
وی در خصوص اکران مســتندش گفــت: این کار 
محصول واحــد تصویری حوزه هنری با مشــارکت 
استودیو سینمایی هفت است و با همت و لطف حوزه 
هنری به احتمــال زیاد اکرانی خصوصــی برای این 
مستند برگزار خواهد شد. این مســتند ساز با اشاره 
به اینکه دومین مســتند خود را ســاخته است، در 
خصوص عالقه اش به کارگردانی فیلم های داستانی 
بلند، اظهار داشــت: برای من اصال مهم نیســت که 
کار بلند بســازم، یکی از دغدغه هــای بزرگ من در 
فیلم سازی کار کردن در خصوص معضالت اجتماعی 

و موضوعات انسانی است.

سرپرست گروه موسیقی »امیر جاهد«:

ای کاش جشنواره »موسیقی کالسیک ایرانی« رقابتی نشود
یک مستند ساز ؛

ساختن فیلم سینمایی 
دغدغه ام نیست

سینما

داریوش مهرجویی را که امروز نیمه دوم دهه هشــتم 
زندگی خــود ســپری می کند، مــی تــوان از جمله 
سینماگرانی برشمرد که در ریل گذاری سینما تاثیری 

انکار ناپذیری داشته است.
شاید به ندرت بتوان ســینماگری را یافت که تحسین 
حضرت امام خمینــی)ره( از فیلم ســینمایی »گاو« 
ســاخته مهرجویی را در دوره ای که سینمای ایران در 

قرق فیلم  فارسی بود به یاد نداشته باشد.
در ســال های ابتدایی دهه 60 نیز این فیلم ساز »موج 
نو«، دســت از تاثیرگذاری بر سینما و ادبیات برنداشت 
 و فیلم های او بــه الگویی برای فیلم ســازان بعد از وی 

قرار گرفت. 
هم نشــینی و انس مهرجویی با ادبیات به روشــنی در 
آثار او قابل مشــاهده است، از همان ســال های اولیه 
فیلم ســازی این کارگردان، فیلم نامه های مهرجویی 
اقتباســی از مهم ترین رمان های معاصر بود و به نوعی 
می توان مهرجویــی را تاثیرگذارترین ســینماگر در 
ارتباط دادن ادبیات و ســینما و استاد اقتباس ادبی در 

سینما دانست. 
هوشــنگ مرادی کرمانــی، لوییس بونوئــل، نیکالی 
گوگول، دیوید ســالینجر و هنریک ایبســن از جمله 
نویسندگانی هســتند که  آثار آنها از سوی مهرجویی 
دستمایه ســاخت فیلم های »مهمان مامان«، »بانو«، 
»چه خوبه که برگشتی«، »پری«، »سارا« و »اشباح« 

قرار گرفت.
داریوش مهرجویی در 17 آذر ماه ســال 1۳18 متولد 
شد، گرچه در این یادداشــت کوتاه که به بهانه هفتاد و 
هفتمین سالروز تولد مهرجویی به نگارش درآمده قادر 
نخواهیم بود که به مرور و بررسی آثار مهرجویی بزرگ 
بپردازیم اما حیف اســت که از آثار تاثیرگذار و محبوب 

منتقدان و مردم در سال های میانی دهه 60 نام نبرد. 

داریوش مهرجویی، استاد 
اقتباس ادبی در سینما

دیدگاه

چهارمین روز از 
برگزاری جشنواره 

را می توان در 
خاطره ای به 

یادماندنی برای 
همیشه به یاد آورد 

وقتی که مردم 
اصفهان با اشتیاقی 

کم نظیر در هوای 
باران زده شهر، 

خودشان را برای 
تماشای نمایش 

»شاه لیر« به 
مجتمع فرشچیان 

رساندند
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پیشنهاد سردبیر:
آیا نیروی غیر بومی جایگزین نیروی بومی می شود؟

اخبار

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان گفت: دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
بــه منظــور فعالیــت در زمینــه میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری می توانند با دریافت وام های 
ارزان قیمــت تا ســقف 100 میلیون تومــان، زمینه 

اشتغال مناسبی برای خود و دیگران ایجاد کنند .
بهمن عسگری سوادجانی اظهار کرد: بایستی مدیران 
دستگاه های اجرایی و دولتی استان به منظور پیشبرد 

اهداف خود، ارتباط مفیدی با دانشگاه ها برقرار کنند.
وی افزود: دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی به 
منظور فعالیت در زمینه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری می توانند با دریافت وام های ارزان قیمت تا 
سقف 100 میلیون تومان، زمینه اشتغال مناسبی برای 

خود و دیگران ایجاد کنند .
عسگری ســوادجانی گفت: این اداره کل برای پوشش 
اشتغال دانشــجویان فارغ التحصیل و افراد عالقه مند 
به کار در زمینه های ایجاد کمپینگ های گردشــگری، 
خانه های مسافر، هتلینگ، اقامت های بومی گردی و ... 

آمادگی الزم را دارد.
وی با اشــاره به اینکه هر فردی که انگیزه انجام کار را 
داشــته باشــد بیکار نخواهد بود، تصریح کرد: به افراد 
عالقه مند که برای خود و دیگران در بحث گردشگری 
و همچنین صنایع دستی ایجاد اشتغال کنند، آموزش 
رایگان، مشــاوره رایــگان و تســهیالت ارزان قیمت 

تخصیص داده خواهد شد.
عســگری با اشــاره به اینکه نبود بازار فروش از جمله 
مهم ترین و اساســی ترین مشــکالت در زمینه تولید 
محصوالت اســت، گفت: خرید تضمینی یــا بازاریابی 
مناســب خدمتــی اســت کــه ایــن اداره کل برای 

تولید کنندگان ارائه خواهد داد.
عسگری سوادجانی با اشاره به اینکه استراتژی سازمان 
پس از انتصاب رییس جدید ســازمان میراث فرهنگی 
توجه به گروه های مردم نهاد و به ویژه اشــتغال بانوان 
است، ادامه داد: از سیاست های سازمان، ایجاد اشتغال 
برای دانشــجویان و همچنین فراهم کردن زمینه های 
مناسب برای اشــتغال ارزان قیمت، مســتمر و مداوم 

است.
وی با اشــاره به راه انــدازی مرکز رزرواســیون برای 
دانشجویان، گفت: بسیاری از دانشجویان، این مرکز را 
راه اندازی کرده اند و در حال حاضر در فضاهای مجازی 
مشــغول به فعالیت هســتند و با این کار درآمد بسیار 

خوبی نیز دارند.

مژده  به دانشجویان و 
فارغ التحصیالن جویای کار

در شرایط فعلی کشــور، اخراج یا از نگاه مســئوالن تعدیل نیرو 
پدیده ای چندان دور از ذهن نیست. کارخانه تولید لوازم خانگی 
برفاب شهرکرد از واحدهای نمونه کشوری در عرصه تولید است 
که با وجود رکود حاکم بر بازار از واحدهای موفق در سطح کشور 
معرفی شده اســت. خبر اخراج کارگران در ابتدا از سوی یکی از 
سایت های اســتانی منتشرشد که البته از ســوی رییس هیئت 
مدیره کارخانه تکذیب و عنوان شــد که تنهــا 40 کارگر تعدیل 
نیرو شده اند. این در حالی است که تعداد کارگران در سایت های 
مختلف خبری از 140 تا 300 کارگر عنوان شده بود. در ادامه یکی 
از مسئوالن نبود بازار و مشــکل نقدینگی را علت اخراج کارگران 
دانســت و توپ را به زمین ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان انداخت. کم کم ابعاد ماجرا گســترده تر شد و صحبت از 
اخراج کارگران با سابقه بیش از 20 ســال به میان آمد که بدون 
هیچ علتی عذر آنها را خواســته بودند. اما هیچ یک از مســئوالن 
خبر اخراج یا تعدیل 150 نیروی برفــاب را تایید نکردند. یکی از 
کارگران کارخانه برفاب اظهار داشت: مسئوالن کارخانه، نیروهای 
غیربومی را جایگزین نیروهای بومی کرده اند. برای روشن شدن 
علت در ابتدا گفت وگویی با رییس صنعت، معدن و تجارت استان 

انجام شد که در زیر شرح آن آمده است.
افزایش 20 درصدی صادرات کارخانه برفاب

نعیم امامی رییس صنعت، معدن و تجارت اســتان اظهار داشت: 
کارخانه برفاب همیشــه با یک مجموعه کارگر شناور بین 1300 
تا 1500نفر کار می کند. یعنی هر سال حدود 200 کارگر شناور 
دارد. امامی بیان کرد: در نیمه نخست امسال یک مقدار در زمینه 
عبور محصوالتشان به کشــور عراق تأخیر پیش آمد که البته در 

اواسط سال این مشکل نیز برطرف شد.

وی تصریح کرد: تنها مشــکل بازار عراق این اســت که نقدینگی  
در عراق پایین آمده و معموال خریداران عراقی با چک، ســفته و 
اسنادی خرید می کنند. امامی بیان کرد: همین مسئله سبب شد 
مقداری حجم نقدینگی کارخانه در 4 ماه گذشــته کاهش یابد 
که برای جبــران آن، از بانک ها مبالغ بین 3 تــا 4 میلیارد تومان 
به کارخانه تزریق شد. امامی خاطرنشان کرد: نقدینگی به موقع 
تزریق شد و به داد کارخانه رسید و مشــکلش را حل کرد. امامی 
بیان کرد: مسئوالن کارخانه معتقد هستند برای تحقق نقدینگی 
از محل درآمدهای کارخانه و عدم نیاز به تســهیالت بیشتر باید 

بهره وری نیروی انسانی افزایش یابد.
وی در ادامه گفت: امســال مشــاورانی نیز اســتخدام شده اند و 
مســئوالن کارخانه اعتقاد دارند که می توانند با تقریبا70 تا 80 

درصد از نیروهای موجود، همین سطح تولید را داشته باشند.
امامی عنــوان داشــت: مســئوالن کارخانه برفاب بــه هرحال 
مدیرهســتند و در بخش خصوصی فعالیت می کنند و توجیهات 
خودشــان را دارند. امامی افزود: ما به عنوان متولی صنعت نباید 
اجــازه دهیم در تولید و فــروش خللی ایجاد و نقدینگی ســبب 
تعطیلی و اخراج کارگران شــود که ادعا می کنیم در هر 3 مورد، 
به موقع اقدام کرده ایم. وی بیان کرد: مســئوالن کارخانه معتقد 
هســتند در راســتای بهره وری و حفظ خط تولیــد، مجبور به 
کم کردن کارگران شــده اند کــه در غیر این صــورت تا نوروز 
 مجبور به تعطیل کردن یک تا 2 خط تولید خواهند شــد. امامی 
تصریح کرد: از طرفی این یک عمل طبیعی است؛ بخش خصوصی 
با برخــی از نیروهایــی غیر کارآمد و یــا  افرادی کــه در رفتار و 
 عملکرد آنها مشکلی احساس شــود معموال بعد از اتمام قرارداد 

همکاری نمی کند.

امامی خاطرنشــان کرد: این یک پدیده غیرمنتظره نیســت، اما 
در استانی که مشــکل بیکاری تا این حد حاد است همه نگران و 
ناراحت می شوند و مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد که حق هم 
دارند. وی افزود: با اجرای طرح های توســعه ای جدید در کارخانه 
برفاب )که تا عید نوروز اجرا می شــود( به همیــن میزان نیروی 
جدید جذب  خواهد شد. امامی با اشــاره به افزایش 20 درصدی 
صادرات کارخانه برفاب در سال 95 گفت: بحث نبود بازار و فروش 

صحت ندارد و صرفا مربوط به مدیریت منابع انسانی است.
150 کارگر کارخانه برفاب تعدیل شده اند

حسین ایزدی معاون کارخانه برفاب شــهرکرد با بیان اینکه این 
اخراج نیرو نیست بلکه تعدیل نیرو نام دارد، اظهار داشت: هر سال 
باتوجه به نیروهای موجود برای افزایش بهره وری و رقابت تعدادی 
از نیروها تعدیل می شوند. وی با بیان اینکه خطوط تولید کارخانه 
با ظرفیت کامل کار می کنند و صادرات نیز انجام می شود، افزود: 
پرداخت پول در عراق به تأخیر افتاده اما روال عادی است. معاون 
کارخانه برفاب شهرکرد با بیان اینکه تعداد کارگران تعدیل شده 
150 نفر است، بیان کرد: 150 نفر از کارگران که قرارداد آنها تمام 

شده بود تعدیل نیرو شدند.
ایزدی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت کارگران به عملکرد، توانایی 
آموزش و ارتقای خود آنها بستگی دارد. وی با بیان اینکه ما مشکل 
صادرات و تســهیالت بانکی نداریم، گفت: فروش و برگشت پول 

مدت دار شده و از خریداران طلب داریم.
نیروی غیربومی جایگزین نیروی بومی شد؟

معاون کارخانه برفاب شهرکرد در پاســخ به پرسشی مبنی بر به 
کارگیری نیروهای غیربومی بیان کرد: کارشناسانی برای آموزش 
آورده ایم  که البته در سال های گذشته نیز کارشناسانی از ایتالیا، 

فرانسه و ایران برای آموزش داشته ایم.
ایزدی با اشــاره بــه تعدیل کارگران با ســابقه باالی 20 ســال 
خاطرنشان کرد: دانش ما باید به روز باشد تا بتوانیم با روش های 

جدید با برندهای مشابه رقابت کنیم.
علت اخراج کارگران کارخانه برفاب شــهرکرد در 

دست بررسی است
مدیرکل کار، تعاون و رفاه استان با بیان اینکه مشکالت کارخانه 
بررسی می شود، بیان کرد: مشــکالت کارخانه در حوزه فروش و 
بهره وری در کار در شــرایطی که نیاز به اشــتغال است بررسی و 

برطرف می شود.
وی افزود: تا کنون 66 کارگر با ســابقه 2 تا 16 ســال به اداره کار 

مراجعه کرده اند.
جزایری با بیان اینکه تعداد بیکاران استان نسبت به بیکاران کشور 
بیشتر است، خاطرنشان کرد: اســتان چهارمحال و بختیاری از 
استان های محروم و در شرایط ســخت و بن بست است و پروژه ها 

نیز  در این استان فعالیت نمی کنند.

اخراج یا بنابر 
گفته مسئوالن 

تعدیل نیروهای 
کارخانه برفاب 

شهرکرد 
در چند 

روز گذشته 
واکنش های 

مختلفی را در 
پی داشته است

آخرین خبرها از اخراج 150 کارگر کارخانه برفاب؛با مسئوالن

آیا نیروی غیر بومی جایگزین نیروی بومی می شود؟

قاسم ســلیمانی دشــتکی در پنجاه و چهارمین کارگروه 
تخصصــی ســالمت و امنیــت غذایــی در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: واقعیت این اســت کــه در بحث آب 
در این استان با مشــکالت جدی روبه رو هستیم حتی در 

شهرکرد.
اســتاندار با اشــاره به اینکه خشکســالی، کم شدن سطح 
آب های زیرزمینی، مدیریت منابع آب و... به این مشکالت 

دامــن می زنند، گفــت: از حــدود 6 یا هفت ســال پیش 
مشکالت در منطقه ســرخون به وجود آمده است که ناشی 
از عبور لوله انتقال نفت اســت و آب آشــامیدنی منطقه را 

آلوده کرده است.
این مسئول با بیان اینکه مدیران دســتگاه های اجرایی در 
زمینه رفع مشــکالت آب در این اســتان باید فعال تر عمل 
کنند، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئوالن جهاد کشاورزی، 
آب روستایی و آب شــهری باید به جد پیگیر مشکالت رخ 
داده در منطقه سرخون باشــند تا هر چه سریع تر به نتیجه 
برسند. سلیمانی دشتکی افزود: از عملکرد مدیران مربوطه 
در زمینه بهبود آب شرب در چهارمحال و بختیاری رضایت 

ندارم و الزم است تالش ها در این خصوص بیشتر شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ظرف یک ماه 
آینده، جهاد کشــاورزی در حوزه آبخیــزداری، حفاظت از 
دشت ها و احیای آب های زیرزمینی و آب و فاضالب شهری 
و روســتایی نیز در بحث بهبود کیفیت آب آشامیدنی، رفع 
کدورت آب و مشــکالت ایجاد شــده در منطقه سرخون 
پیگیری هــای الزم را انجام داده و نتایــج را به این کارگروه 

اعالم  خواهند کرد.

فعالیت 57 مزرعه پرورش ماهی در مســیر و بســتر چشمه 
رودخانه سرخون تا یکسال ممنوع شد .

پرویز منصوری مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
اســتان گفت: تولید و مصرف ماهیان ســردابی در این مزارع 

به دلیل آلودگی به نفت خام برای سالمتی مضر است .
هفته گذشته در پی بارندگی و رانش زمین، خط انتقال نفت 
خام از استان خوزستان به پاالیشگاه اصفهان دچار شکستگی 
شــد که این اتفاق باعث ایجــاد آلودگی های نفتی زیســت 

محیطی بخصوص در رودخانه سرخون شد .
پرویــز منصــوری مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان اظهار داشــت :با بررســی انجام 
شده برای پاکســازی و وارد مدار شــدن کارگاه های تولید 
 ماهی در بســتر رودخانه ســرخون حداقل یک ســال زمان

 نیاز است. 
پرویز منصــوری ظرفیت 57 مزرعه پرورش ماهی در بســتر 

رودخانه سرخون را حدود هزار و 200 تن برآورد کرد.
پرویز منصوری مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
استان، همچنین از سیالبی شــدن تعداد سه مزرعه پرورش 
ماهی سردابی در شهرســتان کوهرنگ در هفته گذشته خبر 

 داد و افــزود: در پی بارش شــدید باران و طغیــان رودخانه، 
این تعداد مزرعه پرورش ماهی گل آلود شدند و این امر منجر 

به تلفات 90 درصدی محصوالت تولیدی این کارگاه ها شد.
برای اطالع بیشــتر خوانندگان غیر چهارمحالی ،چهارمحال 

و بختیاری سرچشمه دو رودخانه کارون و زاینده رود است .
 این استان با تولید ساالنه بیش از 17هزار تن ماهی قزل آال، 

رتبه نخست تولید ماهیان سردابی کشور را دارد.

استاندار مطرح کرد :

استان با مشکالت جدی در بحث آب روبه رو است
مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان:

تعطیلی 57 مزرعه پرورش ماهی در مسیر رودخانه سرخون

امام جمعه ســامان با اشــاره به ســخنرانی های اخیر ریاســت 
جمهوری در صحن مجلس گفت: رییس جمهور مواضع خوبی در 
خصوص تحریم های جدید اتخاذ نمود اما افســوس که کمی دیر 
در این مورد اظهار نظر کرد و هنگامی اعالم موضع کردند که دیر 
شده و خیلی از مشکالت برای کشــور ایجاد شده بود و  این نوش 

دارو پس از مرگ سهراب است.
حجت االسالم و المســلمین محسن ملکپور با اشــاره به تمدید 
تحریم های جدید آمریــکا علیه جمهوری اســالمی اظهار کرد: 
آمریکا دچار یک اشتباه شــد و آنچه را نباید انجام می داد، عملی 

کرد تا بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن خود را به دنیا ثابت کند.
امام جمعه ســامان با اشــاره به اینکه امروز نباید در داخل کشور 
به ایــن موضوع جناحــی نگاه کرد، خاطرنشــان کــرد: در حال 
حاضر همبستگی مسئوالن  الزم اســت تا پاسخی در شأن نظام 

جمهوری اسالمی به این حرکت داده شود.
امام جمعه ســامان افزود: امروز با گذشــت زمانــی تقریبا زیاد 
از عمــر دولت، توقعات مــردم از دولت مردان بیشــتر از روزهای 
 ابتدایی شــروع به کار دولت می باشــد زیرا به مردم القا شده بود 
که اگر برجام اتفاق بیفتد روند زندگی شان بهتر می شود و این امر 

باعث بی اعتمادی مردم نسبت به مسئوالن شد.
ملک پور با بیان اینکــه تمدید تحریم ها، تحریــم جدیدی برای 
کشــور محســوب می شــود، تصریح کرد: ایــن تحریم ها زمان 
مشــخصی داشــت و االن باید از اعتبار ساقط می شــد، تمدید 
این تحریم ها، قطعا بــه منزله  تحریم های جدیدی برای کشــور 

محسوب می شود.
وی با انتقــاد از برخورد برخی از رســانه های وابســته به جریان 
 اصالحــات در برخــورد با ایــن موضوع بیــان کرد: متاســفانه

 برخی در داخل کشــور ســهوا یا عمدا در پی این هستند که در 
جامعه شــکاف ایجاد کنند درحالی که امید همه باید پیشــرفت 

دولت باشد.
امام جمعه ســامان ادامــه داد: اگر کســی این گونــه فکر کند 
یا بخواهد این فکــر را در جامعــه نهادینه نماید کــه  در داخل 
 افرادی که روزی دلواپس خطاب می شــدند امــروز از این اتفاق

 خوشحال هستند، بدون شک به کشور خیانت کرده اند و آرزوی 
همه ما باید پیشرفت دولت باشد.

وی با انتقاد از این موضوع که رییس جمهــور روزی بیان کردند، 
برخی بزدالن سیاسی دلواپســند و می لرزند، به جهنم که بلرزند، 
خاطرنشــان کرد: این اشــتباه راهبردی دولت بود که چهار سال 
همه چیز مــردم را به برجام گــره زد و امروز بعد از گذشــت این 
زمان طوالنی متوجه شد که اعتماد به دشمن اشتباه بوده است و 

دولتمردان تخم مرغ ها را در سبد سوراخ گذاشتند.
امــام جمعه ســامان با اشــاره به اینکه مشــکالت با تــوکل به 
 خداوند و پیــروی از والیــت فقیه قابــل حل کردن هســتند، 
تصریح کرد: زندگی ما باید قرآنی باشــد، در حال حاضر هم باید 
مسئوالن دست در دست هم دهند و با اتحاد یک حرف را بزنند و 

این مشکالت را با امید به فضل خدا حل کنند.

امام جمعه سامان:

 مواضع رییس جمهور؛ نوش دارو 
پس از مرگ سهراب است

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان گفت: 
طرح جهاد علمی در 22 آموزشــگاه دوره دوم متوسطه نظری و 15 
آموزشگاه دوره اول متوســطه از مدارس مناطق کمتر توسعه یافته 

استان در حال اجرا می باشد. 
عوضعلی حبیبی افزود: برگزاری 4 مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی، 
توزیع جزوات کمک آموزشــی در بین دانش آموزان تحت پوشش و 
کالس های فوق برنامــه و تقویتی بــرای دانش آمــوزان پایه دهم 
رشــته های علوم تجربی و علوم ریاضی در متوسطه دوره دوم نظری 

و پایه هفتم متوسطه اول از جمله فعالیت های این طرح می باشد. 
وی  هدف اجــرای این طرح را ارتقای ســطح علمــی دانش آموزان 
بیان کرد و  ادامــه داد: این طرح 450 نفر از دانش آموزان متوســطه 
دوم و 270 نفر از دانش آموزان متوســطه اول را تحت پوشــش خود 

قرار می دهد.

رییس اداره ســالمت و تندرســتی آموزش و پــرورش چهارمحال 
و بختیــاری گفت: اجرای طــرح دادرس؛ » دانش آمــوزان آماده در 
روزهای ســخت« در 200 مدرسه متوسطه اول اســتان با همکاری 
جمعیت هالل احمر آغاز شــد.  بهنام اســماعیلی با بیان اینکه این 
طرح برای چهارمین سال اســت که در مدارس متوسطه استان اجرا 
می شود، افزود: افزایش آمادگی دانش آموزان در مواجهه با حوادث و 
بالیا، کاهش سطح آسیب پذیری و خسارات و تلفات ناشی از حوادث 

غیرمترقبه در مناطق پرخطر از اهداف این طرح می باشد. 
وی ادامه داد: در این طرح از هر مدرســه 14 دانــش آموز 8 موضوع 
پناه گیری و خــروج اضطراری، اطفاء حریق، حمــل مصدوم، احیای 
قلبی و ریوی، چادر زنی، شکسته بندی و آتل بندی، پانسمان و بانداژ 
و ارزیابی حیاتی پایه را طی 8 جلســه 2 ساعته فرا می گیرند و پس از 

گذراندن دوره، کارت عضویت هالل را دریافت می کنند. 
اســماعیلی اضافــه کــرد: بــه منظــور ارزیابــی ســطح آموزش 
شرکت کنندگان، مســابقات و المپیادهای هالل احمر نیز در سطح 

منطقه ای و استانی برگزار می شود.

مدیرکل صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیــاری گفت: 
از ابتدای امســال تاکنون 133 هزار متر مربع فرش دستباف در این 
استان تولید و روانه بازار شده است.  سید نعیم امامی افزود: 80 درصد 
فرش دستباف تولید شده این استان به کشــورهای اروپایی، آسیانه 
میانه، آمریکای جنوبی، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 
شده است. وی ادامه داد: گبه، یلمه، فرش بختیاری و نایینی، 4 سبک 

فرش دستباف چهارمحال وبختیاری را تشکیل می دهد.  
امامی اضافه کــرد:  هم اکنون در چهارمحــال و بختیاری 104 هزار 
بافنده فعال وجود دارد که ســالیانه 200 هزار متر مربع فرش تولید 
می کنند. گفتنی است، فرش چهارمحال و بختیاری دارای مهر اصالت 

رنگ از اروپا می باشد.

اجرای طرح جهاد علمی 
در مدارس استان

اجرای طرح دادرس 
در مدارس استان

بافت 133 هزار متر مربع فرش
در استان

شهرستان

مســئول روابط عمومی مرکز 
مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان  گفت: مادر 
لردگانی، نوزاد پســر خود را 
در آمبوالنــس اورژانــس به 
دنیا آورد. محســن ابراهیمی 
تمــاس  طــی  اظهار کــرد: 
 تلفنی ســاعت 17:30 دقیقه

 بعد از ظهر روز سه شنبه )16 
آذر95( با مرکز پیام اورژانس 
شهرســتان لردگان از منطقه 
پشــت کوه فــالرد امامزاده 

حسن اعالم شد خانم بارداری  دچار درد زایمان شــده و با وسیله نقلیه شخصی درحال 
اعزام است. وی افزود: بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی شهری 
لردگان به محل اعزام شد که بعد از پیمودن 33 کیلومتر بیمار را از وسیله نقلیه شخصی 
تحویل گرفته و بعداز اقدامات اولیه و پیمودن 8 کیلومتر در نزدیکی یکی ازروســتاهای 
ریگ، زایمان بیمار شروع و توسط پرسنل اورژانس انجام گرفت و بیمار همراه نوزاد )پسر(

خود با حال عمومی رضایت بخش تحویل  بیمارســتان شــهدای لردگان شد.  ابراهیمی 
خاطرنشان کرد: پرسنل در حین ماموریت، یونس نوروزی ومنصور غالمی بودند. الزم به 
ذکر است  که از ابتدای امســال تا کنون 47 نوزاد داخل آمبوالنس های اورژانس) 115 (

استان به دنیا آمده است که حال همه آنها سالم گزارش شده است.

فرمانده انتظامي اســتان  از 
توقیف محموله اسباب بازي 
قاچــاق بــه ارزش چهــار 
میلیــارد ریــال در محور 

لردگان- بروجن خبر داد.
 سردار غالمعباس غالمزاده 
اظهــار کرد: در پي کســب 
خبري مبني بر سوء استفاده 
محورهاي  از  قاچاقچیــان 
مواصالتي استان برای حمل 
کاالي قاچــاق، موضوع در 

دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي قرار گرفت. 
وي افزود: ماموران طي عملیات ایست و بازرسي در محور لردگان- بروجن، در محل 
پل قرح به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار مشکوک  شده و دستور توقف دادند. 
این مقام ارشــد انتظامي خاطر نشــان کرد: با هماهنگي مقام قضایي در بازرسي از 
این خودرو، 23 هزار و 952 عدد انواع اســباب بازي مکانیــزه و غیر مکانیزه خارجي 
فاقد مدارک گمرکي به ارزش چهار میلیارد ریال کشــف و راننده کامیون نیز در این 
رابطه دستگیر شد. فرمانده انتظامي استان در پایان با اشاره به معرفي متهم به مرجع 
قضایي، گفت: قاچاق کاال، ضربات جبران ناپذیري به بدنه اقتصادي کشور وارد مي کند 
که نیروي انتظامي با این مفســدان اقتصادي برخورد قاطع و قانونــي کرده و اجازه 

جوالن به آنها را نخواهد داد.

رییس هیئت اســکی استان 
از فراهــم بــودن امکانــات 
رفاهــی و تفریحــی بــرای 
در  گردشــگران  پذیــرش 
فصل زمســتان و استفاده از 
پیست های اسکی موجود در 

استان خبر داد.
فرامــرزی  قاســم  علــی   
اظهارکرد: سه پیست اسکی 
کوهرنگ )چلگــرد(، بارده و 
شیخ شــبان از پیست های 
اســکی اســتان اســت که 

در اختیار ورزشکاران این رشــته قرار دارد.فرامرزی خاطر نشــان کرد: پیست اسکی 
کوهرنگ )چلگرد( با توجه به امکانات تخصصی و رفاهی بهترین پیست استان به شمار 
می رود. وی با اشاره به پتانسیل های موجود استان در فصل زمستان در زمینه توریست 
و گردشــگر، تاکید کرد: تمامی امکانات رفاهی و تفریحی برای پذیرش گردشــگران 

سراسر کشور که قصد سفر به استان را دارند، در پیست اسکی کوهرنگ فراهم است.
فرامرزی با بیان اینکه پیش بینی می شود که امسال پیست اسکی کوهرنگ، به پیست 
بین المللی تبدیل شود، گفت: متاســفانه امکانات رفاهی در پیست بارده و شیخ شبان 
فراهم نیست. رییس هیئت اسکی استان خاطرنشــان کرد: متاسفانه مسابقات اسکی 

تابستانه در چهارمحال و بختیاری به دلیل نبود اعتبارات در سال جاری برگزار نشد.

 تولد نوزاد لردگانی
 در آمبوالنس اورژانس

کشف محموله اسباب بازي قاچاق در محور 
لردگان - بروجن

پیست های چلگرد،بارده و شیخ شبان 
پذیرای گردشگران کشور 
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ابالغ رای
9 شــماره دادنامــه: 9509970361701277 شــماره پرونــده:  /156
9509980361700140 شماره بایگانی شــعبه: 950156 خواهان: خانم عفت 
عماد الساداتی فرزند سید عباس به نشانی اصفهان سپاهان شهر میدان غدیر 
روبروی بانک رفاه پ 1 پارس پالســتیک، خواندگان: 1- آقای ســید حســین 
میر محمد صادقی 2- آقای مجید نصری همگی مجهول المکان، خواســته ها: 
1- ابطال سند رسمی) موضوع ســند ملک است( 2- مطالبه خسارت دادرسی، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم عفت عماد الساداتی به طرفیت آقای مجید 
نصری و آقای سید حســین میر محمد صادقی به خواسته ابطال سند رسمی 
شــماره 91738 مورخ 94/12/15 به انضمام خسارات دادرسی دادگاه نظر به 
اینکه خواهان حســب الیحه ثبت شده به شــماره 2741 مورخ 95/9/9 دعوی 
خود را مسترد نموده است فلذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی 
 مدنی قرار رد دعــوی خواهان را صادر و اعالم می نمایــد قرار صادره ظرف

 بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد.  م الف:27867 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 163 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9509970351300423 شــماره پرونــده:  /158
9409980351300907 شماره بایگانی شعبه: 940942 خواهان: بانک قوامین 
به شماره ثبت 397957 به مدیریت ســید محمد حسینی با نمایندگی آقای سید 
محمد حسینی فرزند سید ولی به نشــانی اصفهان- خ سجاد- حد فاصل چهار 
راه آپادانــا و چهار راه سپهســاالر- بانک قوامین- کدپســتی 8166794361 
خواندگان: 1- آقای بهروز محمدی 2- آقای علیرضا مقضی همگی به نشــانی 
مجهــول المکان 3- آقای مرتضی حق شــناس به نشــانی اصفهــان- اتوبان 
چمران- اول محمد طاهر نانوایی حق شناس پ 1، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
بابت ... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرســی اعالم و با استعانت از 
درگاه ایزد متعال به شــرح زیر مبادرت به اصدار رای مــی نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعــوی بانک قوامین بــه طرفیت مرتضی حق شــناس و بهروز 
محمدی و علیرضا مقضی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال 
بابت قرارداد تسهیالت 1020193 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه مستندات 
ابرازی اشــتغال ذمه خواندگان را ایجاب می نماید و خواندگان بهروز محمدی 
و علیرضا مقضی علیرغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه 
حاضر نشده اند و خوانده مرتضی حق شناس از آدرس اعالمی نقل مکان نموده 
است لیکن در پرونده به آدرس اعالمی سابقه ابالغ داشته است لذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواندگان متضامنــًا به پرداخت مبلغ 
یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پنج میلیون و نهصد و ده 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تا دیه از زمان تقدیم 
دادخواست 94/9/1 تا زمان تادیه آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشــد.  م الف:27865 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

) 339 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/159 کالســه پرونــده 941088 شــماره دادنامــه: 1110-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا پور علی 
به نشانی اصفهان خ رباط اول کوی استاد شهریار گلشن 3 پ 48 با وکالت مجید 
باقری به نشــانی اصفهان خ فالطوری نرســیده به چهار راه ال محمد مجتمع 
 پارســه ط ســوم واحد 7، خواندگان: 1- مصطفی یونســی به نشای اصفهان 
 خ امام خمینی شهیدان کاظمی بلوار ملت روبروی نانوایی مجتمع 5 طبقه واحد 2، 
2- محسن صفری به نشــانی اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه خ میخک مجتمع 
اریــا 2، 3- امین یالئی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: الزام بــه انتقال، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: 
در خصــوص دعوی آقای محمدرضا پور علی فرزند حســن بــا وکالت آقای 
مجید باقری به طرفیت آقایان مصطفی یونسی و محسن صفری و امین یالثی 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال یک دســتگاه خودرو ماکسیما به شماره 

انتظامی 54- 678 س 95 با احتساب خسارات وارده و حق الوکاله وکیل نظر به 
محتویات پرونده و قرارداد عادی مورخه 93/12/11 و استعالم واصله از پلیس 
راهور اصفهان مبنی بر مالکیت خوانده ردیف سوم و اینکه خواندگان ردیف اول 
علیرغم ابالغ قانونی و خوانده ردیف سوم با وصف ابالغ نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده اند و خوانده ردیف دوم حاضر 
و دفاعیات بالوجه نامبرده لذا دعوی خواهان ثابت تشــخیص مستند به مواد 
198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10-219 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف ســوم آقای امین یالئی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی سند خودرو ماکسیما به شماره انتظامی 54-678 س 93 به نام 
خواهان و 345/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم نظر به 
عدم توجه دعوا به ایشان مســتند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این شــعبه می باشد. م الف:27846 شعبه 8 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 380 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/160 کالسه پرونده 506/95 شماره دادنامه: 826-95/8/29  تاریخ رسیدگی: 
95/7/19 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
زهرا هنری به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوی تهرانی پ 11 با وکالت سید 
ابراهیم رضوی به نشانی اصفهان خمینی شهر درچه دنبال ماربین کوی گندم، 
خوانده: سید حسین حسینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: خسارات وارده 
ناشــی از تخلیه یک خط تلفن ثابت و وجوه قبوض مصرفــی و مبلغ ده میلیون 
ریال بابت اجاره بها و هزینه تخلیه منزل، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: خواهان خانم زهرا هنری به وکالت آقای ســید 
ابراهیم رضوی دینانی به طرفیت آقای ســید حسین حســینی دادخواستی به 
خواسته خســارات وارده ناشــی از تخلیه یک خط تلفن ثابت و وجوه قبوض 
مصرفی و مبلــغ ده میلیون ریال بابت اجاره بها و هزینــه تخلیه منزل مطرح و 
اظهار می دارد که در دادنامه شــماره 833 مورخ 94/8/30 نسبت به بخشی از 
خواسته شامل خســارات وارده ناشــی از جمع  آوری خط تلفن ثابت به مبلغ 
2/180/000 ریال و بدهی تلفن به مبلغ 1/059/000 ریال و وجوه قبوض آب به 
مبلغ 1/396/000 ریال و گاز 2/618/000 ریال و برق 1/058/000 ریال جمعًا 
به مبلغ 8/311/000 ریــال و هزینه تخلیه منزل و مبلــغ ده میلیون ریال اجاره 
بها اظهار نظر نگردیده است که کاهش خواســته نسبت به هزینه تخلیه منزل و 
 مبلغ ده میلیون ریال اجاره بها دارد با عنایت به محتویات پرونده و مســتندات

 ایرادی و عدم حضور خوانده و مصــون ماندن خواســته از هرگونه ایراد و 
تکذیب مســتنداً به مــواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/311/000 ریال به عنوان اصل خواســته 
و پرداخت هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل دادخواهی در شــورا و ســپس به 
 مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:27838 شــعبه 28 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 355 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/196 در خصــوص پرونــده کالســه 1561/95 خواهــان ناصــر قپانچی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسن اقدام مستقیم کار تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/11/6  ساعت 9 صبح 
 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27847 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 116 کلمه، 1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/195 در خصوص پرونده کالسه 95-920 خواهان ناصر قپانچی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حســن اقدام مســتقیم کار تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/11/9  ساعت 10/30 تعیین گردیده است با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27831 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/194 در خصوص پرونده کالسه 95-919 خواهان ناصر قپانچی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- میر جعفر چاوشی 2- یاسر یاری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/11/9  ساعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27832 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/193 در خصوص پرونده کالسه 95-947 خواهان ناصر قپانچی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رســول عامری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 95/11/9  ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:27833 شــعبه 52 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/192 در خصوص پرونده کالســه 879/95 خواهان مریم عسکری با وکالت 
محمد امین بصیری دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
946697 بر عهده بانک صادرات ایران به مبلــغ 10/000/000 ریال به طرفیت 
ســعید رفاهت نیا تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/11/9 ساعت 18/15 بعد از ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 27854 شــعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 141 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/191 در خصوص پرونده کالسه 95-948 خواهان ناصر قپانچی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سید حســین میرعلی اکبری تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/11/9  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف:27830 شــعبه 52 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/190 شــماره ابالغنامــه: 9510100350107986 شــماره پرونــده: 
9509980350100349 شماره بایگانی شعبه: 950435  خواهان/ شاکی مهدی 
حسن پور فرد  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم علیرضا میرزا آقائی  به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 333  ارجاع و به کالسه 
9509980350100349 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/09 و 
ســاعت 8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:27811 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 187 

کلمه، 2 کادر(
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

9/189 شــماره: 868/95 ش ح 15 مرجع رســیدگی: شــعبه 15 شورای حل 
اختالف اصفهان، بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست علی مهدوی 
نژاد ارشلو به طرفیت سعیده، صفورا مهدوی نژاد ارشلو، سهیال قندی، اشرف 
کریمی قرار تحریر ترکه مرحوم محمد مهدوی نژاد طی شماره 866-95/9/3 در 
شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 
95/11/10 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران 
 و مدیونین به متوفی و کســان دیگری کــه حقی بر ترکه متوفــی دارند دعوت

 می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرستان اصفهان با 
آدرس خ سجاد خ حاج رحیم ارباب حاضر شــوند. عدم حضور مدعوین مانع 
اجرای قرار نخواهد بود. م الف:27853 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100350709430 شــماره پرونــده:  /188
9509980350700422 شــماره بایگانــی شــعبه: 950500  خواهــان امیر 
عبــاس مصلحی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده  ســید رحمت موســوی به 
 خواســته مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت

 تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9509980350700422 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/11/11 و ســاعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواســت خواهان  و به تجویــز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:27807 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 175 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100350709451 شــماره پرونــده:  /187
9509980350700144 شماره بایگانی شــعبه: 950168  خواهان پست بانک 
استان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان  دادخواستی به طرفیت  خوانده  
شریفه رفیعی و حسین رفیعی و سلمان رفیعی و فاطمه رفیعی و مهدی رفیعی و 
زهرا رفیعی به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9509980350700144 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/12 و ساعت 11/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:27806 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 195 کلمه، 

2 کادر(

اخبار

پناهجوی 17 ســاله افغان که در آلمان تحت سرپرستی خانواده ای 
قرار گرفته بود، پس از دو ماه بازجویی به قتل دختر مشــاور حقوقی 

کمیسیون اروپا اعتراف کرد.
وی که در زمان وقوع این جنایت زیر ســن قانونی بود، متهم اســت 
 حدود دو ماه قبل دختر 19 ســاله آلمانی به نام » ماریا الدنبورگر «

 را به قتل رســانده اســت. پلیس آلمان جســد این دختــر زیبا را 
 در رودخانه ای حوالی شــهر فرایبورگ پیدا کــرد و پس از آزمایش 

» دی ان ای « موفق به شناسایی هویتش شد. 
هنوز مشخص نیســت دختر جوان که به صورت داوطلبانه با مراکز 
پناهجویان همکاری داشــت پیش از مرگ مورد آزار جنســی قرار 
 داشــته یا خیر، اما با اعترافات متهم، محاکمه متهــم به زودی آغاز 

می شود.

اعتراف متجاوز افغانی 
به قتل دخترآلمانی

 پیشنهاد  سردبیر: 
خیانت همسرم را تاب نیاوردم

 ســه نفر در کویت بــه جرم قتل، محکــوم به اعدام شــدند که 
 یکــی از آنها پیــش از اعدام یک نخ ســیگار درخواســت کرد 
 و در حالی که به ســوی چوبــه دار حرکت می کرد، ســیگار را 

با حرص و ولع خاصی می کشید.
دیلی میل در گزارشــی کوتاه با عنوان » آخرین سیگار... سپس 
چوبه دار « نوشــت: ســه نفر در یک پارکینگ در کویت اعدام 
شدند و این اولین بار از شــش سال پیش تاکنون است که دولت 

کویت حکم اعدام را اجرا می کند. 
 دیلی میل افــزود : دو نفر از این ســه اعدامی اتباع عربســتان 
و پاکستان بودند و نفر سوم هم از افراد » بدون « تابعیت ساکن 

کویت بود؛ و همگی در قتل یک نفر در کویت مشارکت داشتند.

روز گذشــته پایگاه هــای حامی نظــام ســوریه از وقوع آتش 
 سوزی  گســترده در فرودگاه نظامی المزه وابســته به نیروهای 

نظام سوریه در جنوب غرب دمشق خبر دادند.
ایــن پایگاه ها بــا بیان ایــن مطلب اعــام کردند کــه صدای 
انفجارهای شــدیدی کمی قبــل از آتش ســوزی ها در داخل 
پایگاه هوایی شــنیده شــد و علت این انفجارها هنوز مشخص 
نشده است. کاربران اینترنتی گفته اند احتماال ناشی از حمات 

اسرائیل باشد. 
فرودگاه نظامی المزه یکی از مهم ترین پایگاه های هوایی ارتش 
سوریه است که شامل چندین بازداشتگاه، اتاق عملیات نظامی 

و نیز انبار ذخایر تسلیحاتی است.
 معموال از این فــرودگاه گروه های مســلح هم پیمان ســوریه 
در مناطق درگیــر در نزدیکی فرودگاه وارد عمل می شــوند که 
عادتا افراد مسلح با موشک های زمین به زمین و خمپاره هایی که 

از این فرودگاه شلیک می شود، هدف قرار می گیرند.

آخرین خواسته بسیار عجیب 
یک اعدامی!

وقوع چندین انفجار در فرودگاه 
نظامی المزه در دمشق

پسر جوان که با همدســتی دوستش، پدر خود را با ضربه 
کلنگ به قتل رسانده بود در جلسه دادگاه منکر اعترافات 

قبلی خود شد.
 رســیدگی به ایــن پرونــده از 21 فروردین ســال 94 
با گزارش ناپدید شــدن مرد چوپانی در منطقه آبســرد 

دماوند آغاز شد. 
در حالی که هیچ ردی از مرد ســالخورده در دست نبود، 
جســد او در یک ســاختمان مخروبه در آبسرد پیدا شد. 
 بررسی ها نشــان داد، این مرد بر اثر اصابت جسم سخت 

به سرش جان باخته است.
تحقیقات محلی نشــان داد، مقتول آخریــن بار همراه 
 شــاگردش به نام گل محمد دیده شده اســت. با کشف 
این سرنخ، گل محمد دستگیر شد و در بازجویی با اعتراف 
به این جنایت گفت: پسر مقتول نقشه این قتل را طراحی 
کرد. علی مدعی بود که پدرش، دستمزد او را نمی دهد و 

می خواهد طلبش را بگیرد. 
 روز حادثه با اصــرار علی با موتورم دنبــال پدرش رفتم 
و سوارش کردم. وقتی به خرابه رسیدیم، علی که در آنجا 
مخفی شده بود به سمت پدرش رفت و پولش را خواست. 
آنها با هم درگیر شدند. من یک کلنگ دستم بود که با آن 
 ضربه ای به ســر و گردن مقتول زدم که روی زمین افتاد 

و بیهوش شد. 
وقتی علــی این صحنــه را دید، کلنــگ را از روی زمین 
 برداشــت و به پــدرش ضربــه زد. علی 22 ســاله هم 

در بازجویی ها گفت: من طلبم را می خواستم. 

مدتی نزد پدرم کار کردم و او پولم را نداد. به همین خاطر 
با او درگیر شــدم . اول گل محمد به او ضربه زد و بعد من 

هم ضربه ای زدم. 
پس از قتل، جسد را دفن و یک فقره چک چهار میلیونی 
از جیب او ســرقت کردم. با تکمیــل تحقیقات، متهمان 
 در شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهــران محاکمه 

و با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شدند. 
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، حکم متهمان نقص 

و پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارجاع شد. 
از ســوی دیگر برادر مقتــول به عنوان تنهــا اولیای دم 

رضایت خود را اعام کرد.
 این بارمتهمان از جنبه عمومی جــرم و برای رفع نقص 
دیوان عالی کشور بار دیگر پای میز محاکمه قرار گرفتند.

 در ابتدای این جلســه گل محمد در دفــاع از خود گفت: 
من مقتول را به آن خرابه بردم، اما مرتکب قتل نشــدم. 
علی با پدرش درگیر شد و او را با ضربه های کلنگ کشت. 
من فقط با دسته کلنگ ضربه ای به دســت او زدم. اتهام 

قتل را قبول ندارم و قاتل علی است.
 علی نیــز در دفاع از خــود اتهام قتل عمــدی را رد کرد 
و گفــت: گل محمد، پدرم را کشــت و من فقط شــاهد 
قتل بودم. بعد از جنایت هم فقط چک را ســرقت کردم. 
اعترافاتم در پلیــس آگاهی را قبول ندارم. تحت فشــار 

اعتراف کردم و در این جنایت نقشی نداشتم.
 پس از دفاعیات متهمــان، قضات بــرای تصمیم گیری 

وارد شور شدند.

 مــردی کــه رابطــه پنهانــی همســرش را تاب نیــاورد، 
مرد در رابطه با همسرش را از پشت بام پرت کرد.

 تحقیقــات کارآگاهان پلیــس تهران درباره ســقوط منجر 
به مرگ مردی۳۰ ساله از پشت بام ساختمانی در شمیران نو 
 نشــان داد این مرگ مشــکوک ریشــه در رابطه ای پنهانی 

داشته است. 
در حالی کــه بیــش از2۰ روز از وقوع این مرگ مشــکوک 
 می گذشــت کارآگاهان رســیدگی به قتل توانستند پرده 
از سقوط مشکوک » علیرضا « که منجر به مرگ او شده بود، 
بردارند. سرهنگ کارآگاه حمیدمکرم، معاون مبارزه با جرایم 
 جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره راز این ماجرا گفت: 
در شــرایطی که تصور می شــد متوفی از پشــت بام محل 
ســکونتش به پایین پرتاب شــده، اما در ادامه مشخص شد 
که محل متوفــی در محل دیگری زندگی مــی کند و علت 
 مشــخصی برای حضور وی در آنجا وجود نداشــته اســت 
و همین موجب شد تا رمزگشــایی از این ماجرا ابعاد دیگری 

پیدا کند.
براساس این گزارش کارآگاهان پلیس تهران وقتی وارد عمل 
شدند که پرونده فوت مشــکوک ناشی از سقوط » علیرضا « 
۳۰ ســاله توســط ماموران کانتری 1۳۶ فرجام در روز 22 
 آبان ماه گذشته تشکیل شده بود. این حادثه در ساختمانی

۵ طبقه در منطقه شمیران نو رخ داده بود.  
کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی با انجــام تحقیقات 
 میدانی اطاع پیدا کردند که متوفی در پشت بام ساختمان 
محل وقوع با یکی از اهالی ساختمان که داوود نام دارد درگیر 

 شده بوده است. کارآگاهان به ســراغ این مرد ۳۵ ساله رفته 
و او را برای بازجویی و تحقیق فراخواندند.

 داوود در اظهــارات اولیــه بــه کارآگاهان مدعی شــد که 
در زمان وقوع حادثه در داخــل خانه اش بوده و هیچ اطاعی 
از نحوه مرگ متوفی که یکی از دوســتانش نیز بوده، ندارد. 
در ادامه رســیدگی به پرونده این فوت مشکوک، کارآگاهان 
 به ســرنخی برخوردنــد و اطاع پیــدا کردند کــه متوفی 
از چندی پیــش با همســر وی طــرح دوســتی ریخته و 
 همین موضوع زمینــه رفت و آمد متوفــی را به محل ایجاد 
کرده است. با به دست آمدن این سرنخ داوود دیگر نتوانست 

منکر بی اطاعی از این مرگ شود و لب به اعتراف گشود.
داوود در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: » از چندی پیش بود 
که متوجه ارتباط همسرم با علیرضا شدم، اما به واسطه روابط 
فامیلی و خانوادگی ســعی در پنهان نگه داشتن موضوع را 
داشتم. حتی در چندین نوبت نیز به علیرضا اخطار داده بودم 

تا اینکه از مدتی پیش، همسرم به من فشار وارد می کرد. «
داوود سپس در خصوص شب حادثه نیز به کارآگاهان گفت: 
» از طریق تماس یکی از همســایگان اطــاع پیدا کردم که 
علیرضا مجددا به خانه ام آمده است. بافاصله به خانه رفته و 
شروع به وارسی داخل خانه کردم. علیرضا داخل خانه نبود، 
به ناگاه متوجه پشت بام شده و به آنجا رفتم. داخل پشت بام 
بود که علیرضا را در حالی که در پشــت یک کولر آبی پنهان 
شده بود، پیدا کردم. با او گاویز شده بودم که ناگهان پایش 
به جایی گیر کرد و به علت از دســت دادن تعادلش به پایین 

سقوط کرد. «

داوود در اعترافاتش 
به کارآگاهان گفت: 
از چندی پیش بود 
که  متوجه ارتباط 
همسرم  با علیرضا 
شدم،  اما به واسطه 
 روابط  فامیلی 
 و خانوادگی سعی 
در پنهان نگه داشتن 
موضوع را 
داشتم 

در حالی که 
هیچ ردی از مرد 
سالخورده در دست 
نبود، جسد او در یک 
ساختمان   مخروبه 
در آبسرد پیدا شد. 
بررسی ها  نشان داد، 
این مرد بر اثر اصابت 
جسم  سخت 
به سرش جان 
باخته  است

پسرجوان منکر اعترافات قبلی شد؛

قتل پدر با کلنگ؟!
مردهمسرکش اعتراف کرد؛

خیانت همسرم را تاب نیاوردم
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پیشنهاد سردبیر: 
ثبت سمنوی سنتی شهرضا در فهرست آثار معنوی کشور

اخبار

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به اینکه 4 دی ماه روز ارج نهادن 
به حماســه آفرینی رزمندگان و ایثارگران آران و بیدگل است، 
گفت: روز حماســه ایثار آران و بیدگل با استفاده از تشکل های 
مردمی با شــکوه تر از ســال گذشــته برگزار شــود. ابوالفضل 
معینی نژاد در جلســه ســتاد بزرگداشت روز حماســه و ایثار 
شهرســتان آران و بیدگل با تاکید بر بهره گیری از تشــکل های 
مردمی در برگزاری هرچه باشــکوه تر برنامه های روز حماسه و 
ایثار شهرســتان آران و بیدگل، خاطرنشــان کرد: فضاســازی 
شهری با همکاری شــهرداری ها و هیئات مذهبی شهرستان در 
بزرگداشــت و گرامیداشت این روز انجام شــود. وی فداکاری و 
ایثارگری برای آرمان های اسالم و انقالب را ارزشمند و افتخاری 
بزرگ دانســت و گفت: حفظ دستاوردهای شــهدا و ایثارگران 
و ترویج فرهنگ شــهادت طلبی وظیفه همگان اســت و باید در 
تبیین فرهنگ شــهادت به نســل جدید گام برداشــته شود. 
معینی نژاد،4 دی ماه را روز بزرگی برای این شهرســتان ذکر و 
خاطرنشان کرد: کمیته های چهارگانه ستاد برگزاری این مراسم 
با همکاری دستگاه های اجرایی شهرســتان و با تالش مضاعف 
در برگزاری باشکوه برنامه های گرامیداشــت این روز همکاری 
داشته باشــند.4 دی ماه در تقویم شهرســتان آران  و بیدگل به 
عنوان روز حماسه و ایثار نامگذاری شده اســت. در این روز که 
عملیات کربــالی 4 آغاز شــد، ۳۸ رزمنده از جمله دو ســردار 
شهید آران و بیدگل به شهادت رسیدند. رزمندگان گردان امام 
محمد باقر)ع( شهرســتان آران و بیدگل به عنوان خط شکن در 

عملیات کربالی 4 و 5 و جانفشانی  کردند.

سرپرســت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن از افتتاح 
و بهره برداری 2 پروژه عمرانی در بقعه متبرکه شیخ ابوسلیمان 

دارانی در این شهرستان خبر داد.
حجت االسالم عباس نصیر االسالمی با بیان اینکه وقف در دین 
اسالم از چنان جایگاه واالیی برخوردار است و از ارکان حکومت 
محسوب می شود، عنوان داشت: باید بیش از پیش در امر وقف 

تالش و پشتکار به خرج دهیم.
وی با اشاره به تاکید اسالم بر این مســئله، گفت: وقف به لحاظ 
مصالح عمومي موارد استفاده متنوع و گوناگونی داشته و ساخت 
مساجد، تحصیل رایگان و کمك به نیازمندان از رایج ترین این 

موارد به شمار می رود.
سرپرســت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن از افتتاح 
و بهره برداری 2 پروژه عمرانی در بقعه متبرکه شیخ ابو سلیمان 
دارانی فریدن خبر داد و افزود: این پروژه ها شــامل احداث 12 
چشمه ســرویس بهداشتی و آشــپزخانه بوده است. سرپرست 
اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان فریدن ادامــه داد: این 
پروژه ها در زمینی به مساحت ۳00 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 

1 میلیارد و700 میلیون ریال احداث شده اند.

فرماندار آران و بیدگل:

 روز حماسه و ایثار آران و بیدگل 
با شکوه تر از هر سال برگزار شود

 بهره برداری از 2 پروژه عمرانی 
در فریدن

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان گفت: به دنبال 
 فراهم شــدن زمینه مشــارکت مســتقیم شــهروندان  
نجف آبادی در اجرای پروژه شــبکه جمع آوری فاضالب، 
دولت نیز در بدترین شــرایط بودجه ای کشور نزدیك به 
1۳0 میلیارد ریالی بدین کار اختصاص داده که با استفاده 
از آن عالوه بر تکمیــل و افتتاح تصفیه خانــه، نزدیك به 
100کیلومتر لوله نیز خریداری شــده است.  هاشم امینی 
اظهار داشت: با وجود گذشت 17 سال از کلنگ زنی پروژه 
فاضالب نجف آباد، تنها 26 کیلومتر از مجموع شبکه 500 
کیلومتری این شهر به مرحله اجرا رسیده بود ولی در طرح 
جدید برای بیــش از 1۸0 کیلومتر عقد قــرارداد صورت 
گرفته و کار لوله گذاری آغاز شــده است. وی از اختصاص 
پساب تصفیه خانه فاضالب به آبیاری فضای سبز و ارزش 
افزوده ۳0 تا 50 میلیــون ریال منازل دارای انشــعاب به 
عنوان بخشــی از امتیازات اجرای متفاوت شبکه فاضالب 
نجف آباد نام برد و بیان داشــت: در صورت ادامه روند قبل 
و تکیه صرف بر منابع دولتی، پیش بینی می شــد تکمیل 
شبکه جمع آوری فاضالب نجف آباد در حدود یکصد سال 
دیگر نیز طول بکشد ولی با همت و نظر بلند مدیران ارشد 
شهرستان، ضمن فراهم شدن بستر قانونی مشارکت مردم 

پروژه نیز به نوعی احیا شده است. 

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شــهرضا عنوان کرد: مراحل پایانی ثبت ســمنوی ســنتی 
شهرضا در فهرست میراث معنوی کشور در حال انجام است 

و به زودی شاهد ثبت آن خواهیم بود.
محمدحسن شبانی اظهار کرد: در هفته گذشته کارشناس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
از مراحل مختلف پخت سمنو در شــهرضا بازدید کرد و این 
مراحل را مورد تایید قرار داد.رییــس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرضا بیان کرد: ثبت سمنوی 
سنتی شهرضا در فهرســت میراث معنوی کشــور باید در 
نخســتین جلســه کمیته فنی ســازمان میراث فرهنگی 
 مطرح شــود و امیدواریم پس از این مرحله مجوز قطعی آن 

صادر شود.

خطه سردســیر و کوهستانی ســمیرم در جنوب اصفهان 
دیگر مانند گذشته پر آب نیست بلکه تغییر اقلیم و کاهش 
بارش های آسمانی، این ســرزمین را نیز در زمره مناطق 

نیمه خشك و کم بارش قرار داده است.
سال ها و بلکه قرن هایی که گذشت، سمیرم سرحد، مأمنی 
برای خوشــگذرانی و ییالق خوانین و درباریان بود ؛ ایامی 
که هوای مطبوعش بامدادان با صدای گنجشکان، طبعی 
شاعرانه داشت و شامگاهانش با خنکایی ملس، شعله مالیم 
آتش را طلب می کرد؛ اما این روزها و این ســال ها، دیگر 
چندان خبــری از آن هیاهوی بی تاب طبیعت نیســت. 
هیاهویی که به اختصار در این مقدمه فرازی از آن گذشت و 
در ادامه به تفصیل آینده ای ناگزیر برای این دیار در بخش 

کشاورزی را تصویر خواهیم کرد. 
کارشناس ارشد و باســابقه طبیعت و منابع طبیعی استان 
اصفهان درباره آینده کشاورزی شهرستان سمیرم و تغییر 
اقلیم منطقه وکشــورمان گفت: این شهرستان با توجه به 
میانگین بارندگی ســاالنه، در ردیف مناطق نیمه خشك 
وخشك قرار می گیرد. علی حســین بهرامیان اظهار کرد: 
شرایط امروز سمیرم بســیار متفاوت تر از گذشته است و 
بسیاری از محصوالت باغی با این وضع کمبود آب با تنش 

جدی مواجه هستند. وی که خود سال ها مسئولیت اداره 
منابع طبیعی ســمیرم را عهده دار بوده افزود : تغییر اقلیم 
باعث شده حتی عشــایری که باید از 25 اردیبهشت وارد 
ییالق ســمیرم شــوند زودتر از موعد قانونی و حتی اواخر 

فروردین هر سال به منطقه ورود کنند.
این کارشــناس منابع طبیعی افزود: گرمای هوای جنوب 
باعث عزیمت آنان به سمت ییالق می شود و این در حالی 
است که زودتر از 25 اردیبهشــت هنوز بستر برای رویش 
کامل گیاه آماده نیســت و همین مشــکالت زیادی برای 

طبیعت ایجاد می کند.
به گفته بهرامیان، بخشی از عشــایر هم عالوه بر دام و نیاز 
به علوفه، باغدار هســتند و همین ها نیز مشکالت عدیده 

خشکی این سال ها را احساس می کنند.
یك کارشناس و مشــاور جهاد کشــاورزی معتقد است: 
کاشت در گلخانه برای مقابله با خشکسالی بهترین راه حل 

در برابر این مشکالت است.
عباس طایــی در باره کاشــت در گلخانه تحــت محیط و 
شرایط کنترل شــده گفت: می توانیم نظارت و همچنین 
آیتم های دما ، رطوبــت ، نور و دی اکســید کربن را برای 
کاشــت محصوالت مختلف باتوجه به حاشــیه کاشت آن 

تحت کنترل بگیریم و با میزان محدود منابع آبی و کمترین 
سطح می توانیم بیشترین بهره وری را ایجاد کنیم.

وی گفت: با وجــود ارتفاع دو هزار و 2۸0 متری ســمیرم 
از سطح دریا و اقلیم سرد و کوهســتانی در بیشتر مناطق 
مختلف سمیرم می توان کاشــت را به صورت گلخانه ای 

انجام داد.
وی خاطر نشان کرد: شــرایط احداث گلخانه را باید تحت 
نظارت کارشــناس و حتی محل احداث را نیز با مشــاوره 
کارشناسان شــرکت های مشــاوره و فنی مهندسی های 
مســتقر در مراکز خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی 

انجام داد.
طایی با بیان اینکه احداث گلخانه در زمینی به مســاحت 
حداقل چهار هزار مترمربع امکان پذیر است اظهار کرد: این 

شرایط در بخش هایی از شهرستان محقق و مقدور است.
به گفته این کارشناس ارشد مشاور کشــاورزی، می توان 
با توجه به هدف کاشــت محصوالتی مانند کاشت گوجه 
فرنگی یا خیار برنامه ریزی کرده و به دوره رشد محصوالت 
توجه کنیم و حتی تاریخ کاشــت نیز یکــی از مهم ترین 

عوامل برای رسیدن به سود دهی اقتصادی گلخانه است.
مدیر کانون بسیج مهندسین کشــاورزی و منابع طبیعی 
شهرستان سمیرم گفت: باید برای کاشت محصول و نحوه 
رســاندن آن به بازار و موقع عرضه را در برنامه اولیه کاشت 

در نظر بگیریم.
وی افزایش بهــره وری از واحد ســطح، تولید محصوالت 
ســالم، تولید انواع محصوالت گلخانــه ای، تغییر الگوی 
کاشــت، مقابله با کم آبی، ایجاد اشــتغال در تمام فصول 
سال، کسب در آمد برای کشــاورزان و نبود اشتغال کاذب، 
کارآفرینی روستاییان، فروش در بازار میوه و تره بار سمیرم 
و کاهش اســترس های خشکی و خشکســالی باتوجه به 
کســب درآمد از یك گلخانه را از مزیت های خوب این نوع 

کشت برشمرد.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی و کشاورزی با بیان اینکه 
می توانیم با کمترین آب در دســترس بیشــترین سطح 
بهره برداری را کاشــت محصوالت داشت ادامه داد: درخت 
سیب باالترین میزان آب را مصرف می کند و هر شش روز 
یك بار به آبیاری نیاز دارد و حدود 720لیتر آب در شــبانه 

روز مصرف می کند.
عضو ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی 
اســتان اصفهان اضافه کرد:به این معنا که مــا برای تولید 
یك کیلوگرم سیب درختی باید شبانه روز هشت لیتر آب 
مصرف کنیم در نتیجه با میزان کمتر آب در دسترس خود 
می توانیم با جایگزینی کشت گلخانه ای این مصرف آب را 
در هر نوع کاشت در گلخانه به یك چهارم تقلیل دهیم و با 
احداث اســتخر در کنار گلخانه مصرف آب دو ماه درختان 

سیب را برای یك سال کاشت گلخانه ذخیره کنیم.
اما این تنها گوشه ای از مشــکالت آینده این خطه بود، آن 
هم در صورتی که خشکی و خشکســالی ادامه نیابد. مگر 

اینکه آسمان سخاوتش را بیش از این دریغ نکند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان خبر داد:

کمک 130 میلیارد ریالی دولت 
به فاضالب نجف آباد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرضا خبر داد:

 ثبت سمنوی سنتی شهرضا 
در فهرست آثار معنوی کشور

با مسئوالن

سمیرم در انتظار سخاوت آسمان

ابالغ وقت رسیدگی
9/197 در خصــوص پرونــده کالســه 1562/95 خواهــان ناصــر قپانچی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت ایوب آشوغ تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/11/6  ساعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27848 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/186 در خصوص پرونده کالسه 653/95 خواهان فراز یوسفی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه چهل و پنــج میلیون ریال وجــه 2 فقره چک بــه طرفیت رقیه 
غالمی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای  مورخ 95/11/12 ساعت 4/30 
عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
 منتشر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 27855 شعبه 
 15 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )130 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/185 شــماره ابالغنامــه: 9510100354505521 شــماره پرونــده: 
9509980362101237 شــماره بایگانی شــعبه: 951190  شاکی آقای قریب 
شاه ســعیدی فرزند امین ا... شــکایتی علیه آقای عزت رجبی دائر بر ضرب و 
جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر  اصفهان ) 119 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 222  ارجاع و به کالســه 951190 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/11/12 و ســاعت 8/30 تعیین شده است و نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
 کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:27872 شعبه 119 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان ) 119 

جزایی سابق( ) 162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/184 در خصوص پرونده کالسه 1541/95 خواهان محمد نجیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- حسن رضائی 2- محسن وکیلی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/13 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 27840 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/182 در خصوص پرونده کالسه 1569/95 خواهان رضا مرادی دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت 1- سعید استکی 2- حسین زمانی کتایونچه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/13 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 27856 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/180 شــماره ابالغنامــه: 9510100354505480 شــماره پرونــده: 
9509980362000965 شماره بایگانی شعبه: 951181  شاکی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران شــکایتی علیه خانم زهرا بهمنی دائر بر تخریب اموال 
دولتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر  اصفهان ) 119 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  ارجاع و به کالسه 951181 ثبت گردیده که 
وقت رســیدگی آن  1395/11/13 و ساعت 11/30 تعیین شــده است و نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد به اســتناد ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:27869 شعبه 119 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان ) 119 

جزایی سابق( ) 160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/181 شــماره ابالغنامــه: 9510100350508988 شــماره پرونــده: 
9509980350500528 شماره بایگانی شعبه: 950614  خواهان/ شاکی علی 
اکبر ابذل  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم شــرکت محیط آرای ستاره 
شب شیراز و محســن کیانی بکیانی و منوچهر کیانی و هادی کیانی بکیانی  به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 
9509980350500528 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/18 و 
ساعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:27879 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 200 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/179 شــماره ابالغنامــه: 9510106836206699 شــماره پرونــده: 
9509986836200607 شماره بایگانی شــعبه: 950696 خواهان/ شاکی پگاه 
مدنی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم رســول جعفری طادی به خواسته 
مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- 
خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میــر- مجتمع قضایی 
شهید قدوســی- طبقه 4- اتاق 402 ارجاع و به کالسه 9509986836200607 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/24 و ســاعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:27859 شعبه 2 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) 182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100350307470 شــماره پرونــده:  /178
9509980350300603 شماره بایگانی شعبه: 950741  خواهان/ شاکی مریم 
نانوا زاده  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم حسن شــهیدی  به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305  ارجاع و به کالسه 9509980350300603 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/20 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ حسن شهیدی  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:27808 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100369502804 شــماره پرونــده:  /177
9509980369500010 شــماره بایگانــی شــعبه: 950425  خواهــان فرهاد 
منصوری  دادخواستی به طرفیت  خوانده  محسن محمدی  به خواسته تقاضای 
اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شــماره 190-95/2/14 صادره از شعبه 13 
تجدید نظر  تقدیــم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ باال – چهار راه نظر- مجتمع 
دادگاه های تجدید نظر اســتان اصفهان ارجاع و به کالسه 950425 ت 13  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/16 و ســاعت 10 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:27857 شــعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان) 169 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/112 شــماره: 1395/14/303257-9/7 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
قطعه زمین مزروعی تحــت پالک 5/2018 واقع در بخش 4  ثبت خوانســار که 
طبق پرونده ثبتی به نام آ قــای بهمن دهاقین فرزند عبــاس و غیره  در جریان 
ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به 
دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/10/11 راس ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نمایــد و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ 
انتشار:1395/09/18  م الف:361 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)222 کلمه، 3 کادر(
مزایده

9/45 اجــرای احکام شــعبه 8 خانواده اصفهــان در نظــر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی 940530 ج 8 له خانم فتانه کیــان فرزند فریدون با وکالت آقای 
فرامرز امام جمعه و علیه آقای محمود مظاهری به خواســته 350 عدد ســکه 
بهار آزادی و 250 مثقال طالی ساخته شــده 18 عیار و 500 درهم نقره ومبلغ 
211/063/895 ریــال بابت بهای آئینه و شــمعدان و هزینه ســفر حج تمتع و 
هزینه دادرسی و 380/000 ریال هزینه نشــر آگهی در حق محکوم لها جلسه 
مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: 1- تمامت ســه دانگ مشاع از 
شــش دانگ پالک ثبتی 20294 فرعی از 68 اصلی به آدرس ملک شهر خیابان 
17 شهریور – خ شــهید صادقیان- کوچه عدالت- مجتمع عسل- طبقه 4 واحد 
13 به مســاحت 116 متر مربع به انضمام یک باب انباری پالک یازده فرعی در 
طبقه همکف و یک واحد پارکینگ پالک نوزده فرعی و با قدر السهم از مشاعات 
با قدمت حدود 6 ســال و نمای خارجی آجری با درب ورودی چوبی و ســازه 
بتن آرمه و دو عدد اتاق خواب و پذیرایی و ســایر مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناســی مورخ 95/4/10 که مصون از اعتراض باقی مانده و شــش دانگ 

آن معادل 246/000/000 تومان و ارزش ســه دانگ منســوب به خوانده بالغ 
بر 123/000/000 تومان ارزیابی گردیده اســت. 2- یک خط تلفن همراه دائمی 
)اپراتور اول( به شــماره 09132106009 که بدون گوشــی و بدون احتساب 
مبلغ بدهی معادل 2/500/000 ریــال درتاریخ 95/6/6 ارزیابــی گردیده و کا 
رشناسی مذکور مصون از اعتراض می باشد. 3- یک دستگاه اتومبیل پراید به 
 شــماره انتظامی 394 ج 88- ایران 13 مدل 1381 و شماره موتور 394627 به 
رنگ سفید مستعمل به شرح نظریه کارشناسی مورخ 95/4/24 که معادل مبلغ 
60/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از 
فروش در محل از ملــک مذکور دیدن کرده و جهت بازدیــد از اتومبیل به محل 
خ کاوه خ ادیب- کوچه شهیدان شــفیعی- کوچه صلواتی- کوچه پهلوان نژاد- 
مجتمع سپهر- پالک 41 مراجعه و جهت خرید در تاریخ 95/10/2 ساعت 9 صبح 
در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه 
اول- واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد 
بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 واریز 
نما ید.   م الف:26570 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان )393 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

9/198 خواهان: علی اصغر رضا علی فرزند خیراله به نشانی خوانسار تیدجان 
روبروی شهرک صنعتی گاوداری علی اصغر رضا علی، خوانده: علی اشرف 
زنگنه وند فرزند غالم به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت ازدرگاه ایزد متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در حضور دعوی 
آقای علی اصغر رضا علی فرزند خیراله به طرفیت آقای علی اشرف زنگنه وند 
فرزند غالم به خواســته مطالبه وجه شــماره 164482- 16/94-712 مورخه 
1395/03/15 عهده بانک کشاورزی به مبلغ هفتاد و سه میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و خسارات قانونی شورا با عنایت در جمیع اوراق 
و محتویات پرونده ابقای اصل چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
از بانک محــال علیه که ظهر در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه مذبور دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای را در مقام دفاع از خویش ارائه ننموده 
افراد دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198 و 515 و 519 و 520 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 320 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده قانون استنادیه تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ هفتاد و ســه 
میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون و صد و چهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
 چک لغایت زمان اجرای حکم صــادره اعالم می نمایــد و رای صارده غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
خوانسار است. م الف:362 شعبه 2 شورای حل اختالف خوانسار ) 311 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/16 در خصوص پرونده کالســه 773/95 خواهان الهام امینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رســتم امیــری چرمهینی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/10/14  ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:26620 شــعبه 24 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر(  
رای اصالحی

پیرو رای شــماره 7947 مــورخ 95/6/27 خانم منصوره الســادات دیباجی 
فروشانی نوع ملک به صورت یک باب مغازه و طبقه فوقانی می باشد که اشتباهًا 
یک باب خانه درج شده است؛ بدین وســیله اصالح می گردد؛ نوع ملک یک باب 
مغازه و طبقه فوقانی صحیح می باشد. نبی ا... یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر

شرایط امروز 
سمیرم بسیار 
متفاوت تر از 
گذشته است 
و بسیاری از 

محصوالت باغی 
با این وضع 

کمبود آب با 
تنش جدی 

مواجه هستند
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360 دانش آموز اصفهانی 
راهی سرزمین نور شدند

مدیرکل دفتر تامین مسکن کمیته امداد:

مسکن 3۵0 هزار خانوار مددجوی 
روستایی نیازمند بهسازی است

۷۷0 راهدار در طرح زمستانه برای امداد 
هموطنان می کوشند

امشب آخرین مهلت ثبت نام 
در آزمون ارشد پیام نور

دانش آموزان دوره متوسطه دوم دختران در مرحله دیگری از اردوی 
راهیان نور در قالب 360 دانش آموز و 9 دســتگاه اتوبوس به مناطق 

عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
مراســم بدرقه این دانش آموزان با حضور تعداد کثیــری از اولیای 
دانش آموزان و مسئوالن در ســالن اجتماعات شهید بهشتی برگزار 
شد و دانش آموزان با قلبی آکنده از عشق و ارادت به ساحت مقدس 
شهیدان و ایثارگران هشت ســال دفاع مقدس، به اردوی راهیان نور 

اعزام شدند.
محمد قندهــاری مدیر آمــوزش و پرورش ناحیــه 5 در ابتدای این 
مراســم با ذکر شــاخص هایی از اهمیــت راهیان نور بــرای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت در بین نســل نوجوان و جوان کشــور، این 
اقدام را بهترین اقدام پس از خاتمه جنگ دانســت و افزود: تردیدی 
نیســت که اردوی راهیان نور، نقطــه اعتالی میثاق بــا آرمان های 
مقدس شهدا و امام شهداســت و دانش آموزان در مناطق عملیاتی، 
درس ایثار و وفــاداری می آموزند.مدیر آمــوزش و پرورش ناحیه 5 
تاکید کرد: در مســئله تربیت پذیری دانش آموزان همواره گفته می 
شود که بایســتی فضای واقعی و ملموس برای دانش آموزان تدارک 
دیده شــود، بر این اســاس مناطق عملیاتی دفاع مقــدس بهترین 
مکان واقعی است که روح شــهادت و ایثار را در وجود دانش آموزان 
مجســم می ســازد و آنها را قدردان جوانانی می کنــد که روزگاری 
در این ســرزمین، جانانه و مردانه جنگیدند و با دســت هایی خالی، 
حماســه آفرینی کردند و بر همین اســاس اســت که دانش آموزان 
ما نیز در مقابل سرنوشــت کشــور خویش احســاس مســئولیت و 
وفاداری می کنند و نقطه تجلی آن در آینده زندگی آنها خواهد بود.

قندهاری اردوهای راهیــان نور را جلوه گاه نور و شــیفتگان مکتب 
 شهادت دانســت و افزود: از مســیر همین اردوها و پیاده روی های

  عاشــقانه اربعیــن هاســت کــه مجاهدان بــزرگ تاریخ شــکل 
می گیرند و سرنوشــت بشــریت را در جهت کمال معنوی که همان 

ظهور امام زمان)عج( است شکل می دهند.

مدیــرکل دفتــر تامین مســکن کمیته امــداد گفــت: ۱0درصد از 
مددجویان کمیته امداد فاقد مسکن مناســب هستند و مسکن 350 
هزار خانوار تحت حمایت در مناطق روستایی کشور نیازمند بهسازی 

و مقاوم سازی است.
جلســه تامین مســکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
کهگیلویــه و بویراحمد با حضــور مدیــرکل تامین مســکن و امور 
مهندســی کمیته امداد، اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمد، مدیرکل 
کمیته امــداد و جمعــی از مدیران دســتگاه های اجرایــی در محل 
استانداری استان تشــکیل شــد.  ابراهیم بازیان مدیرکل دفتر تامین 
مسکن کمیته امداد کشور در این جلســه با بیان اینکه سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبــری بر دو موضوع تامین مســکن محرومان و 
مسکن روســتاییان تاکید دارد، گفت: بر همین اســاس کمیته امداد 
در این دوره از فعالیت خود، تامین مســکن  و ارائــه خدمات عمرانی 
 به مددجویان را بــه عنوان یک خدمت راهبردی در دســتور کار خود 
دارد. وی با اشــاره به اینکه یک میلیــون و 700 هــزار خانوار تحت 
 حمایت کمیته امداد کشــور هســتند، گفــت: در نظــر داریم طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، در یک برنامه ســه ســاله مسکن این 
مددجویان احداث شده و به آنان تحویل داده شود. بازیان با بیان اینکه 
یکی از بهتریــن راه های کنترل و از بین بردن فقر، اعطای مســکن به 
نیازمندان است افزود: تصمیم بر این اســت که از تمامی ظرفیت های 
دولت و مجلس برای تامین مسکن نیازمندان اســتفاده کنیم تا هیچ 

نیازمندی در کشور دغدغه تامین مسکن نداشته باشد.

غالمی معاون حمل و نقل ســازمان راهداری کشــور گفت: در طرح 
 زمســتانه ســال 95 که از دیروز آغــاز شــد، 770 راهدارخانه ثابت

 و متغیر در طرح زمســتانه برای امداد هموطنان می کوشند در حال 
خدمت به مردم هستند. وی افزود: با تالشی که صورت گرفته، امسال 
٢50 میلیــارد تومان برای تجهیز راهدارخانه ها در نظر گرفته شــده 
اســت.  غالمی تصریح کرد: تالش می کنیم تا با تجهیز راهدارخانه ها 
زمســتان امســال با بهترین امکانات و در حداقل زمان در محل های 
برفگیر حاضر شویم. معاون حمل و نقل سازمان راهداری کشور گفت: 
۱500 اکیپ و ٢ هزار نیروی انســانی و 9 هزار ماشین آالت در طرح 

زمستانی از سوی راهداری در نظر گرفته شده است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی 
ارشد فراگیر پیام نور )نوبت ۱7( امشب ساعت ٢۴ پایان می یابد.

حســین توکلی گفت: داوطلبان می توانند از طریق ســایت ســازمان 
سنجش به نشــانی www.sanjesh.org نســبت به ثبت نام در این 
آزمون اقــدام کنند. وی افــزود: متقاضیان ثبت نام مــی توانند پس از 
مطالعه دقیق دفترچــه راهنما و تایید مدارک و اطالعــات مورد نیاز به 

سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و در این آزمون ثبت نام کنند.
توکلی گفت: کارت شــرکت در آزمون و برگ راهنمــای مربوط به این 
 آزمون روز چهارشــنبه ۱3 بهمن ماه 95 بر روی ســایت سازمان قرار 
می گیرد و داوطلبان می توانند از روز ۱3 تا ۱۴ بهمن ماه نسبت به تهیه 

پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان ســنجش خاطرنشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد 
فراگیر پیام نور روز جمعــه ۱5 بهمن ماه 95 برگزار می شــود و نتایج 
نهایی این آزمون در دهه دوم اســفندماه 95 از طریق ســایت سازمان 

سنجش اعالم خواهد شد.

ایران عزیز ما سال هاست که درگیر  سعید نریمانی
مشکل کم آبی شده است .کویر ها 
بیشــتر شــده اند و جنگل ها و مراتع رو به نابودی است. 
سفره های آب زیر زمینی روبه پایان اســت و ذخیره آبی 
برخی از ســدها به پایین  سطح رسیده اســت.  برخی از 
رودخانــه هــا و دریاچــه هــا کــه روزگاری پرخــروش 
بوده اند،اکنــون لب های تــرک خورده خود را به ســمت 
آســمان گشــوده اند . خالصه اینکه اوضاع آبی کشــور 
نامناســب اســت و مصرف بی رویه مردم بــه این وضع 

نامناسب دامن زده است.
 در این میان چشــم امید همه مردم به آســمان است تا 
شاید  دلش به رحم آمده و نزوالت خود را به مردم عطا کند.

تابســتان و بی آبی اش را به امید پاییز و زمستان پربارش 
ســپری می کنیم.  اســتان های غربی و شــمالی کشور 
معموال سهم خوبی از این بارش ها دارند و دیگر استان ها 

هم چشم انتظار بخشش الهی هستند .
 خالصه که همه و همه منتظر بارش باران و برف هستند 
و کمتر کسی است که از شنیدن خبر بارش های آسمانی 
ناراحت شود . بارش ها که آغاز می شود لبخند رضایت بر 

لب ها می نشیند ولی دیری نمی پاید که با شدت گرفتن 
بارش برف و باران مشــکالت جالب توجهی از راه می رسد 

که  زندگی عادی را فلج می کند. 
هفته گذشــته بود که اعالم شــد به علت بــارش برف در 
تهران قیمت مرغ افزایش یافته اســت اینکــه چگونه در 
اثر اولین بارش نه چندان شــدید، مرغ در پایتخت نایاب 
می شود نکته ای قابل تامل است . روزنامه ای تیتر می زند 
» برج آزادی را آب برد!« و دیگــری خبر از افتادن بانویی در 
یک مادی می دهد کــه گویا جریان آب او را برده اســت .  
شهرهای شمالی کشور همواره در خطر جاری شدن سیل 
قرار دارند و امسال با اولین بارش برف، گاز و برق اکثر نقاط 

شمال کشور ساعت ها قطع شد . 
مســئوالن امر در بیان علت قطعی گاز و برق و مشکالت 
پیش آمده اظهارکــرده اند که:» غافلگیر شــدیم!« اینکه 
دوســتان چگونه زمان و مقدار بارش های زمسســتانی 
را پیــش بینی نکرده انــد نکته ای قابل تأمل اســت.اگر 
در ابتدای زمســتان برای مقابله با مشــکالت جوی آماده 
نیســتیم  و غافلگیر می شــویم، پس چه زمانی به مرز 
آمادگی خواهیم رســید؟ حتما در پایان زمســتان! گویا 

عادت کرده ایم که در اثر بارش ها تلفات و خســارت های 
فراوانی بدهیم .

در اصفهان هم پس از نزدیک به هشــت ماه، شاهد بارش 
باران بودیم که زمین خشــک زاینده رود را اندکی خیس 
کرد و آلودگی هوا را از آسمان شــهر زدود اما با بارش این 
باران، آب مصرفی اکثر نقاط شــهر ســاعت ها قطع شد و 
این در حالی است که قطع شــدن آب حتی برای ساعتی 

مشکالت فراوانی را به همراه دارد. 
سال هاست که کشور ما بارش های ســنگینی را به خود 
ندیده اســت .  در ایران خبری از یخبندان هــا ، بوران ها 
و ســونامی های کشــورهای دیگر نیســت اما در برخی 
از نقاط کشــور با وقوع یک بارش متوســط، اکثر امکانات 
مختل می شــود . مدتی قبل بود که بــارش پاییزی باران 

در خــرم آبــاد تبدیل به 
سیل شــد و دختری بی 
نوا را به کام خود کشــید. 
اگر به چهره  شــهر خود 
پس از یک  بارش نســبتا 
شــدید نگاهی بیفکنیم 
با گودال هــای پرآب و آب 
گرفتگی هــای متعددی 
روبــه رو می شــویم که 
حکایت از عدم آمادگی در 
برابر بارش های جوی دارد، 
در این میان عده ای سود 
جو هم از مشکالت پیش  
آمده به نفع خود بهره می 
برند . کمبود مواد غذایی و 
گرانی آن سودی هنگفت 
را به جیــب محتکران و 
فرصت طلبــان واریز می 
کند . مســئوالن زحمت 
کش راه سازی، هالل احمر 
دیگر ارگان هــای مرتبط 

در ســرمای زمان پیوســته در تالش برای خدمت رسانی 
هستند . 

چه بســیارند راهدارانی که گرمای مطبوع خانه خود را در 
راه آسایش مســافران، اسیر ســرما فدا می کنند اما باید 
پذیرفت که در برابر مشــکالت جوی به آسانی خلع سالح 

می شویم.
 در این دوران خشکســالی و بی آبی توان استفاده بهینه 
از بارش هــای آســمانی را نداریم . در اکثر مــوارد نزوالت 
آسمانی هدر می رود و یا عاملی برای سخت شدن شرایط 
زندگی می شود .باید زحمات شــبانه روزی امداد رسانان 
را ارج نهاد و به دنبال راهکاری بود تا به ســاده ترین شکل 
تســلیم مشــکالت جوی نشــویم.با وقوع این مشکالت 
آســمان هم تکلیف خود را نمی داند ببارد یا خبر دهد تا 

ما آماده شویم!

آسمـان ببارد یا نبارد؟!

اخبار 

با مسئوالن

اخبار کوتاه

۷00 بسیجی در دوره توانمندسازی مدیریتی 
شرکت می کنند

شناخت قبل از ازدواج افزایش موارد سوختگی در ایران
شاکله اصلی زندگی پایدار است

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی گفت: تاکنون 
برای ۴0۴ هزار نفر از مستمری بگیران و بازنشستگان این 

سازمان کاراکارت صادر شده است.
رحیم اردالن اظهار داشــت: اجرای این طرح از اواخر سال 
گذشته برای مستمری بگیران و بازنشستگان سراسر کشور 

آغاز شده است.
وی افــزود: کاراکارت خدمتی از وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت که با همکاری ســازمان تامین اجتماعی، 
بانک رفاه کارگران، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، 
کانون عالی بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعی و 
جمعی از فروشــگاه های زنجیره ای و مراکــز خدماتی به 
مرحله اجرا رسیده اســت. اردالن ادامه داد: بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند کاال و خدمات 
مورد نیاز خود را به صورت اقســاط ۱٢ ماهــه و حداکثر با 

کارمزد ۱٢ درصد خریداری کنند.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش قدرت خریــد جامعه هدف، 
بهبود فضای کسب و کار و افزایش سطح اشتغال از اهداف 
بســیار مهم این طرح اســت. اردالن تصریح کرد: با عنایت 
به پیشــنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید هیئت 

وزیران و موفقیت های حاصلــه، کارت اعتباری خرید کاال 
و خدمات )کاراکارت( به تمامی کارکنــان موضوع ماده 5 

قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق خواهد گرفت.
وی دامنه عرضه کاال و خدمات بسیار متنوع و گسترده، عدم 
اســتفاده از منابع دولتی، دریافت کاراکارت بدون ضامن و 
اخذ وثایق ســنگین، موجودی کارت به نسبت چهار برابر 
میانگین حقوق و مزایای متقاضی در سال گذشته، پرداخت 
اقساط ۱٢ ماهه به صورت خودکار از محل حقوق متقاضی، 
کارمزد ماهانه )حداقــل ۱ درصد و حداکثــر ۱٢ درصد(، 
قابلیت شــارژ مجدد، شروع پرداخت اقســاط صرفا پس از 
اولین خرید در ماه بعد و گســترش روز افزون مراکز فروش 
کاال و عرضــه خدمــات را از مهم ترین مزایــای کاراکارت 
برشــمرد. متقاضیان دیگر نیز به منظور دریافت اطالعات 
بیشتر می توانند به پایگاه رســمی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به نشانی www.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
براساس آمار ســازمان تامین اجتماعی، اکنون ۴٢ میلیون 
 از خدمات این ســازمان اســتفاده می کنند که دو میلیون 
و 900 هزار نفر از آنان بازنشســتگان و مســتمری بگیران 

هستند.

معاون آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: اجرای مطلوب نظام 3-3-6، توسعه 
آموزش های فنی حرفه ای، توســعه و بهبــود مدیریت 
آموزشگاهی و توسعه فرهنگ پژوهش، خالقیت، نوآوری 

و کار گروهی در اولویت کار ما قرار دارد.
رحیم محمدی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: در حــال حاضر حدود 
35 درصد از فضاها در اســتان اصفهان بــه حوزه ابتدایی 
واگذارشده و این در حالی اســت که عدم توازن فضا را در 
دوره آموزشی متوسطه شــاهد هستیم که باید تمهیدات 

الزم در این زمینه اندیشیده شود.

وی به افزایش میانگین دروس نهایی در ســال گذشــته 
اشاره کرد و گفت: اســتان اصفهان در خردادماه امسال با 
میانگین نمرات نهایی 83/۱3 موفق شد نسبت به خرداد 
ســال 9۴ افزایش ۱3 درصدی نمره در میانگین نمرات 

نهایی داشته باشد.
وی با اشــاره به بحث قوانیــن و دســتورالعمل ها افزود: 
هــم اکنــون در حــوزه آمــوزش متوســطه، قوانین و 
دســتورالعمل ها به صورت کامل تغییر پیــدا کرده اند به 
طوری که هنوز آیین نامه هدایت تحصیلی به اســتان ها 
اعالم نشــده اســت. معاون آموزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به اولویت های 
حوزه معاونت آموزش متوسطه، به جایگاه استان اصفهان 
در کنکور سراسری اشــاره و عنوان کرد: استان اصفهان، 
رتبه ســوم کنکور سراسری کشــور را به خود اختصاص 
داده اســت. رحیم محمــدی، وجود پژوهش ســراهای 
دانش آمــوزی را با اهمیــت تلقی کرد و گفــت: یکی از 
اهداف ما، استانداردســازی این مراکز است به طوری که 
در ســال تحصیلی 95-9۴ در مجموع 39 پژوهش سرای 

دانش آموزی در استان فعالیت دارند.

رییس سازمان بســیج جامعه زنان کشور از شــرکت 700 خواهر بسیجی در دوره 
توانمندسازی مدیران اجرایی بسیج خبر داد.

مینو اصالنی افزود: قرار است یک دوره آموزش و توانمندسازی برای مدیران اجرایی 
بسیج ویژه خواهران از فردا در استان قم برگزار شود. 

وی تصریح کرد: این دوره آموزش مدیریتی برای 700 نفر از مدیران بســیج حوزه 
جامعه زنان به مدت چهار روز برگزار می شود.

اصالنی آموزش های مدیریتی و مهارتی را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در این 
دوره چهار روزه به بانوان شرکت کننده در این دوره ارائه می شود.

وی ادامه داد: با شرکت خواهران بسیجی در این دوره آموزشی، روش های مدیریتی 
برای برنامه های ســال 96 نیز آموزش داده می شــود تا آنان بتواننــد برنامه های 

خودشان را در حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به خوبی پیش ببرند.
رییس ســازمان بســیج جامعه زنان کشــور با بیان اینکــه این پنجمیــن دوره از 
برنامه های آموزش مدیریتی برای خواهران بسیجی در حوزه مدیریتی است، گفت: 
 تمامی برنامه های این دوره آموزشــی بر مبنای توانمندسازی در حوزه برنامه ریزی 
است تا مشخص شود که به چه شــکل می توانند برنامه های سالیانه خود را تنظیم 

کنند.
اصالنی خاطرنشان کرد: دوره های آموزش مدیریتی و توانمندسازی مدیران اجرایی 
بسیج جامعه زنان همچنان ادامه خواهد داشت تا بتوانیم زنان مدیر در این حوزه را 

توانمند سازیم. به گفته وی اکنون 9 میلیون زن بسیجی در کشور فعالیت دارند.

رییس بیمارستان سوانح ســوختگی شــهید مطهری، نســبت به افزایش موارد 
سوختگی در یک ماهه اخیر هشدار داد.

دکتر مصطفی دهمرده ای افزود: مراجعه بیماران ســرپایی به درمانگاه ها و بیماران 
بستری امسال و به ویژه در یک ماهه اخیر بسیار باال رفته است.

وی گفت: بیشتر این حوادث در فصل پاییز به علت بی احتیاطی در نصب و استفاده از 
وسایل گرمایشی بوده که در برخی مناطق استفاده از اجاق برای ایجاد گرما در منازل 
حادثه ساز شده است. رییس بیمارستان ســوانح سوختگی شهید مطهری با اشاره 
به سوختگی ناشی از مواد اســیدی و آب جوش، افزود: متاسفانه در استفاده از مواد 
اســیدی یا چاه باز کن احتیاط الزم  صورت نمی گیرد و در بیشتر موارد سوختگی 
با این مواد با جراحات باال همراه است. همچنین سوختگی با آب جوش در کودکان 
نشان دهنده بی توجهی به هشدارهای ایمنی اســت زیرا ما بارها به دور از دسترس 
قرار دادن کتری یا ســماور از کودکان تاکید کرده ایم اما هر سال با موارد سوختگی 
شدید با آب جوش رو به رو می شویم. دهمرده ای با بیان اینکه سوختگی های درجه 
3 با عوارض روحی و جسمی زیادی همراه اســت، گفت: شدت سوختگی های یک 
ماه اخیر از یک تا 90 درصد بوده که مشــکالت زیادی برای بیماران و خانواده های 
آنها به همراه دارد. وی افزود: توصیه ما در فصول سرد سال برای سالمندان، بیماران 
دیابتی و مبتالیان به دیســک کمر و مشــکالت حرکتی، پرهیز از نزدیکی بیش از 
حد به وسایل گرمازاســت زیرا این بیماران به علت مشکالت جسمی ممکن است 

احساس سرمای بیشتری کنند و زمینه بروز حادثه فراهم شود.
دهمرده ای گفت: از خانواده ها می خواهیم به هیچ عنوان خودسرانه به نصب وسایل 

گرمازا اقدام نکنند و در این موارد از افراد متخصص و مجرب کمک بگیرند.

مدیر بهزیستی شهرســتان اصفهان گفت:علت اصلی نبود تفاهم اخالقی 
ناشی از عدم آشنایی و شناخت قبل از ازدواج است.

محمد ســعید محمدی مدیر بهزیســتی اصفهــان اظهار کرد:  ریشــه 
 اصلی عــدم موفقیت در برخورد با آســیب های اجتماعی همچون طالق،
  فقــدان تفکر سیســتمی و نگاه کل نگــر در حوزه مشــکالت اجتماعی

 است.
 وی ادامــه داد: اعتیاد به مواد مخــدر، دخالت اطرافیان، ضرب و شــتم، 
ســوء ظن، فقــدان تفاهم اخالقــی، عدم پرداخــت نفقه، تنفــر و عدم 
 عالقه، بیماری روانی همســر، مشــکالت اقتصادی و تفــاوت فرهنگی،

 بیشترین علل وقوع طالق در استان اصفهان است.
 محمدی خاطر نشان کرد:  ناآگاهی نســبت به ویژگی های مردان و زنان

 و خصوصیات روانــی و عاطفی زوجین نســبت به یکدیگــر باعث عدم 
شناخت کافی می شود.

 مدیر اداره بهزیســتی اصفهان عامل دخالت اطرافیــان در وقوع طالق را 
به ســبب فرزند پروری اســتبدادی ذکر کرد و گفت: پــرورش فرزندان 
 وابســته و آموزش هــای ناقــص قبــل از ازدواج باعــث افزایــش بروز 
 مشــکالت می شــود و ســازمان بهزیســتی برای کاهش آمــار طالق، 
طرح   حمایت های روانی اجتماعی و توانمندسازی خانواده ها  را در دستور 

کار خود قرار داده است.

معاون سازمان تامین اجتماعی:

کاراکارت برای 404 هزار مستمری بگیر صادر شد
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

افزایش 13 درصدی نمرات نهایی  در خردادماه امسال

خبر

رییس پلیس راهور ناجا گفت: بیــش از 53 هزار نفر 
به صورت مستقیم در ســطح جاده ها مستقر هستند 
تا زمستان امسال یکی از کم حادثه ترین زمستان ها 

را داشته باشیم.
ســردار تقــی مهــری در حاشــیه رزمایــش طرح 
زمســتانی پلیس راهور که در پیســت آبعلی برگزار 
شد گفت: طرح ویژه ترافیکی زمســتان 95 با حضور 
 همه دســتگاه های امــدادی و همه دســتگاه های

 دســت اندرکار تا ٢0 اسفند در ٢9 اســتان کشور و 
بیش از ۱00 گردنه برف گیر به صورت هماهنگ اجرا 

می شود.
وی افزود:  در زمستان گذشته، سه هزار و ۴87 نفر در 
تصادفات جان خود را از دست داده اند و بر این اساس 

امسال تمام تالشمان کاهش وقوع تصادفات است.
ســردار مهری ادامــه داد: توجه راننــدگان به عالئم 
راهنمایــی و رانندگــی، هشــدارهای راهــداری و 
هواشناسی و همچنین هشــدارهای پلیس راه و سفر 
می توانــد نقش چشــمگیری در کاهــش تصادفات 
جاده ای داشــته باشد. کســانی که از وســیله نقلیه 
عمومی اســتفاده می کنند می توانند شکایت خود از 
رانندگی رانندگان متخلــف را به ۱۱0، ۱٢0 و ٢0٢0 

اطالع دهند.
وی افزود: در زمستان توجه به شرایط رانندگی بسیار 
مهم و داشــتن زنجیر چرخ الزامی اســت. با توجه به  
شرایط جوی ناپایدار الزم اســت با تجهیزات مناسب 
اقدام به سفر در جاده های زمستانی کرد. رانندگی در 
جاده های برفی زمان بیشتری را می طلبد و باید صبر 

و حوصله بیشتری در رانندگی به خرج داد.
بخشودگی جرایم رانندگی تمدید نمی شود

مهری عنوان کرد: برابر قانون امســال تا پایان آذر ماه 
جرایم دیرکرد بخشیده نمی شود و کسانی که تا پایان 
این ماه جرایم را پرداخت نکنند بــه هیچ عنوان این 

بخشودگی تمدید نخواهد شد.
وی گفت: در پالک های جدید در تهران اکنون از عدد 
۱0 اســتفاده می شــود در حالی که قبال از ۱۱ شروع 
می شد تا 99 و  با توجه به اینکه 99 ظرفیتش به اتمام 
رسید ۱0 جایگزین آن شد. ما از نظر میزان اختصاص 
پالک مشکلی نداریم و بر اساس آمار هفت ماهه سال 
95، بر اساس آمار پزشکی قانونی شاهد کاهش ٢88 
نفر تلفات در تصادفات بوده ایم کــه میزان  3 درصد 

کاهش را نشان می دهد.

رییس پلیس راهور ناجا:

بخشودگی جرایم رانندگی 
تمدید نمی شود

اگــر در ابتــدای 
زمســتان بــرای 
مشکالت  با  مقابله 
جـوی آمــــاده 
نیستیم  و غافلگیر 
پس  شــویم،  می 
چه زمانــی به مرز 
خواهیم  آمادگــی 
در  رســید؟حتما 

پایان زمستان!

پیشنهاد  سردبیر:
بخشودگی جرایم رانندگی تمدید نمی شود
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حدیث عشق پیشنهاد سردبیر: 
 داغ بی صداآمادگی آستان عسکریین برای استقبال از عزاداران

تنها نه اینکه بر تن تو جامه  عزاست
                                                حتی سیاه پوش غمت سّر من رئاست

»غم«، واژه ای که بیشتر از هر کس دگر
                                                با چشم های دائم االشک تو آشناست

تنها، غریب، گوشه  سرداب خانه ات
                                                بر گونه هایت اشک عزای پدر رهاست

این روزها اگر که ندارید زائری
                                                 ما را به سامرا ببر، اینجا پر از گداست

انگار ماتم تو تمامی ندارد و
                                                 هر روز، سینه  تو به یک داغ مبتالست

تو سوگوار خانه  آتش گرفته ای
                                                 اما شکستن تو در این داغ، بی صداست

مثل همیشه آخر شعرم رسید و باز
                                                 دستم به دامن تو و امضای کربالست

سوگنامه

تزکیه نفس

قدم هایی برای خودسازی
 یاران امام زمان )عج(

قدم اول: نماز اول وقت
قدم دوم: احترام به پدر و مادر

قدم سوم: قرائت دعای عهد
قدم چهارم: صبر در تمام امور

قدم پنجم: وفای به عهد با امام زمان)عج(
قدم ششم: قرائت روزانه قرآن همراه با معنی
قدم هفتم: جلوگیری از پرخوری و  پرخوابی 

قدم هشتم: پرداخت روزانه صدقه
قدم نهم: غیبت نکردن

قدم دهم: فرو بردن خشم
قدم یازدهم: ترک حسادت

قدم دوازدهم: ترک دروغ
قدم سیزدهم: کنترل چشم
قدم چهاردهم: ترک دروغ

قدم پانزدهم: محاسبه نفس

کالم مطهر

رییس مرکز تخصصی تفســیر حوزه با اشــاره به لزوم 
بررســی جامع ســند روایات تفسیر منتســب به امام 
عســکری)ع( از ســوی محققان و قرآن پژوهان حوزه، 
اظهــار کرد: عمده روایات تفســیر منســوب بــه امام 

عسکری)ع( مورد قبول است.
حجت االسالم و المسلمین حمید ملکی ضمن تسلیت 
سالروز شهادت امام حسن عســکری)ع( گفت: یکی از 
موضوعات مرتبط با آن امام کــه در میان قرآن پژوهان 
و محققــان و مفســران مطرح بــوده و هســت بحث 
تفسیر منسوب به ایشان اســت. وی افزود: در انتساب 
این تفســیر به آن وجــود نورانی در میان مفســران و 
متخصصان مباحث قرآنی، حرف و بحث های متعددی 
وجود داشــته و دارد و حرف و حدیث زیاد اســت، اما 
غالب مفسران اعم از کســانی که نظر منفی در انتساب 
این تفسیر به امام دارند یا این انتساب را قبول می کنند، 
اتفاق نظر دارند که عمده روایات تفسیری بیان شده در 
این تفسیر از ایشان اســت. ملکی عنوان کرد: اختالف 
میان مفســران و قرآن پژوهان در این اســت که برخی 
انتساب را به این دلیل مردود می دانند که بخشی از این 
روایات دارای سند و متن مخدوش است و باور انتساب 
آن به امام دشوار اســت. رییس مرکز تخصصی تفسیر 
حوزه بیان کرد: بررسی ســندی و محتوایی این روایات 
تفســیری که ظاهرا نزدیک به ۴۰۰ روایت گفته شده 
است باید از ســوی مراکز پژوهشی حوزه انجام شود که 
البته شاید تاکنون انجام شده باشد و من اطالعی از آن 
نداشته باشــم در این صورت می توان  معلوم کرد چند 
درصد این روایات قابل استناد به آن امام هستند و چند 
درصد نیز باید کنار گذاشته شــود.ملکی با بیان اینکه 
آنچه از این تفسیر باقی مانده تفســیر امام از استعاذه، 
بســمله و حمد و بقره تا آیه ۲۸۲ این ســوره است که 
برخی از این مقدار بیشــتر عنوان کرده اند، اظهار کرد: 
مرکز تخصصی تفسیر چون بیشتر صبغه آموزشی دارد 
وارد تحقیق و بررسی آن نشده است ولی معتقدم خوب 
است محققان پژوهشکده ها و پژوهشگاه های مرتبط در 
این زمینه تحقیق جامعی داشــته باشند و نتیجه آن را 
هم در اختیــار عالقه مندان قرآنــی و قرآن پژوهان قرار 
دهند و تضارب افکار و آرا در قالب نشست هایی صورت 
بگیرد و آن را به همه اعالم کنند تا مشــخص شود چه 
مقدار از این روایات قابل استفاده است تا بتوانیم در پرتو 

آن به مباحث تفسیری با قطعیت بیشتری بپردازیم.

رییس مرکز تخصصی تفسیر حوزه تاکید کرد:

عمده روایات تفسیر منسوب به 
امام عسکری)ع( مورد قبول است

خبر

آقای غریب سامرا! سالم، امروز سالروز  سما  مطیعی
شــهادت شماســت امام مظلوم من. 
آقای غریبی که عمری اســیر طعنه ، زخم زبان و تبعیدی 

مجاور یک پادگان شدید. 
ســالم حضرت غریب که شــنیده ام روزهــای آخرعمر، 
نشــانی از مادر مظلومه خود داشــتید و با همان نشان نزد 
مادر پرکشیدید؛»قدتان کمان شده بود...«  فقط این نبود. 
ای بهار زرد و خزانی! همچون حضرت مادر در جوانی عزم 
سفرهمیشگی کردید و آه که چقدر نشانه از »زهرا« دارید 

شما حضرت جانان من ...

پدرعشق! پدر حضرت عشق! پدر آخرین مسافر خورشید!  
حضرت یوســف که عمری جدا ز خیمه کنعان سر کردید؛ 
 من مانــده ام و درد بی پایــان این غم که مگر جای شــما

»تنها و غریب« گوشه زندان بود؟!  
حضرت ابن الرضا!  حتی درندگان به شما تعظیم می کردند 
و می ســوزم من از داغ این درد که عمری به حلقه شیران 

اسیر بودید . شمایی که نیامده تکریم تان می کردند... 
نمی دانم نام شــما که می آید، چرا یاد »مــادر« می افتم. 
شاید چون شنیده ام تمام عمر بغضی شکسته از داغ »یک 
کوچه« برگلو داشــتید. اصال شــما به »کوچه« و »مادر« 

حســاس بودید. مثل همان آقای غریب مدینــه که به نام 
»مجتبایی« اش انس داشــتید. هی زمین خوردید و هی 
یاد کوچه بودید... زمیــن خوردید و شــیعیانتان گفتند: 
»شکرخدا که میخ به پهلوی تو نرفت / شعله سراغ پیچش 
گیسوی تو نرفت/ اینجا غالف بر روی بازوی تو نرفت/ آتش 
کســی به خرمن نیلوفرت نزد / اینجا کشیده کس به روی 

همسرت نزد...« 
شنیده ام ساعات آخر، سرتان بر دامان پسرتان بود و ...نه...

نمی خواهم روضــه بخوانم ... گریز نمی زنــم به غم غربت 
پدری که برای بردن پســررعنا قامتش به خیمه، یک عبا 
به اندازه تمام کربال می خواســت ؛ به آن لحظه و ســاعتی 
که پدر سر پســر را به آغوش گرفت ... جگرت سوخت آقا 
اما شــکرخدا که لعل لبت خیزران نخورد/ که روی گلویت 
ســنان نخورد/ چکمه بــه روی پیکرتو بی امــان نخورد / 

سرنیزه ای نیامد و روی دهان نخورد... 
و امروز سالروز شهادت شماست. همان روز جگرسوزی که 
جسمتان چون زمرد شــد و »ابن الرضای سوم خانواده« از 
تکه تکه عقیق یمنت معلومش شــد که بی پدر شده است. 
مرثیه یابن الشبیب دوباره یادش آمد...می خواستید شبیه 
جــد غریبتان روی خاک و با لب تشــنه جــان دهید. این 
مواسات در عطشان شدنتان معلوم بود؛ اما آقا ! ... شما وقت 
تشییع ، کفن داشتید. کسی به خواهرتان جسارت نکرد و 
بی شما احترام خواهرانتان مستدام ماند.ته گودال نرفتید 
که به  سرتان ســنگ بخورد ... بگذریم ...روضه نمی خوانم 
که ... امروز با دلم هرجای صحن شــما بخواهم می روم. به 

من گفته اند در مسیر عاشقی، بُعد مسافت نیست. 
راستی! آقای ســامرا برای فرج فرزندتان لطفا شما دست 
به دعــا بگیرید. ما در هیاهــوی زمانه، بی وفا شــده ایم...
 مدت هاســت جمعــه هایمان بــوی ندبه هــای دلتنگی

 نمی دهد. 

به بهانه سالروز شهادت یازدهمین ستاره آسمان امامت؛

سالم! پدرآخرین مسافر خورشید

نمی دانم نام شما 
که می آید، چرا یاد 

»مادر« می افتم. شاید 
چون شنیده ام تمام 
عمر بغضی شکسته 
از داغ »یک کوچه« 

برگلو داشتید

امروز سالروز شهادت امام حسن عســکری)ع( است. به همین 
مناسبت؛ آســتان مقدس امامین عســکریین)علیهما السالم( 
مراسم عزاداری و ســوگواری برگزار می کند. در همین راستا، 
در روزهای گذشــته طرح امنیتی و خدماتی ویژه ای برای رفاه 
حال زائران و ســوگواران در نظر گرفته شــده اســت؛ چرا که 
پیش بینی می شــود خیل عظیم زائران از داخــل و خارج عراق 
برای شرکت در این مراسم در شــهر مقدس سامرا حضور پیدا 
کنند. مدیریت آستان مقدس عسکریین برای اطالع از اقدامات 
و آمادگی های صورت گرفته برای اســتقبال از زائران، بررســی 
مشــکالت و موانع پیش  رو در زمینه خدمات رســانی شایسته 
به زوار و هماهنگی بیشــتر میان بخش ها و شعبه های مختلف 
این آســتان، نشســتی برگزار کرد؛ همچنین، آستان مقدس 
عســکریین، اقداماتــی در داخل صحن حرمین عســکریین و 

محوطه اطراف آن برای رفاه زائران انجام داده است و  موکب ها 
نیز برای ارائه خدمات به زائران در طول مســیرهای منتهی به 
حرمین عسکریین مســتقر شــده اند؛ بنابر این گزارش، بخش 
حفظ نظم آستان مقدس عســکریین نیز با همکاری نهادهای 
امنیتی، مســئول حفاظت از مرقد های مطهر سامرا، طرح ویژه 
امنیتی در نظر گرفته و اتوبــوس  و خودروهایی نیز برای انتقال 
زائران مهیا شــده است؛ همچنین، میهمانســرای آستان برای 
تهیه و توزیع غذا میان زائران آماده شــده و تعــداد زیادی پتو 
و وسایل گرمایشــی برای توزیع در میان زائران در نظر گرفته 
شــده و تمامی وســایل و امکانات الزم برای اســتراحت و رفاه 
زائران آماده شده اســت. بخش امور دینی آســتان عسکریین 
نیز یک برنامه تبلیــغ دینی را در طول مــدت زیارت در داخل 
و خارج از حــرم دنبال خواهد کرد و بخش شــعائر آســتان به 

منظور اســتقبال و برگزاری راهپیمایــی موکب های عزاداری 
 در سالروز شــهادت امام حسن عســکری)ع( برنامه ای تدوین 

کرده  است.
 تیپ العباس، وابسته به آستان مقدس عباسی نیز آمادگی  خود 
را برای مشارکت در طرح امنیتی وضع شده از سوی فرماندهی 

عملیات سامرا اعالم کرد.

آمادگی آستان عسکریین برای استقبال از عزاداران

14حدیث از امام حسن عسکری)ع(

پرهیز از جدال و شوخی
»ال تُماِر َفَیْذَهَب بَهاُؤَك َو ال تُماِزْح َفُیْجَتَرأَ َعَلْیَک.«:

جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.

اندیشه در کار خدا
ِر فی أَْمِر الّل.«: َّما الِْعباَدُة َکْثَرُة التََّفکُّ لوِة َو إِن »لَْیَسِت الِْعباَدُة َکْثَرَة الّصیاِم َو الصَّ

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه ]حقیقِت[ عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است. 

سالم نشانه تواضع
الُم َعلی ُکّل َمْن تَُمرُّ بِِه، َو الُْجُلوُس ُدوَن َشَرِف الَْمْجِلِس.«: »ِمَن التَّواُضِع أَلسَّ

از جمله تواضع و فروتنی، ســالم کردن بر هر کسی اســت که بر او میگذری و نشستن در 
پایین مجلس است.

نتیجه جسارت بر پدر
»ُجْرأَُة الَْولَِد َعلی والِِدِه فی ِصَغِرِه تَْدُعوا إِلَی الُْعُقوِق فی ِکَبِرِه.«:

 جرأت و دلیــری فرزند بر پدرش در کوچکی، ســبب عــاق و نارضایتی پــدر در بزرگی
میشود.

خنده بیجا
»ِمَن الَْجْهِل أَلّضْحُک ِمْن َغْیِر َعَجب.«:

خنده بیجا از نادانی است.

دوست نادان
»َصدیُق الْجاِهِل تََعٌب.«:

دوست نادان، مایه رنج است.

وجود مؤمن
ٌة َعَلی الْکاِفِر.«: »أَلُْمْؤِمُن بََرَکٌة َعَلی الُْمْؤِمِن َو ُحجَّ

مؤمن برای مؤمن ،برکت و بر کافر، اتمام حجت است.

تالش برای رزق مقدر
»ال یَْشَغْلَک ِرْزٌق َمْضُموٌن َعْن َعَمل َمْفُروض.«:

رزق و روزی ضمانت شده، تو را از کار واجب باز ندارد.

بهترین خصلت
»َخْصَلتاِن لَْیَس َفْوَقُهما َشْیٌء: أاَْلِیماُن بِالّل َو نَْفُع ااْلِْخواِن.«:

دو خصلت است که بهتر و باالتر از آنها چیزی نیست:ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

شناخت احمق و حکیم
»َقْلُب األَْحَمِق فی َفِمِه َو َفُم الَْحکیِم فی َقْلِبِه.«:

قلب احمق در دهان او و دهان حکیم در قلب اوست.

نزدیکتر به اسم اعظم
حیِم أَْقَرُب إِلَی اْسِم الّل االَْْعَظِم ِمْن َسواِد الَْعْیِن إِلی بَیاِضها.«: حمِن الرَّ »بِْسِم الّل الرَّ

»بسم اهلل الرحمن الرحیم« به اسم اعظم خدا، از سیاهی چشم به سفیدیاش نزدیک تر است.

همسایه بد
ْهَر جاٌر إِْن َرأی َحَسَنًة أَْطَفَأها َو إِْن َرأی َسیَّئًة أَْفشاها.«: »ِمَن الَْفواِقِر الَّتی تَْقِصُم الظَّ

از بالهای کمرشکن، همسایه ای است که اگر کردار خوبی را بیند نهانش سازد و اگر کردار بدی را بیند آشکارش 
نماید.

تواضع در نشستن
َرِف ِمَن الَْمْجِلِس لَْم یََزِل اللُّ َو َمالئَِکُتُه یَُصلُّوَن َعَلْیِه َحّتی یَُقوَم.«: »َمْن َرِضَی بُِدوِن الشَّ

هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

عزِت حق گرایی
:». ، َوال أََخَذ بِِه َذلیٌل إاِلّ َعزَّ »ما تََرَك الَْحقَّ َعزیٌز إاِّل َذلَّ

هیچ عزیزی حق را رها نکند، مگر آن که ذلیل گردد و هیچ ذلیلی به حق نیاویزد، مگر آن که عزیز شود.
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پیشنهاد  سردبیر:
حفاظت محیط زیست، امروز یک نیاز همگانی است 

شکارچیان حیات وحش موته 
دستگیر شدند

تدوین و اجرای طرح کسب و کار در 
مدیریت مناطق حفاظت شده تاالبی

به دلیل شیوع ویروس آنفلوآنزای پرندگان؛

شکار پرندگان وحشی برای 
دارندگان پروانه شکار هم ممنوع شد

فراخوان رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست براي پیوستن به چالش ۱۸ درجه

 متخلفان شــكار و صيد در پناهگاه حيات وحش موته دســتگير 
 و به مراجــع قضايي معرفــي شــدند. فرمانده يــگان حفاظت 
محيط زيست استان اصفهان در اين باره اظهار داشت: يك گروه 
دو نفره از متخلفان شكار و صيد در پناهگاه حيات وحش موته كه 
اقدام به زخمي كردن يك راس قوچ وحشــي كرده بودند توسط  
ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان شناسايي و دستگير 
شــدند. وي گفت: از اين متخلفان دو دســتگاه دوربين چشمي، 
يك اســلحه گلوله زني دوربين دار به همراه10 تير فشنگ كشف 
و ضبط شد. جمشــيديان افزود: متخلفان جهت پيگيري قانوني 

تحويل مراجع قضايي شهرستان محالت  شدند. 
گفتنی است پناهگاه حيات وحش موته در استان اصفهان دارای 
كل و بز، قوچ و ميش ، گربه وحشــي، گرگ،  پلنگ، كفتار،  روباه، 
شغال و آهو اســت. اين منطقه همچنين از پرندگان: فالمينگو، 
 پليكان ، انواع غازهــا، مرغابي ها، حواصيل ها، كشــيم ها،  درنا، 
لك لك، كاكايي هــا، پرســتوهاي دريايي، ماهي خــورك ها، 
هوبره،   بلدرچين، كبــك،  چلچله،  داركوب پري شــاهرخ و انواع 
گنجشك سانان، عقاب ها، دال،  سنقرها، بحري، باالبان،  شاهين، 

ليل و  دليجه را در خود جای داده است.

مديرملی طرح حفاظت از تاالب های ايران از » تدوين طرح كسب و كار 
مناطق حفاظت شــده تاالبی ايران « در كارگاهی كه به همين مناسبت 

برگزار شد،  خبر داد. 
محســن ســليمانی روزبهانی گفت: در اين كارگاه نماينــدگان ادارات 
كل محيط زيســت اســتان های تاالبی كشــور و پنج ســايت پايلوت 
 در نظر گرفته شــده برای اين منظور شــامل تاالب هــای كانی برازان 
 ) آذربايجان غربی (، حله ) بوشــهر (، چغاخــور) چهارمحال بختياری (،

زريوار) كردســتان ( و شــادگان ) خوزســتان (، دفاتر مرتبط سازمان 
 محيط زيست، كارشناســان و مشاور ارشــد بين المللی طرح حفاظت 
 از تاالب هــای ايران ) دكتر مايكل موزر ( شــركت داشــتند. وی افزود:

 با توجه به تدوين برنامه های مديريت زيســت بومی تاالب های كشــور 
و لزوم به كارگيری ابزارهای كار آمــد در فرآيند اجرای آنها، تدوين طرح 
كســب و كار مناطق حفاظت شــده تاالبی ايران، به عنوان ابزار مكمل 
برنامه های مديريت زيســت بومــی، امری حائز اهميت اســت و تغيير 
رويكردها در درون ســازمان امــری ضروری بــوده و حفاظت از مناطق 
حفاظت شــده تاالبی را در گرو نظارت و تاثيرگذاری بــر روی الگوهای 
 توسعه ای دانســت. در ادامه اين نشســت، مايكل موزر مشــاور ارشد 
 بيــن المللــی طــرح حفاظــت از تاالب هــای ايــران ضمــن تاكيد 
بر اســتفاده از تجــارب موفــق بين المللــی مشــاركت جوامع محلی 
 و بخش خصوصــی و همچنيــن ابزارهــای كارآمد مديريــت مناطق 
 حفاظت شده با مرور دستاوردهای كارگاه نخســت به معرفی نقشه راه 
 و اهداف كارگاه دوم پرداخت. وی با برشمردن برخی تجارب موفق اجرای 
 برنامه های كسب و كار در سطح بين المللی به تاثير ويژه اجرای اين گونه 
برنامه ها در حفاظت از مناطق حفاظت شده در كشورهای مختلف جهان 

اشاره كرد. 

رييــس اداره حفاظت از محيط زيســت چادگان گفت: شــكار 
پرندگان وحشی برای دارندگان پروانه شــكار نيز تا اطالع ثانوی 

ممنوع است. 
 مجتبی حاجتی اظهار داشــت: با توجه به شيوع ويروس آنفلوآنزا 
فوق حاد پرندگان در ايران، ســازمان دامپزشــكی كشور، عامل 
 اصلی ورود آلودگی به كشور را پرندگان مهاجر اعالم كرده است. 
وی افــزود: ضــروری و طبيعی اســت كــه ســازمان حفاظت 
محيط زيســت به منظور جلوگيری از انتشــار بيشــتر آلودگی 
و حفظ ســالمت مــردم پروانه عادی شــكار پرندگان وحشــی 
را لغــو كند.رييــس اداره حفاظــت از محيط زيســت چادگان 
در ادامــه بيــان داشــت: در شهرســتان چــادگان بــا توجه 
بــه وجــود درياچه زاينــده رود بــه عنــوان محلی امــن برای 
 زمســتان گذرانــی پرنــدگان مهاجــر و ورود تعــداد زيادی 
 از پرندگان مهاجر به اين شهرستان، اين موضوع حائز اهميت بوده 
و بايد با حساسيت بيشتری پيگيری كرد.حاجتی خاطرنشان كرد: 
توصيه ای كه اداره محيط زيست شهرستان چادگان به همشهريان 
عزيز دارد اين است كه در صورت مشاهده پرندگان وحشی سالم 
يا بيمار در سطح شهر، به هيچ وجه با آن ها تماس نداشته باشند و 
در اسرع وقت با اداره محيط زيست شهرستان تماس حاصل كنند.

 معاون رييس جمهور و رييس ســازمان حفاظت محيط زيســت 
در پيامي در صفحه خود در تلگرام نوشت: شما را به چالش 1۸ درجه 

دعوت مي كنم.
 بــه گــزارش » پارمــا «، در فراخــوان تلگرامي معصومــه ابتكار 
آمده است: » چالش 1۸ درجه يك حركت عملي، ساده و موثر براي 
ايفاي مسئوليت فردي و اجتماعي در كاهش آالينده هاي هوا و مقابله 
با تغيير اقليم است، موتورخانه ها و سيستم هاي گرمايشي شهرهاي 

بزرگ در زمستان از منابع آالينده هوا به شمار مي روند.
در حال حاضر مميزي، معاينه فني و استاندارد سازي موتورخانه هاي 
ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي مانند شهرداري ها اجباري 
اســت و به زودي معاينه فني موتورخانه هاي ساختمان ها و مراكز 

تجاري و مسكوني نيز اجباري خواهد شد.
در شــهري مانند تهران حدود دو ميليون واحد وجود دارد كه داراي 
 سيســتم هاي گرمايشــي هســتند و با تهويه آنها حجم عظيمي 

از آالينده ها در فضاي شهر تخليه مي شود.
در اين شرايط، كنترل درجه دما به نحوي كه تفاوت زمستان و تابستان 
در داخل خانه ها احساس شود و هر از گاه ناچار نشويم پنجره ها را باز 
كنيم، يك مسئوليت اجتماعي مهم و يك اقدام ارزشمند براي سالمت 
خودمان است. شكي نيست كه در كنار اقدامات اجرايي، فرهنگسازي 
براي تغيير وضعيت محيط زيست و بر عهده گرفتن مسئوليت هاي 

فردي هر يك از آحاد جامعه، حياتي و انكار ناپذير است.

ویژه

اخبار

با مسئوالن

معاون توســعه مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: اعتبارات سال 96 ســازمان محيط زيست 
نســبت به ســال 95 حدود 130درصد افزايش پيدا كرده است.

 ســيد محمد مجابی افزود: دولــت در تنظيم بودجه ســال 96 
 درون زا بودن، بــرون گرايی، دانش بنيان بــودن، عدالت محور 
 و مردمی بودن را بــه عنوان رويكردهای اصلــی در پيش گرفت 
و توجه ويژه ای را در نظام بودجه ريزی خود بر اين اســاس ايجاد 
كرد و موضوعات خاصی را بر اساس مطالبات اجتماعی در دستور 
 كار قرار داد. مجابی ماهيت اين موضوعات خاص را آب و فاضالب، 
 محيط زيســت و توسعه شــبكه ريلی كشــور ذكر كرد و گفت: 
گرچه ميزان رشد كل منابع مالی كشور نسبت به سال 95 كمتر 
از10 درصد اســت، اما دولت در اليحه بودجــه ای كه تهيه كرد، 
ميزان رشد اعتبارات سازمان محيط زيست را بيش از130 درصد 
 در نظر گرفت و به همين دليل در ســال 96 شــاهد رشد بيش 

از130 درصدی اعتبارات اين سازمان بر اساس اليحه 96 هستيم. 
مجابی تاكيــد كرد: اهميت ايــن افزايش بودجه بــه اين جهت 
است كه ميانگين رشد اعتبارات در بودجه 96 دولت كمتر از10 
درصد است و اين توجه، نشان از نگاه ويژه دولت به محيط زيست 
 دارد. معاون توســعه مديريت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
 حفاظــت محيط زيســت گفــت: بودجه ســال 95 ســازمان 
محيط زيست حدود260 ميليارد تومان بود كه سال 96 به بيش 

از600  ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.  
مجابی گفت: نكتــه حائز اهميت در اليحه بودجه ســال 96 اين 
 اســت كه چند رديف ويژه بــرای محيط زيســت در نظر گرفته 
 شــده اســت كه عبارتند از: رديف ويژه برای مقابله با گرد و غبار 
و تغييرات اقليم و كاهش آلودگی هوا كه به صورت ويژه، دولت به 
اين دو طرح توجه كرده است و اميدواريم بتوانيم از اين اعتبارات 

در سال 96 برای بهبود وضعيت موجود بهره الزم را ببريم. 
توسعه اکوتوریسم در راســتای اقتصاد مقاومتی، 

برنامه سازمان محیط زیست است 
 مجابــی در خصوص رويكرد ســازمان حفاظت محيط زيســت 
 در راســتای اقتصــاد مقاومتی گفــت: قطعا يكــی از مباحث 
 عمــده ای كــه ســازمان محيــط زيســت دنبال مــی كند 
فعال كردن بحث اقتصاد مقاومتی اســت. وی اظهار كرد: از آنجا 
 كه نگاه درون گرا در اقتصاد مقاومتی مطرح اســت بنابراين يكی 
از مهم ترين اولويت ها افزايش راندمان و بهره وری است و افزايش 
 بهره وری هم دقيقا در راســتای سياســت های محيط زيست 

و سياست های ابالغی رهبر معظم انقالب است.  
معاون توســعه مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 
 محيط زيســت تاكيد كرد: اعتقاد ما بر اين اســت كه می توانيم 
از ظرفيــت هايی كه در اكوتوريســم داريم بــه تقويت وضعيت 

اقتصاد مقاومتی كمك كنيم.

مرتضــی طاليی، نايب رييس شــورای اســالمی شــهر، 
 درباره برگزاری كمپين محيط زيست شــهری و تاثير آن 
در فرهنگ ســازی گفــت: بی ترديــد، هر چه بــه ايجاد 
حساسيت شهروندان در مسائل جاری و زندگی آنها كمك 
كرده، ارزشمند اســت و كمپين محيط زيست شهری نيز 
می تواند با ايجاد حساســيت و همراه كردن افكار عمومی، 
مشــاركت الزم برای حفاظت از محيط زيست را در ميان 

شهروندان ايجاد كند.
وی در ادامه گفت: قطعا ايجاد اين مشاركت برای همراهی 
بيشتر مديران و مســئوالن بخش های مختلف در موضوع 
حفاظت از محيط زيســت به منظور رســيدن به يك شهر 
تازه و درحقيقت، يك شهر ســالم، امر پسنديده ای است 
و می تواند به شــيوه های گوناگون اجرايی شود كه كمپين 
 محيط زيســت شــهری، يكی از شــيوه هايی اســت كه 

با استفاده از ابزار هنر، انتقال پيام به شــهروندان را انجام 
می دهد؛ البته برخــی موضوعات را نبايــد در قالب زمان 
تعريف كرد و قطعا توجه به محيط زيست، ترافيك، حقوق 
و تكاليف شــهروندی، يك وظيفه جاری و هميشگی است 
كه بايد همه روزه برای آن برنامه داشــته باشيم؛ بنابراين 
نبايد به اين شكل باشد كه در مقاطعی از سال به اين موارد 

پرداخته و بعد هم به فراموشی سپرده شود.
طاليی تاكيــد كرد: پرداختن مقطعی به اين موارد شــايد 
يكی از داليلی باشــد كــه در برخی كارهــای فرهنگی، 
موفقيــت الزم را به دســت نمی آوريم و اثربخشــی الزم 
در اجــرای طرح ها حاصل نمی شــود و بايد بــه اين نكته 
توجه داشته باشــيم كه حفاظت از محيط زيست و حقوق 
شــهروندی، يك تكليف و حق برای هر شــهروندی است.

نايب رييس شورای اسالمی شهر تهران با تاكيد بر استمرار 
رســاندن پيام های محيط زيستی به شــهروندان در تمام 
ســال گفت: بايد در جامعه تا رســيدن به سطح استاندارد 
 محيط زيستی، پيام های محيط زيســتی به صورت مداوم 
از سوی سيســتم های مديريتی برای شهروندان برجسته 
شود و در مسير برجسته ســازی پيام های محيط زيستی، 
همه بايد نقش ايفا كنند، نه اينكه فقط شهرداری، اين كار 

را انجام دهد. 
 امروز حفاظــت محيط زيســت، يك نياز همگانی اســت 
و در حوزه آلودگی محيط زيست در كل كشور با يك بحران 
مواجه هستيم؛ بنابراين نياز است همه شهروندان، رسانه ها 
و دستگاه ها ســهم خود را ايفا كنند و دستگاه ها با تعريف 
ماموريت و وظيفه خود به موضوع محيط زيســت بپردازند 
كه در اين شرايط، شــهرداری تهران نيز سهم خود را ايفا 

می كند.

نایب رییس شورای اسالمی شهر تهران: 

حفاظت محیط زیست، امروز یک نیاز همگانی است 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

افزایش ۱30 درصدی اعتبارات سازمان محیط زیست برای سال 96

اين خط لوله در دهه پنجاه شمسی توسط يك شركت ايتاليايی 
احداث و اجرا شــد. اواسط دهه شــصت بين روستای گندمكار 
و روستای سرخون ) در حال حاضر شــهرداری دارد ( در130 
كيلومتری شهركرد، اين لوله بر اثر رانش زمين شكسته و نفت 
خام در مسير رودخانه سرخون ســرازير شد. حجم نفت خارج 
 شــده به قدری زياد بود كه تا ده ها كيلومتــر جريان پيدا كرد 
و بعد هم آتش گرفت كه رودخانه آتشين در مسير جريان پيدا 

كرد... 
طی روزهای گذشــته و بارش های صورت گرفته كه آســيب 
خط لوله انتقال نفــت خام و توقف عمليات انتقــال را به دنبال 
داشت، مارون بازهم در كانون توجهات قرار گرفت. روزگذشته 
خبرگزاری ها خبــر دادند كــه با تالش متخصصان شــركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان پس از۸0 ســاعت 
توقف، عمليــات انتقال نفت خام مارون به پااليشــگاه اصفهان 
از ســرگرفته شــده اســت. مجتبی بشــارتيان مدير منطقه 
اصفهان گفت كه طی۸0 ســاعت كار و ترميم قســمت آسيب 
ديده خط لوله، عمليــات انتقال نفت دوبــاره راه افتاد. آن طور 
 كه بشــارتيان گفته بر اســاس بررســی های به عمــل آماده 
و مطالعه دقيق حادثه، علت پارگــی خط مذكور لغزش و رانش 
 زمين در كيلومتر ۸00+22۸ بر اثر بارندگی های 4۸ ســاعته 
 در محدوده شهرســتان اردل اســتان چهارمحال و بختياری 
 بوده اســت. بشــارتيان تاكيد كرد كه ضمــن مديريت حادثه 
با رعايت كامل نكات ايمنی و زيســت محيطی و بهره گيری از 

تجهيزات و نيروی انسانی متخصص، بدون هيچ گونه حادثه ای 
نســبت به تخليه خط لوله و انتقال نفت خــام موجود به مركز 
انتقال نفت شــهيد جبار زارع ) گندمكار ( اقــدام و تمام نقاط 
آسيب پذير اين خط لوله شناسايی و تعويض و ايمن سازی شد.

 اما هنوز ساعتی از انتشــار اين خبر نگذشته بود كه خبرگزاری 
» مهر « كه در گفت و گو بــا بشــارتيان از راه افتادن عمليات 
انتقال نفت مــارون خبر داده بود، گزارشــی مفصــل به بهانه 
 ماجراهــای مــارون منتشــر كــرد  و نوشــت كه لولــه نفت 
مارون - اصفهان كه بر اثر بارش های آخر هفته گذشته و رانش 
 زمين شكســته شــده، همچنان ترميم نشــده و حجم بااليی 
از نفت خام را روانه رودخانه گندمكار و سد كارون 4 كرده است 

و سالمتی تعداد زيادی از مردم را تهديد می كند. 
كارشناســان معتقدند كه با تكرار اين حادثه برای ســومين بار 
مســئوالن بايد اقدامی جدی بــرای پيشــگيری از اين فاجعه 

محيط زيستی و سالمت انجام دهند.
 هومان خاكپور، كارشــناس منابع طبيعی، درباره اين موضوع 
به » مهر « گفــت: » يك خط انتقــال نفــت از منطقه مارون 
خوزســتان به منطقه اصفهان وجود دارد كــه لوله گذاری آن 
بيش از40 سال پيش اتفاق افتاده و چند تلمبه خانه هم در طول 
مسير دارد كه نفت را به پااليشگاه اصفهان پمپاژ می كند. يكی 
از اين تلمبه خانه ها در اســتان چهارمحال و بختياری در يكی از 
مناطق جنگلی و در منطقه ای به نام » سرخون « در شهرستان 
اردل اســتان چهارمحال و بختياری واقع شــده كه از سال90 

 يعنی حدود پنج ســال پيش بحث نشــت نفــت در منابع آبی 
در بين مردم منطقه به صورت جدی مطرح شــد. در آن منطقه 
چشمه ای وجود داشت كه آب چند روستا را تامين می كرد و آن 
چشمه به منابع نفتی آلوده شد. آن زمان هم چند گزينه مطرح 
بود كه يا به دليل نشــتی نفت از لوله ها يا به دليل چاهك هايی 
 كه رسوبات نفتی در آنجا تخليه می شــود و دفن غيربهداشتی 
و غيراصولی اين لجن های نفتی اســت كه اين بال را بر سر منابع 
آبی آنجا آورده اســت. بنابراين يكســری گمانه زنی ها از همان 
ســال90 مطرح بود و كم كم به ســمتی رفت كه بيماری های 
پوستی در منطقه زياد شد و ديگر آب چشمه قابل شرب نبود. «

 به گفته وی حدود پنج سال اســت كه مردم روستاهای منطقه 
با شــركت نفت درگير هســتند و اكنون به دليل قابل استفاده 
نبودن آب رودخانــه، دولت از طريــق تانكر به اين روســتاها 
آب رســانی می كند. اعتراضات مردم نســبت به اين مســئله 
باال گرفته اســت و آســيب هايی هم به مزارع پــرورش ماهی 
 پايين دست كه از چشــمه آب تغذيه می شــدند، وجود داشت 

و اين اتفاق از سال90 همچنان ادامه داشته است.
 خاكپور تاكيــد می كند: متاســفانه ســد كارون 4 يك فاجعه 
در حوزه آبزيان آن منطقه در بحث رودخانــه و مزارع پرورش 
ماهی ايجاد كرده و اآلن ســازمان محيط زيست در اين موضوع 
ورود پيدا كرده ولی اين مشــكل طی اين چند سال حل نشده 
و اين مطالبه گری وجود داشته اســت، تا جايی كه سال1390 
ســازمان محيط زيســت از مديرعامل خط لوله نفت اصفهان 
شــكايت  كرد و در پی آن احضاريه قضايی صادر شد و در همين 
راســتا مديرعامل را تغيير دادند و چون پرونده به اسم شخص 
شده بود، ماجرای آن منتفی شد. به تعهدات شان عمل نكردند 
و در اين مدت نســبت به اين مســئله كه چقــدر از خاك اين 
 منطقه آلوده شــده و پيش رفته هم گمانه زنی نكردند. آيا منبع 
 اين آلودگــی، منابع آبــی زيرزمينــی را هم آلــوده كرده كه 
اين چشمه ها آلوده شده و همچنان اين آلودگی نفتی در منطقه 
وجود دارد؟ اين در حالی است كه هيچ كار تحقيقی و پژوهشی 
انجام نشــده كه عمق فاجعه، نفوذ و منشأ اين آلودگی مشخص 

شود و اين مسئله با يك سهل انگاری مواجه شده است.
 بــه گفتــه وی آب رودخانــه ســرخون برای مصارف شــرب 
 و خانگی اســتفاده نمی شــود، اما احتمال وارد شدن خسارت 
به زمين های كشــاورزی پايين دســت وجود دارد. بخشــدار 
ميانكوه تاكيد كرده بود كه با پيش بينی مسئوالن شركت نفت 
اصفهان كار تعمير خط انتقال نفت تا پايان روز نخست به اتمام 
خواهد رســيد، اما اعتراضات مردم و آلودگــی نفتی در منطقه 
 همچنان ادامــه دارد. ســال 1391 نيز در پــی اعتراض مردم 
از آلودگی منطقه ســرخون، كميته آب شــرب استان تشكيل 
جلسه داد و در بازديد از محل مورد نظر آلوده بودن آب منطقه 
مورد تاييد قرار گرفت و مشخص شــد كه آب فاقد شرايط الزم 
برای شــرب اســت. پس از اين اتفاق تعدادی از ساكنين محل 
دچار بيماری های پوستی شده و مزارع پرورش ماهی نيز تلفات 
سنگينی را متحمل شدند. به نظر می رســد در روزهای آينده 
بايد منتظر واكنش محيط زيستی ها به اين موضوع باشيم البته 

اگر دغدغه ای در اين باره وجود داشته باشد!

مژگان علیدوستی لوله نفت مارون اصفهان از منطقه نفتی مارون خوزستان نفت را به پاالیشگاه اصفهان می رساند. 
مسیر اصلی این خط لوله از کوهستان های استان چهارمحال و بختیاری که از صعب العبورترین 

مناطق کشور است عبور می کند.

انتقال نفت به پاالیشگاه اصفهان در میان اما و اگرها از سرگرفته شد؛

ماجرای مارون

خبر

كارشــناس ســموم كشــاورزی و خاك گفت: كانی زيوليت 
با كاهش30 تا۷0 درصــدی آب، كاهش مصــرف كودهای 
شيميايی، اصالح و پاكســازی خاك، كود و پساب ها و غيره 
نتايج مثبتی در كاهش معضالت محصوالت كشــاورزی، آب، 

خاك و محيط زيست دارد.
بهرنــگ ابراهيمی فر كارشــناس پاكســازی خــاك، درباره 
كودهای شيميايی اظهار داشت: كانی  زيوليت در سال 1۷56 
كشف و در ســال 1965 كاربردهای آن در تغذيه و بهداشت 

محيط دام، طيور و آبزيان كشف و تبيين شده است. 
اين كانی با كاهــش30 تا۷0 درصــدی آب، كاهش مصرف 
كودهای شيميايی، اصالح و پاكسازی خاك، كود، پساب ها و 
غيره نتايج مثبتی در كاهش معضالت محصوالت كشاورزی، 
آب ،خاك و محيط زيســت دارد. وی با بيان اينكه از تجاری 
ســازی اين ماده بيش از هشت ســال می گذرد  و در اختيار 
 كشــاورزان قرار گرفته، افزود: جذب فلزات ســمی و سنگين 

از مهم ترين ويژگی های كانی زيوليت است.
ابراهيمی فر با بيان اينكه با اســتفاده از زيوليت تنها مدت20 
روز برای آماده ســازی كود زمان الزم اســت، افزود: اين كود 
كه حتی بوی نامطبوع كودهای معمــول را هم ندارد، نيترات 

موجود در صيفی جات و سبزيجات را هم از بين می برد.
به گفته وی خاصيت سوپر جاذبی زيوليت اين كود هوشمند، 
 نگهــداری آب در خــاك را افزايش می دهد و عــالوه بر اين 

به حبس مولكولی فلزات سنگين می پردازد.
ابراهيمی فر گفت: اين ماده بســيار ارزان قيمت  است و تنها 
با يك بار مصــرف در مزارع30 تا100 درصد ســموم موجود 
در خاك را از بين می برد. گفتنی اســت، ششمين نمايشگاه 
بين المللی محصوالت و فناوری كشاورزی، گياهی، ارگانيك 
 و صنايع وابســته با شــعار فن آوری های نوين، رونق توليد 
و توســعه صادرات از شــانزدهم تا نوزدهم آذرمــاه در محل 

دايمی نمايشگاه های بين المللی برگزار می شود.

کارشناس سموم کشاورزی و خاک عنوان کرد:

کاهش 70 درصدی مصرف آب 
در محصوالت کشاورزی

آب رودخانه سرخون 
 برای مصارف شرب 

و خانگی 
استفاده نمی شود، 

اما احتمال 
 وارد شدن خسارت 

به زمین های 
کشاورزی 

پایین دست
 وجود دارد

نژاد های بز

بز کشمیری
كشــمير عبارت از موهای خيلی نازكی اســت كه به عنوان 
عايــق در بيــن موهــا در بزهای مناطق سردســير رشــد 
 می كنند. بزهايی كه كشــمير زيادی توليد می كنند در چين 

و كشورهای همسايه هيمااليا پيدا می شوند.

آلپین انگلیسی 
رنگ اين نژاد سياه و قسمت های انتهايی بدن سفيد و اندازه 

بدن او به اندازه توگنبرگ است. 
مقدار توليد شير او كمتر از ســانن بوده ولی كيفيت شير او 

باال است.

   گلدن گرنزی
رنگ اين نــژاد قهوه ای تند يــا قرمز اســت. معموال موهای 

بلندی دارد و در مواردی پاهای حيوان را می پوشاند. 
اين نژاد به خوبی نژادهای شــيری مورد اصالح قرار نگرفته، 

برخالف اين قابليت زيادی در توليد شير دارد.

نژاد سانن
خاستگاه اين نژاد از دره ای به اين نام در كشور سوييس است. 
ســفيدرنگ و در بعضی مواقع دارای لكه های رنگی در روی 
پوست گوش و پســتان اســت. وزن در ماده ها در حدود60 

كيلوگرم و در نرها در حدود ۸5 كيلوگرم است.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
به آرامی آغاز به مردن می کنی!

 جلوی آینه در حال مرتب کردن ســر و وضعم بــودم که مادرم 
 در زد و وارد شــد. طبق معمول همیشــه که عادت داشت پسر 
 یکی یــه دونه اش رو لــوس کنه، کلــی قربون صدقــه ام رفت 
و بی مقدمه گفت: حسین جان چرا به زندگی ات یه سر و سامانی 
نمی دی؟ دیگه داره کم کم از ســن و سالت می گذره ها! وقتشه 
من و بابا، برات آستین باال بزنیم. اگه رضایت بدی بعد از محرم و 
صفر برای خواستگاری دختر آقای بهداد اقدام کنیم. با لبخندی 
شــیطنت آمیز به چهره اش نگاه کردم و گفتم: خانم خوشگله! 
 این پنبه رو از گوشــت بیرون کن که من به این زودی ها دست 

از سر تو و بابا بردارم. من حاال حاالها بیخ ریشتونم! 
مادرم از لحن بیانم خنــده اش گرفت و گفت: تــو هم این پنبه 
 رو از گوشــت بیرون کن که من بذارم از وقــت ازدواجت بگذره! 

آخه مادر، من و بابات آرزو داریم نوه مون رو ببینیم. 
 پیشــونی اش رو بوســیدم و گفتم: من که فعال قصدشو ندارم، 
 اما تا خدا چی بخواد. مادرم با لبخندی از ســر رضایت تا جلوی 

در بدرقه ام کرد و از هم خداحافظی کردیم. 
 روز پــر کاری رو پیش رو داشــتم و باید با برنامــه ریزی دقیق 
به تمام کارهام می رســیدم. طبق معمول هر روز تو مسیر دفتر 
بودم که پشت چراغ قرمز، چشــمم به صحنه ای افتاد که تاثیر 
زیادی روم گذاشت. چشمم به صحنه قفل بود! تا حدی که وقتی 

چراغ سبز شد، متوجه نشدم و همچنان محو تماشا بودم! 
دختر و پسر کوچکی که از تشــابه چهره شان کامال مشخص بود 
خواهر و برادرن در حال زدن آکاردئون بودن. صحنه ای که منو 
واقعا تحت تاثیر خودش قــرار داد، لحظه ای بــود که دخترک 
معصوم که مشــخص بــود از بــرادرش کوچک تره عاشــقانه، 

 دســت های برادرش رو هــا می کرد تا ســرما رو متوجه نشــه 
و همچنان بــه آکاردئون زدنــش ادامه بده. کنــار خیابون نگه 
 داشتم و با بغضی غریب، چند دقیقه ای به آهنگ غم انگیزی که 
 می زد گوش کردم. آهنگ ســلطان قلب ها بود. بی نهایت زیبا 
 می نواخــت و تمام عابــران رو مجــذوب خودش کــرده بود. 
به حرکات عاشقانه خواهرش نگاه می کردم. لذت می بردم. چند 
دقیقه ای که گذشــت از جیب پیرهن کهنه اش بسته نیمه تمام 
بیســکوییتی رو در آورد و از توش یه دونه بیسکوییت جدا کرد. 
با کنجکاوری تمام به دســت هاش خیره مونــده بودم که ببینم 
چی کار مــی کنه؛ با دســت های یخ زده اش بیســکوییت رو از 
وســط نصف کرد. تکه ای رو در دهان برادش و نصف دیگرش رو 
خودش خورد، اما با اکراه! دلش می خواست نیم دیگرش رو هم 
به برادرش بده، اما با اصرارهای بــرادرش قبول کرد که خودش 

بخوره! 
دیگه صبر کردن بیشــتر از این جایزه نبود. بــا این که کلی کار 
داشتم اما ماشین رو در جای مناسب پارک کردم و به طرف شون 
رفتم. تا نزدیک شــون شــدم هر دو با لبخندی دلنشین سالم 
کردند. خیلی به دلم نشسته بودن. از سر شوق کنارشون نشستم 

و گفتم: از شباهت چهره تون معلومه که خواهر و برادرید. 
دختربچه که ســر زبون دار بود، مودبانه گفــت: بله، احمد برادر 

بزرگمه که خیلی خوبه و من خیلی دوستش دارم. 
احمد لبخند مغرورانه ای زد و از ایــن که خواهرش ازش تعریف 
کرده بود، خوشــش اومد. دســت انداختم دور گــردن احمد و 
گفتم: بله، کامــال معلومه که چقدر دوســتش داری! اینو وقتی 
 فهمیدم که دست هاشــو با نفســت، گرم می کردی تا یخ نکنه 

هر دو با تعجب نگاه کردن و احمد گفت: شما از کجا دیدی؟
لبخندی زدم و گفتم: من اون ســمت خیابون پشت چراغ قرمز 
بودم که این صحنه قشــنگ رو دیدم. باورت می شــه که بهت 
حســودی کردم! همون لحظه دلم خواســت که منم یه خواهر 
 داشــتم و این قدر هوامو داشــت! بعد رو به دختــر بچه کردم 

و گفتم: راستی، اسم شما چیه خانوم کوچولوی مهربون؟ 
نگاه شیرینی کرد و گفت: زهرا. 

 گفتم: به به! چه اســم قشــنگی. هیچ مــی دونید شــما دو تا 
جزو بچه هایی هستید که حسابی به دلم نشستن؟ 
در ضمن احمدآقا شما هم خیلی زیبا ساز می زنی. 

 آفرین به این هنرت. هــر دو نگاه مغرورانه ای بــه هم انداختن 
و با خوشحالی، از مبلغ پولی که بهشون داده بودم تشکر کردن. 
اون روز تا لحظه ای که بــه خواب برم پر از انــرژی مثبت بودم. 
آشنایی من با احمد و زهرا ظاهرا یه اتفاق ساده بود، اما یه حس 
خوب با خودش آورد که منشــأش برام مشخص نبود! نزدیکای 
 صبح خواب دیدم بر بلندیه ســکویی ایســتادم و همه تشویقم 

می کنن. خیلی حس خوبی بود. حتی در رویا هم زیبا بود!
صبح تو همون خیابون دیدمشون، اما این بار یه فکر مثل جرقه 
از ذهنم گذر کــرد. بهترین فکر ممکن بود. من فیلمســاز بودم 
و می تونســتم از احمد و زهرا یه فیلم مســتند بسازم و تصمیم 
گرفتم تمام اون روز رو بــه این کار اختصاص بــدم تا به نتیجه 

برسم. دوباره ماشین رو پارک کردم و رفتم تو پیاده رو. 
تا منو دیدن خندون به طرفم اومندن و سالم کردن. 

بعد از سالم و احوالپرسی سریع رفتم ســر اصل مطلب. ازشون 
خواســتم کار رو رها کنند و چند دقیقه ای کنارم بنشینن تا در 
مورد فکری که تو ذهنم بود، باهاشون صحبت کنم. وقتی بحث 
 جدی شد، گفتم: بچه ها! من فیلمســازم. امروز تصمیم گرفتم 
از زندگی شما یه مستند بســازم. می دونید معنی مستند چیه؟ 
 احمد در حالی که حســابی رفتــه بود تو حس گفــت: بله من 
 می دونم. مثــل مســتند راز بقــا! ناخــودآگاه زدم زیر خنده 
و گفتم: البته دور از جون شــما دو تا. زهرا از خنده من خنده اش 

گرفت و گفت: خب عمو، خودت بگو مستند یعنی چه؟ 
دســتی رو موهایش کشــیدم و گفتم: مســتند یعنی واقعیت! 
یعنی تمام اتفاقات رو بدون کم و زیاد نشون دادن! البته با بازی 

خودتون. شما به کارتون می رسید و من فیلم می گیریم...

خوش بین باشید
 افــرادی که بیش از انــدازه به فکــر اتفاقات آینده هســتند، 
غمگین تر از افرادی هستند که در زمان حال زندگی می کنند.

بررســی های متعددی نشــان می دهد که خوش بین بودن 
شادی می آورد و باعث می شود قدرت افراد برای انجام کارهای 

سخت باال برود و از سالمتی بهتری برخوردار باشند.
از توانمندی های فردی تان استفاده کنید

 متاســفانه شــرایط به گونه ای شــده اســت که اکثر مردم 
از توانمنــدی هــای خــود صرفا در جهــت پــول در آوردن 
اســتفاده می کنند. اما شــما اگر اســتعدادی دارید یا عاشق 
 کاری هســتید حتما بــه آن بپردازیــد. نتایج پژوهشــی که 
 در The Hapiness Advantage به چاپ رســیده اســت

 نشــان می دهــد کارمندانی کــه به انجــام فعالیــت های 
 مورد عالقه شــان یا شــکوفایی استعدادهای شــان مشغول 

شده اند، شادتر بوده و کمتر افسرده شده اند. 
غرق شــدن در روزمرگی و تمرکز صرف روی پــول در آوردن 
نتیجه ای جز افسردگی و غمگینی ندارد. به نداهای درونی تان 

نیز اهمیت بدهید.
در زمان حال زندگی کنید

مادرم همیشــه می گوید خداوند نماز وعده بعد را اکنون از تو 
نخواسته است. بنابراین کســی از بعد خبر ندارد. درست است 
که اکثر ما آینده را مبهم و حتی نگــران کننده می بینیم ولی 
حقیقتا کسی از آینده خبر ندارد. نتایج پژوهشی که در دانشگاه 
 هاروارد انجام شده، نشــان می دهد افرادی که بیش از اندازه 
به فکر اتفاقات آینده هســتند، غمگین تر از افرادی هســتند 
 که در زمان حال زندگــی می کنند. به عقیــده محققان باید 
از منفی بافی و تالش برای پیش بینی آینده پرهیز کرد. همان 

حرف بزرگان که نباید بر گذشته غم خورد و نگران آینده بود.

- اینکه یه آدمایی بعد از اینکه کلی بهشون بدی می کنید باز 
دوستتون دارن، دلیل نمیشه بهتون محتاج باشن ...

اونا فقط حس شــون به شــما اونقدر قویه که ترجیح میدن 
حافظشون ضعیف باشه ...

- مشکالت، غالبا از دور بزرگ و ترسناک به نظر می رسند... 
 اما نزدیک که می شــوند، می بینیم کوچک و آســان بودند 

و نگرانی مان بیهوده بود...
- در زندگی، برای دیگران قدمی برداریــد. آنگاه ببینید که 
 چطور کم رویی تان مثل شبنم صبحگاهی، تبخیر می شود 

و از وجودتان رخت بر می بندد. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

د  انستنی ها

آیا می دانید وزن کوه یخی متوسط الحجم۲۰ میلیون تن است؟
 آیا می دانید کــه در تهــران روزانه ۲۷ نفــر به خاطــر آلودگی هوا 

جان خود را از دست می دهند؟
آیا می دانید قدمت انرژی تاریک در فضا به ۹ میلیارد سال می رسد؟

آیا می دانید انسان ساالنه بیش از۱۰ میلیون مرتبه پلک می زند؟
آیا می دانید ناخن های انگشتان دست، تقریبا چهار برابر ناخن های پا 

رشد می کنند؟
آیا می دانید دلفین ها هم مانند گرگ ها هنگام خواب یک چشم شان 

را باز می گذارند؟
آیا می دانید مغز انســان ۲ درصد از وزن بدن اســت ولی ۲۵ درصد 

اکسیژن دریافتی را به تنهایی مصرف می کند؟
آیا می دانید بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است؟

آیا می دانید که یک چهارم خاک روســیه در ســال پوشــیده از برف 
است؟

آیا می دانید ابررسانا موادی است که می تواند در حرارت پایین جریان 
را بدون مقاومت از خود عبور دهد؟

 آیا می دانید ظروف پالســتیکی تقریبا۵۰ هزار ســال در برابر تجزیه 
و فساد مقاومند؟

آیا می دانید در تمام وجود شــما بیش از یک مشــت گچ » کلسیم « 
وجود دارد؟

آیا می دانید موش دو پای افریقایی از میــدان دیدی برابر۳۶۰ درجه 
برخوردار است؟

موفقیت

وقت طالست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای 
آدمی بی شمار است.

 و بســیاری از فرصت ها در گذر زمان از دســت می روند، اما جسم 
و روح ما نیازهایی دارد... 

 که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشــتر را در زندگــی به ارمغان
می آورد.

 فرصت ها را پیــدا کنیم و دریــغ نکنیم از زمان هایــی که چه زود 
می گذرند...

فرصتی برای دعا
نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود.

زمانی برای دوستان  
داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است.

وقتی برای کار  
کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است.

زمانی برای فکر کردن  
تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است.

وقتی برای مطالعه  
دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است.

زمانی برای گوش دادن  
 یک موســیقی گوش نــواز تعادل روحــی و عاطفــی را دو چندان 

می کند.
نگاهی هم به عشق  

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است.

گذر زمان

روش هایی برای جذب کرد ن 
انرژی مثبت ) 6 (
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مادر و دختر دست در دست هم روی صندلی اداره آگاهی نشسته 
در حالی که بر دستان مادر دستبند زده بودند. دخترک چسبیده 
به مادر گریه می کرد در حالی که رنگ به چهره نداشت، گاه گاهی 
 ســاندویچی را از داخل نایلونی که در دســتش بود بیرون آورده 
و لقمــه ای کوچک از آن را بــه طرف دهان می برد. اما از شــدت 
 اســترس نمی توانســت آن را بخورد. آن را به طــرف دهان مادر 
می برد و التماس می کرد کمی از آن را بخورد، اما مادر نیز روحیه 
خوبی نداشت. از او علت دستگیری را پرسیدم. ابتدا سکوت کرد، 
 اشک از گوشه چشمانش جاری شــد و با بغضی که در گلو داشت 
با صدایی لرزان گفت اشــتباه کردم، بیراهه رفتــم، گول خوردم. 

 ســپس شــروع به ســخن گفتن کرد، از بزرگ ترین اشتباهش 
در زندگی تا دوســتی ناباب و افتادن در دام شــیطان و حاال هم 

دستبند قانون بر دستانش. 
 زندگی خوبی داشــتم. همســرم نیز مرد خوبی بود. نه اهل دود 
و نه چیزهای دیگر، اما به جای این که در کنارش باشــم و آینده 
ای زیبا برای فرزندم بســازم، توقعات نا به جایم مــرا رو در روی 
او قرار داد و نتوانســتم ادامه دهم و بدون این که آینده دخترم را 
در نظر بگیرم با رویاهایی که برای خود و دخترم ســاخته بودم از 
همسرم جدا شدم و این بزرگ ترین اشتباهم در زندگی بود. بعد از 
 جدایی از همسرم به شهر دیگری رفتم و خانه ای اجاره کردم، پس 
 از گذشت مدتی پس اندازم تمام شــد و اجاره خانه ام عقب افتاد 
تا جایی که حتی پول غذا هم نداشــتم. به دنبــال راه چاره و پیدا 

کردن کار بودم که با خانم م آشــنا شــدم، او کمی پول به من داد 
و ظرف مدت کوتاهی چنان به او اطمینــان پیدا کردم که حاضر 
بودم هر کاری را برایش انجام دهم، غافل از این که خانم م به دنبال 
افرادی مانند من می گشــت تا آنها را طعمه خواسته هایش کند. 
اول مرا به جمع های مردانه می برد و با مردانی آشــنا می کرد که 

بتوانند خرجی ام را بدهند. 
آری، من در دام شیطانی افتاده بودم که زرق و برقش چشمانم را 
کور کرده بود. خانم م از همســر اولش جدا شده بود. همسر اولش 
دارای شــغل و درآمد خوبی بود ولی خانم م دو فرزندش را فدای 
خود کرده و از همســرش جدا می شــود و با فردی که به او عالقه 
پیدا کرده بود، ازدواج می کند. همسر دومش نه شغل ثابتی داشت 
و نه در آمد چندانی. خانم م به خاطر دوری از ســرزنش اطرافیان 

 و جبران خطاهایش حاضر بود دســت به هــر کاری بزند تا مال 
و اموالی به جیب بزنــد تا هم دل خود را خــوش کند و هم دهان 
 مردم را ببندد. من هم که شــرایطی تقریبا شــبیه او داشــتم، 

با او همراه شدم و دست به سرقت زدم. 
در ابتدا می ترسیدم ولی کم کم برایم عادی شد. او از قبل جاهایی 
 را شناســایی می کرد و با دو مــرد دیگر که خــودش آنها را پیدا 
کرده بود و اسلحه ای که خود خانم م آن را تهیه کرد، چند سرقت 
مسلحانه از آرایشگاه و منزل افراد مســن سال که دارای طالهای 
 زیادی بودند، داشــتیم؛ پس از مدتی به محل سکونتم بازگشتم 
 تا این که چنــد روز پیش خانــم م با من تمــاس گرفت و گفت 
تحت تعقیب بوده و شناسایی شده اســت، برای همین با فرزندم 

فرار کردم که در یکی از روستاها، توسط مامورین دستگیر شدم.

سود وکو

قصه زندگی ) قسمت اول (

تلنگری بر روح

به آرامی آغاز به مردن می کنی 
اگر سفر نکنی

اگر کتابی نخوانی
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدردانی نکنی
به آرامی آغاز به مردن می کنی

زمانی که خودباوری را در خودت بکشی
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند 

به آرامی آغاز به مردن می کنی
اگر برده  عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …

اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگ های متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی
 تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت
از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند
و ضربان قلبت را تندتر می کنند

دوری کنی 
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی

اگر هنگامی که با شــغلت یا عشقت شاد نیســتی، آن را 

عوض نکنی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگی ات
ورای مصلحت اندیشی بروی...

امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن! 

امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!

شادی را فراموش نکن.

به آرامی آغاز به مردن می کنی!

دوست ناباب 

چه زیباست سکوتبیایید اینقدر بی رحمانه رفتار نکنیم!
دل آدم ... چه گرم می شود گاهی ساده... به یک دلخوشی کوچک...

 به یک احوالپرسی ساده...
به یک دلداری کوتاه...

به یک » تکان سر «... یعنی... تو را می فهمم...
به یک گوش دادن خالی ... بدون داوری!

به یک همراهی شدن کوچک...
به حتی یک همراهی کردن ممتد آرام...

به یک پرسش: » روزگارت چگونه است ؟ «
به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان چای!

به یک وقت گذاشتن برای تو...
به شنیدن یک » من کنارت هستم «...

به یک هدیه بی مناسبت...
به یک » دوستت دارم « بی دلیل...

 به یک غافلگیری: به یک خوشحال کردن کوچک...
به یک نگاه...

به یک شاخه گل...
دل آدم گاهی... چه شاد است...
به یک فهمیده شدن... درست!

 به لبخند!
به یک سالم!

به یک تعریف... به یک تایید... به یک تبریک...!
  و ما چه بی رحمانه این دلخوشــی های کوچک و ساده را از هم دریغ 
 می کنیم و تمام محبت و دوســت داشــتن مان را گذاشــته ایم کنار 

تا به یک باره همه آنها را پس از مرگ نثار هم کنیم.

دلنوشتهزندگی بهتر

ســکوت، یعنی گفتن در نگفتــن، یعنی مقابله با شــهوت رام 
نشدنی حرف، یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن 

انحصاری الالیی قلب مادر در تنهایی محض.
 سکوت در مکالمه تلفنی، یعنی تردید یا مزاحمت، یا شرم.

  هر سکوتی، سرشــار از ناگفته ها نیست، بعضی وقت ها، سرشار 
از خجالت گفته هاست.

 موسیقی، یعنی ســکوت به عالوه ســکوت های شکسته شده 
موزون.

 سکوت آرام کتابخانه، یعنی رعد و غرش نهفته تمام حرف های 
فشرده عالم، در پیش از این.

  سکوت شــاهد، یعنی شــهادت دروغ، موقع خواب و استراحت 
و تعطیلی وجدان.

 سکوت محکوم بی گناه، یعنی بغض، آه، گریه درون.
 سکوت مظلوم، یعنی نفرینی مطلق و ابدی.

 بعضی سکوت را به رشوه ای کالن می خرند و با سودی سرشار، 
به اسم حق السکوت، می فروشانند.

 سکوت عاشق در جفای معشوق، یعنی پاس حرمت عشق.
 سکوت، در خود گریه دارد ولی گریه، با خود سکوتی ندارد.

  بعضی با ســکوت آنقدر دشــمنند که حتی در خواب هم آن را 
با پریشان گویی می شکنند.

 سکوت در بیمارستان، بهترین هدیه عیادت کنندگان است.
 آدم، بسیاری حرف ها را که می شــنود، آرزو می کند کاش بشر 

گنگ و ساکت بود.
 ایرانی ها، از قدیم معنی سکوت و سخن بخردانه گفتن را خوب 
 بلدند، اشــکال فقط در اســتفاده گاه و بیگاه از ایــن دو نعمت، 

به جای هم است.
  آنان که حرمت ســکوت را پاس مــی دارند، بیــش از حرافان 

حرفه ای، به بشر امیدواری می دهند.
  وقتی خدا بخواهد فســاد کســی را برمال کند، نعمت سکوت را 

از او سلب می کند.
 سکوت قاضی، رعب آورترین سکوت زمینی است، وقتی بدانی 

گناهکاری...

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
پایان روزهای مالل انگیز؟

فضای مجازی

بازیکنان ذوب آهن به محض ورود به تبریز با بارش برف در این شهر مواجه 
شدند. ذوب آهن در هفته سیزدهم لیگ برتر میزبان ماشین سازی است و 
باید  امروز به مصاف این حریف تبریزی برود. کاروان سبزپوشان اصفهانی 
برای شرکت در این مسابقه روز سه شنبه خود را به تبریز رساندند. بازیکنان 
ذوب آهن به محض رســیدن به تبریــز با بارش برف در این شــهر مواجه 
شــدند و برخی از آنها تصاویر و ویدئوهایی از آن را در صفحات شــخصی 
خود در اینستاگرام منتشر نمودند. از همه ذوق زده تر اما جری بنسون بود 
که چندی پیش با اشــاره به کاهش قابل توجه دمای هوا و رسیدن آن به 
چندین درجه زیر صفــر آرزوی آمدن برف را کرده بود. خواســته مهاجم 
هندوراســی ذوب آهن آن طور که باید و شــاید در اصفهان برآورده نشد تا 

اینکه آرزوی او باالخره در تبریز با دیدن برف این شهر به واقعیت پیوست.

جری به آرزویش رسید 

ده ژیمناست کار روسی در تصادف اتوبوس با کامیون جان خود را از دست 
دادند.  اتوبوســی که حامل ۳۱ ژیمناســت روس ۷ تا ۱۶ ســاله به همراه 
چهار مربی بود، در ۳۰ کیلومتری خانتی-مانسیاســک روسیه تصاف کرد 
و ۱۰ ورزشــکار و دو مربی جان خود را در این ســانحه از دست دادند. این 
ژیمناست کاران در حال بازگشــت از مســابقات بودند که اتوبوسشان به 
شدت با کامیونی تصادف کرد و جان ۱۲ نفر از جمله ۱۰ ورزشکار را گرفت. 
دیگر مسافران به شدت آســیب دیدند و به نزدیک ترین بیمارستان محل 
حادثه انتقال داده شــدند.  رانندگان هر دو وسیله نقلیه زنده ماندند. با این 
حال به بیمارستان فرستاده شدند. با تحقیقات انجام شده مشخص شد هر 

دو راننده تخلف کردند و باعث به وجود آمدن چنین حادثه ای شدند.

 باشگاه لیورپول انگلیس در پی جذب ستاره جوان دورتمند است، اما اکنون 
با عالقه چند باشگاه دیگر به این بازیکن به عالوه عدم تمایل دورتمند برای 
فروش وی مواجه شــده است.»کریستین پولیســیچ« پدیده جوان تیم 
فوتبال بورسیا دورتمند در سال ۲۰۱۵ به تیم جوانان این باشگاه پیوست 
و در نیم فصل دوم همان سال به تیم اصلی این باشگاه راه پیدا کرد. وی که 
در رده های پایه تیم ملی آمریکا بازی کرده است بعد از اینکه سال گذشته 
در ترکیب بورسیا دورتمند به میدان رفت، به تیم ملی بزرگساالن آمریکا 
نیز دعوت شد تا پس از حضور در دیدار افتتاحیه »کوپا آمه ریکا« به عنوان 
جوان ترین بازیکن تاریخ این رقابت ها لقب بگیرد.اکنون »کالچومرکاتو« 
ادعا می کند، عالوه بر باشــگاه لیورپول که خواهان به خدمت گرفتن این 
ستاره جوان بود، آرســنال و تاتنهام نیز تمایل به جذب او دارند. »یورگن 
کلوپ« ســرمربی لیورپول که پیش از این هدایت دورتمنــد را بر عهده 
داشت، استعداد باالیی در این بازیکن ۱۸ ساله دیده است و به همین دلیل 
قویا خواستار اوست. »قرمزها« برای اینکه پولیسیچ را به »آنفیلد« بیاورند، 
عالوه بر باشگاه های لیگ برتری با ســد دیگری مواجهند و آن هم تمایل 

شدید دورتمند برای حفظ این بال کناری آمریکایی است.

طبق اعالم رسانه های روسی تیم فوتبال روســتوف روسیه با حضور در 
مرحله گروهی لیــگ قهرمانان اروپا درآمدی بالغ بــر ۱۵ میلیون یورو 
داشته است. سایت آر اسپورت روســیه خبر داد: روستوف موفق شد با 
تســاوی مقابل آیندهوون در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا در جایگاه ســوم گروه خود قرار بگیــرد و جواز حضور در 
لیگ اروپا را کســب کند.طبق آمار و ارقام ارائه شده روستوف با حضور 
در لیگ قهرمانان اروپا درآمد بالغ بر ۱۵/۲میلیون یورو را کســب کرده 
است. ســردار آزمون و سعید عزت اللهی دو ســتاره ایرانی روستوف در 
این فصل هستند. آزمون در لیگ قهرمانان اروپا خوش درخشید و موفق 
شد ۳ گل به ثمر برساند. ســردار با گلزنی مقابل بایرن مونیخ موجبات 
پیروزی تاریخیشــان مقابل باوارایی ها را مهیا کرد تا بتوانند با تســاوی 

مقابل آیندهوون به لیگ اروپا راه پیدا کنند.

ســرمربی تیم ملی فرانســه در مصاحبــه ای جدید دربــاره پوگبا گفت: 
 پل پوگبا یک هافبک اســت و توپ طال مخصوص مهاجمان و یا شــماره

 ۱۰ هاســت؛ البته غیر از چند اســتثنا. همیشــه بازیکنانی این جایزه را 
می برند که گل های زیادی می زنند. پل هم گل هایی زده است، بیشتر از آن 
هم می زند؛ اما او نمی تواند هت تریک های زیادی به ثبت برساند. این بازی او 
نیست. قبال هم مورینیو گفته بود گلزنی مهم ترین فاکتوربرای گرفتن توپ 
طالست. پوگبا تابستان امسال با رقم نجومی ۱۰۵ میلیون یورو از یوونتوس 
به منچستریونایتد بازگشــت و گفت که بزرگ ترین هدفش تصاحب توپ 
طالست. او سال گذشــته در میان نامزدهای نهایی قرار داشت. در ۸ سال 
گذشــته توپ طال یا به مســی رســیده یا به رونالدو و به نظر می رسد در 
چند ســال آینده هم این روند انتخاب با تداوم درخشش فوق ستاره های 

آرژانتینی و پرتغالی ادامه داشته باشد.

اتفاق تلخ دیگر برای ورزش جهان؛ 

مرگ 1۰ ورزشکار 
بر اثر سانحه رانندگی 

 آرسنال و لیورپول
 خواهان جذب پدیده دورتمند

درآمد هنگفت یاران آزمون 
از لیگ قهرمانان اروپا

دشان:

 پوگبا هرگز توپ طال را نخواهدبرد

اتفاق روز

فوتبال جهان

در صورت موافقت کی روش؛ 

ایران – روسیه در روسیه
محرومیت رحمتی 

لغو می شود
   در صــورت موافقــت کارلوس کــی روش، تیم ملی فوتبــال ایران 
در ســال آینده میالدی دیــداری دوســتانه با میزبان جــام جهانی 
۲۰۱۸ برگزار می کند. علی کفاشــیان، نایب رییس اول فدراســیون 
فوتبــال در حاشــیه دیــدار دوســتانه تیم ملــی فوتســال ایران و 
روســیه از برگزاری دیدار احتمالی دوســتانه تیم هــای ملی فوتبال 
دو کشــور خبر داد و گفــت: »با نایب رییــس فدراســیون فوتبال 
روســیه صحبت کردیــم و آنهــا اعالم آمادگــی کردند تا در ســال 
۲۰۱۷ ما به روســیه برویم تــا بازی دوســتانه خوبی انجام شــود. 
آنهــا در مقدماتی جــام جهانی هم نیســتند و زمان کافــی را برای 
 انجام بــازی دوســتانه دارند. حــاال تصمیم بــه ما برمی گــردد که

 این بازی را انجام بدهیم یا نه. پیشنهاد روسیه را هم ما باید به کادرفنی 
بدهیم و اگر کادرفنی قبول نکند این ما هستیم که قبول نکردیم.«

نوراللهی: باید به خدمت مقدس سربازی بروم

دبیر هیئت ژیمناســتیک اســتان اصفهان در مــورد برنامه های هیئت 
ژیمناستیک اســتان اصفهان اظهار داشت: هفته گذشته میزبان مسابقات 
ایروبیک قهرمانی بانوان کشــور بودیم که با نایب قهرمانی تیم اصفهان به 
پایان رســید. ۲۵ آذر هم تیم اصفهان را به مسابقات ژیمناستیک قهرمانی 

کشور در سمنان اعزام خواهیم کرد. 
علی نکویی ادامه داد: تیم زیر ۱۵ سال اصفهان در آبان ماه به مقام قهرمانی 
لیگ ژیمناستیک باشگاه های کشــور دســت یافت که این تیم هم برای 
مسابقات قهرمانی کشور به سمنان اعزام خواهد شد و امیدوارم که بتوانند 
کســب مقام کنند چون این مســابقات، حکم انتخابی تیم ملی را دارد که 
قرار است به مسابقات آســیایی اعزام شود. دبیر هیئت ژیمناستیک استان 
اصفهان گفت: در آینده نزدیک، مجهز کردن ســالن خانه ژیمناستیک به 

امکانات جدید را در دستور کار داریم. تشک ها و تجهیزات قدیمی را تخلیه 
کرده ایم و تشک های جدید را جایگزین خواهیم کرد و یک پیست فنر هم به 
این سالن اضافه می شود. وی افزود: ورزشکاران اصفهانی در بیشتر مسابقات 
ژیمناستیک و رشته های زیرشاخه  آن کسب مقام می کنند و امیدوارم که 
در آینده بیشتر بازیکنان تیم ملی از بین ورزشکاران اصفهانی انتخاب شوند 
و ما هم برای اینکه این امر هر چه زودتر محقق شود، باید یکسری تجهیزات 
را فراهم کنیم. هرچند که از نظر مالی مشــکالتی وجــود دارد اما تصمیم 
داریم با کمک برخی شرکت ها اسپانسر جذب کنیم تا بخشی از هزینه های 
 ما تامین شــود چون برای تامیــن امنیت ورزشــکاران بایــد امکانات را

 به روز کنیم.
 نکویی در مورد برنامه های آموزشــی هیئت ژیمناســتیک بیان کرد: قرار 
اســت در آینده، کارگاهی با حضور اساتید دانشــگاه برای مربیان و داوران 
برگزار کنیم تا دانش آنها را به روز کنیم چون در رشته ژیمناستیک تغییرات 
زیادی در حال انجام اســت و اگر خودمان را به روز نکنیــم از موارد زیادی 
عقب خواهیم افتاد. وی ادامه داد: عالوه بر برگزار کردن کالس های آموزش 
مقدماتی و پیشرفته ژیمناستیک، ســعی داریم بیشتر برنامه هایمان را در 

جشنواره ها اجرا کنیم تا بتوانیم با استفاده از این روش، استعدادیابی کنیم.       

در حاشیه مراســم تقدیر از تیم 
اندرکار  دست  عوامل  و  پزشکی 
در آماده ســازی بهداد سلیمی 
بــرای موفقیت در بــازی های 
المپیک 2۰16 ریــو، کیکی برای 
تولد بهداد سلیمی تدارک دیده 
شده بود که ســلیمی ابتدا شمع 
27  سالگی را فوت کرد و سپس 
کیک توســط وی بریده شــد و 
حضار نیز ســلیمی را تشــویق 

کردند.

قاب روز خبر

بهداد کیک تولدش 
را فوت کرد

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: لباس هر 
تیمی را بپوشــم مثل یک سرباز در خدمت آن 

تیم خواهم بود.
احمــد نوراللهــی بازیکن تیم پرســپولیس 
درباره جداییش از جمع سرخپوشــان در نیم 
فصل گفت:  باید به ســربازی بروم و در همین 
رابطه شرایطم را چند روز قبل به برانکو گفتم 
و نیم فصل جدا می شــوم. فعال به ســه بازی 
باقیمانده پرســپولیس فکر می کنم.بعد از آن 
و در نیــم فصل، بازیکن هر تیمی باشــم برای 
موفقیتــش تالش خواهــم کــرد.وی افزود: 
دلیل نیمکت نشــینی ام را هیچــگاه از برانکو 
نپرســیده ام و نمی پرســم چون روزهایی که 

فیکس بازی می کردم هم نپرسیدم چرا فیکس 
هســتم. لباس هر تیمی را بپوشــم مثل یک 
ســرباز در خدمت آن تیم خواهم بود. پدیده، 
تیم خوبی است؛ اشتباه اســت که این تیم را 

دست کم بگیریم.

دبیر هیئت ژیمناستیک استان اصفهان:

خانه ژیمناستیک با امکانات جدید 
تجهیز می شود

08
پس از انتشار خبر محرومیت سه جلسه ای مهدی رحمتی به دلیل عکس 
هنجارشکنانه در ارمنستان و دفاعیه این بازیکن و البته حرف های رییس 
کمیته اخالق، این طور به نظر می رســید که مهدی تاج رییس فدراسیون 
با اســتفاده از اختیارات خود، موضوع محرومیت ســه جلسه ای رحمتی 
که البته بسیار ســختگیرانه و غیرمنطقی به نظر می رسید را حل خواهد 
کرد. گفته می شود به دنبال اظهارات مهدی رحمتی در برنامه نود، حکم 
محرومیت این دروازه بان با تجربه به زودی لغو خواهد شــد و قرار نیست 
این دروازه بان از سوی کمیته اخالق از بازی کردن حتی در یک بازی هم 
محروم شود.  یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال در این باره گفت: با توجه 
به سوابق مهدی رحمتی و نظر مثبت مسئوالن فدراسیون این محرومیت 
شامل حال وی نخواهد شد با این حال ایشان باید در کمیته اخالق حضور 

پیدا کنند و درباره این مسئله با رییس کمیته به گفت وگو بنشینند.

لیگ برتر فوتبال به هفته ســیزدهم رســید و بازی های این 
هفته امروز و فردا  برگزار می شــود. در این هفته تیم سپاهان 
در مقابل صبا  و ذوب آهن مقابل ماشین سازی قرار می گیرد. 
شاگردان عبدا... ویســی امیدوارند تا پس از سپری کردن سه 
هفته ناامیدکننده ســرانجام با یک پیروزی خانگی احتمالی 
برابر حریفی نه چندان آماده به روند مالل آور خود در هفته های 
اخیر پایان دهند.  طالیی پوشــان اصفهانی یک هفته پس از 
شکست ناامیدکننده شان برابر گســترش فوالد که منجر به 
سقوط ســه پله ای این تیم و نقل مکان به نیمه پایینی جدول 
شد در دیدار خانگی برابر صبا به دنبال جبران مافات هستند. 
این بازی به مثابه فرصتی طالیی است تا سپاهان با کسب هر 
سه امتیاز مســابقه تا حدودی به وضعیت نه چندان به سامان 
خود ســر و ســامان دهد. با توجه به آنکه پس از شکست در 
تبریز تعداد باخت های ســپاهان از مجموع بردهایش در لیگ 
شانزدهم پیشی گرفت شــاگردان ویســی برای بازگرداندن 
وضعیت به یک تعادل نسبی چاره ای جز پیروزی برابر میهمان 
قمی ندارند. حال و روز حریف پیش روی ســپاهان هم بهتر از 

تیم اصفهانی نیست؛ زیرا صبا با سه باخت پیاپی به یک قدمی 
منطقه سقوط رسیده است. در واقع، وجه مشترک سپاهان و 
صبا هنگام رویارویی با یکدیگر این اســت که هیچ یک از این 
دو تیم در ســه هفته اخیر نتایج خوبی نگرفته اند با این تفاوت 
که برخالف میهمان قمی که در این مدت تمام بازی هایش را 
باخته است سپاهان پس از یک تساوی دراماتیک بیرون از خانه 
و یک تقسیم امتیاز ناامیدکننده خانگی متحمل شکست شد 
تا نه تنها امید طالیی پوشــان برای پیوستن به جمع مدعیان 
نقش بر آب شــود بلکه آنها به تیم های پایین جدول به مراتب 
نزدیک تر شوند. طالیی پوشــان از آخرین مصاف خانگی خود 
با صبا خاطــره خوبی ندارند. 9 هفته مانده به بســته شــدن 
پرونده رقابت هــای لیگ پانزدهم بود که بخشــی از هواداران 
خوش بین تر ســپاهان همچنــان امیدوار بودنــد تا برخالف 
قرار داشــتن این تیم در نیمه پایینی جدول اگر تیم محبوب 
آنها به واســطه عقب ماندگی ۱4 امتیازی با صــدر، قهرمان 
نمی شود دســت کم تا پایان فصل سهمیه آسیایی بگیرد. پس 
از توقف خانگی برابر صبا اما آخرین امید این دسته از هواداران 

خوش بین هم ناامید شــد و بــه این باور رســیدند که پس از 
بازگشت مجدد سپاهان به لیگ قهرمانان آنها باید خیلی زود 
خود را آماده دوری دوباره از آسیا کنند. این بار اما سپاهانی ها 
امیدوارند تا در مســابقه ای که دومین میزبانی ورزشگاه نقش 
جهان در لیگ شــانزدهم به حســاب می آید پایان بهتری در 

انتظار آنها باشد.
سبزهای شبیه و خیلی متفاوت

ماشین سازی و ذوب آهن سه هفته پس از تقابل در جام حذفی 
و در حالی که در لیگ برتر شــرایط کامال متضادی را نســبت 
به یکدیگر تجربه می کنند رو در روی هم قرار خواهند گرفت.  
سبزپوشــان تبریزی و اصفهانی در حالی در قالب اولین دیدار 
هفته ســیزدهم لیگ برتر به مصاف هم می روند که حال و روز 
بسیار متفاوتی دارند و حتی می توان گفت که با شرایطی کامال 
متضاد به این مسابقه رســیده اند. به عبارت دقیق تر، تا قبل از 
این بازی ذوب آهن ســه پیروزی پیاپی و ماشین سازی هفت 
باخت متوالی را پشــت سر گذاشــته اند. این نتایج باعث شده 
اســت تا تیم اصفهانی ظرف تنها سه هفته هفت پله در جدول 
صعود کند و به مدعیــان قهرمانی بچســبد. در طرف مقابل، 
باخت های پیاپی ماشین سازی منجر به تمدید قعرنشینی این 
تیم برای پنجمین هفته متوالی شده اســت. دو تیم علی رغم 
شــرایط کامال متضادشــان عالوه بر رنــگ پیراهن یک وجه 
مشــترک دیگر هم دارنــد و آن تغییرات اخیــر در کادر فنی 
است. ذوب آهن با گذشت ۷ هفته از لیگ شــانزدهم و در پی 
دو باخت پشت سر هم به تیم های تراکتورسازی و استقالل و 
متعاقبا ســقوط به رده چهاردهم جدول با سرمربی خود قطع 
همکاری نمود تا مجتبی حسینی جانشین یحیی گل محمدی 
روی نیمکت ذوب آهن شــود. در حالی کــه از تغییرات کادر 
فنی ذوب آهن دقیقا دو ماه و نیم می گذرد عمر تغییرات روی 
نیمکت ماشین ســازی به یک هفته هم نمی رسد و این فعل و 
انفعاالت آنقدر جدید اســت که هنوز حتی جانشــینی برای 
سرمربی مستعفی تیم، تعیین نشده است. رسول خطیبی پس 
از شکست هفته گذشته برابر پرسپولیس که به مثابه هفتمین 
باخــت متوالی تیم تبریزی بود از ســمت خــود کناره گیری 
کرد تا دستیار و برادرش، حســین در دیدار با ذوب آهن موقتا 
هدایت سبزپوشــان تبریزی را عهده دار شود. تقابل ذوب آهن 
و ماشین سازی در این مقطع جدای از شرایط متفاوت و وجوه 
مشترکی که به آن اشاره شد از یک جهت دیگر نیز جالب است 
و آن اینکه این دو تیم به فاصله تنها سه هفته بعد از رویارویی 
در جام حذفی در لیگ برتر به مصاف هم می روند. ســه هفته 
پیش بود که ذوب آهن و ماشین ســازی از مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی در ورزشگاه فوالدشــهر رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند. آن مســابقه در وقت های قانونی با تساوی ۲ بر ۲ 
به پایان رســید و در حالی که تصور می شد ضیافت پنالتی ها 
تعیین کننده برنده نهایی دیدار خواهد بود ذوب آهن در آخرین 
دقیقه از وقت های اضافه توسط رضا شــکاری به گل رسید تا 
تیم اصفهانی در حالی کــه میهمان تبریــزی دیگر فرصتی 
 برای جبران نداشــت جواز صعود به جمع هشــت تیم پایانی 

جام حذفی را دریافت کند.

درحاشیه 

 فدراسیون کاراته روزگاری، تنها اتاقی بود در گوشه ای 
از مجموعه ورزشــی فعلی شــهید کبکانیان، اتاقی که 
مشــکالت زیادی برای اهالی این رشته فراهم کرد و در 
نهایت با حضور ناظریان در رأس فدراسیون و تالش های 
وی، محل فدراسیون به ورزشگاه شهید کشوری منتقل 
شد. شــنیده ها حاکی از آن اســت که به زودی همین 
محل نیز بــه مجموعه آزادی انتقال یافتــه و در اختیار 

فدراسیون بسکتبال قرار می گیرد. 
در طول چند ســال گذشــته کاراته ایران از نبود یک 
سالن مجهز و در خور شأن رشــته ای که در بازی های 
آسیایی بهترین نتایج را کســب می کند رنج برده و هر 
رییس و سرپرستی که وارد فدراســیون می شد اولین 
قول و ادعای خود را به تهیــه خانه کاراته اختصاص می 
داد. در واقع  غیر از بهزاد کتیرایی که در مقطعی توانست 
سالن شــهید افراســیابی را به عنوان سالن اختصاصی 
کاراته مهیا کند، فرجی که خوابگاه و امکانات مناسبی 
در مجموعــه کبکانیــان فراهم کرد و آهــی که مجوز 
ساخت خانه کاراته در مجموعه ورزشی آزادی را گرفت 
که عمر مدیریتــی اش کفاف اجرایی کــردن پروژه را 
نداد، مسئول دیگری نتوانست به چنین وعده ای عمل 
کند.  حاال شنیده می شــود کاراته ای که به دنبال خانه 
بود، اکنون محل فعلی خود در یکــی از بهترین نقاط و 
مجموعه های ورزشی تهران را نیز از دست خواهد داد! 
آن هم درست در زمانی که کاراته وارد بازی های المپیک 
شده و در آستانه مسابقات کشورهای اسالمی قرار است 
درخشان ترین نتیجه را کســب کند. به نظر می رسد به 
واسطه حضور سیدحسن طباطبایی در رأس مدیریت 
مجموعه ورزشی آزادی وی توانســته از موقعیت خود 
برای بهتر شــدن شرایط ســاختمان فدراسیون کاراته 
اســتفاده کند؛ البته این بحث هم مطرح می شــود که 
نزدیکی مکانی فدراســیون کاراته و مجموعه ورزشــی 
آزادی کار را برای طباطبایی راحت تر کرده باشد و او بر 
هر دو مورد مدیریت خواهد کرد. در همین رابطه مردانی 
سرپرست دبیری فدراســیون کاراته گفت: این موضوع 
هیچ ارتباطی به پاک کردن صورت مسئله و مسئولیت 
طباطبایی در مجموعه آزادی ندارد. محل فعلی کوچک 
است و مشــکالت زیادی دارد و در شــأن کاراته ای که 
قهرمان جهان اســت، نیســت. وی ادامه داد: این جابه 
جایی برنامه این چند ماهه نیست، از سال ها قبل و زمان 
مدیریت پناهی قرار بود فدراســیون بــه آزادی منتقل 
شود که بعد از پیگیری های زیاد این کار در حال محقق 
شدن اســت. ضمن اینکه با وجود سالن های مناسب در 

آزادی از این بابت هم مشکلی نخواهیم داشت.

فدراسیون کاراته به ورزشگاه آزادی منتقل می شود؛

 وعده ها عملی نشد

سپاهان اصفهان- صبای قم؛

پایانروزهایماللانگیز؟

 مهاجم تیــم فوتبال اســتقالل خوزســتان در مــورد وضعیت
 تیمش در آســتانه بازی بــا فوالد خوزســتان اظهار داشــت: 
خوشبختانه شــرایط تیم بعد از پیروزی مقابل سایپا خوب است 
و کامال آماده این بازی هســتیم. یک بازی سخت در دربی مقابل 
فوالد داریم که به نظرم حساسیت آن به مراتب بیشتر از سال های 
قبل خواهد بود. حسن بیت سعیددر پاسخ به این سوال که آیا این 
دربی بدون حضور تماشــاگران می تواند جذابیت داشــته باشد، 
گفت: دربی بدون تماشاگر که دیگر اسمش دربی نیست. ای کاش 
شرایطی را مسئوالن تدارک می دیدند که محرومیت ۳ جلسه ای 
استقالل خوزســتان را برای این بازی اســتثنا قائل می شدند و 
می گذاشــتند هواداران به ورزشــگاه بیایند. وی در مورد اینکه 

مسئوالن باشگاه استقالل خوزســتان گفته اند مشکالت مالی در 
حال حل شدن است ، اظهار داشت:  صحبت های پورکیانی )قائم 
مقام باشگاه( و دیگر مدیران باشــگاه به نظرم هیچ فایده ای ندارد. 

آنها باید به فکر تزریق پول باشند و به جای حرف عمل کنند.

لوســیانو ادینهو می تواند بــرگ برنده امیر قلعه نویــی در دیدار 
حســاس تیمش برابر اســتقالل باشــد. بازیکنی کــه بارها با 
گل زنی هایش با سرنوشــت اســتقالل بازی کــرده و آمار جالب 

توجهی در گل زنی به آبی پوشان تهرانی دارد.
ایــن بازیکــن کــه بــا ۸۰ گل زده در تاریــخ برگــزاری 
رقابت هــای لیــگ برتــر بهتریــن گل زن خارجــی ایــن 
 رقابت هاســت، می توانــد برگ برنده ای باشــد بــرای تیم امیر

 قلعه نویی در این دیدار که به واقع حســاس تریــن بازی هفته 
سیزدهم رقابت های لیگ برتر اســت.  ادینهو تاکنون با پیراهن 
دو تیم مس کرمان و تراکتورســازی ۱۱ بار مقابل استقالل بازی 
کرده که در مجموع ۶ بار موفق به گل زنی به آبی پوشان شده و از 

این حیث برای خودش یک رکورد جالب توجه خلق کرده است.
سرخپوشــان تبریزی که دارای بهترین خط حمله در لیگ برتر 
هستند، روی توانایی این دو مهاجم و به خصوص ادینهوی برزیلی 

در حساس ترین بازی هفته ،حساب ویژه ای باز کرده اند.

 برگ  برنده تراکتورسازی
 مقابل استقالل 

 مسئوالن به جای حرف 
دنبال پول باشند
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پیشنهاد سردبیر: 
زمستان اصفهان، برفی می شود

با مسئوالن

مدیرمنطقه 8 شــهرداری اصفهان گفت: اتوبوس های ســیاره 
شــهر فیروزه ای برای ایجاد نشــاط و پویایی بین شهروندان به 

منطقه 8 می آید.
 عباســعلی نصوحی اظهار کــرد: در 2 اتوبوس ســیار شــهر 
فیروزه ای، برنامــه هایی همچون ســینما، کتابخانه و کتابخانه 

ویژه مدارس وجود دارد.
وی بااشــاره به اینکه این برنامه شاد و تفریحی برای تمام سنین 
اهالی منطقه برگزار می شــود، ادامه داد: اتوبوس های ســیار 
فیروزه ای از 16 آذر تا 21 دی ماه در محله ها و فرهنگســرهای 

منطقه مستقر هستند.
مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه اتوبوس سیار 
15 آذر ماه از ســاعت 8 الی 12 در فرهنگســرای بهار در محله 
کساره حضور داشــت، ادامه داد: اتوبوس های سیاره فیروزه ای 
در فرهنگســرای فروغــی، امروز از ســاعت  14 الــی 17 و در 
فرهنگسرای مهر، 27 آذر از ساعت 8 الی 12 در خیابان فردوان 

مستقر هستند.
نصوحی در ادامه با بیان اینکه ســیاره های فیــروزه ای 25 آذر 
به دبستان پسرانه حر می آیند، خاطرنشان کرد: این اتوبوس ها 
برای اجرای برنامه های شــاد، دوم و پنجم دی ماه نیز از ساعت 

8الی12 در  مجموعه فرهنگی نوش حضور می یابند.
وی با اشاره به اینکه سیاره های شهر فیروزه ای در فرهنگسرای 
ســام 6،7و 11 دی ماه در محله کوجان مستقر می شوند، بیان 
کرد: این اتوبوس های ســیار در تاریخ هــای 7 و 21 دی ماه، به 
فرهنگسرای باران واقع در خیابان شــمس آبادی و 12دی ماه 
از ساعت 8 الی 12 به فرهنگسرای صدرا برای نشاندن لبخند بر 

صورت اهالی این خیابان می روند.

اســتاندار اصفهــان در آییــن اختتامیــه چهارمین جشــنواره 
بین المللی تئاتر معلولین اظهارکرد: طی چند روز گذشــته عطر 
وجود معلوالن در شهر اصفهان احساس شد و از برکت وجود آنان 

بود که پس از 3 ماه، باران رحمت الهی در این شهر نازل شود.
رســول زرگرپور افزود: روز جهانی معلولین امســال با شعار »ما 
آینده ای می خواهیم با جهانــی فراگیر و برابر برای همه«، فرصت 
مغتنمی است برای اندیشیدن به انســان هایی که عوامل ذاتی یا 
محیطی، باعث بروز نواقص حســی، جســمی، حرکتی، ذهنی یا 

ایجاد بیماری های اعصاب و روان مذمن در آنان شده است.
اســتاندار اصفهان گفت: حقیقت انســانی معلوالن، مستحکم و 
پویاست؛ انســان هایی پاک، لبریز از امید، تاش و البته هنرمند. 
یکی از شرایط الزم برای تحقق نیازها و مطالبات معلوالن، ایجاد 
ظرفیت ها و فرصت های برابر جهت بهبود شرایط زندگی است تا 

طعم یک زندگی خوب را مثل سایر شهروندان حس کنند.
وی تصریح کرد: آموزه های دین اســام، ســیره پیامبران الهی و 
ائمه اطهار)ع(، مشهون از رهنمون هایی است که همواره مردم و 
مسئوالن را به انجام کارهای نیک و رسیدگی به حال نیازمندان و 

معلوالن توصیه کرده است.
زرگرپور ابرازداشت: امروز توانمندســازی به عنوان نقطه آغازین 
خودکفایی و استقال معلوالن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
که همه باید تاش کنیم تا قدرت انتخاب معلوالن در عرصه های 
ازدواج، شغل، مشارکت اجتماعی، دسترسی آسان تر به نیازهای 
مرتبط با حوزه ســامت و خدمــات توان بخشــی، تامین آتیه و 
بیمه های اجتماعی و حضــور در عرصه هــای فرهنگی و هنری 

افزایش یافته و عدالت حوزه ای در خدمات برای آنان میسر شود.
وی بیان کرد: برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر معلولین تحت 
عنوان »امیدآفرین«، در شهر هنرمندپرور اصفهان در آذرماه 95 
با شعار »جشن دوســتی ها، با احترام به تفاوت ها« این حقیقت را 
در پی دارد که معلوالن برخاف داشتن مشکات جسمی، حسی 
و ذهنی، دارای ظرفیت ها و توانمندی های بی شماری هستند که 
وجود شرایط مناســب می تواند آنان را به ویژه در حوزه هنرهای 

نمایشی به عینیت درآورد.
اســتاندار اصفهان یادآور شــد: حضور بیش از 45 گروه داخلی و 
خارجی از معلولین هنرمند به مدت یک هفته در این شــهر زیبا 
و پایتخت تمــدن و فرهنگ ایران اســامی، فرصتی مغتنم برای 
حضور مردم و مســئوالن در کنــار معلوالن را فراهم ســاخت تا 
باوجود تفاوت های ظاهری، به حقیقت انسانیت و توانمندی آنان 
بیشــتر پی برده و زمینه حضور آنان را در عرصه های فرهنگی و 

هنری فراهم آورد.

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان:

اتوبوس های سیاره شهر فیروزه ای 
به منطقه 8 می آیند

جمالی نژاد:

مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در اصفهان به زودی تکمیل می شود

 استاندار اصفهان تاکید کرد:

لزوم ایجاد فرصت های برابر 
جهت بهبود شرایط زندگی معلوالن

رییس سازمان بهزیستی کشور در آیین اختتامیه چهارمین 
جشــنواره بین المللی تئاتــر معلولین اظهارکرد: ســازمان 
بهزیستی کشور به عنوان نهاد اجرایی و متولی امور معلولین، 
سه رویکرد را برای ارتقای توانمندی های معلولین در دستور 
کار خود قرار داده است. انوشــیروان محسنی بندپی افزود: 
پیشگیری از بروز و شیوع معلولیت در کشور، توانمندسازی 
و استانداردســازی خدمات برای معلولین و جلب حمایت و 
همراهی سایر دستگاه های اجرایی در راستای بهبود وضعیت 
معلولین کشور، از جمله رویکردهای سازمان بهزیستی است. 
وی گفت: اولویت اساســی بهزیســتی همان مناسب سازی 
است که همراهی همه دستگاه ها را می طلبد. وی از راه اندازی 
و احداث ســالن اجتماعات برای معلولین در استان اصفهان 
خبر داد و تاکید کرد: با توجه به موافقت اســتاندار اصفهان، 
نخستین سالن از 10 ســالنی که قرار است برای معلوالن در 

کشور ساخته شود، در اصفهان احداث خواهد شد. 
محســنی اضافه کرد: 50 درصد هزینه احداث این سالن از 
اعتبارات بهزیســتی اســتان اصفهان و 50 درصد دیگر از 
اعتبارات ســازمان بهزیســتی کشــور تامین خواهد شد تا 
فرهنگ احداث سالن برای عرضه لیاقت ها و شایستگی های 
این رویدادهای پرافتخار و امیدآفرین، در کشــور نهادینه و 

اجرایی شود.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: طبق پیش بینی های انجام شــده 
قبل از ورود بــه پاییز مشــخص بود کــه از نیمه های 
آذرماه وضعیت بارشــی در اصفهان بهتر خواهد شــد و 
خوشــبختانه بارش های خوبی از اواســط آذر به وقوع 
پیوسته و خشکی اوایل پاییز را به گونه ای جبران کرده 
اســت. حســن خدابخش افزود: مجددا اواخــر آذرماه 
بارش های خوبی را برای استان اصفهان خواهیم داشت 
که تداوم آنها تا حدودی می تواند نیاز آبی را برطرف کند 
و میزان بارش تا پایان آذرماه را به حد نرمال برساند. وی 
ادامه داد: برای زمســتان بارش برف بیشــتری در سال 
جاری نسبت به سال گذشــته خواهیم داشت. امسال 
بارش ها به برف بیشتر تمایل خواهند داشت چراکه دما 
یک تا دو درجه به صورت میانگین کاهش خواهد داشت 
و همین کاهــش دمایی باعث انجمادی شــدن بارش و 

ایجاد برف می شود.
خدابخش به بحث بارش در سرشاخه های آبی زاینده رود 
نیز اشــاره کــرد و گفــت: در اواخر آذر و در زمســتان 
بارش های نسبتا خوبی در سرشاخه ها خواهیم داشت و 
همین موضوع ذخیره آبی بهتری را برای اصفهان نسبت 

به سال گذشته فراهم می آورد.

 احداث نخستین سالن 
زمستان اصفهان، برفی می شودمعلولین کشور در اصفهان

هواشناسیخبربهزیستی 

ماشین مهربانی
در اصفهان  به راه افتاد

شناسایي زنان نخبه، از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است

مدیرکل کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
استان اصفهان با اشــاره به فعالیت های این مرکز در 
زمینه گســترش فرهنگ کتــاب و کتابخوانی گفت: 
فعالیت های حوزه کتــاب و کتابخوانی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان، فرصتی برای گســترش 
فرهنگ کتابخوانــی در جامعه اســت. مهدی قربانی  
افزود: جهت دهی کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب، 
فرصتی برای آنهاست تا در آینده با کتاب مانوس باشند 
و همواره زمانی را به مطالعــه و کتابخوانی اختصاص 
دهند که البتــه در حال حاضر نیز خانــواده های این 
کودکان و نوجوانان با آنهــا در مطالعه کتاب همراهی 
می کننــد. قربانی به طــرح هــای کتابخوانی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان اصفهان، 
اشاره و خاطرنشان کرد: طرح ماشین مهربانی و حضور 
در روستاها و امانت دهی کتاب به کودکان و نوجوانان، 

از جایگاه خاصی برخوردار است.
 وی ادامه داد: چنین حرکت هایی در ســطح مناطق 
محروم و روستایی استان اصفهان، باعث شده  کودکان 
و نوجوانان این مناطق نیز از ظرفیت های کتابخوانی 
استفاده کنند و آنها نیز از این بستر فرهنگی برای رشد 

و پیشرفت خود بهره مند شوند.

نشست مشــاورین امور بانوان دســتگاه هاي اجرایي 
اســتان، با تعداد 100 نفر و با حضور اثني عشران مدیر 
کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري، در محل سالن 
اجتماعات شهید بهشــتي اداره کل برگزار شد. در این 
نشست، فریده روشن مشــاور امور بانوان و رییس اداره 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزي اداره کل آموزش فني و 
حرفه اي استان اصفهان، درخصوص فعالیت هاي اداره 
کل در این حوزه مباحثي را بیان کــرد. در ادامه، مدیر 
کل امور بانوان و خانواده استانداري اصفهان، مواردي از 
قبیل نقش فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان، مدیریت 
بهینــه در مصرف آب، توانمندســازي و تــوان افزایي 
بانوان، بررسي پتانسیل هاي منطقه و مشکات بانوان 
و شناســایي زنان نخبه و شــاخص مجموعه ها، ارائه 
گزارشات به صورت سه ماهه و ارائه موارد دیگر را جهت 
پیگیري و همــکاري مطرح کرد. اثني عشــران افزود: 
کانون هاي فرهنگي و اجتماعي که مورد اعتماد مردم 
هستند با تاش، کوشــش و خاقیت باید بتوانند نقش 

بسیار موثري را ایفا کنند.
از دیگر مباحث این نشســت مي توان به تبیین وظایف 
ســتاد امر به معروف و نهي از منکر توسط مشاور بانوان 

این ستاد اشاره کرد.

کانون پرورش فکری 

رییس اداره امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات اســامی اصفهان و مدیر موسسه 
فرهنگی سفیران ســرزمین آفتاب، در آیین افتتاحیه این دوره آموزشی تاکید 
کرد: این دوره به همت این موسسه غیر دولتی و با همکاری دفتر تبلیغات اسامی 
و موسســه نهج الباغه اصفهان برپا شده اســت. حجت االسام محمد قیصری 
درباره چرایی برگزاری دوره مورد اشــاره تصریح کرد: بعد از سخنان رهبر فرزانه 
انقاب درباره اهمیت نهج الباغه و غربت این کتاب ارزشــمند در میان خواص، 
جرقه برگزاری این دوره در اصفهان زده شد. وی تاکید کرد: از همین رو نخستین 
دوره تربیت مربی نهج الباغه برای اســاتید و طاب خواهری که حداقل سطح 
دوی حوزوی را سپری کرده و توانمندی خوبی در این زمینه داشته باشند، برگزار 
می شود.حجت االسام قیصری افزود: دوره مذکور در سه ترم و برای اولین بار در 

استان اصفهان هر هفته برگزار می شود.

امام جمعه اصفهان طی دیدار با مرتضی بختیاری قائم مقام آســتان قدس 
رضوی، با ابراز امیدواری از انتخاب حجت االســام رئیسی به عنوان تولیت 
آســتان قدس رضوی، اظهار داشــت: نذوراتی اهدایی به آستان قدس که 
منع شــرعی ندارد، می تواند برای رفع محرومیت در سراسر کشور و با نام 
امام رضا)ع( اختصاص یابد. آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با اشاره به 
اهمیت ساخت زائرسراهای استان های مختلف به ویژه استان اصفهان برای 
محرومان در مشهد مقدس افزود: آستان قدس رضوی با استفاده از امکانات 
و توانمندی های خود، می تواند در بخش رفــع محرومیت با رویکرد ایجاد 
اشتغال و راه اندازی کارگاه های تولیدی موثر باشــد. وی تصریح کرد: با به 
کارگیری نیروی انســانی فراوان و مدیریت صحیح، می توان نتایج خیلی 

خوبی را در آستان قدس رضوی شاهد بود.   

 اختصاص امکانات آستان قدس برای ایجاد اشتغال محرومانبرگزاری اولین دوره تخصصی تربیت مربی نهج البالغه در اصفهان

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

زیرسازی و آسفالت معابر تفکیکی 
خیابان کازرونی در دست اجراست

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: زیرســازی 
و آســفالت معابر برای زیبایی شــهر و تردد روان شهروندان، در 

دستور کار قرار گرفته است.
ســیدرضا مبلغ افزود: زیرســازی و آســفالت معابــر تفکیکی 
خیابان کازرونی، با اعتبار 3 میلیارد ریــال ظرف یک ماه آینده 

تکمیل می شود.
مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه بیان کرد: ســاماندهی پیاده روهــای خیابان هدایت در 
کوی ولی عصر با اعتبار یــک میلیــارد و 150 میلیون ریال در 

دست اجراست و تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید.
مدیرمنطقه 13 شهرداری اصفهان، به ســاماندهی معابر کوی 
ولی عصر، اشاره و خاطرنشــان کرد: ساماندهی کوی ولی عصر با 
اعتبار یک میلیارد ریال نیز تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

شهرداری

انجام کارهاي اساسي و اصولي، نیازمند حوصله و سعه 
صدر بوده و سعه صدر کنایه از نوعي تحمل و مداراي 
باال و قوي در مسئولیت هاي سنگین و دشوار است. از 
این رو، دســتورالعمل بعدی خداوند متعال به پیامبر 
اکرم)ص( براي بنیان گــذاري مکتب فراگیر و جهاني 
اسام، شــکیبایي و سعه صدر اســت و این فرمان به 
دنبال امر به صبوری مطرح شده است: در مقابل آنچه 
می گویند، صبوری پیشه کن، دریا دل باش و سعه صدر 
داشته باش. تحمل پذیرش اعمال آنها را داشته باش و 
با کرامت، حرف ها و کارهــاي آنها را نادیده گرفته و به 

دل نگیر.
انسان باید در میدان مشــکات و سختي ها به دنبال 
حل آنها باشــد و با صبر و شــکیبایي گره هاي کور را 
بگشــاید و اگر گره ها، کور و باز نشدني بود، از کنار آن 
مشــکات به زیبایي و بهترین نحو ممکن عبور کند. 
توقف در مقابل مشکات جایز نیست. اگر حل مشکل 
نیز میســر نبود، باید آن را به دوش گرفته و به پیش 
برود. انســان وقتي مي تواند این گونه با مشکات کنار 

بیاید که دریا دل باشد و سعه صدر داشته باشد.
ســعه صدر یکی از مهم تریــن و کارآمدتریــن ابزار 
موفقیت انبیاي الهي»سام ا... علیهم« است. هنگامي 
که خداي تعالي حضرت موسي»سام ا... علیه« را به 
پیامبري مبعوث فرمود، دســتور هدایت فرعون را به 
وي اباغ نمود و همراه با این دســتور، به ابزار پیروزي 
در آن ماموریت مهم اشاره فرمود: به سوي فرعون برو، 
اما با تلطف و مهرباني و با زبــان خوش با وي صحبت 

کن، شاید متذکر شود.
 امام خمینــي»ره« مي گفتند: خــداي مهربان، آن 
خدایي اســت که ســفارش فرعون طغیانگر را نیز به 
پیامبر خودش مي کند و مي گوید با او مهربان و نرم خو 
باش! حضرت موسي»سام ا... علیه« وقتي که دستور 
ماموریت اساســي را دریافت کرد، به عنــوان اولین و 
مهم ترین درخواست، از خداوند متعال تقاضاي شرح 
صدر کرد. با وجود اینکه مي دانســت هدایت فرعون 
با عنایت به امکانــات و تجهیزاتي کــه در اختیار آن 
حاکم قدرتمند است، بسیار مشــکل خواهد بود، اما 
براي موفقیت در ماموریت خود، درخواســت امکانات 
و لشــکر مجهز نکرد؛ بلکه گفت:پروردگارا، سینه ام را 
گشاده گردان )صبر و حوصله فراوان به من بده( و کارم 
را بر من آسان ســاز و گره از زبانم بگشای تا سخنم را 

بفهمند. اولین درخواست او سعه صدر بود.

در محضر درس آیت ا... العظمی مظاهری؛

سعه صدر، یکی از مهم ترین 
ابزار موفقیت انبیاي الهي است

ویژه

عبدا... کیانی هشدار داد: روســتاها، امروزه در حال احتضارند 
و اگر برنامه ریزی صحیحی صورت نگیــرد از آنها در دهه های 
آینده اثری نخواهد ماند و این موضــوع به معنی نابودی کامل 

نظام تولید کشاورزی در استان و کشور خواهد بود.
کیانی اعام کرد: با اســتناد به آمار موجود، توجه به روستاها 
بیشتر در بخش عمرانی از قبیل آب، برق، تلفن و غیره صورت 
گرفته که نســبتا در این زمینه به وضعیت مناسبی رسیده اند 
اما درباره بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد و بیمه های 

تامین اجتماعی آنها توفیقی حاصل نشــده اســت. وی تاکید 
کرد: توسعه، فقط یک امر عمرانی نیست و بدون توجه به تمام 
جنبه های آن، نمی تواند تحقق یابد. کیانی به فلسفه وجودی 
روســتاها به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه هــای تولید مواد 

حیاتی و رفع نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد.
رییس شورای اســامی اســتان اصفهان، راهکارهای توسعه 
پایدار روســتایی را تصویب کلیات برنامه راهبردی توســعه 
روستایی، احصاء نیازهای توســعه پایدار روستایی و انعکاس 

آن در قالــب احــکام برنامــه های توســعه و بودجــه های 
ســنواتی،اختصاص تســهیات مورد نیاز، تصویب تشــکیل 
شورای عالی توسعه روســتایی و تصویب مشــوق های الزم 
برای حمایت از توســعه اقتصادی روستاها با رویکرد مشارکت 
روســتاییان عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: کشور ما در سده 
اخیر روند رشد شــتابزده ای را در شهرنشــینی تجربه کرده؛ 
رشــدی که به قیمت نابودی زیرســاخت های تولیدی روستا 

تمام شده است.
کیانی افزود: روســتایی که خــود باید مولد باشــد، امروزه به 
مصرف کننده خدمات شهری تبدیل شده است. وی اظهار کرد: 
این یک واقعیت انکار ناپذیر اســت که چرخش و جهت گیری 
نظام حقوقی ایران، در راســتای تقویت شــهرها بوده است؛ 
شهرهایی که نه تنها برآمده از الزامات توسعه صنعتی نیستند 

بلکه ویترینی فریبنده از خدمات محسوب می شوند.
رییس شورای اســامی اســتان اصفهان گفت: روستاییان به 
دلیل نظام معیوب کشاورزی و عدم بازدهی زمین های کوچک، 
عدم توســعه مکانیزه کشــاورزی، خشکســالی، بی توجهی 
دولت ها، نبود امکانات بهداشــتی، آموزشی، درمانی، خدماتی 
و غیره، به شــهرها مهاجرت می کنند تا شاید در حاشیه نظام 
خدمات شهر، از امکانات برخوردار شوند. وی تاکید کرد: نتایج 
مهاجرت روستاییان به شهرها، رشد روزافزون حاشیه نشینی، 
افزایش مســائل امنیتی و جرایم شهری، بی ســامانی منظر 
شهری و اثرات مخرب دیگر است. کیانی اعام کرد: نگاه توسعه 
اقتصادی به روســتا بدون توجه به مفاهیمی همچون محیط 
زیســت، پایداری و عدالت اجتماعی، اثر بخش نیســت. وی 
تصریح کرد: توسعه پایدار روستایی باید مقدم بر توسعه شهری 
باشــد. کیانی افزود: ضرورت تقدم توجه به توسعه روستایی به 
این دلیل است که راه حل نهایی معضل بیکاری شهری و تراکم 

جمعیت، بهبود محیط روستایی است.
بر اساس آمار اعام شده در این جلسه، در سرشماری سال 90 
تعداد روستاهای اســتان اصفهان یک هزار و 831 مورد اعام 

شده است که 996 مورد دارای بیش از 20 خانوار است.
طبق سرشماری ســال 90، جمعیت روستایی استان اصفهان 
710 هزار و 989 نفر اســت که 15 درصد از کل جمعیت این 

استان را تشکیل می دهند.

شــهردار اصفهان با اشــاره به معضل آلودگی هوا اظهار داشــت: 
دوچرخه ســواری در راســتای حمل و نقل پاک، نقش موثری در 

کاهش آلودگی هوا دارد. 
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه به منظور روی آوردن شــهروندان 
اصفهانی به دوچرخه ســواری، اقدامات متعددی در دســتور کار 
شــهرداری قرار دارد، افزود: زیرســاخت ها و مسیرهای پیوسته  و 
ایمن در سطح شهر اصفهان، برای دوچرخه سواری در نظر گرفته 

شده تا مردم در رفاه، آسایش و امنیت از این طرح استفاده کنند. 

شــهردار اصفهان کاهــش اســتفاده از خودروهای شــخصی را 
در کاهــش آلودگی هــوا موثر دانســت و تصریح کــرد: طراحی 
این مسیرهای پیوســته و ایمن، در راســتای تردد شهروندان و 
تشویق آنان به استفاده از دوچرخه ســواری بوده تا از میزان تردد 
خودروهای شخصی، کاسته و گامی در جهت کاهش آلودگی هوا 

برداشته شود.
وی بیان کرد: طراحی شــبکه یکپارچه دوچرخه سواری در همه 
نقاط شــهر اصفهان صورت گرفته و در حال حاضــر، تمرکز ما بر 

مناطق مرکزی شهر و پیوسته کردن مسیرهای موجود است.
جمالی نژاد گفت: در فاز نخســت، 100 کیلومتر مســیر طراحی 
شده که عملیات اجرایی آن در آینده ای نزدیک شروع می شود و تا 

سال آینده  ادامه دارد. 
وی اعتبار تکمیل مسیرهای دوچرخه سواری را حدود 10میلیارد 
ریال دانســت و افــزود: 10میلیارد ریــال اعتبار بــرای تکمیل 
مسیرهای دوچرخه ســواری در نظر گرفته شده که در صورت نیاز 
اضافه می شــود؛ زیرا در این راســتا محدودیت بودجه ای نداریم.

شهردار اصفهان فرهنگ ســازی ترافیک را اولویت اصلی مدیریت 
شهری دانســت و خاطرنشــان کرد: در کنار ایجاد زیرساخت ها، 

فرهنگ سازی ترافیک در اولویت قرار دارد.

کشور ما در سده اخیر 
روند رشد شتابزده ای 

را در شهرنشینی 
تجربه کرده؛ رشدی 
که به قیمت نابودی 

زیرساخت های 
تولیدی روستا تمام 

شده است

رییس شورای اسالمی استان اصفهان در جلسه شورای اسالمی اســتان گفت: تبعات ناشی از خالی شدن 
روستاها از جمعیت و غیرفعال شدن آنها از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، میراثی و 

امنیتی می تواند باعث بروز مشکالت فراوان در استان و کشور شود.

رییس شورای اسالمی استان اصفهان:

روستاهای استان در حال تخلیه کامل است

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از 
افزایش بارش برف نسبت به سال گذشته خبر داد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: 
خامــه 600 گــرم، پــودر ژالتین 3 
قاشــق غذاخوری، وانیل نصف قاشق 
چای خــوری، پودر شــکر 150 گرم، 
پودر ژله انار یک بســته، شــیر 400 

گرم، انار دانه شده به مقدار الزم
طرز تهیه:

 پودر ژلــه را با یک لیــوان آب جوش 
کامال مخلوط کرده، سپس یک لیوان 
آب سرد به آن اضافه نمایید. دانه های 

انار را به مایه ژله افزوده و داخل لیوان های مناسب بریزید به طوری که لیوان ها تا نیمه 
پر شود، ســپس  آنها را داخل یخچال قرار دهید تا ژله ها ببندند. پودر ژالتین را روی 
مقداری آب سرد بریزید تا حالت اسفنجی ایجاد شود.  شیر، خامه، پودر شکر و وانیل را 

با هم مخلوط کرده و روی حرارت قرار دهید تا مقداری بجوشد.
 سپس پودر ژالتین اســفنجی شــده را به آن اضافه کرده تا کامال با هم مخلوط شوند 
آن گاه از روی حرارت بردارید تا سرد شــود.  لیوان ها را از یخچال خارج کرده، سپس 
پاناکوتاهای آماده شــده را روی ژله انار بریزید و فرصت دهید تا کامال ببندد، اکنون با 

دانه های انار آن را تزئین کنید.
نکته:  هر قاشــق غذاخوری پودر ژالتین معادل 3 ورق ژالتین اســت. برای حل 

کردن یک قاشق غذاخوری پودر ژالتین، تقریبا  یک چهارم پیمانه آب الزم است.

کیوتو یاســوناری کاواباتا با ترجمه »مهدیه عباسپور«را انتشارات 
»چشمه« چاپ کرده است.

 یاسوناری کاواباتا یکی از مهم ترین نویسندگان تاریخ ادبیات ژاپن 
است. متولد آخرین سال قرن نوزدهم و متوفی  در  سال1972. او 
یکی از مدرن ترین نویسندگان ژاپن اســت که سال 1968 جایزه  

نوبل ادبی را به دست آورد. 
کاواباتــا رمان ها و داســتان های مهمی نوشــت کــه »کیوتو« یا 
»پایتخت قدیم« یکی از آنهاست و کنار شاهکارهایی چون »آوای 
کوهستان« یا »خانه  زیبارویان خفته« و »هزار ُدرنا« قرار می گیرد. 
این رمان از تکه هایی کوتاه تشکیل شــده که شرح جست و جوی 

دختر جوانی  اســت در کیوتو. دختری که برای یافتن رازهایی از 
گذشته اش ناچار به کشف این شهر باســتانی ژاپن می شود. رمان 
مملو از صحنه پردازی های شــگفت انگیز این نویسنده  ژاپنی ا ست 
در جســت و جوی هویت و از آن مهم تر تقابل انسان او با طبیعتی 

مرموز، زیبا و شاید بی رحم. 
یک ساختار تصویری عجیب که روح ژاپن قدیم را احضار می کند 
و آن را مقابــل مدرنیته  جدید قــرار می دهد. می گوینــد کاواباتا 
برای نوشــتن این رمان آن قدر دارو مصرف کرده بود که کارش به 
بیمارستان کشــید. »کیوتو« در دهه  شصت نوشته شد و از عوامل 
بردن جایزه  نوبل شــد برای یاســوناری کاواباتا. او در اوج افتخار و 

البته افسرد گی شدید خودش را با گاز کشت...
نشر چشمه،  اثر حاضر را در 192 صفحه چاپ کرده است.

تغذیه در کسانی که پرتودرمانی می کنند)3(دسر پانا کوتای انار

گوناگون

لبخندک

شکالت حتی گوشت را هم 
خوشمزه تر می کند!

بعضی از افراد برای درمان بیماری هایی مانند ســرطان، به صورت مضاعف در معرض 
برخی اشعه ها قرار می گیرند. این افراد به نسبت ســایرین نیاز بیشتری به گروهی از 
ویتامین هــا و مواد مغذی پیدا می کنند. تحقیقات نشــان می دهــد، مصرف مقادیر 
مناســبی از ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C و ... می تواند عوارض ناشی از پرتوها را 

کاهش دهد.
تغذیه در رادیوتراپی

مواد غذایی کم فیبر؛ بهترین پیشــنهاد:بعد از انجام رادیوتراپی حالت تهوع در 
فرد به وجود می آید. در این زمان بهتر اســت غذاهای کم فیبر اســتفاده شــود. زیرا 
هضم مواد غذایی کم فیبر راحت تر اســت و حالت تهوع در فــرد را کاهش می دهد. 
در این زمان برنج سفید، رشته، پوره سیب زمینی، ســیب زمینی پخته، مرغ یا ماهی 
بدون پوست و ... پیشنهاد می شود. در ضمن توصیه می شود از مصرف مواد غذایی پر 
فیبر مانند نان غالت کامل، ســریال صبحانه، مغزها و دانه های روغنی، حبوبات، ذرت 

بوداده، سبزیجات خام و ... اجتناب گردد.
مواد غذایی سرشار از پتاسیم فراموش نشــود:مواد غذایــی سرشار از پتاسیم 
حالت تهوع، اســهال و اســتفراغ )که بعد از انجام رادیوتراپی شــایع است( را کاهش 
می دهند. موز، پرتقال و ســیب زمینی از جمله مواد غذایی هســتند که عالوه بر دارا 
بودن مقادیر فراوانی پتاســیم، هضم راحتی دارند و برای افرادی که تحت پرتودرمانی 

قرار می گیرند، پیشنهاد مناسبی می باشند.
 نوشیدنی های سرشــار از پتاســیم مانند آب هلو و زردآلو نیز گزینه های بی نظیر و 

جذابی برای چنین افرادی است.

یخچال های قدیمی، قفل و  نداشاه نوری
کلیــد داشــتند و برخالف 
یخچال هــای امــروزی که محکم بــه زمین 
می چســبند روی چهارتــا پایه نســبتا بلند 
ایستاده بودند. تا جایی که یادم می آید چیزی 
توی یخچال مادربزرگم نبــود که ارزش قفل 
کردن داشــته باشــد شــاید به همین خاطر 
همیشــه کلید روی در یخچال بود و ما روزی 
چندبار از تنها صندلی چوبی کنار آشــپزخانه 
باال می رفتیــم و محض تفریــح در یخچال را 
قفل می کردیم. راســتش یخچال آن قدر بلند 
بود که حتی اگر درش را قفــل نمی کردند باز 
هم ما نمی توانســتیم راحت بــازش کنیم و یا 

چیزی از داخلش برداریم!
دیشــب موقع تماشــای یک تبلیغ تلویزیونی 
درباره یخچال دیدم که بچه هــا مدام دور و بر 
یخچال ها می چرخند، راحت درهایشان را باز 
می کنند و توی آنها سرک می کشند. احتماال 
یخچال در دوران مادربزرگ های ما وسیله ای 
برای نگهداشتن چیزهای فاسدشدنی کدبانوی 
منزل بوده امــا با مصرفی تر شــدن دنیا، گذر 
بچه ها و بقیه اهل خانه هم بیشــتر به یخچال 
افتاده اســت. یعنی اگر قرار اســت همه اهل 
خانه بیشــتر مصرف کنند و کاالهای مصرفی 
بیشــتری هم برای نگهداری در یخچال تولید  
شــود نه تنها دیگر نیازی به قفل کردن در آنها 
نیست بلکه باید دسترســی به یخچال را برای 

همه راحت تر نیز کرد.  
گاهی یک تغییــر کوچک در یک وســیله دم 
دستی نه فقط پیشرفت صنعت و تکنولوژی که 

تغییر سبک زندگی ما را نشان می دهد.

یخچال ها

صاحب یک مزرعــه  گاو در جنوب اســترالیا با اعتقــاد به اینکه 
شکالت هرچیزی را خوشــمزه تر می کند، به گاوهایش شکالت 

می دهد تا گوشت های آنها طعم متفاوتی داشته باشند.
بعضی  اعتقادات عجیبی دارنــد! اعتقاداتی که با آنها دســت به 
کارهای متفاوتی می زنند و حتــی نتایج جالبی هم می گیرند.این 
مزرعه دار اســترالیایی با این تصورکه شکالت و به طور کلی مواد 
قندی همه چیز را خوشــمزه تر می کند و گوشت گاوها هم از این 
قاعده مستثنی نیست، از 10 سال قبل این مواد خوراکی متفاوت 
را وارد غذاهای حیوانات مزرعه اش کرده  و نتیجه ای که از این کار 

گرفته ، خارق العاده است.
اســکات دی براون صاحب این مزرعه است، ســال ها قبل وقتی 
تصمیم گرفت کار پدرش را در مزرعــه داری ادامه دهد، به دنبال 
ایجاد طعمی متفاوت در گوشت هایی بود  که به مشتریانش ارائه 
می داد. البته در آن زمان نمی دانســت می خواهد چه کاری انجام 
دهد، اما چند متخصص تغذیه را اســتخدام کرد و آنها دو ســال 
تمام روی اغذیه دام تحقیــق کردند تا در نهایت بــه این نتیجه 
رســیدند که خوراک روزانه دام به همراه شــکالت، خرس های 
ژله ای، توت فرنگی و اسنک های ِکِرمی می تواند روی طعم گوشت 

آنها تاثیر مثبتی بگذارد.
هر گاو، روزانه بیش از دو کیلوگرم شکالت و دیگر تنقالت شیرین 

را به همراه غذای اصلی اش می خورد.
اسکات فکر نمی کرد این طعم تازه گوشت ها عالقه مندان زیادی 
پیدا کند، اما او مشــتریان زیادی دارد که حتــی برخی از آنها تا 
مزرعه می روند و گوشت های تازه او را برای تهیه استیک هایشان 
خریداری می کنند. البته گوشــت های ایــن مزرعه قیمت کمی 
ندارند، اما مشتری هایش راضی هستند و می گویند پولی که برای 

هر تکه از این گوشت می پردازند، ارزش دارد.
ممکن اســت برای شما ســوال شــود که خوردن شکالت روی 
سیســتم بدن این گاوها تاثیر منفی دارد، اما اسکات می گوید که 
آنها تنها چهار ماه آخری که زنده هســتند، از این تغذیه استفاده 
می کنند و به همین دلیل روی اندام هــای داخلی آنها هیچ تاثیر 
منفی نمی گذارد. از سویی چون گاوها چند معده دارند  به خوبی 

می توانند این مواد خوراکی را هضم کنند.

اقدام جالب یک رستوران لندنی
 در روز کریسمس

رســتورانی به مالکیت یک فرد مســلمان در شــهر لنــدن، در روز 
کریسمس به بی خانمان ها و سالمندان غذای رایگان می دهد.

 رستوران »شــیش« از شــهروندان محلی خواسته اســت در روز 
کریسمس شعار این رســتوران را با مضمون؛ »ما اینجا در کنار شما 

هستیم« به گوش بی خانمان ها و سالمندان برسانند.
 مالک رستوران از مردم خواسته است از طریق رسانه های اجتماعی 
هم این پیام را پخش کنند. این رستوران در روز کریسمس از ساعت 
12 تا 18 پذیرای مشــتریان خواهد بود. غذاهای این روز شامل یک 
سوپ، مرغ، گوشت و ســبزیجات و یا کباب مرغ به عنوان یک غذای 

اصلی و پودینگ برنج برای دسر خواهد بود. 
 این اقدام در رسانه های اجتماعی با واکنش گسترده ای مواجه شده 
است. »ویکی النفیر« در صفحه فیس بوک خود نوشت: »این حرکت 
فداکارانه ترین اقدامی است که من تا کنون دیده ام و باید در جامعه 

نهادینه شود.«
 »سوزانا هریس« افزود: »چه ژست دوست داشتنی!« و »لیندا لیچ« 

نوشت: »هنوز مهربانی در این جهان وجود دارد. چه مردم جالبی!«

جدول  2021
افقی

1- ضال- کتاب برتولد برشت
2- شــهر صنعتی ایران- ســالنامه- مخترع سرقلم 

آهنی
3- سینمای ســوخته در انقالب- اجاره بها- حیوان 

آنفلوآنزایی- غذای جهانی
4- سوغات اصفهان- کشور همسایه و آشوب زده  ما- 

انجمن- خم
5- شهر زلزله- حمدونه- رکن

6- محروم- آموخته لقمان- رود ایرانی
7- کنانه- قهرمانی در شاهنامه

8- پرگفتن- فیلــم پرحادثه اروین کرشــنر- بازیگر 
خشم اژدها

9- شمشیربازی- کوه نوح
10- مردم- می باشد- از حومه رشت

11- چاشنی غذا- سعدی گوید فقط لباس زیبا نشانه 
آن نیست- نوعی کاغذ

12- راه میان بر- تن پوش بحری- دیر نشین- سرای 
مهر ایزدی

13- آمــاس- آب ورزی- مقــام طالگیر- مادر 
لبودا

14- فرزندان گوسفند- مالیات- کتاب ماکیاولی
15-تیم فوتبال انگلستان-  شمشیر تیز و برنده

عمودی 
1-کتاب رابله- پول کشور سوئد

2-کانون- رنگین کمان- کاشف فرکانس
3-تارک- دوشیزه- خسیس- بی رنگ و جال

4- صدمه- ستون- کشنده رسم- اتمسفر
5- دختر زشتی- نقاش فرانسوی تابلو پنجره و 

گلدان- غذای سنتی
6- خانه های ریــز عکس- راحت الحلقــوم- همین 

طرف
7- درخت سریالی- نوعی جنون

8- مادر ورزش ها- تجدد گرا- طایفه
9- بعضی ها از دیدن چیز شگفت آوری بر جای خود 

چنین می شوند- پایتخت آلبانی
10- نشاسته- کلمه سوال- سرخ کننده مطبخ

11- هنوز کور نشــده- مجله مشــهور آلمانی- دانه 
خوشبو

12- آب بینی- ضد حمله- پیامبر صبور- کوشش
13- طایفه ای از اعراب- فیلم کیمیایی- ناپدری- آز 

و طمع
14- نامش را نبرید که می شکند- متاع دریا و تابلوی 

معروف رامبراند- خالق رمان سه تفنگدار
15- فیلم کوبنده آلفرد هیچکاک- هسته سلول
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این آقای نخست  وزیر 
عقده سلفی دارد!

روز سه شنبه یکی از مسئوالن ســیدنی که برای رفتن به محل 
کارش از وســیله نقلیه مورد عالقه اش، قطار اســتفاده می کرد، 

عالقه خودش به سلفی گرفتن را نشان داد.
این عالقه و یا عقده آقای نخست وزیر، زمانی در او مشخص شد 
که در بین کســانی که خیلی از دیــدن وی در قطار هیجان زده 
شــده بودند، زنی حضور داشــت که اصال تفاوتی در قطار حس 
نکرده بود اما این نخست وزیر سمج هر جورکه بود، می خواست 

با این زن و تلفن او عکس سلفی بیندازد.
 هرچند این خانم عالقــه ای به عکس انداختن با وی نداشــت 
و تالش می کــرد تلفن همــراه خــود را از دســت او بگیرد اما  
نخســت وزیر همچنان به گرفتن ســلفی های طوالنی خودش 
ادامه می داد. گفتنی اســت وی در ایســتگاه هم چندین عکس 

سلفی انداخته بود!

تصاویر روز

اولین پیست اسکی
 مخصوص معلوالن در چین

سلفی گرفتن مقابل تزئینات کریسمس 
در یک مرکز خرید در کواالالمپور مالزی

چتر هوشمند با قابلیت 
اعالم آب و هوا

گروهی از دانشــمندان که در گذشته در سامســونگ فعالیت 
می کردند، اکنون یــک چتر هوشــمند با قابلیــت پیش بینی 

وضعیت آب وهوا ساخته اند.
این چتر به وسیله بلوتوث به تلفن هوشمند کاربر متصل می شود 
و گزارش های مربوط به وضعیت آب و هوا را هر روز صبح نشــان 
می دهد. هنگام خروج ازخانه کافی اســت کاربر دســته چتر را 
تکان دهد تا چراغی با توجه به وضعیت هوا با رنگ ســبز یا قرمز 
روشن  شود اما این تنها قابلیت چتری که »اوپوس وان «نام دارد، 
نیســت. چتر خارق العاده می تواند نوتیفیکیشــن )اعالن( های 
تلفن هوشــمند را به صورت ارتعاش نمایش دهد و دســته چتر 
نیز به عنوان یک ردیاب بلوتوثی عمل می کند، بنابراین اگر کاربر 
تلفن همراه یا چتر خود را جا گذاشــته باشد، دستگاه دیگر قبل 
از آنکه خیلی از مکان دور شــود به او هشــدار می دهد.این چتر 
هوشمند با استفاده از چهار باتری معمولی کار می کند و به گفته 
شرکت تولید کننده یک ســال عمر می کند.این چتر هم اکنون 

در کره و ژاپن به فروش می رسد.

کشکول

کیوتو

14
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14
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امام حسن عسگری ) علیه السالم(:
وصول به خداوند عّزوجّل، سفری است كه جز با عبادت در شب 

حاصل نگردد.
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