
ی جان بازار خودروی اصفهان رکود فصلی ب

زار کنید! هارم انتخابات ریاست جمهوری را هم بر مناظره 

ابدی وا
پاتو ماشین فروشی شد کارخانه 2 ساله ريسندگی وطن اصفهان تبديل به 

ريیس کمیسیون توسعه رواب بین الملل اتا بازرگانی اصفهان 
از حلقه مفقوده در زمینه جذب سرمايه گذار می گويد

گارانتی! اریبهشر سرمایهگ 2

3

من یک دبیر هستم.خانه ای در گوشه ای از شهر دارم و در کنار اتاقم میز 
کاری پر از کتاب و برگه و جزوه. روزگارم بین برگه های امتحانی و مطالعه 
کتاب های درسی و کمک درسی سپری می شــود. من وقت چندان آزادی ندارم 
چون یک دبیر هستم. شغل من از شلوار پارچه ای و کیف پربارم مشخص است. 
عینکی به چشم دارم و چین هایی به صورت و موهایی که یا ریخته است و یا گرد 
سال ها پای تخته سیاه ایستادن بر آنها نشسته است. من اصال بدریخت نیستم. شغل 
ل انبیا از جهت های  من را شغل انبیا نام نهاده اند شــاید  به این خاطر است که م
گوناگون آسیب می بینم، من باید صبر ایوب داشته باشم و معجزه عیسی و مهربانی 

ابراهیم و عمر نوح ؛ اما...
ادامه در صفحه  8

ا    انتخابات شهر
کام الکترونی است
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 رشد  درصدی فوت ناشی از 
هارمحا سو مصرف مواد مخدردر 

7

واکن خوردبین به فحاشی برانکو 
ری! به آ

10

زاری دوره های آموز  بر
فلسفه،در خانه حکمت اصفهان

4

به بهانه روز معلم؛

بیرهستم  منی

ر کرد: ريیس شورای شهر اصفهان م

شوراها
 نماد تعیین سرنوشت مردم

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به 9 
اردیبهشــت، روز شــوراها، اظهارکرد: یکی از پایه های 
اصلی تحقق انقالب اسالمی، حضور و مشارکت گسترده 
مردم بوده و بدون داشتن این پشــتوانه عظیم، مسلما 

پیروزی محقق نمی شد.
رضا امینی افزود: در همین راســتا در نهم اردیبهشت 
سال 58، رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی)ره(، 
طی فرمانی به شورای انقالب توصیه کردند که آیین نامه 
تدوین شوراها را تنظیم کند تا اصل حضور و مشارکت 

مردم تامین شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با پایان جنگ 
و به وجود آمدن ثبات و آرامش جهت تحقق آرمان های 
واالی حضرت امام)ره( و پیاده شــدن این اصل قانون 
اساسی و مشــارکت مردم در سرنوشت خود، انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روســتا در تمام نقاط کشور با 
حضور گسترده مردم و با شرکت بیش از 24 میلیون نفر 

در هفتم اسفندماه سال 77 برگزار شد.
وی ادامه داد: این شوراها در ســالروز صدور فرمان امام 
خمینی)ره( به شورای انقالب، همزمان با بیستمین بهار 
انقالب اسالمی، در نهم اردیبهشت سال 78 با پیام مقام 

معظم رهبری آغاز به کار کردند.
امینی عنوان داشــت: در قانون اساســی کاربرد کلمه 
»شــورا« بیش از هر کلیدواژه دیگری است؛ در قانون 
اساسی، شــوراها نماد تعیین سرنوشــت مردم توسط 

خودشان و حضور مردم در اداره امور کشور است.
وی تصریح کرد: شوراها بی واسطه ترین حلقه ارتباطی 
مردم با حاکمیت هســتند. جنس شــوراهای شهر و 
روستا از جنس مجلس شورای اسالمی است، هر دو بر 

دستگاه های اجرایی نظارت می کنند...
ادامه در صفحه 11
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13 به دست دو  کارخانه ریسندگی و بافندگی »وطن« با 92 سال قدمت، نخستین کارخانه ریسندگی در اصفهان که در سال 4
بازرگان اصفهانی تاسیس شده بود، در یک سال اخیر با ورشکستگی و تعطیلی کامل، به پاتوق فروش ماشین تبدیل شده است. 
13 به دست دو نفر از بازرگانان  به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کارخانه وطن، نخستین کارخانه ریسندگی اصفهان، در سال 4
اصفهان به نام فضل ا... دهش و محمدحسین کازرونی، تاسیس  و در سال 1352 به خارج از شهر اصفهان در شهرک صنعتی محمودآباد 
منتقل شد. دبیر انجمن کارفرمایان نساجی اصفهان با بیان اینکه کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن، نخستین شرکت ریسندگی در شهر 

اصفهان است، گفت: این کارخانه با قدمت کهن در سال 1383 به فردی که ...

9

اه، لزومی ندارد نامه انداختن داخل 

باغبان دلسوز با

گاليه نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در گفت و گو با زاينده رود؛

ن ر رباره هارسانه
کمکاریمیکنند

اصفهان است، گفت: این کارخانه با قدمت کهن در سال 

ویژه

مومی ه گهیمنا

هان استانا وفا شرکت

نوبتاو

شماره 
ه همناق وع مناق مین نوع بودجهمو مبل ت

)ريال(

1
البی  خريد لوله پلی اتیلن دو جداره فا

 ،2  ،2 ار :  کاروگیت کوپلر سرخود در اق
قه گرگاب شاهین شهر  میلیمتر جهت من

عمرانی

1 7
خريد و اجرای سیستم تله متری شبکه توزي 
آب شرب شهرهای اصفهان خمینی شهر 

نج آباد شاهین شهر
جاری

الب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را  شرکت آب و فا
مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.
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1 2 2 ه :  از ساعت  صب روز يکشنبه مور  گشايش پاکات مناق
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يادداشت
واشنگتنتوافقهستهایباایرانرابازنگریمیکند

ریچارد پوانگان، مدیر بخش رسانه های خارجی وزارت خارجه آمریکا با ادعای 
اینکه ایران کشور حامی تروریسم است گفت: ایران باید حمایت خود را از سوریه 
متوقف کند و آمریکا قصد دارد توافق هسته ای با ایران را مورد بازنگری قرار دهد.

انتخابات

»جک اســتراو«،  وزیر خارجه پیشین انگلیس با اشــاره به افزایش 42 
درصدی مراودات تجاری میان انگلیس و ایران طی یک سال گذشته بیان 
داشت که این پیشــرفت به لطف بهبود چشمگیر روابط بانکی دو کشور 
صورت گرفته است.»اســتراو« در گفت  و گو با ایرنا مدعی شــد که آمار 
واقعی مراودات تجاری میان انگلیس و ایران طی یک سال گذشته فراتر 
از 42 درصد بوده و افزود »بسیاری از تعامالت تجاری میان شرکت های 
انگلیسی و ایرانی خارج از نظام بانکی انگلیس صورت گرفته« که در آمار 
رسمی دولت ثبت  نشده اســت. وی در همین حال برقراری کامل روابط 
کارگزاری میان بانک های بزرگ انگلیسی و ایرانی را حائز اهمیت توصیف 
کرد وافزود: دولت انگلیس بایستی برای حل این مسئله »آستین باال بزند.«

وزیر خارجه پیشین انگلیس در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد که 
انگلیس به اجرای کامل برجام و تعهداتش پایبند خواهد بود.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت در گزارشی با عنوان»آیا آمریکا از 
اقدامات اسراییل علیه ایران در سوریه حمایت می کند؟« نوشت: تحلیلگران 
بر این باورند که تصاحب سوریه توسط ایران مانند لبنان و غزه تنها مشکل 
اسراییل نیست و این سوال در اسراییل وجود دارد که در صورت اقدام علیه 
ایران در بلندی های جوالن، آیا اسراییل از سوی آمریکا به شکل مطلوب 

پشتیبانی خواهد شد یا خیر؟
این منبع صهیونیستی افزود: اخیرا اقدامات تنش زایی میان سربازان ارتش 
سوریه و نیروهای ارتش اسراییل صورت گرفته و به نظر می رسد برخی از این 
اقدامات را بتوان تالفی جویانه برشمرد. سال هاست که گزارش های محرمانه 
زیادی مبنی بر استراتژی اسراییل برای توقف ایران در شمال سوریه و لبنان 
وجود دارد. حتی رهبر حزب ا... نیز از این اقدامات اسراییل علیه ایران در 
سوریه و لبنان خبر داده و این چیزی است که بر بسیاری از مقامات منطقه 

پوشیده نیست.

جک استراو:

 انگلیس
آستین باال بزند!

يديعوت احرونوت گزارش داد:

اسراییل برای حمله 
به ایران مردد شد

سخنگوی سپاه اعالم کرد:

استفاده از نام و تصویر فرماندهان 
سپاه ممنوع 

سخنگوی سپاه پاســداران، ضمن تقدیر از ابراز لطف کاندیداهای 
ریاســت جمهوری، از ســتادهای تبلیغاتی کاندیداها خواست از 
بهره گیری تبلیغاتی از نام و تصویر فرماندهان ســپاه به ویژه سردار 
سلیمانی پرهیز کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی سپاه پاسداران، 
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شــریف، مسئول روابط عمومی 
کل و ســخنگوی سپاه پاسداران انقالب اســالمی در گفت وگویی، 
در خصوص موضع ســپاه پیرامــون اقدام کاندیداهــای انتخابات 
ریاست جمهوری در نام بردن از برخی فرماندهان در سخنان انتخاباتی 
خود اظهار داشت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فرماندهان آن به 
ویژه آنهایی که در سنگرهای مقاومت و امنیت آفرینی برای ملت عزیز 
ایران و امت اســالمی، ایفاگر نقش های راهبردی هستند، به عنوان 
قهرمانان ملی، نــزد مردم ایران و آحاد مســئوالن و خدمت گزاران 
نظام ازجمله کاندیداهای محترم ریاست جمهوری از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند. سردار شریف افزود: فرماندهان سپاه از جمله فرمانده 
محبوب نیروی قدس، سردار حاج قاسم سلیمانی که از جایگاه خاصی 
نزد افکار عمومی ملت ایران و مردم منطقه برخوردار است، خود را 

سرباز والیت و خادم ملت ایران می دانند.

قالیباف عصبانی است
محمدرضا تاجیــک، از تحلیلگران اصالح طلب بــه روزنامه آرمان 
گفت: قالیباف در انتخابات پیش رو برای تسویه حساب و حرف های 
نگفته وارد صحنه شده است. وی به دنبال عیان کردن پشت پرده ها 
و شکستن حرمت هاست. قالیباف تالش می کند با خود شکنی آرای 
روحانی را هم بشــکند. آقای قالیباف باید این نکته را درنظر داشته 
باشد که بازی کردن با عصبانیت ممکن است برای وی نتیجه عکس 
داشته باشد. در نتیجه بهتر اســت کارت بازی خود را با یک لبخند 
روی میز بازی بگذارد. با این همه، به نظر من اگر از بین آقای قالیباف 
و رییسی یکی بخواهد به ســود دیگری کناره گیری کند این آقای 
قالیباف است که به سود آقای رییسی کناره گیری خواهد کرد. به نظر 

می رسد آقای رییسی آلترناتیو برتر جریان اصولگرایی باشد.

مسئول ستادهای اطالع رسانی حسن روحانی: 

انتخابات، صحنه تهمت زدن نیست
مسئول ســتادهای اطالع رسانی حســن روحانی گفت: قالیباف با 
شعارها و حمایت از احمدی نژاد نشان داد که به دنبال کسب آرای 
اوست. جهانبخش خانجانی در ارتباط با مناظره اول کاندیدای ریاست 
جمهوری با بیان انتقاداتی اظهار کرد: مناظره به نوعی فضای رقابت را 
تداعی می کند. انتخابات صحنه تهمت زدن نیست، بلکه محلی است 
تا کاندیدا برنامه های خود را برای اداره کشور به مردم ارائه کنند.وی 
ادامه داد: متاسفانه در بخشی از مناظره اول به نظر می رسید یکی از 
کاندیدا به دنبال استفاده از شیوه هایی بود تا به جای رقابت  و ارائه 
برنامه ها خود افراد را به چالش بکشد و می خواست از این طریق به 

نتیجه برسد.

محور دومین مناظره مشخص شد
 سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: دومین مناظره شــش نامزد انتخابات ریاست  جمهوری روز 
جمعه این هفته درباره مباحث سیاست داخلی و خارجی و موضوعات 

فرهنگی برگزار می شود.

آغاز به کار ستاد جدید حامیان رییسی
ســتاد »من انقالبی ام«، با صدور بیانیه ای به ریاست عبدالحسین 
روح االمینی، تشکیل و حمایت خود را از سید ابراهیم رییسی اعالم 
کرد. ســتاد انتخاباتی »من انقالبی ام«، با صدور بیانیه ای از سوی 
حامیان مردمی حجت االســالم والمســلمین دکتر سید ابراهیم 
رییسی، آغاز به کار کرد. عبدالحسین روح االمینی، رییس شورایعالی 
و حسین دادخواه دستجردی، دبیر هیئت اجرایی و مسئول این ستاد 

انتخاباتی است. 
در بیانیه تشکیل و آغاز به کار ســتاد»من انقالبی ام« ضمن اعالم 
حمایت از سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری آمده 
است:» دولت کنونی، دولتی پیر ، خسته، کم توان و مرفه نواز است 
که دغدغه های بحق نســل جوان و درد های بی امان محرومان و 
مستضعفان و نیز میلیون ها تن از قشر متوســط بیکار، بی خانه و 
زیر خط فقر را درک نکرده و نخواســته یا نتوانسته است برای حل 

مشکالت عدیده آنان گام بردارد.«

درخواست برای پاسخ احمدی نژاد 
به انتقادات در صداوسیما

سایت دولت بهار با اشاره به برخی نقدهای صورت گرفته در اولین 
مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خواستار پاسخگویی 
احمدی نژاد به نقدها شــد. در ایــن پیام مجازی آمده اســت که 
صداوسیما باید زمینه حضور احمدی نژاد در صداوسیما و پاسخ او به 

نقدها و تخریب های مطرح شده را فراهم کند.

عکس روز

مرکل بدون حجاب در عربستان!
 آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان در ســفر به عربســتان و دیدار با

 ملک سلمان از رعایت حجاب اسالمی امتناع کرد.

پارلمانامنیت ملیسیاست خارجیدیدگاه

 حجت االسالم والمسلمین ســید حسن خمینی در 
مراسم رونمایی از دو اثر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
ارتباط با شخصیت ایشان اظهار کرد: یکی از توفیقات 
خداوند به بنده ارادت مستمر به حضور در محضر آقای 
هاشمی رفسنجانی طی دوازده سال اخیر بود، اما این 
دیدارهای مستمر خاطراتی با خود به جای گذاشت که 
هر کجا نگاه می کنیم وجود دارد. وی افزود: ایشان از 
آنجایی که رقیق القلب بودند برای امام )ره( و نبودشان 
گریه کردند. آنچه که مهم است این است که نام آیت ا... 
هاشمی، نیکو اســت و راه و مجموعه آن بزرگوار در 
جامعه باقی می ماند. وی ادامه داد: چه خوشمان بیاید 
چه نه ایشــان از باهوش ترین شخصیت های سیاسی 
تاریخ بوده؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع و پشت 

پرده دقیق و عمیق بوده است. 
کاش ایشان خاطراتشان را مفصل تر می نوشتند، اما 
خواننده باهوش با خواندن همین یادداشت های کوتاه 
متوجه می شود که با عوام فریبی روبه رو نیست. ایشان 
شجاعت بسیاری داشتند و صبرشان ریشه در عقلشان 
داشــت. هاشــمی صبور، شــجاع و تصمیم گیرنده 
 تصمیم های درست بود و نمونه آن را در انتخابات 92 

دیدیم.

مشاور امنیت ملی آمریکا با طرح ادعاهایی علیه کشورمان 
گفت که باید با رفتارهای مخرب ایران در منطقه و فراتر 
از آن مقابله کرد. به گزارش ایســنا،  ژنرال مک مســتر 
مشــاور امنیت ملی آمریکا در گفت وگو با شبکه فاکس 
نیوز به تکرار ادعاهای بی اساس و خصمانه واشنگتن علیه 
کشــورمان پرداخت و ایران را به رفتار بی ثبات کننده و 
غیرسازنده در منطقه متهم کرد. وی در پاسخ به سوالی 
درباره رویکرد تند رییس جمهور آمریکا در قبال ایران در 
شــرایطی که متحدان اروپایی واشنگتن به شدت برای 
تجارت با تهران تالش می کنند، مدعی شد: اکنون زمان 
آن اســت که ایران را عقب برانیم. ایران از رژیم سوریه 
حمایت می کند و در خاورمیانه به دنبال تقویت جایگاه 
خود از طریق تقویت شــبه نظامیان و دیگر گروه های 
مسلح غیرقانونی است. مک مستر در ادامه ادعاهای خود 
گفت: شاید متحدان ما مایل به وضع تحریم)علیه ایران( 
باشند. سیاست آمریکا موجب تقویت ایران درخاورمیانه 
و فراتر از آن شده است و ما اکنون شاهد نتایج این رویکرد 
هستیم. آنچه در حال حاضر مهم است، تغییر سیاست در 
قبال ایران است که شــما به دلیل درایت رییس جمهور 
شاهد آن هستید. از نظر من این یک فرصت بزرگ است تا 

با رفتار مخرب ایران در منطقه و فراتر از آن مقابله کنیم.

سیدحسن خمینی:

آیت ا... هاشمی 
شجاع بود

مشاور امنیت ملی آمريکا: 

باید با ایران 
مقـابله کنیـم

سخنگوی وزارت خارجه: 

دستورالعملی برای مذاکره با 
آمریکا، خارج از برجام نداریم

نماينده مردم پلدختر و معموالن در مجلس:

عربستان
 قابل اعتماد نیست

ســخنگوی وزارت خارجه گفت: هیج دستورالعملی 
بــرای گفت وگو دربــاره مســائل خــارج از برجام با 
آمریکایی ها نداریم. بهرام قاســمی در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره درخواست 
آمریکا برای آزادی دو تبعه  آمریکایی - ایرانی که به جرم 
جاسوسی در زندان های ایران هستند، اظهار کرد: ظاهرا 
طرف آمریکایی صحبت هایی را در حاشیه  کمیسیون 
برجام درباره یک یا دو نفر کــه در زندان های ایران به 

دالیل مشخص زندانی هستند  مطرح کرده  است.
وی از توضیح بیشــتر خودداری کرد و افزود: آنچه در 
کمیسیون برجام میان طرف ها رد و بدل می شود صرفا 
مسائل برجامی است و  ما همچنان در رابطه با گفت وگو با 
آمریکا درباره مسائل خارج از برجام دستورالعملی نداریم.
وی همچنیــن در ادامه با اشــاره به نتایــج هفتمین 
کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 1+5 ، اظهار کرد: 
بیانیه پایانی این نشست یک بحث جدی و اساسی است 
که باید به آن توجه کرد و آن این است که 1+5 که شامل  
آمریکا هم می شود بر پایبندی ایران به برجام تاکید کرده 

و نیز تعهدات خود را به برجام یادآور شده اند. 

نماینده مــردم پلدختر و معموالن در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: عربســتان حج را به عنوان تجارت نگاه 
می کند و با توجه به وضعیتی که در جهان اســالم دارد، 
مورد اعتماد نیســت. ســیدحمیدرضا کاظمی ، درباره 
مذاکره ایران و عربســتان بر سر مسائل حج، اظهار کرد: 
عربستان قابل اعتماد نیست، چون تحت سیطره غرب 
بوده و دشــمن جدی اسالم اســت و ارتباط نزدیکی با 
صهیونیســت ها دارد. وی ادامه داد: عربستان حج را به 
عنوان تجارت نــگاه می کند و با توجــه به وضعیتی که 
در جهان اســالم دارد و بحث تجهیز داعش و نیروهای 
تکفیری و خسارات و صدمه ای که به جهان اسالم وارد 
می کند، مورد اعتماد نیست. کاظمی افزود: البته خودشان 
تصمیم گیر نیستند و بازیچه دســت غرب بوده و علیه 
مسلمانان رفتار می کنند. وی گفت: حج یک واجب است 
و وظیفه داریم که شرایط را برای این امر فراهم کنیم و 
در همین راستا دولت مذاکره کرده و آنها هم پذیرفتند 
که تعدادی از مردم کشورمان به حج مشرف شوند و اگر 
برخوردشان مناسب و در شأن جمهوری اسالمی و مردم 

ایران باشد، قطعا در عمره هم اعزام حجاج ادامه دارد.

بین الملل

ترامپ: 

 رهبر کره شمالی 
آدم »باهوشی« است

دونالد ترامپ اعالم کرد که به نظرش کیم جونگ اون یک 
فرد باهوش است. وی اما هشدار داد آمریکا برای مقابله با 
اقدامات تحریک آمیز کره شمالی همچنان گزینه نظامی 
را روی میز دارد. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا با 
اشاره به کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعالم کرد: او 
کسی است که از دوران جوانی قدرت را در کره شمالی در 
دست گرفت. بسیاری از اطرافیانش می خواستند وی را 
از قدرت برکنار کنند، اما او توانست در قدرت باقی بماند. 
برای همین انسان باهوشی است. مردم می گویند، وی از 
نظر روانی سالم است؟ من هیچ ایده ای در این باره ندارم. 
وی ادامه داد: ما در شــرایطی قرار داریم که نمی توانیم 

اجازه دهیم شرایط به همین شکل ادامه یابد. 

مفسر سیاسی سی ان ان:  

ترامپ دروغگو است
کارل برنشتاین، مفسر سیاسی و خبرنگار شبکه خبری 
سی ان ان، »دونالد ترامپ« رییس جمهوری آمریکا را به 
دروغگویی متهم کرد. برنشــتاین در یک برنامه خبری 
در ســی ان ان گفت: ترامپ به عنوان رییس جمهوری 
منتخب آمریکا باید مورد احترام قرار گیرد، اما این بدان 
معنا نیســت که نباید دروغگو خوانده شود. هیچ یک از 
رییس جمهورهایی که من درطول عمــرم دیده ام، به 

اندازه ترامپ دروغ نگفته اند.

 رهبر القاعده یمن
 آمریکا را تهدید کرد

رهبر گروه»القاعده در شــبه جزیره عرب« تاکید کرد 
که این گروه هرگز جنایت های آمریکا را بدون مجازات 
باقی نخواهد گذاشت. قاسم الریمی، رهبر گروه»القاعده 
در شــبه جزیره عرب« گفت: عملکرد آمریکا در دوره 
دونالد ترامپ انعکاس شکست های پی در پی دولت های 
آمریکاســت که در مقابله با»مجاهدین« در هر مکانی 
ناتوان مانده اند. اشاره الریمی به عملیات نظامی نیروهای 
آمریکایی در یمن از آغاز ریاست جمهوری ترامپ است. 
وی گفت:» نیروهای القاعده، بینــی آمریکا را به خاک 
مالیدند و تعداد زیادی از ســربازان آمریکایی را کشته 
و زخمی کردند و دو هواپیمای نظامی را نیز ســرنگون 
کردند.«  الریمی مدعی شد:حوثی ها دیدارهای مداومی 
با سازمان اطالعات آمریکا در مســقط و مناطق دیگر 

داشته اند.

مناظره های انتخابات ریاست جمهوری تقریبا از سال 1388 
شــکل جدی و تاثیرگذاری به خود گرفــت و البته به یکی از 
برنامه های انتخاباتی تبدیل شد که به شدت مورد توجه مردم 
است و تاثیر بســیاری در تصمیم گیری نهایی جامعه برای 

انتخاب کاندیدای مورد نظر اشخاص دارد.
این برنامه تلویزیونی از آنجا که عالوه بر شرایط موجود و نقد 
جدی آن با ارائه راهکار و برنامه هــای کاندیداها برای آینده 
کشور همراه می شود و از طرفی با حواشی که در آن به وجود 
می آید، شاید بسیاری از ناگفته ها به زبان عامیانه برای مردم 
تشریح و عنوان می شود، مورد عالقه مخاطبان و مردم جامعه 
از قشرهای مختلف است؛ بنابراین، شاید برگزاری یک مناظره، 

بتواند در سرنوشت نهایی انتخابات نیز تاثیر بگذارد.
البتــه گاه این مناظــره از جهت هدف اولیه آن که تشــریح 
برنامه های نامزدها برای اداره کشور اســت، مورد توجه قرار 
نمی گیرد و حاشــیه های آن بیشــتر در انتخابات تاثیرگذار 
می شود. انتخابات سال 88 و 92 را می توان یکی از عرصه های 
جدی تاثیرگذاری حواشی مناظره ها در تصمیم گیری نهایی و 
رای مردم دانست، زیرا در سال 88 چنان باعث دو قطبی شدن 

فضا شد که دو کاندیدا راهشان از دو کاندیدای دیگر جدا شد.
در ســال 92 هم هرچند حاشــیه ها کمتر از ســال 88 در 
تصمیم گیری و رای نهایی مردم مورد توجه قرار گرفت و برخی 

به این نتیجه رسیدند که باید رای خود را به نفع کاندیداهایی 
که برنامه بهتری برای اداره کشور دارند، به صندوق بریزند، باز 
هم تالش هایی برای ایجاد دو قطبی و غلبه حاشیه بر برنامه ها 
شد و سرانجام این وجه )هرچند کمتر نسبت به سال 88 ( باز 

هم تاثیرگذاری خود را به اثبات رساند.
یکی از ایرادات جــدی مناظره های انتخاباتــی که معموال 
باعث داغ تر شدن تنور انتخابات می شود، اتمام آن در زمان 
نامناسب و معموال یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری است؛ مسئله ای که در سال 92 مورد اعتراض برخی 
کاندیداها قرار گرفت، تا جایی کــه در این خصوص با رییس 
پیشین صدا و سیما رایزنی هایی هم شد تا سه مناظره به چهار 
مناظره تبدیل شود و به جای اتمام این برنامه یک هفته مانده 
به پایان انتخابات، مناظره چهــارم دو روز مانده به برگزاری 
انتخابات برپا شود.»محســن رضایی« یکــی از کاندیداهای 
معترض به این پروسه بود که در ســال 92 خواهان برگزاری 
مناظره چهارم شــد. او در این رابطه در فاصله چند روز مانده 
به برگزاری انتخابات گفته بود که ما دیروز از ضرغامی تقاضا 
کردیم که مناظره چهارم را برگزار کند، ما آمادگی داریم این 
مناظره را همین امروز برگزار کنیم و بعضی ابهامات را که هنوز 

در ذهن مردم وجود دارد، برطرف کنیم.
البته صدا و سیما نه تنها در ســال 92 تغییری در برنامه های 

مناظــره ایجاد نکــرد، بلکه بــرای انتخابات ســال 96 نیز 
برنامه ریزی مشابه آنچه 4 سال پیش انجام شد، صورت داده 
است. به این شــکل که مناظره های انتخاباتی برای روزهای 
جمعه هشتم اردیبهشت از ســاعت 16 با موضوع اقتصادی، 
جمعه 15 اردیبهشت از ساعت 16 با موضوع اجتماعی و سه 
شنبه 19 اردیبهشت از ساعت 22 با محوریت مسائل سیاسی 
برنامه ریزی کرده اســت و 7 روز مانده به برگزاری انتخابات 
بساط مناظره ها جمع می شــود. هرچند دیگر برنامه های 
تبلیغاتی رادیوـ  تلویزیونی کاندیداهای ریاســت جمهوری 
تا 27 اردیبهشــت ماه ادامه خواهد یافت، هیــچ یک از این 
برنامه ها به اندازه مناظره ها مورد توجه مردم قرار ندارد و قرار 
هم نمی گیرد؛ بنابراین اینکه برنامــه مناظره های انتخاباتی 
یک هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری به 
پایان برســد، این می تواند باعث عدم جمع بندی درست از 
مجموع مناظره ها و کســب اطالعات از منابع دیگر از جمله 

منابع خارجی شود.
به نظــر می رســد، همان طور 
کــه دکتــر رضایــی در دوره 
قبلی انتخابات این آســیب را 
به مســئوالن وقت رسانه ملی 
متذکر شده است، صدا و سیما 
برای انتخابات پیــش رو، باید 
چاره ای بیندیشد که در هفته 
پایانی انتخابات، ایجاد یک خأل 
در زمینه آشنایی بیشتر با ایده ها 
 و برنامه هــای کاندیداها، باعث 
ســوء اســتفاده رســانه های 
خارجی از این مســئله نشود.
این مسئله یعنی عدم برگزاری 
مناظره انتخاباتــی، یک هفته 

مانده به برگزاری انتخابات، هم در انتخابات سال 88، هم در 
انتخابات سال 92 باعث بهره برداری شدید رسانه های خارجی 
به ویژه رسانه های فارسی زبان خارجی شد و آنها تالش کردند 
تا بتوانند از وجود این خأل در روزهای پایانی منتهی به انتخابات 

ریاست جمهوری، نهایت بهره برداری را داشته باشند.
بنابراین به نظر می رسد صدا و سیما باید با تدارک چهارمین 
مناظره انتخاباتی برای جمع بندی نهایی نظرات کاندیداها از 
مسائل مطروحه در ابواب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ خأل 
موجود را پر کند و بخــش پراهمیت فرهنگ را هم به آخرین 

مناظره بیفزاید.

  شايد برگزاری
  يک مناظره، 

بتواند در سرنوشت 
 نهايی انتخابات

  نیز تاثیر
 بگذارد

يک پیشنهاد به صدا و سیما؛

مناظرهچهارمانتخاباتریاستجمهوریراهمبرگزارکنید!

تابناک: درآخرين مناظره تلويزيونی انتخابات رياست جمهوری  دولت يازدهم )که 17 خرداد ماه و تقريبا در فاصله 
يک هفته مانده به برگزاری انتخابات رياست جمهوری از صدا و سیما پخش شد( عمده کانديداها درخواست داشتند 
تا مناظره ديگری از سوی رسانه ملی برگزار شود تا در فرصت باقی مانده، هم مردم بیشتر در جريان برنامه های 

کانديداها قرار بگیرند و هم فرصت بیشتری برای معرفی کانديداها از طريق رسانه های داخلی فراهم باشد.
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هان را  یراستاندار ن یاتی هاید وا م
مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان از تعطیلی سه واحد تولید 
پلی اتیلن غیراستاندارد در اصفهان به دلیل تولید محصول غیر استاندارد و نداشتن 

شایی آ و کاه پروانه خبر داد. تاخیر در باز
تولید محصوالت شر اصفهان 

 رییس صنف کشــاورزان شــرق اصفهان گفت: به دلیل تاخیری 
که در بازگشایی آب در پاییز صورت گرفت، کشاورزان نتوانستند 
گندم پیشکار کشت کنند؛ از این رو بین یک تا دو تن در هر هکتار، 
با افت تولید محصول مواجه خواهیم بود. کشــت گندم نســبت 
3 درصد کاهش یافته و به دلیــل عدم امکان  به ســال گذشــته 
3 درصد از درآمد کشــاورزان کم شده  جایگزینی محصول، این 

است.
حسن محسنی اظهار کرد: در ســال جدید، جریان آب برای چند 
روز در ایام عید، متوقف و موجب شــد که آب با پنج روز تاخیر به 
مزارع شرق اصفهان برسد. این امر باعث شــد آبی که قرار بود در 
روز هشتم الی دهم فروردین تحویل کشاورزان شود، تا چهاردهم و 
2 درصد  پانزدهم طول بکشد که این وقفه، موجب خرابی 15 الی 

محصوالت کشاورزی در شرق اصفهان شد.
وی یادآور شد: پیشــتر، تنوع کشت در شــرق اصفهان باال بود و 
زمین ها سالی دو بار زیر کشت می رفت و محصوالتی کشت می شد 
که ارزش افزوده بیشــتری داشــت؛ اما در حال حاضر کشاورزان 
محکوم به یک کشت هستند و دیگر خبری از کشت صیفی، علوفه، 

جالیز و پنبه کاری در شرق اصفهان نیست.

ه سو

قیمت انواع
FAX دستگاه فکس

بازار

اد کافه اقت

افزای  درصدی ارز 
صادرات استان اصفهان

 مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: فروردین ماه 
امسال بیش از 319 هزار و 776 تن کاال به ارزش حدود 
9هزار دالر به 44 کشور جهان صادر  988میلیون و 
شد که وزن کاالهای صادر شده 75درصد و ارزش آن 
 نیز 34 درصد بیشــتر از مدت مشابه ســال قبل بوده

اســت. اســد ا... احمدی ونهری افزود: آهن و فوالد، 
محصوالت پتروشیمی، فرش دســتباف و ماشینی و 
محصوالت لبنــی، عمده کاالهای صادر شــده دراین 
مدت به خارج از کشور است. وی ادامه داد: بازار هدف 
کاالهای صادراتی این استان، کشورهای عراق، امارات 
متحده عربی، افغانســتان، تایلند و عمان دراین مدت 

بود.

 در آمد  میلیارد ریالی 
عه با تولید ق

فرماندار چادگان گفت: 35 کارآفرین روستای انالوجه 
1 میلیون قطعه خودروی ســبک و  با تولید بیش از 

5 میلیارد ریال در آمد حاصل می کنند. سنگین، 
مهدی اسدپور، صرفه جویی ساالنه تامین این قطعات 
3 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: عملیات  را در کشور 
اجرایی شــهرک صنعتی شــهدای انالوجه،  فروردین 
امسال  آغاز شــد و تا پایان تیر واحدهای کارگاهی به 

متقاضیان تحویل داده می شود. 
وی گفــت: بــا بهره بــرداری از ایــن کارگاه هــای 
 صنعتــی، زمینه اشــتغال  هــزار نفر  دراین روســتا

 فراهم می شود.

 سهم  درصدی واردات 
در بخ کاالی مصرفی 

رییس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: از کل رقم 
43میلیارد دالر واردات در سال 95، حدود 14درصد  7
آن کاالهای مصرفی و مابقی مواد اولیه، واســطه ای و 

کاالهای سرمایه ای بوده است.
مجتبی خسروتاج، واردات در سال 95 را از لحا وزنی 
33میلیون تن و صادرات غیر نفتی بدون احتســاب  4
میعانات گازی را111میلیون تن عنوان کرد و افزود: از 
43میلیارد دالر واردات در سال 95، حدود  کل رقم 7
14درصد آن کاالهــای مصرفی و مابقی مــواد اولیه، 

واسطه ای و کاالهای سرمایه ای بوده است.

معــاون بازاریابی و فــروش ذوب آهن اصفهــان، با اشــاره به آزادی 
صادرات که در سال 1393 برای محصوالت فوالدی اتفاق خوشایندی 
نبود، درباره وضعیت بازار فروش محصوالت فــوالدی گفت: ورود به 
بازارهای صادراتی کار دشــواری اســت چرا که هنوز هم تحریم های 
نانوشته ای وجود دارد؛ یعنی با وجود آنکه منع قانونی برای سیستم های 
بانکی وجود نــدارد، بانک های خارجی در پــاره ای از موارد حاضر به 
 همکاری با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی 

نیستند.
احسان دشتیانه افزود: تمام دنیا موضوع دامپینگ بازار فوالد را درک 
2 درصدی برای  کردند و حتی کشــورهایی مانند آمریکا، تعرفــه 
واردات فوالد خود قرار دادند؛ در حالی که ما هنوز بر سر افزایش تعرفه 

1 درصد دعوا داریم. از 5 به 

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی گفت: سامانه 
جامع گمرکی، نمونه عینی ارتقای ســالمت و سالم سازی فضای اداری 
و مبارزه با فساد  تلقی می شود که شــرایط فرهنگی و اقتصادی کشور، 
طراحی چنین سامانه ای را ایجاب می کرد گمرک در این زمینه پیشگام 

و پیش قدم است.
محمدعلی پورمختار در ادامه، به موضوع قاچاق کاال در کشــور اشاره و 
تصریح کرد: میزان قاچاق در کشور باید به طور دقیق تعیین شود؛ زمانی که 
این سامانه به طور کامل اجرایی شود اما همچنان قاچاق وجود داشته باشد، 

باید دلیل این مشکل را در جاهای دیگری جست وجو کرد. 
نماینده مجلس شــورای اســالمی یادآور شــد: مبارزه با قاچاق کاال از 
بت بوده  موضوع های مهم کشور است که عملکرد گمرک در این زمینه م

و می تواند در رفع این مشکل کمک رسانی داشته باشد.

بازار فرو محصوالت 
فوالدی نیازمند

گی در صنعت یکپار

مت اداری و  ارتقای س
مبارزه با فساد به کم 

مرکی سامانه جام 

معاون اتحادیه خودروی اســتان اصفهان، با اشاره به اینکه 
حدود 43 روز از ابتدای ســال جاری می گــذرد، اما بازار 
خودروی اصفهان بی جان تر از سال گذشته، در رکود کامل 
به ســر می برد گفت: طی روزهای اخیر افزایش چشمگیر 
محصوالت داخلی ســبب شــده که معامــالت در بازار به 

پایین ترین حد برسد.
حمید قندی پیرامون اینکه کارخانه هــای ایران خودرو و 
سایپا، قیمت محصوالت خود را در حالی افزایش داده اند که 
بازار خودرو به رسم هر ســال در رکود فصلی ناشی از عدم 
تقاضا به ســر می برد، افزود: نمایندگی ایران خودرو قیمت 
2 هزار تومان تا یک  خودروهای خود را در حال حاضر از 

5 هزار تومان افزایش داده است. میلیون و 
معاون اتحادیه خودروی اســتان اصفهــان، وضعیت بازار 
خودرو را نامســاعد خواند و بیان داشــت: با رکود حاکم بر 
بازار و عدم ظرفیت برای افزایش قیمت ها، کارخانه ســایپا 
2 هزار  قیمت خودروهای خود اعم از چینی و چانگان را 
تا 2 میلیــون تومان افزایش داده و این در حالی اســت که 
با افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و ســایپا، اندک 
 معامالت در بازار خــودروی اصفهان نیز بــه حالت تعلیق 

در آمده است.
وی در پاســخ به اینکه چرا طــی 41 روز با نبــود تقاضا و 

 رکــود بــازار، نمایندگی هــا اقدام بــه افزایــش قیمت
   محصــوالت خــود کرده انــد، گفــت: این امر توســط 
کارخانه هــا و به دلیــل اعمال مجوزهــای افزایش قیمت 
سال های گذشته  شورای رقابت صورت گرفته و ما هیچ گونه 

دخالتی در رشد نر ها نداریم.
معاون اتحادیه خودروی اســتان اصفهان، پیرامون اینکه 
بی رونقی بازار خودروی اصفهان تا 2 ماهه آینده به همین 
منوال ادامه داد، افزود: احتماال با برگزاری انتخابات در پایان 
اردیبهشــت که تا حدی در این رکود اثر گذاشته و با وجود 
ماه مبارک رمضان، شاید مرداد ماه بتوانیم شاهد رونق بازار 

خودرو باشیم.

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان، از حضور 
شرکت ایریسا در این شهرک به  منظور تاسیس مرکز داده 
و پژوهش و نوآوری ایریسا، استقبال و اظهار امیدواری کرد 
که این مرکز به  زودی به بهره برداری رسیده و خدماتی در 
حوزه فوالد، توسعه و شکوفایی صنعت را به همراه داشته 
باشد. مهدی کشمیری، از گردش مالی 15هزار میلیاردی 
این شهرک خبر داد و اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه 
در راه اندازی و شکل گیری این شهرک نقش بسزایی داشته 
و خواستار ادامه این همکاری ها و تقویت روابط پژوهشی 
و اقتصادی بین شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکت فوالد 

مبارکه هستیم.
رییس شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهــان، توجه به 
مباحث اقتصادی را رویکرد نخســت این شهرک در کنار 
عرصه پژوهشــی و تحقیقاتی عنوان کرد و گفت: شهرک 
علمــی و تحقیقاتی اصفهان به  عنوان نخســتین پارک و 
مرکز رشد، در کشور شناخته  شده و در حال حاضر نزدیک 
5 شــرکت بزرگ و کوچک با اشتغال 6 هزار نفر در  به 
این مجموعه به  صورت مستقل در عرصه های پژوهش و 

اقتصادی دانش بنیان مشغول به فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت ایریسا، اجرای این پروژه را در پنج فاز 
کاری عنوان کرد و گفت: این پروژه در مساحت یکهزار و 

3 متر مربع در دو طبقه با ظرفیت اســمی 132 رک 
3 میلیارد ریال، در مدت دو سال به  تجهیزاتی و با هزینه 

بهره برداری خواهد رسید.
محمد طاهری عنوان کرد: از جملــه مزایا و فرصت های 
ایجاد شده در تاســیس این مرکز داده، می توان به ایجاد 
درآمد 5 تا 7 میلیارد ریالــی از محل ارائه خدمات، تحقق 
استراتژی فوالد مبارکه در زمینه های مختلف، ایجاد 15 
1 فرصت شغلی غیرمستقیم،  فرصت شغلی مستقیم و 
توسعه کاربردی بر مبنای فناوری و ایجاد فرصت برابر برای 
دانشجویان و بهره گیری از دانش و تخصص اندیشمندان 

در زمینه های مرتبط اشاره کرد.

با حمايت و مشارکت فوالد مبارکه انجام شد:

آغاز عملیات احدا مرکز داده و پژوه و نوآوری ایریسا

د خر

اديه خودروی استان اصفهان خبر داد: معاون ات

ی جان بازار خودروی اصفهان رکود فصلی ب
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قیمت سکه و 

سکه 

کارخانه ریسندگی و بافندگی »وطن« با 92 سال قدمت، نخستین کارخانه ریسندگی 
13 به دست دو بازرگان اصفهانی تاسیس شده بود، در یکسال  در اصفهان که در سال 4
اخیر با ورشکستگی و تعطیلی کامل، به پاتوق فروش ماشین تبدیل شده است. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کارخانه وطن، نخستین کارخانه ریسندگی اصفهان، در 
13 به دســت دو نفر از بازرگانان اصفهان به نام فضل ا... دهش و محمدحسین  سال 4

کازرونی، تاسیس  و در سال 1352 به خارج از شهر اصفهان در شهرک صنعتی محمودآباد 
منتقل شد. دبیر انجمن کارفرمایان نساجی اصفهان با بیان اینکه کارخانه ریسندگی و 
بافندگی وطن، نخستین شرکت ریسندگی در شهر اصفهان است، گفت: این کارخانه با 
قدمت کهن در سال 1383 به فردی که سابقه و شغل کله پزی داشته، فروخته و از همان 
زمان روند ناکامی و بی رونقی آن آغاز شد. مظفر چلمقانی در گفت وگو با تسنیم پیرامون 
اینکه کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن تا سال 1386 با شمارش کند نفس ها به فعالیت 
خود ادامه داد، اظهار داشت: در این سال مجددا کارخانه به افرادی که در نساجی سررشته 
نداشتند، فروخته شد و روند ورشکستگی آن آغاز شد. وی افزود: با ادامه بی رونقی کارخانه، 
حدود یکسال و نیم گذشته یکی از مسئوالن در نجف آباد اصفهان شرکت را خریداری کرد، 

اما آقازاده ها با عدم موفقیت در رونق، سبب خواب ابدی و تعطیلی کامل نخستین کارخانه 
ریسندگی و بافندگی وطن اصفهان شدند. دبیر انجمن کارفرمایان نساجی اصفهان ادامه 
داد: این کارخانه اکنون توسط  آقازاده ها، به پاتوق فروش ماشین تبدیل شده است.وی 
با تاکید بر اینکه کارخانه ریسندگی و بافندگی وطن در دولت یازدهم باوجود قدمتش 
3 کارگر پس از تعطیلی دیگر نتوانست احیا  تعطیل شده است، بیان کرد: این کارخانه با 
شود. چلمقانی به تعطیلی کارخانه ریسندگی و بافندگی سیمین اصفهان در دولت نهم و 

دهم نیز اشاره کرد و گفت: این کارخانه در دولت یازدهم دوباره احیا شده است.
وی اظهار داشت: کارخانه پلی اکریل با فعالیت چندین ساله نیز یکی دیگر از کارخانه های 

ریسندگی اصفهان است که در دولت فعلی با مشکالت جدی روبه رو شد.

پاتو ماشین فروشی شد کارخانه 2 ساله ريسندگی وطن اصفهان، تبديل به 

خوا ابدی

ارتباط با هیئت های تجاری و مراودات انجام شــده، همگی 
تاثیرات بی بدیلی بر بدنه جامعه و ساختارهای حیاتی خواهد 
داشــت. اتاق بازرگانی به عنوان رکنی اساســی در اقتصاد 
و بزرگ ترین و مهم ترین تشــکل خصوصــی و موثر در امر 
بازرگانی به شمار می رود و به طور حتم در  اهمیت تشکیل و 
توسعه آن برای کشور تردیدی وجود ندارد. امور بین الملل را 
باید یکی از شاهرگ های حیاتی اتاق های بازرگانی دانست 
که تیم سازی تخصصی در این بخش، با به کارگیری نیروهای 
با تجربه در سازمان های بین المللی یا سفارتخانه ها، می تواند 
تاثیر بســزایی در تقویت روند صادراتی کشــور و هر یک از 

استان ها داشته باشد. 
انتصاب یک مشاور امور بین الملل درخصوص فعالیت های 
اتاق بازرگانی اصفهان، در جهت بهبود اوضاع مراودات تجاری 
با کشــورهای دیگر بوده که نویدبخش توسعه فعالیت های 
این بخش خواهد بود. بدون تردید تعداد هیئت های تجاری 

خارجی که پای به اصفهان گذاشــته اند در این مدت بسیار 
افزایش یافته و البته اتاق اصفهان در دعوت و حضور برخی از 
آنها نقش مستقیمی داشته است و بسیاری به دعوت نهادها 
و ســازمان های دیگر یا طبق میل خــود هیئت به اصفهان 

آمده اند.
رییس کمیســیون توســعه روابط بین الملل اتاق بازرگانی 
اصفهان، بر تاثیرگذاری حضور هیئت هــای تجاری در هر 
ســطحی در اســتان تاکید کرد و گفت: هیئت های تجاری 
بســیاری در ســال های اخیر به کشورمان ســفر کرده اند 
و تفاهم نامه هایــی در زمینه های گوناگــون با موضوعات 
اقتصادی به امضا رســیده و این در حالی اســت که بخش 
عظیمی از برنامه ها و اهداف حضور این هیئت ها در کشور ما، 
به خاطر منابع نفتی و سرمایه گذاری در این حوزه بوده است.

قاســمعلی جباری با محتاط دانستن هیئت های تجاری در 
سرمایه گذاری مســتقیم برای واحدهای کوچک و متوسط 

ابراز داشت: بدون شک هدف از هر سرمایه گذاری، اطمینان 
از بازگشــت ســرمایه خواهد بود، آن هم در شــرایطی که 
ضمانت نامه و بیمه مشخصی برای آنها در ایران وجود ندارد؛ 
پس نمی توانیم انتظاری بیش از چیزی داشــته باشــیم که 

درحال حاضر شاهد آن هستیم.
12 هیئت تجاری در سال 95 به  وی با بیان اینکه بیش از 
2 هیئت  کشورمان ســفر کرده اند که از این میزان حدود 
تنها از اســتان اصفهان بازدید داشــته اند، افزود: بیشترین 
تعداد هیئت را در بین استان های کشور بعد از تهران، استان 
اصفهان )به دلیل وجود بیشترین صنایع( داشته است؛ با این 
وجود ارتقای سطح بیمه های بین المللی و مشارکت بخش 
خصوصی جهت ایجاد عالقه مندی برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی به سمت مشارکت داخلی، در دستور کار قرار گرفته 
است. رییس کمیسیون توسعه روابط بین الملل اتاق بازرگانی 
اصفهان، از مطالعات انجام شــده روی 143 طرح در حوزه 
گردشــگری و تجاری خبر داد و تاکید کرد: تا جلب اعتماد 
سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در واحدهای کوچک 
و متوســط فاصله داریم. ما نیازمند حمایــت بانک و بیمه و 
پشتوانه های کافی ســازمان های بین المللی نظیر سازمان 

حسابرسی بین المللی برای بیمه محصوالت هستیم.
وی با بیان اینکه نباید به سمت سرمایه گذاری های با هیجان 
پیش برویم؛ چراکه نتیجه مطلوبــی دربر ندارد، اضافه کرد: 
در سال جدید همچون گذشته برنامه های اتاق برای جذب 
ســرمایه خارجی ادامه دار خواهد بود کــه به همین منظور 
هیئت هایی را از استان به کشــورهای دارای صنعت برتر با 
هدف شناسایی حوزه های سرمایه گذاری و شناساندن قدرت 
و جذابیت سرمایه گذاری در ایران اعزام کرده ایم که تاثیرات 

آن را در ماه های آینده شاهد خواهیم بود.
سیاست های اتاق بازرگانی 
برا ی جذب ســرمایه گذار 
خارجــی همچنــان ادامه 
دارد؛ در ایــن راســتا یک 
هیئت تجــاری چینی در 
هفتــه جــاری به اســتان 
اصفهــان ســفر کــرده 
اســت کــه در حوزه های 
ت  ا تجهیز ، ی ز ســا و ر ا د
ســاخت  و  پزشــکی 
ماشین آالت نظافت شهری، 
قرار مشارکت طراحی شده 
و این در شرایطی است که  
رویکرد تجــاری چین، در 
کنار توســعه روابط تجاری 
و فرهنگــی احیــای جاده 

ابریشم بوده است. ایران بعد از چین مهم ترین کشور در مسیر 
جاده ابریشم اســت که می تواند از این فرصت برای توسعه 
روابط اقتصادی با کشورهای در مسیر این جاده استفاده کند.

گارانتی! اریبهشر سرمایهگ

 اتا بازرگانی 
به عنوان رکنی 

اد  اساسی در اقت
و بزر ترين و 

مهم ترين تشکل 
وصی در امر  خ
بازرگانی به شمار 

می رود و به طور حتم 
در  اهمیت تشکیل آن 

برای کشور ترديدی 
وجود ندارد

 ريیس کمیسیون توسعه رواب بین الملل اتا بازرگانی اصفهان 
از حلقه مفقوده در زمینه جذب سرمايه گذار می گويد؛

ون پلی، اروپا را به خاور دور  کشور ما ايران، يکی از بزر ترين شبکه های ارتباطی جهان بوده و هم فاطمه 
ادی و سیاسی بسیار مهم کاويانی و کشورهای آسیای مرکزی وصل می کند که اين امر پیوسته در رواب اقت

ادی،  ور ايران همواره میزبان هیئت های متعدد اروپايی و آسیايی برای رواب اقت و اثرگذار بوده است؛ به همین من
سیاسی، تجاری و فرهنگی بوده است. 
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يادداشت
شد خ هجمم تهشدنمدیرش هک ر ت

شهردار منطقه ساری یر استانبول که قتل سعید کریمیان مدیر مجموعه شبکه های 
تلویزیونی جم در آنجا اتفاق افتاد، به رسانه های محلی گفته است که شواهد اولیه پلیس 

نشان می دهد قتل وی به دلیل اختالفات و با انگیزه های مالی صورت گرفته است.

عکس روز 

هره ها

درشهر

نشســت های هفتگــی درک و نقد عکس بــا عنوان 
دوشنبه های عکس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار می شود. ســازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 
واحد اصفهان با همراهی کانون فیلم و عکس دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان، دوشنبه های عکس را در دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند.
در نشست هفتگی 11 اردیبهشت ماه، موضوع «عکاسی 
مینیمال توســط حامد قصری، عکاســی انتزاعی و 
فوتومونتاژ توســط مجیــد کورنگ بهشــتی، موضوع 
»حرفه:مخاطب« با حضور سیامک تراکمه و همچنین 

عکاسی طبیعت با حضور رضانور بختیار بررسی شد.
12:3 تا 14 در  این نشست روزهای دوشنبه، ســاعت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تاالر شریعتی، طبقه دوم، 

سالن هشت بهشت برگزار می شود.

تفری سالم عموپورن

 شقای دهقان با برنامه ای جدید 
شت ای مجازی باز به ف

شقایق دهقان از شب گذشــته با یک برنامه اینترنتی یکبار دیگر 
مجری گری را تجربه می کند؛ برنامه »نامزدبازی« 
که فضایــی طنز دارد و بــا رویکردی کامال 
اجتماعی بــه موضوع مهم ایــن روزها 
 یعنــی انتخابــات ریاســت جمهوری

 می پردازد.
دهقان سال گذشــته به همراه مهراب 
قاســمخانی برنامه »ریو فانتزی« را به 
اجرا درآورد؛ برنامه ای سرگرم کننده که در 
2 ریو بود و از  رابطه با مسابقات المپیک 16

سامانه Morio.ir منتشر می شد.
»نامزدبازی« به نوعی در ادامه همان برنامه اســت. گزارش های 
مردمی با فضایی ســرگرم کننده، دوبله فیلم هــا به صورت طنز 
و مســابقه پیامکی، از بخش های متنوع و طنز این برنامه اســت. 
بجز شــقایق دهقان که مجری این برنامه اســت، ایمان احمدی 
به عنوان کارگردان، احسان ابراهیمی به عنوان نویسنده و فرهاد 

پورخوشبخت نیز به عنوان تدوینگر در آن حضور دارند.
2 قســمتی اســت که اولین  »نامزد بازی« یک برنامه اینترنتی 
قسمت آن دیشب پخش شد. این برنامه هر شب از طریق سامانه 
Morio.ir و پیج اینســتاگرام Namzad.bazi@ در دسترس 

عالقه مندان قرار می گیرد.

و با عبا  فت و کتا »
کیارستمی« منتشر شد

کتاب »گفت وگو با عباس کیارســتمی« توســط مهدی مظفری 
ساوجی منتشر شد.

 این شاعر و پژوهشــگر با اعالم خبر انتشار 
کتاب »گفت وگو با عباس کیارســتمی« 
گفــت: کتــاب »گفت وگو بــا عباس 
کیارستمی« به تازگی از سوی انتشارات 

»کتاب آبان« منتشر شده است.
1 نسخه،   این کتاب با شــمارگان 
با طــرح جلد علــی خســروی و در 348 
صفحه به چا رســیده اســت. او درباره 
روند شــکل گیری این کتاب اظهار کرد:  شروع گفت وگوی من با 
کیارستمی از سال 1388 بود. دو، سه سال بود که پیگیر مصاحبه 
با استاد بودم که ســرانجام این اتفاق مبارک در  سال 1388 رقم 
خورد و آقای کیارستمی اجازه دادند دکمه ضبطم را فشار دهم و 

اولین پرسش را با ایشان در میان بگذارم. 
راضی کردن آقای کیارستمی برای این گفت وگو کار آسانی نبود، 
یکی از عواملی که این مسیر را هموار کرد، انتشار کتاب »گفت وگو 
با نجف دریابندری« در سال 1388 بود؛ کتابی که امسال به چا 

سوم رسیده است.

 باالخره مانی رهنما خبر ازدواج 
با صبا راد را تایید کرد

مانی رهنما با انتشــار این عکس در اینســتاگرامش نوشــت: »تو 
ه کشتی  ل شبی که ماهشــو می خواد، م رو می خوام؛ درســت م
ه خاکی که  سرگردون که بندرگاهشــو می خواد؛ تو رو می خوام م

ه قلبی که دور از عشق یه دم زنده نمی مونه.  بیتاب یه بارونه، م
مانی رهنما، صبا راد، همسر، عشق، اردیبهشت 1396«

د اگ این

مدير اجرايی خانه حکمت 
اصفهان خبر داد:

زاری دوره های بر
آموز فلسفه،در 
خانه حکمت اصفهان

مدیر اجرایی خانه حکمت اصفهان، از برگزاری دوره های آموزشی فلسفه، عرفان و کالم در خانه حکمت اصفهان خبر داد.کورش محمدی با اعالم این خبر گفت: خانه حکمت 
اصفهان که روز گذشته فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرد، هدف اصلی خود را احیای گذشته درخشان و غنی شهر اصفهان در حوزه علوم عقلی و فلسفی قرار داده است که از 
آن با عنوان حکمت معنوی تشیع یاد می کنیم. وی ادامه داد: این میرا گرانقدر و ارزشمند امروز در اختیار ماست و قصد داریم در خانه حکمت به ترویج و انتقال آن به نسل 
جوان و عالقه مندان اقدام کنیم. مدیر اجرایی خانه حکمت اصفهان، از همکاری و حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان در افتتاح این مرکز تخصصی خبر داد و 
گفت: این موسسه آموزشی و پژوهشی با حمایت جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و فرهیختگان مباحث عقلی و فلسفی تحت حمایت شهرداری اصفهان راه اندازی شده است.
وی از راه اندازی سایت خانه حکمت و اعالم برنامه های این مرکز در آن خبر داد و گفت: این ســایت به آدرس  iswh.ir  از هم اکنون در اختیار عالقه مندان قرار گرفته و 
می توانند از این طریق از برنامه های خانه حکمت در دوره های مختلف مطلع شوند. محمدی از برگزاری دوره های آموزشی مختلف کوتاه و بلند مدت در خانه حکمت خبر 

داد و عنوان کرد: این دوره ها با تدریس اساتید برجسته فلسفه، عرفان و کالم، گاهی به صورت رایگان و گاهی همراه با دریافت هزینه برگزار می شود.

نمایش »خواستگاری« به نویسندگی آنتوان چخوف و کارگردانی رویا 
خسروی تا 14 اردیبهشت ماه در دانشــگاه سپهر اصفهان روی صحنه 

می رود.
موضوع خواستگاری یکی از جدی ترین موضوعات زندگی انسان است، 
اما همین موضــوع جدی می تواند به کمدی تریــن و حتی در مواردی 
تراژیک ترین حادثه زندگی انســان تبدیل شــود؛ در نتیجه ظرفیت 
موضوعی آن را دارد که به صورت ژانر درام، کمــدی یا تراژدی به اجرا 
درآید. نمایشنامه »خواســتگاری«،  یک کمدی انتقادی اجتماعی اثر 
آنتوان چخوف است که به کارگردانی رویا خســروی و تهیه کنندگی 

شروین پاگیری در دانشگاه سپهر اصفهان اجرا می شود. 
مهزیار رضویان، تینا و مهدی یزدانی در این نمایش ایفای نقش می کنند 

و دستیار کارگردانی آن را نیز مهدی جوانمردی بر عهده دارد.  
عالقه مندان برای دیدن این نمایش تا 14 اردیبهشت ماه فرصت دارند 
س ساعت 13 به سالن بلک باکس دانشگاه سپهر مراجعه کنند. هر روز ر

»خواستگاری« را در 
دانشگاه سپهر اصفهان 

ببینید

ت

نشســت تخصصی»از هزار و یک شــب تا هزار و یک روز« 
بعدازظهر دیروز در ســالن همایش های کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان برگزار شد. نخستین نشست این برنامه با 
تصویرسازی در کتاب های چا سنگی دوره قاجار  عنوان 
با محوریت ارائه تصاویر متقدم و معاصر، با حضور فرشــید 
 17:3 قالی، الریش مارزلف و علی بوذری از ساعت 16تا م
برنامه ریزی شده  بود. نشست دوم با عنوان »از هزارو یک شب 
تا هزار و یک روز« در قالب ارائه متن و تصویر، با حضور الریش 
19:3 در کتابخانه  مارزلف و علی بوذری از ســاعت 18 تا 
مرکزی برپا  شد.آنتوان گاالن اولین کسی بود که داستان های 
 17 هزار و یک شب را به اروپاییان معرفی کرد. او در سال 4
میالدی مجموعه ای از داســتان های هزار و یک شب را به 
زبان فرانسه ترجمه کرد. تاثیر کتاب تاحدی بود که یکی از 
نویسندگان فرانسوی به نام دی الکروا، کتابی تحت عنوان 
هزار و یک روز به نــگارش در آورد. او در کتاب خود به نقل 
داستان هایی افسانه ای پرداخت که بی شباهت به افسانه های 
شهرزاد هزار و یک شب نبود. اولریش مارزلف، قصه شناس، 
محقق ارشد دایره المعارف قصه و استاد شرق شناسی دانشگاه 
گوتینگن، یکی از ایران شناسان برجسته ای است که فرهنگ 

و هنر ایران را همواره به جهانیان معرفی کرده و نام ایران را 
در محافل علمی خاورشناسان اروپایی و آمریکایی زنده نگه 
داشته است. نشســت تخصصی »از هزار و یک شب تا هزار 
و یک روز«، از ســوی موزه هنرهای معاصر اصفهان، مرکز 
آفرینش های ادبی قلمســتان و موزه عصارخانه شاهی به 
عنوان دفاتر تخصصی تجسمی، ادبیات و زبان و فرهنگ عامه 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، روز دوشنبه 
19:3 در محل کتابخانه  11 اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 

مرکزی برگزار شد.

در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد؛ 

نشست »از هزار و ی ش تا هزار و ی روز«

ن ی ی ل

برخالف شایعه های توقف پیش تولید فصل پنجم سریال 
پایتخت ، گروه تولیــد همچنان در مرحله  تلویزیونی 
پیش تولید این سریال به ســر می برند و ضبط این اثر به 
زودی آغاز می شود. براســاس آنچه پیشتر اعالم شد، قرار 
بود سریال »پایتخت 5 روز بیست و پنجم فروردین ماه 
کلید بخورد اما این تاریخ سپری شد و این سریال جلوی 
دوربین قرار نگرفت. ســریال»پایتخت 5  در شهرهای 
تهران، شیرگاه در شــمال ایران و قشم یا کیش در جنوب 
کشور تصویربرداری می شــود. همچنین قرار است گروه 
، 4 قسمت از این سریال پربیننده  پایتخت سازنده سریال 
را در خارج از کشور و در قبرس و یونان ضبط کنند. در فصل 
پنجم این سریال، هنرمندان ثابت این مجموعه یعنی احمد 
مهران فر، محسن تنابنده، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، 
نســرین نصرتی و هومن حاجی عبدالهی به ایفای نقش 
می پردازند و بهرام افشاری نیز به عنوان بازیگر جدید به این 
سریال اضافه می شود. بهرام افشاری در سریال»پایتخت 
5 نقش پســر بزرگ بهبود را که مهران احمدی نقش او 
را ایفا می کند، بر عهده دارد. ســیروس مقدم کارگردان 
،چندی پیش گفته بود: هر آنچه به محور  پایتخت سریال

است  پایتخت خانواده بازمی گردد، خط عمده ســریال 
و از این جهت می توان گفت که ارزش هــا درواقع همان 
ارزش های خانوادگی است؛ با این تفاوت که این مرتبه در 
یک موقعیت حساس تری قرار می گیرد.پیشتر، از سریال 
»پایتخت5« به عنوان گزینه ماه رمضان شبکه یک سیما 
سخن گفته شده بود؛ اما با توجه به اینکه این سریال هنوز 
تصویربرداری خود را آغاز نکرده، پخش ســریال »لبخند 
رخساره« که مدت ها پیش به ضبط خود پایان داد، گزینه 

منطقی تری برای ماه رمضان شبکه یک به نظر می رسد.

ان شبکه يک؛ ییر سريال ماه رم احتمال ت

» »لبخند رخساره« جایگزین »پایتخت 

جام جم آنالین: در حالی  که مســئله قاچــاق کتاب و چا 
غیرقانونی آثار پرفروش ناشران داخلی در یکی دو سال اخیر، 
به مهم ترین معضل صنعت نشر کشــور بدل شده و حتی به 
نمایشــگاه کتاب تهران هم رسیده است، مســئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد، از نظارت و برخورد جدی با متخلفان در این 

نمایشگاه خبر می دهند.
زمانی چــا غیرقانونی کتاب های ممنوعــه را قاچاق کتاب 
می خواندند؛ کتاب هایی که به صورت محــدود و زیرزمینی 
چا می شدند و در گوشه و کنار خیابان های شهر به ویژه راسته 
کتاب فروشی های میدان انقالب تهران توسط دست فروشان 
عرضه می شــدند. اما امروز مافیای زیرزمینــی کتاب حوزه 
فعالیتش را گسترش داده و حاال ســود اصلی را در کپی آثار 
پرفروش مجوزدار ناشــران داخلی می بینــد؛ بی آنکه ریالی 
خرج حق مولف و مترجم و دیگر هزینه ها چون حروف چینی، 
ویراستاری، صفحه آرایی و... کرده باشــد. حاال دیگر کتاب را 
گوشه خیابان هم نمی فروشند؛ بلکه خیلی شیک و مجلسی 
محصول تقلبی شان را در کتابفروشی عرضه می کنند. ناشران 
بی نام و نشان هم که دیده اند خبری از نظارت و برخورد نیست، 
ت پیدا کرده اند و آنها هم کتاب های پرفروش دیگران  دل و جر
را با نام و نشان خود راهی بازار می کنند. این گونه قاچاق کتاب 
شکل گســترده تری به خود گرفته و حتی دارد جای پایش را 
در نمایشگاه های استانی و نمایشگاه  بین المللی کتاب محکم 
می کند. برخی ناشران با شرکت در نمایشــگاه های استانی 
شــاهد فروش آثار خود توســط دیگران در نمایشــگاه های 
5 غرفه متخلف  استانی شده اند. سال گذشته نیز با بیش از 
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برخورد شد که به گفته 

محمود آموزگار رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، 
در میان آنها برخی اقدام به فروش آثار قاچاق کرده بودند.

ا کتاب الش قا
قاچاق کتاب حاال به اندازه ای جدی شده است که وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دست به دامن قوه قضائیه شده و در جلسه ای 
با ریاست قوه قضائیه درباره قاچاق کتاب، خواستار ایجاد شعبه 
رسیدگی به تخلفات کتاب می شود. او در این باره می گوید: ما 
با قوه قضائیه و نیروی انتظامی جلســاتی را در این باره برگزار 
کردیم و آنها نیز دربــاره برخورد با عوامــل قاچاق در حوزه 
کتاب اعالم آمادگی کردند. خوشــبختانه جلسات مشترک 
سه جانبه میان معاونت فرهنگی، نیروی انتظامی و دادستانی 
برای پیگیری تخلفات در حوزه جعل و چا های زیرزمینی، 

به صورت جدی دنبال می شود.
نادر قدیانی، رییس سابق اتحادیه ناشــران و کتاب فروشان 
تهران و مدیر انتشارات قدیانی، با بیان اینکه امروز دستگاه های 
چا دیجیتال این امکان را فراهم کرده تا عده ای ســودجو 
کتاب های ناشران را بدون اطالع آنها کپی و منتشر  کنند، به 
جام جم می گوید: اغلب کتاب ها را با نام خود ناشر، چا و آن 
را در کتاب فروشی ها توزیع می کنند که ناشر کمتر متوجه این 
موضوع می شود. برخی هم کتاب را به صورت غیرقانونی با برند 
و اسم خودشان منتشر می کنند که در این صورت ناشر می تواند 
متوجه شود و موضوع را پیگیری کند. به گفته قدیانی، سال 
گذشته یک کتاب فروشی در شهر بانه، کتاب های ما را اسکن 
کرده و بدون مراجعه به ارشاد و هیچ گونه مجوزی، آنها را با آرم 

خود، چا و در منطقه توزیع کرده بود.
البته این موضوع به کتاب های عمومــی و کودک و نوجوان 

محدود نمی شود و ناشران دانشــگاهی و آموزشی هم از این 
موضوع دچار زیان شده اند. 

تسهیل پیگیری شکايت ناشران
گسترش قاچاق کتاب، ناشران را به 
تکاپو انداخت تا خود دست به کار 
شــوند و برای حــل این معضل 
چــاره ای بجوینــد. تشــکیل 
کارگــروه صیانــت از حقوق 
مادی و معنوی پدیدآورندگان 
و امضــای تفاهم نامه با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
قوه قضائیه و نیروی انتظامی، از اقدامات اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشــان در این زمینه اســت تا روند پیگیری شکایت 

ناشران و پدیدآورندگان تسهیل شود.
رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشــان تهران با بیان اینکه 
شــاکیان پرونده های قاچاق کتاب ها به دلیل هزینه بر بودن 
پیگیری ها، به نتیجه ای در این زمینه نمی رســیدند، عنوان 
کرد: در ماه های گذشته با وزارت ارشاد و قوه قضائیه و نیروی 
انتظامی، تفاهم نامه هایی امضا کردیم کــه اقدامات ما را وارد 
فضایی جدی تر کرده است. بر این اساس تمام شاکیان وکالتی 
به اتحادیه می دهند و اتحادیه با استخدام وکالی دادگستری 
پرونده را پیگیــری می کند. در تفاهم نامه هم قید شــده که 
مسئوالن قضائی و انتظامی، به این موارد به عنوان امری جدی 
و فوری رسیدگی کنند. به گفته او، اگر کسی اثر دیگری را بدون 
اجازه منتشر کند، برای او مجازات بین سه تا شش سال حبس 

در نظر گرفته شده است.
رومیت  ناشر در نمايشگاه کتاب م

5 ناشر که سال گذشته مرتکب تخلف  گفته می شود حضور 
شده اند در نمایشگاه امســال کتاب تهران ممنوع شده است. 
سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این باره می گوید: بخش عمده ای از احکام صادرشده 
برای نمایشگاه کتاب تهران سال گذشــته، مربوط به توزیع 
کتاب های غیر بود. ناشران شکایت داشتند که نمایشگاه باید 
محل حضور ناشر باشد نه توزیع کننده. در نتیجه، تخلف پخش 
کتاب غیر به عنوان یکی از موارد تخلف مطرح شده و مواجهه 
با چنین تخلفی در نمایشــگاه، منجر به محرومیت متخلفان 
می شود. به گفته او، اگر تخلفات ناشر در اندازه ای باشد که به 
ابطال مجوز منجر شود، به کمیته ذی ربط ارجاع داده می شود 

تا در این زمینه تصمیم گیری کند.
اما چه تمهیداتی برای جلوگیــری از ورود کتاب های قاچاق 
به نمایشــگاه کتاب تهران در نظر گرفته شده است؟ هومان 
حسن پور مدیرکمیته ناشــران داخلی با بیان اینکه دو طیف 
نظارتی برای این موضوع پیش بینی شده است، می گوید: هیئت 
نظارت کمیته ناشران نمایشگاه و گروه نظارت و صیانت از نشر 
کتاب های اتحادیه ناشــران، در این زمینه فعالیت می کنند. 
تاکنون جلسات هماهنگی میان این دو برگزار شده تا بتوانیم 
تخلفات را به خوبی شناسایی کرده و به کمیته انضباطی اطالع 
دهیم تا یک ضربه اساسی به موضوع قاچاق کتاب در نمایشگاه 

وارد کنیم.

ا کتاب؛ عزم جزم مسئوالن برای مبارزه با پديده قا
نشست »دوشنبه های عکس« 

در دانشگاه علوم پزشکی

زاری هفتمین جشنواره  بر
وی دراصفهان کتابخوانی ر

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، از 
برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی به مناسبت 
دهه کرامت همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان خبر 
داد. به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی 
1 قصه  استان اصفهان، امیر هالکویی بیان داشت: کتاب »
از امام رضا)ع( برای بچه ها« تالیف مژگان شــیخی ویژه 
کودکان 5 تا 11 سال، کتاب »ماه غریب من« نوشته مجید 
مالمحمدی ویژه نوجوانان 11 تا 17 ســال و کتاب های 
»زندگی به سبک خورشید« نوشــته مهدی غالمعلی، 
»مهارت های زندگی در سیره رضوی« نوشته محمدرضا 
شرفی، »بانوی ملکوت« نوشته آیت ا... علی  کرمی جهرمی 
و کتاب »چلچراغ« نوشته جلیل عرفان منش ویژه جوانان 
و بزرگســاالن، از منابع ارائه شده برای مسابقه جشنواره 

کتابخوانی رضوی هستند.
وی با اشــاره به اینکــه عالقه مندان به حضــور در این 
 مسابقه، می توانند برای دریافت منابع به نشانی اینترنتی 
www.iranpl.ir نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور 
مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان تا یکم 
تیرماه فرصت دارند برای دریافت برگه مربوط به مسابقه، به 
کتابخانه های عمومی استان مراجعه و برای حضور انفرادی 
یا خانوادگی در مسابقه، اقدام کندند و پاسخنامه را پس 
از  تکمیل به یکی از کتابخانه های عمومی استان تحویل 
 farhangi@iranpl.ir داده یا به نشــانی الکترونیکی

ارسال کنند.

نمایشنامه »آنکه گفت آری، آنکه گفت نه« ابتدا با الهام از نمایشنامه ای 
ژاپنی به نام »تانیکو، Taniko« که نخست به زبان انگلیسی و سپس به 
زبان آلمانی ترجمه شده بود، به عنوان نمایشنامه ای آموزشی به نام »آنکه 
گفت آری« توسط برتولت برشت نوشته شد. این نمایش که به صورت 
193 در »موسسه  اپرا و برای آموزشگاه ها نگاشته شــده بود، در سال 
آموزشی برلن« و پس از آن در سایر شهرهای آلمان به روی صحنه رفت.

این نمایشنامه هم اکنون به کارگردانی هاجر عتیقی، در دانشگاه علمی 
کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی اصفهان در حال اجراست و زهره 
حاتمی، سپیده موسوی، مریم طرقی، مهرناز اشرف خراسانی، زهرا علی 
نجیبی، مهری داربی و زهرا زینی به عنوان بازیگر در آن ایفای نقش می 

کنند.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش عرفانی تا 14 اردیبهشت ماه مهلت 
1 به محل این دانشگاه واقع در خیابان جی،  :3 س ساعت  دارند هر روز ر

دانش سرا، مراجعه کنند.

شاهد اجرای »آنکه 
فت  فت آری، آنکه 

نه« باشید

اچا  زیرتی رفرو های کتا

محدود نمی
موضوع دچار زیان شده

تسهیل پیگیری شکا
گسترش قاچاق کتاب، ناشران را به 
تکاپو انداخت تا خود دست به کار 
شــوند و برای حــل این معضل 

چــاره
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ازتیرماه اجرایرجیستریموبای
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال، از آماده شدن زیرساخت های فنی برای اجرای 
طرح رجیستری گوشی های موبایل خبر داد و گفت: از اول تیرماه گوشی های قاچاق 

زمان رونمایی از پلی استیشن  در شبکه مخابراتی کشور، قابل استفاده نخواهند بود.
مشخص شد

یک شرکت تولید کننده کنسول های بازی، در حال طراحی و تولید 
نسل جدید کنسول بازی ویدئویی خود یعنی پلی استیشن است 
2 میالدی در دسترس عالقه مندان  که آن را در نیمه دوم سال 18

قرار می دهد. 
 Macquarie Capital دامیان تونــگ، تحلیل گــر موسســه
Securities ضمن اعالم این خبر اظهــار امیدواری کرد که پلی 
استیشن تازه سونی با به روز رسانی های جالب و جذاب در دسترس 

عالقه مندان قرار گیرد.
اطالع رســانی این تحلیل گر بدین علت مورد توجه قرار گرفته که 
وی زمان عرضه کنســول بازی پلی استیشــن 4 پرو سونی را هم 

به درستی پیش بینی کرده بود.
ســونی فعال در این زمینه سکوت کرده اســت. این شرکت 9 ماه 
قبل از عرضه پلی استیشــن 4، از تولید آن خبــر داد؛ اما در مورد 
کنســول های PS۴ Slim  و  PS۴ Pro این کار را به ترتیب یک 

هفته و دو ماه قبل از عرضه آنها انجام داد.
در عین حال مایکروسافت هم به دنبال به روزرسانی کنسول بازی 
خود است و طرحی موســوم به Scorpio را در دست اجرا دارد تا 

کنسولی قدرتمندتر از سونی روانه بازار کند.
هنوز خبری در مورد امکانات کنســول جدید سونی که احتماال 
PlayStation ۵ نام می گیرد، منتشــر نشــده اســت. پیش از 
2 در دسترس  این گفته شــده بود Scorpio در اواخر سال 17

عالقه مندان قرار می گیرد.
.

1 سالگی فعالیت؛ به مناسبت 

 بازسازی خودروی ساخت 
سا  با موتور الکتریکی

1 سالگی فعالیت  شرکت میتسوبیشــی قصد دارد به مناسبت 
خود، نخستین اتومبیل تولید شده در این شرکت )Model A( را 

دوباره عرضه کند.
این اتومبیل دارای موتــور هیبریدی الکتریکی بــوده و برخی از 
 SUV نخســتین خودروی( Outlander PHEV ویژگی های

هیبریدی دنیا( نیز در آن گنجانده خواهد شد.
اتومبیل Model A در سال 1917 و به سفارش ارتش ژاپن ساخته 
شــد. خودروی چهار دره مذکور، گنجایش هفت نفر را داشــته و 
قدرت موتور آن نیز 35 اســب بخار بوده اســت. شاسی های آن 
از ورقه های فلزی ساخته شــده اند؛ اما چارچوب خودرو، چوبی و 

چراغ های جلویی آن نیز بنزینی بوده است.
خودروی جدید شامل برخی از ویژگی های مدل A خواهد بود؛ اما 
 Outlander PHEVبه طور حتم برخی از ویژگی های خودروی
)نخستین SUV هیبریدی- برقی دنیا( را نیز در خود خواهد داشت.

این خودرو همچنیــن دارای موتوری با ظرفیــت 2 لیتر بنزین، 
Super All-Wheel Control دو موتور الکتریکی و سیســتم 

خواهد بود.
در اصل میتسوبیشــی تصمیم دارد با این کار نخســتین اتومبیل 

تولیدی را با پیشرفته ترین نمونه ترکیب کند.

وینــدوز کالد، سیســتم عامل جدید مایکروســافت، باعث 
سردرگمی بسیاری از مخاطبان دنیای فناوری شده است. نام 
ویندوز کالد، به نظر انتخاب چندان مناسبی نیست؛ چون این 
محصول ارتباطی به تکنولوژی ابــری )Cloud( ندارد. بلکه 
نسخه ای جدید و سبک تر از ویندوز برای لپ تا های کوچک 
خواهد بود. مایکروسافت هنوز به طور رسمی ویندوز کالد را 
معرفی نکرده است. پس اطالعات چندان دقیقی درباره  این 
سیستم عامل در دسترس نیســت. همچنین هنوز مشخص 

1 کالد خواهد بود. نیست که نام آن ویندوز کالد یا ویندوز 
در این متن قرار است یک سری از کاربردهای این ویندوز را 
توضیح دهیم، هدف آن را بررســی و آن را با رقبایی مقایسه 
کنیم که )با توجه به اطالعات منتشرشده( در سطحی یکسان 

با این سیستم عامل قرار دارند.
یست ويندوز کالد 

1 است که در حالت ایده آل  کالد نسخه ای سبک تر از ویندوز 
از نســخه های اصلی این ویندوز امن تر خواهد بود. ویندوز 
کالد در اصل پاسخ مایکروســافت به کروم بوک گوگل است. 
کروم بوک  )با سیستم عامل کروم او اس( به شکل قابل توجهی 
در بین دانش آموزان، مدارس و ارگان های آموزشی محبوب 
است. مایکروسافت در پروژه  کالد به دنبال دستیابی به یک 
سیســتم عامل قدرتمندتر نســب به کروم  او اس است که با 

قیمتی یکسان یا ارزان تر عرضه خواهد شد.
ه ا هايی در آن قابل استفاده هستند

ویندوز کالد بــه کاربران، اجازه  دانلود و نصــب ا   را تنها از 
ویندوز استور خواهد داد که از راه یابی بدافزارها به این پلتفورم 
جلوگیری می کند. کالد، راه نصب کــردن ا های خارج از 
ویندوز استور را مسدود می کند؛ پس امکان استفاده از بیشتر 
ا های Win32 مهم و حتی ا های پلتفورم جهانی ویندوز 
)UWP( وجود ندارد؛ هرچند این به معنی از دست رفتن تمام 

ا های معروف دسکتا نیست. 
 »Desktop App Bridge« مایکروســافت رابطی به نام
معرفی کرده اســت که به توســعه دهندگان اجازه می دهد 
ا های Win32 را به ویندوز اســتور اضافه کنند. ا هایی 
مانند اورنوت، اسلک، کودی و بســیاری دیگر، هم اکنون در 

ویندوز استور در دسترس هستند.
با توجه به اینکه مخاطبان اصلی ویندوز کالد جامعه  آموزشی 
خواهند بود، مایکروســافت نیاز دارد مجموعه های آفیس را 

در دســترس کاربران این 
ویندوز قرار دهد. پس آنها 

به زودی ا آفیس را به 
شکل کامل در ویندوز 
استور قرار خواهند 
داد. به ایــن ترتیب 

دانش آموزان می توانند از 
نســخه های کامل ا هایی مانند ورد، پاورپوینت و ســایر 
محصوالت آفیس روی لپ تا های جدید خود استفاده کنند.

ه می شود  Win32 تکلی ا های
اما تکلیف ا های قدیمی که در ویندوز اســتور نیستند چه 
1، ویندوز  می شود؟ مانند بسیاری دیگر از نسخه های ویندوز 
کالد نیز دارای قابلیت ارتقا به نسخه های قوی تر ویندوز است؛ 
1 خانگــی و پرو تبدیل کرد.  پس می توان آن را به ویندوز 
از این طریق شــما می توانید به امکانات قدرتمندتر ویندوز 
دسترسی پیدا کرده و ا های Win32 و سایر ا ها را بدون 

نیاز به ویندوز استور روی سیستم نصب کنید.
ويندوز کالد يا کروم او ا

با وجــود اینکه بســیاری از جزئیــات مهم وینــدوز کالد 
هنوز منتشر نشده اســت، شاید این ســوال پیش بیاید که 
سیستم عامل مایکروســافت چه تفاوت هایی با بزرگ ترین 

رقیب خود یعنی کروم او اس دارد؟
مهم ترین برتــری ویندوز کالد، توانایی اجــرای برنامه های 
ویندوز اســتور از جمله برنامه های Win32 است. از طرفی 
دیگر، کروم او اس می توانــد برنامه های اندروید را اجرا کند. 
ر ایــن برنامه ها بــرای لپ تا طراحی  باتوجه به اینکه اک
نشــده اند، تجربه  اجــرای آنها روی لپ تــا گاهی چندان 
موفقیت آمیز نیست. همچنین بسیاری از رابط های کاربری 
این ا  ها برای صفحه های لمسی طراحی شده اند؛ درحالی که 
ر کروم بوک ها از صفحه  لمسی بهره مند نیستند. اما ویندوز  اک
کالد احتماال )با توجه به پلتفورم سرتاســری ویندوز( روی 
دستگاه هایی با صفحه  لمسی قابل اســتفاده است؛ هرچند 
ر ا های ویندوز اســتور بــرای اســتفاده روی لپ تا  اک

بهینه سازی شده اند.
مهم تر اینکه ویندوز کالد از امکان »ویندوز اینک« )توانایی 
نگارش با قلم( بهره مند بوده و برای دانش آموزان طراحی شده 
است؛ همچنین توانایی یادداشــت برداری با قلم هایی مانند 

سرفیس پن، مزیت بسیار مهمی برای این پلتفورم 
محســوب می شــود؛ خصوصا برای دانش آموزانی که از این 
دســتگاه ها در محیط کالس و برای طراحی نمودار استفاده 
می کنند. کروم بوک و کروم او اس از چنین امکاناتی به شکل 

پیش فرض پشتیبانی نمی کنند.
1 به کاربران اجازه ارتقــای نرم افزار به  همچنین وینــدوز 
نسخه های قوی تر ویندوز را می دهد؛ در صورتی که در کروم 
او اس )مانند ویندوز آرتی( کاربر تا حــد زیادی در پلتفورم 
معرفی شده توسط دســتگاه محبوس خواهد بود. البته کالد 
برای این ارتقای نســخه، مبلغی درخواست خواهد کرد که 

هنوز به طور رسمی اعالم نشده است.
ه زمانی منتشر می شود

هنوز مشخص نیســت مایکروســافت چه زمانی قصد دارد 
ویندوز کالد را منتشــر کند. همچنین مشخص نیست که 
آیا این سیســتم عامل به صورت مجزا یا همــواره به صورت 
پیش فرض روی یک لپ تا منتشــر خواهد شد. نخستین 
دستگاه مایکروســافت با پلتفورم ویندوز کالد، احتماال در 
مراسم دوم می این شرکت معرفی خواهد شد. در این مراسم، 
مایکروسافت دستگاهی به نام »کالدبوک« را معرفی می کند 
که با توجه به نــام آن، می توان حــدس زد از ویندوز کالد 

پشتیبانی می کند.
ویندوز کالد )در صورت موفقیت( محصولی بسیار مهم برای 
مایکروسافت خواهد بود؛ هرچند قیمت گذاری این محصول 
در این موفقیت نقشــی مهم دارد. اگر کالد به شکل رایگان 
به دســت همکاران تجاری مایکروسافت برســد، به زودی 
لپ تا هایی بسیار ارزان قیمت )و قابل رقابت با کروم بوک( به 
بازار عرضه خواهد شد؛ اما این مسئله هنوز مشخص نیست 
و احتماال مهم ترین خبر در مراســم دوم می مایکروسافت 

خواهد بود.

، به نام ويندوز کالد  ه  رقیبی برای کروم او ا مايکروسافت به دنبال عر
ه اندازه برای برنده  گونه کار می کند و تا  تم عامل  است؛ اما اين سیس

شدن شانس دارد 

وهی علم پ

سن های »جبه« می تواند 
کربن را از هوا جذ کند

اگر تالش های انجام شده برای کاهش انتشارگاز گلخانه ای 
دی اکسیدکربن با شکست مواجه شود )در حالی که جهان 
رو به سمت گرم شدن است(، آیا استراتژی جدیدی برای 

نجات زمین وجود دارد؟
به نقل از ساینس، به گفته محققان، افزایش سرعت یک 
واکنش شیمیایی که به طور طبیعی در سنگ های جبه 
اتفاق می افتد، باعث می شــود زمین چنــد تریلیون تن 

دی اکسیدکربن از هوا جذب کند.
هنگامی که ســنگ ها از پوســته داخلی به سطح زمین 
می آیند، خیلی سریع با جو و اقیانوس ها واکنش شیمیایی 
انجام داده و دی اکسیدکربن را جذب می کنند. پریدوتیت 
)Peridotite(، سنگ آبی مایل به سبز با رگه های سفیدی 
اســت که در جبه زمین قرار دارد که به طور معمول، این 
سنگ ها در اعماق زمین بدون حرکت باقی می مانند و از 

هرگونه واکنش شیمیایی در امان هستند.
اما گاهی اوقات، برخــورد بین صفحات تکتونیکی باعث 
می شود این سنگ به سمت باال حرکت کند. به دلیل اینکه 
پریدوتیت به طور طبیعی از نظر شیمیایی ناپایدار است، با 
آب دریا، باران و جو واکنش نشان داده و دی اکسیدکربن 
را از جو و منیزیم را از آب می گیرد و کربنات کلسیم تولید 

می کند.
این روند طبیعی در سراســر جهان وجود دارد؛ به عنوان 
ال در کشور عمان از این نوع ســنگ ها به اندازه کافی  م
وجود دارد، به طوری که یک تریلیون تن دی اکسیدکربن 
را جذب می کنند. اما فعالیت های انسانی باعث می شود 
در یک سال، 38 میلیارد تن دی اکسیدکربن وارد جو شود.

مشکل این است که پریدوتیت با ســرعت خیلی کم با 
دی اکسیدکربن موجود در جو واکنش نشان می دهد؛ اما 
محققان با انجام آزمایش های متعدد به این نتیجه رسیدند 
که ســرعت این فرآیند را می توانند با افزایش فشار و دما 

تسریع کنند.

فناورانه

در دســترس کاربران این 
ویندوز قرار دهد. پس آنها 

زودی ا آفیس را به 
شکل کامل در ویندوز 

توانند از 
هایی مانند ورد، پاورپوینت و ســایر 

ن، مزیت بسیار مهمی برای این پلتفورم 

، به نام ويندوز کالد   رقیبی برای کروم او ا
ه اندازه برای برنده  کند و تا 

چهباوچیست ویندوزک
همیشو هدفیارا
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ه    را   ا ه ا م  1  م  8
را  ر را ا  ر ا  ه م ه مح   ا   
را در  د   ر را م  را   ه ص در  ه   م  
ه  ر  ه   م  را   ا صف    اد   م
 1 8 ر  ه  ه   ه م  ر  ه م ا
ه مح     ه   را    ه ا م  ه   م 
ه  دا   مح  ا   ر  ا  ص ا در   اص م
ه  ه  دارد  ا  ه  ا در م ح  ا  ا مه  ر در ا  ه 
حه  د م  ه  ارد   ر  ه  ا  ر ا  در 
د  ه  ا  ارا د ا ا ا  ه د  ا   ه  در م ا  مح
  1   1 اد  ه م ا  ه م ه  م ر  ا   ه  ا  ا د 
دا م  ه  ا  م  د    مح   1 1 1 ر  8
ه دادر    1 ر   ه   ا  ر  اص 
ر  ه ا  د ر  در  ه     ه    ه    ا
در  ا  ا ص ا  در   ر ا ص     ر  م
ا در  م  ا در     ر  ا ا   م  را ص
م  اصف م  ا در مح مح     ر  ا   ا
م  را  ا  اصف  ه     1 8   ا

در ه    1 ه  ر 
مزایده

اد اصف در   ه  داد  ا ا   11  1 ر    ا 

ه  اد اصف  ه ا  ا ا  ه    ا دارد در  
ه    ر   ار  ر    ا  ه م ا  را
ه  ه م ه م ا ه       د     ر  
ه    ر  1 ر  11 اد  م  ر ه  د   1 م 
1 ر  8 ه   م  ه دادر   ر   ا
دا  ا  ه  مح   8 ر  8 ا د  1  ا
ه    ا در  م  ه  ا ا     ه م در  مح  
ر  م 8 م م در  ه  ه ام ر  ر ر ا م  ف ه  ا
ه  ر ا   ا  رد م ار  م ه     ر
د م    8  مه  م   ر    ا  دارا 
ه    ر ا   م  د  م م  م   م ا  م
م    ه  ف   م  ه  م م   ه   م  
ه  ا  ا   م  ا ا ا   رد  در  م  م م
ه  ارد  د  رد   م م ا  ار   م  م   ا  د ا 
د  م  ا ه   ح  ه مح  م  م   ا  ه     
1 ر ار  ا  ا   ص  ه  ار م م ار ارا  م
ا  ا  م ا م م  ه ا ا م ا  ه ا م د 
ا   رد    در م ه   د  ا ا مح م    ر  ا م
ا در    ا  ه    ص در مح ا ر  ر 
ا     ه ا  ا ا  داد اصف   م ا
د  ه  د  ا  ا   د   م ر    ا م 
د  ه   ا د درص م  را  ا      

اد اصف ه  داد  ا ا  ار   ا  ا  داد 
در ه     

مزایده
ه  ه   اصف در  دارد در    ا ا   ا
ه   ه م ا ه  اد  ا ام   ر صف  ا     8
ار  ه م    ا رد     م ر  اص   م
ه  اصف   1 ا  م  18 د 1 ا م  ر ا ه   RX  
1   ا  ه  ر ر  ا ا در  ه م ر  ه  ر 
ا در      ه   اصف  ا ا  1 ص در ا
ا  ر م ا ه  م  ا  م داد اصف  
رد  ا ا م ا  ر  ا م ار    م  ه   ا  
 %1 ه  ا را دار  د     در م ر ا  در ص ه  ا  م
 1 1 1 ر 8 ه  د داد اصف  ه   ر را  م 
ر  ا ا م  ه  م ا دا د    را  ار   م 
ه  د د ا  ه   را  اد   د   ا    
د     م  ر    ر    ا م
رد  ه م ر  ه  11 م    1 م 1 د  ر د    %

ه   اصف ا ا    د م ر م   ا  ا
در ه    1

مزایده
اد اصف در  دارد در    ه  داد  ا ا   ا
اد  ر  ا  ه   اد اصف  ه  داد  ا  1 ا ه  
ه  د   11 اد  ه  ا ه  ه  مح م  مح     
ه   ه   م  ر  1 ر  اد  م  ر   
ه  ا  1 ر  ا 1 ر  م  ه    م  ر 
ه  د   م  ر در  مح  ه  ه  ر مح  
ا در اصف  ه 1     م  ا ا در ر  ه م

ا  رد م ار  م ر را   ا  1  د  د    
د   صه   ر ا  د  م دارا  م م 
ر   م     ار  ه  ا د ه  ه  م م ا در 
م  ر  ام    دا ر ر در       
ه ا   ا د ا    در  دا    
ف  ا         ا  ا ر       م  
د   م    م  م    م      
صه  ا      ارد   م مح  م  ح  م ه  ه 
ا ا    ا دارا د   ا ار  م  م  ام
رد  ا  ر   م ه   دا   ه  م  د
ه  را  ا   ه  ه  ه   دد  م ار م      م 
ه م  مح  ر ا  م   مح م  ه   ر  
رد  ا   م 1  ر  ا د  م ر   م ر  ا
ه  دد  رد  ار م  م  ار  ف م         
ه م  ه    ه م   مح  م ا   ه م ا 18   
ا  ر  ا  در   ر   م  م م 
ه  ر  ا   در  د    در م ر د  مح  ا  م
ا ا  ا در   م ا ا  1   ص در د ا ا
ه  د  ا  ا     ا م ار      ه ا 
ه   1%  م  را  ا  ا  د   د    
ر را  د  د  ار  مح م اصف    د داد 

اد اصف ه  داد  ا ا     ا  1  ا  ا
در ه    

رای اب
ه   1 م ر  مه ر داد  1 ه    
ه   مح  م  ه  ا مح را  ا اصف   
م  ا    اد  ر   ا   اصف ر م
ه ا  1 ر  ه م  ه م ا ه  م ا   اص 
را  ر ا  ه م ه مح   ا  را     م 
را  ر را م  را   ه ص در  ه   م  ر را ا  
م  ه      مح  م  ه  در  د  مح
ر    ه  ه   1 ر  ه م  ه م ا ه   اص 
ه مح    اص  ه   را    ه ا م  ه   
ر در  ه  ه  دا   مح  ا   ر  ا  ص ا در   م
ا  ر  ه  ه  دارد  ا  ه  ا در م ح  ا  ا مه  ا 
ه   حه  د م  مح ه  ه   ر  ه    در 
ا  ا د  د  ه  ا  ارا د ا ا ا  ه د  ا   در م ا
د  ر  م   1   1 اد  ه م ا  ه م ه  م ر  ا   ه 
 1 1 1 ر   8 د   ص ح م ه  ا ر ف ا  ا

1 ر  اص دا م  ه  ا  م  د    مح   
1 ر   ه دادر   ه   ر   ا   

ر    1 ر   ر  ه ا  د ر  در      
در     ر  در  ا م  را ص ا ص ا  در    ا
ا  ا در  م    ر  ا   ا ا  ا ا  

ه    1 م  اصف م   ا  در مح مح 
ه ر  م  اصف  ا   را     

در ه    1
رای اب

8 م ر  مه  ر داد  8 ه    1

ا    ر م ا   را  ا اصف  ه 18 
ر  ه ادار    م   ه  اصف    م
ه  اصف   مف   م  ا       م
ه  م  ا   ر  مح  را  ا   ار  
ر  ه م ه مح   ا  ر    د ه  ه م ا ا 
ا م   را  ا  ر  ا ا  ا مح 
ا   را در  داد ر را م  را   در   م
ا  مح  مح م م  ا    م  ر م
ه  ا ه   ر  مح  م       
ه   8 1 1  1 ر 1 ه  ه     ه م  ر  م
ا  ه داد ه  ه   د را دادر    ه ا    م 
ا  ا     ه  ا د  ا ه اص م   م
ا  ا ا را    در  د  م ه  ر  در    ا

مه  ا   ا ا  ا ا رد  م ه   اد     ا ا
د  ه ا ا   دا د  ا را  م    ه  ا   
    1 1 اد  1    دادر م  م  1 اد 8 م
ه د   م ر  ف دا م  ه  ا  م  ه مح ر     

ر  ا  ه  ه    ر  دا  ا ه   ا ا اص   
ص   م    8 1 1 ر  ه ا  د را   دا  ه  دادر 
دد  در  ا م  ا ص ا      م در  
ا  ه  ا در ا  ا در     ر  ا ا   را ص

ا در مح  اصف  د   ا   م  ر   
م  را  ا  اصف  ه 18    1  م   ا 

در ه   ر  
رای اب

8 م ر  8 مه  ر داد ه     
ا    ر م ا   را  ا اصف  ه 18   
ا  ر م ه ادار    م   ه  اصف    م
ه  اصف   مف  ار   م       
ه  ه م ا ه  م ا  ا  م   را  ا 
را  ر ا مح  ه م ه مح   ا  ر     د
ر  در  ا م   م  ا  ر  ا ا 
ا  ر م ا   را در  داد را م  را  
ه م  ه م ا ه   م   م      
ه     88 1  8 ر  ه  ه      ر 
ا    ه داد ه  ه   د را دادر    ه ا  م 
ر  در  ا  ا    ا ه  ا د  ا ه اص م م
اد    ا ا ا  ا ا را    در  د  م ه 
ا  ه  ا  ه   م ا   ا ا  ا ا رد  م ه  
  1  1 اد 8 د م ه ا ا   دا د  را  م   
ه  ر        1  1 اد    دادر م  م
ه  ا ا اص  ه  د   م ر  ف دا م  ه  ا  م  مح
دا  ه  ر دادر  ا  ه  ه   ر  دا  ا  
ص  ا     م    88 1 ر  ه ا  د را  
در    دد را ص در  ا م  ا ص    م در  

د   ا  ا  ه  ا در ا  ا    ر  ا ا  
م  اصف م  ا در مح     م  ر   

ر  م  را  ا  اصف  ه 18    11   ا 
در ه    1
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يادداشت
یفراگیراست بیم کم

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه مشــکل کم آبی یک مشــکل همه گیر است و 
 تمام شهرستان ها به گونه ای با آن دســت و پنجه نرم می کنند بر لزوم پرهیز از 

بزرگ نمایی در این زمینه توسط برخی شهرستان ها تاکید کرد.

با مسئوالن

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز 
گفت: فرهنگ سازی در مورد تحقق شعار سال باید 

اقشار مختلف مردم جامعه را دربر گیرد.
علی مشربی، از انعقاد تفاهم نامه بین دبیرخانه کانون های فرهنگی 
و هنری مساجد استان اصفهان با 51 کانون فرهنگی و هنری مساجد 
شهرستان نطنز خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به منظور تقویت و 
هدایت فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان 
نطنز بر اساس موضوعات مهم روز منعقد شده است. مشربی با بیان 
اینکه این تفاهم نامه ها بر اساس فعالیت ها و برنامه های کانون ها 
در سال جدید طراحی و تنظیم شده است، افزود: مبنای برنامه ریزی 
ساالنه کانون ها، طرح اوقات فراغت تابستان و در مسیر توجه به اصول 
و سیاست های ســتاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون فرهنگی 
و هنری مساجد اســت. وی تاکید کرد: در این تفاهم نامه توجه به 
شعار سال به نام »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« و هدایت برنامه 
کانون های فرهنگی و هنری به این سمت، از جایگاه واالیی برخوردار 
است و کانون ها می توانند در بحث گفتمان سازی و فرهنگ سازی 
اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال، ازطریق برگزاری همایش، 

نشست، دوره و برپایی نمایشگاه ها، حول این مهم فعالیت کنند.
رییس اداره ارشــاد نطنز افزود: فرهنگ سازی در مورد تحقق شعار 
ســال، باید اقشــار مختلف مردم جامعه را دربر گیرد و با توجه به 
مردمی بودن کانون های فرهنگی و هنری مســاجد، این کانون ها 
می توانند نقش پررنگ تری را نســبت به دیگر نهادها و ارگان ها در 

مسیر تبیین و تشریح اهداف سال و تالش برای تحقق آن ایفا کنند.

مديرآموزش وپرورش اردستان خبر داد:

 برپایی نخستین جشنواره 
برترین های روستایی در اردستان

مدیرآموزش و پرورش اردســتان گفت: جشــن 
بزرگ فرهنگیان در ســومین روز از هفته معلم، 

ساعت 9 صبح در سالن ورزشی ارشاد برگزار خواهد شد.
عیسی شفیعی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه 
برنامه های هفته معلم از امروز مصادف با روز معلم آغاز خواهد شد 
گفت: امروز ساعت 7 صبح معلمان و فرهنگیان اردستان با حضور بر 
اق خواهند  سر قبور شــهدا، با آرمان های این بزرگواران تجدید می
کرد. وی با توجه به اینکه پس از این مراســم زنگ علم آفرینان در 
تمامی مدارس شهر به صدا در خواهد آمد، افزود: مسئوالن آموزش 
و پرورش به همراه مسئولین شهرســتان با حضور در مدارس نیز با 
اهدای شــاخه های گل به دبیران، از آنها تقدیر خواهند کرد. مدیر 
آموزش وپرورش اردستان با اشاره به اینکه جشن بزرگ فرهنگیان در 
سومین روز از هفته معلم ساعت 9 صبح در سالن ورزشی ارشاد برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: دراین مراسم، از معلمان نمونه مدارس نیز 
تجلیل به عمل می آید. وی با بیان اینکه اولین جشنواره »برترین های 
روستایی« در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در هفته 
معلم برگزار می شود، گفت: طرح دانش آموز ممتاز فرهنگیان نیز 

دراین هفته احیا خواهد شد.

اخبار

ا: دبیر ستاد انتخابات شهرستان شهر

ا   انتخابات شهر
کام الکترونی است

دبیر ستاد انتخابات شهرستان شهرضا 
گفت: یکصد شعبه اخذ رای در شهرستان 
پیش بینی شده اســت که از مجموع این تعداد، فرآیند رای 
گیری در شعب اخذ رای در شهرضا به صورت کامال الکترونیک 
برگزار می شود.محسن گالبی  رییس ستاد انتخابات شهرستان 
شهرضا، در جلسه مشــترک هیئت های اجرایی و نظارت و 
بازرسی ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستای 
این شهرستان، عنوان کرد: انتخابات آزاد، یکی از دستاوردهای 
مهم نظام مقدس جمهوری اســالمی اســت که در نتیجه 
تالش های امام راحل)ره( و هدایت های رهبر معظم انقالب و 
اهدای خون هزاران شهید به دست آمده است و به همین دلیل 
باید از آن صیانت کنیم. وی اظهار کرد: در شهرستان شهرضا 
حدود 3هزار نفر در فرآیند برگزاری انتخابات مسئولیت دارند 
7 نفر به طور مســتقیم درگیر برگزاری  که از این تعداد، 
انتخابات هستند. فرماندار شــهرضا بیان کرد: آرای مردمی 
در انتخابات یک امانت الهی است که باید با همه توان از آن 
8 درصدی شمار  صیانت کنیم.گالبی، با اشاره به افزایش 
ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
در این شهرستان، گفت: در فرآیند بررسی صالحیت های این 
افراد، آنچه بیش از همه بر آن تاکید شد، حف آبروی افراد بود 
و اعضای هیئت های اجرایی و نظارت نیز با در نظر گرفتن این 

مسئله، رسالت قانونی و انقالبی خود را انجام دادند.

ه ای  دستگاه  نص نق
نیترات زدا در فریدن

 رییــس اداره آب و فاضالب روســتایی 
فریدن گفت: 4 دســتگاه حذف نیترات 
به صورت نقطه ای در روستاهای این شهرستان نصب شده 
است. عباس رحیمی با بیان اینکه 27 روستای این شهرستان 
با جمعیتی بال بر 29 هزار نفر در قالب 8523 خانوار تحت 
پوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب روســتایی استان 
اصفهان قرار دارد، عنوان داشــت: طرح آب رسانی از منابع 
پایدار، در اولویت نخست این اداره است که درحال پیگیری 
آن هستیم و همکاری های الزم با پیمانکار طرح نیز در حال 
انجام است. وی  اعتبار منظور شده برای این طرح را حدود 
1میلیارد تومــان اعالم کرد و گفــت: اولویت بعدی که 
به صورت برنامه میان مدت  اجرا خواهد شد، حفر چاه آهکی 
در داران و دامنه است که با همکاری های صورت گرفته توسط 

شرکت آب منطقه ای در حال طی مراحل مقدماتی است.

یکــی از ویژگی هــای هر انقالبــی، ایجاد 
تغییرات اساســی در همه مبانی اجتماعی 
است. انقالب اســالمی ایران نیز با ایجاد تغییرات اساسی در 
این زمینه، کارهای زیادی انجام داد که یکی از آنها ایجاد بستر 
مناسب برای حضور بانوان در همه صحنه های اجتماعی بود؛ 
بانوان ایرانی بعد از انقالب اســالمی در سال 57 می توانستند 
آزادانه و بدون آنکه نگران تعرض کســی بــه حقوق فردی یا 
اجتماعی خود باشــند، در همه زمینه ها از جمله انتخابات، 

حضوری فعال داشته باشند.
رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »نقش و سهم بانوان 
در نظام، یک نقش فوق العاده و ممتاز اســت؛ همچنان که در 

اصل انقالب، نقش بانوان ممتاز بود.«
حضور بانوان در صحنه رقابت های سیاسی جامعه رفته رفته 
زیاد شــد؛ تا جایی که در برخی موارد رقیب اصلی مردان در 

فرآیند برگزاری انتخابات ها شدند.
اکنون در آســتانه یک تحول ملی هستیم که در هر منطقه از 
کشور به نوعی بروز پیدا می کند و آن تحول، انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستاست. در شهرضا حضور زنان در این دور 
4 نفر از  از رقابت های انتخاباتی بسیار چشمگیر است. حدود 
نامزدهای انتخاباتی در شهرهای شهرضا و منظریه از جامعه 
زنان هستند؛ زنانی با تخصص های مختلف که اتفاقا برنامه های 

کاربردی زیادی برای اجرا در سطح شهر دارند.
شهرضا یکی از باسابقه ترین شهرهای کشور در حوزه مباحث 
سیاسی بوده و آنچه از آن با عنوان کوتاه نظری سیاسی و تعصب 

اجتماعی یاد می شود، در این شهر کمتر مشاهده شده است؛ تا 
جایی که این رویکرد امروزه زمینه مناسبی برای حضور فعال 

بانوان در رقابت های سیاسی فراهم کرده است.
سمیه محمودی عضو فراکسیون بانوان مجلس، در گفت و گو 
با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان کرد: باید وضعیت 
اجتماعی بانوان ایرانی را در دوران قبل و بعد از انقالب اسالمی 
بررســی کنیم تا به موقعیت خوبی که اکنون به برکت نظام 

مقدس اسالمی برای بانوان ایجاد شده است، پی ببریم.
وی عنوان کرد: حضور پر شور و تاثیرگذار بانوان در طول تاریخ 
پر فراز و نشیب ایران، مسئله ای غیر قابل انکار و ثابت شده است. 
بانوان همواره در همه عرصه های تاریخی همپای مردان در راه 
دفاع از خاک کشــور و ارزش های اسالمی تالش کرده اند؛ اما 
میزان حضور این گروه از جامعه در ادوار مختلف، متفاوت بوده 
است.عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
انقالب اسالمی زمینه حضور مناسب زنان در جامعه را فراهم 
کرد؛ درواقع انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی)ره( 
کرامت حقیقی زنان را احیا و این امکان را فراهم کرد تا بانوان 
جامعه نیز با آزادی عمل بیشتر در کنار مردان در همه عرصه ها 
5 درصد از جمعیت  فعالیت کنند. محمودی ادامه داد: زنان 
جامعه را تشکیل می دهند و در دوران بعد از انقالب اسالمی، 
ازنظر اجتماعی و سیاسی جایگاه خود را پیدا کرده و در مسیری 

درست و الهی فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد: بیانات رهبر معظــم انقالب نیز درباره نقش و 
کارکرد بانوان در محیط جامعه و خانواده، بسیار قابل توجه و 

راهگشا بوده و الزم است این بیانات ارزشمند احصا شود و در 
یک مجموعه منسجم در اختیار همه قرار گیرد. عضو فراکسیون 
زنان مجلس شورای اسالمی، در بخش دیگری از سخنان خود 
تاکید کرد: بانوان جامعه باید توانایی و استعداد خود را در همه 
عرصه ها بیازمایند و با اســتفاده از توانمندی و دانشی که در 
اختیار دارند، در راستای خدمت به جامعه اسالمی تالش کنند.

محمودی گفت: بانــوان ثابت کرده اند کــه مهم ترین ارکان 
خانواده ها هستند و در تربیت فرزندان و اداره امور منزل نقش 
محوری را بر عهده دارند؛ از سوی دیگر بانوان جامعه اسالمی ما 
ثابت کرده اند که می توانند باوجود عمل به وظایف خانه داری، 
در عرصه های اجتماعی هم حضوری فعال و پر تالش داشته 
باشند. وی عنوان کرد: حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( 
مهم ترین الگوهای زنان جامعه ما هستند و مطالعه تاریخ اسالم 
نشــان می دهد که این اولیای الهی خدمات بســیاری برای 
اسالم و ترویج تعالیم انسان ساز آن ارائه داده اند و زنان جامعه 
ایران هم به ویژه در دوران بعد از انقالب اســالمی کوشیده اند 
تا در همین مسیر گام بردارند و موفقیت های چشمگیری نیز 

به دست آورده اند.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اســالمی، در ادامه این 
مطلب افــزود: مطالعه تاریخ اســالم نشــان می دهد که اگر 
شــخصیتی همانند حضرت زینب)س( و اقدامات و خدمات 
ایشان نبود، واقعه عاشورا و رشادت های امام حسین)ع( و یاران 
وفادار ایشان نیز به دست ما نمی رسید؛ به همین دلیل بانوان 
جامعه ایران اســالمی نیز تالش می کنند با الگوگیری از آن 

حضرت، در راه ترویج معارف عاشورایی گام بردارند.
محمودی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه خودباوری در بین 
بانوان جامعه گفت: بانوان جامعه بارها اســتعداد و توانمندی 
خود را در عرصه های مختلف نشان داده اند و انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا نیز فرصت دیگری است که این قشر از 
اجتماع، بار دیگر با حضوری پر شور، توانایی خود را ثابت کنند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی همچنین اظهار 
کرد: بانوان حوزه انتخابیه شهرســتان های شهرضا و دهاقان، 
همانند سایر بانوان جامعه اسالمی، قانونمندی و تدین و التزام 
به مبانی دینی و انقالبی را ثابت کرده اند و اکنون باید در عرصه 

انتخابات نیز حضوری فعال داشته باشند.
محمودی گفت: تاکید بر ضرورت حضــور بانوان در جامعه و 
در عرصه فعالیت های سیاسی و اجتماعی، به منزله نفی نقش 
موثر و توانمندی آقایان نیست؛ بلکه این تاکید به این معناست 
که باید زن و مرد در محیط اجتماع، همپا و دوشادوش یکدیگر 

فعالیت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تاثیر دیدگاه های 
سیاسی در انتخابات ریاســت جمهوری، به دلیل اینکه یک 
فعالیت سیاسی و در سطح ملی است، امری انکار ناپذیر است؛ 
اما انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نباید سیاسی شود.

عیت اجتماعی   بايد و
بانوان ايرانی را در 

دوران قبل و بعد از 
انقالب اسالمی بررسی 

کنیم تا به موقعیت 
خوبی که اکنون به برکت 

ام مقد اسالمی  ن
برای بانوان ايجاد شده 

است، پی ببريم

م تاار ازش ابتهایسیاسی رر بانوانور

ه بیش از همه جل توجه  یات مرحله ثبت نام، شايد آن با نزديک شدن به ايام انتخابات و انتشار جز
ور در رقابت های سیاسی است. می کند، استقبال بانوان از ح

نز: ريیس اداره فرهن و ارشاد اسالمی ن

فرهن سازی در مورد تحق شعار 
یرد سا اقشار مختل مردم   را دربر 

نز ن

اردستان

ا شهر

ا شهر

فريدن

رای اب
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ترسیدگی و اب
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روم قم رمنا تی بخارین از بی توزی
قائم مقام کمیته امداد اســتان چهارمحــال و بختیاری، از توزیــع یک هزار و 
589بخاری نفتی در مناطق محروم فاقد گاز خانگی در چهارمحال و بختیاری 

خبر داد.

اخبار کوتاه

 انهدام  باند تهیه و توزی 
مواد مخدر

2 باند تهیــه و توزیع مواد مخــدر در عملیات مشــترک پلیس 
اســتان های چهارمحــال و بختیاری، یــزد و کرمــان، منهدم و 

468کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.
ســردار غالمعباس غالمــزاده فرمانــده انتظامــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در پی کســب خبری مبنی بر قصد ســوداگران 
مرگ برای حمل مواد مخدر عمده از شرق کشور به مناطق غربی، 
 موضوع در دســتور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 

قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررســی صورت گرفته 2 دســتگاه کامیون این 
قاچاقچیان در اســتان های کرمان و یزد شناســایی شد و تحت 

تعقیب قرار گرفت.
غالمزاده اضافه کرد: پس از اخذ نیابت قضائی و با همکاری عوامل 
پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان و یزد، این خودرو ها، متوقف و در 
بازرسی صورت گرفته، 468 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای 

جاسازی شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 4 قاچاقچی نیز در 
این راستا، دستگیر و به همراه مواد مکشوفه به منظور طی مراحل 

قانونی، به مراجع قضائی معرفی شدند.

  هزار تن شیر 
هارمحا و بختیاری تولید شد در 

23 هزار  مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تن شیر خام در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته تولید شد.

ذبیح ا... غریب با اشــاره به این موضوع، اظهار داشت: تولید شیر 
در سال 95 نسبت به سال 94 در این استان افزایش داشته است. 

وی در ادامه عنوان کرد: در سال 94 میزان شیر تولیدی این استان 
299هزار تن بوده است. 

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افزایش 
تولید شیر طی سال های گذشته در این استان، به واسطه توسعه 

شهرک های دامپروری بوده است.
 وی ادامــه داد: بــا راه انــدازی شــهرک هــای دامپــروری 
 جدیــد، زمینه افزایش تولید شــیر این اســتان فراهــم خواهد 

شد.

هارمحالی، به اردوی تیم  ورزشکار 
ملی وزنه برداری دعوت شد

محمد حسین رییسی، وزنه بردار استان چهارمحال و بختیاری، به 
اردوی تیم ملی دعوت شد.

به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیاری، 
محمد حسین رییسی وزنه بردار استان چهارمحال و بختیاری به 

اردوی تیم ملی دعوت شد.
محمد حسین رییسی برای شــرکت در رقابت های وزنه برداری 
 قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی کشور نپال برگزار خواهد شد، 
با دعوت کادر فنــی تیم ملی وزنــه برداری بــه اردوی تیم ملی 

کشورمان دعوت شده است.

حمید ملک پور اظهار کرد: جلوگیری از هدر رفت آب، نیازمند 
برنامه ریزی و مدیریت منابع بوده و متاسفانه به این امر کمتر توجه 
شده است. فرماندار شــهرکرد با بیان اینکه اهمیت این مسئله 
بایستی از سال های گذشته مدنظر قرار می گرفت، افزود: اکنون 

نیز نباید زمان را از دست داد.
ملک پور، با اشاره به تشکیل کارگروه احیای دشت شهرکرد در 
فرمانداری در راستای غنی سازی چاه های زیرزمینی، بیان کرد: 
روند منتقل شدن روان آب و آب های باران توسط دو تا سه کانال 
هدایت به مناطق جنوبی و دشت شهرکرد در حال بررسی است.

فرماندار شهرکرد تاکید کرد: بعد از هر بارندگی، آب با سرعت 

از دشــت خارج شــده و از طریق رودخانه خراجــی به بیرون 
از شهرســتان می رود؛ لذا بایســتی برای حف آب در دشت 

برنامه ریزی موثری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: طبق پیش بینی صورت گرفته مقرر شده است 
که هفت سد خاکی از ابتدا تا انتهای دشت شهرکرد به منظور 
احیای این دشت احدا شــود که مقدمات اجرای یکی از این 

سدها فراهم شده است.
ملک پور اجرای طرح های گابیون بندی به منظور جلوگیری از 
خارج شدن آب باران  در دشت و آبخیزداری را از عوامل موثر در 
نشســت آب به الیه های زیرزمینی و غنی شدن چاه ها دانست 

و گفت: مقدمــات الزم برای انجام این فعالیت ها مهیا شــده و 
برنامه ریزی علمی و جامعی در دست پیگیری است.

وی با اشاره به هدر رفت آب و لزوم احساس خطر و جدی گرفتن 
این امر، اظهار کرد: اگر این وضعیت ادامه یابد، در سال های آینده 

با کم آبی زیادی روبه رو می شویم.
ملک پور، ارتفاعات اطراف شهرستان ازجمله وجود کوه جهان بین 
در منطقه هفشجان، ارتفاعات شمال و شرق شهرکرد، مجاورت 
فرخشهر و منطقه تنگ صیاد را برای اجرای طرح های آبخیزداری 

مناسب عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: اهتمام تمامی نهادها اعم از جهادسازندگی، 
آب منطقه ای و آبفای شهری و روستایی در این زمینه الزم است.

فرماندار شهرکرد اظهار کرد: مهم ترین عامل فرونشست دشت 
شهرکرد، کاهش آب های زیرزمینی است.

وی ادامه داد: سطح ایســتایی آب در دشت شهرکرد به 26متر 
رســیده اســت. ملک پور اجرای طرح آبخیزداری در مجاورت 
مجتمع دامپروری فرخشهر، هدایت سرریز منبع آب کوهرنگ 
به دشت شهرکرد، ایجاد دو کانال انتقال آب با کمک شهرداری و 
هدایت آب تا جنوب شهرکرد را از اقدامات صورت گرفته در این 
زمینه برشمرد. وی اضافه کرد: انتقال آب از جنوب شهرکرد به 

دشت شهرکرد با کمک کشاورزان در حال انجام است.
ملک پور خاطرنشــان کرد: طرح  های آبخیزداری مصوب شده، 

امسال با تامین اعتبار الزم اجرایی خواهند شد.
فرماندار شهرکرد اظهار کرد: فرونشست آب در دشت شهرکرد، 
موجب ایجاد گرد و غبار در برخی از فصول ســال شــده است 
که کاشت گونه های جنگلی در ارتفاعات شاه منظر در جنوب 
شــهرکرد، از اقداماتی اســت که به زودی در راستای حل این 
8 حلقه چاه  موضوع انجام خواهد شد. وی در پایان گفت: تعداد 
مجاز در دشت شهرکرد وجود دارد و خوشبختانه با کنترل های 
 انجام شــده، وجود هیچ چاه غیــر مجازی تاکنــون گزارش 

شده است.

فرماندار شهرکرد:

میشو دا ا شتشهرکر ر اکی تسد ه

بعد از هر بارندگی، 
آب به سرعت از دشت 
خار شده و از طريق 

رودخانه خراجی به 
بیرون از شهرستان 
می رود؛ لذا بايستی 

برای حف آب در دشت 
برنامه ريزی موثری 

صورت گیرد

ايسنا: به گفته فرماندار شهرکرد، طبق پیش بینی صورت گرفته، مقرر شده است که هفت سد خاکی از ابتدا تا انتهای 
ور احیای اين دشت احدا شود که مقدمات اجرای يکی از اين سدها فراهم شده است.  دشت شهرکرد، به من

با مسئوالن

ال و بختیاری: هارم ريیس پارک علم و فناوری 

حمایت شرکت های دان بنیان 
ا است زمینه ساز ایجاد اشت

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: 
حمایت شــرکت های دانش بنیان، زمینه ســاز ایجاد 

اشتغال در این استان است.
اســماعیل پیرعلی در نشســت توسعه شــرکت های 
دانش بنیان، با اشــاره به اینکه حمایت شــرکت های 
دانش بنیان زمینه ساز ایجاد اشتغال در این استان است، 
اظهار داشت: توسعه شــرکت های دانش بنیان در این 
استان نقش مهمی در ایجاد اشــتغال دارد و باید تالش 
کرد که زمینه افزایش و توسعه شرکت های دانش بنیان 

در این استان فراهم شود.
وی عنوان کــرد: باید روحیه حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، در ارگان های دولتی این استان ایجاد شود.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: توسعه شــرکت های دانش بنیان نقش مهمی در 

تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
وی ادامه داد: باید رویکرد دانش بنیان در این اســتان 

نهادینه شود.
 رییس پارک علــم و فناوری چهارمحــال و بختیاری، 
با اشــاره به اینکه توســعه کارآفرینی از دستاوردهای 
شــرکت های دانش بنیان اســت، ادامه داد: با ترویج 
فرهنگ کارآفرینی در جامعه، زمینه ایجاد اشتغال فراهم 

می شود.

تحق اقتصاد مقاومتی، نیازمند 
کارعلمی و پژوهشی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال 
و بختیاری گفت: اجرای برنامه هــای اقتصاد مقاومتی 
در این استان در سال گذشته، از مهم ترین اقدامات این 

شرکت بوده است.
تورج احمدپــور عنوان کــرد: محقق شــدن اقتصاد 
 مقاومتــی در جامعــه نیازمند کارعلمی و پژوهشــی

 است.
وی گفت: باید از ظرفیت جوانان محقق و کارآفرین برای 

تحقق اقتصاد مقاومتی بهره گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و 
بختیاری، همچنین بیان کرد: بهره گیری از پژوهش های 
 علمی و تحقیقاتی، از مهم ترین برنامه های این شرکت

 است.

ایرنا: مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری، از رشد 
46درصدی فوتی های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر سال  7

گذشته در این استان خبر داد.
 3 منصور فیروزبخت افزود: پارســال 44 معتاد و سال قبل 

معتاد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر در استان فوت کردند.
وی با بیان اینکه تعداد آمار فوتی های ناشــی از سوء مصرف 
موادمخدر استان، براساس تعداد پرونده های تعیین علت فوت 

4 تن مرد  ارجاعی به پزشکی قانونی است، افزود: از این تعداد 
 1 و 4 نفر زن بودند. به گفته وی، ســال گذشته 28 هزار و 5
معاینه در پزشکی قانونی استان انجام شد که نسبت به مدت 

3درصد افزایش داشته است. مشابه سال قبل 9
وی تصریح کرد: از این تعداد، 19هزار و 669 معاینه، مربوط به 
مردان و هشت هزار و 436 معاینه، مربوط به زنان بوده است. 
فیروزبخت افزود: سال گذشته 568 جسد به پزشکی قانونی 

ارجاع شد که از این تعداد، 443 جسد مرد و 126جسد زن بود 
که با این حساب، تعداد اجساد معاینه شده سال گذشته نسبت 
4درصد افزایش داشته است. وی  به مدت مشابه سال قبل 6
گفت: 219 فوتی تصادفی طی همین مدت به پزشکی قانونی 
11درصد  ارجاع شد که این تعداد نســبت به مدت مشابه 3
افزایش داشته است. مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و 
12درصدی معاینات اجســاد حواد  بختیاری، از کاهش 5
کار در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته اجساد 14 
فوتی ناشی از حواد کار، در پزشکی قانونی استان معاینه شد.

هارمحا  رشد  درصدی فوت ناشی از سو مصرف مواد مخدردر 

مزایده
 8 8 ر   1 881 1 ا  ر در  1
1 م اصف در  دارد در  ه  ا ا  1 ا ه  ر  
ف  ر   م ه  مح ه مح  1 م    1 ه   
م  ا  رم ار      مح  ا 1  مح   
ه  ا ه  د ا  دا  ه  م مح  ه م   ا   م 
ه  ا د  ه   ا م  ه    ا ر مح ه   مح 
 8 ر  ر  م 1 ر   ر  8 ر ا ا م
ه ا  دا   ه م ا   ار   ا   م ار م ه  ا  ا
ه  ر 8 ر  18     اصف در  8     اص  
ر  ه  ا  ر   ر    در مح م  
ا در اصف   ا ا م  ا  ر  ا م     م 
ه    81 ر    د   1 ه  ه  ه  دا د 
ر  ه  ار    ا ا   د   م ه  
ه   ا  م م 1% م ار  را در  ا  ه      ا 
ار    را  ا  د  م ا  1 1 1 ر 8 ه  د داد 
ا  د م  د   م م را   ه    را  ا دا
ف د   ه  دا  ه  1% ا ر  دا  در  ا ا  ر م ا 
ر در  رد   د  ه   م  م م ر  ا   
ر  ا       ر  ا ر دارا  ا   ه  م 
1 ر  ر ار م  م   راد م     
م  اصف  1 داد  ه  ا ا  دد  ا  ا رد م 

در ه  
ترسیدگی و اب

ا  ا داد ا ر  ا  1 ه  11 در   
ا  د ا  ر  ه   صف    ه  م  م
ا  د  ه م ا  ه  د  1   ص   ر  م
ه  ه ا  ا  ا  ر  ا م   ا در  ا م   
ر    ه    ر د ا  ار  ر م ا در  
ه   را  ا اصف  81 م  ص   1

ا   را ا  ه  داد ه   ا را  ا اصف م
د  ر  ر ا     م ا م  ر   در ص
ر  م  را  ا  اصف  ه     1  ا 8

در ه 1   11  
ترسیدگی و اب

ح  ر ص ا   ا   1 ه  1 در   
ه    ه  ف ه  ه  ا م  م ا    م داد
ر   ه م ا ر  د ا  ر  اد در   م
ا   د  ه م ا  ه  د ا   8 ص     
ا م   ا در  د    دادر م م ا م ا   
ا  ار م  ا در اصف ا ه  ه ا  ا  ا  ر 
ا   را ا  در  ه  داد ه   ا را  ا م ر 1 
د ا  ر  ر ا     م ا م  ر   ص

در ه 1   11 ر د م  را  ا اصف  ه     1
ترسیدگی و اب

ر  ا   ا   1 ه  1 در   
ه  ه  ف ه  ه  ا م  م ا    م داد ح  ص
ر  ه م ا ر  د ا  ر  ه در      ا
ا  د  ه م ا  ه  د ا     8 ص  
ا  ا در  د    دادر م م ا م ا    
ا   ا در اصف ا ه  ه ا  ا  ا  ر  م  
ا   ه  داد ه   ا را  ا م ر 1  ار م 
ر  ر ا      ر    را ا  در ص

را  ا اصف ه     1 د ا   م ا م 
در ه 1   118 ر د م   

ترسیدگی و اب
ا  ا  داد ه  ا ا  ه 1   1 در   
د ا   د   ه     11 8 ه م  م  م
ه م ا  ه  د ا   ر       ا م ر 
ا در  د    دادر م م ا م ا  ا    د 
ا   ا در اصف ا ه  ه ا  ا  ا  ر  ا م  
ا    ه  داد ه   ا را  ا م ر 1  ار م 
ر  ر ا     م  ر   را ا  در ص
ر  م  را  ا اصف  ه     18 د ا  ا م 

در ه 1   1 8
ترسیدگی و اب

ر مح  ه  ر  ا    1 ه  1 در   
ه  ه ا  ه  ا م  م ر داد    مح  م 
ه     ر ا م د ا  ر  ر   د    
ا  ا م ا    د  ه م ا  ه  د ا    
د ا  ا در   ه  ه ا  ا  ا  ر  ا م   در 
ر   ص    ه    ر  ار  ر م
را  ا اصف  ه   را  ا اصف  81 م  1
ر   ر   در ص ا   را ا  ه  داد ه   ا م
ه     18 د  ا  ر ا     م ا م 

در ه 1   1 ر  م  را  ا  اصف 
ترسیدگی و اب

ر      ا مح  1 ه  1 در   
د  ا  ر  ه   ه   ه  ا م  م ر داد مح  م 
د  ه      ر ا م د ا  ر    
ا  ا در  ا م ا    د  ه م ا  ه  ا  
د ا   ا در   ه  ه ا  ا  ا  ر  م  
 81 ر   ص   1 ه    ر ار ر م
ه  ه   ا را  ا اصف م ه   را  ا اصف  م 
ر  ر ا   ر   در ص ا   را ا   داد
را  ا  ه     1 د  ا     م ا م 

در ه 1   1 ر  م   اصف 
ترسیدگی و اب

ا  د      ه  ا ا ه   18 در  
ا اصف  ه   مح  ه م  ر  ا م  م  داد
د ا  ر       ا م د ا  ر   
د   ه م ا  ا م ا    د  ه م ا   ا   
ه  ه ا  ا  ا ر  ا م   ا در    دادر م م
ر    ه    ر د  ا  ار  ر م ا در  
ه   ا 1 م ه  را  ا اصف   81 ص    1
ر در  ر  ر   در ص ا   را ا  ه  داد
  1 ه  ا   ا   ا      م ا 

در ه    1 ر  م  را  ا  اصف 
ترسیدگی و اب

ا م      1  1 1 ه  1 در   
ه     مح   ه   ه  ا م  م داد
ر     ص   ه م ا ر  د ا  ر 
ا در  ا م ا    د  ه م ا  ه  د  
ه      ه  ه ا  ا  ا  ر  ا م  
ر   ه ر م ام  م  ر را  ر   ا 
ا   را ا  ه  داد ه   ا را  ا اصف م

ر  ر ا     م ا  ر    در ص
را  ا  اصف  ه 1   د  ا   م 

در ه 1   118 ه ر  م 
ترسیدگی و اب

ا م      1  1 1 ه   در   
د  ه     مح   ه   ه  ا م  م داد
د  8 ص   ر     ه م ا ر  ا  ر 
ا م  ا در  ا م ا    د  ه م ا  ه   
ر  ه       ا  ه  ه ا  ا  ا  ر   
را  ا اصف  ر   ه ر م ام  م  را  ر
ر   ر   ا   را ا  در ص ه  داد ه   ا م
ه 1   د  ا  ر ا     م ا م 

در ه 1   118 ه ر  م  را  ا  اصف 
ترسیدگی و اب

ا  د داد ا ر  مف ه   1 در  
د ا   ه    ا   ه م  ر  م  م
ه م  ا    د ا    1 ر 1   ا م ر 
د    دادر م  ه م ا  ا م ا    د  ا  
د  ا  ا در   ه  ه ا  ا  ا ر  ا م   ا در  م
ر   ص     ه    ر  ار  ر م
ا  ه  داد ه   ا ه 18 م را  ا اصف   81 1
ر در  ر ا     ر   در ص   را ا 
را  ا  ه 18    1 ا   ا    م ا 

در ه 1   1 ر  م   اصف 
اریه ا اب

 8 ر  1  1 ا  ر در  
د  ر ه  ه  ا    م  ه ا ه 1   ر  
ا  ر داد ه ا داد ر  1  ه  ر     ه   
ه  د در ا  م ر  د    ه م ا  ه  اصف م   
مه   ا   در  ا ر ف م 1   دادر  د   م
دد  ا م د  م   ر  م  ر    م  ا
ه  ر ر ا ر   ه    در ص ر   در ا   م ا 
ر  ه ا داد  1 ا   ا  ا     م ا 

در ه 1   1 م  م  ا  اصف  ا  داد
اریه ا اب

 8 1 ر    1 ا  ر در  
اد  ه   ه ا ا   اد  ه   1  ا  ه 1 ر  
د  را  ا  د  ه  را    مه  ح   ه ا  ا  مح 
ه  ا    ه  ا     ا دار    م
ح  ا   1 د   ه 1 ا در   ر ا  ا داد ا   
ا  ه در ا د  م ا م  د مح ا ه م  ا ه  ه  ر ا ا
ه  ا  ف م ر  م  ا در ام 1   دادر داد   د  م
م  ا  ر داد ه  داد ر  در  ر ا د ا    م ا  م
ر  ا  ر   د در ص ه ا    اصف   
ه  ه    ا    ا  م  ر  ا ر ا  م ا 
م  ا  ا  ر داد ه  داد  1  داد م   ا 

در ه    1 1  اصف 
یت دانسندما ف

ه    ه ا   1 1  – 1 در 8 ر ص  
ارد  ر  ه  ا   ه در مه   ارا     ا 
ر   د  ه  د ه ا د  ا  1 ه 8 ر  م
ا   د   م  ه 1 اصف م مف 1 د ه 8 ر م
1 در صفحه  8 ه   8 1 اصف  ا در   1  ا 1 اص   

ه م  ه  د  در    8  ص 1 ر   ح  18 د ام   
ه  ه  ر دا د  ا ه ا م     81 11 ه  ر ر 8 م را 
ر  م  ا ص د ا  در د  ر مف ه   ا  م  
  1 د  د   اص  م ه ا ا  ا م د ا  ا م  را 
ه م  ه   م ه  م ا م د  مه   در    م 
ر ا   م د ر  ر ا د م ا  د  د  م  م  
ه ا ادار   ر  ه  م ه اص  م   م د را   ارا ا  ا
دد   د  ه   م ه ارا ر  اص  م  ا ص ا   م
ا اص  م   ر ا ا   در ص ر ا ا ا  م م
ا  ا  را  ر  م ا  م ه ص ا  د ا ه  ه ارا م  م

در ه   ه  اصف  د  ام م ر ر ادار  ا   
اریه ا اب

 8 ر  8  1 ا  ر در  8
اد  ا م  ا  ه   ا ه ا   1 ه 1 ر  
 1 ر  1 ه  ه   م ا ا د  ف مه   ا اد ص ه ا
د    ه م ا  ه  ا اصف م    ر داد ه ا داد
ا    ف م 1   دادر  د  ه  م د در ا  م ر 
دد  ا م د  م   ر    م  ا مه   در  ا ر
ه    در  ر   در ا   ر  م  م ا 
ا    ه ا     م ا  ر ر ا ر   ص

م  م  ا  اصف  ا  ر داد ه ا داد  1 ا 
ر  ه    ا در ص ه ا م ا  د را  ه   ا  م
ا  د  ه  ا  در م     ارا ه م ف  ه  ا  م
ا   ا  در    ه ا ص  م م  ا  

در ه    18 د  ام  ا اصف  ر ر ادار  ا  
ه ما رهی ت

ه  م  ه ا   1 1  – 1 در  ر ص  
ا    ه ا  ا    ر   در  
ا   ه     ا م  ه   1  اصف  ا در  
ا    د  در ا ا  ا را   دا م م  
ه  ه م  ر ر داد  مه    1 اص   د  م
ه  ه ا   ا را  ا   1 م 1 ه  ر 1 م 1 ر 1
ر  د ا  م  م م رد  ا  ار ر  م  م   
د  ه    1 1 ه  ر 1 م 8 818 ر  ه م   را 
ف  ه ا   ر دا د   ا ار  ه  اصف  د  ام م  ا
ه در  ا   م مه  ا م د     ه مف ه  ا   ارد  ا 
را   را   م  م ف   د   ر  م  ا مه  ر
ه  ر ه  در ص ا ه  اصف م د  ام م ه  ا در    
حه  ا ص ه م ه م  م  ر ا   ر ا ا ا      م 
ر  ه    ا در ص ه ا م ا  د را  ه   ا  م
ا  د  ه  ا  در م     ارا ه م ف  ه  ا  م
ا   ا  در    ه ا ص  م م  ا  

در ه   د  ام  ا اصف   ر ر ادار  ا  
ترسیدگی و اب

ا م   ر داد ا ا م  1 ه   در   
د ا   ر مح    ه    ه ا   ا  ا  ا
ه م ا  ه  د   ه       ر ا م ر 
ا  ا   ا م   ا در  ا م ا    د 
ه ر  ر را  ر ه       ا  ه  ه ا  ر 
را   ه 1   را  ا اصف  ر   م ام  م 
ر  ر   ا   را ا  در ص ه  داد ه   ا ا م
ه 1   1 د  ا  ر ا     م ا م 

در  ه 1   118 ه ر  م  را  ا  اصف   
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ه در صفحه  ر  م  را  ا  اصف   
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 رسا هان ا جویانکمیتهامدا دمد ر  ایی ک و
جالل یزدانی معاون حمایتی و سالمت کمیته امداد استان اصفهان گفت: سال 
1 درصد از مددجویان از پوشــش کمیته امداد خارج شدند.درحال  گذشته 

1 خانوار مستمری بگیر تحت پوشش کمیته امداد هستند. حاضر 88 هزار و 

ره بین

من یک دبیر هســتم.خانه ای در گوشه ای 
از شــهر دارم و در کنار اتاقم میز کاری پر از 

کتاب و برگه و جزوه. 
روزگارم بین برگه های امتحانی و مطالعه کتاب های درسی و 
کمک درسی سپری می شــود. من وقت چندان آزادی ندارم 
چون یک دبیر هســتم. شغل من از شــلوار پارچه ای و کیف 
پربارم مشخص است. عینکی به چشــم دارم و چین هایی به 
صورت و موهایی که یا ریخته است و یا گرد سال ها پای تخته 
سیاه ایستادن بر آنها نشسته است. من اصال بدریخت نیستم. 
شغل من را شغل انبیا نام نهاده اند شاید  به این خاطر است که 
ل انبیا از جهت های گوناگون آسیب می بینم، من باید صبر  م
ایوب داشته باشم و معجزه عیســی و مهربانی ابراهیم و عمر 
نوح ؛ اما من پیامبر نیســتم من یک دبیر هستم . ممکن است 
نام مرا روزی چندین بار بشــنوید از زبان دانش آموزانی که از 
بی عدالتی یا سختگیریم می نالند؛ از گوینده اخبار که با تأسفی 
عمیق از شکنجه های کالسی من می گوید  و افزایش حقوق 

ده درصدی مرا در بوق و کرنا می کند. من در طول ســال باید 
همه دانش آمــوزان را از خود راضی نگــه دارم همه را عادالنه 
بنگرم وحق اشتباه ندارم. من وکیل یا حقوقدان نیستم من یک 
دبیر هستم.مالقات با من کار سختی نیست، منشی یا دفتردار 
ندارم چون اصال دفتر شخصی ندارم و زنگ های استراحت که 
لیوان  چایی به دست در گوشه دفتر مدرسه نشسته ام موظف به 
دیدار مراجعه کنندگان هستم. وقت استراحت برای من مفهوم 
چندانی ندارد چون من دکتر یا مهندس و یا حتی کارمند یک 
اداره نیستم؛ من یک دبیر هســتم.در محل کار، دانش آموزان 
متفاوتی حضور دارند، برخی به دلخواه و با شوق آنجا هستند 
و عده ای با زور و اجبار. هر کس از یک تفکر و سطح فرهنگ و 
با آرزوها و اندیشه ها و سطح توقعات متفاوت و من در این بین 
باید با تک تک این دانش آموزان در تکاپو باشــم. به توقعات و 
انتظارات هر یک پاسخ مناســب بدهم .همه را از خود راضی 
نگه دارم تا مبادا گرد ماللی خاطر کسی را مکدر کند. من حق 
اشتباه ندارم گاهی حق دفاع از حق خود را هم ندارم چون من 

یک دبیر هستم. زندگی من سیر یکنواخت و یکسانی دارد. از 
مدرسه ای به مدرسه دیگر از کالسی به کالس دیگر و از نسلی 
به نسل دیگر.من باید همگام با نســل های جدید پیش بروم 
باید نســلی را بفهمم که حتی خانواده هایشــان از فهم کامل 
آنها درمانده اند.من روانشناس نیســتم ؛من یک دبیر هستم.

هر ساله برای من بخشــنامه های جدیدی از ممنوعیت تنبیه 
بدنی و مجازات های آن ارسال می شــود، اما به موجب بند و 
تبصره هیچ قانونی، هتاکی و درگیری بــا من مجازاتی ندارد.

من موافق تنبیه بدنی نیستم چون من یک دبیر هستم.حقوق 
من مهم ترین معضل کشور من اســت. همواره بین بزرگان و 
اقتصاددانان درباره حقوق من بحث و اختالف است.من بهره ای 
از وام های کالن و افزایش های چند ده درصدی حقوق ندارم.

من سهمی از اضافه حقوق های بی مورد و حق ماموریت ها و 
سختی کارها و پاداش ها ندارم ولی در ازای همه اینها در فصل 
تابســتان بدون هیچ علتی حقوق دریافت می کنم.من با این 
حقوق می توانم بدون هیچ دغدغه ای بار ســفر ببندم و ذهن 
و روح خسته خود را با ســفر به خارج از کشور التیام دهم ولی 
همواره از چنین سفرهایی روی گردانم چون کشورهای مورد 
نظر من خانه معلم و یا کالس فرش شده برای اسکان من ندارد؛ 
پس به سفرهایی زیارتی داخلی قانع هستم چون من یک دبیر 
هستم.من هرگز بازنشسته نمی شــوم  و جزو قشر چند شغله  
کشور هستم.مشاغل دوم و سوم من هیچ ربطی با آن مشاغل 
دوم و سوم آقایان چند شغله ندارد. من یک طمعکار اقتصادی 
ل همه انسان ها ضعف هایی دارم  نیستم من یک دبیر هستم، م
و گاهی اشتباه می کنم هر چند حق اشتباه ندارم.حق من در 
مقایسه با همکارانم در کشورهای دیگر به درستی ادا نمی شود.

من سهمی از مســافرت ها و تفریح های آنچنانی ندارم و پس 
از ســال ها تالش، بهره مادی چندانی از کار خود نمی برم ولی 
هیچ یک از اینها برای من مهم نیست. من دانش آموزانی دارم 
که به آنها عشق،انسانیت،پاکی و درستی آموخته ام. من لذت 
یادگیری یک دانش آموز را با هیچ لذت دیگری عوض نمی کنم. 
برای من سالم یک دانش آموز فراموش شده ام پس از سال ها 
در خیابان با ارزش تر از همه مادیات است. آنهایی که امروز به 
مقامی رسیده اند و یا کسانی که به بیراهه رفته اند و دچار تباهی 
شده اند ،همه پشت نیمکت هایی نشسته اند که من یا همکاران 
من مقابل آن بوده ایم.من دبیر هستم و سعی می کنم وظیقه 
خود را به نحو احسن انجام دهم چون می دانم که از مهم ترین 

رکن های  یک جامعه سالم هستم .

مر عار لرستانی ؛ مورد عجی 

 قصوری که مقصر ندارد!
دلیل مرگ ناگهانی هنرمند کرمانشــاهی که به عقیده 
نزدیکان وی بر اثر »قصور پزشکی« ر داده بود، باالخره 
پس از چند هفته اعالم شــد. آنگونه که حجت االسالم 
محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در این باره گفت، 
پزشکی قانونی رســما اعالم کرده که مرحوم لرستانی 
بر اثر ســکته فوت کرده و قصوری متوجه پزشــک در 
مرگ او نبوده اســت. وی در ادامه بــار دیگر به گزارش 
رسمی پزشکی قانونی اســتناد کرد و افزود: » وی بر اثر 
سکته فوت کرده؛ البته دارویی که در بیهوشی مصرف 
کرده اند در ســکته او بی تاثیر نبوده است.« توضیحی 
که معنای آن، از یک سو مرگ بر اثر اتفاقی طبیعی )اگر 
( است و از سوی  بشود »سکته«را اتفاقی طبیعی خواند
دیگر، به تاثیر دارویی خاص در بروز عارضه سکته تاکید 
دارد. ظاهرا تهیه کنندگان گزارش پذیرفته اند که مرگ 
مرحوم لرستانی طبیعی نبوده، اما تاکید دارند که قصور 
پزشکی به گرفتن جان وی منجر نشده و از این رو قابل 
تعقیب نیست. چیزی شبیه طبیعی خواندن بروز تلفات 
در درمان های پزشــکی که ممکن است ناشی از قصور 
ال، از هماهنگ نبودن  پزشک معالج نباشد و به عنوان م
دارویی خاص با بیماری خاص نشأت گرفته باشد تلفاتی 
که در علوم تجربی تا حــدودی قابل پذیرش هم به نظر 
می رسد، اما نه به این صورت که پزشکی قانونی در ارائه 
گزارش و شفاف سازی در خصوص حادثه ای که جامعه را 
جریحه دار کرده از خود سلب مسئولیت کند. مسئوالن 
باید در خصوص مرگ عارف لرستانی توضیح کافی ارائه 
دهند تا مشخص شود چگونه فردی بر اثر تزریق دارویی 
خاص حیاتش را از 
می دهد،  دست 
امــا قصــوری 
صورت نگرفته 

است؟

وقتی حواد اتوبوسی زياد می شود؛

! مسافران مر
در رفــت آمدهای بی شــمار دنیــای امروز 
وسایل مختلفی کمک حال انسان شده اند و 
از رنج سفر او کاسته اند.درکنار وسایل نقلیه 
خصوصی، وسایلی چون هواپیما، قطار و کشــتی روزانه مسافران 
زیادی را به مقصد خود می رســانند. اتوبوس های مسافربری یکی 
دیگر از این وسایل هستند که می توان گفت پر کاربرد ترین وسیله 
برای مسافرت های بین شهری به حســاب می آیند. اتوبوس های 
امروزی در نام های تجاری و شــرکت های مســافربری گوناگون 
پذیرای مسافرانی هستند که به شوق رسیدن به مقصد و یا بازگشت 
به دیار خود، پای در آنها نهاده اند. روزگاری اتوبوس های بنز قرمز 
رنگ با امکانات محدود خود حرف اول را در جاده های ایران می زدند.
 اگر به دهه های گذشــته رجوع کنید حتما نام شــرکت معروف

 »تی بی تی« و یــا» ایران پیما« را به خاطــر خواهید آورد.کم کم 
اتوبوس های مدرن امروزی جایگزین دوستان فرسوده خود شدند 
تا مسافران با آسودگی بیشتر سفر خود را تجربه کنند. اتوبوس های 
رنگارنگ امروزی اگرچه امکانات بیشــتری به ارمغان آوردند ولی 
برخی هم عاملی شدند تا مســافران سالم به مقصد خود نرسند.در 
کشور پرحادثه ما اتوبوس های بین شهری یکی از مشتریان ثابت 
تصادفات هستند و هفته ای نیست که خبر از واژگونی  و یا سقوط به 
دره  اتوبوسی در جاده های کشور به گوشمان نرسد. هر اتوبوس بین 
سی تا چهل مسافر گنجایش دارد و به این جهت است که تصادفات 
اتوبوســی دردناک تر از تصادفات دیگر است.بررسی ها نشان می 
دهد ســرعت بیش از حد و ناتوانی در کنترل اتوبوس، عامل اصلی 
حادثه های اتوبوس های بین شــهری است.رانندگانی که بی وقفه 
در جاده هســتند، با ســهل انگاری خود جان چندین مسافر را به 
خطر می اندازند. با وجود نظارت دقیق پلیس راهنمایی و رانندگی 
بر رانندگان بین شهری، همچنان شــاهد تصادفات بین جاده ای 
ر اتوبوس های بین شهری در شب حرکت می کنند و  هستیم؛ اک
این می تواند عامل مهم دیگری برای ایجاد حادثه باشد. اتوبوس های 
جدید امروزی سیستم های پیچیده تری نسبت به همتایان قدیمی 
خود دارند به همیــن جهت رانندگان و تعمیــرکاران باید نظارت 
دقیق تری بر امور فنی اتوبوس داشته باشــند. نقص فنی اتوبوس 
یکی دیگر از عوامل تصادف در جاده های کشور است. اتوبوس های 
بین جاده ای از مهم ترین وسایلی سفر هستند که روانه تعداد زیادی 
از هموطنان را در سطح کشور به مقصد خود می رسانند . با وجود 
 نقش مهم شرکت های مسافربری و خدمات مناسب در امر سفر، گاه

 ســهل انگاری یــک راننده حــواد تاســف برانگیــزی را رقم 
می زند؛حوادثی که نه فقط یک یا دوخانواده که چندین خانواده را   

درگیر خود می کند.

مديرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

 جوان محبو شده
 از میان دود و آت رهایی یافت

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان از حریق 
ساختمان دو طبقه و محبوس شدن شــخصی در میان شعله های 

آتش در خیابان بزرگمهر خبر داد.
 بهزاد بزرگزاد اظهار داشت: ساعت 11 و 58 دقیقه روز یکشنبه با 
اعالم خبر حریق ساختمان دو طبقه و محبوس شدن شخصی در 
میان شــعله های آتش در خیابان بزرگمهر اصفهان نبش خیابان 
آراسته، بالفاصله اکیپ ایستگاه های 5-4 به همراه رییس ایستگاه 
مربوطه راهی محل مذکور شدند که در کمتر از 3 دقیقه اکیپ اول 

به محل رسیدند.
وی افزود: پس از رســیدن اکیپ اعزامی به محل، شاهد حریق در 
طبقه دوم ساختمان دو طبقه که به عنوان کارگاه چا روی هدایای 
تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته و محبوس شدن مرد 35 ساله در 
میان شعله های آتش بودند که بالفاصله به دو اکیپ مجزا تقسیم که 
اکیپ اول با استفاده از لباس ضد حریق نسبت خارج کردن شخص 
از میان شــعله های آتش اقدام و اکیپ دوم نسبت به اطفای حریق 

کارگاه و تخلیه واحدهای مجاور اقدام کردند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شــهرداری اصفهان  تصریح کرد: 
شخص مذکور با حضور به موقع و واکنش سریع اکیپ آتش نشانی 
از مرگ حتمی نجات پیــدا کرده و تنها از ناحیه دســت و صورت 
دچار سوختگی شده است که توسط اورژانس به بیمارستان سوانح 

سوختگی انتقال داده شد.

نشســت »جوانی فصل رویش« بــا حضور دکتر حمید حبشــی، 14 
19:3 در باغ نور برگزار می شود. رییس دفتر  اردیبهشت ماه ســاعت 
تخصصی مشاوره با بیان این مطلب گفت: سپری کردن زمان با جوانان، 
مقوله ای بسیار ارزشمند است و فضایی را فراهم می کند که نیازهای آنان 
در ارتباط با خانواده و والدین، برآورده شود.رییس فرهنگسرای پرسش 
تصریح کرد: این برنامه از ســوی فرهنگسرای پرســش به عنوان دفتر 
تخصصی مشاوره ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 
می شود که به پرسش های شهروندان در مورد »نحوه ارتباط و تعامل با 
جوان امروز«برای جلب اعتماد دوباره پاسخ خواهد داد. پرورش خاطرنشان 
کرد: عالقه مندان برای شرکت در این همایش با عنوان » با جوانم دوست 
19:3 به محل  باشم« می توانند روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 

باغ نور واقع در حد فاصل پل آذر و سی و سه پل مراجعه کنند.

رشد  درصدی 
مت  ارتقای کیفیت س

مدار اصفهان

زاری نشست  بر
 » »جوانی فصل روی

در با نور اصفهان

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: امروز سالمت روحی 
و جسمی اهمیت بسزایی دارد و ارتباط سالم بین مدیر و معلم، معاون و 

دانش آموز بسیار مهم و کلیدی است.
محمد حســن قائدیها اظهار کرد: خوشــبختانه در دولت تدبیر و امید 
همکاری دو طرفه ای میان دانشــگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش 
استان اصفهان وجود دارد.  وی افزود: امروز مرکز نوید در شهر اصفهان با 
حدود 2 میلیارد اعتبار واقع در ناحیه 5 احدا شده است که در 7 شب 
اول به صورت رایگان اقدام به ارائه خدمات مختلف پزشکی به همکاران 
فرهنگی از استان های مختلف کشــور می کند.وی با اشاره به اینکه در 
دولت تدبیر و امید گام های بلندی در حوزه سالمت در آموزش و پرورش 
استان برداشته شده است، بیان کرد: در طول 3 سال گذشته تعداد زیادی 

کلینیک پزشکی در شهرستان های استان احدا شده است. 

عیت پرونده  سرانجام و
تخلفات سهام پاالیشگاه 
اصفهان

به گزارش افکارنیوز،  ایرج حریرچی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین جزییات پرونده تخلفات سهام پاالیشگاه اصفهان به چه صورت است و 
آیا برکناری رییس هیئت امنای ارزی در ارتباط است؟ اظهار داشت: به طور کلی تخلفات باید توسط مراجع مربوطه بررسی شود و اگر در این زمینه محرز شود تخلفی 

صورت گرفته و قابل اعالم باشد توسط مرجع مربوطه اعالم می شود و در غیر این صورت اعالم نخواهد شد.
وی افزود: روند تغییرات مدیران در وزارت بهداشت طبیعی است و تا آخرین روز کاری خود را مکلف می دانیم که اقدامات الزم را جهت ارائه خدمت به مردم انجام دهیم.

سای دانشگاه های علوم پزشکی مدیران کل و ... الزم بوده تغییر کنند و تغییر رییس هیئت امنای ارزی نیز که از اقدامات ایشان تشکر می کنیم  حریرچی افزود: برخی از ر
نیز بر همین اساس بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: دلیل تغییرات این بوده یا خود مسئوالن مایل به ادامه فعالیت نبوده و یا قرار شده آن مسئول در 

جای دیگر مشغول خدمت و فعالیت شود و این تغییرات به طور کلی روندی طبیعی است.

رییــس اداره حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد اســتان 
1 وکیل نیکوکار سال گذشته به مددجویان  اصفهان گفت : 
زیرپوشش کمیته امداد اســتان اصفهان، خدمات حقوقی و 

مشاوره ای ارائه کردند.
جواد کرانی اظهار داشــت: هدف از این اقــدام اداره حقوقی 

کمیته امداد اســتان، آگاهــی دادن به 
مددجویان در مورد مســائل قضائی و 
استیفای حقوق خانواده های زیرپوشش 
و احقاق حقوق ســازمانی این نهاد در 
اســتان اســت. وی با بیان اینکه سال 
گذشته بیش از 881 فقره پرونده حقوقی 
در این اداره بررســی شد، افزود: دعاوی 
مطالبه مهریه و نفقــه، حضانت فرزند، 
طالق، مطالبه وجه، انتقال سند رسمی، 
الزام بــه انجام تعهد، تقســیم ماترک و 

ترک انفاق در دعاوی خانوادگــی از مهم ترین موضوعاتی بود 
که در این پرونده ها به آنها پرداخته شــده است. رییس اداره 
حقوقی و امور نمایندگان کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان بابیان اینکه بر اساس تفاهم نامه همکاری این نهاد با 
کانون وکالی دادگستری اصفهان و مرکز مشاوران قوه قضائیه ، 
مددجویان در صورت وجود دعاوی قضائی و مشکالت حقوقی 

به کانون وکال و یا مرکز مشاوران قوه قضائیه معرفی و خدمات 
حقوقی رایگان به آنان ارائه می شود، خاطر نشان کرد: مراجعه 
کارشناسان کمیته امداد به دادگستری ها و پیگیری مباحث 
حقوقی امالک و مســتغالت، رســیدگی به وضع محکومان 
حقوقی و پرداخت وام به محکومان از دیگر خدمات این اداره 
به مددجویان است. وی گفت: در این اداره 
در ســال 95 به 821 پرونده مددجویی 
رسیدگی شد که از این تعداد 769 پرونده 
12 پرونده کیفری بود و از میان  حقوقی و 
پرونده های وارده به این اداره، 119 فقره 
به منظور رفع مشــکالت به شورای حل 
اختالف ارجاع شده است. کرانی با اشاره 
5 فقره خدمات مشــاوره ای  به هزارو 1
 ارائه شده به مددجویان در سال 95 افزود :

36 مورد خدمت  در زمینه های   2 هزار و 
تنظیم اظهارنامه، دادخواســت، شــکوائیه و لوایح دفاعی در 
سال گذشــته توســط اداره حقوقی کمیته امداد استان به 
خانواده های زیر پوشش این نهاد ارائه شــده است. وی اظهار 
داشت: بیشترین دلیل مراجعه حقوقی مددجویان به این نهاد 
مشکالت خانوادگی است که درصدد هستیم با بهره گیری از 

توان مشاوران خانواده ، تعداد این نوع دعاوی را کاهش دهیم.

کودکان کار، کارگران کوچک ســرگردان در خیابان ها 
هستند که در صف حمایت مســئوالن و مردم، چشم به 
راه نشســته اند تا بزرگ همتی و دریادلی خود را به ر 
روزگاری که در آن به فراموشی سپرده شده اند به نمایش 

بگذارند.
نوید مسائلی، مدیر موسسه مردم نهاد 
طلوع مهر و دوســتی، حامی کودکان 
کار اصفهان با اشــاره به آسیب هایی 
که در راســتای کار کودکان به وجود 
می آید، گفت: بهره کشــی جنسی از 
کودکان توســط افراد ضد اجتماعی و 
گروه های تبهکار، از دست رفتن فرصت 
های آموزشی و ترک تحصیل اجباری، 
باال رفتن ضریب ســوانح و رویدادهای 
آسیب زا، احتمال ســوء مصرف مواد 

مخدر و سوء استفاده از کودکان در امر توزیع و فروش مواد 
مخدر، گرایش به بزهکاری به دلیل عدم حمایت و نظارت 
والدین و بســتگان کودک، ایجاد انگیزه در کودکانی که 
به دالیل متعدد عالقه ای به تحصیل ندارند و فرار آنها از 
خانه از جمله مهم ترین آسیب های ناشی از کار کودکان 
می باشــد.وی با بیان اینکه کار کودکان می تواند منجر 

به ارائه چهره زشــت از شــهر و تبعات ناخوشایند ناشی 
از آن شــود، بیان کرد: شــهرداری ها می توانند همین 
موضوع را مورد توجه قرار داده و آســیب های اجتماعی 
ناشی از آن را کاهش دهند. مســائلی تصریح کرد: برای 
پیشــگیری باید با سیاست گذاری مســئوالن استانی و 
حمایت و همراهی ســازمان های 
مردم نهاد، شــهروندان، صاحبان 
صنایــع و اصنــاف حمایت های 
مناســب اجتماعی و اقتصادی از 
این کودکان و خانواده هایشــان 
صــورت گیــرد. وی در خصوص 
بازگشــت کودکان کار به شرایط 
زندگی عادی خاطر نشــان کرد: 
توجه به کاهش آسیب های ناشی 
از حضور کودک در خیابان یا محل 
کار و بررسی و رفع علل و عوامل زمینه ساز مشکل جهت 
بازگشت کودک به شرایط زندگی عادی ضروری است. در 
صورت رسیدن به وحدت رویه، تجمیع امکانات ، استفاده 
از ظرفیت های موجود و پرهیز از فعالیت های جزیره ای 
می توان انتظار داشــت که به مروز زمان شــاهد کاهش 

حضور کودکان در خیابان ها و کارگاه ها باشیم.

ر کرد:  فعال اجتماعی در اصفهان م

والن ران کو خیابان ها در ص حمایت مس کار
ريیس اداره حقوقی کمیته امداد اصفهان:

 وکیل خیر با کمیته امداد استان اصفهان همکاری می کنند

س درمی امداد پ

به بهانه روز معلم؛

بیرهستم  منی

سیاوش
 پاک سرشت

حواد

درآتش سوزی خیابان شــریعتی که گفته می شود بر اثر نشت بنزین 
ر داده، اتومبیل امین زندگانی بازیگر صاحب نام سینما و تلویزیون 

کشورمان هم در آتش سوخت.

عکس روز

 خودروی آقای بازیگر
 در آت سوخت

يادداشت

خاص حیاتش را از 
میدهد،  دست 
امــا قصــوری 
صورت نگرفته 

است؟

سعید 
نريمانی 

معاون مشــارکت  های مردمی و اشــتغال بهزیستی استان 
اصفهان گفت: میزان مشــارکت های مردمی بهزیســتی در 
مقایسه با سال قبل از  94، حدود 11 درصد رشد داشته است. 
3 هــزار نفر تحت  علی اصغر شــاهزیدی  ، با بیان اینکه 
 12 پوشش بهزیستی استان هستند، اظهار کرد: از این تعداد 

هزار نفر دارا انواع معلولیت هســتند. وی با اشاره به اینکه 
مشارکت های مردمی به صورت نقدی، غیر نقدی و خدمات به 
مددجویان بهزیست ارایه م شود، افزود: عالوه بر کمک ها 
،  بهزیستی از دانش و تجربه خیرین نیز استفاده می کنند  ماد
برای نمونه دبیران در بخش آموزش و پزشــکان در مباحث 

درمان به مددجویان کمک م کنند. شــاهزیدی ادامه داد: 
درآمدهای نقدی، غیرنقدی و خدمات بهزیستی به دو بخش 
دولتی و غیر دولتی تقسیم می شــود که در سال گذشته در 
هر دو بخش دولتی و غیر دولتی )خیریه( 45 میلیارد تومان 
در آمد نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.سهم مراکز دولتی 
12 میلیارد تومان و مابقی ســهم موسسات  از این درآمد 5
خیریه بوده، گفت: از مبل جمع آوری شــده 14 میلیارد و 
3 میلیون تومــان نقدی و مابقی غیر نقــدی و خدماتی   

بوده است. 

ال بهزيستی استان اصفهان خبر داد: معاون مشارکت  های مردمی و اشت

رشد  درصدی میزان مشارکت های مردمی بهزیستی
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دین و اندیشهدین و اندیشهدین و اندیشهدین و اندیشه
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ت گ ا ارفانیراو نی ر سوت ی
علی اکبر صدیق مهاجر از فعاالن قرآنی کشــورمان و از شاگردان مرحوم استاد سید 
7 سال سن  محمدحسن سیف، دار فانی را وداع گفت. مرحوم صدیق مهاجر حدود 

داشت و بیش از نیم قرن در راه آموزش و ترویج قرآن کریم تالش کرد.

ی

رهبر انقالب هنگام تعطیالت ســال نوی 
مســیحی، به دیدار خانواده های شهدای 
ارمنی و آشوری تشــریف می روند و این 
خانواده هــا را به صورت ویــژه ای تکریم 
می کنند. در کتاب مســیح در شب قدر 
که مربوط به خاطرات این جلسات است، 

آمده:
مادر شهید ارمنی در جلسه با آقا می گوید: 
حاج آقــا راســت می گویند؛ مــن خودم 
عاشــق هیئتم، محرم هر شــب می روم. 
تازه جمکران هم رفتــه ام. وقتی این را به 
ایشــان می گویم، اصال تا اســم جمکران 
را می شــنوند، یک لبخند زیبا می زنند و 
می گویند: جمکران؛ به به.می گویم که من 
نامه نوشته ام و در چاه جمکران انداخته ام.

حاال آن نامه را نمی خواهد آنجا بیندازید. 
شــما جمکران اگر رفتی، بــرو آنجا، یک 
آقایی وجود دارد که بدان این آقا می شنود 
حرفت را. مخاطب قــرارش بده. خودت 
بدان داری با یکی حرف می زنی. با او حرف 
بزن، بدان که خدای متعال جواب می دهد. 
تردید در این نداشته باش، درست می شود. 

نامه داخل چاه و اینها لزومی ندارد. نه یک 
سند درســتی دارد، نه الزم است. حال به 
فرض، سند هم داشته باشد، چیز الزمی 
نیســت. آنهایی که قــدرت کار را دارند، 
می توانند تصرف کنند، آنها محتاج به نامه 
نیستند. وقتی خواســتی حرف بزنی، به 
حرکت درمی آید، به حرف درمی آید. برو 

با دلت با آنها حرف بزن.
من یک وقتی شــعری گفته بودم درباره 
امام زمان )سالم ا... علیه( رفتم جمکران و 
خب، تضرع و توجه و نماز و همین اعمال 
که هســت، دیدم آرام نمی گیرم. راحت 
نمی شوم. بلند شدم و ایستادم. دفترم هم 
در جیبم بود، دفتر شعر. درآوردم، گفتم 
آقاجان این شــعر را برای شــما گفته ام، 
می خوانم برایتان. شــروع کردم شــعر را 
خواندن، آهسته البته. هیچ کس هم متوجه 
نبود. یــک غزلی بود از اول تــا آخر غزل 
خطاب به حضرت خواندم. گمان می کنم 
تاثیری که آن غــزل در حال من کرد، آن 
نماز مخصوص و آن چیزهــا نکرد. آدم با 

دلش که حرف بزند، این طوری است.

اه، لزومی ندارد نامه انداختن داخل 

مرحوم میرزا اسماعیل دوالبی می فرمود: امیدوارم قلب هایتان محرم 
شود. دیگر عاشوراست. از فردا او خود همه را محرم می کند. وقتی که 
امشب یا فردا خبر به شما می رســد و بچه ها می گویند که از امروز در 
کربال آب را بر اهل بیت)ع( بستند؛ خبر باالخره به قلوبتان می خورد یا 
پیش از این خورده است. شیعه هول می کند. هول، غیر ترس است و 
خیلی مشکل است. اگر آدمی از هول افتاد و یک مرتبه جان داد، زیاد 
نیست. تازه آب را بسته اند و هنوز تشنه نشده اند. تازه می خواهند آب 
را ببندند؛ شیعیان ودوســتان اهل بیت)ع( هول می کنند. فردا صبح 
آثار هول و وحشــت در این مذهب - هر کجا که باشند - وجود دارد. 

یعنی به قلب طبیعی و خلقی مان سرایت 
می کند. مگر آنکه فرد، توجه نداشــته 
باشد و اشــعار را بگویند و گوش بدهد و 
رد شــود. و اال اگر به دل بخورد، هول و 
وحشت می کند. چطور وقتی می گویند 
فردا چنین و چنان می شود، آدمی برای 
آب و نان دنیا و حشت می کند؟ آب را بر 
اهل بیت)ع( بسته باشند و آدمی هم یقین 
داشته باشد که االن کربالست - همه ما و 
مومنین و مومنات در کربال هستیم و االن 
هم عاشوراست - آن وقت بگویند آب را 

بستند؛ به همین سادگی؟
آب هم از هر جور باشد؛ آب ظاهری باشد 

یا آب معنوی و تشنگی برای راه خدا باشد. آیا االن اهل مملکت شیعه، 
تشنه آن نیســتند که به امام حسین)ع( نزدیک شــوند؟ بیشتر، آن 
تشنگی است که این تشنگی را هم در کنارش می گذارند. برای شیعیان 
که آن تشنگی است. آنها در دریای غیب بودند و ازعالم غیب، سیراب 
بودند؛ در ظاهر آب نداشتند. ولی ما در هر دو سر تشنه ایم؛ هم تشنه 
آب دنیاییم که مبادا آب را ببندند و هم وحشت داریم که نکند از کربال 
محروم بمانیم. به ظهر عاشورا و آن زمانی که کار تمام می شود نرسیم 
و خدای نخواسته نیمه کاره از این دنیا برویم. این هم تشنگی و عطش 
اســت. خداوند عطش محبت، نصیبتان کند که وقتی بگیرد ریشــه 
غیر خدا و غیر امام را می ســوزاند. آن، 
عطشی بسیار قوی است که بدن انسان 
ل خاک  را خشک می کند، به حدی که م
خشک می شود.» یحول العطش بینه و 
بین السماء کالدخان« ای آدم، عطش بین 
اهل بیت حســین بن علی)ع( و آسمان، 
ل دود اســت. عطش روز عاشورا این  م
جور بود. این را ظاهری حساب کنید. اگر 
یک وقت بچه ای صدا بزند »آب« و کسی 
به او ندهد دفعه دوم که صدا می زند همه 
شما بلند می شوید. صدا طوری است که 
به همه جا می زند. اصال در عالم، هیچ  چیز 

چون عطش نیست.

مرحوم دوالبی:

خداوند ع محبت،  نصیبتان کند

در روایات اثرات زیادی برای نماز ذکر شــده است. از هر عارف و 
عالمی در مورد راه رسیدن به مراتب باالی معنوی سوال می کنی 
به نماز تاکید می کند. اگر واقعا نماز انقدر مهم و تاثیرگذار است، 
چرا روی ما تاثیرنمی گذارد؟ ما این همه نماز خوانده ایم چرا هنوز 
عارف نشــده ایم؟ اگر نماز معراج مومن است و لذت دارد، چرا ما 
هیچ وقت از نماز خواندن لذت نمی بریم؟ تازه نماز برای ما یک 
کار تکراری و مالل آور هم شده است اشکال نماز ما کجاست؟ چه 

کاری انجام دهیم تا نماز ما را رشد بدهد و روی ما تاثیر بگذارد؟

سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن در رشــته حف کل با تاریخ ســازی 
برادران اصفهانی همراه شد؛ در این مسابقات 
موسی معتمدی توانســت با کســب رتبه برتر، مقام اول 

برادرش در سال 91 را تکرار 
کند. موســی ، آخرین عضو 
خانواده معتمدی است که 
در سال 1367 در قم متولد 
شــد. او که پــدر و مادرش 
اصالتــا اصفهانی هســتند  
چهار،پنج سالی است که به 
برکت ازدواج  در این شــهر 
ساکن شده  و در این دوره از 
مسابقات به عنوان نماینده 
اصفهان حضور یافت. کسب 
رتبه نخســت در مسابقات 
بین المللی قرآن جمهوری 
اسالمی ایران  بخش حف 
کل موجب شــد تا گفت و 

گویی با این حاف قرآنی ترتیب دهیم.
ور شد که به سمت حف قرآن رفتید   

بعد از لطف خدا، حضور در خانواده قرآنی و مذهبی و تشویق 
پدر و به خصوص برادر بزرگ ترم سبب شد تا در راه حف 
قرآن قدم بردارم در  ســال ســوم راهنمایی برادرم مهدی 
پیشــنهاد حف قرآن را به من داد و من در همان زمان به 
همراه حسین به موسســه جامعه القرآن رفتیم و یک سال 
نزد اساتیدی مانند »سیدتقی امام جمعه« و استادی به نام 
»ابواسحاق« که عراقی بود حف قرآن را به اتمام رساندیم.    
ابقات قرآنی مختلفی شرکت کرده ايد    در مس

یست ور در اين رقابت ها  هد شما از ح
مسابقات قرآنی برکات زیادی به همراه دارد،این رقابت ها 
بیت حف برای حاف شــده و ســبب می شود تا  باعث ت
بیت به   مبحث صــوت ، لحن ، وقف و  حافظان در کنار ت
ابتدا نیز توجه داشته باشند و بتوانند این توانمندی ها رانیز 
کسب کنند. در واقع می توان اضافه کرد که مسابقات قرآنی 
انگیزه بزرگی در درون شخص حاف یا قاری ایجاد می کند.
د  که به فینال  ور ش   از مسابقات بگويید 

مسابقات رسیديد
مسابقات، سال به سال بهتر برگزار می شود و  هرساله یک 

سری رقبای جدید هم اضافه می شوند ولی خدا را شکر من 
توانســتم در این دوره با برتری کامل به فینال راه یابم. در 
مرحله مقدماتی و همچنین  در مرحله فینال از لحا حسن 
حف هیچ مشکلی نداشتم و در زمینه  صوت و لحن  نیز با 
اختالف نمره توانستم رقبا را پشت سربگذارم و رتبه اول این 

مسابقات را کسب کنم.
  قبال اين مقام توس برادرتان نیز به دست آمده 

بود
بله برادرم حسین  سال 1391 نفر اول این رقابت ها شد و 

من  دو ست داشــتم که این 
اتفاق  برای من نیز تکرار شود 
و خدا را شکر امسال توانستم   
با کسب مقام اول در جایگاه 
قبلی او قرار بگیــرم و اینکه 
دو برادر بتواننــد این مقام را 
به دست بیاورند  برای اولین 
بار در تاریخ مســابقات اتفاق 

افتاده و خــدا را بابت این 
موضوع شکر می کنم.

  از تالوت قرآن در 
ر رهبری بگويید م

تالوت در محضر رهبری را نمی توان 
با هیچ چیزی مقایســه کرد  و غیر قابل توصیف اســت به 

خصوص که ایشان نسبت به من تفقد داشتند.
  از رهبری در خواستی هم داشتید

 در دیدار شــرکت کنندگان و دســت اندرکاران مسابقات 
بین المللی قرآن با مقام معظم رهبــری بعد از اینکه تالوت 
خود را که آیاتی از سوره مبارکه آل عمران بود، اجرا کردم، نزد 
حضرت آقا رفتم. ایشان نسبت به من و سایر برادرانم)همگی 
از حافظان قرآن کریم هستند( ابراز لطف کردند و چند سوال 
در مورد آنها از من پرسیدند؛ همچنین خواستند تا سالم گرم 
ایشان را به خانواده ام برســانم. از آنجایی که یکی از اعضای 
خانواده ما بیمار است از مقام معظم رهبری خواستم در حق 
ایشان دعا کنند و ایشان دعای مخصوص کردند و همچنین  
برای نام گذاری فرزندم از حضرت آقا تقاضای اسم داشتم که 
ایشان فرمودند بعد از اینکه جنسیت مشخص شد، انتخاب 

خواهند کرد و به بنده اعالم می کنند.
م رهبری    با توجه به ديدارهايی که با مقام مع
و  م له در خ البات مع ه ها و م د داشته ايد د

یست قرآن و مسابقات قرآنی  
از آنجایی که مقام معظم رهبری فرمودند که کشور ما نیاز 
به ده میلیون حاف دارد و این مســئله را از جامعه قرآنی 
بت ارزیابی  مطالبه کردند، برگزاری مســابقات قرآنی را م
می کنند  و برگزاری مسابقات را راهی برای تشویق مردم به 
حف می دانند؛ چرا که حف قرآن،  زمینه را برای تدبر در 

آیات قرآنی فراهم می کند.
بت  ه عواملی در ايجاد انگیزه در ر ر شما    به ن

عمومی مردم نسبت به قرآن موثر است
برگزاری مسابقات در تشویق مردم و کشاندن آنها به سمت 
قرآن موثر اســت ولی مهم ترین نکته در ایــن زمینه این 
است که رسانه ها وارد شــوند و مسابقات را پوشش دهند. 
متاســفانه رســانه ها در زمینه قرآن کم کاری می کنند، 
همین مسابقات بین المللی که ام المسابقات شناخته می 
شود و بیش از 83 کشور جهان در آن شرکت می کنند تنها 
از شبکه قرآن پخش شد که نیاز 
است شبکه های دیگر نیز به این 
موضوع بپردازنــد و همچنین  
چهره های برتر و نخبگان قرآنی 

به مردم معرفی شوند. 

گاليه نفر اول مسابقات بین المللی قرآن در گفت و گو با زاينده رود؛ 

نکمکاریمیکنند ر رباره هارسانه

ر  تالوت در م
رهبری را 

نمی توان با هی 
یزی مقايسه 
یر قابل  کرد  و 

توصی است

سیره

رامیداشت مقام  احترام و 
علم و علما

گذشته از شناخت شناسنامه ای بزرگان دین و مذهب 
آنچه امروز بیش از پیش دردی از دردهای بشــریت 
و مســلمین را دوا می کند، شــناخت این بزرگان به 
واسطه سیره و کردارشان در زندگی مادی و معنوی  
در تمام فراز و نشیب هاست. در سالروز والدت حضرت 
سجاد)ع( نگاهی داریم به احترام و گرامیداشت مقام 

علم و علما در سیره آن بزرگوار.
مردی با کســی که گمان می کرد قاتل پدرش بوده، 
خدمت امام سجاد)ع( رســید و گفت: ای پسر رسول 

خدا)ص( این مرد، پدرم را به قتل رساند.
امام زین العابدین)ع( از متهم حقیقت را پرسید، آن 
مرد نیز اعتراف به قتل کرد. امام)ع( حکم به قصاص 
داد، اما از فرزند مقتول درخواســت بخشــش کرد و 
فرمود: چون عفو، ثواب بســیاری از سوی پروردگار 

دارد، از قتل وی درگذر.
فرزند مقتول به عفو راضی نشد. امام سجاد)ع( رو به 
وی کرد و گفت: اگر این مرد بــر تو حقی دارد باید به 
یاد آری و این جنایت را بر وی ببخشــی. او را به بهانه 
آن حق نکشی و به خاطر این گناه از خدا برایش طلب 

بخشش نمایی و او را برای این جرایم عفو کنی.
آن مرد گفت: ای فرزند رســول خدا)ص(، این مرد بر 
من حق دارد، اما آن قدر نیست که به خاطر آن او را عفو 

کنم و از خون پدرم درگذرم.
امام)ع( فرمود: از او چه می خواهی؟

گفت: اگر اراده شما باشد که من به همان حق اندک او 
با وی مصالحه به دیه کنم و از قصاصش درگذرم، من 

نیز صلح و او را عفو کردم.
حضرت سجاد پرسید: حق او در ذمه شما چیست؟

گفــت: وی توحید خــدای مجید و نبــوت حضرت 
رســول)ص( و امامت علی بن ابی طالــب)ع( و ائمه 

معصومین)ع( را به من آموخت.
امام)ع( فرمود: آیا به نظر شــما ایــن کفایت از خون 
پدرت نمی کند؟ به خدای عالم قسم که تعلیم حقایق 
دین و آداب شریعت، به خون بهای تمام مردم زمین از 
اولین و آخرین - غیر از انبیای مرسل و ائمه معصوم- 
اگر کشــته شــوند می ارزد، امابه خون بهای انبیای 

مرسلین و ائمه معصومین)ع( کفایت نمی کند.
آیا به دیه راضی می شوی؟ گفت: بله.

 ) التفسیر المنســوب به  امام حســن عسکری ) ع(،
14ق(  امام یازدهم، ص 596، قم، چا اول، 9

بار در تاریخ مســابقات اتفاق 
افتاده و خــدا را بابت این 

به مردم معرفی شوند. 

فوتو نکته

اندکی تامل

کافران دوست دارند شما از سال خود 

افل شويد تا به يکباره بر شما بتازند.

هری؛ به بهانه سالروز شهادت استاد م

هری در مجله »زن روز«  را شهید م
ل می نوشت م

باغبان دلسوز با هری؛ به بهانه سالروز شهادت استاد م

هری در مجله »زن روز«  را شهید م
ل مینوشت م

فارس:حجت االسالم 
والمسلمین داود مهدوی زادگان، 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
به مناسبت سالروز شــهادت پاره تن امام 
خمینی)ره( به بازخوانی اندیشه های استاد 
شــهید مطهری در حوزه زنــان در کانال 
شخصی اش پرداخت. وی در حوزه زنان و 
خانواده صاحب تالیفــات فراوانی از جمله 
کتاب حکومت اســالمی و حکم حجاب، 
حقوق زنان، نقد و بررسی کنوانسیون رفع 

انواع تبعی علیه زنان و ... است.

حجت االســالم مهدوی زادگان 
نوشــت: به نظر می رسد اســتاد مطهری 
ــی که در  در مورد حــوزه زنــان مباح
کتاب ها یــا روزنامه ها و نشــریات و حتی 
محافل دانشــگاهی و دانشــجویی مطرح 
می شــد، تفکیکی عمل می کردند؛ یعنی 
این طور نبود که از نظر ایشــان همه این 
مباحث، ماهیت یکسان و یکدستی داشته 
باشــند. ایشــان در این مباحث مسائل را 
تیپ شناســی و دســته بندی می کردند. 
ال بخشــی از مباحث را ناشــی از عدم  م
آگاهی از اندیشــه اســالمی و به خصوص 
فقه اسالمی می دانســتند. استاد مطهری 

احســاس می کرد بخشی 
از قضاوت های کســانی کــه در زمینه 
»خانواده در اســالم« و »زن در اســالم« 
اظهارنظر می کنند از روی جهل بوده و آنها 
هیچ اطالعی ندارند که اســالم در این باره 
چگونه می اندیشد؛ بنابراین ایشان در این 
بخش سعی می کردند تفکر اسالمی را در 

موضوعات زن و خانواده تبیین کنند.
ابه  بخش دیگری از مســائل را ایشان به م
یک شــبهه می دیدند؛ یعنی شبهه ای در 
رابطه با احکام اســالمی مطرح می شود و 
ال درباره  ایشــان باید به آن پاسخ بدهد. م
حجاب یک سری شــبهات مطرح می شد 
ــل اینکه حجــاب مانع آزادی اســت،  م
محدودیت است و... این در واقع شبهه ای 
بود کــه به حکم حجاب مطرح می شــد و 

ایشان هم خودشان را ملزم می دانستند که 
به آن پاسخ دهند.

اســتاد مطهری با توجه به آنچه به 
عنوان زن مدرن معرفی می شــد 
و »زن روز« آن زمــان نمــاد آن 
بود، وارد این مســائل می شود و 
در خصوص زن امروزی در همان 
مجله تحلیل ارائه می دهد. ایشان 
فارغ از اندیشه اسالمی می خواهد 
ببیند زن مدرن چگونه زنی است؟ 
چه کارکرد و چــه امتیازی دارد؟ 
چقدر به درد اجتمــاع می خورد؟ 
کامال به صــورت عینــی بحث را 
پیگیری می کند. یعنی گفت وگوها 

و مواردی که در جامعه مدرن مطرح 
می شود را نقد می کند.

باغبان دلسوز با دانستند که 

اســتاد مطهری با توجه به آنچه به 
شــد 
و »زن روز« آن زمــان نمــاد آن 
شود و 
در خصوص زن امروزی در همان 
دهد. ایشان 
خواهد 
ببیند زن مدرن چگونه زنی است؟ 
چه کارکرد و چــه امتیازی دارد؟ 
خورد؟ 
کامال به صــورت عینــی بحث را 
وگوها 

و مواردی که در جامعه مدرن مطرح 

سال 1358بود، روزهایی که دیگر انقالب اسالمی پیروز شده 
بود، اما پیروزی انقــالب، پایان نگرانی ها نبــود چرا که نهال 
انقالب، نوپا و نورس بود و مراقبت از آن، باغبانی چیره دست 

را می طلبید.
او مانند رهبرش، این روزها دغدغه هایش بیشتر و بیشتر می شد.

دغدغه اش مردم بودند، مردمی که با جان و ایمانشان  انقالب کرده و خواهان 
آگاهی، عدل و برابری بودند؛ بنابراین مراقبت از انقالب جز با مراقبت از آگاهی 

و اندیشه مردم، میسر نمی شد.
لذا همواره این مسائل فکری و فرهنگی بود که برای او مطرح می شد تا عملی 
و درگیر شــدن در امور اجرایی. این روزها بیش از پیش عزمش را جزم کرده 
بود برای مسائل فرهنگی و اجتماعی که آگاهی عموم مردم را از کوچه و بازار 

گرفته تا دانشگاه در برمی گرفت.
ســخنرانی های گیرا و رســای او برای عموم مردم، در کنار مسئولیت های 

تدریس و تالیف،  گواه روشنی بر این مدعاست.
او کســی نبود جزمعلم شــهید که به عنوان نظریه پرداز جمهوری اسالمی 
شناخته شد و رهبر گرانقدر انقالب در رثای ایشان چنین فرمودند: مطهری 

پاره تن اسالم و حاصل عمر من بود.پاره تن اسالم و حاصل عمر من بود.
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ی رراهیورو ربرمن مربیایرانیور
تاخت و تازهای برمن ها با الکساندر نوری، مربی ایرانی در بوندس لیگا همچنان ادامه 
دارد تا جایی که سبزپوشان تنها یک امتیاز تا رسیدن به سهیمه یورولیگ فاصله دارند.

آنها با ثبت 9 برد و دو تساوی در این مدت رکورد بی نظیری از خود به ثبت رساندند.

پیشکسوت باشــگاه پرســپولیس با مصاحبه های اخیر خود باعث 
ناراحتی بازیکنان پرسپولیس شد. علی پروین طی روزهای گذشته 
مصاحبه های زیادی انجام داد و در تمام مصاحبه هایش، به جانبداری 
از علی اکبر طاهری پرداخت که این موضوع حسابی بازیکنان را شاکی 
کرد.  بدتر اینکه پروین با لحن عجیبی صحبت هایش را رسانه ای کرد 
و به بازیکنان پرسپولیس لقب بی معرفت داد تا بیشتر سبب رنجش 
سر پوشان شود. بازیکنان پرســپولیس که از این شرایط به شدت 
ناراضی هستند، حرف هایشــان را به گوش پروین رساندند. سلطان 
پرسپولیسی ها در تازه ترین موضع گیری خود این بار به انتقاد از رفتار 
تماشــاگران در روز بازی با ذوب آهن پرداخت و شعارها از روی سکو 
علیه سر پوشان را محکوم کردتا شاید با این کار، دل بازیکنان را به 

دست بیاورد.

تیم فوتسال گیتی پسند که فصل قبل موفق به قهرمانی در لیگ برتر 
فوتسال شــد و باید به عنوان نماینده ایران در جام  باشگاه های آسیا 
شرکت کند، در حال تکمیل ترکیب تیم خود برای حضور هرچه بهتر 
در آسیا و لیگ برتر است. در همین خصوص، گیتی پسند ابتدا با نظر 
هیئت مدیره باشگاه به این نتیجه رسیدند که هدایت تیم را به علی رضا 
افضل بسپارند؛ افضل نیز خواستار تمدید قرار داد با بازیکنان فصل قبل 
در صورت امکان شد. از همین رو پس از تمدید قرار داد با محمد کشاورز 
کاپیتان گیتی پسند، خبر تمدید قرار داد با سپهر محمدی، دروازه بان 
اصفهانی و خوش اخالق تیم ملی منتشر شد؛ همچنین حسین حسینی 
دیگر دروازه بان این تیم به همراه ســعید افشار از بازیکنان ملی پوش، 
قرار داد خود را با گیتی پســند بــه منظور همراهی ایــن تیم در جام 

باشگاه های آسیا و لیگ برتر در فصل پیش رو تمدید کردند.

ناراحتی پرسپولیسی ها از 
مصاحبه تند علی پروین

یتی پسند  تقویت 
 برای جام باشگاه های آسیا

مهاجم پرسپولیس گفت: سرباز نیستم و برای پرسپولیس 
بازی می کنم. علی علیپور گفت:مشــکل خاصی نداشتم و 
فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص 
صحبت هایش با جعفر کاشــانی عنوان کرد: کاشانی از بزرگان و 
اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و 
حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری 
می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.

خبر خو علیپور به پرسپولیسی ها

روز گذشته خبری منتشر شــد مبنی بر اینکه آذری، مدیرعامل 08
ذوب آهن پس از دیدار این تیم با پرسپولیس به رختکن سر پوشان 
رفته و با برخورد تند و حتی فحاشــی برانکو  روبه رو شده است.  
خوردبین، سرپرست پرسپولیس در این باره، گفت:چنین چیزی 
نبود که برانکو بخواهد فحاشی کند. آذری عادت دارد بعد از هر بازی 
به رختکن برود و خسته نباشید بگوید. برانکو هم به شوخی به او 

گفت: داوری به نفع شما بود. وگرنه اصال بحث توهین و فحاشی مطرح نبود.

ری! واکن خوردبین به فحاشی برانکو به آ
کاپیتان تیم ملی نوجوانان مورد توجه یک 
باشگاه اتریشــی قرار گرفت. باشگاه آستریا 
وین که در رده دوم لیگ برتر اتریش قرار دارد 
پیشنهادی را برای جذب محمد شریفی به 
باشگاه استقالل خوزستان ارسال کرده که 
هنوز در این خصوص باشگاه اهوازی و شریفی 

تصمیمی نگرفته و پاسخی نداده اند. شریفی عنوان جوان ترین بازیکن لیگ برتر را دارد.

پیشنهاد اتریشی بازیکن استق خوزستان

مهر:تیم فوتبال تراکتورســازی در حالی از دو پنجره نقل و 
انتقاالت از سوی فیفا محروم شده است که مشخص نیست 
آیا این محرومیت شــامل حال جذب مربی هم می شود یا 

خیر؟
چند ماه پیش بود که فیفا به خاطر شکایت بازیکنان خارجی 
سابق تراکتورسازی و عدم پرداخت مطالبات آنها در موعد 
مقرر، این باشگاه ایرانی را از دو پنجره نقل و انتقاالت )نقل 

و انتقاالت زمســتانی و 
تابستانی( محروم کرد. به 
این ترتیب تراکتورسازی 
تا رفع مشکل ایجاد شده 
حق جذب اعضای جدید 
را ندارد و باید از بازیکنان 
فعلی خود و یا بازیکنان 
پایه این باشگاه استفاده 

کند.
هنوز مشــخص نیست 
که آیا این قانون شــامل 
حال سرمربی و اعضای 
کادر فنی هم می شود یا 
خیر. در صورتی که امیر 

قلعه نویی از تراکتورســازی کنار برود، آیا این امکان وجود 
دارد که تراکتورســازان مربی دیگری بــه خدمت بگیرند؟ 
این سوالی است که حتی سازمان لیگ هم پاسخ مشخصی 

برایش ندارد.
سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در این 
خصوص گفت: به صورت دقیق اطالعی از قانون ندارم ولی 
فکر می کنم این محرومیت فقط برای جذب بازیکنان باشد 

نه مربی.
فتاحــی تاکیــد کــرد: 
تراکتورســازی در حال 
رایزنی است تا این مشکل 
را برطرف و محرومیتش 
را تعلیق کند؛ البته این 
کار ســاده ای نیســت. 
تراکتورسازی با رای فیفا 
نمی تواند بازیکن جدید 
بگیــرد؛ به ایــن ترتیب 
آنها یا باید بــا بازیکنان 
خودشان تمدید کنند و 
یا از تیم های پایه باشگاه 

خود بازیکن بگیرند.

رسی

عیت قلعه نويی؛ ابهام درباره و

تراکتور می تواند مربی جدید بگیرد

ا ر
دعوت نامه مسی برای يک ايرانی؛

قدر شبیه من هستی،بیا بارسلونا!

زمان نقــل و انتقاالت لیــگ برتر فوتبال 
اعالم شــد و تیم ها می توانند از 24 
خردادمــاه با بازیکنــان و مربیان 
جدید خود قــرارداد امضا کنند. 
طبق اعالم سعید فتاحی مسئول 
مســابقات ســازمان لیگ برتر 
فوتبال،فصل نقل و انتقاالت لیگ 
برتــر از 24 خردادماه آغاز می شــود. 
فتاحــی در خصوص زمــان پایــان نقل و 
انتقاالت هم گفت: بیستم یا بیســت و یکم شهریور نقل و انتقاالت 

به پایان می رسد.

باشگاه منچسترســیتی برای خرید دروازه بان رئال مادرید خیز 
برداشــته و برای این منظور پیشنهاد رســمی خود را به وکیل او 
تقدیم کرده است. بر همین اساس مشــخص شده که گواردیوال 
دل خوشــی از براوو نــدارد و از کادر فنی خواســته وضعیت وی 
را بررســی کرده و اگر امکان جایگزین وجــود دارد، نام وی را از 
فهرســت ترکیب اصلی تیم خــارج کنند. 
نــاواس البتــه از مانــدن در رئال 
مادریــد راضی اســت 
و اولویــت او تمدیــد 
قرارداد با تیم اول اروپا 
اســت. در هر حال 
سیتی  منچستر
ثروتمندی  تیم 
بــرای  و  اســت 
 4 خرید ناواس پیشنهاد اولیه 
میلیون پوندی ارائــه داده که 

بسیار وسوسه انگیز است.

مقامات باشــگاه رئــال مادرید قصــد ندارند 
خبــر آســیب دیدگــی جدی ســتاره 

کــروات تیــم فوتبــال خــود را 
آســتانه  در  کننــد.  رســانه ای 

دربــی مادریــد در لیــگ قهرمانان 
اروپــا، مقامات باشــگاه قصــد ندارند خبر 

مربوط به مصدومیت مودریچ را رسانه ای کنند. گفته 
می شــود زیدان از کادر فنی خواســته دو جایگزین 
احتمالی برای مودریچ در حاالت تاکتیکی تیم در نظر 

گرفته و پیش بینی کنند. 
مودریچ در دقایق آخر بازی با واســکوئز تعوی شــد 
و البته با اینکه مشــخصا این تعوی بوی اتالف وقت 
می داد نــوع راه رفتــن مودریچ هنــگام ترک زمین 

کارشناسان را دچار شک و تردید کرد.

روزنامه مارکا مدعی شــد که یانیک کاراســکو، هافبک اتلتیکو 
که پیش از این مطرح شــده بود که به بازی مقابل 
رئال در نیمه نهایی چمپیونزلیگ نمی رسد، به 
تمرینات بازگشــته و احتمال حضورش در این 

بازی وجود دارد.
به گزارش»ورزش ســه«، شبهاتی 
دربــاره حضــور این ســتاره 
بلژیکــی در ترکیب اتلتیکو 
در روزهــای اخیــر مطرح 
شــده بود ولی حاال ســر و 
سپیدپوشان امیدوار به حضور 

او در میدان هستند.
خوزه خیمنز و خوان فران، مدافعان چپ 
و راســت اتلتیکو به علت مصدومیت قادر 
به همراهی ایــن تیم مقابل رئــال نخواهند 
بود و تا به اینجا، اتلتی ضربه ســختی از سوی 
مصدومیت دریافت کرده است. غیبت کاراسکو 
بــرای آنهــا بدترین خبر بــود ولی حــاال به نظر 
می رسد هافبک بلژیکی شــرایط بازی کردن را پیدا 

کرده باشد.

اعالم زمان نقل و انتقاالت
لی برتر فوتبال

ستر سیتی  پیشنهاد رسمی من
ال  به دروازه بان ر

ال درباره پنهان کاری ر
دومیت مودري م

ال ور کاراسکو مقابل ر احتمال ح

خبر روز

اتفا روز

فوتبال جهان

ســازمان لیگ برای راحت کــردن خیال 
اهالی فوتبال نسبت به اتفاقات هفته 
آخر، دســت به کار شــد. چند نفر 
از مربیــان لیگ برتری نســبت به 
برخی اتفاقات در هفته بیست و نهم 
ل  اعتراض داشتند و بحث هایی م
احتمال تبانی یا مسائلی از این دست 
در برخی موارد به گوش می رســد. در 
همین زمینه، سازمان لیگ به همه باشگاه ها 
قول داد در صورتی که شکایتی داشته باشند و بابت حرف هایشان 
سند رو کنند، حتما این مسائل پیگیری می شود؛ همچنین کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال با تشــکیل یک کارگروه ویژه مشغول 
رصد کردن اتفاقات است تا هر شــایعه ای مورد پیگرد قرار بگیرد و 

مسئوالن باشگاه ها با خیال راحت به کارشان مشغول باشند.

اقدامات جدی برای حمايت
از فوتبال پاک

ا مونته نگرو می روند شاگردان کی روش به م

همین هفته پیش بود که تصاویری از یک ایرانی در شبکه های مختلف مجازی منتشر شد.تصاویری که شباهت 
عجیبی به لیونل مسی،فوق ستاره فوتبال بارسلونا داشت.اســمش رضا پرستش است و بیشتر زمانی که لبخند 
می زند شبیه به مسی می شود. او که حتی نشریه های اسپانیایی هم درباره اش نوشته اند خبر از یک اتفاق تازه 

می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است 
راهی اسپانیا شود.

منهای فوتبال

طارمی تا اینجای فصل 18 گل زده و با توجه به محرومیت منشا 
و انصاری از حضور در هفته بعد، آقای گلی اش را محرز شده 
می داند. طارمی نه تنها برترین گلزن پرسپولیس که برترین 
بازیکن تیمش هم به شمار می رود. او تا به حال  امتیاز زیادی 
برای تیمش گرفته است تا با این امتیاز دومین بازیکن با ارزش 
لیگ برتر هم باشد. در چند روز اخیر این احتمال مطرح شد که 
ممکن است طارمی به عنوان یکی از کاندیداهای دریافت تو 
طالی آسیا اعالم شــود. آیا با توجه به عملکرد این بازیکن در 
تیم ملی و پرسپولیس می توان امیدوار بود او پس از علی دایی، 

خداداد عزیزی ، علی کریمــی و مهدی مهدوی کیا پنجمین 
بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران باشــد که ایــن افتخار بزرگ 
آسیایی را به ویترین افتخارات خود می برد؟ با هم احتماالت 

را بررسی می کنیم:
درخشش در لی قهرمانان آسیا

نخستین فاکتور کسب تو طالی آسیا گویا درخشش در لیگ 
قهرمانان است و حتی شگفت آور آنکه درخشش در ترکیب 
تیم ملی مقابل تیم های مختلف و در رقابت های مختلف در 
اولویت بعدی قرار می گیرد. مهدی طارمی البته برای سر ها 

تا اینجا در لیگ قهرمانان خوب کار کرده و گل های حساسی 
هم زده اســت. او تا اینجای کار می تواند امتیــازات الزم را 
برای کاندیدا شــدن دریافت کند به شرط آنکه سر ها وداع 

زودهنگامی با لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشند.
درخشش در تیم ملی فوتبال ايران

طارمی در تیم ملــی هم خوب می درخشــد، تیمی که رضا 
قوچان نژاد را هم در ترکیب خود دارد. آخرین گل های ملی او به 
قطر و چین بود که هر دو سه امتیازی محسوب می شدند. ادامه 
درخشش در تیم ملی امتیازات او را در این بخش هم تکمیل 
می کند. او اگر با تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم صعود 

کند که اوضاع حتی بهتر هم خواهد شد.
درخشش در لی داخلی

مهدی طارمی حتی از رضا 
قوچــان نژاد که تا آســتانه 
کســب آقای گلی هلند هم 
پیش رفت شانس بیشتری 
برای کاندیدا شــدن دارد؛ 
چرا که کاندیداها لژیونرهای 
اروپایی نیستند و در بخش 
دیگــری از میــان لژیونرها 
برترین بازیکن سال انتخاب 
می شود. مهدی طارمی که 
 2 آقای گل این فصل شد 5
امتیاز بــرای تیمش گرفته 
اســت و این دو عامل مهم 
برای کسب امتیاز کامل در 
این بخش کافی اســت. او 
حتی شانس این را دارد که 

گل و میزان ارزش گذاری خود را هم باالتر ببرد.
کس عنوان قهرمانی در لی داخلی

این یکی را هم طارمی دارد. او با پرسپولیس قهرمان لیگ برتر 
شد و اتفاقا در این قهرمانی نقش مهمی را هم ایفا کرد. هم گل 
زد هم گل ساخت. گاهی اوقات خیلی گل نزن ظاهر می شد، اما 
به هر حال مرد شماره یک سر ها در راه قهرمانی لیگ برتر بود.
 1 بر اساس گزارش سایت فوتبال آسیا مهدی طارمی یکی از 
بازیکن حاضر در کاندیداهای دریافت عنوان برترین بازیکن 
7 درصد امتیازات الزم را  سال آسیا خواهد بود که تا اکنون 

جمع آوری کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران خردادماه امسال در دیداری تدارکاتی 
به مصاف تیم ملی مونته نگرو خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال ایران از هفته هشــتم رقابت های مقدماتی 
2 روسیه 22 خرداد امســال در تهران به  جام جهانی 18
مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت و این در حالی است 
که در صورت کسب 3 امتیاز این دیدار تیم ملی ایران جواز 

صعود به جام جهانی را کسب خواهد کرد. 
بر همین اساس برنامه آماده سازی شــاگردان کی روش از 
قبل از این دیدار آغاز شده و در یکی از این برنامه ها تیم ملی 
فوتبال ایــران در مونته نگرو به مصاف تیم ملی این کشــور 

خواهد رفت.
این دیدار در ورزشگاه Podgorica City شهر پودگوریسا 

برگزار خواهد شد. 
 2 مونته نگرو در گروه E رقابت های مقدماتی جام جهانی 18
روسیه در منطقه اروپا و در پایان هفته پنجم این رقابت ها بعد 
از لهستان در رده دوم قرار دارد و از شانس های صعود به جام 

جهانی محسوب می شود. 
 2 تیم  های ملی ایران و مونته نگــرو قبل از جام جهانی 14
برزیل نیز در اردوی اتریش به مصاف هم رفتند که این دیدار 

با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ارمی مهدیدی ر   شان
سیا ی  تو ا برایت

زمان بندی نوزدهمین دوره 
م شد لی برتر فوتسا اع

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ 
برتر فوتســال در نامه ای برنامه رقابت های نوزدهمین 

دوره لیگ برتر فوتسال را به شرح زیر اعالم کرد:
: پایان   زمان نقل و انتقاالت رقابت های لی

وقت اداری روز 31 خرداد ماه
:  6 تیرماه  -  پایان نیم   شروع رقابت های لی

فصل اول رقابت های لیگ: 12 شهریورماه 
 1 : ل دوم رقابت های لی از نیم ف  آ

مهرماه   -  پایان رقابت های لیگ: 15 دیماه

زاری مرحله جدید اردوی  بر
تیم ملی کشتی آزاد

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور 
در رقابت های قهرمانی آســیا در خانه کشتی شماره 
یک تهران برگزار می شود.به نقل از سایت فدراسیون 
کشتی، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و چهارمین دوره 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی روزهای 13 
تا 22 اردیبهشت ماه در محل خانه کشتی شماره یک 
تهران برگزار می شود.رقابت های کشتی آزاد قهرمانی 
آسیا روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو 
و مسابقات کشتی آزاد همبستگی کشورهای اسالمی 
3 اردیبهشــت ماه در شــهر باکو در  روزهای 29 و 

آذربایجان برگزار می شود.

نامزدهای انتخابات فدراسیون 
تیراندازی  نفر شدند

مسعود شــیخی فر، دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون 
تیراندازی با اشــاره به انتخابات این فدراسیون گفت: 
تعداد نهایی افرادی که ثبت نام کردند، 5 نفر است. وی 
ادامه داد: پس از تمدید مدت زمان نام نویسی حضور 
در انتخابات فدراســیون تیرانــدازی، ناطقی و خانم 
فرهادی زاد هم مدارکشان را کامل کردند و  5 امضای 
هیئت اســتانی را ارائه دادند و به جمع 3 نامزد قبلی 
اضافه شدند.ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون 
تیراندازی از 19 فروردین ماه آغاز و 2 اردیبهشت ماه با 
ثبت نام قطعی 3 کاندیدا، یعنی مهرعلی باران چشمه، 

علی دادگر و حسین زکی زاده به پایان رسید. 

مهدی طارمی 
البته برای 

سر ها تا اينجا 
در لی قهرمانان 
خوب کار کرده و 

گل های حساسی 
هم زده است

ل از رقابت های لی برتر ايران شد. ل پیاپی برترين گلزن اين ف مهدی طارمی برای دومین ف

دل خوشــی از براوو نــدارد و از کادر فنی خواســته وضعیت وی 
را بررســی کرده و اگر امکان جایگزین وجــود دارد، نام وی را از 
فهرســت ترکیب اصلی تیم خــارج کنند. 
نــاواس البتــه از مانــدن در رئال 
مادریــد راضی اســت 
و اولویــت او تمدیــد 
قرارداد با تیم اول اروپا 
اســت. در هر حال 

بــرای  و  اســت 
خرید ناواس پیشنهاد اولیه 

میلیون پوندی ارائــه داده که 
بسیار وسوسه انگیز است.

فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص فقط برای روشن شدن تکلیفم به باشگاه رفتم. علیپور  در خصوص 
صحبتصحبتصحبتصحبتصحبتصحبتصحبت

اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و اسطوره های پرسپولیس اســت. صحبت های او را گوش دادم و 
حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری حتما از آنها استفاده می کنم. علیپور خاطرنشان کرد: هر کاری 
می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.می کنم برای پرسپولیس است و تمام توانم را در زمین می گذارم.

رسی

ابهامدرباره

مقامات باشــگاه رئــال مادرید قصــد ندارند 
خبــر آســیب دیدگــی جدی ســتاره 

دربــی مادریــد در لیــگ قهرمانان 
اروپــا، مقامات باشــگاه قصــد ندارند خبر 

مربوط به مصدومیت مودریچ را رسانهای کنند. گفته 
شــود زیدان از کادر فنی خواســته دو جایگزین 
احتمالی برای مودریچ در حاالت تاکتیکی تیم در نظر 

مودریچ در دقایق آخر بازی با واســکوئز تعوی شــد 
و البته با اینکه مشــخصا این تعوی بوی اتالف وقت 
داد نــوع راه رفتــن مودریچ هنــگام ترک زمین 

کارشناسان را دچار شک و تردید کرد.

درباره ال ر
مودري

که پیش از این مطرح شــده بود که به بازی مقابل 
رئال در نیمه نهایی چمپیونزلیگ نمی

تمرینات بازگشــته و احتمال حضورش در این 
بازی وجود دارد.

به گزارش»ورزش ســه«، شبهاتی 
دربــاره حضــور این ســتاره 
بلژیکــی در ترکیب اتلتیکو 
در روزهــای اخیــر مطرح 
شــده بود ولی حاال ســر و 
سپیدپوشان امیدوار به حضور 

او در میدان هستند.
خوزه خیمنز و خوان فران، مدافعان چپ 
و راســت اتلتیکو به علت مصدومیت قادر 
به همراهی ایــن تیم مقابل رئــال نخواهند 
بود و تا به اینجا، اتلتی ضربه ســختی از سوی 
مصدومیت دریافت کرده است. غیبت کاراسکو 
بــرای آنهــا بدترین خبر بــود ولی حــاال به نظر 
میرسد هافبک بلژیکی شــرایط بازی کردن را پیدا 

کرده باشد.

می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است می دهد؛اینکه لیونل مسی برایش دعوت نامه فرستاده و هفته آینده قرار است 

خیر. در صورتی که امیر 
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رییس حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اهداف این حوزه در آموزش و تربیت جوانان اظهار داشت: باید بتوان با تربیت 
جوانان و نوجوانان در حوزه هنری استان اصفهان، هنرمندان برجسته و نخبه ای را پرورش داد که بتوانند در هنر این شهر 
جریان ساز باشند. مهدی احمدی فر افزود: بسیاری از مربیان هنری سعی کرده اند نتیجه آموزش های خود را در جامعه 
هنری تحت ارزیابی و بررسی قرار دهند، در حالی که کمتر تاثیر هنر خود 
را در کل جامعه بررسی کرده اند. وی خاطرنشان کرد: تمامی پدیده های 
اطراف ما باید ابزارهایی در جهت رشد  تفکر و اندیشه ما باشند و ما می توانیم 
با تفکر در دنیای اطراف خود بسیاری از حقایق جهان را کشف کنیم. وی 
همچنین درباره آینده آموزشی حوزه هنری استان اصفهان تاکید کرد: در 
سال آتی در زمینه آموزش، تغییراتی در ساختار اجرایی خواهیم داشت 
و برنامه ریزی توســعه در زمینه افزایش تعداد رشــته ها و هنرجویان را 
برنامه ریزی خواهیم کرد که بیشتر در رشته های هنرهای تجسمی مانند 
نگارگری، خوشنویسی و ... شاهد آن خواهیم بود. احمدی فر تصریح کرد: 
درخصوص آموزش در حوزه هنری دو رویکرد کلی وجود داشته است؛ یکی آنکه زمینه ای برای هنرمندان سطح شهر 

فراهم کنیم تا به آموزش ارتقایی خود بپردازند و دیگری ارتباط با هنرمندان و کارسازی برای آنان است.

اریمیرسد هانبهبهرهبر را اورمیانه وارگاه مدرنترینشیر
معاون مشارکت های مردمی بهزیســتی اســتان اصفهان، از احدا مدرن ترین شیرخوارگاه 
خاورمیانه برای نگهداری کودکان از سن شیرخوارگی تا 6 سالگی در زمینی به مساحت حدود 

9هزار  و زیربنای شش هزار مترمربع  در اصفهان خبر داد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 9 اردیبهشت، 
روز شوراها، اظهارکرد: یکی از پایه های اصلی تحقق انقالب 
اسالمی، حضور و مشــارکت گســترده مردم بوده و بدون 

داشتن این پشتوانه عظیم، مسلما پیروزی محقق نمی شد.
رضا امینی افزود: در همین راستا در نهم اردیبهشت سال 58، 
رهبر کبیر انقالب اسالمی، امام خمینی)ره(، طی فرمانی به 
شــورای انقالب توصیه کردند که آیین نامه تدوین شوراها 

را تنظیم کند تا اصل حضور و مشارکت مردم تامین شود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با پایان جنگ 
و به وجود آمــدن ثبات و آرامش جهــت تحقق آرمان های 
واالی حضرت امام)ره( و پیاده شدن این اصل قانون اساسی 
و مشــارکت مردم در سرنوشــت خود، انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در تمام نقاط کشور با حضور گسترده 
مردم و با شرکت بیش از 24 میلیون نفر در هفتم اسفندماه 

سال 77 برگزار شد.
وی ادامه داد: این شــوراها در ســالروز صــدور فرمان امام 
خمینی)ره( به شــورای انقالب، همزمان با بیستمین بهار 
انقالب اســالمی، در نهم اردیبهشت ســال 78 با پیام مقام 

معظم رهبری آغاز به کار کردند.
امینی عنوان داشت: در قانون اساسی کاربرد کلمه »شورا« 
بیش از هر کلیدواژه دیگری است؛ در قانون اساسی، شوراها 
نماد تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان و حضور مردم 

در اداره امور کشور است.
وی تصریح کرد: شوراها بی واسطه ترین حلقه ارتباطی مردم 
با حاکمیت هستند. جنس شوراهای شهر و روستا از جنس 
مجلس شورای اسالمی است، هر دو بر دستگاه های اجرایی 

نظارت می کنند. مجلس شورای اسالمی قانون می نویسد و 
شورا هم به وضع مقررات می پردازد.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان داشت: مجلس 
بودجه تصویب می کند و شورا هم همین وظیفه را در قبال 
شهر و شــهردار یا روســتا و دهیار دارد، اگر مجلس از وزیر 
سوالی می کند باید در مقیاسی کوچک تر، شورا نیز از مدیر 
اجرایی شهر و روستا ســوال کند و به کار آن نظارت داشته 

باشد.
المی، اجرای احکام اسالم  هد حکومت اس

براسا قوانین عادالنه است
وی اظهارداشت: بر همین اســاس مجلس شورای اسالمی 
در ســطح ملی عمل می کند و شوراها در ســطح محلی و 
منطقه ای. حضور شوراهای شهر و روستا به عنوان نمایندگان 
مردم و مدافع منافع آنها در سطح جامعه می تواند بسیار مهم 
باشد؛ اکنون پس از گذشت چندسال از آغاز به کار شوراها 
چند نکته بیش از پیش آشکار شده است؛ بدون تردید نوع 
برخورد جامعه ما با این مســائل، بر تقویت یا تضعیف نهاد 
شورا و چشــم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار 

تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: موضوع مشــاوره در اسالم اهمیت خاصی 
دارد؛ تا آنجا که حتی در قرآن کریم، سوره ای به نام »شورا« 
نامگذاری شده اســت؛ هدف از حکومت اســالمی، اجرای 
احکام اسالم و اداره امور مسلمانان بر اساس قوانین عادالنه 
اسالم است؛ چراکه اسالم، تمام نیازهای فردی، خانوادگی 
و اجتماعی بشر و سعادت وی را در دنیا و آخرت پیش بینی 

کرده است.

ر کرد: ر شد؛ريیس شورای شهر اصفهان م ارشهری اصفهان م در جلسه هیئت مديره سازمان ق

وع مشاوره   مو
در اسالم اهمیت 
خاصی دارد؛ تا 
آنجا که حتی 
در قرآن کريم، 
سوره ای به نام 
شورا نامگذاری 
شده است

ر کرد: ريیس حوزه هنری اصفهان م

 حرکت حوزه هنری در جهت افزای تعداد هنرجویان

به گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملل ســازمان 
قطارشهری اصفهان و حومه، اعضای هیئت مدیره سازمان 
قطارشهری اصفهان و حومه در نخستین روزهای اردیبهشت 
امسال از روند ســاخت ایستگاه امام حســین)ع( اصفهان 

بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور شــهردار اصفهان و معاونان وی، 
مشاور عالی شهردار و همچنین مدیران سازمان قطارشهری 
اصفهان و حومه برگزار شــد، آخرین وضعیت ساخت این 

ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
هری  ار ش اراده جمعی، بر تکمیل خ يک ق

اصفهان است
شــهردار اصفهان پس از این بازدید در جلســه بررســی 
آخرین وضعیــت تکمیل خط یک قطارشــهری اصفهان، 
با اشــاره به قول مدیریت شــهری در خصوص تکمیل فاز 
ســوم این خط گفت: در حال حاضر اراده جمعی بر تکمیل 
ایســتگاه های باقی مانــده از خط یک به شــمار می رود و 
 باید کاری کنیم که در نیمه نخســت ســال جاری این امر 

محقق شود.
دکتر مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه قرار است قطارشهری 
اصفهان در ابتدای تیرماه امســال به ایستگاه آزادی برسد، 
ادامــه داد: در همین راســتا باید عزم جــدی در خصوص 
تکمیل و بهره برداری از ایستگاه های باقی مانده وجود داشته 
باشد و مشکالت احتمالی موجود در این مسیر، به سرعت 

برطرف شود. 
وی درباره اهمیت تکمیل بخش های باقی مانده از خط افزود: 
تالش های بســیاری در این زمینه صورت گرفت و باید این 

تالش ها در نیمه نخست امسال به نتیجه مناسبی برسد.
طر میدان امام حسین)ع( به زودی نهايی شود

معاون مالی اداری شهرداری و سرپرست سازمان قطارشهری 
اصفهان نیز در این نشســت با اشــاره به اهمیت توجه به 
کیفیت ساخت ایستگاه های قطارشــهری اصفهان گفت: 
ایستگاه قطارشهری میدان امام حسین)ع( باید با بهترین 
کیفیت ساخته شــده و اقدامات نهایی در خصوص تکمیل 

آن اجرایی شود. 
مهندس محمد نورصالحی در خصــوص آخرین وضعیت 
ساخت ایستگاه امام حســین)ع( تصریح کرد: طرح میدان 
امام حســین)ع( بعد از ایســتگاه باید به ســرعت نهایی 
 شــده و فرآیند اجرای آن بعد از تکمیل ایستگاه به خوبی 

طی شود. 
مهندس جواد شعرباف، مشاور عالی شهردار اصفهان نیز در 
این جلسه، ایستگاه امام حسین)ع( را یکی از ایستگاه های 
مهم خط یک قطارشهری برشــمرد و گفت: در حال حاضر 
فعالیت های مختلف عمرانی درباره ساخت ایستگاه در حال 
انجام بوده و تالش ما تکمیل هرچه ســریع تر این ایستگاه 

است. 
وی درباره تکمیل تملیک و آزادســازی مغازه هایی که به 
منظور ورودی جنوب شرقی ایســتگاه در نظر گرفته شده 
است، ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از ورودی های ایستگاه 
در جنوب شــرقی میدان امام حســین)ع( و نبش خیابان 
باغ گلدسته قرار گرفته است، باید هرچه سریع تر آزادسازی 
شــده و تملیک مغازه ها در آن و اقدامات الزم در خصوص 

ساخت و ادامه کار  صورت گیرد.

ر اراده  در حال حا
جمعی بر تکمیل 
ايستگاه های 
باقی مانده از خ 
يک به شمار می رود 
و بايد کاری کنیم 
که در نیمه نخست 
 سال جاری اين امر 
قق شود م

رییس کمیته  اطالع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان، درباره مسائل سجلی 
و امور ثبت احوال مرتبط با انتخابات اظهار کرد: برای حضور در انتخابات کلیه  
شناســنامه های جمهوری نمونه قدیم )قرمزرنگ( دارای اعتبار است و نیاز به 
تعوی ندارد. احمدرضا ضیایی بابیان اینکه اعتبار کارت های ملی نمونه قدیم 
هم تا پایان سال جاری توسط دولت تمدید شده است، گفت: ادارات ثبت احوال 
استان در روز انتخابات تا پایان برگزاری انتخابات دایر بوده و آماده  خدمت رسانی 

موثر درزمینه امور مربوط به شناسنامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان دولت همکار با ثبت احوال برای پیگیری 
و تحویل شناسنامه های موجود و دفاتر پست نیز برای تحویل کارت های ملی 
موجود و پیگیری شناسنامه های برگشــتی در روز انتخابات دایر هستند. وی 
تاکید کرد: آن دســته از مراجعینی که شناسنامه های خود را مفقود نموده اند 
نی می توانند با مراجعه به سامانه  مکشوفه های اداره پست  قبل از درخواست الم
به آدرس post.ir آیتم »خدمات الکترونیکی« و سازمان ثبت احوال به آدرس 
http:www.sabteahval.ir آیتم »مدارک پیداشــده«، از پیدا شدن یا 

نشدن شناسنامه خود اطمینان حاصل کنند.

 چهار دستگاه غیرمجاز حفاری چاه در اســتان اصفهان در نیمه دوم 
فروردین 96، کشف و توقیف شد. نیروهای ادارات منابع آب، نیروهای 
گشت و بازرسی دشت ها، دفتر حراست و همکاری به موقع دادستانی و 
نیروی انتظامی شهرستان های اصفهان و خمینی شهر و چهار دستگاه 
غیرمجاز متخلف حفر چاه از نوع برقی، شناسایی و توقیف شدند. محل 
توقیف این دســتگاه ها در خیابان جی و روشن دشت اصفهان، خور و 
درچه بوده است. این دستگاه ها که در تاریکی شب مشغول تعدی به 
منابع آب زیرزمینی بوده اند، به پارکینگ نیــروی انتظامی، منتقل و 
متخلفین ضمن تشکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شدند. برخورد با دستگاه های برقی غیرمجاز حفر چاه 
که فاقد کدوانگ وزارت نیرو هستند و قابلیت حمل با نیسان و تراکتور 
را دارند از اولویت های حفاظت منابع آب اســت و از مردم و کشاورزان 
انتظار می رود به مح مشاهده این نوع دستگاه ها و متخلفین که حکم 
متجاوزین به بیت المال را دارند، به اداره منابع شهرستان خود تلفنی یا 

حضوری اطالع رسانی کنند.

مدیرکل میرا فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در واکنش به خبر کشف محوطه تاریخی در چهارباغ 
گفت: مسئله خاصی نبوده و در این مسیر تنها آثاری از یک حوضچه پیدا شده است. در گذشته یک جوی آب از میان 
این خیابان تا زاینده رود جاری بوده که در محل تقاطع ها به حوض هایی می ریخته  است. در این خیابان مسیری خاص 

برای افراد سواره تعیین شــده بوده و در اطراف آن باغ هایی وجود داشته 
است که برای ساخت عمارت بین امرا تقسیم شده بوده؛ اما عموم مردم نیز 
می توانستند از آنها استفاده کنند. پی یترودوالواله،  سیاح معروف ایتالیایی، 
در سفرنامه خود از نهرهایی در خیابان چهارباغ گفته و چنین نوشته است: 
»نهر آب بزرگی که در وسط خیابان جاری است در جویباری که از سنگ 
ساخته شده جریان دارد و به آب نماها می ریزد. در چندین حوض فواره های 
بسیار زیبایی دیده می شود و در بعضی از آنها نیز به وسیله احدا پاره ای 
سراشیب ها، آبشارهایی که در دنیا نظیر آن به این دلپسندی وجود ندارد 
درست کرده اند. با گذشت زمان در محل باغ های اطراف چهارباغ، بناهای 

مسکونی و تجاری ساختند و به تدریج به دلیل ماشینی شدن زندگی و نیاز به عبور و مرور اتومبیل ها، حوض ها و جوی 
وسط خیابان از بین رفت و به همین منظور آسفالت شدند.  

مديرکل میرا فرهنگی اصفهان خبر داد:

هاربا عباسی ه  ه تاریخی در محو کش حو

م یینسرنوشتمر ت نما یمیرسدشوراها زا به سا رنیمهاو مترو

ريیس کمیته  اطالع رسانی ستاد انتخابات اصفهان:

شناسنامه و کارت های ملی 
قدیمی در انتخابات

اعتبار دارد

توقی  دستگاه غیرمجاز 
اه در استان  حفاری 

اصفهان

ه وي

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان:

تبعیت از والیت فقیه، شاخص انتخا 
فرد اصل در انتخابات پی روست

امام جمعه اصفهــان، در دیدار جمعی از اعضای ســتاد مرکزی 
حجت االسالم رییسی، نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، 
با اشــاره به حضور پرشــور مردم ایران در همه انتخابات انقالب 
اسالمی که دشمن شــکن و مایه افتخار بوده است، گفت:  خدا را 
شاکر هستیم که دست به دامن اهل بیت)ع( بوده و رهبران بزرگی 
داشــته ایم، جهان امروز اعتقادی به رهبر ندارد و بر این اســاس 
 ریشه تمام مشــکالت در دنیای امروز، نداشتن اعتقاد به رهبری

 است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد عنوان داشــت: اگر امروز در 
منطقه خاورمیانه و  برخی از کشــورها به ظاهر اســالمی، شاهد 
اختالف، نزاع و جنگ های داخلی هستیم، به دلیل نداشتن رهبر 

و عدم اعتقاد به چنین جایگاهی است. 
وی خاطرنشان کرد: الزمه بصیرت، فهم دقیق از مسائل و بینش 
عمیق رهبر در یک جامعه اســالمی اســت، وجه تمایز شیعیان 
ایران نسبت به دیگر ملت ها داشتن اعتقاد به رهبر و والیت فقیه 
جامع الشرایط بوده و همین امر مایه نجات انقالب اسالمی و ملت 

ایران بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اذعان کرد: هستی ما از هستی 
والیت و رهبری است؛ حال عاشق رهبری بودن، اعتقاد و تبعیت از 
والیت فقیه برای انتخاب فرد اصلح در انتخابات پیش رو، به عنوان 

یک شاخص مطرح است.

همزمان با والدت حضــرت ابوالفضل العباس)ع( 
پروژه بافت فرش  حرم حضرت عباس )ع( با حضور 
اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و با هدف ایجاد اشتغال برای 
نیازمندان آغاز شد. داریوش دادخواه ، مدیر اجرایی  این طرح گفت:  
در مراســم افتتاحیه این پروژه ، از فرش امام حسین علیه السالم 
3 در یک متر و  نیز رو نمایی شــد.وی با اشــاره به ابعاد 2 متر و 
5سانتی متر فرش امام حسین )ع( افزود: ویژگی این فرش نسبت 
به سایر فرش ها این است که  این فرش دارای شناسنامه ای است 
که داخل آن 3 میلیون اسم نوشته شده و هر گره آن به نام یکی از 
افرادی   ثبت شده است که به خیریه نذر اشتغال امام حسین)ع( 

درراستای ایجاد اشتغال برای افراد نیازمند کمک کرده اند.
مجری پروژه بافت فرش امام حســین)ع( ادامه داد: این موسسه 
توانســت با جمع آوری کمک های مردمی برای اجرای این طرح 
11 شغل برای زنان سرپرست خانوار و زندانیان آزاد شده ایجاد 
کند که با اجــرای پروژه بافت حرم حضرت عبــاس )ع( در جهت 

بیت این شغل ها گام بر می دارد. ت
9 با هدف  گفتنی است خیریه نذر اشتغال امام حسین )ع( از سال 
اشتغال زایی زنان بی سرپرست، زندانیان و معلوالن و در گام های 

بعدی اشتغال زایی برای جوانان، فعالیت خود را آغاز کرده است.

ال  ال زايی و با همکاری خیريه نذر اشت در راستای اشت
امام حسین)ع( صورت گرفت؛

رت  ه بافت حرم ح افتتا پرو
ع ل العبا ابوالف

در شهر

زاينده رود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنــوان پایتخت هنر 
 و فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل 
رفت و آمد چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید؛ از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان 
مهیاســت. با ما همراه باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در 
 سطح شهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر

 شوید:

ام نمايشگاه آثار شهريار صم
زمان: تا 13 اردیبهشت 96

مکان: خانه صفوی واقع در خیابان خاقانی

کنسرت سیامک عباسی
2اردیبهشت ماه   زمان: 

مکان: اصفهان - تاالر رودکی

کنسرت ساالرعقیلی 
برای اولین بار با گروه راز و نیاز
21 اردیبهشت - تاالر رودکی

ا  در 

زاری سلسله نشست های اندیشه ورز  بر
»ایستگاه انتخابات« در اصفهان

ق های فوتبا ایران
یافت شهردار اصفهان در 

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان

ردهمایی  جشن اعیاد شعبانیه همراه با 
ت های مذهبی اصفهان هی

زاينده رود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2126 | May 02, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



7
11

3

و

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396|5 شعبان 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2126| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2126,  May 02 
 2017 .  12 Pages

و ه ی
ه و ی
ی ی ی

3 3 2 3 3 2

3 Zو AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

لبخندک

قدرت دیده شدن
ل ثروت، اصل و نســب و  آیا زیبایی هــم م
بســیاری از ویژگی های دیگر قدرت و نفوذ 
دارد؟ این هــم یکی از آن بحــث های تمام 
نشــدنی اســت که موافقان و مخالفان خود را دارد، اما اگر از همه 
کسانی که دیده می شوند)منظورم کسانی است که به دلیل زیبایی، 
نوع پوشش یا دارا بودن یک ویژگی خاص( سوال کنید که آیا هیچ 
بت اعمال  وقت احساس کرده اید که نسبت به شما نوعی تبعی م
می شود یعنی چون جوان تر، زیباتر یا شیک پوش تر هستید، شما را 
بیشتر تحویل گرفته اند یا کارتان را سریع تر راه انداخته اند، احتماال 
بت است. شاید پی بردن به همین نکته است که خیلی از  جوابشان م
ما را وادار می کند تا تالش کنیم هرچه بیشتر دیده شویم، اما گاهی 
در این کار زیاده روی می کنیم و همه چیز برعکس می شود؛ یعنی 
مردم به جای لذت بردن از چهره ما از دیدن ما تعجب می کنند. بین 
دیده شدن و انگشت نما بودن مرز باریکی وجود دارد که اگر از آن 
رد بشویم، آنچه ابزار قدرت است، تبدیل به نقطه ضعف ما می شود.

ال برای پسر جوانی که موهای ســالم و شادابی دارد، رسیدن به   م
موها و شکل دادن به آنها به جذابیت چهره اش اضافه می کند، اما 
زیاده روی در این کار احتماال ســرش را به یک اثر هنری بیش از 
حد مدرن و غیرقابل فهم بــرای عامه مردم تبدیل می کند. همین 
فاصله گرفتن از عرف باعث می شود که بیشتر مردم اول به او نگاه 
کنند، بعد بخندند و دســت آخر سعی کنند از این موجود عجیب، 

فاصله بگیرند. 
اینجاست که افراط در دیده شدن باعث دیده نشدن می شود.

 زودرنجی و راهکارهایی 
برای در مان آن

راهکارهایی را به شما می آموزیم تا هنگامی  که حس 
می کنید میزان تحریک پذیری تان شــدت یافته و 

زودرنج شده اید، کمی آرام شوید.
 با خودتان مهربان باشید

مهربانی با خودتان، راه قدرتمندی بــرای آرام کردن 
احساسات شــدید  شماســت. با خود صادق باشید، 
قبول کنید زودرنج هســتید و بپذیریــد زودرنجی 
ویژگی ناخوشایندی است. حاال تصور کنید شخصی 
که واقعا برایش مهم هستید شــما را در آغوش گرفته 
است. این شخص می تواند خود شما باشد. حاال حتما 
آرام تر هستید. وقتی حس کردید دیگر از آن احساس 
 ناخوشایند زودرنجی و ناراحتی شدید خبری نیست،
 با مهربانی و شفقت همه  چیز را بازبینی و بررسی کنید، 
چه چیزی شما را ناراحت  کرده و آیا واقعا این موضوع 

ارزش رنجش و به هم ریختگی شما را دارد؟
 ديد خود را وسی تر کنید

معموال وقتی می رنجیم یا بهتر است بگویم وقتی دچار 
زودرنجی می شویم، آن مسئله و اتفاق آزاردهنده  یا خیلی 
کوچک است یا آن قدرها هم بزرگ و مهم نیست و حتی 
اگر موضوع خیلی مهمی هم باشــد هیچ کس دوست 
ندارد تا چند روز یا حتی هفته هــا از آن رنجیده خاطر 
باشــد و این حس ناخوشــایند را برای مدت طوالنی 
تجربه کند. پس وقتی از چیزی می رنجید، چند دقیقه 
تأمل کنید و به چیزهایی بیندیشید که از وجود آنها در 
زندگی تان سپاس گزار هستید. سعی کنید چشم انداز 
عمیق تری از چیزی که شما را ناراحت  کرده و چیزهایی 
که خوشحالتان می کند و دوستشــان دارید به دست 
آورید. از مادرتان رنجیده اید؟ هــرکاری هم که کرده 
باشد وجودش از کاری که کرده یا حرفی که زده و شما 
را رنجانده باارزش تر اســت. اگر این گونه عمل کنید، 
چیزی که شما را رنجانده است کم اهمیت تر می شود 
و دیگر آن چنان به چشم تان نمی آید. البته این مستلزم 
آن است که بتوانید هنگام زودرنجی خودتان را کنترل 

کنید و آرام باشید.
ی های منفی خال کنید  خود را از شر انر

از آنجا کــه زودرنجی تحریک پذیری فــرد را افزایش 
می دهد، ناخودآگاه باعث می شود بخواهیم با همه  چیز 
و همه  کس بجنگیم و دعوا کنیم. احتماال فاصله گرفتن 
از فضایی که باعث رنجش شــده و رفتن به پیاده روی 
یا دویدن در این مواقع می تواند ایده  خوبی باشد چون 
هیجانات را تخلیه می کند و عصبانیت را کاهش می دهد. 
اگر در شرایطی نیستید که بتوانید پیاده روی کنید یا 
ال با مشت زدن به چیزی یا فریاد  بدوید، می توانید م
زدن با صدای بلند، انرژی ناراحت کننده  درونی  تان را 
بیرون بریزید و مطمئن باشید که تخلیه  انرژی  منفی 
حال   شــما را بهتر خواهد کرد. دوستان عزیزم تنفس 
هوای تازه هنگام پیاده روی و دویدن برای آرام شــدن  

معجزه می کند. 

مهارت زندگی

دلفین مرده عنوان اثری از »حســن بهرامی« اســت که انتشــارات 
»چشمه« آن را چا و روانه بازار نشر کرده است.

حسن بهرامی در رمان کوتاه دلفین مرده از جغرافیای شهری کوچک 
مینویسد که مملو از بطالت و رازآلودگی است. 

رمان دلفین مرده را میتوان کاری تجربی دانست.
راوی کتاب نوجوانی است خیالپرداز و ناآرام که در یک شهر کوچک 

در مرکز ایران زندگی میکند. 
او دچار اوهامی است که با امور واقعی خلط میشوند و خودش نیز بر 

این امر تا حدی واقف است، اما نمیتواند از آن بگریزد. 
خانوادهاش چندان دارا نیستند و تنها امیدش دایی عجیبش است که 

دیوانه تمدن کالسیک یونان و اسامی خدایان یونانی است. 
پســرک از خانه چیزهــای کوچک برمــی دارد و با ســیگار عوض 

میکند... 
او رویایی دارد که درصدد برآوردن آن است... 

رمان حســن بهرامی براســاس نوعی از زیســتن ســاخته شده که 
در وجــود قهرمان نوجــوان قــرار دارد، نوعــی که او را به ســوی 
درونگرایی و البته کشــف اموری پیش میراند که گاه تکاندهنده 

هستند.
 برای همین با رمانی روبهرو هستیم که در فصلهای کوتاه و برشهای 
صریح و البته التزام به زمان خطی تالش میکند یک جهان مضطرب 

بسازد. 
جهانی که در آن بوی مرگ استشمام میشود و در کانال متعفن کنار 
خانه راوی، نزدیک کندوهای عسل، راوی گمان میکند چند جنازه 

را شبانه خاک کردهاند.

»دلفین مرده« 
ا ا 

ا د خ  

ه شکلی  افسو  نمی دانم زندگی بدون 
خواهد بود

اگر زمان منتظر ما می ایســتاد تا به بلوغ برسیم، 
قطعا در زندگــی نقص های کمتــری را تجربه 
می کردیم. نمی دانم زندگی بدون واژه  »افسوس« 
چه شــکلی خواهد بود شــیرین تر است یا مزه  

یکنواختی دارد؟

تنهايی پر هیاهو
 بهومیل هرابال

براساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، »اریتره« یکی 
از خطرناک ترین کشورهای جهان برای رانندگی است.

48 مرگ و میــر در تصادفات جاده ای   این کشــور با نر 4
1 هزار شــهروند در ســال در جایــگاه اولین  در ازای هر 
 کشــورها در کشــتار و تصادفــات رانندگــی و جــاده ای

 قرار می گیرد.
 کشــورهایی با رنگ روشن کشــورهای امن برای رانندگی 
هستند و کشــورهایی که با رنگ تیره به نمایش درآمده اند، 

کشورهای ناامن برای رانندگی محسوب می شوند. 
بعد از اریتــره، لیبی و عراق نیز به ترتیب بــا نر مرگ و میر 
1 هزار نفر در فهرســت  31 به ازای هر  4 و 5 جاده ای 5

خطرناک ترین کشورهای جهان قرار دارند. 
اگرچه لیبی می تواند برای مــردم جهان عاری از ویژگی های 
 38 گردشگری باشد، اما تایلند با نر مرگ و میر جاده ای 1
1 هزار  31 به ازای هر  و آفریقای جنوبی با مرگ و میــر 9
نفر در شمار محبوب ترین مقاصد گردشگری جهان محسوب 

می شوند.
 آمار جالب دیگری که در این گزارش می توان به آن اســتناد 

کرد در مورد آمریکای شمالی است. رانندگی در آمریکا، 2 برابر 
خطرناک تر از رانندگی در کاناداست. پرتغال نیز کمتر از سایر 
کشورهای اروپای غربی برای رانندگی امن محسوب می شود.

اکوادور، ویتنام، برزیل، پاراگوئه، کنیا و الئوس نیز در شــمار 
پرخطرترین کشــورهای جهــان برای رانندگی محســوب 

می شوند. 

ی نکنید! در این کشورها رانند

ا نی  دا

ندا
 شاه نوری

 حمله یک شــیر ماده، نوجوان 15 ســاله اهل شــهر» ساراتوف«
 در جنوب غربی روسیه را روانه بیمارستان کرد.

 این شیر از بچگی به عنوان یک حیوان خانگی و توسط عموی این 
پسر نگهداری می شد. حادثه زمانی ر داد که» دینیل« بعد از پایان 
تمرین فوتبال و بازگشت، در منزل را برای خروج سگ خانگی اش 

نیمه باز گذاشته بود.
 این شیر که» مایا« نام داشت از طریق در نیمه باز وارد خانه شده و 
ناگهان به سمت وی حمله ور شد. »دینیل« که با دیدن این صحنه 
دچار شوک شده بود پا به فرار گذاشت، اما در نهایت توسط این شیر 

از ناحیه پهلو و دست راست دچار جراحت شد.  

عاقبت نگهداری شیر 
به عنوان حیوان خانگی

لخانه جال ناسا 
در مریخ! 

ناسا در تدارک ساخت گلخانه ای خاص با ویژگی های منحصر به فرد 
است تا فضانوردان برای تامین غذای خود در مریخ دچار مشکل نشوند.
در این گلخانه برای آبیاری گیاهان از آب اکسیژنه با مواد مغذای مناسب 
و مورد نیاز بدن استفاده خواهد شد و نور گلخانه برای رشد گیاهان نیز 
به واسطه المپ های LED تامین می شود و پسماندهای آن مجدد به 
چرخه طراحی شده برای تولید بازمی گردد. در دستگاه طراحی شده 
برای پرورش انواع گیاهان مورد تغذیه، دی اکســیدکربن حاصل از 
تنفس فضانوردان به داخل گلخانه فرستاده می شود و اکسیژن تولید 
شده توسط گیاهان برای تنفس به اتاق فضانوردان هدایت خواهد شد. 
ناسا تامین برخی از موادغذایی مورد نیاز فضانوردان را در سفرهای 

طوالنی، هدف اصلی طراحی این گلخانه عنوان کرده است.

ماره  جد 

افقی
1- تاثیر - نژاد شناسی

2- شــیرازی اش خــوردن دارد - ژن هم ردیف - 
فرشته ای در دین زرتشت

3- مخفف تباه - کبوتر صحرایی - لبخند ملیح
 4-  نت مخمور - اشــرار - وســیله ای برای پرواز - 

تیره ای از عرب
5- همراه عروس - آبزی مفید و لذیذ - شــهری در 

استان کردستان
 6- واحد پول نیجریه - صاحب غزلیات شــمس - 

همگا نی
7-  رودی در آلمان - نیروگاه شمال - فرمانروایان
8- رطوبت - از اصحاب کهف - نوعی از شیرینی

9-  همین حاال - پشت و عقب - اسب کوتوله
1- خواهش نفــس - کارآموز پزشــکی - اعمال 

مخصوص حج
11-یاریگر - ناامید - قسمت ملودیک اپرا

12- صابــون خیاطــی - چمنــزار روســی - 
منظور،خواسته - حرف ندا

13-  گستره بزرگ آبی - از گل های زینتی - پست
14- تن پــوش - نمو،بزرگ شــدن - یکی پس از 

دیگری
15- از آثا صادق هدایت - خوراکی از تخم مرغ

عمودی
1-  کتابی از سامرست موام انگلیسی - نخستین بیت 

غزل یا قصیده
2- روشــندل - نویســنده آمریکایی کت سفید - 

گرفتنی از هوا
ل و شبیه - نوبت  3-معبود و ایزد - اشکال کار - م

بازی

4- ضمیر انگلیسی - یاقوت سر - بازدید و رسیدگی
5- سخت و محکم - کلمه پرسشی - نوعی کفش 

پاشنه دار
6- مرد بخشنده - امپراتور دیوانه روم باستان - نام 

پدر ابراهیم
7- آفریده شدگان - باالتر از سرهنگ - مخفف شاد

8-  تمام - پایتخت جزایر ســلیمان - ظرف زمان 
و مکان

9-  برج کج فرانســه - نوعی ماهــی کوچک - پدر 
شعر نو

1-  مختــرع پیل الکتریکی - بارکش شــهری - 
جایگاه مرشد در گود زورخانه

11-  خاتون - قرض - دکل فرستنده و گیرنده
12-  امتداد - مدرک قرار دادن - گیاه توخالی

13- جد قوم عاد - بله عرب - پسوند شباهت - فیلمی 
از جالل مهربان

14- نت چهارم - پاکی - سم کشنده
15- ابزار اضافه الزم - خلیجی در آمریکای جنوبی
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ین با وجود تمام آثار باستانی  کشور 
و مکان های گردشگری، از طريق 

نمايش گل ها نیز درآمدزايی خوبی 
برای کشور خود ايجاد کرده است.

داشتن یک دوســت، آن هم 
دوستی که روزی دوبار به ما 
سر بزند شاید کمی آزاردهنده 
باشد، اما » میته کوام« پیرزن 
81 ساله اهل » اورلند« نروژ 
اینطور فکر نمی کند.»کوام« 
زنی تنهاست و تنها دوست و 
همدم وی این گوزن وحشی 
است که او نامش را» فلیپن« 
گذاشته است.  فلیپن روزی دوبار برای خوردن خوراک به درب خانه 
این پیرزن مراجعه می کند. دوستی این دو به سه سال پیش یعنی 
2 بازمی گردد.» کوام« ، فلیپن را در حیاط خانه اش دید و به  سال 14
وی مقداری شیرینی تعارف کرد و در کمال تعجب فلیپن پیشنهادش 
را قبول کرد. حاال بعد از گذشت 3 سال فلیپن روزی دوبار و به طور 
مرتب به خانه این پیرزن می رود و از دوست سابقش تقاضای خوراک 
می کند.» کوام« در این خصوص می گوید:»هر دوی ما بسیار خوش 
شانس هستیم که همدیگر را داریم.« کوام هیچ فرزندی ندارد و بعد 

از مرگ همسرش تنها رفیق و همدم او،  این گوزن وحشی است.

دوستی عمی پیرزن  ساله
وزن وحشی   با 

مومی ه گهیمنا

هان راستانا اورزی ک بان مدیریتش
 ما

نوبتاو

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور 
نصب و راه اندازی شــبکه محلی )LAN( و کابل کشی تلفن- اعالم خطر- نظارت 
تصویری و برق در شــعب ســطح اســتان اصفهان از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
ر 7 روز کاری نسبت به واريز  متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی حداک
7 نزد شعب بانک کشاورزی اقدام کنند و با  1 د هزار ريال به حساب شماره  مبل پان
هری جن  در دست داشتن اصل فیش واریزی به مدیریت شعب بانک به نشانی اصفهان خیابان م
آتش نشانی ساختمان مديريت شع بانک کشاورزی طبقه دوم واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

د میلیون ريال مانت نامه بانکی يا رسید واريز وجه نقد به مبل يک
ه پیشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مور 2 می باشد. تاري ارا

هارشنبه مور  می باشد. ی پاکت ها روز  تاري بازگشا
ه گران: مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان طبقه  ی پیشنهاد قیمت مناق ل بازگشا م

سوم می باشد.


