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وزنامه ای برای همه ر

روحانی:

  افراطی گری، اختالف
 مذاهب و تروریسم جهان 

اسالم را تهدید می کنند

 سخنگوی وزارت خارجه در نشست
 خبری سال 95:

منظومه دفاعی موشکی ایران 
اهداف کامال دفاعی دارد
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اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه        

  امــام علــی بــن ابــی طالــب علیــه الســالم  در نامــه ۵۳ نهــج البالغــه  
کــه می تــوان بــه عنــوان مبانــی  نــکات بســیار مهمــی را بیــان فرموده انــد 
اقتصــاد مقاومتــی از آن بهــره بــرد؛ لــذا به مــواردی از آن اشــاره می کنیم:
ــتوص  ــم اس ــد: »ث ــوده ان ــه فرم ــن نام ــه ای از ای ــام در جمل ــام هم  آن ام
ــه  بالتجــار و ذوی الصناعــات و أوص بهــم خیــرا.« »ســپس ســفارش ب
نیکــی در حــق بازرگانــان و صنعتگــران را پذیــرا بــاش و در حــق آنــان بــه 

کــن.«  کارگزارانــت بــه نیکــی ســفارش 
در ایــن فــراز از نامــه ۵۳ نهــج البالغــه امــام علــی علیــه الســالم بــه مالــک 
و  بازرگانــان  کــه  را  اقتصــادی جامعــه  بدنــه  کــه  کنــد  مــی  ســفارش 
صنعتگــران هســتند، مــورد توجــه قــرار دهــد و در واقــع از ســرمایه گذاران 

کنــد.  کــه چــرخ تولیــد را بــه حرکــت درمــی آورنــد، حمایــت  جامعــه 
معرفــی  دســته  ســه  را  صنعتگــران  و  بازرگانــان  الســالم  علیــه  امــام 
ببدنــه.«  المترفــق  و  المضطــرب بمالــه  می کننــد: »المقیــم منهــم و 
کــه در یــک جــا مقیــم هســتند و چــه  امــام مــی فرماینــد: »چــه آنــان 
کــه  کــه بــا ســرمایه خودبــه ایــن ســو و آن ســو مــی رونــد و چــه آنــان  آنــان 

بادســترنج خــود چیــزی فراهــم می آورنــد.« 
و مغــازه داران  مــا فروشــندگان  کنونــی  امــام در جامعــه  ایــن ســخن 
خرده فــروش و عمده فــروش و بازرگانــان و دســت اندرکاران صــادرات 
ــه  ــرد و کالن و ب ــران خ ــه و صنعتگ ــاز جامع ــورد نی ــای م کااله و واردات 
ــن رو در  ــرد.  از ای ــزرگ را دربرمی گی ــک و ب کوچ ــع  ــاب صنای ــری ارب تعبی
حاکمیــت دیــن، همــه بدنــه دولــت و دســت اندرکاران امــور جامعــه 
آن هــا  از  حمایــت  و  اقتصــادی  فعــاالن  حقــوق  رعایــت  بــه  موظــف 

هســتند.
کــه چــرا بایــد دولــت اســالمی از بازرگانــان و اربــاب  ســوال ایــن اســت 

کنــد؟  صنعــت حمایــت 
نامــه ۵۳  در  خــود  نورانــی  کالم  ادامــه  در  الســالم  علیــه  علــی  امــام    
توضیــح  چنیــن  را  اقتصــادی  فعــاالن  بــه  ویــژه  توجــه   علــت 

فرموده اند: ...

آمریکا  
پایتخت اعدام جهان

8 حقوق بشر

یادداشت مدیر مسئول

2

آیت اهلل علوی گرگانی:

2

 دریافت دیرکرد از سوی بانک ها 
جایز نیست

آگهیمناقصهعمومی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصــه  طریــق  از  دارد  نظــر  در  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
خریدهــای ذیــل را مطابــق جــدول زیــر را از فروشــندگان ذیصــالح انجام دهد. 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت ۱۵:30 روز شنبه  
به تاریخ ۱۳۹۵/02/۰۴ 

کات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۳۹۵/02/۰۵ گشایش پا

 www.ab faesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه   اینترنتی 

 تلفن: 031-36680030
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

 

موضوع مناقصه

خرید 6 دستگاه تابلو برق تصفیه خانه آب بابا 
شیخعلی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن 
تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر

شماره 
مناقصه

95-1-10

95-1-11

نوع 
بودجه

عمرانی

عمرانی

مبلغ تضمین )ریال(

336/500/000

375/000/000

نوبت اول

ادامه در صفحه

 الحاقیه 
کام بیمه به نام مردم به 

نشــان  کارشناســان  بررســی های  وطــن:  کیمیــای 
ثالــث  شــخص  بیمــه  الحاقیــه  فــروش  می دهــد 
میلیــاردی  ســودهای  بیمــه،  شــرکت های  توســط 
فــروش  بــا  بیمه گــران  و  می کنــد  آن هــا  نصیــب  را 
بــا  می زننــد.  جیــب  بــه  کالن  ســودهای  الحاقیــه 
خ دیــه ســال جــاری توســط قــوه قضاییــه  اعــالم نــر
و افزایــش مبلــغ آن، شــرکت های بیمــه متناســب 
بــا ایــن رقــم، ســقف تعهــدات را افزایــش دادنــد و 
بــه  وادار  را  ثالــث  شــخص  بیمه نامــه  دارنــدگان 
اســت  حالــی  در  ایــن  کردنــد؛  الحاقیــه  دریافــت 
دریافــت  بــه  موظــف  مــردم  اینکــه  بــر  عــالوه  کــه 
بــه دلیــل فرارســیدن ماه هــای  الحاقیــه هســتند، 
مذکــور  ماه هــای  بــرای  الحاقیــه  دریافــت  حــرام، 
نیــز الزم بــه نظــر می رســد. از ســوی دیگــر دارنــدگان 
کــه بــه اعتقــاد بیمه گــران  بیمه نامــه شــخص ثالــث 
صــادر   ۹۴ ســال  در  کــه  آن هــا  بیمه نامه هــای 
شــده، بــرای ســال جــاری ناقــص اســت، الزم اســت 
ایــن  امــا  شــود؛  تکمیــل  آنــان  بیمه نامه هــای  کــه 
ع  ع نارضایتــی بســیاری از دارنــدگان ایــن نــو موضــو
ــدگان ایــن  بیمه نامــه را در پــی داشــته اســت. دارن
شــرکت های  کــه  دارنــد  عقیــده  بیمه نامــه  ع  نــو

می کننــد؛ سوء اســتفاده  ع  موضــو ایــن  از  بیمــه 
 در حالی...

سفر دو ساعته از تهران به اصفهان تا ۳ سال آینده
33

سهم 54 درصدی 
 موتورسیکلت سواران 

در تصادفات

»حراج بزرگ« آثار هنری 
در نصف جهان 

سفارش های رهبر معظم 
 انقالب در استفاده 
از فرصت ماه رجب

با تصویب مجلس؛ 

حقوق تا یک میلیون و 
300 هزار تومان از پرداخت 

مالیات معاف شد

4

2

8

3

سیاست

ماه رجب

اقتصاد

تصادفات

با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار می شود؛

کرمان خبر داد: فرمانده انتظامی استان 



اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه        
ادامه از صفحه یک: 

جالبهــا  و  المرافــق  أســباب  و  موادالمنافــع  فإنهــم   «
و  بحــرک  و  بــرک  فــی  ح  المطــار و  المباعــد  مــن 
ســهلک و جبلــک و حیــث ال یلتئــم النــاس لمواضعهــا 

علیهــا«  والیجترئــون 
منافع انــد  مایــه  آنــان  »زیــرا  می فرماینــد:  امــام 
)منفعــت عمومــی دارنــد( و اســباب آســایش جامعــه 
اقتصــادی  فعالیت هــای  )بــا  می ســازند  فراهــم  را 
پرتــو  در  و  می کننــد  بــرآورده  را  جامعــه  نیازهــای 
فعالیــت آن هــا، عــده زیــادی بــه اشــتغال و در آمــد 
مــی رســند( و ســودها را از ســرزمین های دوردســت در 
خشــکی و دریــا، زمیــن همــوار و ناهمــوار از مناطقــی 
گــرد نیاینــد و جرئــت رفتــن بــه  کــه مــردم در آن جــا 
آن جــا را ندارنــد، بــه ســوی مملکــت تــو می آورنــد« 
علیــه  علــی  امــام  تعبیــر  بــه  اقتصــادی  فعــاالن 
منفعت رســانی  دارنــد:  مهــم  دســتاورد  ســه   الســالم 

آسایش و رفاه،  سودآوری . 
کار و ریســک  همیــن دســتاورد بــا توجــه بــه ســختی 
کفایــت  بــاالی آن بــرای توجــه ویــژه دولــت بــه آنــان 
کــه رونــق اقتصــادی و رفــاه در هــر  کنــد؛ چــرا  مــی 
جامعــه ای، زیربنــای اقتصــاد پویاســت و جامعــه را 
در مقابــل بحران هــای اقتصــادی  مقــاوم مــی  ســازد .
 امــام علــی علیــه الســالم در ادامــه فرازهــای یادشــده 
در نامــه ۵۳ دربــاره فعــاالن اقتصــادی می فرماینــد: 
التحشــی  صلــح  و  بائقتــه  التخــاف  ســلم  »فإنهــم 
گــروه مردمــی آرامنــد  غائلتــه« امــام فرمودنــد: »ایــن 
کــه از فتنه گری شــان بیــم نیســت و اهــل آشــتی اند 

نیســت.«   آسیب رسانی شــان  از  ترســی  کــه 
همچــون  علومــی  از  اقتصــاد  علــم  در  امــروزه 
روانشناســی  و  جامعه شناســی  روان شناســی، 
اجتماعــی جهــت ارایــه الگوهــای پیشــرفت و توســعه 
و  اندیشــمندان  و  شــود  مــی  بهره گیــری  اقتصــادی 
صاحب نظــران علــم اقتصــاد از علــوم دیگــری  جهــت 
اســتفاده علمــی  تکبــر  هیــچ  بــدون   نظریه پــردازی 

کنند.  می 
کمــان سیاســی تذکــر می دهــد  بــه عبارتــی امــام بــه حا
قشــر  یــک  عنــوان  بــه  اقتصــادی  فعــاالن  جامعــه 
ماننــد  مثبتــی  روانــی  خصوصیــات  دارای  مهــم  
کــه  از فتنــه و صلح طلبــی هســتند  آرامــش و دوری 
از آن در جهــت ایجــاد رونــق اقتصــادی  تــوان  مــی 
ســخت  شــرایط  در  اینکــه  ضمــن  کــرد؛  اســتفاده 
کمــک   اقتصــادی نیــز اینــان مــی تواننــد بــه دولــت 

کنند .
چنانچــه امــام علــی علیــه الســالم در هنــگام توصیــه 
هنــگام  در  مالیات دهنــدگان  حــال  رعایــت  بــه 
رفتــن  دســت  از  باعــث  کــه  حوادثــی  دادن  روی 
یثقلــن  »ال  می فرماینــد:  شــود،  مــی  سرمایه شــان 
علیــک شــیء خففــت بــه المؤونةعنهــم فإنــه ذخــر 
تزییــن  و  ک  عمارةبــال فــی  علیــک  بــه  یعــودون 
والیتــک مــع اســتجالبک حســن ثنائهــم .....فربمــا 
حــدث مــن األمــور مــا إذا عولــت فیــه علیهــم مــن بعــد 
از  فــراز  ایــن  امــام در  بــه«  أنفســهم  احتملــوه طیبــة 
نامــه ۵۳ می فرمایــد: در صــورت رعایــت حــال آنــان 
تــو  بــه  نفــس  طیــب  بــا  آنــان  ســختی،  هنــگام  در 
کــه  کــرد. از ایــن رو فعــاالن اقتصــادی  کمــک خواهنــد 
کثریــت مالیات دهنــدگان را تشــکیل می دهنــد  خــود ا
می تواننــد نقشــی اساســی در اقتصــاد مقاومتــی بــازی  
کنــار ایــن خصایــص نیکــو، امــام علــی  کننــد . امــا در 
کمــان  علیــه الســالم بــا توجــه بــه نــگاه ســاختاری، حا
نقــاط منفــی نهفتــه در  بــه خصلت هــا و  را  سیاســی 

نیــز توجــه می دهنــد .  اقتصــادی  وجــود فعــاالن 
کثیــر  ایشــان مــی فرماینــد: »واعلــم مــع ذلــک أن فــی 
منهــم ضیقــا فاحشــا و شــحا قبیحــا واحتــکارا للمنافــع 

و تحکمــا فــی البایعــات«
 تنگ نظــری، بخــل احتــکار و منفعت طلبــی شــخصی 
فعــاالن  وجــود  در  منفــی  نکتــه   4 قیمت گــذاری  در 
کنــد و به تعبیر  که ممکن اســت بروز  اقتصــادی اســت 
 امــام موجــب زیــان مــردم شــده و مایــه ننــگ والیــان 

گردد .
ــزی از  ــارت و برنامه ری ــا نظ ــه دارد ب ــت وظیف ــذا دول  ل
کــه موجــب فســاد اقتصــادی  بــروز چنیــن بلیه هایــی 

کنــد. مــی شــود، جلوگیــر ی 

یادداشت مدیر مسئول

شوخی های منشوری مدافعان حرم
کــه قــرار اســت چنــد  کــرد  آقــا حبیــب فکــرش را هــم نمــی 
کــه او، »محمــد اینانلــو« و  دقیقــه دیگــر تــوی تویوتایــی 
۱۲ نفــر دیگــر نشســته اند، یــک موشــک »کورِنــت« لعنتــی 

کنــد تــا همــه شــهید شــوند؛ همــه جــز او! اصابــت 
کیمیــای وطــن - فردیــن آریــش: نامــش حبیــب اســت؛ 
حبیــب اهلل عبدالهــی. مــا ولــی مثــل دوســتانش »آقاحبیــب« 
صدایــش می زنیــم. قرارمــان بــا آقــا حبیــب ســاعت ۱۱ اســت. 
اول  واحــد  جلــوی  می رســانیم  را  خودمــان  دیرتــر  کمــی 
ســاختمانی کــه نامــش »مــادر« اســت، در یکــی از محله هــای 
کــه آدرس  گلشــهر. از »ویلچــِر« جلــوی ســاختمان می فهمیم 
را درســت آمده ایــم. مــادِر آقــا حبیــب، مهربانانــه بــه داخــل 
خانــه تعارفمــان می کنــد. همــه تزییــن روی دیــوار خانــه 
ــا حبیــب  ــدر آق ــر پ فقــط دو قــاب عکــس اســت؛ یکــی تصوی
ــری  ــی و دیگ ــاس نظام ــران و لب ــبیه چم ــره ای ش ــه چه ــا ت ب
تصویــری از امــام و رهبــر. می رویــم تــوی اتــاق آقــا حبیــب که 
کشــیده. بــه احتــرام مــا نیم خیــز می شــود  روی تختــش دراز 
بــا  بــا همه مــان دســت می دهــد و احوالپرســی می کنــد؛  و 
کــه انگشــت اشــاره اش چنــد روز پیــش در  همــان دســتی 

گوشــه ای از دنیــا جــا مانــد.
آقــا حبیــب متولــد تیــر 67 اســت و تــا ۳ ســالگی مشــهد بــوده 
و مثــل ۲ تــا از برادرهایــش مداحــی می کــرده. می گویــد: »مــا 
کــه بــا هــم رفاقــت چنــد ســاله داشــتیم.  چنــد نفــر بودیــم 
همیشــه منتظــر ایــن روزهــا بودیــم. مــی خواســتیم بدانیــم 
تــوی تکــرار قطعــی تاریــخ، کــی نوبــت امتحــان مــا مــی شــود. 
یــا  یکــی هســت  و عملمــان  بدانیــم حــرف  می خواســتیم 
نــه.« دوســت آقــا حبیــب برای مــان چــای مــی آورد؛ اســمش 
رفاقــت  بچه هــا  همــه  بیــن  از  می گویــد  اســت.  مرتضــی 
آقاحبیــب و »محمــد اینانلــو« یــک چیــز دیگــر بــود. می گویــد 
بــا هــم بــزرگ شــدند، همــکالس بودنــد و هم محلــه ای و 
هــم راز و هــم آرزو. آقــا حبیــب می گویــد: »بــه خانــواده نگفتــه 
ک خــورده ای بــه  کــدام شــیر پا کــه مــی روم. نمی دانــم  بــودم 
بــرادر بزرگ تــرم خبــر داده بــود؛ بــه آقــا مجیــد.« می گویــد: 
کار نرفتــه بــودم. بــرادرم فهمیــده  کــه ســر  »۳ هفتــه بــود 
گفــت:  بــود دوره آموزشــی مــی روم. یــک شــب صدایــم زد و 
تــوی  بــاران،  زیــر  ســاعت ۲،  تــا  آن شــب  مــن مخالفــم! 
گلــزار شــهدای فــدک راه رفتیــم و حــرف زدیــم.« آن شــب 
آقاحبیــب از زمیــن و آســمان بــرای بــرادرش حــرف زد؛ از 
کــه  گفتــه بــود و از جریــان مقاومــت اســالمی، از راهــی  آرمــان 
کــرده بــود؛ از مبــارزه، از دفــاع. خــودش می گویــد:  امــام آغــاز 

ــرو!« گفــت: »ب ــرادرم تســلیم شــد و  دســت آخــر ب
آقــا حبیــب امــا بــرای رفتــن بیــش از بــرادر، بایــد مــادر را راضی 
می کــرد. بایــد از مــادر اجــازه مــی گرفــت تــا دلش قرص شــود. 
مــادر وقتــی فهمیــده بــود حبیبــش می خواهــد بــرود، فقــط 
کــرده!« و آقــا حبیــب هــم  گفتــه بــود: »بیخــود  یــک جملــه 
ــت  گــر فــردای قیام کــرده بــود: »ا فقــط یــک ســوال از مــادر 
جلــوی حضــرت زهــرا )س( ازت پرســیدند، چــرا 4 تــا پســر 
داشــتی، یکــی را نفرســتادی بــرای دفــاع چــه می گویــی؟« و 
مــادر گفتــه بــود: »راضــی ام بــه رضــای اهــل بیــت« و رخصت 
داده بــود بــه رفتــن حبیبــش. آقــا حبیــب رفتــه بــود ســوریه؛ 
کــه بهشــان می گفتنــد:  ــو و چنــد نفــر دیگــر  ــا محمــد اینانل ب
گــروه »جــی ۱۱«. جمعــی شــاد و ســرزنده؛ بــا شــوخی های 
گویــد: »جنــس خاطراتــی  مجــاز و منشــوری! آقــا حبیــب مــی 
مقــدس  دفــاع  بچه هــای  دربــاره  کتاب هــا  تــوی  کــه  را 
کــردم.«  زندگــی  ســوریه  تــوی  بــودم،  شــنیده  و  خوانــده 
چنــد روز بعــد بــرای آقــا حبیــب و رفقایــش زمــان »تکــرار 
تاریــخ« فرامــی رســد؛ ۲۱ دی؛ لحظــه عملیــات. آقــا حبیــب 
گویــد: »عملیــات مــا ایذایــی بــود؛ عملیــات فریــب. بایــد  مــی 
حــواس دشــمن را پــرت مــی کردیــم تــا زمــان عملیــات اصلــی 

شــود.«
کمکــش. هــر دو  محمــد اینانلــو تیربارچــی بــود و آقــا حبیــب 
منتظــر و چشــم بــه راه لحظــه موعــود. تــک تیراندازهــای 
گیرنــد.  دشــمن، تپه هــای »خــان طومــان« را هــدف مــی 
فرمانــده  می شــود.  شــهید  تیربارچــی  بچه هــای  از  یکــی 
پیشــقدم  حبیــب  آقــا  و  محمــد  می خواهــد.  داوطلــب 
می شــوند. خودشــان را بــه بــاالی تپــه مــی رســانند. صــدای 
کنــد. محمــد مــدام جایــش  گلولــه گوششــان را پــر مــی  صفیــر 
نشــانه  را  او  امــا  تک تیرانــداز  گلولــه  کنــد.  مــی  عــوض  را 
کنــد رفیقــش شــهید شــده؛  مــی رود. آقــا حبیــب فکــر مــی 
گذاشــته. چشــمانش خیــس مــی شــود.  بــرادرش تنهایــش 
محمــد امــا زنــده اســت. لبانــش تــکان مــی خــورد. آقــا حبیب 
صــدای »یــا زهرا«یــش را مــی شــنود. مــی دود ســمتش. هــر 
کشــدش. بــا محمــد حــرف  طــور شــده چنــد متــر عقــب مــی 
کوشــد بخندانــدش. خاطــرات را برایــش زنــده  مــی زنــد. مــی 
کمــی  ُکشــد تــا او را عقــب بکشــد.  کنــد. زمــان را مــی  مــی 
کنــد خیالــش راحــت  کــه محمــد را ســوار تویوتــا مــی  بعــد 
کــه قــرار  کــرد  مــی شــود. آقــا حبیــب فکــرش را هــم نمــی 
ــد و  ــه او، محم ک ــی  ــوی تویوتای ــر ت ــه دیگ ــد دقیق ــت چن اس
ــت« لعنتــی  ــد، یــک موشــک »کورِن ۱۲ نفــر دیگــر نشســته ان
کنــد تــا همــه شــهید شــوند؛ همــه جــز او؛ جــز نیمــی  اصابــت 
کــه ســمت راســتش ســوخته؛ ســوی  از او؛ نیمــی از جســم او 
گوینــد  گوشــت تنــش ریختــه. مــی  یــک چشــمش رفتــه و 
کشــیده  مــادرش او را بــه ســختی شــناخته و چنــد روز طــول 

ــاورد.  ــه جــا بی ــا »حبیبــش« را ب ت
روی دیــوار اتــاق آقــا حبیــب، عکســی اســت از محمــد اینانلــو 
کــه در  و دختــر یــک ســاله اش. عکــس دیگــری هــم هســت 
آن هــر دو رفیــق رو بــه دوربیــن لبخنــد زده انــد. آقــا حبیــب 
راســتی  می بینــم.  را  خوابــش  شــب ها  »بیشــتر  می گویــد: 
چنــد روز پیــش تولــد »محمــدم« بــود.« پــدر محمــد بــرای 
گیــرد. بچه هــا جمــع مــی شــوند. بــا  پســرش مراســم مــی 
کــرده، آقــا حبیــب بــرای رفیــق رفتــه اش  اینکــه دکتــر قدغــن 

نوحــه می خوانــد و اشــک مــی ریــزد.
ــا مدافعــان  ــدار رهبــر انقــالب ب ــد: در دی گوی ــا حبیــب مــی   آق
و  داده  آقــا  بــه  را  محمــد  و  خــودش  ســلفی  عکــس  حــرم 
کــرده کــه دعایــی روی آن بنویســند؛ عکســی که  درخواســت 
کجایــی؟« از ســاختمان  رویــش نوشــته شــده بــود: »رفیقــم 
»مــادر« کــه بیــرون مــی آییــم، هیــچ کــدام حرفــی نمــی زنیم. 
تــوی ماشــین چشــمم بــه دوربیــن عکاســمان مــی افتــد. 
کنــد. صــورت آقــا  گرفتــه مــرور مــی  کــه  دارد عکس هایــی را 
حبیــب تــوی همــه عکس هــا بــا لبخنــد اســت. انــگار نــه 
کرده انــد  انــگار هنــوز ۱۵0 ترکــش تــوی صورتــش جــا خــوش 
گاهــی بــازی در مــی آورنــد؛ ۱۵0 ترکــش بازیگــوش  و هــر از 

یــادگار آن موشــک لعنتی.خبرگــزاری دانشــجو

دیدار با یک رزمنده

کــری دربــاره  جابــر انصــاری دربــاره اظهــارات اخیــر جــان 
گفــت: منظومــه دفاعــی موشــکی  برنامــه موشــکی ایــران 
نیازهــای  براســاس  دارد؛  دفاعــی  کامــال  اهــداف  ایــران، 
آن  خصــوص  در  ملــی  تصمیمــات  و  کشــور  ملــی  امنیــت 
جمهــوری  و  خارجــه  وزارت  و  می شــود  تصمیم گیــری 
کــه پیــش آمــده، صراحتــا ایــن  اســالمی در همــه مــواردی 

کرده انــد. اعــالم  را  موضــوع 
جابــری  انصــاری  حســین  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه صبــح دیــروز )دوشــنبه( در 
ــگاران در ســال 9۵ و  ــا خبرن اولیــن نشســت هفتگــی خــود ب
بــا تبریــک ســال جدیــد و امیــدواری نســبت بــه موفقیــت در 
ســال جدیــد بــرای ملــت و دولــت ایــران و تســلیت شــهادت 
امــام هــادی)ع( بــه تشــریح ســفرهای مقامــات عالی رتبــه بــه 
گفــت: ســفر  تهــران در ایــن هفتــه و هفتــه آینــده پرداخــت و 
رییس جمهــور قزاقســتان امــروز بــه ایــران آغــاز شــد و هیئــت 
مقدماتــی قبــال آمــده بــود و مجموعــه ای از نشســت ها برگــزار 
کشــور در ایــن ســفر در  کــه همکاری هــای ۲  خواهــد شــد 

ســطح دوجانبــه و منطقــه ای بررســی می شــود.
ــه  ــان اینکــه ایــن ســفر ۲روزه اســت، ادامــه داد: ب ــا بی وی ب
احتمــال زیــاد ١١ توافقنامــه و یادداشــت تفاهــم بــا حضــور 
حــدود ٤٠  در  و  رســید  امضــا خواهــد  بــه  روســای جمهــور 
یادداشــت تفاهــم نیــز بیــن بخش هــای خصوصــی بــه امضــا 

ــید. رس
نخست وزیر ایتالیا، فردا و موگرینی، شنبه در تهران

ســخنگوی وزارت خارجــه بــه ســفر فــردای نخســت وزیــر 
گذشــته روحانــی بــه رم را  کــرد و ســفر ســال  ایتالیــا اشــاره 
موفــق خوانــد و افــزود: در ســفر فــردا، مجموعــه رایزنی هــا 
و تفاهمــات اولیــه پیگیــری می شــود. امیدواریــم روابــط دو 
کــه در دوران هــای ســخت خــوب بــوده، در دوران  کشــور 
کشــور  گســترش و منافــع ۲  جدیــد در حوزه هــای مختلــف 

کنــد. و ملــت را تأمیــن 
جابری انصاری به ســفر فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجــی اتحادیــه اروپــا در روز شــنبه ٢٨ فروردیــن بــه تهــران 

بــه همــراه هیئــت بزرگی از کمیســیونرهای اتحادیــه اروپایی 
کــرد و گفــت: گفت وگوهــای جــدی بین ایــن اتحادیه  اشــاره 
 و ایــران در زمینــه مســایل سیاســی و ســایر مــوارد انجــام 

خواهد شد. 
کــرد: مــا در مرحلــه جدیــد روابط بــا اتحادیه  وی خاطرنشــان 

اروپــا بعــد از برجام هســتیم.
کامــا دفاعــی  منظومــه دفاعــی موشــکی ایــران، اهــداف 

دارد 
گــزارش کیمیــای وطــن، وی دربــاره اظهــارات اخیــر جان  بــه 

گفــت: منظومــه دفاعــی  کــری دربــاره برنامــه موشــکی ایــران 
براســاس  دارد؛  دفاعــی  کامــال  اهــداف  ایــران،  موشــکی 
نیازهــای امنیــت ملــی کشــور و تصمیمــات ملــی در خصوص 
جمهــوری  و  خارجــه  وزارت  و  می شــود  تصمیم گیــری  آن 
کــه پیــش آمــده، صراحتــا ایــن  اســالمی در همــه مــواردی 

کرده انــد. موضــوع را اعــالم 
گفت وگوهــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  جابــری  انصــاری 
موضــوع  کــه  بــود  ایــن  مقابــل  طــرف  فشــار  برجــام، 
اظهــار  گیــرد،  قــرار  گفت وگوهــا  کار  دســتور  در  موشــکی 
ایــران،  اســالمی  جمهــوری  قطعــی  سیاســت  داشــت: 
دفاعــی  منظومــه  و  امکانــات  دربــاره  گفت وگــو  عــدم 
رویــه  ایــن  بــا  و  نپذیرفتیــم  مــا  و  بــود  خــود  موشــکی   و 

پیش رفت.
کــه بــا ادامــه برنامــه ملــی  کردیــم  وی افــزود: بارهــا اعــالم 
کامــال اهــداف دفاعــی دارد،  کــه  موشــکی - دفاعــی ایــران 
نــه تهاجمــی و براســاس نیازهــای منظومــه دفاعــی و امنیــت 
ملــی ایــران، طراحــی و برنامه ریــزی شــده و پیگیــری خواهــد 
کــرد و مخالفت هــا و  شــد، همیــن مســیر را طــی خواهیــم 
ملــی  برنامــه  ایــن  بــه پیگیــری جدی تــر  تنهــا  برخوردهــا 

منجــر خواهــد شــد. 
هیچ گونــه  کــرد:  تصریــح  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
تردیــدی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و موضــع جمهــوری 
اشــاره  بارهــا  و  اســت  آشــکار  و  شــفاف  بســیار   اســالمی 

شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری سال 95:

کامال دفاعی دارد منظومه دفاعی موشکی ایران، اهداف 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــا یــادآوری  رییــس 
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــا مق ــئوالن ب ــوروزی مس ــدار ن دی
از  کشــور  مســئوالن  عیــدی  درخواســت  ماجــرای 

کــرد. معظــم لــه و پاســخ ایشــان را روایــت 
پرویــز فتــاح بــا یــادآوری دیــدار نــوروزی مســئوالن 
گفــت: در دیــدار نــوروزی بــا  بــا مقــام معظــم رهبــری 
مقــام معظــم رهبــری، مســئوالن و از جملــه خانم هــا 
ــه ایشــان  ک ــد  کردن ــه درخواســت عیــدی  از معظــم ل

ــان هــزار تومــان عیــدی داده شــود. کــدام از مهمان ــه هــر  ــد ب فرمودن
کــه آقــا  گفتنــد  کنــش بــه عیــدی مقــام معظــم رهبــری بــا خنــده  وی ادامــه داد: مهمانــان در وا
فقــط هــزار تومــان؟!  رهبــری بــا لبخنــدی فرمودنــد: مبلــغ هــزار تومــان خــوب اســت؛ زیــرا زمانــی 

۱0 تومــان، عیــدی بــه مهمانــان مــی دادم.خبرگــزاری میــزان

کــه  کارمندانــی  براســاس مصوبــه مجلــس 
معــادل  ســال،  در  آن هــا  دریافتــی  ســقف 
ــا ســقف یــک  ــا ت ۱۵6 میلیــون ریــال اســت ی
میلیــون و ۳00 هــزار تومــان در مــاه حقــوق 
معــاف  مالیــات  پرداخــت  از  می گیرنــد 

شــدند. 
ایســنا،  پارلمانــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نماینــدگان در جلســه علنــی دیــروز مجلــس 
 9۵ بودجــه  الیحــه  بررســی  جریــان  در  و 
الیحــه   6 تبصــره  الــف  بنــد  بــا  کشــور  کل 
کــه  کردنــد  بودجــه بــه ایــن شــکل موافقــت 
ع مــاده 84  ســقف معافیــت مالیاتــی موضــو

ــات  ــتقیم و اصالح ــای مس ــون مالیات ه قان
بعــدی آن در ســال 9۵ مبلــغ یکصــد و ۵6 
 میلیــون ریــال در ســال تعییــن می شــود و 
ــا ایــن  کــه ت ــر اســاس ایــن قانــون افــرادی  ب
باشــند،  داشــته  دریافتــی  حقــوق  ســقف 
خواهنــد معــاف  مالیــات  پرداخــت   از 

 شد.
 همچنیــن بــر اســاس بنــد ب ایــن تبصــره 
آزمایشــی  اجــرای  مــدت  شــد  مقــرر  نیــز، 
از  کــه  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون 
ســال 87 آغــاز شــده بــود تــا پایــان ســال 9۵ 

شــود. تمدیــد 

گفــت: دریافــت دیرکــرد از ســوی بانک هــا و موسســات  یکــی از مراجــع تقلیــد 
اعتبــاری جایــز نیســت و ایــن مســئله بــه منزلــه دام پیــش روی بانک هــا قــرار 

دارد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از فــارس، آیــت اهلل ســید محمدعلــی  گــزارش   بــه 
مؤسســه  مدیــران  و  عامــل  مدیــر  بــا  دیــدار  در  دیــروز  ظهــر  گرگانــی  علــوی 
کــرد: خداونــد در قــرآن  کوثــر بــا اشــاره بــه آیــه ای از قــرآن اظهــار  مالی اعتبــاری 
کــه ایمــان بیاورنــد و عمــل شایســته ای انجــام دهنــد بــه  کســانی  می فرمایــد 
صــورت قطعــی راه ســعادت را پیــش می گیرنــد و ایــن وعــده از ســوی خداونــد 

محقــق خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه همــواره بایــد بــه دو بــال پــرواز بــرای صعــود بــه قله هــای 
کــرد:  ایمــان و عمــل صالــح، دو بــال  رحمــت الهــی مجهــز باشــیم، تصریــح 

کــه انســان را از ضاللــت و تاریکــی نجــات می دهــد و بــه راه راســت  پــرواز اســت 
هدایــت می کنــد.

کیــد بــر اینکــه موسســات اعتبــاری، بــه ویــژه موسســه  ایــن مرجــع تقلیــد بــا تا
ــوان  ــی دارد، عن گام برم ــدا  ــق خ ــه خل ــانی ب ــت رس ــر در راه خدم کوث ــاری  اعتب
اعتبــاری  موسســات  ایــن  کــه  اســت  خوشــبختی  و  خرســندی  جــای  کــرد: 
گرفتــار دام دیرکــرد وام نشــده اند و راه شــرعی را در پرداخــت قرض الحســنه 

گرفته انــد. بــه مــردم پیــش 
کــی اســت  گرگانــی ادامــه داد: دیرکــرد تســهیالت دام خطرنا آیــت اهلل علــوی 
کــه امیدواریــم هیــچ  کــه پیــش روی موسســات اعتبــاری و بانک هــا قــرار دارد 
گرفتــار دیرکــرد وام نشــوند و در راه   یــک از بانک هــا و موسســات اعتبــاری، 

خدمــت ثابت قــدم باشــند.

از دام هــای  گــر موسســات اعتبــاری و بانک هــا بتواننــد  ا کــرد:  وی اضافــه 
کــه بــر ســر راهشــان پهــن شــده اســت، ســربلند بیاینــد نــه تنهــا از  دیرکــرد 
تاریکــی و ظلمــت نجــات پیــدا می کننــد، بلکــه بــه نــور و روشــنایی نیــز دســت 

می یابنــد.
کــه بــه مخلوقاتــش  کســانی را  کیــد بــر اینکــه خداونــد  ایــن مرجــع تقلیــد بــا تا
ــز  ــر نی کوث ــاری ماننــد  گفــت:  موسســات اعتب خدمــت می کننــد دوســت دارد، 
مصــداق همیــن مســئله هســتند و امیدواریــم خداونــد لطــف خــود را از آن هــا 

دریــغ نکنــد.
کیــد براینکــه دریافــت دیرکــرد از ســوی بانک هــا  گرگانــی بــا تا آیــت اهلل علــوی 
خســارتی  بانک هــا  ســوی  از  دیرکــرد  دریافــت  کــرد:  عنــوان  نیســت،  جایــز 

کــه بــه انســان وارد می شــود. واقعــی اســت 

گرگانی: آیت اهلل علوی 

دریافت دیرکرد از سوی بانک ها جایز نیست

گفــت: موضــوع افراطی گــری، اختــالف بیــن   رییــس جمهــور 
کــه  فــرق و مذاهــب و تروریســم، ســه خطــر عمــده ای اســت 
کیمیــای  گــزارش  جهــان اســالم و منطقــه را تهدیــد می کنــد. بــه 
وطــن، حجــت االســالم و المســلمین حســن روحانــی در نشســت 
کــه پــس از مراســم امضــای ســندهای همــکاری میــان  خبــری 
ایــران و جمهــوری قزاقســتان برگــزار شــد   جمهــوری اســالمی 
بــا اشــاره بــه توافــق نظــر طرفیــن ایرانــی و قزاقســتانی اظهــار کرد: 
ــان  ایجــاد و ثبــات امنیــت در افغانســتان، عــراق و ســوریه و پای
جنــگ در یمــن و البتــه مدنظــر قــرار دادن راه حل هــای سیاســی 
مــورد  قزاقســتان  و  ایــران  میــان  کــرات  رابطــه در مذا ایــن  در 
توافــق دو طــرف بــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــالس ســازمان 

کشــورهای اســالمی در اســتانبول هفتــه جــاری  همکاری هــای 
گفــت: در اجــالس ســران، دربــاره ایــن موضــوع  برگــزار می شــود، 
کــه از  کشــور اعتقــاد دارنــد صدایــی  تبــادل نظــر داشــتیم و هــر دو 
گــوش جهــان برســد، صــدای وحــدت  ــه  ــد ب کنفرانــس بای ایــن 
و اتحــاد، همــکاری اســالمی باشــد. روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا امــروز  کــه اســتقالل قزاقســتان اعــالم شــد ت از ۲۵ ســال پیــش 
گســترش بــوده و قزاقســتان  کشــور رو بــه توســعه و  روابــط دو 
بــرای مــا بــه عنــوان کشــوری دوســت، مســلمان و همســایه حایز 
اهمیــت اســت، تصریــح کرد : دولــت قزاقســتان در دوران تحریم 
کــرات هســته ای، بــه عنــوان یــار جمهــوری اســالمی ایــران  و مذا
کرات در قزاقســتان ترتیب داده شــد و در دوران  بود. دو دور مذا

اجــرای برجــام، قزاقســتان بــا ارســال 60 تــن کیــک زرد، بــه ایران 
کــرد. رییــس دولــت یازدهــم بــا  کمــک خوبــی در اجــرای برجــام 
اشــاره بــه اینکــه مجموعــا 66 ســند تفاهــم و همــکاری بیــن 
بــه  دولتــی  و  خصوصــی  بخش هــای  در  قزاقســتان  و  ایــران 
کشــور محســوب  کــه نقطــه عطفــی در روابــط دو  امضــا رســیده 
مرکــزی  بانک هــای  همــکاری  شــروع  بــا  افــزود:   می شــود، 
کارگــزاری بانک هــا و همچنیــن تســهیل  کشــور و اقدامــات  دو 
روابــط در روادیــد بــرای بازرگانــان ایــران، جهــت رفــت و آمــد 
ــت از بخــش خصوصــی قدم هــای  در قزاقســتان و حمایــت دول
کشــور برداشــته شــده  اســت. مهمــی در روابــط اقتصــادی دو 
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه همکاری هــای خوبــی در زمینــه  

بیــن دو  پایــدار و فعالیــت مدنــی  امنیــت غذایــی  کشــاورزی، 
کشــور ایجــاد شــده اســت، گفــت:  اقدامــات الزم در مســیر تجــارت 
کشــور و تعرفه هــای ترجیحــی بــرای روابــط ایــران و  آزاد بیــن دو 
آســیا، قدم هــای مهمــی در حــوزه  اقتصــاد محســوب می شــوند.
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد بــا اشــاره بــه اینکــه در مالقات هــای 
توســعه  بــر  عــالوه  کشــور  دو  مســئوالن  عمومــی  و  خصوصــی 
کشــاورزی و تجــاری بــه همکاری هــای علمــی  روابــط در حــوزه  
کیــد شــده اســت   و فرهنگــی و فنــاوری، ارتباطــات نزدیــک تا
کــرد: موضوعــات نفــت و گاز و پتروشــیمی و ســوآپ  خاطــر نشــان 
ــه دو  ک ــد  ــواردی بودن ــزو م ــی، ج ــای نفت ــام و فرآورده ه ــت خ نف

کشــور بــا هــم بــر ســر آن  هــا تفاهــم داشــتند.

روحانی:

 افراطی گری، اختالف مذاهب و تروریسم جهان اسالم را تهدید می کنند 

کارگــزاران دولــت  کیــد بــر اینکــه بایــد بــه عنــوان  کرمــان بــا تا اســتاندار 
بــا احســاس  قدرشــناس مــردم بــوده و وظایفمــان را بیــش از پیــش 
و  توســعه  کــرد:  خاطرنشــان  دهیــم،  انجــام  بیشــتری  مســئولیت 
پیشــرفت جــزو ذات جمهــوری اســالمی اســت و در ماموریت هــای آن 

نهفتــه شــده اســت.
دیــروز  ظهــر  رزم حســینی  علیرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
۲۳ فروردین مــاه در مراســم تجلیــل از دســت انــدرکاران ســتاد دهــه 
شــورای  خوشــبختانه  گفــت:  کرمــان  اســتان  اســالمی  انقــالب  فجــر 
کرمــان دارد؛ امــا قبــل از  کارنامــه خوبــی در اســتان  انقــالب اســالمی، 
ــل  ــه عم ــل ب ــردم تجلی ــد از م ــر، بای ــه فج ــتاد ده ــای س ــل از اعض تجلی
کــه انقــالب اســالمی را پدیــد آوردنــد و مراســمات را بــه خوبــی  آوریــم 

کردنــد. اداره 
کیــد بــر اینکــه مــردم ایــران، وارثــان انقــالب و شایســته بهتریــن  وی بــا تا
تقدیرهــا هســتند، ادامــه داد: حضورمــردم در ایــام دهــه فجــر ســال 
گذشــته بــود و دســتگاه های  گذشــته، بســیار پررنگ تــر از ســال های 

ــه انجــام رســاندند. مرتبــط عملکردشــان را بــه خوبــی ب
 رزم حســینی بــا بیــان اینکــه مــردم دیگــر در همــه صحنه هــا بــه خوبــی 
گفــت: حضــور 67 درصــد مــردم در انتخابــات  کننــد،   حضــور پیــدا مــی 

گذشــته، بســیار شــگفت انگیز و مایــه غــرور بــود و  7 اســفندماه ســال 
کرمــان دارد. ایــن حضــور نشــان از تدیــن مــردم 

کارگــزاران دولــت  کیــد بــر اینکــه بایــد بــه عنــوان  کرمــان بــا تا اســتاندار 
انجــام  پیــش  از  بیــش  را  وظایفمــان  و  باشــیم  مــردم   قدرشــناس 
و پیشــرفت جــزو ذات جمهــوری  توســعه  کــرد:  دهیــم، خاطرنشــان 

اســت.  نهفتــه شــده  آن  ماموریت هــای  در  و  اســت  اســالمی 
شــورای  رییــس  صدفــی،  مهــدی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
مراســم  ایــن   در  نیــز  کرمــان  اســتان  اســالمی  تبلیغــات  هماهنگــی 
گفــت: ســتاد دهــه فجــر در سراســر اســتان بیــش از ســه هــزار برنامــه در 
بخش هــای مختلــف علمــی، رســانه ای، قرآنــی، اجتماعــی ، هنــری و 

کــرد. برگــزار   ...
 وی ادامــه داد: مردمــی بــودن و حضــور جوانــان در تمامــی برنامه هــا 
گذشــته  از وجــوه تمایــز برنامه هــای ســال 94 نســبت بــه ســال های 

بــود.
کمیتــه در  ــا بیــان اینکــه ۲4  کرمــان ب رییــس ســتاد دهــه فجــر اســتان 
کــه امــروز  کمیته هایــی  گفــت:  کردنــد،  ایــام دهــه فجــر انجــام وظیفــه 
از آنــان تقدیــر مــی شــود، بــر اســاس مصوبــه خــود ســتاد دهــه فجــر 

ایســنا می باشــد. 

کرمان: استاندار 

 توسعه و پیشرفت جزو ذات جمهوری اسالمی است

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه نگرانی هــای 
گفــت:  فــراوان در خصــوص عــدم انجــام تعهــدات غربی هــا در مســئله برجــام، 
ســوال اساســی نماینــدگان مجلــس از آقــای ظریــف در ایــن زمینــه خواهــد بــود. بــه 
گــزارش کیمیــای وطــن، آنچــه مشــهود اســت و مســئوالن هــم در ایــن زمینــه متذکر 
شــده اند، نشــان می دهــد جمهــوری اســالمی ایــران در عمــل بــه تعهــدات خــود در 
ــه  ــوده؛ ب ــقدم ب ــی پیش ــن تعلل کوچک تری ــدون  ــفاف و ب ــن و ش ــیار روش ــام بس برج
کــه در انجــام تعهــدات ســخت افــزاری چــون جمــع آوری ســانتریفیوژها یــا   نحــوی 
ک لحظــه ای وقت کشــی نکــرده اســت.  آمریــکا نقطــه  کتــور ارا بتن ریــزی در قلــب را
کار، بی توجهــی بــه  مقابــل ایــران در عمــل بــه تعهــدات برجــام اســت. سســتی در 
تعهــدات بین المللــی و عــدم وفــای بــه عهــد از جملــه خصیصه هــای آمریکایــی 
کــه بــار دیگــر خــود را در برجــام نشــان داد و بــه وضــوح دلیــل عــدم اعتمــاد و  اســت 

کشــید. اتــکای ملــت ایــران بــه آمریــکا را بــه تصویــر 
کــه رییــس ســازمان انــرژی اتمی جمهوری اســالمی ایران و وزیــر امورخارجه    حــال 
بــه صراحــت ایــن مســئله را متذکــر شــده اند، دولــت بایــد بــه چنــد موضــوع اهتمــام 
جــدی داشــته باشــد و مــردم را بــه صــورت شــفاف در جریــان همــه امــور برجامــی 
کــه الزم اســت دولــت رونــد پیشــرفت دقیــق برجــام را بــا  قــرار دهــد؛ بدیــن معنــی 

مــردم در میــان بگــذارد. حمیــد رضــا فوالدگــر بــا بیــان اینکــه غــرب به تعهــدات خود 
کــرد: وزارت امــور خارجــه و شــخص  کیــد  در مســئله برجــام پایبنــد نبــوده اســت، تا

کنــش جــدی نشــان دهنــد.  آقــای ظریــف مــی بایــد نســبت بــه ایــن مســئله وا
وی بــا اشــاره بــه بررســی الیحــه بودجــه 9۵ در صحــن علنــی مجلــس شــورای 
کمیســیون های تخصصــی نمــی تواننــد  کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه  اســالمی اظهــار 
تــا اتمــام جلســه بررســی الیحــه بودجــه، جلســه ای داشــته باشــند، بــه همیــن دلیل 

گــزارش توســط آقــای ظریــف بــه تعویــق بیفتــد. ممکــن اســت ارایــه 
گــزارش آقــای ظریــف وجــود   فوالدگــر در ادامــه افــزود: ســؤاالت مهمــی در رابطــه بــا 
گــروه ۱+۵ و عــدم لغــو تحریم هــا  کــه بررســی انجــام تعهــدات از ســوی  دارد؛ چــرا 
کــرده اســت؛ لــذا پیگیــری ایــن موضوعــات  توســط آمریــکا نگرانــی زیــادی را ایجــاد 
از ســواالت اساســی نماینــدگان مجلــس خواهــد بــود. نماینــده مــردم اصفهــان 
کنــش  در مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه وزارت امــور خارجــه هنــوز وا
کــرد:  جــدی نســبت بــه تحریم هــای جدیــد غربی هــا نشــان نــداده اســت، تصریــح 
کنشــی نســبت بــه زیــاده خواهــی  هرچنــد امــروز آقــای ظریــف در ســخنرانی خــود وا
کنیــم، امــا بهتــر اســت ایشــان  آمریکایی هــا نشــان داد و مــا نیــز از آن حمایــت مــی 

نســبت بــه ایــن مســایل بــه موقــع وارد عمــل شــود.

کمیته امداد امام خمینی)ره(  رییس 
رهبر انقالب به دولتمردان چقدر عیدی دادند؟ 

با تصویب مجلس؛ 
حقوق تا یک میلیون و 300 هزار تومان از پرداخت مالیات معاف شد 

حتما بخوانید!
سه شنبـــــه  24 فروردین ماه 21395 توسعه و پیشرفت جزو ذات...

ـــمـــاره 128 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

عدم انجام تعهدات از سوی غرب، سوال اساسی نمایندگان از ظریف است



صادرات 2 میلیون تنی 
هدف فوالد مبارکه

گفــت: حفــظ بازارهــای صادراتــی  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه 
و برنامــه بــرای صــادرات 2 میلیــون تــن از جملــه اهــداف 

ســال 95 فــوالد مبارکــه اســت. 
کــه در دنیــا، صنعــت  بهــرام ســبحانی افــزود: در شــرایطی 
بــزرگ  شــرکت های  و  شــده  اساســی  چالــش  دچــار  فــوالد 
خــود  توانســت  مبارکــه  فــوالد  می کننــد،  خالــی  را  عرصــه 
پایــدار بمانــد. ســبحانی  ایــن آســیب نجــات دهــد و  از  را 
مبارکــه  فــوالد  کارکنــان  همــه  تــاش  و  همــت  بــا  افــزود: 
یــک میلیــون و 793 هــزار تــن صــادرات داشــت و رکــورد 
کنــون بــه ثبــت  ســالیانه صــادرات از ابتــدای راه انــدازی تا
ــال 95  ــرکت در س کان ش ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــید. وی ب رس
ح هــای توســعه ای شــروع  افــزود: تکمیــل و راه انــدازی طر
تولیــد  مــدار  در  زودتــر  هرچــه  و  شــود  انجــام  بایــد  شــده، 
بازارهــای  حفــظ  مبارکــه  فــوالد  عامــل  مدیــر  قرارگیرنــد. 
بــرای  برنامــه  و  بــازار  توســعه  بــرای  تــاش  و  صادراتــی 
 95 ســال  اهــداف  دیگــر  از  را  تــن  میلیــون   2 صــادرات 
زمینه هــای  در همــه  بهــره وری  افزایــش  افــزود:  و  خوانــد 
و... تجهیــزات  مــواد،  انســانی،  نیــروی  انــرژی،   مصــرف 
ســطح  بهینه ســازی  و  مدیریــت  جانشــین پروری، 
و  آب  مصــرف  مدیریــت  قطعــات،  و  کاال  موجودی هــای 
اســتفاده بهینــه از پســاب شــهری و صنعتــی، حفــظ محیــط 
زیســت و حــذف فعالیت هــای بــدون ارزش افــزوده، از دیگــر 
کــه در فــوالد مبارکــه بــا همراهــی و همــکاری  اهدافــی اســت 

همــه همــکاران انجــام خواهــد شــد.

تحقق اقتصاد مقاومتی 
فقط به عهده دولت نیست

کــه در موضــوع اقتصــاد  یــک اقتصــاددان معتقــد اســت 
مقاومتــی، از اقــدام تــا عمــل فقــط دولــت نبایــد اقــدام 
داشــته  را  الزم  همــکاری  بایــد  قــوه  ســه  بلکــه  کنــد، 
رشــد  و  تعــادل  ثبــات،  بــه  کشــور  اقتصــاد  تــا  باشــند 
علمــی  هیئــت  عضــو  طیبــی،  کمیــل  برســد.  پایــدار 
معنــای  دربــاره  اصفهــان،  دانشــگاه  اقتصــاد  گــروه 
»اقتصــاد مقاومتــی، از اقــدام تــا عمــل« چنیــن توضیــح 
ایــن  بــه  عمــل  تــا  اقــدام  از  مقاومتــی  اقتصــاد  داد: 
پایــدار رشــد  بایــد  کشــور  اقتصــاد  در  کــه  اســت   معنــی 

تعادلــی  شــرایط  و  پایــدار  تولیــد  پایــدار،  ســرمایه گذاری 
کشــور از  کــه اقتصــاد  در عرضــه و تقاضــا بــه وجــود آیــد 
ــاق  ــور اتف کش ــل  ــا داخ ج ی ــار ــه از خ ک ــددی  ــانات متع نوس
کشــور بــه ســمت  می افتــد، مصــون بمانــد. وقتــی اقتصــاد 
شــرایط تعادلی پیش رود و تحت تأثیر نوســانات مختلف 
قــرار نگیــرد، می توانیــم از بــه وجــود آمــدن شــرایط پایــدار 
کــه زمینه هــای الزم  کنیــم  کشــور صحبــت  بــرای اقتصــاد 

ــد. ــم می کن ــتمر را فراه ــدار و مس ــد پای ــرای رش ب

کرمان سفر وزیر اقتصاد به 
کرمــان  اســتان  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  کل   مدیــر 
خبــر  کرمــان  بــه  اقتصــاد  وزیــر  طیب نیــا،  دکتــر  ســفر  از 
دکتــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شیخ اســدی«  »حمیــد  داد. 
ــنبه 25  ــر چهارش ــد از ظه ــاد بع ــر اقتص ــا، وزی ــی طیب نی عل
فروردیــن وارد کرمــان می شــود، گفــت: ایــن ســفر به منظور 
پیگیــری مســایل بیمــه ای، مالیاتــی، بانکــی و اعتبــاری 
ــر  ــا بیــان اینکــه ســفر وزی اســتان صــورت می پذیــرد. وی ب
کرمــان بــه صــورت یکــروزه برنامه ریــزی شــده  اقتصــاد بــه 
کرمــان را بــه مقصــد تهــران تــرک  اســت و عصــر پنجشــنبه 
ایرانیــان  فــوالد  کارخانــه  ســفر  ایــن  در  افــزود:  می کنــد، 

بردســیر بــا حضــور وزیــر اقتصــاد افتتــاح می شــود.

ح هادی روستایی   افتتاح طر
در چهارمحال و بختیاری

ــال و  ــکن انقــاب اســامی چهارمح ــاد مس کل بنی ــر  مدی
گفــت: بــه مناســبت ســالروز افتتــاح حســاب  بختیــاری 
مســکن  بنیــاد  تأســیس  و  خمینــی)ره(  امــام   100
ح هــادی روســتایی دزک از توابــع  انقــاب اســامی، طــر
رییســی  بهــروز  شــد.  بهره بــرداری  کیــار  شهرســتان 
کــرد: اجــرای 2 هــزار و 200 متــر جــوی و جــدول  اظهــار 
یک هزار و 350 متر پیاده روســازی و 6 هزار متر آســفالت 
ح اســت. وی  و زیرســازی از اقدامــات اجرایــی در ایــن طــر
ح از ســال گذشــته آغاز و امســال با  افــزود: اجــرای ایــن طــر
هزینــه 4 میلیــارد ریــال افتتــاح شــد. رییســی خاطرنشــان 
ح هــادی روســتایی در  کــرد: تــا پایــان امســال 163 طــر

اســتان چهارمحــال و بختیــاری اجــرا می شــود.

راه اندازی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در یزد

اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد زمینــه تحقــق 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در ســال جدیــد از راه انــدازی 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در اســتان یــزد خبــر 
نشســت  اولیــن  در  میرمحمــدی«  »ســیدمحمد  داد. 
 ســتاد راهبــردی و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی اســتان یزد 
بــا اشــاره بــه ضــروت اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی 
کــرد:  در راســتای توســعه بیــش از پیــش اســتان اظهــار 
گذشــته بــا مشــارکت خــوب مــردم  اســتان یــزد در ســال 
و همــت بــاالی مســئوالن اســتان، دســتاوردهای خوبــی 
کیــد بــر توجــه ویــژه بــه  کــرده اســت. اســتاندار بــا تا کســب 
کــرد: دولــت  ابعــاد مختلــف اقتصــاد مقاومتــی تصریــح 
ــات مقــام معظــم  ــر و امیــد در راســتای تحقــق منوی تدبی
رهبــری در بحــث اقتصــاد مقاومتــی،  12 برنامــه ملــی 
ح و بیــش از 250 پــروژه  کــه دارای 60 طــر کــرده  تدویــن 
کــه بــه تصویــب شــورای اقتصــادی نیــز  عملیاتــی اســت 
رســیده اســت. میرمحمــدی افــزود: پیگیــری مصوبــات 
زمینــه  ایجــاد  یــزد،  اســتان  بــه  جمهــور  رییــس  ســفر 
تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی،  ایجــاد اشــتغال پایــدار 
گســترش ابعــاد  غ التحصیــان دانشــگاهی،   ویــژه فــار
افــراد  مشــارکت  جلــب  و  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
از  نیمه تمــام،   پروژه هــای  و  ح هــا  طر اتمــام  بــرای 
کار اســتان در ســال  جملــه مهم تریــن مــوارد در دســتور 

جدیــد اســت.

اخبار کوتاه

»حــراج  ح  طــر اجــرای  از  ارزانــی  المســلمین  و  حجت االســام 
بــزرگ هنــری اصفهــان« بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی خبــر داد. 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
حبیب رضــا  المســلمین  و  حجت االســام  اصفهــان،  اســتان 
ــه برنامه هــای فرهنگی هنــری اجــرا شــده در  ــا اشــاره ب ــی ب ارزان
اصفهــان بــرای تحقــق موضــوع اقتصــاد مقاومتــی و اهمیــت 
تمرکــز بــر ظرفیت هــای درون کشــور اظهــار داشــت: رهبــر معظــم 
انقــاب )مــد ظلــه العالــی( از ٦ ســال پیــش بــه موضــوع اقتصــاد 
توجــه ویــژه ای نشــان داده انــد و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد 
کــه اقتصــاد فعــال و پویــا داشــته باشــیم و  بــه دنبــال آن بــود 

وابســتگی را از بیــن ببریــم.
اقتصاد فعال غیر وابسته

وی افــزود: مبنــای اصلــی توجــه رهبــر معظــم انقــاب )مــد ظلــه 
العالــی(، مســئله اقتصــاد فعــال غیــر وابســته بــه شــمار می رفتــه 
اســت؛ بنابرایــن در ایــن زمینــه همــه بایــد فعــال باشــند و بــا 
گیــرد. ــی در حــوزه فرهنــگ، اقــدام و عمــل الزم صــورت  همدل

حراج بزرگ اصفهان
بــه  اصفهــان  اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
گذشــته  گفــت: ســال  کــرد و  زیرشــاخه های ایــن موضــوع اشــاره 
گرفــت؛  برنامه ریــزی بــرای »حــراج بــزرگ اصفهــان« صــورت 

امــا بــه دلیــل آنکــه مؤلفه هــای آن در شــهر اصفهــان وجــود 
ــت  ــرار اس ــال ق ــا امس ــت؛ ام ــورت نگرف ــاق ص ــن اتف ــت، ای نداش
ح اجــرا شــود و در حــراج بــزرگ اصفهــان، آثــار فاخــر  کــه ایــن طــر

هنرمنــدان شــهر بــه فــروش برســد.
کشور خروج ارز از 

ج و خروج  وی بــا اشــاره بــه فــروش آثار هنرمنــدان ایرانی در خــار
ارز از کشــور گفــت: در آخریــن حــراج در یکــی از کشــورهای عربــی 
تعــدادی تابلــوی فاخــر اصفهــان بــا قیمت هــای میلیــون دالری 
بــه فــروش رســید و نکتــه جالــب اینکــه بســیاری از ایرانی هــا در 
کــرده و بــه کشــور وارد کردنــد؛ ایــن در  کشــور خارجــی آن را خریــد 
کشــور  کــه همیــن آثــار نفیــس می تواننــد در داخــل  حالــی اســت 

نیــز بــه فــروش برســند.
اقتصاد فرهنگ

حجــت االســام ارزانــی ادامــه داد: اصفهــان بــه عنــوان پایتخت 
مؤثــری  اقــدام  زمینــه  ایــن  در  بایــد  کشــور،  هنــر  و  فرهنــگ 
را  اصفهــان  بــزرگ  حــراج  بتوانیــم  بایــد  مــا  و  دهــد  صــورت 
راه انــدازی کنیــم. در واقــع اقتصــاد فرهنــگ باید در حــوزه اقدام 
و عمــل پویــا شــود و مــردم مــا الزم اســت بــرای ارتقــای فرهنگــی 

کننــد. خــود هزینــه 
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه هنرهــای تجســمی، نقاشــی و 

خوشنویســی اصفهــان آثــار فاخــری تولیــد می شــود و در صورتــی 
گیــرد، هنرمنــدان بســیاری بــه آن  کــه فــروش ایــن آثــار صــورت 
کــرد: بایــد فضــا بــرای ورود چهره هــای  وارد می شــوند، اضافــه 
اقتصــادی بــه حــراج بــزرگ اصفهــان فراهــم شــود و جهت دهــی 
آثــار  اقتصــادی و ســرمایه گذاران در حــوزه خریــد  چهره هــای 

هنــری از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت.
حضور چهره های اقتصادی

گفــت:  کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان  مدیــر 

کــه در  چهره هــای اقتصــادی بایــد بــه خوبــی متوجــه شــوند 
صــورت خریــد تابلوهــا، بــه ســوددهی مناســبی در ایــن راســتا 
ــاخت های  ــده و زیرس ــام ش ــات الزم انج ــد اقدام ــند و بای می رس

مــورد نیــاز نیــز تنظیــم شــود.
بــه  رســیدن  و  اصفهــان  شناســنامه  و  برنــد  افــزود:  وی 
حــراج واحــد، از مهم تریــن مســایل در ایــن زمینــه بــه شــمار 
کنــار هــم اتفاقــات در  ایــن  کــه  کنیــم  کاری  بایــد  و   مــی رود 

خ دهند.  ر

بارویکرداقتصادمقاومتیبرگزارمیشود

»حراج بزرگ« آثار هنری در نصف جهان 

معــاون وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه 5 مرکــز اســتان دچــار 
نیــاز  بــرای تامیــن آب مــورد  گفــت:  بحــران آب اســت، 
اضطــراری  اقدامــات   ،95 تابســتان  پیــک  در  کشــور 
 پیش بینــی شــده اســت. رحیــم میدانــی با اعــام جلوگیری 

ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد  هــزار  از 50 
داشــت:  اظهــار  آب  بخــش  در  بی ثمــر 
کشــور هــم  ــی  ــع آب کار از هدررفــت مناب ایــن 

کــرد. پیشــگیری 
گفــت:   معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
ــدی در  ــول جدی ــال 95 تح ــم در س امیدواری
کنیــم و فاصلــه  کشــور ایجــاد  اقتصــاد آب 

بیــن قیمــت تمــام شــده و درآمد را کمتر کنیــم. وی با بیان 
کــه از ســال 93 آغــاز شــده  ح هایــی  اینکــه در ســال 94 طر
بــود، در یــک اجمــاع ملــی در زمینــه وجــود بحــران آب در 
کشــور بــه پیشــرفت های خوبــی نایــل شــد، افــزود: بــه جــز 
دســت انــدرکاران آب کشــور، توانســتیم ســایر انجمن هــای 

ــه  ــه و مقنن ــوه قضایی ــاد، ق ــازمان های مردم نه ــی، س علم
کــه  کنیــم  کنیــم و ایــن مطلــب را توجیــه  را بــا خــود همــراه 
کشــور نیازمنــد یــک توجــه ویــژه بــه بخــش آب اســت. 
کشــور در  میدانــی بیــان داشــت: مــا بارهــا بــا مســئوالن 
خصــوص بحــران آب صحبــت کــرده بودیــم 
مســئوالن  از  برخــی  بــرای  بــاور  ایــن  ولــی 
کشــور  کــه  نبــود و قبــول نداشــتند  جــدی 
ــختی  ــه س ــده و ب ــران آب ش ــار بح ــا دچ واقع
روی  بــه  را  واقعیــت  دریچــه  توانســتیم 
کننــد  مــردم و مســئوالن بگشــاییم تــا یقیــن 
کشــور در شــرایط بــدی قــرار دارد.  منابــع آب 
کرمــان، همــدان  گفــت: در 5 مرکــز اســتان شــامل  میدانــی 
کــه بــا بحــران آب مواجــه هســتند  مشــهد، بوشــهر و شــیراز 
تمهیداتــی شــامل حفــر چاه هــای جدیــد و اجــاره چــاه و 
کوتاه مــدت انجــام شــده تــا تابســتان  اقدامــات اضطــراری 

کننــد. را بــه خوبــی ســپری 

بحران آب در ۵ مرکز استان
اتخاذ تدابیر تابستانی تأمین آب

ترانزیــت  اینکــه  بیــان  بــا  راه آهــن  شــرکت  عامــل  مدیــر 
گفــت: مــردم تــا  جــاده ای منافــع ملــی را تامیــن نمی کنــد، 
ســه ســال آینــده، ظــرف دو ســاعت از مرکــز تهــران بــه مرکــز 

کــرد. آمــد خواهنــد  و  رفــت  اصفهــان 
اجــرای  تشــریح  بــا  آقایــی  پورســید   محســن 
راه آهــن  در  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
کشــور، اقتصــاد مقاومتــی را الگــوی جدیــدی 
کــه مفهــوم اقتصــاد ایرانی اســامی را  خوانــد 
کشــور بیــان می کنــد.  بــرای نجــات اقتصــاد 
بنــد   24 از  مجموعــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــه  دارد  وجــود  بنــد   7 مقاومتــی،  اقتصــاد 

راه آهــن در آن هــا نقــش مهمــی دارد، بــه بیــان ایــن هفــت 
گفــت: در بنــد 3 ایــن سیاســت ها بــه محــور  بنــد پرداخــت و 
کــه  شــده  اشــاره  اقتصــاد  در  بهــره وری  رشــد  دادن  قــرار 
دارد؛  راه آهــن وجــود  در  بــار  بهــره وری در حمــل  باالتریــن 
ــی  ــاری معــادل حداقــل ســه تریل گــن ب ــه طوری کــه یــک وا ب

راه آهــن  کنــد. مدیــر عامــل شــرکت  بــار جابه جــا  می توانــد 
4 سیاســت های  بنــد  در  افــزود:  ایــران  اســامی  جمهــوری 
کــه  اقتصــاد مقاومتــی بــه صرفه جویــی در مصــرف انــرژی 
کشــور اســت، اشــاره  کامــل و واقعــی آن راه آهــن  مصــداق 
ــه در راه آهــن یــک هفتــم جــاده  ک شــده؛ چــرا 
داد:  ادامــه  وی  می شــود.  مصــرف  ســوخت 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های   ۸ بنــد  در 
اصــاح  سیاســت های  اجــرای  بــر  کیــد  تا
کــه هرچــه از ســفر  الگــوی مصــرف شــده اســت 
کاهــش و بــه ســفرهای ریلــی افــزوده  جــاده ای 
کاهــش  رانندگــی  تصادفــات  تبــع  بــه  شــود، 
ــادی از درآمــد ناخالــص  ــد. در حــال حاضــر بخــش زی می یاب
کشــور در تصادفــات جــاده ای از دســت مــی رود. وی  ملــی 
کار زیربنایــی نیــز در دســت  کــرد: عــاوه بــر ایــن یــک  اضافــه 
کــه  کــه مســیر تهران-مشــهد 6 ســاعته طــی شــود  اجراســت 

بــه بهره بــرداری می رســد. آینــده  ظــرف ســه ســال 

اقتصادی

کشاورزان  وزیر نیرو در جلسه با نمایندگان 

کرد:  کید  استان تا
 ضرورت صرفه جویي و

 استفاده ي بهینه در مصرف آب 
کشاورزي  شرب، صنعت و 

کاهــش اثــرات زیانبــار  راهکارهایــي در راســتاي تــاش بــراي 
ســه  ي  جلســه  در  اصفهــان  اســتان  در  شــدید  خشکســالي 
کشــاورزان  نماینــدگان  و  زرگرپــور  رســول  دکتــر  ي  ســاعته 

اســتان بــا وزیــر نیــرو بررســي شــد.
عمومــي  روابــط  کل  اداره  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نیــرو  وزیــر  حضــور  بــا  اي  جلســه  اصفهــان،   اســتانداري 
و  کشــور  و  کشــاورزي  نیــرو،  هــاي  وزارتخانــه  معاونیــن  و 
کشــاورزان و مدیــران ذیربــط اســتان اصفهــان  نماینــدگان 
ــرو تشــکیل شــد و پــس  ــر نی ــر وزی ــه مــدت 3 ســاعت در دفت ب
کاهــش اثــرات  از بحــث و تبــادل نظــر راهکارهایــي در جهــت 

گردیــد. ارائــه  اصفهــان  اســتان  در  شــدید  خشکســالي 
بــه اینکــه ۸0  بــا اشــاره  اســتاندار اصفهــان در ایــن جلســه 
گرفتــه  درصــد اســتان اصفهــان در خشکســالي شــدید قــرار 
ح 9 مــاده اي  اســت، خواســتار پیگیــري اجــراي مصوبــات طــر
شــد و افــزود: براســاس دســتورات معــاون اول رئیــس جمهــور 
ــي  کوتاه ــه  گون ــچ  ــد هی ــي آب، نبای ــوراي عال ــه ي ش در جلس
گیــرد و اقدامــات  در خصــوص اجــراي ایــن مصوبــات صــورت 
ــام  ــالي انج ــار خشکس ــرات زیانب ــش اث کاه ــت  ــي در جه عاجل
شــود.وي بــا اشــاره بــه اینکــه دکتــر جهانگیــري شــخص وزیــر 
ح  کلیــه ي مــواد ایــن طــر محتــرم نیــرو را مســئول اجــراي 
زمــان  اجــراي دقیــق مصوبــات در  بــر  انــد؛  نمــوده  تعییــن 
کــرد  کاهــش بــارش هــا نیــز اشــاره  کــرد.وي بــه  کیــد  معیــن تا
ــارش هــا  ــا ۸0 درصــد ب کل اســتان اصفهــان 20 ت گفــت: در  و 
کاهــش داشــته اســت و در مقایســه بــا میانگیــن بلنــد مــدت در 
خ داده اســت  کاهــش بــارش در اســتان ر مجمــوع 33 درصــد 
و در صــورت ادامــه وضعیــت ، خشکســالي شــدید و حــادي را 

در پیــش رو خواهیــم داشــت.
ــا بیــان اینکــه بــارش در سرشــاخه هــاي  اســتاندار اصفهــان ب
زاینــده رود نیــز 20درصــد کاهــش داشــته اســت، افــزود: حجم 
ســد نیــز بــا کاهــش 35 درصــدي مواجــه اســت و ایــن موضــوع 
کشــاورزي و آب شــرب را تحــت تاثیــر قــرار  حتمــا توزیــع آب 
خواهــد داد لــذا بایــد خــود را بــراي شــرایط ســخت پیــش آمــده 
آمــاده نماییم.وزیــر نیــرو نیــز بــر صرفــه جویــي و اســتفاده ي 
کــرد  کیــد  بهینــه در مصــرف آب شــرب، صنعــت و کشــاورزي تا
کاهــش اثــرات  گفــت: یکــي از راه حــل هــاي اساســي بــراي  و 

زیانبــار خشکســالي، مشــارکت مــردم در ایــن زمینــه اســت.
کشــاورزان اســتان خواســتار  در ایــن جلســه نیــز نماینــدگان 
ــر برداشــت هــا  مشــارکت در ســاماندهي رودخانــه و نظــارت ب
شــدند و مقــرر گردیــد ســازوکار الزم بــراي نظــارت کشــاورزان بــر 
کشــاورزان  برداشــتها و حفاظــت از منابــع آب طراحــي شــود تــا 

اســتان نیــز در ایــن خصــوص مشــارکت داشــته باشــند.

حتما بخوانید!
3سفر وزیر اقتصاد به کرمان سه شنبـــــه  24 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 128 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

آگهی مناقصه عمومی 

اداره کل زندان های استان اصفهان 

نوبتدوم

مالف1122

اداره کل استان اصفهان

گزار دستگاه مناقصه 

کل زندان های استان اصفهان اداره 

نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب اداری 

نوع : ضمانت نامه بانکی

مبلغ : 600/000/000 ریال

کل زند ان های استان اصفهان  محل : دبیرخانه اداره 

گهی نوبت دوم  مهلت : یک هفته پس از انتشار آ

کل زندان های استان اصفهان محل: دبیرخانه اداره 

مهلت: 10 روز پس از اولین مهلت دریافت اسناد مناقصه 

کل زندان های استان اصفهان اداره 

زمان: طبق اسناد مناقصه

موضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

دریافت اسناد

تحویل اسناد

گشایش پیشنهادها

نشــان  کارشناســان  بررســی های  وطــن:  کیمیــای 
ثالــث  شــخص  بیمــه  الحاقیــه  فــروش  می دهــد 
میلیــاردی  ســودهای  بیمــه،  شــرکت های  توســط 
فــروش  بــا  بیمه گــران  و  می کنــد  آن هــا  نصیــب  را 
بــا  می زننــد.  جیــب  بــه  کان  ســودهای  الحاقیــه 
ــه ســال جــاری توســط قــوه قضاییــه  خ دی ــر اعــام ن
متناســب  بیمــه  آن، شــرکت های  مبلــغ  افزایــش  و 
بــا ایــن رقــم، ســقف تعهــدات را افزایــش دادنــد و 
بــه  وادار  را  ثالــث  شــخص  بیمه نامــه  دارنــدگان 
اســت  حالــی  در  ایــن  کردنــد؛  الحاقیــه  دریافــت 
دریافــت  بــه  موظــف  مــردم  اینکــه  بــر  عــاوه  کــه 
ماه هــای  فرارســیدن  دلیــل  بــه  هســتند،  الحاقیــه 
مذکــور  ماه هــای  بــرای  الحاقیــه  دریافــت  حــرام، 
نیــز الزم بــه نظــر می رســد. از ســوی دیگــر دارنــدگان 
کــه بــه اعتقــاد بیمه گــران  بیمه نامــه شــخص ثالــث 

صــادر   94 ســال  در  کــه  آن هــا  بیمه نامه هــای 
شــده، بــرای ســال جــاری ناقــص اســت، الزم اســت 
ایــن  امــا  شــود؛  تکمیــل  آنــان  بیمه نامه هــای  کــه 
ع  ع نارضایتــی بســیاری از دارنــدگان ایــن نــو موضــو
بیمه نامــه را در پــی داشــته اســت. دارنــدگان ایــن 
شــرکت های  کــه  دارنــد  عقیــده  بیمه نامــه  ع  نــو
می کننــد؛  سوء اســتفاده  ع  موضــو ایــن  از  بیمــه 
کــه بایــد تدبیــری بــرای یــک بــار شــدن  در حالــی 
ثالــث صــورت  کامــل شــخص  بیمه نامــه  دریافــت 
ــرد و مــردم از ایــن طریــق دچــار مشــکل نشــوند.  گی
کــره  بــه عبــارت دیگــر شــرکت های بیمــه بایــد بــا مذا
ــرای حــل ایــن معضــل  ــا قــوه قضاییــه راهــکاری ب ب
ح  مطــر را  ع  موضــو ایــن  بیمه گــذاران  بیندیشــند. 
ســود  دنبــال  بــه  بیمــه  شــرکت های  کــه  می کننــد 
بیمــه  دارنــدگان  از  نبایــد  کــه  حالــی  در  هســتند؛ 
کــه  بخواهنــد  دومین بــار  بــرای  ثالــث  شــخص 
گــر آن هــا  کننــد. ا بــرای دریافــت الحاقیــه مراجعــه 
بــه راحتــی مــردم می اندیشــیدند، می توانســتند بــا 
همــان بیمه نامــه اولیــه، پوشــش های خــود را بــه 
کــه ایــن شــیوه  انجــام برســانند. مــردم اعتقــاد دارنــد 
شــدن  تبدیــل  حــال  در  الحاقیــه  دریافــت  یعنــی 
بایــد  کــه  اســت  و مرســوم  یــک روش معمــول  بــه 
گرفتــه شــود تــا نــه تنهــا مــردم  جلــوی ایــن اتفــاق 
مجبــور بــه مراجعــه دوبــاره بــه بیمه هــا نباشــند و 
ممکــن  بلکــه  نکننــد،  پرداخــت  را  جدیــدی  مبلــغ 
الحاقیــه  دریافــت  بــرای  کــه  وقفــه ای  بــا  اســت 
اتفــاق می افتــاد، مشــکات جبران ناپذیــری بــرای 
مــردم ایجــاد شــود؛. امــا یــک حســاب سرانگشــتی 
از  بیمــه  مبالــغ ســودهای دریافتــی شــرکت های  از 
کان  کــی از دریافــت ســودهای  ناحیــه الحاقیــه حا
کــه بــه جیــب شــرکت های بیمــه  و میلیــاردی اســت 

مــی رود. در حــال حاضــر حــدود 20 میلیــون خــودرو 
گــر  ا اینکــه  احتســاب  بــا  دارنــد؛  تــردد  کشــور  در 
شــخص  بیمه نامــه  دارای  خودروهــا  ایــن  تمامــی 
کــه بــه صــورت میانگیــن  ثالــث باشــند و قــرار باشــد 
هــر یــک از آن هــا 25 هــزار تومــان بــه شــرکت های 
ثالــث  شــخص  بیمه نامــه  تکمیــل  بابــت  بیمــه 
 500 بپردازنــد،  الحاقیــه  دریافــت  واقــع  در  و  خــود 
شــرکت های  جیــب  بــه  ســود  تومــان  میلیــارد 
همــان  بــا  را  مبلــغ  ایــن  گــر  ا رفــت.  خواهــد  بیمــه 
بگیریــم،  نظــر  در  تومــان  هــزار   50 خــودرو  تعــداد 
میلیــارد  هــزار  بیمــه  شــرکت های  دریافتــی  ســود 
باشــد،  تومــان  هــزار   100 مبلــغ  ایــن  گــر  ا تومــان، 
و  تومــان  میلیــارد  هــزار   2 بیمه هــا  دریافتــی  ســود 
کنیــم، ســود  گــر آن را 125 هــزار تومــان محاســبه  ا
دریافتــی شــرکت های بیمــه از ایــن محــل 2 هــزار و 
500 میلیــارد تومــان خواهــد بــود. بیمــه مرکــزی بــه 
کــرده و هشــدار  دارنــدگان وســایل نقلیــه ســفارش 
کــه از تاریــخ  کــه تمــام بیمه نامه هایــی  داده اســت 
اســت  گذشــته  ســال  یــک  از  کمتــر  آن هــا   شــروع 
شــعب  بــه  بیمــه  الحاقیــه  دریافــت  بــرای  بایــد 
از  تــا  کننــد  مراجعــه  بیمــه  نمایندگی هــای  و 
بیشــتر  شــوند.  برخــوردار  بیمــه ای  کامــل  پوشــش 
کمتــر از 253 میلیــون  بیمه نامه هــا دارای تعهــدی 
خ دیــه هــر  تومــان اســت و بــا شــروع مــاه حــرام نــر
فــرد بــه 2 هــزار و 530 میلیــون ریــال )253 میلیــون 
بیمه نامه هایــی  یعنــی  می یابــد.  افزایــش  تومــان( 
کنــون در اختیــار دارنــدگان وســایل نقلیــه  کــه هــم ا
اســت دارای ســقف دیــه 2 هــزار و 200 میلیــون ریــال 
حــدود  بنابرایــن  و  اســت  تومــان(  میلیــون   220(
330 میلیــون ریــال )33 میلیــون تومــان( بــرای هــر 
کســری پوشــش دارد. در ایــن میــان بــه نظــر  فــرد 
گــر هــر چــه زودتــر مســئوالن فکــری  کــه ا می رســد 
آینــده  ســال های  در  نکننــد،  رویــه  ایــن  حــال  بــه 
مشــکات بیشــتری بــرای مــردم ایجــاد خواهــد شــد.

مسئوالن بخوانند

کام بیمه الحاقیه، به نام مردم به 

کرد: مدیر عامل شرکت راه آهن عنوان 
سفر دو ساعته از تهران به اصفهان تا ۳ سال آینده



کید بر به ثمر نشستن  تا
فعالیت های بنیاد مسکن

یــزد  جمعــه  امــام  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
اســتان،  مســکن  بنیــاد  اقدامــات  از  رضایــت  ابــراز  بــا 
خواســتار نظــارت و دقــت بیشــتر بــرای بــه ثمــر نشســتن 
ایــن فعالیت هــا شــد. آیــت اهلل »محمدرضــا ناصــری« 
بــه مناســبت ســالگرد تاســیس بنیــاد مســکن انقــاب 
جمــع  در  )ره(  امــام   100 حســاب  افتتــاح  و  اســامی 
مســئوالن بنیــاد مســکن اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
بنیــاد مســکن تاش هــای خوبــی در حیطــه وظایــف 
خــود انجــام داده اســت، اظهــار کــرد: همــه ایــن تاش هــا 
کارهــا امســال بایــد جدی تــر باشــد. وی افــزود: بایــد بــر  و 
کــه درحــال انجــام اســت، نظــارت بیشــتری  کارهایــی 
کــه ایــن اقدامــات بــه ثمــر برســد و بتوانیــم  گیــرد  صــورت 
کنیــم. ناصــری ادامــه داد: بایــد  نتیجــه آن را مشــاهده 
کــه بنیــاد مســکن در آن فعالیــت  از روســتاها و مناطقــی 
دارد، بازدیدهــای بیشــتری صــورت گیــرد کــه بتوانیــم بــا 
دقــت بیشــتر خدمــات مــورد نیــاز را بــه مــردم ارایــه کنیم. 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همچنیــن خاطرنشــان 
کــه اقــدام و عمــل بــه عنــوان بخشــی از نــام  کــرد: امســال 
ســال توســط مقــام معظــم رهبــری بیــان شــده، بایــد بــه 

ــه بحــث عمــل هــم توجــه شــود. صــورت ویــژه ب

احیای واحدهای تولیدی و صنعتی 
کد در چهارمحال و بختیاری را

کل صنعــت، معــدن، و تجــارت اســتان چهارمحــال و  مدیــر 
کــد واحدهــای  بختیــاری گفــت: ظرفیت هــای خامــوش یــا را
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  در  صنعتــی  و  تولیــدی 
چهارمحــال و بختیــاری احیــا می شــود. ســید نعیــم امامــی 
بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال توســط مقــام معظــم رهبــری 
کــد و تقویت  ح احیــای واحدهــای تولیدی را کــرد: طــر اظهــار 
صنایــع در ســال 95 بــا جدیــت دنبــال می شــود. وی بــا بیــان 
تولیــدی و  اینکــه در حــال حاضــر یک هــزار و 270 واحــد 
ایــن  از  افــزود:  صنعتــی پروانــه دار در اســتان وجــود دارد، 
میــزان، 850 واحــد بــه صــورت فعــال مشــغول بــه فعالیــت 
مالــی و مدیریتــی  بــه دالیــل  از 300 واحــد  بیــش  و  بــوده 
کــه 10 درصــد صنایــع اســتان را شــامل  غیرفعــال هســتند 
کــد  می شــود. امامــی عمــده مشــکات واحدهــای تولیــدی را
ــت  ــدم بازپرداخ ــردش، ع گ ــرمایه در  ــود س کمب ــتان را  در اس
تســهیات بــه علــت رکــود اقتصــادی و عــدم تأمیــن مــواد 
کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی و  کــرد. وی افــزود:  اولیــه عنــوان 
کارگــروه پایــش واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــه منظور رفع 
ــه  ــوط ب ــایل مرب ــاختی و مس ــکات زیرس ــد و مش ــع تولی موان
گــردش ایــن واحدهــا تشــکیل می شــود. بدهــی و ســرمایه در 

اخبار کوتاه 

کسی های شهری  تا
زیر ذره بین بازرسان

گفــت:  کســیرانی شــهرداری اصفهــان  مدیــر عامــل ســازمان تا
کســی های شــهر اصفهــان آغــاز  کرایــه تا ح ویــژه نظــارت بــر  طــر
کسیرانی  شــد. حســین جعفری اظهار کرد: بازرســان سازمان تا
بــه عنــوان همیــاران شــهروندان و راننــدگان بــر حســن اجــرای 
کیپ هــای  کرایه هــای مصــوب نظــارت می کننــد. وی افــزود: ا
بازرســی در میادیــن اصلــی شــهر و مســیرهای پرتــردد مســتقر 
بــه  متخلفــان  بــا  تخلــف  مشــاهده  صــورت  در  و  هســتند 
ســازمان  عامــل  مدیــر  می شــود.  برخــورد  قانونــی  صــورت 
کرایــه  خ  کســیرانی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه نــر تا
گذشــته  کســی های شــهر در ســال جــاری نســبت بــه ســال  تا
کســی  خ تا کــرد: افزایــش نــر 20 درصــد افزایــش یافتــه، تصریــح 
کــرد:  در ســامانه هوشــمند نیــز اعمــال شــده اســت. وی بیــان 
شــهروندان در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف می تواننــد بــا 

کننــد. شــماره تلفــن 35688100 تمــاس حاصــل 

انجام عمل زیبایی 
در خانه های مسکونی شاهین شهر

گفــت:  ــوم پزشــکی اصفهــان  معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
در  کــه  شــد  مشــاهده  محیــط  بهداشــت  بازرســی های  در 
بعضــی از منــازل شــاهین شــهر بــا دســتگاه های غیراســتاندارد 
می شــد.  زیبایــی  عمــل  انجــام  و  پوســت  لیــزر  بــه  اقــدام 
غامحســین صــدری اظهــار داشــت: واحــد نظــارت بــر درمــان 
شــبکه بهداشــت و واحــد بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت 
آخــر  مــاه  ســه  طــول  در  میمــه  و  شــهر  شــاهین  شهرســتان 
گذشــته از تعــدادی از آرایشــگاه های زنانــه غیرمجــاز  ســال 
کــه بــه صــورت مخفیانــه و بــدون  شهرســتان شاهین شــهر 
هیچگونــه نظارتــی در منــزل، اقــدام بــه فعالیت هــای زیبایــی 
غیرمجــاز بــا دســتگاه های غیراســتاندارد در منــازل مســکونی 
ــن  ــت: در ای ــان داش ــل آورد. وی بی ــه عم ــد ب ــد بازدی می کردن
بازدیــد بیــش از 20 دســتگاه غیراســتاندارد از جملــه 2 دســتگاه 
لیــزر پوســت IPL توقیــف شــد و متخلفــان بــا تشــکیل پرونــده 
ــدند.  ــی ش ــه دادگاه معرف ــان ب ــت در درم ــوان دخال ــت عن تح
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان اعــام 
آرایشــگاه های  از  غیراســتاندارد  دســتگاه  از 20  بیــش  کــرد: 
کشــف و ضبــط  غیرمجــاز در شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 
کارشناســان بهداشــت محیــط  شــد. پیــرو بازدیــد و بازرســی 
شــبکه بهداشــت برخــوار از یــک واحــد طباخــی، حــدود 300 
کشــف و توقیــف  گذشــته نیــز  گوشــت فاســد و تاریــخ  کیلوگــرم 
کــرد: همچنیــن بــا مشــاهده نواقــص  شــد. صــدری اعــام 
بهداشــتی و مــوارد بحرانــی از جملــه اســتعمال دخانیــات و 
قلیــان، بافاصلــه محــل مذکــور پلمــپ و پرونــده نامبــرده 

بــرای رســیدگی بــه مراجــع ذی صــاح ارجــاع شــد.

چرخی در شهر

اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتان  انتظامــی   فرمانــده 
54 درصــد تصادفــات را موتورسیکلت ســواران تشــکیل 
ــزار و 407  ــته 4 ه گذش ــال  ــرد: در س ک ــار  ــد، اظه می دهن
کــه  بــود  موتورسیکلت ســواران  جرحــی  تصــادف  فقــره 
در نهایــت 4 هــزار و 331 نفــر مجــروح شــدند و 76 نفــر 

ــد. کردن فــوت 
   تلفات قابل پیشگیری است

مدیــره  هیئــت  نشســت  در  بنی اســدی فر  رضــا  ســردار 
شــاهد  متاســفانه  گفــت:  کرمــان  اســتان  دیــه  ســتاد 
تلفــات متعــددی در حــوزه تصادفــات رانندگــی هســتیم 
گــر برنامه ریــزی مناســبی در ایــن بخــش صــورت  کــه ا
گیــرد، خیلــی از تلفــات قابــل پیشــگیری خواهــد بــود.

  علل تصادفات موتورسیکلت سواران
ع 747 فقــره تصــادف موتورسیکلت ســواران  وی از وقــو
کــرد:  بیــان  و  داد  خبــر  اســتان  در  گذشــته  ســال  در 
متاســفانه از ایــن تعــداد تصــادف، 76 فقــره تصادفــات 
کرمان  منجــر بــه فــوت گشــت. فرمانــده انتظامی اســتان 
موتورسیکلت ســواران  تصادفــات  علــل  بــه  اشــاره  بــا 
بــر  فقــره   587 واژگونــی،  اثــر  بــر  فقــره   136 گفــت: 
بــا  برخــورد  فقــره   43 و  نقلیــه  وســیله   2 برخــورد  اثــر 
کــه از ایــن بیــن 512 فقــره در  عابــر پیــاده بــوده اســت 
بــوده  محورهــای روســتایی و 215 فقــره بیــن شــهری 

اســت.
کاله ایمنی   نداشتن 

تلفــات  درصــد   70 اینکــه  بیــان  بــا  بنی اســدی فر 
ایمنــی  کاه  نداشــتن  دلیــل  بــه  موتورسیکلت ســواران 
ح نــوروز ســال جــاری، 29  کــرد: در طــر اســت، تصریــح 
فقــره تصادفــات جرحــی توســط موتورسیکلت ســواران 
کــه متاســفانه در ایــن بیــن، 3 نفــر فــوت  گرفــت  صــورت 

کردنــد و 33 نفــر مجــروح شــدند.
  فراوانی وقوع تصادفات

ــی  ــه فراوان ــا اشــاره ب کرمــان ب ــده انتظامــی اســتان  فرمان
گفــت:  موتورسیکلت ســواران  تصادفــات  ع  وقــو
 150 کرمــان،  شهرســتان  در  تصــادف  فقــره   189 
فقــره رفســنجان، 129 فقــره زرنــد، 46 فقــره انــار، 42 
ج و 29 فقــره ارزوییــه، 26 فقــره  فقــره بــم، 36 فقــره فهــر
بافــت، 21 فقــره نرماشــیر،16 فقــره ســیرجان،12 فقــره 
کوهبنــان در ســال  شــهر بابــک، 9 فقــره رابــر و 9 فقــره 

جــاری تصادفــات موتورسیکلت ســواران بــوده اســت.
کــرد: 8 هــزار 208 فقــره تصادفــات  بنی اســدی فر تصریــح 
کــه 9 هــزار  فوتــی و جرحــی در ســال جــاری بــه وجــود آمــد 

811 نفــر مجــروح شــدند و 215 نفــر فــوت کردنــد.
  استاندارد نبودن خودروها و جاده ها

اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 

دیگــر  عامــل  جاده هــا،  و  خودروهــا  نبــودن  اســتاندارد 
کــرد: در ایــن بیــن بیمه هــا بــا  تصادفــات اســت، بیــان 
ــیاری از  ــش بس کاه ــه  ــر ب ــی های الزم، منج آسیب شناس

می شــوند. تصادفــات 
  توقیف 17 هزار موتورسیکلت

اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  همچنیــن رییس پلیــس 
گذشــته  گفــت: 17 هــزار موتورســیکلت در ســال  کرمــان 
بایــد  کــه  اســت  شــده  توقیــف  کرمــان  اســتان  در 

دستگاهشــان  اهــدای  از  قبــل  آن هــا  راننــدگان  بــرای 
ایمنــی اهــدا  کاه  آنــان  بــه   جلســات آموزشــی برگــزار و 

شود. 
ســرهنگ »حمیــد معیــن زاده« بــا بیــان اینکــه 70 درصــد 
کــه بایــد بــرای  عامــل تصادفــات، عوامــل انســانی اســت 
ع فرهنگ ســازی های زیــادی  جلوگیــری از ایــن موضــو
طــور  همــان  شــهرداری ها،  داد:  ادامــه  گیــرد،  صــورت 
نقــاط  در  تصادفــات  رفــع  جهــت  زیــادی  کمــک  کــه 
هــم  فرهنگ ســازی  امــر  در  بایــد  داشــتند،  حادثه خیــز 

کننــد.  کمــک 
کرمــان بیــان  رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
کــرد: درصــدی از تابلوهــای تبلیغاتــی در کل شــهرها بایــد 
کاهــش  گذاشــته شــود تــا در خصــوص  در اختیــار پلیــس 

گیــرد. تلفــات فرهنگ ســازی های الزم صــورت 
بیشــترین  اداره هــا  از  بســیاری  کــرد:  تصریــح  وی   
موتورسیکلت ســواران را دارنــد و بایــد راننــدگان ســازمان 

شــوند. ایمنــی  کاه  از  اســتفاده  بــه  موظــف 
کرمــان  اســتان  رانندگــی  و  راهنمایــی  رییس پلیــس   
 87 کرمــان  اســتان  در  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در 
در  موتــور  هــزار   30 حــدود  کــه  دارد  وجــود  پارکینــگ 
چــاره ای بایــد  آن هــا  تخلیــه  بــرای  و   پارکینگ هاســت 

 اندیشید.

کرمان خبر داد: فرمانده انتظامی استان 

سهم 54 درصدی موتورسیکلت سواران در تصادفات

بــا  و  تــردد  ایمنــی  افزایــش  بــه منظــور  انجــام شــده  اقدامــات 
نــوروز  در  اســتان  محورهــای  در  تصادفــات  کاهــش   هــدف 
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تشــریح  95 توســط اداره 
اســتان  راه و شهرســازی  کل  الــه غامــی، مدیــر  شــد. حجــت 

انجــام  اقدامــات  از  گزارشــی  ارایــه  بــا  اصفهــان 
ح نــوروزی 95  شــده قبــل و در حیــن انجــام طــر
بــه منظــور ارتقــای ایمنــی تــردد وســایل نقلیــه 
در محورهــای اســتان اعــام داشــت: بــه منظــور 
ــرای اســتقبال از مســافران  ــوروز 95 ب آمادگــی در ن
بــا  کل  اداره  ایــن  راهــداری،  حــوزه  در  نــوروزی 
انجــام 670 هــزار متــر مربــع عملیــات لکه گیــری 

وتعمیــرات رویــه آســفالت، 200 کیلومتــر عملیات روکش آســفالت 
کیلومتــر عملیــات روکــش آســفالت راه هــای  آزادراه وبزرگــراه، 90 
کیلومتــر عملیــات روکــش آســفالت بــا روش هــای  اصلــی، 175 
نویــن، 25 کیلومتــر عملیــات روکش آســفالت راه های روســتایی، 
15 کیلومتــر احــداث و راه انــدازی ســامانه روشــنایی در گردنه هــا و 

کیلومتــر عملیــات احیــاء خط کشــی ســرد و  مقاطــع مه گیــر، 3700 
گــرم، 870 مــورد ایمن ســازی دماغه هــا  کیلومتــر خط کشــی   125
کیلومتــر نصــب نیوجرســی،  و موانــع ثابــت حاشــیه راه هــا، 38 
4500 عــدد نصــب انــواع تابلوهــای ایمنــی و عملیــات آســفالت 
قدیمــی  آســفالت  بهســازی  و  روکــش  و  اولیــه 
در  تــردد  ایمنــی  افزایــش  بــه  اقــدام  روســتا   62

محورهــای اســتان نمــوده اســت. 
برنامه ریزی هــای  بــا  مطابــق  افــزود:  غامــی 
ــوروزی  ح راهــداری ن انجــام شــده طــی دوره طــر
ســال 95، راهــداران در محورهــای اســتان بــه 
وســیله 400 خــودروی راهــداری بــه میــزان 72 
گشــت زنی نمــوده و بــه طــور متوســط  کیلومتــر اقــدام بــه  هــزار 
اســتان  پرتــردد  محورهــای  از  کیلومتــر   2000 از  بیــش  روزانــه 
کــه ضمــن بررســی وضعیــت راه هــا و  ــد  ــه عمــل آورده ان ــد ب بازدی
گلوگاه هــای ترافیکــی مشــکات مشــاهده شــده در ســامانه  رفــع 
گردیــده اســت. جامــع مدیریــت حــوادث و موانــع بررســی و رفــع 

ــود  ــت: رک گف ــان  ک اصفه ــا ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ریی
کشــور، افزایــش افسارگســیخته اجاره بهــای  اقتصــادی در 
کــرده و ایــن امــر تنهــا  منــازل را طــی چنــد ســال اخیــر مهــار 
ُحســن رکــود اقتصــادی در بحــث مســکن اســت. رســول 

جهانگیــری در خصــوص نحــوه نظــارت بــر 
گفــت: تنهــا  اجــاره منــازل بــه صــورت ســاعتی 
در نــوروز و آن هــم بــه اصــرار مســئوالن ســتاد 
ک اقــدام بــه  تســهیات ســفر، مشــاوران امــا
اجــاره ســاعتی یــا چنــدروزه منــازل می کننــد 
ج از ایــن زمــان، مشــاوران  و در روزهــای خــار
ک اجــازه اجاره خانــه بــه صــورت ســاعتی  امــا

را نخواهنــد داشــت. وی بــا بیــان اینکــه در شــهر اصفهــان 
ظرفیــت پذیــرش شــبانه 10 تــا 12 هــزار مســافر وجــود دارد، 
ابــراز داشــت: در نــوروز نیــاز بــه ایجــاد 200 هــزار ظرفیــت 
کــه از ایــن رو از ظرفیــت منــازل  شــب خواب وجــود دارد 
اتحادیــه  رییــس  می شــود.  اســتفاده  نیــز  اســتیجاری 

در  داشــت:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  ک  امــا مشــاوران 
صــورت مشــاهده چنیــن تخلفاتــی بــا افــراد خاطــی برخــورد 
کیــد  و واحــد صنفــی آن هــا نیــز پلمــپ خواهــد شــد. وی بــا تا
بــر اینکــه اجــاره منــازل بــه صــورت ســاعتی توســط افــراد 
زمینــه  ایــن  در  افــزود:  می شــود،  انجــام 
نیــروی انتظامــی، بایــد پیگیری هــای الزم 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  باشــد. وی  را داشــته 
کــه خــواب ســرمایه داشــتند  انبوه ســازانی 
بــازار رهــن  بــه  در حــال حاضــر رونــد ورود 
داده انــد،  قــرار  کار  دســتور  در  را  اجــاره  و 
ســرمایه گذاران  اقدامــات  ایــن  بــا  گفــت: 
کمتــری را متحمــل می شــوند. جهانگیــری  ضــرر و زیــان 
کیــد بــر اینکــه تــا 20 ســال آینــده جذابیــت  در ادامــه بــا تا
ســرمایه گذاری در بــازار مســکن وجــود دارد، افــزود: بایــد 
کــه رکــود بــازار مســکن، دلیلــی بــر عــدم نیــاز  توجــه داشــت 

بــه ســاخت و ســاز جدیــد نیســت.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان:
کرده است رکود اقتصادی بازار، اجاره بهای مسکن را مهار 

کل راه وشهرسازی استان اصفهان خبر داد: مدیر 
گشت زنی در محورهای اصفهان کیلومتر عملیات  72 هزار 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  ابری  وغی  فر مرتضی  خواهان   950046 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  مبنی بر:مطالبه سفته  به طرفیت رضا عباسی تقدیم نمو
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   8 95/3/5ساعت  مورخ  وزچهارشنبه   ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 1226/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  دهدار  مراد  علی  خواهان   940904 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  آرام نجیمی تقدیم نمو انتقال سند رسمی قطعی  به طرفیت  الزام به  بر:مطالبه 
وز........ مورخ 95/3/10ساعت 11:30تعیین گردیده  است .وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 1191/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  احمدی  د  و فر خواهان   84/95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  بر:مطالبه چک  به طرفیت محبوبه موسوی حق شناس تقدیم نمو
با  است.  گردیده  تعیین   8:30 95/4/6ساعت  مورخ  وز........  ر برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  1195/م  شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 940752 خواهان سعید خادم الفقرا دادخواستی مبنی  در خصوص پر
و  به طرفیت محمد شجاعی – محمد باقر کاظم زاده  در بر:الزام به انتقال سند خو
 9 95/3/17ساعت  مورخ  وزدوشنبه  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم 
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
معرفی  را  د  خو د  شهو رسیدگی  وز  ر خوانده  گردد  قید  ضمن  در  د.  شو می  اتخاذ 
حل  شورای   2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  1194/م  شماره:  نمایند. 

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  خیراللهی  سعید  خواهان   950065 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه وجه  به طرفیت مهرداد هومن تقدیم نمو
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8/30 95/3/22ساعت  مورخ  وزشنبه  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د. شماره: 1200/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یه به  ونده کالسه 66/95خواهان مؤسسه مالی و اعتباری عسکر در خصوص پر
یت عاملی سید امین جوادی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 1- ایران  مدیر
ده است  وین شایان 3- بهارک شایان 4- الهام شالل زاده تقدیم نمو یزدانی 2- پر
وز ............. مورخه 95/3/4 ساعت 8 تعیین گردیده  . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  شورای   13 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   13 شعبه  دفتر  مدیر  الف  1197/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یه به  ونده کالسه 95-66خواهان مؤسسه مالی و اعتباری عسکر در خصوص پر
یال با  یت سید امین جوادی دادخواستی مبنی بر:پرداخت مبلغ 110/000/000 ر مدیر
تادیه به طرفیت 1- علی مرتضوی بیک  و  ینه تاخیر  و هز احتساب کلیه خسارات 

عباس 2- علیرض
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  غالم  حسن  محمد   -3 عالم  ا 
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   9:30 ساعت   95/3/17 مورخه   .............
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 1188/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 1995/94خواهان محمد مجید کر خدایی دادخواستی  در خصوص پر
. وقت رسیدگی  ده است  نمو تقدیم  امید ملک خطایی  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی 
با  گردیده  تعیین  صبح   8:30 ساعت   95/3/1 مورخه   ............. وز  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر

اختالف  حل  شورای   13 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
1199/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

: نوراله نام خانوادگی: قربانی بجگردی نشانی محل اقامت: مجهول المکان  نام 
 : اقامت  : رضائی  نشانی محل  نام خانوادگی  اکبر   : نام  له:  مشخصات محکوم 
شماره  رای  به موجب  به  محکوم  پالک 3  کوچه 52  بی  غر شهیدان  خ   - اصفهان 
یخ 94/4/15 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  525تار
یال بابت یک  یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ نه میلیون ر
فقره چک به شماره ی 730404 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000 
یال  ینه نشر آگهی به مبلغ سیصد و بیست هزار ر یال بابت خسارات دادرسی و هز ر
یخ  تار تا   93/6/30 چک  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 1201/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو  ندارد ، صر

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  وزی  نور خانوادگی:  نام  دابه  سو  : نام 
مشخصات محکوم له: نام : اکبر نام خانوادگی : حیدر بیگی نشانی محل اقامت 
یعتی مقداد 5 پالک 6 محکوم به به موجب رای  – خیابان جی ، خ شر : اصفهان 
یخ 94/10/29 حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره 1738تار
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 28/000/000 
اصل  عنوان  به   039771  ،  039773 های  شماره  به  چک  فقره  دو  بابت  یال  ر
ینه نشر آگهی  ینه های دادرسی و هز یال بابت هز خواسته و پرداخت مبلغ 355/000 ر
یخ سر رسید چکها 94/6/27 ، 94/7/25  و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تار
یخ وصول که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام  تا تار
 ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   .
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
مجتمع   11 شعبه  دفتر  الف  م   /1202  : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد  مالی 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : مهناز نام خانوادگی: مالکی نام پدر: حبیب اهلل نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام : مظفر نام خانوادگی : امیری اسفنر جانی نام 
بیت  پدر: علی اکبر شغل : بازنشسته نشانی محل اقامت : اصفهان – خ کاوه – خ  تر
یخ 94/11/25 حوزه 14  معلم – پالک 6 محکوم به به موجب رای شماره 1952تار
علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
چک  فقره  یک  بابت  یال  ر میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم 
شماره 13362679 به عهده بانک اقتصاد نوین و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد 
سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر هزار 
ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق  رسید 94/7/3 لغایت زمان وصول و هز
محکوم له و نیم عشر حق االجرا . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 
وز مفاد آنرا به موقع  به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
د را قادر به اجرای  حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت  مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 1220/ م الف دفتر  اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

یه به  ونده کالسه 95- 67خواهان مؤسسه مالی و اعتباری عسکر در خصوص پر
یت سید امین جوادی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت امیر جمشیدی  مدیر
– علیرضا مبین نژاد – نیلوفر معزی – عفت رفیع زاده – سید علیرضا میر شاهزاده  
وز ............. مورخه 95/3/4 ساعت  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   8:30
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
– پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
را  13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ 
د.شماره: 1198/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو

یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  یداهلل  پدر:  نام  سرلک  خانوادگی:  نام  یوسف   : نام 
حسن   : خانوادگی  نام  حسین  امیر   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
ابزار  صمدیه  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  مهدی  پدر:  نام  قهساری  پور 
یخ 94/10/31 حوزه نهم شورای  سپهرمحکوم به  به موجب رای شماره 1658تار
محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
بابت اصل  یال  ر و هشتصد هزار  میلیون  و هفت  مبلغ بیست  پرداخت   : به  است 
ینه نشر آگهی و مبلغ یکصد و هشتاد و  یال بابت هز خواسته و مبلغ ششصد هزار ر
ینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 91/12/18 تا زمان  یال بابت هز پنج هزار ر
اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام 
شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
د را قادر به اجرای مفاد  و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا  اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 1223/ م الف دفتر  تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

حتما بخوانید!
انجام عمل زیبایی در خانه های... سه شنبـــــه  24 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 128 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



ــد  ــمند خوان ــینمایی ارزش ــران را س ــینمای ای ــان س کیانی ــا  رض
و  ســینما  چنیــن  داشــتن  بــه  بایــد  دولتمــردان  گفــت:  و 
کننــد. ایــن بازیگــر تئاتــر و ســینما معتقــد  گرانی افتخــار  ســینما
بــدون امکانــات اســت  ایــران، ســینمایی  اســت: ســینمای 
کــه  کســانی  ح اســت.  و بــه همیــن دلیــل هــم در دنیــا مطــر
بودنــد  افــرادی  ســرمی دادند،  را  فاخــر  ســینمای  تئــوری 
و  می کردنــد  متهــم  ســیاه نمایی  بــه  را  ایــران  ســینمای  کــه 
می گفتنــد یکــی از دالیــل جایــزه آوردن ســینمای بی امکانــات 
کــه چهــره زشــتی از ســرزمین خــود  ایــران در دنیــا، ایــن اســت 
کــه چنیــن نبــوده و نیســت؛ چــرا  ــی  نشــان می دهنــد؛ در حال
ح ایــده و  کــه فیلمســازان بی امکانــات، قــدرت توانایــی طــر
خالقیــت را در اجــرا دارنــد و درســت بــه دلیــل چنیــن نگاهــی 
کــه تئــوری ســینمای فاخــر عنــوان شــد و فیلم هایــی  بــود 
هیــچ  درنهایــت  و  شــد  ســاخته  گــزاف  هزینه هــای  بــا  هــم 
خروجــی قابــل اعتنایــی در بــر نداشــت. ایــن در حالــی اســت 
کــه ســینمای ایــران، ســینمای مهــم و ارزشــمندی اســت و 
گرانی  دولتمــردان بایــد بــه داشــتن چنیــن ســینما و ســینما

کننــد. افتخــار 
جایگاه ایده پردازی در بازیگری

فیلــم  بازیگــری  در  ایده پــردازی  جایــگاه  دربــاره  کیانیــان 
گفــت: ایــده و چگونگــی پرداخــت بــه آن، حــرف اول در  کوتــاه 

کوتــاه بــرای رســیدن  ســینما را می زنــد و یــک فیلمســاز فیلــم 
بــه یــک ایــده خــوب و قابــل اعتنــا، بایــد قــدرت پــرورش ایــده 
کــه  و خالقیــت را در اجــرا داشــته باشــد. وی در ایــن نشســت 
ــی  ــالن اصل ــران در س ــازان و بازیگ ــی از فیلمس ــور جمع ــا حض ب
ســینما فلســطین برگــزار شــد، بــا ابــراز خوشــحالی از حضــور 
آینده ســازان ســینمای  و  کوتــاه  فیلــم  در جمــع فیلمســازان 
ایــران ادامــه داد: امــروز هــر فیلمســاز جوانــی می توانــد بــا یــک 

موبایــل فیلــم بســازد.
نسل پرتوقع

ــه ای روی آب« در  ــد« و »خان ــه قن ــه حب ــای »ی ــر فیلم ه بازیگ
کمبــود امکانــات بــرای ســاخت  پاســخ بــه پرسشــی دربــاره 
کــه مــن در آن ســینما خوانــدم و  گفــت: نســلی  کوتــاه  فیلــم 
ع جهان بینــی بــا نســلی  کــردم، یــک تفــاوت عمــده در نــو کار 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  دارد؛  می کننــد،  کار  ســینما  کنــون  ا کــه 
ــزار  ــاه بســازیم، دنبــال اب کوت ــم  وقتــی می خواســتیم یــک فیل
و تکنیــک فیلــم ســاختن نبودیــم؛ بلکــه وقتــی یــک ایــده 
ــده را پــرورش  ــه ذهــن می رســید، فیلمســاز در ابتــدا، ای بکــر ب
کــه در اجــرا داشــت، یــک فیلــم  مــی داد و بعــد بــا خالقیتــی 
کیانیــان ادامــه داد: فیلمســاز در  شــایان تحســین می ســاخت. 
کــه مــن می شناســم، بــا یــک دوربیــن 8 میلیمتــری  ســینمایی 
ــود. حــال  ــات مثــل امــروز وســیع نب ــم می ســاخت و امکان فیل

کوتــاه می توانــد بــا یــک موبایــل ایــده  امــروز هــر فیلمســاز فیلــم 
خــود را اول پــرورش دهــد و بعــد مقابــل دوربیــن تلفــن همــراه 
خــود ببــرد؛ امــا متاســفانه نســل جــوان امــروز ســینمای ایــران 
در ســطوح مختلــف، نســل پرتوقعــی هســتند و همــه امکانــات 

ــا هــم می خواهنــد. کامــل ب ــه طــور  و شــرایط را ب
نگاه فیلمسازان جوان

کــو؟« افــزود: بــه نظــر مــن، مســیری  بازیگــر فیلــم »کفش هایــم 
گرفته انــد، مســیر بی راهــه ای  کــه فیلمســازان جــوان در پیــش 
کــه همــه امکانــات آمــاده  اســت و نبایــد انتظــار داشــته باشــند 
کنــد  باشــد و بعــد فیلــم بســازند. نســل امــروز اول بایــد ثابــت 
کــه می توانــد ایــده خــوب بــه ســینما آورد و بعــد ســراغ ســاخت 

ــگاه اغلــب فیلمســازان  ــی متاســفانه ن ــرود؛ ول ــزار ب ــا اب ــم ب فیل
کــه بایــد ابــزار خــوب وجــود داشــته باشــد تــا  جــوان ایــن اســت 
کــه  بتواننــد فیلم هــای خــوب و قابــل قبــول بســازند؛ در حالــی 
ــاره فیلمســازی از اســاس  ــه تفکــر درب چنیــن نیســت و اینگون
اشــتباه اســت. امــروزه در هالیــوود بــا موبایــل فیلــم می ســازند 

و ایده هــای خــود را بــه معــرض نمایــش می گذارنــد. 
بــه  پرداخــت  چگونگــی  و  ایــده  معتقــدم  مــن  رو  همیــن  از 
آن، حــرف اول را در ســینما می زنــد و یــک فیلمســاز فیلــم 
اعتنــا  قابــل  و  خــوب  ایــده  یــک  بــه  رســیدن  بــرای  کوتــاه 
داشــته را  اجــرا  در  خالقیــت  و  ایــده  پــرورش  قــدرت   بایــد 

 باشد.

رضا کیانیان:

دولتمردان باید به این سینما افتخار کنند

دربــاره   اظهاراتــی  در  »کیمیــا«  تلویزیونــی  ســریال  کارگــردان 
عملکــرد تلویزیــون در روزهــای نــوروز، از بازگشــت مجریانــی 
همچــون رضــا رشــیدپور و فــرزاد حســنی بــه تلویزیــون ابــراز 
کــرد و آن را از نقــاط مثبــت صــدا و ســیما دانســت.  خوشــحالی 
عنــوان  بــه  »خندوانــه«  و  همــی«  »دور  از  حــال  عیــن  در  او 

برنامه هــای جــذاب تلویزیــون در ایــن روزهــا یــاد 
کــرد. جــواد افشــار در عیــن حال، شــرایط شــتابزدگی 
ســاخت  بــرای  مناســب  بودجــه  و  زمــان  نبــود  و 
تلویزیــون  نقــاط ضعــف  از  را  مناســبتی  کارهــای 
یــادآور شــد.  زمینــه  ایــن  در  را  نکاتــی  و  برشــمرد 
کــه ســازندگان درگیــر  گفــت: زمانــی  کارگــردان  ایــن 
زمــان و بودجــه می شــوند، فرصــت نــگارش را از 

ــد  ــه بای ک ــی  ــد. در حال ــوی می گیرن ــای ق ــا و قصه ه فیلمنامه ه
بیش از پیش بر روی نویســندگان در درازمدت ســرمایه گذاری 
صــورت بگیــرد، فیلمنامــه چنــد بــاره نوشــته شــود تــا خروجــی 
بنویســیم  را  کارهــا  زیــاد  ســرعت  بــا  اینکــه  دربیایــد.   الزم 

ــه  ــه مجموع ــاره ب ــا اش ــت. او ب ــم داش ــت الزم را نخواهی موفقی
»کیمیــا« و نــگارش زمان بــر فیلمنامــه آن یــادآور شــد: نــگارش 
کــه  ایــن مجموعــه را مســعود بهبهانی نیــا بــر عهــده داشــت 
ــگارش  ــا ن ــان ب ــی همزم ــرد و از طرف ک ــرف آن  ــادی ص ــان زی زم
ایــن مجموعــه، نــگارش فیلمنامــه دیگــری را بــرای تلویزیــون 
بــر عهــده نداشــت؛ برنامه ریــزی در ســازمان 
ــش  ــه ای را پی ــن روی ــد چنی ــیما بای ــدا و س ص

بگیــرد. 
رمضانــی  ســریال های  کــه  افشــار  جــواد 
و  رفتــن«  »روز  روز«،  »ســی امین  همچــون 
دارد خــود  کاری  پرونــده   در  را   »مادرانــه« 

کــه  را  »بــرادر«  امســال مجموعــه رمضانــی 
کار رمضانــی اش اســت، بــرای تلویزیــون می ســازد.  چهارمیــن 
افشــار دربــاره رونــد ســاخت ایــن مجموعــه توضیــح داد: در 
کار بــه ســرانجام رســیده اســت و  حــال حاضــر، 30 درصــد از 

تصویربــرداری تــا پایــان رمضــان ادامــه خواهــد داشــت.

کارگردان »کیمیا«: جواد افشار، 
از بازگشت رشیدپور و حسنی به تلویزیون خوشحالم

داریــوش مهرجویــی بــرای ســاخت فیلــم ســینمایی خــود 
همچنــان در انتظــار مشــخص شــدن یــک ســرمایه گذار و 
اجــرای  کنــار  در  امســال  تــا  اســت  تهیه کننــده ی مطمئــن 
دوبــاره  نمایــش »غــرب واقعــی«، فیلــم جدیــدی هــم بســازد.   
»ســنتوری«  فیلــم  دوم  نســخه   ســاخت  قبــل  مدت هــا  از 

ح  مطــر مهرجویــی  داریــوش  کارگردانــی  بــه 
ــم  ــه فیل ک ــرد  ک ــردان اعــالم  کارگ ــه ایــن  ک شــد 
جدیــد خــود را بــا نــام »ســنتوری، مــرد پاییزی« 
مراحــل  آخریــن  و  می بــرد  دوربیــن  جلــوی 
گذشــته  ویرایــش فیلمنامــه را هــم اواخــر ســال 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــاند. او درب ــان رس ــه پای ب
گفــت:  ســاخت ایــن فیلــم بــه خبرنــگار ایســنا 

همچنــان بــه دنبــال ســرمایه گذار و تهیه کننــده هســتم و در 
کار، مقدمــات ســاخت فیلــم را می تــوان  صــورت انجــام ایــن 
ــر، 6  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــرد. مهرجوی ک ــم  فراه
کــه  ــاره  نمایشــی  ــرای ســاخت آمــاده دارد، درب فیلمنامــه را ب

پیــش از ایــن اعــالم شــده بــود قــرار اســت اجــرا کنــد نیــز افــزود: 
گذشــته صــورت  ســال  کــه  کراتــی  مذا و  طبــق هماهنگــی 
گــروه  گرفــت، قــرار اســت نمایــش »غــرب واقعــی« را بــا همــان 
 بازیگــران قبلــی )از جملــه امیــن حیایــی،  محمدرضــا خلــج
جمــال مرتضــوی و جمیلــه فردیــن( در خانــه هنرمنــدان 

ایــران بــه صحنــه ببــرم.
کــه آمــاده دارد نیــز  وی دربــاره فیلمنامه هایــی 
گفــت: چنــد فیلمنامــه و ســریال را در مــدت 
کــه یکــی از  گذشــته نوشــته ام  هشــت ســال 
کــه متــن  آن هــا دربــاره موالناســت و از آنجــا 
دارم  قصــد  نوشــته ام،  انگلیســی  بــه  را  آن 
بــرای  بعــد  و  فارســی منتشــر  بــه  را  ابتــدا آن 
کنــم. او همچنیــن ادامــه داد: 2 ســریال  ســاختش اقــدام 
کــه  هــم دربــاره زکریــای رازی و دکتــر حســابی آمــاده دارم 
 امیــدوارم یــک ســرمایه گذار پیــدا شــود و بتوانــم آن هــا را هــم

 بسازم.

حرف و نقل
گســترش فیلمنامه نویســی  - امیــن صدیقــی، رییــس مرکــز 
رســانه ملــی مجموعه هــای »ســعدی«، »هفــت پهلــوان« و 
»آشــپزنامه« را از جملــه اولویت هــای تولیــدی تلویزیــون در 

کــرد. ســال ۹۵ اعــالم 
- غالمرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش 
کــران  ا فیلم هــای  همــه  فــروش  ســطح  کــه  کــرد  اعــالم 
کنــون بــاال بــوده و فعــال روی پــرده می ماننــد. نــوروزی تا

- تهیه کننــده برنامــه تلویزیونــی »وطــن دار« دربــاره ایــن 
کــرد کــه در ۲۶ قســمت، بــه ابعــاد مختلف  مجموعــه بیــان 
زندگــی مهاجــران افغانســتانی در ایــران می پــردازد و ســعی 

دارد تصویــری متفــاوت از آن هــا ارایــه دهــد.
گســترش ســینمای  - پانــزده فیلــم مســتند تولیــدی مرکــز 
مســتند و تجربــی، در بــازار فیلــم مســتند بیســت و یکمیــن 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند »ویزیــون دورئل« 

ســوییس عرضــه می شــوند.
کادمــی  آ مؤســس  هیئــت  عضــو  لبخنــده،  حمیــد   -
ســمندریان اظهــار کــرد کــه چهارمین مراســم اهدای نشــان 
تولــد زنده یــاد حمیــد  بــا ســالروز  کادمــی همزمــان  آ ایــن 

می شــود. برگــزار  اردیبهشــت ماه  در  ســمندریان 
گذشــته پروانــه  کــه از ســال  گفــت  - پناه برخــدا رضایــی 
ــاره زندگــی مرضیــه  کــوه« درب ــا  ســاخت فیلــم »هم نفــس ب
فرهنگــی  نهادهــای  امــا  گرفتــه؛  را  )دبــاغ(  حدیدچــی 
کافــی را بــرای ســاخت  حمایــت نمی کننــد و او هــم ســرمایه 

ــدارد. ــر ن اث
کارگــردان نمایــش »حســاب پرداخــت  کاوه مهــدوی،   -
شــیوه  دو  از  بهره گیــری  بــه  اشــاره  بــا  شــه«،  نمــی 
دیگــر  دربــاره  ایرانــی  نمایــش  و  برشــت  فاصله گــذاری 

کــرد. صحبــت  نمایشــی  اثــر  ایــن  ویژگی هــای 
آواز  »شــب  ویژه برنامــه  ســابق  مدیــر  شــیرازی،  علــی   -
کــه قصــد دارد »جشــنواره آواز ایرانــی« را راه اندازی  ایرانــی« 
کــه بایــد قطــار باشــکوه آواز اصیــل ایرانــی  کــرد  کیــد  کنــد، تا
را دوبــاره بــه راه انداخــت و صاحبــدالن را بــا آن همــراه کرد.

»گفت وگــوی  نمایــش  دارد  قصــد  مهــرآوران  عــزت اهلل   -
ژولیــت و مجنــون« را ســال جــاری بــر صحنــه تئاتــر اجــرا 

کنــد.
کــه قصــد  کــرد  - احمــد احمــدی، تهیه کننــده ســینما بیــان 
ســال  اول  نیمــه  را  »جوگندمــی«  ســینمایی  پــروژه  دارد 
کــره بــا اصغــر هاشــمی بــرای  جــاری بســازد و در حــال مذا

کارگردانــی اثــر اســت.
- ابــوذر صفاریــان از نــگارش فیلمنامــه جدیــدش خبــر داد 
کــه از مدت هــا پیــش مشــغول کار تحقیقاتــی روی آن بوده 

است.

سخن روز

همایونی، آراسته به علم امین
شــاخص  چهره هــای  معرفــی  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
 1388 ســال  در  کــه  همایونــی  علویــه  بانــو  همچــون 
نیــز بــه عنــوان چهــره مانــدگار انتخــاب شــدند، ضمــن 
ــوان  ــل ج ــژه نس ــه وی ــه ب ــوان جامع ــه بان ــی ب هویت بخش
بانــوان  بــرای  را  توانمندی هــا  بــروز  نوجــوان، عرصــه  و 
روابــط  گــزارش  بــه  می کنــد.  فراهــم  شــهرمان  گرانقــدر 
عمومــی ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش ویــژه  مهــدی جمالی نــژاد ب
»همایونــی، آراســته بــه علــم امیــن« بــا محوریــت تجلیــل 
گرد برجســته بانــو مجتهــده  از بانــو علویــه همایونــی، شــا
امیــن)ره( اظهــار داشــت: حاجیــه خانــم علویــه همایونــی 
کــه زندگــی خــود را بــا ایثــار و  نمونــه بــارز زنانــی هســتند 
می بخشــند  معنــا  مختلــف،  ســاَحت های  در  گذشــت 
و بــا توجــه بــه نگــرش واالی مقــام معظــم رهبــری بــه 
کیــدات معظــم لــه بــه اصــالح  ع ســبک زندگــی و تأ موضــو
ــه مهــم، ایشــان یکــی از الگوهــای برجســته در  ایــن مقول
ایــن زمینــه بــه شــمار می آینــد. وی بــا بیــان اینکــه اولیــن 
کشــور در ســال 1344 شمســی بــا نــام  حــوزه علمیــه بانــوان 
مکتــب فاطمــه بــا امتیــاز بانــو مجتهــده امیــن و بــا همــت 
ایشــان تأســیس شــد، ادامــه داد: ایشــان بانویــی فعــال در 
عرصــه ترویــج علــوم و معــارف دیــن در اجتمــاع و وقــف و 
امــور خیریــه و از حافظــان فرهنــگ و معــارف دین هســتند 
پاســداری و حفــظ  احیــا،  نقــش جالــب توجهــی در  کــه 
بخــش مهمــی از مصادیــق میــراث فرهنگــی ناملمــوس 
بــا انتقــال بین نســلی، در شــهر اصفهــان دارنــد. شــهردار 
ــه برگــزاری مراســم بزرگداشــت ایــن  ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
کــرد: مراســم بزرگداشــت ایشــان  بانــوی برجســته تصریــح 
بــا هــدف تجلیــل از مقــام واالی علمــی و اخالقــی ایــن 
بانــوی وارســته و نقــش بســیار مهــم و تأثیرگــذار ایشــان 
در حــوزه آمــوزش و ترویــج علــوم و معــارف اســالمی بــه 
بیــان  بــا  وی  می شــود.  برگــزار  بانــوان،  میــان  در  ویــژه 
کــه  کــرد: ایشــان  ویژگی هــای بانــو علویــه همایونــی بیــان 
بهتریــن  بــه  دانش آموختــه حــوزه و دانشــگاه هســتند، 
کردنــد و  وجــه، ایــن تقابــل را بــه حرکتــی همســو تبدیــل 
ــیار مناســب بــرای حضــور سیاســی  ــی بس ــن رو الگوی از ای
و اجتماعــی و فرهنگــی زنــان در عصــر جدیــد محســوب 
خانــم  حاجیــه  اینکــه  بیــان  بــا  جمالی نــژاد  می شــوند. 
ارزشــمند  بســیار  ظرفیت هــای  از  همایونــی،  علویــه 
داد:  ادامــه  هســتند،  اصفهــان  شــهر  علمــی  و  فرهنگــی 
کــه از دیربــاز مهــد عالمــان  نظــر بــه جایــگاه ایــن شــهر 
 و اندیشــمندان بــوده، در تبییــن تمــدن نویــن اســالمی 
کالن  ظرفیت هــای  و  داشــته ها  از  بهره گیــری  در  نبایــد 
گیــرد. وی خاطرنشــان  ایــن شــهر تاریخــی غفلتــی صــورت 
مقــام  از  تجلیــل  و  بزرگداشــت  مراســم  برگــزاری  کــرد: 
علمــی و اخالقــی و خدمــات ارزنــده بانــو علویــه همایونــی 
بــا عنــوان »همایونــی، آراســته بــه علــم امیــن«، توســط 
تحقــق  بــرای  مغتنــم  فرصتــی  اصفهــان،  شــهرداری 

گفتمــان جدیــد شــهرداری اســت.

گالب آدینه در جمع داوران 
جشنواره جهانی فجر

ــش  ــار نمای ــی آث گر خارج ــینما ــراه 4 س ــه هم ــه ب گالب آدین
جشــنواره  شــرق«  »جلــوه گاه  بخــش  در  شــده  داده 
آدینــه،  گالب  می کننــد.  داوری  را  فجــر  فیلــم  جهانــی 
و  کاوینــا  ترســا  ماریــا  جعفــری،  جاویــد  کریمــی،  صحــرا 
اســماعیل فروخــی، 5 داور بخــش »جلــوه گاه شــرق« ســی 

هســتند. فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  چهارمیــن  و 

مخاطب را فراری می دهیم
نــوروز  برنامه هــای  ارزیابــی  بــا  بهبهانی نیــا  مســعود 
کارگردانــی ســعید  امســال، ســریال »بیمــار اســتاندارد« بــه 
کیفــی  آقاخانــی و »خندوانــه« رامبــد جــوان را بــه لحــاظ 
از دیگــر برنامه هــای  انتقــاد  بــه  قابــل قبــول دانســت و 
»کیمیــا« ســریال های  نویســنده  پرداخــت.   نــوروزی 

کمبــود  بــه  بــا اشــاره  خ«  ک ســر »ترانــه مــادری« و »خــا
کــرد:  تصریــح  تلویزیــون  در  مالــی  مشــکالت  و  بودجــه 
روی  را  خــودش  شــدت  بــه  بودجــه  کمبــود  نظــرم  بــه 
هــر  مــدت  ایــن  در  مــا  کــه  چــرا  می دهــد؛  نشــان  آنتــن 
شــبکه ای را تماشــا می کردیــم یــا مســابقه پخــش می کــرد 
گفت وگــو محــور بــه روی آنتــن می ُبــرد.  یــا برنامه هــای 
آوردن  کــم  حــال  در  مــا  سریال ســازی  حــوزه  در  گویــا 
هســتیم و بــا یکســری قصه هــای تکــراری مخاطبــان را 
همــراه می کنیــم. بــا ایــن وضعیــت مــا خودمــان بــه مــردم 
می گوییــم بــه جایــی دیگــر برویــد و ســریال های دیگــر 
را ببینیــد. ایــن اتفــاق خیلــی بــد اســت. مــا بــا دســتان 
کــه بــا زحمــت بــه دســت آورده ایــم  خودمــان مخاطبــی را 
فــراری می دهیــم و بــرای شــبکه های بیگانــه مشــتری 
درســت می کنیــم. بــه نظــرم ایــن اتفــاق خطــری اســت 

تهدیــد می کنــد. را  تلویزیــون  کــه 

 نمایش تصاویری دیده نشده
 از ایران

مســتند »ســرزمین خورشــید« بــرای نخســتین بار در ایــران 
مــی رود.  پــرده  روی  فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  در 
کارگردانــی  مســتند 41 دقیقــه ای »ســرزمین خورشــید« بــه 
والدیمیــر اروفیــف محصــول ســال 1928 روســیه اســت 
اجتماعــی  زندگــی  مختلــف  بخش هــای  فیلــم،  ایــن 
پوشــش  هنرمنــدان،  فعالیــت  کشــور،  عمومــی  فضــای 
ثبــت  خورشــیدی   1300 ســال  حــدود  در  را   ... و  زنــان 

کــرده اســت.
کاپتــروف  کنــار نمایــش »ســرزمین خورشــید«، ســرگئی   در 
کارگــردان و محقــق ارشــد موسســه هنــر  فیلمنامه نویــس، 
و  شــوروی  ســینمای  کارشــناس  کــه  مســکو  در  ســینما 
آمریکاســت و بــرای نمایــش ایــن فیلــم بــه ایــران دعــوت 
کارشــناس  و  پژوهشــگر  نــژاد،  محمدتهامــی  و  شــده 
 ایرانــی، در جلســه نمایــش ایــن فیلــم ســخنرانی خواهنــد

 داشت.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبه  24 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 128گالب آدینه در جمع داوران... ســـــال دوم       ݡسݒ

پرفروش ترین فیلم های جهان در هفته اخیر

کیــن« بــا ترجمــه موحــد تاری مــرادی یازدهمیــن جلــد از مجموعــه  بــا »همشــهری 
»برتریــن فیلمنامه هــای ســینمای جهــان« نشــر سپیدســار در نمایشــگاه کتاب منتشــر 
می شــود. شــیوا مقانلــو، سرپرســت و ویراســتار مجموعــه »برتریــن فیلمنامه هــای 
گفــت:  ســینمای جهــان« در نشــر »سفیدســار« دربــاره انتشــار تازه تریــن مجلــدات آن 
مجلــدات هشــتم تــا دهــم ایــن مجموعــه بــا نام هــای »میلیونــر زاغه نشــین« نوشــته 
کوئــرون  ســیمون بوفــوی بــا ترجمــه ســون یاز ســلطانی، »جاذبــه« نوشــته آلفونســو 
ــا ترجمــه حمیــد دشــتی و »پســرانگی« نوشــته  گارســیا ب کــوارون و رودریگــو  خونــاس 
گذشــته در دســترس  ریچــارد لینکلیتــر بــا ترجمــه آریــن مظفــری در انتهــای ســال 

گرفتنــد. ــرار  ــه ســینما ق عالقه منــدان ب
هدیه ویژه

ــان فیلمنامــه »همشــهری  ــه مخاطب ــا در ایــن مجموعــه ب ــژه م ــه وی ــزود: هدی وی اف
کــه در نمایشــگاه  کیــن« نوشــته اورســن ولــز بــا ترجمــه موحــد تاری مــرادی اســت 
کــه  کتــاب امســال منتشــر می شــود. ترجمــه ایــن فیلمنامــه بســیار ســنگین بــود؛ چــرا 
 هــم از نظــر ادبــی و هــم از لحــاظ فنــی، پیچیدگی هــای عجیبــی داشــت. ایــن اثــر 
بازی هــای زبانــی و همچنیــن ارجاعــات فرامتنــی بــه تاریــخ آمریــکا دارد کــه مترجــم بــا 
مراجعــه بــه متــون مختلــف تاریخــی ایــن ارجاعــات را توضیــح داده اســت. کار مــن بــه 
گفــت:  عنــوان ویراســتار نیــز بســیار ســخت بــود. ایــن مترجــم حــوزه ســینما در پایــان 
ــبت  ــه مناس ــنی را ب ــت جش ــرار اس ــار ق ــر سفیدس ــاب، نش کت ــگاه  ــان نمایش ــس از پای پ

کنــد. انتشــار یــازده جلــد ایــن مجموعــه و همچنیــن نقــد و بررســی آن هــا برپــا 
برترین فیلمنامه های سینمای جهان

ســال  از  جهــان«  ســینمای  فیلمنامه هــای  »برتریــن  مجموعــه  انتشــار 

شــده آغــاز  سپیدســاز  نشــر  در  مقانلــو  شــیوا  ویراســتاری  و  دبیــری  بــا   گذشــته 
 است. 

اســت: »ســخنرانی  ح  ایــن شــر بــه  ایــن مجموعــه  عناویــن هفــت جلــد نخســت 
کونگ فــوکار«  پادشــاه« نوشــته دیویــد ســایدلر، ترجمــه آرمیتــا شــهنازی، »پانــدای 
»بازیگــر«  عاصــی،  م.  ک.  ساســان  ترجمــه  برگــر،  گلــن  و  ایبــل  جاناتــان  نوشــته 
نوشــته  »آغــاز«  تاری مــرادی،  موحــد  ترجمــه  آزاناویســوس،  میشــل  نوشــته 
نوشــته  »کازابالنــکا«  زوار،  علــی  و  ســلطانی  ســون یاز  ترجمــه  نــوالن،  کریســتوفر 
ســلطانی  ســون یاز  ترجمــه  کاچ،  هــاوارد  و  جی.اپســتاین  فیلیــپ  و  ژولیــوس 
کانتــی« نوشــته تریســی لتــز، ترجمــه نیلوفــر شــاندیز و »هتــل  گوســت؛ اوســیج  »آ
ــو  گفتــه مقانل بــزرگ بوداپســت« نوشــته وس اندرســن، ترجمــه نیلوفــر تیمــوری. بــه 
 مجموعــه »برتریــن فیلمنامه هــای ســینمای جهــان« در نهایــت بــه ۳۰ جلــد خواهــد 

رسید.

کارگردان: مرتضی فرشــباف
نویســنده: مرتضی فرشــباف، نسیم مرعشی

شــیرازی،  مریــم  حامــد،  احمــد  معتمدآریــا،  فاطمــه  بازیگــران: 
شــیرین  نصیری یکتــا،  امیــر  راشــدی،  امیــر  اســماعیلی،  فریــده 

ن بخــش ا د یز
خالصه داســتان فیلم:

همــا، پرســتار مجــرب بیمارســتان پیشــنهاد شــب کاری و مراقبــت از 
ــال  ــرف س ــن ب کاری اش اولی ــن روز  ــرد. اولی ــنی را می پذی ــم مس خان
می بــارد. در تمــام طــول ایــن 10 روز مراقبــت، نــه برفــی می آیــد و نــه 

ــد... ــد بخواب او می توان
فرشــباف  مرتضــی  ســاخته  دومیــن  »بهمــن«،  ســینمایی  فیلــم 
بحــران  فیلــم  ایــن  اســت.  شــده  کــران  ا تجربــه  و  هنــر  گــروه  در 
بــارش  بــا شــروع  را روایــت می کنــد و  میانســالی در فضایــی برفــی 
ــه  مرتضــی  گفت ــه  ــام می رســد. ب ــه اتم ــارش ب ــا قطــع ب ــاز و ب ــرف آغ ب
جدیــدی  ســبک  و  دارد  نــو  بســیار  فضایــی  »بهمــن«  فرشــباف، 
مرتضــی  ســاخته  اولیــن  می کنــد.  عرضــه  ایــران  ســینمای  بــه  را 
فیلــم  جشــنواره  در  »بهمــن«  فیلــم  دارد.  نــام  »ســوگ«  فرشــباف 
تالیــن  ســیاه  شــب های  فیلــم  جشــنواره  و  جنوبــی  کــره  پوســان 
ســال  زن  بازیگــر  عنــوان  بــه  معتمدآریــا  فاطمــه  و  داشــت  حضــور 
معرفــی »بهمــن«  در  بــازی  بــرای  آسیاپاســیفیک  فســتیوال   در 

 شد.

ترجمه موحد تاری مرادی

کین منتشر شد فیلمنامه همشهری 
معرفی فیلم:

بهمن

بتمن مقابل سوپرمن

زوتوپیا

سقوط لندن

مرد شکارچی: جنگ 
زمستانی

پاندای کونگ فوکار 3

783 میلیون دالر

852 میلیون دالر

90 میلیون دالر

20 میلیون دالر

342 میلیون دالر

استاد منوچهر ستوده
کتــاب و  الیــش، اتــاق یکــی از مفاخــر و پرچمــدار تحقیــق تاریــخ تمــدن و جغرافیــا و میــراث فرهنگــی ایــران اســت. 52 جلــد  ایــن اتــاق ســاده و بی آ

کشــور بــود. بیــش از 280 مقالــه، حاصــل زحمــات و تالش هــای شــبانه روزی ایــن محقــق فقیــد 

در قاب تصویر

»خشکسالی و دروغ« به فجر نمی رود
کــه  کــرد  کیــد  کننــده فیلــم »خشکســالی و دروغ« تا تهیــه 
برنامــه ای  و  می شــود  عمومــی  کــران  ا حتمــا  فیلــم  ایــن 
بــرای حضــور در جشــنواره  فیلــم فجــر نــدارد. ســید غالمرضا 
موســوی در پــی دریافــت پروانــه نمایــش »خشکســالی و 
کراتــی بــرای پخــش فیلــم  کــه مشــغول مذا دروغ« خبــر داد 
کــه پیش بینــی  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  او  هســتند. 
گفــت: پیش بینــی  کــران شــود،  می کنیــد چــه زمانــی فیلــم ا
کنیــم  خاصــی نــدارم؛ چــون اول بایــد برنامه هــا را بررســی 
ــم  ــه تفاه ــده ب کنن ــش  ــا پخ ــم ب ــران فیل ک ــان ا ــاره زم و درب
کــران دیگــر  کــران براســاس ا برســیم. ضمــن اینکــه تاریــخ ا
مشــخص  گرفته انــد،  نمایــش  پروانــه  کــه  فیلم هایــی 
فیلــم  ایــن  کــران  ا احتمــال  دربــاره  موســوی  می شــود. 
کــرد: چنیــن برنامــه ای  کیــد  آینــده تا در جشــنواره فجــر 
کــران عمومــی خواهــد شــد. فیلــم  نداریــم و فیلــم قطعــا ا
ــزاده  ــدرام علی »خشکســالی و دروغ« اولیــن ســاخته بلنــد پ
کــه بــر اســاس فیلمنامــه محمــد یعقوبــی ســاخته  اســت 
پــگاه آهنگرانــی، علــی  گلــزار،  شــده اســت و محمدرضــا 
کیخایــی، خاطــره اســدی، مــارال بنــی آدم  ســرابی، آیــدا 
کیخایــی  امیــر ســپهر محرابــی، ســمانه اســماعیلی، بانــو 

کیخایــی، تینــو صالحــی، افشــین اخالقــی، صــدف  آیلیــن 
فانــی، بازیگــران آن هســتند.

حذف 900 پست مدیریتی صداوسیما
معــاون برنامه ریــزی و منابــع مالــی ســازمان صــدا و ســیما 
از حــذف 900 پســت مدیریتــی صــدا و ســیما از ابتــدای 
ــاره فعالیــت- ــد خبــر داد. مهــدی مجتهــد درب دوره جدی

کــه در واحدهــای زیرمجموعــه معاونــت   هــای مهمــی 
اثــر  گرفتــه و منشــأ  انجــام  برنامه ریــزی و منابــع مالــی 
ــزی  ــت برنامه ری ــاد معاون ــح داد: ایج ــت، توضی ــوده اس ب
کــه  و منابــع مالــی، حاصــل راهبــرد جدیــد ســازمان بــود 
مجموعــه  دو  وظایــف  کــردن  هم  راســتا  ضمــن  بایــد 
ح وظایــف و فرآیندهــا را بهبــود می بخشــید.  گذشــته، شــر
مأموریــت »تحــول و انجــام اصالحــات بنیادی و گســترده 
تغییــرات  و  ادغــام  بــا  همزمــان  ســازمان«  ســطح  در 
کلیــدی »اداری مالــی«  ســاختاری دو معاونــت تأثیرگــذار و 

و »برنامه ریــزی و نظــارت« شــروع شــد. 
پســت   40 از  بیــش  معاونــت،  دو  ایــن  ادغــام  از  پــس 
مدیریتــی حــذف شــد. بــا حــذف بعضــی از مدیریت هــا 
در  آن هــا  پرســنل  بایــد  کل،  اداره هــای  از  بعضــی  در 
دیگــر  بخش هــای  یــا  ســازمان  مختلــف  بخش هــای 
ســال  طــول  در  کــه  می شــدند  گرفتــه  کار  بــه  معاونــت 
کاســته و در  گذشــته حــدود 80 نفــر از نیروهــای معاونــت 
ــدند و از  ــت ش ــغول فعالی ــازمان مش ــای س ــر بخش ه دیگ
طرفــی بازتعریــف روابــط بیــن مدیریت هــا و اداره هــای 
تدریــج  بــه  کــه  بــود  دیگــری  ضــرورت  مجموعــه،  کل 

شــد. انجــام 

اخبار فرهنگی 

»سنتوری، مرد پاییزی«
داریوش مهرجویی در تدارک ساخت فیلم جدید



نبرد تهران و اصفهان 
بدون برنده

 در چارچــوب رقابت هــای هفته بیســت 
سرویس  ورزش

اصغر قلندری

روز  فوتبــال،  برتــر  لیــگ  پنجــم  و 
یکشــنبه هفتــه جــاری از ســاعت 19 تیم هــای اســتقالل 
بــه  آزادی  ورزشــگاه  در  اصفهــان  ســپاهان  و  تهــران 
ــه  ــم ب ــه، دو تی ــس از 90 دقیق ــه پ ک ــد  ــم رفتن ــاف ه مص
بــه  نگاهــی  بــا  دادنــد.  رضایــت  گل  بــدون  تســاوی 
و  اصفهانــی  تیم هــای  گذشــته  ســال های  بازی هــای 
تهرانــی بــه ایــن حقیقــت، بــاوری دوبــاره پیــدا می کنیــم 
کــه تیم هــای اصفهانــی از دیربــاز رقبــای سرســخت و 
قدرتمنــدی بــرای فوتبــال پایتخــت بــه شــمار می آمدنــد 
کــه در بیشــتر مســابقات  و اصفهــان اولیــن اســتانی بــود 
ج می کــرد.  قهرمانــی را از چنــگ تیم هــای تهرانــی خــار
نبــرد دو تیــم اســتقالل و ســپاهان در آخریــن بــازی هفتــه 
بیســت و پنجــم نیــز یــادآور خاطــرات فراموش نشــدنی 
توجــه  مــورد  ســخت  کــه  اســت  پنجــاه  دهــه 
گرفــت. در آن روزهــا  کشــورمان قــرار  فوتبال دوســتان 
کــه بــا پیراهــن ســپید در میادیــن  ســپاهان تیمــی بــود 
اســت  زیــادی  کــه ســال های  ظاهــر می شــد؛ درحالــی 
ــه ســمبل ایــن  ک ــد  ــن می کن ــه ت پیراهــن زرد طالیــی را ب
ســپاهانی ها  آسیاســت.  زرد  طوفــان  عنــوان  بــه  تیــم 
دردیــدار بــا آبــی پوشــان اســتقالل هــم، پیراهــن زرد بــه 
کــه ایــن دیــدار در ورزشــگاه یکصــد هــزار  تــن داشــتند 
از  زیــادی  جمــع  حضــور  در  و  تهــران  آزادی  نفــری 
ــازی  ــن ب ــت ای ــه درنهای ک ــد  ــزار ش ــم برگ ــواداران دو تی ه
گر پســند و پــر برخــورد با تســاوی صفــرـ  صفر  زیبــا و تماشــا
از  پــس  اســتیماچ  ایگــور  گردان  شــا رســید.  اتمــام  بــه 
کامی هــای مکــرر در بازی هــای  بازی هــای پــر انتقــاد و نا
تیــم  بــا  آســیا، دردیــدار  لیــگ قهرمانــان  و  برتــر  لیــگ 
گران نیز  کــه از حمایــت خــوب تماشــا صدرنشــین جــدول 
برخــوردار بــود، بــازی خــوب و قابــل قبولــی را بــه نمایــش 
ــرایطی  ــر ش ــپاهان در ه ــه س ک ــد  ــان دادن ــد و نش درآوردن
ســپاهان اســت وحتــی در بدتریــن شــرایط هــم رقیبــی 
می شــود.  محســوب  پایتخت نشــینان  بــرای  ســخت 
کــه بــا وجــود جدایــی احســان حــاج صفــی  طبیعــی اســت 
بازیکــن ارزنــده، مهــدی شــریفی، مهاجــم ســختکوش و 
کــه شــاخص ترین  کنــار رفتــن هــادی عقیلــی  گلــزن و 
نبــود  همچنیــن  و  بــود  ســپاهانی ها  دفاعــی  عنصــر 
حســین پاپــی در ایــن بــازی، زردپوشــان ســپاهان عالــی 
کارش آنقــدر در برخــی  گرچــه اســتیماچ در شــروع  بودنــد؛ 
ــه  ــرای اندیشــیدن ب ــی ب کــه مجال »توهمــات« فرورفــت 
قســمت فنــی ماجــرا نیافــت و بــه کل ایــن بخــش مهــم از 
کــه هنــوز اســت مدافــع  کــه هنــوز هــم  دســتش در رفــت 
مرکــزی شــش دانگــی را در اختیــار نــدارد. البتــه به تدریج 
پادوانــی می توانــد در ایــن پســت مفیــد واقــع شــود و جــور 
غیبــت عقیلــی را بکشــد؛ امــا بــه طــور کلــی ضعــف دفاعی 

سپاهان نیاز به ترمیم دارد.

دلجویی کفاشیان 
از سرمربی پرتغالی

ملــی  تیــم  ســرمربی  از  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
کارش  کــرد تــا ســرمربی پرتغالــی همچنــان بــه  دلجویــی 
کــی روش چنــد روز  کــه  در ایــران ادامــه بدهــد. در حالــی 
امــکان  گفــت  و  کــرد  ح  مطــر را  گالیه هایــش  گذشــته 
ادامــه همــکاری بعــد از 11 اردیبهشــت وجــود نــدارد، امــا 
کفاشــیان در جلســه هیئــت رییســه ســازمان  امــروز علــی 
کــی روش دلجویــی  کــه مــن از  کــرده اســت  لیــگ اعــالم 
ــم چــه مشــکالتی داری  ــه می دان ک گفتــم  ــه او  ــردم و ب ک
کمــک می کنیــم. مــن هــم  امــا بمــان و مــا هــم بــه تــو 
کنــار بــروم، همچنــان  گــر از ریاســت فدراســیون فوتبــال  ا
عابدینــی  امیــر  داشــت.  خواهــم  حضــور  فوتبــال  در 
کارلــوس  کــه  گفــت: بــه ایــن ترتیــب بــه نظــر می رســد 
کارش را بــا تیــم ملــی ایــران ادامــه خواهــد  کــی روش، 

 داد.

 تیم ملی والیبال ۲۰ اردیبهشت
 در پاریس

تیــم ملــی والیبال ایران روز دوشــنبه ۲0 اردیبهشــت ماه 
بــه  تــا در دو دیــدار تدارکاتــی  پاریــس می شــود  راهــی 
ــال  ــی والیب ــرود. تیــم مل مصــاف ملی پوشــان فرانســه ب
المپیــک  انتخابــی  مســابقات  بــرای  را  خــود  ایــران، 
برگــزار  ژاپــن  میزبانــی  بــه  خردادمــاه  هشــتم  از  کــه 
والیبــال  ملــی  تیــم  اردوی  می کنــد.  آمــاده  می شــود، 
شــده  آغــاز  بازیکــن   ۳۲ حضــور  بــا  فروردین مــاه   8 از 
ــا  ــران ب اســت و روز دوشــنبه ۲0 اردیبهشــت ماه تیــم ای
1۶ بازیکــن راهــی فرانســه خواهــد شــد. ملــی پوشــان 
کشــورمان ســاعت 7:۳0 صبــح روز ۲0 اردیبهشــت ماه 
تــرک  را  تهــران  امــام خمینــی)ره(  فــرودگاه  از طریــق 
ــه پاریــس  ــی ب ــه وقــت محل ــد و ســاعت 11:15 ب می کنن
خواهنــد رســید. تیــم ملــی والیبــال ایــران در مــدت 7 
تمرینــات  ادامــه  ضمــن  فرانســه  در  خــود  اقامــت  روز 
آماده ســازی خــود در دو شــهر »توئکوایــن« و »هارنــس« 
در دو دیــدار دوســتانه و تدارکاتــی بــه مصــاف تیــم ملــی 
 ۲015 ســال  جهانــی  لیــگ  قهرمــان  فرانســه  والیبــال 

مــی رود.

سِر نخواستن ما دعواست
بیــان  بــا  تاسیســات  تیــم  گذشــته  فصــل  ســرمربی 
ــرده  ــد نک ــم تمدی ــن تی ــا ای ــراردادش را ب ــوز ق ــه هن اینک
آســیا  باشــگاه های  جــام  امســال  مــا  گفــت:  اســت، 
و  داریــم  پیــش  در  را  جهــان  باشــگاه های  جــام  و 
شمســایی  وحیــد  می کنیــم.  ســهل انگاری  متاســفانه 
تمرینــات  در  حیدریــان  محمدرضــا  حضــور  دربــاره 
تیــم  در  همــکاری  بــرای  وی  بــه  پیشــنهادش  و 
کــه ســِر نخواســتن  کــرد: فعــال  کیــد  تاسیســات دریایــی تا

نمی خواهنــد!  را  مــا  جایــی  و  دعواســت  مــا 
گذشــته  ــا حیدریــان در ارتباطــم و ســال  مــن همیشــه ب
کنــد؛ ولــی فعــال  کمــک  کــه بــه مــا  هــم از وی خواســتم 

کــه خودمــان هــم تیمــی نداریــم.

سیری در ورزش

رونی 
در آستانه بازگشت به میادین

کاپیتــان منچســتریونایتد آمادگــی بــرای  ویــن رونــی، 
اســت.  آورده  دســت  بــه  را  میادیــن  بــه  بازگشــت 
رونــی از مــاه فوریــه بــه دلیــل مصدومیــت از ناحیــه 
زانــو از میادیــن بــه دور بــود؛ ولــی حــاال شــرایط بــازی 
کــرده و امــروز بــرای تیــم زیــر ۲1 ســال  کــردن را پیــدا 
منچســتریونایتد بــه میــدان خواهــد رفــت. فان خــال 
گفــت: »رونــی احتمــاال روز دوشــنبه  در ایــن رابطــه 
اوضــاع  ببینیــم  تــا  کــرد  خواهــد  بــازی  دقیقــه   ۶0
چگونــه اســت. او بیــش از دو مــاه از میادیــن بــه دور 
کــه او مهاجــم اســت، ولــی ایــن را نشــان  اســت. البتــه 
کــه در فــرم خوبــی قــرار دارد. همیشــه همیــن  داده 

ــت.« ــه اس گون

خامس 
کند باید احساس اهمیت 

ســزار فالکونــی، ســرمربی ســابق خامــس رودریگــس 
کنــد تــا  کــه او نیــاز دارد احســاس اهمیــت  کــرد  عنــوان 
بتوانــد بدرخشــد. فالکونــی خامــس را بــه تیــم بنفیلــد 
قهرمانــی  اولیــن  توانســت  آنجــا  در  و  کــرد  منتقــل 
خــود در لیــگ آرژانتیــن در ســال ۲009 را بــه دســت 
کــه بهتریــن راه بــرای  آورد. فالکونــی معتقــد اســت 
کــه احســاس اهمیــت  درخشــش خامــس، ایــن اســت 
ــه  ک ــم  ــه او پســتی در تیــم دادی ــا ب گفــت: »م کنــد. او 
کنــد.  وظایــف زیــادی نداشــته باشــد و بتوانــد رشــد 
برایــش اهمیــت زیــادی قایــل بودیــم و بــرای همیــن 
عملکــرد  بــا  او  و  بودیــم  داده  عمــل  آزادی  او  بــه 
آزادانــه اش بــا تــوپ خوشــحال بــود. فکــر می کنــم 
ــه وجــود  ــادی ب ــرای او مســئولیت زی ــال ب پیراهــن رئ
اســتعداد  و  شــخصیت  کــه  معتقــدم  ولــی  آورده؛ 
پوشــیدن آن را دارد و آینــده درخشــانی پیــش روی 

او خواهــد بــود.

تبریک مورینیو 
به قهرمان بوکس دنیا

مبــارزه  چلســی،  ســابق  ســرمربی  مورینیــو،  ژوزه 
کســب  ــرای  کریــس مارتیــن ب ــل  ــی جاشــوا مقاب آنتون
از  را   IFB وزن  ســنگین  بوکســور  بهتریــن  عنــوان 
کــه ایــن روزهــا  کــرد. آقــای خــاص  نزدیــک تماشــا 
بــدون تیــم اســت، از ایــن فرصــت بــرای پرداختــن بــه 
فعالیت هــای مــورد عالقــه اش اســتفاده می کنــد؛ از 
جملــه تماشــای مبــارزه جاشــوا و مارتیــن، دو بوکســور 
بهتریــن  عنــوان  کســب  بــرای  کــه  ســنگین وزنی 
IFB مقابــل هــم  از منظــر ســازمان  مشــت زن دنیــا 
گرفتنــد. مورینیــو در پایــان مســابقه هــم از اولیــن  قــرار 
کــه بــه ســراغ جاشــوا رفــت و پیــروزی اش  کســانی بــود 

گفــت. را تبریــک 

امیدوارم ایکاردی در اینتر بماند
عنــوان  اینتــر  باشــگاه  نایب رییــس  زانتــی،  خاویــر 
کــه آن هــا قصــد دارنــد مائــورو ایــکاردی، مهاجــم  کــرد 
کننــد. ایــکاردی در طــول  آرژانتینــی خــود را حفــظ 
دوران حضــورش در اینتــر از ســال ۲01۳، بــه یــک 
فصــل  او  اســت.  شــده  تبدیــل  کلیــدی  بازیکــن 
گل  گل لیــگ شــد و ایــن فصــل نیــز 14  گذشــته آقــای 
بــرای تیمــش بــه ثمــر رســانده اســت. باشــگاه های 
بــزرگ نیــز او را تحــت نظــر داشــته اند و تیم هایــی 
مثــل منچســتریونایتد، آرســنال و اتلتیکــو خواهــان 
کــرد  جــذب او هســتند. بــا ایــن حــال، زانتــی عنــوان 
کــه آن هــا قصــد فــروش مهاجــم آرژانتینــی را ندارنــد. 
ماســت.  کاپیتــان  و  مهاجــم  ایــکاردی  گفــت:  او 
کنــار مــا بمانــد. بایــد شــرایط و  کــه او در  امیدواریــم 
خ داد را بهبــود  کــه بــرای بعضــی بازیکنــان ر اتفاقاتــی 
باتجربــه  و  کیفیــت  بــا  بازیکــن  چنــد  و  ببخشــیم 

کنیــم. جــذب 

جزییات قرارداد نیمار افشا شد
خــود  گری  افشــا آخریــن  در  لیکــز،  فوتبــال  ســایت 
را  بارســلونا  بــا  نیمــار  جنجالــی  قــرارداد  جزییــات 
کــرد. مهاجــم برزیلــی ســال ۲01۳ از ســانتوس  منتشــر 
بــا قــراردادی 5 ســاله بــه بارســلونا پیوســت و پــدرش 
بــه عنــوان مدیــر برنامه هایــش شــروع بــه فعالیــت 
کــرد. طبــق ایــن قــرارداد، نیمــار ســاالنه 5 میلیــون 
کــه بــه  ــا پاداش هایــی  ــی ب یــورو حقــوق می گیــرد؛ ول
ــورو  آن اضافــه می شــود، در نهایــت 49.5 میلیــون ی
در طــول دوران قــراردادش دریافــت می کنــد. او تــا 
کار 8.5 میلیــون یــورو پــاداش دریافــت  بــه اینجــای 
کــرده و همچنیــن رقــم فســخ قــرارداد او 190 میلیــون 

یوروســت.

می خواهم در ریو 
خوش بدرخشم

کــه جــواز حضــور در پارالمپیــک ریــو  تنهــا قایقــران ایــران 
کــه بــا  گفــت  ۲01۶ را تــا بدیــن لحظــه بــه دســت آورده، 
انگیــزه بــاال تمریــن می کنــد تــا در مســابقات جهانــی آلمــان 
دهــد.  ارتقــا  پارالمپیــک  بــرای  را  خــود  رنکینــگ  بتوانــد 
گذشــته از حضــور در مســابقات  کــه ســال  شــهال بهــروزی راد 
جهانــی ایتالیــا و بــه عنــوان تنهــا آســیایی صاحــب ســهمیه 
ســایت  بــا  گفت وگــو  در  شــد  ریــو  پارالمپیــک  بازی هــای 
کمیتــه ملــی پارالمپیــک دربــاره رونــد تمرینــات خــود اظهــار 
دیگــر  کنــار  در  و  مســتمر  صــورت  بــه  همچنــان  داشــت: 
اعضــای تیــم ملــی در دریاچــه آزادی تمریناتــم را زیــر نظــر 
مســعود مهدوی نیــا دنبــال می کنــم. ایــن تمرینــات بــدون 
هیــچ وقفــه ای تــا زمــان حضــور در مســابقات جهانــی آلمــان 
قبــل  روز  از  باانگیزه تــر  روز  هــر  داشــت.  خواهــد  ادامــه 
ریــو  در  می خواهــم  چــون  می دهــم؛  انجــام  را  تمریناتــم 
خــوش بدرخشــم و حداقــل خــودم از عملکــردم و چگونگــی 
پــارو زدنــم راضــی باشــم. البتــه صددرصــد تالشــم بــرای 

ــت. ــدال اس ــه م ــتیابی ب دس

ورزش جهان

  بــا نزدیــک شــدن بــه هفته هــای پایانــی 
سرویس  ورزش

رامین قلندری
لیــگ پانزدهــم بــر حساســیت و جذابیــت 
رقابت هــای لیــگ برتــر افــزوده می شــود و تیم هــای بــاالی 
تــالش  قهرمانــی  عنــوان  بــه  دســتیابی  بــرای  جــدول 
مضاعفــی دارنــد. در بیســت و پنجمین هفتــه رقابت های 
دو همســایه دیــوار بــه دیوارجــدول، شــاهد دیــدار حســاس 
اصفهــان  آهــن  ذوب  و  تبریــز  کتورســازان  ترا جــذاب  و 
بــه  را  جذابــی  بــازی  گســترده،  تالشــی  بــا  کــه  بودیــم 
کنــون  کــه از هــم ا ــد؛ البتــه تنهــا چیــزی  نمایــش درآوردن
کــرد ایــن  می تــوان بــا درصــد اطمینــان بــاال پیش بینــی 
اســت کــه قهرمــان لیــگ پانزدهــم بــه احتمال زیــاد یکی از 
اســتقالل  تهــران،  پرســپولیس  و  اســتقالل  تیــم  پنــج 
کتورســازی و ذوب آهــن اصفهــان اســت؛  خوزســتان، ترا
کدامیــک از ایــن پنــج تیــم بــه ایــن مهــم  گفتــن اینکــه  امــا 
کــرد، آســان نیســت؛ دلیــل آن هــم  دســت پیــدا خواهــد 

کامال واضح و آشکار است.
کتور 2، ذوب آهن 1   ترا

 امــا در مهم تریــن بــازی هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتــر 
کتــور ســازی تبریــز بــا حســاب ۲ بــر 1، تیــم مدعــی  تیــم ترا
و باالنشــین ذوب آهــن اصفهــان را شکســت داد تــا بــا ایــن 
کســب 41 امتیــاز بــه رده چهــارم  پیــروزی بــا ارزش و بــا 
رده ششــم  بــه  آهــن  و ذوب  مســابقات صعــود  جــدول 
ســقوط کنــد. بــا ســوت آقــای بنیادی فــر، بــازی محتاطانه 
مربــی  دو  از  کــه  آهــن  ذوب  و  کتورســازی  ترا تیــم  دو 
کشــورمان برخــوردار هســتند  ح فوتبــال  بادانــش و مطــر
آغــاز شــد و در همــان لحظــات آغازیــن در دقیقــه ۳ بــازی 
گرفــت  گلزنــی قــرار  فــرزاد حاتمــی در یــک موقعیــت عالــی 

ــا محمــد رشــید مظاهــری تک به تــک  کــه ب و درشــرایطی 
شــده بــود، از فاصلــه ۶ متــری ضربــه محکمــی بــه تــوپ 
کنــش بی نظیــر دروازه بــان شــجاع و بــی  کــه بــا وا کــرد  وارد 
کــه بــا شــهامت خــود را در مســیر تــوپ  ک ذوب آهــن  بــا
کــه می توانســت  گردیــد و توپــی  قــرارداده بــود، مواجــه 
کنــج دروازه جــای بگیــرد، پــس از برخــورد بــه صــورت  در 
کنیــم  مظاهــری دفــع شــد. بــدون اغــراق بایــد اذعــان 
ــه دار  ــوان و آتی ــان ج ــری، دروازه ب ــید مظاه ــه محمدرش ک
و  شــد  بــازی  ایــن  در  آهــن  ذوب  دروازه  ناجــی  بارهــا 
ــازی  ــه هرحــال در ب ــود. ب یکــی از بهترین هــای دو تیــم ب
کســل کننده و نه چنــدان جــذاب نیمــه اول، توپــی از خــط 

ــید. ــر نرس ــه ثم ــی ب گل ــت و  دروازه نگذش

   نیمه دوم، نیمه جذاب
گردان قلعه نویــی دنبــال  نیمــه دوم بــا برتــری نســبی شــا
کادر  کــه معلــوم بــود دســتورات الزم و تأثیرگــذاری را از  شــد 
کتیــک جدیــدی بــه میــدان  کــرده و بــا تا فنــی دریافــت 
گردان  شــا بــه  نســبت  بهتــری  عملکــرد  و  بودنــد  آمــده 
گل محمــدی داشــتند. بــا ایــن حــال در دقیقــه  یحیــی 
کاوه  روی  جریمــه  محوطــه  در  کارلــوس  الکســاندر   59
 رضایــی مرتکــب خطــای پنالتــی شــد و مهــدی رجــب زاده 
کاپیتــان باتجربــه ذوب آهــن بــا ضربــه ای حســاب شــده و 
کتورســازی را فروریخــت؛ درهمیــن  مهارنشــدنی دروازه ترا
لحظــه هــم مرتضــی تبریــزی جایگزیــن احســان پهلــوان 
گرفــت و حمالتــی هــم  شــد و بــازی ذوب آهــن ســرعت 

ایــن  از  دریکــی  کــه  داشــتند  کتورســازی  ترا روی دروازه 
پیشــروی ها، روی ضدحملــه بــا خطــا بازیکــن حریــف را 
کارت زرد  کردنــد؛ حدادی فــر بــرای ایــن خطــا  متوقــف 
گرفــت؛ بختیــار رحمانــی، بازیکــن تعویضــی قلعه نویــی از 
فاصله دورو از روی ضربه ایســتگاهی دروازه ذوب آهن را 
کرد و دو تیم 1 ــ 1 مســاوی شــدند.  در دقیقه 87 خالد  باز 
کــه بــه جــای ســزار در  شــفیعی، دیگــر تعویضــی قلعه نویــی 
کتورســازی قــرار گرفتــه بــود، بــا ضربــه ســر عالــی  ترکیــب ترا
کتورســازان را بــه  گل برتــری تیــم ترا و از یــک زاویــه بســته 
ثمــر رســاند و بــازی ۲ بــر  1 بــه ســود ایــن تیــم پایــان یافــت. 
کــه در بــازی رفــت مقابــل ایــن تیــم بــا اینکــه   ذوب آهــن 
ـــ 4 دســت پیدا کــرده بود  4 بــر 1 عقــب بــود، بــه تســاوی 4ـ 
کتورســازان شــد.  در بــازی برگشــت و در خانــه مغلــوب ترا
ــی  ــور، مرب ــی اولی ــت، تون ــازی رف ــه در ب ک ــاوت  ــن تف ــا ای ب

کتورســازی بــود و در ایــن بــازی امیــر قلعه نویــی. ترا
  نکات جالب بازی

ــا  ــر و پ ــر اینکــه دو هــوادار متعصــب و پ ــل ذک ــکات قاب از ن
کــه همــراه شــماری از هــواداران  کتورســازی  قــرص تیــم ترا
وفــادار ایــن تیــم آذری بــه ورزشــگاه شــهدای فــوالد شــهر 
کــه ذوب آهــن  گلــی  آمــده بودنــد، اولــی از فــرط ناراحتــی 
گل  از پنالتــی بــه دســت آورد و دیگــری بــا بــه ثمــر رســیدن 
کتورســازی ذوق زده و بیهــوش شــده بودنــد که هر  دوم ترا

دو بــا آمبوالنــس بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.
 بهتریــن بازیکــن ایــن بــازی محمدباقــر مظاهــری از تیــم 
تیــم  از  کیانــی  و مهــدی  آهــن، بختیــار رحمانــی  ذوب 

کتورســازی تبریــز بودنــد. ترا

در نبرد حساس هفته بیست و پنجم لیگ برتر:

کتورسازی برد یا ذوب آهن باخت؟  ترا

ایــران  بــا  کرده انــد در صــورت هم گروهــی  اعــالم  عربســتانی ها 
در دور نهایــی مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی بــه تهــران ســفر 
کشــور ثالــث را  کــرد و درخواســت برگــزاری بــازی در  نخواهنــد 
خواهنــد داد. البتــه ایــن خبــر بــه طــور رســمی از ســوی فدراســیون 

ســایت  در  و  نشــده  اعــالم  عربســتان  فوتبــال 
اشــاره ای  آن  بــه  هــم  فدراســیون  ایــن  رســمی 
نشــده و تنهــا رســانه های عربســتان خبــر داده انــد 
کشــور بــرای بــازی بــا ایــران  کــه تیــم ملــی ایــن 
کــه  بــه تهــران ســفر نمی کنــد. بــر اســاس آنچــه 
عربســتانی ها  آمــده  محلــی  رســانه های  در 
ــه  ــم ب ــوریه ه ــراق و س ــا ع ــازی ب ــرای ب ــد ب گفته ان

ــد در  ــم بای ــا ه ــن تیم ه ــا ای ــازی ب ــرد و ب ک ــد  ــفر نخواهن ــران س ته
کشــور ثالــث برگــزار شــود. )البتــه ایــران بــرای عــراق و ســوریه 
گوینــد بــازی  کشــور ثالــث را دارد؛ امــا عربســتانی ها مــی  حکــم 
کنــون ایــن دو  بــا ایــن تیم هــا نبایــد در ایــران برگــزار شــود. هم ا
می کننــد.(  برگــزار  تهــران  در  را  خــود  خانگــی  بازی هــای  تیــم 

البتــه چنیــن درخواســتی از ســوی عربســتانی ها طبیعــی اســت؛ 
بودنــد  کــرده  اعــالم  کــه عربســتانی ها پیش تــر  دلیــل  ایــن  بــه 
کشــور بــرای بــازی بــا تیم هــای ایرانــی  تیم هــای باشــگاهی ایــن 
البی هــای  بــه  توجــه  بــا  و  کــرد  نخواهنــد  ســفر  کشــورمان  بــه 
کنفدراســیون  روی  نفــوذ  همچنیــن  و  گســترده 
فوتبــال آســیا موفــق شــدند حکــم برگــزاری بــازی 
در چارچــوب لیــگ قهرمانــان آســیا در کشــور ثالــث 
را بگیرنــد. بــه نظــر می رســد عربســتانی ها بــرای 
نتایــج  منتظــر  بــاره  ایــن  در  صریــح  نظــر  اظهــار 
قرعه کشــی دور نهایــی مرحلــه مقدماتــی هســتند 
گــر عربســتان بــا ایــران هم گــروه نشــود، نیــاز بــه  و ا
ح چنیــن درخواســتی نیســت. در عیــن حــال شــهرام دبیــری  طــر
اذعــان  فوتبــال  فدراســیون  رییســه  هیئــت  اعضــای  از  یکــی 
کــه فدراســیون فوتبــال در تــدارک ارســال نامــه ای بــرای  کــرده 
ــد  ــه ای بچین گون ــه  ــا قرعــه را ب سیاســت ت

ُ
ــال آ کنفدراســیون فوتب

کــه ایــران بــا عربســتان هم گــروه نشــود.

درخواست عربستانی ها رسمی نیست
منتظر قرعه کشی اند تا موضع بگیرند

اردوی شــبانه روزی ســپاهان قبل از مصاف با اســتقالل 
کاپیتــان  کــه  جنجالــی  اتفاقــات  و  خبرهــا  از  بــود  پــر 
محبــوب ایــن تیــم نیــز در متــن ایــن اخبــار قــرار داشــت. 
از همــان روزی کــه فصــل بــرای ســپاهانی ها بــا تمرینات 

پیــش فصــل زیــر نظــر حســین فرکــی آغــاز 
کار بــه اردوی آماده ســازی  شــد و ســپس 
مشــخص  شــد،  کشــیده  ترکیــه  در  تیــم 
ــش را  ــر از تن ــی پ ــا فصل ــرم نویدکی ــود مح ب
پیــش رو خواهــد داشــت؛ چــون ایــن چهره 
ــر  ــی ب ــر فراوان ــه تأثی ک ــداران  محبــوب طرف
دهــه  یــک  در  زردپوشــان  موفقیت هــای 

گذشــته داشــت، نمی توانســت زیــر بــار بعضــی اتفاقــات 
و تصمیمــات بــرود. بعــد از مدت هــا غیبــت و دوری از 
تمرینــات مســئوالن باشــگاه بــه هــر شــکلی بــود، نویدکیــا 
را بــه تیــم بازگرداندنــد؛ امــا ایــن اتفــاق هــم اوضــاع را آرام 
کنــار گذاشــته شــود و نیمکــت بــه  نکــرد تــا حســین فرکــی 

ــد در  ــی جدی ــود. مرب ــپرده ش ــروات س ک ــتیماچ  ــور اس ایگ
همــان اولیــن اظهــار نظرهــای بعــد از امضــای قــرارداد بــا 
باشــگاه از نویدکیــا بــه عنوان چهــره ای تأثیرگــذار نام برد 
کاپیتــان ســپاهان می توانــد عصــای  کــه  کــرد  و تصریــح 
دســت او در ســاخت ســپاهان جدید باشــد؛ 
امــا ایــن تعریــف و تمجیدهــا ظــرف مــدت 
ــه اختالفــات داد.  کوتاهــی جــای خــود را ب
جــام  در  ســپاهان  ناامیدکننــده  نتایــج 
کشــیده  حذفــی و لیــگ برتــر بــه آســیا هــم 
از  تیــم  کاروان  بازگشــت  از  بعــد  تــا  شــد 
گــوش برســد مبنــی  ازبکســتان، خبــری بــه 
ــر  ــم درگی ــا ه ــن ب ــتیماچ در تمری ــا و اس ــه نویدکی ــر اینک ب
شــده اند؛ امــا حــاال پــس از ماجراهــای بــازی بــا اســتقالل 
کــه محــرم از بازیکنــان تیــم  کــی از آن اســت  خبرهــا حا
در  دیگــر  اســت  کــرده  عنــوان  و  کــرده  خداحافظــی 

کــرد. ــازی نخواهــد  ســپاهان ب

اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر  قاســمی،  عبدالرحمــن    
سرویس  ورزش

بهاره اسدپوری
کیمیــای وطــن اظهــار  گفت وگــو بــا  چهارمحــال و بختیــاری در 
کــه حتــی  کــرد: ســال های 9۳ و 94 کمبــود اعتبــارات ورزشــی در اســتان مشــهود بــود 
بــا ایــن وجــود، ورزشــکاران چهارمحــال و بختیــاری بــا تــالش و جدیــت فــراوان 
موفقیت هــای بســیاری را کســب کردنــد. عبدالرحمــن قاســمی نافچــی، تأثیــر اعتبــار 
کســب موفقیــت را بســیار مهــم برشــمرد و افــزود: بــا  در ارتقــای حوزه هــای ورزشــی و 
این حــال نمی تــوان تمامــی کمبودهــا و مشــکالت را بــه ایــن دلیــل دانســت. قاســمی 
در ایــن نشســت پــس از قدردانــی از عملکــرد مدیــران قبلــی ورزش اســتان و عملکــرد 
گــر در مدیریــت  گفــت: هیــچ گاه منکــر زحمــات ایــن عزیــزان نیســتم؛ امــا ا آنــان 
گرفتــه می شــد، شــاید امــروز در اســتان، موفقیت هــای  گذشــته برخــی تصمیم هــا 
و  کنی ها  شــایعه پرا بــه  هــم  گــذری  مســئول،  ایــن  بودیــم.  شــاهد  را  بیشــتری 
کــه شــاید بتــوان  کــرد  گالیــه خــود را این طــور بیــان  شــیطنت های برخــی افــراد زد و 
منافــع  اســتان،  جوانــان  و  ورزش  حیطــه  در  کنی ها  شــایعه پرا ایــن  دلیــل  گفــت 

شخصی به خطر افتاده این افراد بوده است!
کشوری؛ افتخاری دیگر برای استان کسب رتبه نخست    

کل اســتان  کل ورزش و جوانان اســتان به تقدیر وزیر ورزش و جوانان از اداره  مدیر 
کشــور از لحــاظ جمعیتــی  کــرد و افــزود: اســتان های  چهارمحــال و بختیــاری اشــاره 
کــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در تیــپ هم ســطح  بــه ســه تیــپ تقسیم شــده 
خــود کــه 1۲ اســتان در آن قــرار دارد، رتبــه نخســت کشــوری را کســب کــرد که توســط 
گرفتــه اســت. قاســمی نافچــی خاطرنشــان  وزیــر ورزش و جوانــان مــورد تقدیــر قــرار 
کــرد: برتــری اســتان چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه اســتان های هم ســطح 
ــته  گذش ــه در  ک ــت  ــی اس ــن در حال ــاده و ای ــاق افت ــه اتف ک ــت  ــتین بار اس ــرای نخس ب
ــد  کــه ایــن فرصــت پیش آمــده، می بای ــرار داشــتیم و حــال  جــزو اســتان های آخــر ق
گیــرد. قاســمی در  برنامه ریــزی جــدی بــرای حفــظ و ارتقــای ایــن جایــگاه صــورت 
کارشناســان ایــن اداره  ح اســتعدادیابی توســط  بخــش دیگــری از ســخنانش، طــر
بــرای  کــرد:  کــرد و خاطرنشــان  ارزیابــی  برترین هــا مهــم  بــرای شناســایی  را  کل 
ح هــا  کــه یکــی از ایــن طر گرفته شــده  ســال جــاری، برنامه هــای ویــژه ای در نظــر 
ح پایلــوت توســط  کرمــان بــه عنــوان طــر گردهمایــی  کــه در  »اســتعدادیابی« اســت 
ح اســتعدادیابی طرحــی بــه روز و  گفتــه وی طــر وزیــر ورزش و جوانــان ارایــه شــد. بــه 
کــه حتــی معلمــان ورزش در  ح به صــورت نرم افــزار ارایه شــده  مفیــد اســت و ایــن طــر

کننــد. اســتان هــم، می تواننــد افــراد بــا اســتعداد را معرفــی 
  یک ادغام؛ هزار دردسر

بــا بیــان اینکــه ادغــام ســازمان تربیــت بدنــی و ســازمان ملــی  قاســمی نافچــی 
کــرد: در همــان روزهــای نخســت،  جوانــان جوانــان از اول صحیــح نبــود، تصریــح 
ســایه بــزرگ حــوزه ورزش بــر ســر حــوزه امــور جوانــان قــرار گرفــت و کمتــر بــه ایــن مهم 
گســترده حــوزه ورزش، امــور جوانــان را تحت الشــعاع  پرداختــه شــد و فعالیت هــای 
کــه جلســات ســتاد ســاماندهی  قــرار داد؛ ولــی خوشــبختانه امــروز شــاهد آن هســتیم 
ــا حضــور مســئوالن، فرمانــداران و  امــور جوانــان به صــورت ماهانــه در اســتانداری ب
ــه ریاســت اســتاندار  ــان و نماینــدگان ســمن ها ب ــا حــوزه جوان ــط ب 18 دســتگاه مرتب
کــرد: همــه بایــد دست به دســت هــم دهیــم و  برگــزار می شــود. ایــن مســئول اذعــان 
کــه آینــده کشــور در دســتان جوانــان قــرار  مشــکالت حــوزه جوانــان را حــل کنیــم؛ چــرا 
کــه  دارد و فعالیــت در حــوزه جوانــان را می تــوان یکــی از مهم تریــن امــور دانســت 
بایــد بــه آن بیــش از همه چیــز توجــه کــرد. مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان بــا بیان 
کامــل و درســت بــا فدراســیون های  اینکــه مــا تــالش بســیاری بــرای برقــراری ارتبــاط 
گــر ورزش اســتان بخواهــد موفــق باشــد  کــرد: ا ورزشــی انجــام داده ایــم، اظهــار 
می بایــد تعامــالت خوبــی بــا فدراســیون های ورزشــی و دیگــر مســئوالن داشــته باشــد 
کــه بــه حمــداهلل مــا موفــق شــده ایم بــه ایــن مهــم دســت یابیم و ارتباط هــای خوبــی 
کنیــم. قاســمی از وجــود یــک ظرفیــت نهفتــه در حــوزه ورزش اســتان خبــر  را برقــرار 
داد و نمونــه آن را وجــود صخره هــا، کوه هــا، آب جــاری و وضعیــت آب و هوایــی نــام 
کوهنــوردی کــرد: مــا می توانیــم رشــته هایی همچــون صخره نــوردی،  کیــد   بــرد و تا
کنیــم  ــه ورزش هــای پرطرفــدار هســتند( را در اســتان فعــال  ــه از جمل ک ــدر  گرای )پارا
کشــوری و حتــی  و بــا ایجــاد زیرســاخت های مناســب، موجــب حضــور ورزشــکاران 

بین المللــی در اســتان شــویم.
  دوپینگ سالم!

ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بایــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری از نظــر ارتفــاع 
ــرد:  ک ــان  ــود، بی ــی ش ــی معرف ــیون های ورزش ــه فدراس ــیل هایش ب ــت و پتانس ظرفی
بــرای  امــر  ایــن  کــه  گذشــته 8 اردوی تیــم ملــی در اســتان برگــزار شــد  در ســال 
ارتفــاع  در  تمریــن  از  وی  خــورد.  رقــم  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  نخســتین بار 
به عنــوان دوپینــگ ســالم نــام بــرد و افــزود: اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
کــه می تــوان از  ظرفیــت مناســبی در خصــوص دوپینــگ ســالم برخــوردار اســت 
از  اســتعدادیابی بســکتبال،  بــرد. مدرســه  را  نهایــت بهره بــرداری  ایــن فرصــت، 
کل ورزش و جوانــان  کــه مدیــر  گفت وگــو بــود  ح شــده در ایــن  دیگــر موضوعــات مطر
ح  اســتان دربــاره آن این طــور توضیــح داد: احــداث ایــن مدرســه در راســتای طــر

اســتعدادیابی و به منظــور تقویــت ورزش اســتان در ایــن حــوزه مؤثــر اســت.
  ظرفیت الهی و طبیعی رودخانه های خروشان استان را دریابید

ــه قاســمی آن  ک ــود  رودخانه هــای خروشــان اســتان، بخــش موردبحــث دیگــری ب
ــگ  ــته رفتین ــادی در رش ــکاران زی ــت: ورزش گف ــمرد و  ــده دار برش ــر و آین ــم، مؤث را مه
بــا  و  دلیــل  همیــن  بــه  و  هســتند  ملــی  تیــم  عضــو  کــه  دارنــد  وجــود  اســتان  در 
کــه در اســتان وجــود دارد و رایزنی هــای انجام شــده  پتانســیل خــدادادی و طبیعــی 
کشــور انتخاب شــده اســت.  کمپیــن رفتینــگ  چهارمحــال و بختیــاری به عنــوان 
قهرمانــی  پایــگاه  به عنــوان  ســه گانه  رشــته  در  اینکــه  بیــان  بــا  نافچــی  قاســمی 
کنــون در ورزش اســتان تک محــوری  گفــت: بحمــداهلل تا کشــور انتخاب شــده ایم، 
کــه تصمیمــات شــخصی و عجوالنــه نتیجــه خوبــی بــه همــراه  عمل نکرده ایــم؛ چــرا 
کل ورزش و جوانــان  نــدارد و باعــث می شــود ورزشــکاران آســیب ببیننــد. مدیــر 
اســتان در بخــش دیگــری از ســخنانش از وجــود حــدود 50 هیئــت ورزشــی در اســتان 
کــرد: در ســال 9۳ و 94 بیشــتر هیئت هــای ورزشــی اســتان بــا  خبــر داد و اظهــار 
کل ورزش و جوانــان  کــه بــا تــالش همکارانــم در اداره  سرپرســت اداره می شــدند 
کمتریــن حواشــی کــه بــا  گذشــته، ۲7 مجمــع انتخاباتــی برگــزار شــد   در دو ســال 

 همراه بود.
کشوری در بخش جوانان کسب رتبه دوم    

اتفــاق مهــم دیگــر در ایــن حــوزه، ایــن بوده کــه اداره کل ورزش و جوانان اســتان، در 
کــه ایــن مرهــون  کشــوری شــده اســت  کســب رتبــه دوم  بخــش جوانــان، موفــق بــه 
کــه در زمــان  فعــال نمــودن 9۶ ســمن و تشــکل مردم نهــاد بــود و ایــن در حالــی اســت 
تحویــل مســئولیت، 150 ســمن به صــورت اســمی در اســتان وجــود داشــت کــه تعــداد 
فعــاالن آن هــا کمتــر از انگشــتان دســت بــود. مجمــع خیــران ازدواج اســتان، موضــوع 
کــه عبدالرحمــان قاســمی این طــور دربــاره آن توضیــح داد:  موردبحــث دیگــری بــود 
ح هــای مشــاوره ای تســهیل دهیــم  ــا برنامه هــا و طر ــان را ب در تالشــیم ازدواج جوان
ح  ح در شهرســتان بروجــن، بــن و شــهرکرد در حــال انجــام اســت و طــر کــه ایــن طــر
کشــور  ح در  ســاماندهی جوانــان چهارمحــال و بختیــاری، به عنــوان نخســتین طــر
ــان را  ــا بتوانیــم برنامــه ســتاد جوان گرفتــه ت تهیه شــده و در اختیــار اســتانداری قــرار 

کنیــم. به صــورت دقیق تــر دنبــال 

کرد: کیمیای وطن عنوان  گفت وگو با  مدیر ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در 

ورزش چهارمحال و بختیاری در مسیر پیشرفت

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بعد از 4 سال قبول کردند حق با .... سه شنبـــــه  24 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 128 ســـــال دوم       ݡسݒ

کــی روش زیاده خــواه نیســت و  ــوس  کارل کــه  گفــت  مدافــع تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
هرچــه می خواهــد بــرای موفقیــت تیــم ملــی اســت. ســید جــالل حســینی درخصــوص 
جلســه اخیــر ســرمربی تیــم ملــی بــا هیئــت رییســه و اینکــه اعضــای هیئــت رییســه 
گفــت: ســرمربی تیــم ملــی چیــزی بــرای  کــی روش اســت،  کــه حــق بــا  کردنــد  قبــول 
کــی روش تنهــا  کــه او بمانــد.  خــودش نمی خواهــد و همــه فوتبالی هــا دوســت دارنــد 
ــا  گوی ــه  ک ــر  ــد نف ــر چن ــد و به خاط کن ــک  کم ــی  ــم مل ــه تی ــد ب ــه می توان ک ــت  ــی اس کس
مخالــف او هســتند، نبایــد کام میلیون هــا هــوادار تیــم ملــی را تلــخ کنیــم. بایــد به این 
کــی روش زیاده خــواه نیســت و امکانــات را بــرای موفقیــت تیــم  کنیــم؛  کمــک  مربــی 
کردنــد  ملــی می خواهــد. او ادامــه داد: باالخــره آقایــان بعــد از چهــار ســال تــازه قبــول 
کــی روش اســت؛ البتــه بعضــی از ایــن حرف هــا سیاســی اســت و شــاید در  کــه حــق بــا 
کــه حرف هایشــان تغییــر می کند. فقــط امیــدوارم تیم  چنــد مــاه آینــده دوبــاره ببینیــم 
کــی روش اتفــاق  کــه از دســت دادن  ملــی به خوبــی حمایــت شــود و همــه می داننــد 
خوبــی نیســت. حســینی در خصــوص شــرایط نفــت تهــران و اینکــه ایــن تیــم مدعــی 
گفــت: مــا بــه ایــن چیزهــا فکــر  کســب ســهمیه و حتــی قهرمانــی محســوب می شــود، 
نمی کنیــم و ســه تیــم بــاالی جــدول مدعیــان اصلــی هســتند. بــه نظــر مــن بــازی 
ــی ایــن دو تیــم  پرســپولیس و اســتقالل، نقــش مهمــی در تعییــن سرنوشــت قهرمان

دارد؛ امــا بــه اعتقــاد مــن اســتقالل خوزســتان، شــانس اول قهرمانــی اســت. 

کی روش است کردند حق با  بعد از 4 سال قبول 

گلزنان لیگ برتر جدول 

مهدی طارمی )پرسپولیس(

نام بازیکن

محمد ابراهیمی )گسترش فوالد(

14

حسن بیت سعید )استقالل 
خوزستان(

10

8

امید ابراهیمی )استقالل(  

سجاد شهباززاده )استقالل(  

مسعود حسن زاده )ذوب آهن(  

مرتضی تبریزی )ذوب آهن(  

مهرداد محمدی )راه آهن(  

جالل الدین علی محمدی )صبای قم( 

محسن یوسفی )پدیده(

جابر انصاری )استقالل(  

محسن کریمی )استقالل(  

مهدی خیری )پدیده(   

۶

علی علی پور )پرسپولیس(  

محمد ایران پوریان )تراکتورسازی(  
5

کاوه رضایی )ذوب آهن(  

ساسان انصاری )فوالد( 

تعداد گل

آیا نویدکیا برای همیشه از سپاهان می رود؟
کاپیتان زردها شرایط مبهم 



مکه در صدر ساخت هتل
گزارش هــای جدیــد، شــهر مقــدس مکــه بــا 24 هــزار و  طبــق 
133 اتــاق در حــال ســاخت، در صــدر ســاخت و ســاز هتــل در 
کشــور عربســتان ســعودی قرار دارد. مکه، همچنین دومین 
کــه قــرار اســت ایــن  شــهر در منظقــه خاورمیانــه و آفریقاســت 
تعــداد هتــل را بســازد. رتبــه اول بــا تعــداد 43 هــزار و 714 
کریستســن  دبــی می باشــد.  آن  از  ســاخت  حــال  در  اتــاق 
دیویدســن، برگزارکننــده نمایشــگاه هتلــداری 2016 اعــام 
کــه پیش بینــی می شــود تــا ســال 2025 تعــداد  کــرد: »از آنجــا 
 بازدیدکننــدگان از دو شــهر مقــدس مکــه و مدینــه از مــرز 
17 میلیــون بگــذرد، هتلــداران داخلــی و خارجــی در پــی 
هســتند.«  صنعــت  ایــن  در  بیشــتر  گذاری هــای  ســرمایه 
کــودی در ســال 2019 و اضافــه شــدن  ج  ــا قــرار افتتــاح ابــر ب
کــه  نــدارد  بــازار، جــای تعجــب  بــه  اتــاق جدیــد  10 هــزار 

عربســتان ســعودی در ســاخت هتــل، پیشــتاز شــود.

گردشگری 
یک صنعت تخصصی است

گردشــگری اســتان اصفهــان  رییــس هیئــت مدیــره مجمــع 
اســت  تخصصــی  صنعــت  یــک  گردشــگری،  می گویــد: 
متخصــص  افــراد  از  بایــد  صنعــت  ایــن  توســعه  بــرای  و 
از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  لوافــان  علــی  کــرد.  اســتفاده 
گردشــگری  از  کافــی  شــناخت  کــه  غیرمتخصــص  افــراد 
کــه یکــی از محورهــای  ندارنــد، بــه توســعه ایــن صنعــت 
توســعه اســتان اســت، ضربــه مــی زنــد. وی بــا اشــاره بــه 
گردشــگری از ظرفیــت  اینکــه بایــد بــرای توســعه صنعــت 
ــرد،  ک ــتفاده  ــهری اس ــت ش ــن مدیری ــا همچنی ــایر ارگان ه س
ــد از  ــا، بای ــرای تدویــن برنامه ه ــرد: ب ک ــار  ــال اظه درعیــن ح
گردشــگری و در  افــراد صاحب نظــر و متخصــص در امــور 
کــرد.  رونــد اجــرا از ظرفیــت نهادهــا و ســازمان ها اســتفاده 
ــان  ــتان اصفه ــگری اس گردش ــع  ــره مجم ــس هیئت مدی ریی
بــر همفکــری و هــم افزایــی بخــش دولتــی و خصوصــی برای 
افــزود:  کــرد و  کیــد  گردشــگری اســتان تا توســعه صنعــت 
بخــش خصوصــی و دولتــی، بایــد از امکانــات و ظرفیت های 
یکدیگــر بــرای توســعه گردشــگری اســتفاده کننــد و بــه جای 
تقابــل، بــا یکدیگــر تعامــل داشــته باشــند. لوافــان بــا اعتقــاد 
بــر اینکــه امســال در نــوروز، ناهماهنگی هایــی بیــن مجمــع 
اصفهــان  نــوروزی  ســفرهای  ســتاد  و  اســتان  گردشــگری 
وجــود داشــت، افــزود: ســتاد ســفرهای نــوروزی اصفهــان 
از  اســتفاده  بــا  خــود  برنامه هــای  اجــرای  در  می توانســت 
موفق تــر  گردشــگری،  صنعــت  دســت اندرکاران  نظــرات 
کــه ســتاد ســفرهای  کــرد  کنــد. وی ابــراز امیــدواری  عمــل 
نــوروزی اصفهــان در ســال آینــده، هماهنگــی بیشــتری را 
گردشــگری اســتان بــرای  بــا بخــش خصوصــی و انجمــن 

تدویــن برنامه هــای ایــن ســتاد داشــته باشــد.

معارف

تسریع عملیات عمرانی 
امامزاده حمزه علی)ع(

در  تســریع  خواســتار  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
شــد.  علــی)ع(  حمــزه  امامــزاده  عمرانــی  عملیــات  رونــد 
وبختیــاری  چهارمحــال  اســتاندار  ســلیمانی   قاســم 
کــه در دفتــر اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری  در جلســه ای 
کل میــراث  کل اوقــاف و امــور خیریــه مدیــر  و بــا حضــور مدیــر 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری و جمعــی از مســئوالن 
شهرســتان بروجــن در خصــوص مســایل مربــوط بــه امامــزاده 
رونــد  در  تســریع  خواســتار  شــد،  تشــکیل  حمزه علــی)ع( 
عملیــات عمرانــی ایــن بقعــه متبرکــه شــد و بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن اســتانداری حمایــت همــه جانبــه را جهــت تســریع در 
ســاخت و ســاز بقعــه متبرکــه ایــن امامــزاده بــر اســاس نقشــه 
اوقــاف  مجموعــه  زحمــات  از  می دهــد،  انجــام  اجرایــی 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  کــرد. مدیــر  تشــکر 
نشســت  ایــن  در  نیــز  وبختیــاری  چهارمحــال  گردشــگری 
حمــزه  متبرکــه  بقعــه  اجرایــی  نقشــه  کــرد:  نشــان  خاطــر 
کل اوقــاف اســتان  علــی)ع( تــا پایــان هفتــه جــاری بــه اداره 

تحویــل داده خواهــد شــد.

برگزاری جشنواره »اسوه های 
صبر و مقاومت« در یزد

بــا حضــور جمعــی  جشــنواره »اســوه های صبــر و مقاومــت« 
از مســئوالن و مــادران، همســران و دختــران شــهدا در محــل 
ــزار شــد. احمــد ابراهیمــی ــر اســتان برگ  ســالن شــهدای امدادگ
کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان یــزد نیــز در  مدیــر 
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه جایــگاه واالی زن در نظــام آفرینــش 
گفــت: زن موجــودی بســیار ارزشــمند و قابــل احتــرام اســت 
کیــد  ــا تا ــد. وی ب ــوع بشــر توســط او ادامــه حیــات می یاب کــه ن
بــر لــزوم احتــرام بــه مقــام زن و مــادر افــزود: مــادران ایــران 
اســامی بــا تربیــت فرزنــدان مؤمــن و متعهــد، بقــای نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی را تضمیــن کردنــد و بــه حــق چنین 
مادرانــی شایســته تقدیــر و احتــرام هســتند. حمید پارســاییان، 
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان یــزد نیــز در ایــن 
مراســم اظهــار کــرد: تجلیــل از مقــام شــامخ بانــوان بــا محوریت 
رزمنــدگان، شــهدا، جانبــازان و تبییــن نقش مادرانه همســران 
و  فاطمــی  الگــوی  بــه  گرفتــن  درس  بــا  شــهدا  و  ایثارگــران 
زینبــی در راســتای جریــان فرهنگــی و ارزشــی متعالــی دفــاع 
مقاومــت  و  صبــر  اســوه های  جشــنواره  اهــداف  از  مقــدس، 
کــرد: امــروز مــا وظیفــه داریــم تــا در برابــر  اســت. وی اظهــار 
تهدیــدات دشــمنان آمــاده و مهیــا باشــیم؛ زیرا در صــورت عدم 
توانمنــدی جامعــه مجبــور می شــود در برابــر دشــمن ســازش 

ــار شــود. ــت دچ ــت بدبختــی و ذل ــه نهای ــرده و ب ک

معارف

بهــارش  از  نکوســت  کــه  ســالی     
سرویس  گردشگری

   آذین عطریان
پیداســت. ایــن جملــه امســال مصداقــی 
از  کــه  اصفهــان  شــهر  بــود.  اصفهــان  هنرپــروری  از 
نخســتین روزهــای ســال 95 بــه تجلیــل از هنرمنــدان و 
فرهیختــگان خــود پرداخــت، در نظــر دارد ایــن رخــداد 
آیینــی را در هفته هــای ایــن ســال ادامــه دهــد. از ایــن رو 
بــا محمــد ایزدخواســتی، مدیــر مرکــز خاقیــت و نــوآوری 
و  پرداختیــم  گفت وگــو  بــه  اصفهــان  شــهرداری 
از وی جویــا  را در ســال جدیــد  ایــن مرکــز  برنامه هــای 

شدیم.
اصفهــان  خالقیــت  تازه تأســیس  و  جدیــد  مرکــز 
امســال در برگــزاری برنامه هــای خــود بســیار قوی تــر 
 از ارگان هــای دیگــر ظاهــر شــد. دلیــل ایــن امــر چــه

 بود؟
مرکــز خاقیــت شــهرداری اصفهــان امســال اولیــن نــوروز 
خــود را پشــت ســر گذاشــت. هــدف از اجــرای برنامه هــای 
بــود؛  رویکــرد  چنــد  بــه  پرداختــن  امســال،  نــوروزی 
گردشــگری خــاق بــود. بــا توجــه  رویکــرد اول، حــوزه 
بحــث  شــهر،  مســئله  مهم تریــن  نــوروز  در  اینکــه  بــه 

گردشــگری اســت، مرکــز بــه ایــن حــوزه وارد شــد. در ایــن 
کــه یکــی از آن هــا  زمینــه بررســی هایی انجــام شــده بــود 
گردشــگری خــاق بــرای شــهر اصفهــان  تدوینــی پــان 
بــرای ســال 96 بــود. در ایــن راســتا نــوروز 95 فرصــت 
کســب تجربه هــای آزمایشــگاهی در ایــن  خوبــی بــرای 

زمینــه اســت.
کــه برنامــه نــوروزی حمــام تاریخــی   از ایــن بــاب بــود 
دردشــت بــه عنــوان یــک مــکان تاریخــی را مدنظــر قــرار 
کــه یــک طراحــی گرشــگری خــاق در شــهر اســت.  دادیــم 
گردشــگر بــه  کــه  ایــن برنامــه در نظــر داشــت نشــان دهــد 
ــا  کنــد ی جــای اینکــه یــک بنــر از ایــن حمــام را مشــاهده 
در و دیــوار و معمــاری بنــا را ببینــد، در آن بنــا بتوانــد وارد 
ــن  ــن ای ــن رک ــود. اولی ــی ش ــای تاریخ ــا رخداده ــاط ب ارتب

گردشــگری تاریخــی رخدادمحــور اســت.  مســئله، 
کنــار یــک بنــای  در ایــن برنامــه، هــر روز رخــدادی در 
گردشــگران  بــرای  کــه  می پیونــدد  ع  وقــو بــه  تاریخــی 

بــود. تأثیرگــذار  ایرانــی و خارجــی جــذاب و 
گفتن دارد؟ گردشگری خالق چه حرفی برای 

ــاز اســت. از یــک طــرف  گردشــگری ب ع از  ــو مســیر ایــن ن

گردشــگر  تجربــه زندگــی اســت. از طــرف دیگــر تعامــل 
ع  نــو ایــن  در  می شــود؛  وارد  آن  بــه  کــه  بنایــی  آن  بــا 
و  دارد  بنــا  در  کــه  مشــارکتی  بــا  فــرد  گردشــگری،  از 
و  زنــده  تجربــه  و  می گیــرد  قــرار  دوره  آن  اتمســفر  در 
فرصــت  امســال  نــوروز  می کنــد.  کســب  را  ملموســی 

پــان  تــا  بــود  تجربــه  آوردن  دســت  بــه  بــرای  خوبــی 
تدویــن   96 ســال  در  را  اصفهــان  شــهر  گردشــگری 
گردشــگران در ارتبــاط بودیــم  کنیــم. در ایــن راســتا بــا 
رغــم  علــی  می کردیــم.  بررســی  آن هــا  نظــر  و  ایــده  و 
کــه داشــتیم، نقــاط ضعــف و قــوت خــود  کاســتی هایی 
 را شــناختیم. توانســتیم بــه یــک چارچــوب دســت پیــدا

کنیم.  
ــرد  ــا نک کتف ــگری ا گردش ــوزه  ــه ح ــت ب ــز خالقی ــا مرک ام
گذاشــت. ورود بــه  و پــا بــه حــوزه صنایــع دســتی نیــز 

ایــن حــوزه چــه نقشــی داشــت؟
بــا  گرفــت؛  قــرار  دوم  برنامــه  در  دســتی  صنایــع  حــوزه 
کارهــای ویــژه ای در  توجــه بــه اینکــه ضــرورت داشــت 
ــوزه صنایــع دســتی، 4ر هنــر  ــرد. در ح ــوزه قرارگی ــن ح ای
کــه  اصیــل و بومــی اصفهــان را بــر اســاس فیلم هایــی 
کردیــم. در ایــن برنامــه، شــیوه  تهیــه شــده بــود، معرفــی 
تولیــد ایــن آثــار هنــری را بــه صــورت مختصــر بــه نمایــش 
و  فیروزه کوبــی  کاری،  مینــا قلمــکاری،  درآوردیــم. 
کــه از هنرهــای اصیــل اصفهــان اســت  گــچ  نقاشــی روی 

گرفــت. گــروه قــرار  در ایــن 

گردشگری خالق به اصفهان باز شد پای 

گردشگری خالق را به ظهور رساند اصفهان، امسال 

گرم تریــن نقطــه   کویــری جهــان بــا شــعار »بــا مــا در  ابرماراتــن 
جهــان بدویــد«، نیمــه دوم اردیبهشــت ماه امســال در دشــت 
لــوت برگــزار می شــود. ایــن ماراتــن در اروپــا بــا عنــوان »راه 
ــه  ــی آن ب ــدف اصل ــه ه ک ــود  ــناخته می ش ــران« ش ــم ای ابریش

گذاشــتن یــک مســابقه ورزشــی نیســت.  اجــرا 
خاقانــه  رویــداد  ایــران،  کویــری  ابرماراتــن 
کــه شــرکت کنندگان  گردشــگری شــمرده شــده 
آن نیــز دوندگانــی حرفــه ای نیســتند. هــدف از 
کــه مجریــان  شــرکت در ایــن رویــداد آن چنــان 
ح داده انــد، مبــارزه انســان  ایتالیایــی آن شــر
بــر شــرایط  بــا چالش هــای طبیعــت و غلبــه 

ســخت در قالــب تعامــات فــردی و جمعــی بــا محیــط اســت 
کــه قهرمــان ایــن رویــداد  و شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد 
هیــچ نشــان و جایــزه ای نــدارد. البتــه مقامــات محلــی در 
کــه نشــانی از ایــران را بــه یــادگار اهــدا  گفته انــد  کرمــان قبــا  
کــرد. ایــن ماراتــن توســط »پائولــو برگینــی«، قهرمان  خواهنــد 

ماراتن هــای قطــب جنــوب و شــمال بــا همراهــی یــک شــرکت 
کویــر لــوت، برنامه ریــزی  گردشــگری ایرانــی، پــس از ارزیابــی 
شــده اســت. او ایــن ماراتــن را رویــدادی فرهنگــی دانســته 
گفتــه اســت: ســرعت، تنهــا هــدف ابرماراتــن راه ابریشــم  و 
خــود  خــاص  قوانیــن  کویرنــوردی  نیســت. 
را دارد؛ بــرای همیــن شــاید فقــط 20 درصــد 
حرفــه ای  دونــدگان  شــرکت کنندگان،  
باشــند و ســرعتی بدونــد، وگرنــه بقیــه افــراد 
بــرای خودشناســی و بــا تفکــر و انگیزه هــای 
حضــور  رویــداد  ایــن  در  متفاوتــی  فرهنگــی 
خواهنــد داشــت. مجریــان ایرانــی ایــن ماراتــن 
معتقدنــد آنچــه اهمیت چنیــن رویدادهایی را در گردشــگری 
کشــور بیشــتر می کنــد، نقــش خاقانــه آن هــا در توســعه برنــد 
تبلیغاتــی  پیــام  کــه  شــکلی  بــه  اســت؛  ایــران  گردشــگری 
کشــور را بــا مفهــوم جدیــد و ابــزاری نویــن منتقــل  گردشــگری 

کــرد. خواهــد 

گذشــته  کــرد: ســال  امام جمعــه موقــت اصفهــان بیــان 
کردنــد و بســیاری  در عربســتان بــه جوانــان مــا توهیــن 
کشــته شــدند و  کشــورمان در حــج و فاجعــه منــا  از مــردم 

کســانی دادنــد؟ کشــتارها را بــه چــه  کنــون جــواب  ا
و  حجت االســام  ایکنــا،  گــزارش  بــه   
امــام   رهبــر،  محمدتقــی  المســلمین 
جمعــه موقــت اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ایــن روزهــا بحــث حــج و رفتــن مــردم بــه 
ــم  ــرد: رژی ک ــار  ــد، اظه ح می باش ــر ــج مط ح
کــرده  کشــور مــا توهیــن  ســعودی بــه مــردم 

می کنــد.  و 
 وی افزود: آیا در چنین شرایطی خداوند، پیغمبر )ص(
کــه مــا ایــن شــرایط  ائمــه )ع( و قــرآن اجــازه می دهنــد 
کنیــم و آیــا بــا توجــه بــه تهدیدهــای آل ســعود  را تحمــل 

کــه مــا بــه مکــه برویــم.  الزم اســت 
ســال  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  موقــت  امام جمعــه 

کردنــد  بــه جوانــان مــا توهیــن  گذشــته در عربســتان 
فاجعــه  و  حــج  در  کشــورمان  مــردم  از  بســیاری  و 
بــه  را  کشــتارها  جــواب  کنــون  ا و  شــدند  کشــته  منــا 
معتقــد هســتیم  مــا  کــرد:  بیــان  دادنــد،  کســانی  چــه 
آل  بــا  نبایــد  مســئوالن  شــرایط  ایــن  در 
چانه زنــی  زیــارت  و  حــج  بــرای   ســعود 
ــا توهیــن  گاهــی مکــه رفتــن م ــرا  کننــد؛ زی

ــه اســام اســت.  ب
ــرد: در  ک حجت االســام رهبــر خاطرنشــان 
کــه رژیــم آل ســعود بــه مــا  چنیــن شــرایطی 
می انــدازد  راه  کشــتار  و  می کنــد   توهیــن 
مــا از مکــه رفتــن هیــچ بهــره ای نمی بریــم. وی تصریــح 
بــه  طلبــه  یــک  عنــوان  بــه  می خواهــم  بنــده  کــرد: 
ــزرگان بگویــم  ــارت، علمــا و ســایر و ب ســازمان حــج و زی
کــه آیــا بــه مکــه رفتــن مــا آن هــم بــا توجــه بــه توهین هــا 

و تهدیدهــای آل ســعود الزم اســت.

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  24 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 128برگزاری جشنواره »اسوه های صبر و... ســـــال دوم       ݡسݒ

حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر:

گاهی مکه رفتن ما توهین به اسالم است
گردشگری خالقانه در ایران

کویر لوت برگزاری ماراتن چالش برانگیز در 
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نام پدر: سید اصغر نشانی محل اقامت : اصفهان خ مدرس کوی سرچشمه کوی 
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تلفن  انتقال سند رسمی دو خط  و  به : حضور در دفتر خانه  علیه محکوم است 
نیم  همچنین  و  خواهان  نام  به   34478350 و   34458063 های  شماره  به  ثابت 
عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف . ماده 34 قانون اجرای 
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 1224/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  گرگابی  دخت  محمد  خانوادگی:  نام  :بشیر  نام 
المکان مشخصات محکوم له: نام : محسن  نام خانوادگی : جمشیدیان نام پدر: 
– کوچه  – خ امام رضا  – خ امام خمینی  مصطفی نشانی محل اقامت : اصفهان 
به  به  محکوم  رنگ  کرم  درب   – پردیس  ساختمان  وی  وبر ر  – جمشیدیان  شهید 
یخ 94/8/19 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 1447تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
ینه  هز یال  ر هزار  ده  و  یکصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه 
اجرای حکم در حق  زمان  تا  یخ 94/1/25  تار از  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی 
محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا/  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را  به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 1232/  به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  نظری  حمید  95-80خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال وجه یک فقره چک به شماره 103877 با نضمام  بر:مطالبه مبلغ 200/000/000 ر
ده است  وشانی تقدیم نمو کلیه خسارات دادرسی  به طرفیت نعمت اله عمو چی فر
تعیین   10/30 ساعت   95/3/11 مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی  وقت   .
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   32
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 

د.شماره: 1235/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره  مقتضی اتخاذ می شو
یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  وزی  پیر حبیب  خواهان   941049 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  نجفی  مهدی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   9 95/3/5ساعت  مورخ  وزچهارشنبه  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 1179/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  نظری  حمید  95-79خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال وجه یک فقره چک به شماره 859846 به طرفیت  بر:مطالبه مبلغ 200/000/000 ر
مورخه   ............. وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  قادری  خلیل 
خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   10/00 ساعت   95/3/11
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی  وبه ر به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم 
د.شماره: 1236/م الف مدیر دفتر  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یه   عسکر اعتباری  و  مالی  مؤسسه  95-73خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال  به طرفیت 1- محسن اکبری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ 134/000/000 ر
ده  2- محمد رضا آتش صنعت 3- وحید شفیعی 4- نصیر حسن زاده تقدیم نمو
وز ............. مورخه 95/3/11 ساعت 9/30 تعیین  است . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر  الف  1237/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یه   عسکر اعتباری  و  مالی  مؤسسه  95-72خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال  به طرفیت 1- علی موسوی 2-  دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ -/145000 ر
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  موسوی  مهدی   -3 موسوی  فاطمه 
............. مورخه 95/3/11 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
از  دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل  بو

وبه  ر  – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
اصفهان  اختالف  حل  شورای   6 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 1238/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وح اهلل همت یار دادخواستی مبنی  ونده کالسه 39/95 خواهان ر در خصوص پر
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  یان  حیدر مرتضی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   16/30 95/3/8ساعت  وز.........مورخ  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 1230/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 950063 خواهان هوشنگ محرابی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است  زند نعمت اله تقدیم نمو بر:مطالبه خسارت به طرفیت صدر اله فردین فر
تعیین  صبح   8/30 95/3/11ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی  .وقت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 1233/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 51/95 خواهان امیر حسین ترکیان دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است  بر:انتقال سند به طرفیت علیرضا احمدی – اسفند یار صالحی تقدیم نمو
گردیده  تعیین  عصر   5/45 95/3/1ساعت  مورخ  وزشنبه  ر برای  رسیدگی  .وقت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  است. با توجه به مجهول المکان بو
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 1182/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یه  عسکر اعتباری  و  مالی  مؤسسه  65/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 110/000/000 مبلغ  بر:پرداخت  مبنی  دادخواستی  جوادی  امین  سید  یت  مدیر با 
خواندگان  طرفیت  به  تادیه  و  تاخیر  و  قانونی  خسارات  کلیه  احتساب  با  یال  ر
علی  سید  د  داوو  -4 کشانی  توران   -3 نژاد  مبین  علیرضا   -2 معزی  نیلوفر   -1
وز  ر برای  . وقت رسیدگی  ده است  تقدیم نمو یداله محقق 6- محمد هادیان   -5

مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   9 ساعت   95/3/17 مورخه   .............
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان 
ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  –
اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 1187/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
خانم  وکالت  با  یزی  عز احمد  871/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رضایی  اسماعیل  طرفیت  به  استرداد   - بر:تنفیذ  مبنی  دادخواستی  نوربخش 
وز چهارشنبه مورخه 95/3/12 ساعت  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای  5 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در 
– پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان  صبا 
ثانی دادخواست و  و نسخه  – شعبه   28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
د.شماره: 1189/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وکالت حسین  با  قربانی  941371 خواهان غالمرضا  ونده کالسه  پر در خصوص 
رسول  طرفیت  به  حواله  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  یان  نماز مهدی  و  محمدیان 
وز......... ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  مصطفی  ف  حدادی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   11/30 95/4/5ساعت  مورخ 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  12مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  1196/م   شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ذر مصلحی با وکالت آقای  ونده کالسه 950057 خواهان آقای ابو در خصوص پر
ده  مصلحی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت آقای علی باقری تقدیم نمو
وزشنبه مورخ 95/3/8ساعت 9صبح تعیین گردیده  است .وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
حل  شورای   2 شماره  9مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  1227/م  د.شماره:  شو می 
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پاسخ جدول شماره 1 سودوکو

سفارش های رهبر معظم انقالب 
در استفاده از فرصت ماه رجب

رهبــر انقــاب در ســال 1394 دربــاره اســتفاده از فرصــت مــاه رجــب 
ســفارش هایی داشــته اند كــه در پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر حفظ و 
نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای به صــورت صوتی و 

مكتوب بازنشــر شــده اســت.
كیمیــای وطــن، از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر حفــظ و  گــزارش  بــه 
نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای ســفارش های رهبــر 

معظــم انقــاب بــه شــرح ذیــل اســت: 
*مــاه رجــب فرصــت خودســازی و آمادگــی بــرای ورود بــه مــاه 
رمضــان اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای دربــاره مــاه رجــب 
فرمودنــد: »در ایــن مــاه، توّســات خودتــان بــه درگاه پــروردگار عالم 

كنیــد.« 1394/02/06 را هرچــه مــی توانیــد بیشــتر 
* از ماه رجب قدردانی كنید

كنیــم؛ ]ایــن [ توفیــق الهــی  بایــد همــه بــه یكدیگــر تبریــك عــرض 
كــه توانســتیم بــار دیگــر وارد مــاه رجــب بشــویم. مــاه رجــب یــك  را 
فرصــت تقــّرب بــه ارزش هــای الهــی و تقــّرب بــه ذات مقــّدس 

پــروردگار و فرصــت خودســازی اســت.
كــه در روایــات مــا به عنــوان اّیــام برجســته معرفــی  ایــن اّیامــی 
شــده اند، این هــا همــه فرصتنــد؛ هــر فرصتــی هــم نعمــت اســت 
و هــر نعمتــی هــم نیازمنــد شــكر و ســپاس اســت. شــكر و ســپاس 
ــق  ــر طب ــد، ب ــت را بشناس ــان نعم ــه انس ك ــت  ــن اس ــم ای ــت ه نعم
كنــد، از آن بهــره ببــرد، نعمــت را از  اقتضــای ایــن نعمــت رفتــار 
كار ببــرد؛ مــاه رجــب از ایــن  خــدا بدانــد و آن را در راه خــدا بــه 
كــه آن هــم نعمــت  نعمت هاســت. بعــد هــم مــاه شــعبان اســت 
لیــن و اهــل توحیــد و اهــل  ُكَمّ دیگــری اســت و ایــن دو مــاه از نظــر 
معنــا مقّدمــه  مــاه رمضاننــد و مــاه رمضــان مــاه عــروج اســت، مــاه 
كــه  رفتــن بــه معــراج اســت، مــاه تزكیــه اســت، مــاه تصفیــه اســت 

همــه  مــا بــه این هــا احتیــاج داریــم.
كنیــد؛ در ایــن مــاه توّســات خودتــان بــه  از مــاه رجــب قدردانــی 
درگاه پــروردگار عالــم را هرچــه می توانیــد بیشــتر كنیــد؛ بــه یــاد خــدا 
باشــید و كار را بــرای خــدا انجــام بدهیــد؛ ایــن تاشــی كــه مــی كنیــد 
ایــن زحمتــی كه می كشــید، بــرای خدا قــرار بدهیــد. 1394/02/06

* از بركات ماه رجب استفاده كنیم
بــركات مــاه رجــب، منحصــر بــه ایــن والدت هــا نیســت؛ توصیه می 
كنیــم بــا  كــه از بــركات مــاه رجــب اســتفاده  كنــم خــودم را و شــما را 
گــر آحاد مــا رابطه   تقویــت پیونــد و ارتبــاط قلبــی بــا خــدای متعــال. ا
خودمــان را بــا خــدا تقویــت كنیم، بســیاری از معضات، مشــكات 
نابســامانی ها، ناهنجاری هــا بــه خــودِی خــود مرتفــع خواهــد شــد. 

1394/02/09
* اّولین دشمن ما، غفلت است

كــه شــماها  مــاه رجــب اســت و در ایــن ســرود پــر مغــز و زیبایــی هــم 
خواندیــد، اشــاره  بــه مــاه رجــب، مــاه توّســل، مــاه توّجــه و دعــا شــده 
كــه دعــا مــی خواننــد، از خــدای  بــود. در ایــن مــاه شــریف، مؤمنــان 
متعــال ایــن  طــور مــی خواهنــد: َاللُهــَمّ َفاهِدنــی ُهــَدی الُمهَتدیــَن َو 
ارُزقنــی اجِتهــاَد الُمجَتِهدیَن َو ال َتجَعلنی ِمَن الغاِفلیَن الُمبَعدین. 
چقــدر حایــز اهمیــت اســت هــر ســه فقــره! فقــره  آخر هم كــه مغفرت 
اســت كــه اســاس همــه  كارهاســت: َو اغِفــر لــی َیــوَم الّدیــن. هدایِت 
كــه در ایــن  هدایت یافتــگان و تــاش تاشــگران آن چیــزی اســت 
گــر همیــن  دعــا از خــدای متعــال می خواهید.شــما تأّمــل بفرماییــد ا
دو عامــل در مــن و شــما باشــد، همــه  مشــكات حــل خواهــد شــد؛ 
هــم هدایــت هدایت یافتــگان الهــی نصیــب مــا بشــود، هــم تــاش 
گفتــار مــا، در منــش مــا  تاشــگران تاریــخ بشــرّیت در رفتــار مــا، در 
محســوس باشــد.در آن فقــره  ســّوم، آســیب مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
اســت: َو ال َتجَعلنــی ِمــَن الغاِفلیــَن الُمبَعدیــن. غفلــت، بزرگ تریــن 
 آســیب اســت؛ غفلــت از مســیر، غفلــت از هــدف، غفلــت از تــوان
غفلــت از فرصــت، غفلــت از دشــمن، غفلــت از وظیفــه ای كــه امــروز 
بــر دوش مــن و شماســت؛ غفلــت. بزرگ تریــن دشــمن مــا غفلــت 
كــه مــا را در مقابــل دشــمنان دیگرمــان  اســت. اّولیــن دشــمنی 
بــه خــاك می نشــاند، غفلــت اســت؛ َو ال َتجَعلنــی ِمــَن الغاِفلیــَن 
الُمبَعدیــن. نتیجــه ی ایــن غفلــت دور شــدن اســت؛ دور شــدن از 
خــدا، دور شــدن از هــدف، دور شــدن از كامیابــی. مضامیــن دعاهــا 
معرفــت اســت، توحیــد اســت، درس زندگــی اســت؛ ببینیــد دعاهــا 
این هاســت. بــا ایــن توّجــه، دعاهــا را بخوانیــم و از فضــای ایــن ماه 

بهــره ببریــم.

ماه رجب

واژگونی خودرو و مصدومیت 11 نفر 
در نایین اصفهان

حادثه دیــده  خــودروی  سرنشــین   10 ایرنــا،  گــزارش   بــه 
كــه بــه شــكل  كشــورهای خارجــی بودنــد  اتبــاع یكــی از 
غیرمجــاز از جاده هــای مناطــق شــرقی اســتان اصفهــان 

می كردنــد. عبــور 
ــا اظهــار  ــا ایرن ــو ب گفت وگ ــز اورژانــس ناییــن در  رییــس مرك
كــرد: ایــن حادثــه ،حوالــی ســاعت 5 و40دقیقــه دوشــنبه در 

خ داد. كیلومتــر 8 جــاده ناییــن بــه اصفهــان ر
رضــا عباســی افــزود: ایــن خــودرو، حامــل 10 تبعــه یــك 
ــدوق و  ــه در صن ك ــود  ــی آن ب ــده ایران ــی و رانن ــور خارج كش

داخــل خــودرو جــا داده شــده بودنــد.
كــرد: مصدومــان بــا 4 دســتگاه آمبوالنــس  عباســی تصریــح 

بــه بیمارســتان حبیبیــان ناییــن انتقــال یافتنــد.
جمعیــت  نفــر  هــزار   40 از  بیــش  بــا  ناییــن   شهرســتان 

در 140 كیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.
ــق  ــی از مناط ــان، یك كویــری شــرق اســتان اصفه مناطــق 
كاال و نیــز محــل  تــردد و جابه جایــی مــواد مخــدر، قاچــاق 
كــه مهاجــران  اســت  انســان  قاچــاق  باندهــای  فعالیــت 
غیرقانونــی را بــا اســتفاده از مســیرهای فرعــی و بیابانــی از 
اســتان های شــرقی بــه ســایر نقــاط كشــور از جملــه اصفهان 

كننــد.  قاچــاق مــی 
پیــش از ایــن در حوادثــی مشــابه، شــماری از اتباع غیرمجاز 
كــه بیشــتر تبعــه افغانســتان هســتند    كشــورهای خارجــی 

در حوادث رانندگی مصدوم شده یا جان باخته اند.

در امتداد تاریکی؛
ازدواج با دختر خیابانی

كــه سرمنشــأ آن یــک  پســر 21 ســاله ام بــا ازدواج اشــتباهی 
كــرد و  دوســتی خیابانــی بــود، نــه تنهــا خــودش را نابــود 
كارهــای ناپســند  كنــون بــا  موجــب مــرگ پــدرش شــد، بلكــه ا
كــرده  خــود و تقاضــای ارث و میــراث، زندگــی مــا را نیــز ســیاه 
كیمیــای وطــن، بــه نقــل از خراســان، زن  گــزارش  اســت. بــه 
كــی از تلخی هــا  كــه رنگ پریدگــی چهــره اش حا 43 ســاله 
كــرد  كــه عنــوان مــی  و ســختی های روزگار بــود، در حالــی 
ــم،  كن ــن  ــدم را نفری ــم فرزن ــی توان ــادر نم ــک م ــوان ی ــه عن ب
كتک هــای او را نــدارد، بــه  امــا پیكــر ضعیفــم نیــز تحمــل 
گفــت:  جنوبــی  طبرســی  كانتــری  اجتماعــی  كارشــناس 
آرامــی  زندگــی  و  بــود  دولتــی  اداره  یــک  كارمنــد  همســرم 
كــردم؛ امــا ماجــرای  كنــار او  و 2 فرزنــدم ســپری مــی  را در 
كــه پســر 18 ســاله  گرفــت  بدبختی هــای مــن زمانــی شــكل 
كــرد قصــد ازدواج بــا دختــری را  ام نــزد مــن آمــد و عنــوان 
كــه چنــد ســال از خــودش بزرگ تــر بــود. از ایــن ســخن  دارد 
گــرد شــد؛ پســرم  از تعجــب  جــدی »كیومــرث« چشــمانم 
هنــوز در دبیرســتان مشــغول تحصیــل بــود و نــه تنهــا شــغلی 
نداشــت، بلكــه ســربازی هــم نرفتــه بــود؛ مخالفــت مــن و 
پــدرش بــا ایــن ازدواج باعــث شــد او دیگــر بــه نصیحت هــای 
گــوش نكنــد؛ بــه همیــن خاطــر بــه ارتباط هــای تلفنــی و  مــا 
كــه در خیابــان بــا  ماقات هــای حضــوری خــود بــا دختــری 
او دوســت شــده بــود، ادامــه داد. بنــا بــر پیشــنهاد اطرافیــان 
آن دختــر  دربــاره  انــدک  بــا تحقیــق  تــا  گرفتیــم  تصمیــم 
چنیــن  عاقبــت  و  مشــكات  از  را  پســرم  اش،  خانــواده  و 
كــه شــبی به منــزل آن دختر  گاه كنیــم تــا ایــن  ازدواج هایــی آ
رفتیــم؛ امــا آنچــه مــی دیدیــم قابــل بــاور نبــود؛ بــا آنكــه همــه 
اعضــای خانــواده دختــر درگیــر اعتیــاد شــدید بودنــد، امــا 
»كیومــرث« بــه خاطــر ارتبــاط خیابانــی بــا آن دختــر همچنان 
كــرد. او  بــه ازدواج بــا او بــه صــورت احساســی پافشــاری مــی 
چنــد روز بعــد بــا برداشــتن شناســنامه های مــا و مقــداری 
كــرد؛ بــه همیــن خاطــر مــن و همســرم  پــول از خانــه فــرار 
ــد  كردن ــی آن هــا عنــوان  بــه منــزل پــدر »فرحنــاز« رفتیــم؛ ول
گرچــه بعدهــا متوجه  دختــر مــا نیــز از خانــه فــرار كــرده اســت؛ ا
شــدیم آن روز »كیومــرث« در خانــه آن هــا پنهــان شــده بــود، 

ــی شــكایتمان هــم بــه جایــی نرســید. ول
گذشــت و هــر روز بــر شــدت نگرانــی   چنــد مــاه از ایــن ماجــرا 
كیومــرث بــه خانــه آمــد  مــا افــزوده مــی شــد تــا اینكــه روزی 
گفــت: بــا »فرحنــاز«  كــه حــال مناســبی نداشــت،  و در حالــی 
كــرد؛  كار خــود ابــراز پشــیمانی مــی  كــرده اســت. او از  ازدواج 
امــا بــه خاطــر مهریــه بــاال جرئــت بیــان آشــكار ایــن موضــوع 
ــوده بــه مــواد  كیومــرث آل را نداشــت. مدتــی بعــد فهمیدیــم 
بــه  را  او  بــار  چنــد  همســرم  اســت.  شــده  صنعتــی  مخــدر 
ــه  ــا اینك ــت ت كمــپ تــرک اعتیــاد بــرد، ولــی فایــده ای نداش

ــد. ــدا ش ــاز ج ــی از فرحن ــال زندگ ــس از 3 س ــرث« پ »كیوم
ــرد و  ك ــكته  ــرث س كیوم ــه  ــرم از غص ــا همس ــن روزه  در همی
گذاشــت؛ از آن روز بــه  مــرا بــا ناآرامی هــای ایــن دنیــا تنهــا 
كنــد تــا  كتــک مــرا مجبــور مــی  كیومــرث بــا تهدیــد و  بعــد 
كنــون نیــز  هزینه هــای مصــرف مــواد مخــدرش را بپــردازم؛ ا
كنــد تــا همیــن منــزل 50 متــری  بــا چاقوكشــی تهدیــدم مــی 
كنــم؛ دیگــر ایــن  را بفروشــم و ســهم او را از ارثیــه پرداخــت 
وضعیــت برایــم قابــل تحمــل نیســت؛ چــرا كــه با فــروش این 

ــد... ــم ش ــان خواهی ــه و خیاب كوچ ــه، آواره  خان

حوادث سه شــــنـبه  24  فروردین ماه  1395

zoomit.ir - وحیــد خامســی: بــا بیــش از ۳۴۰ میلیــون بیمــار در 
روانــی  اختــاالت  شــایع ترین  از  یكــی  افســردگی  جهــان،  سراســر 
ــه دیگــر  ــادی ب ــم ایــن بیمــاری شــباهت زی ــد. عای ــه شــمار می آی ب
بیماری هــای ناشــی از اضطــراب دارد؛ امــا تشــخیص آن بــه زمــان 
بیشــتری نیــاز دارد. در ادامــه نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بهتریــن 

ــا افســردگی. ــارزه ب ــرای مب راه هــای طبیعــی ب
 مدیتیشن

و  ســازگاری  اختــاالت  مركــز  روانپزشــک  هــوج،  الیزابــت  دكتــر 
ماساچوســت  عمومــی  بیمارســتان  در  ســانحه  از  پــس  اســترس 
كــه مدیتیشــن و تمركــز حــواس  اســت. تحقیقــات وی نشــان داده 
می توانــد در درمــان اضطــراب و دیگــر اختــاالت خلقــی بســیار مؤثــر 
كــه بی انگیزگــی را تجربــه می كننــد یــا از زندگــی  باشــد. افــرادی 
ــا عنــوان مواجهــه  كثــرا از مشــكلی ب احســاس رضایــت نمی كننــد، ا
بــا افــكار منفــی قــوی رنــج می برنــد. دكتــر هــوج ایــن مشــكل را ایــن 
كــه در ایــن افــراد نگرانی هــای بی حاصــل و  ح می دهــد  گونــه شــر
آزار دهنــده نمی گــذارد راه حلــی بــرای مشــكات در ذهــن شــكل 

ــرد. بگی
خوردن غذاهایی با ویتامین B بیشتر

بــه  كمــک  باعــث   B12 به خصــوص ،B ویتامین هــای خانــواده  

تولیــد مــواد شــیمیایی ماننــد ســروتونین، اپی نفریــن و دوپامیــن 
ــر خلــق و خــوی انســان تأثیــر  ــا حــد زیــادی ب كــه ت در مغــز می شــود 
 B خانــواده   ویتامین هــای  پاییــن  ســطح  بنابرایــن  می گــذارد؛ 
احتمــاال بــه مشــكاتی ماننــد افســردگی منجــر خواهــد شــد. بــا توجه 
كلینیــک مایــو بــرای افــرادی  بــه تحقیقــات انجــام شــده توســط 
ماننــد گیاه خــواران، ســالمندان و كســانی كــه بــه اختاالت گوارشــی 
ک مبتــا هســتند، تأمیــن ویتامین B ســخت تر  ماننــد بیمــاری ســلیا

خواهــد بــود. 
رفــع  را  كمبــود  ایــن  می توانــد  ویتامینــی،  مكمل هــای  مصــرف 
ــا راه حــل ســالم تر مصــرف مــواد غذایــی غنــی از ویتامیــن  كنــد، ام
B اســت. ماهی هایــی ماننــد قــزل آال و ُتــن حــاوی مقادیــر زیــادی 
فلفــل  اســفناج،  سوئیســی،  پنیــر  همچنیــن  هســتند؛  ویتامیــن 
و  غ  بــدون چربــی، تخم مــر گوشــت  دلمــه ای، سخت پوســتان، 
شــیر كم چربــی نیــز از جملــه مــواد غذایــی غنــی مخصوصــا از لحــاظ 

B هســتند. ویتامین هــای خانــواده  
تنظیم اهداف برای زندگی

بعضــی از احساســات در میــان مبتایــان بــه افســردگی مشــترک 
اســت. غــم و انــدوه، اضطــراب، پوچــی، ناامیــدی، بیهــوده بــودن 
گنــاه و حســاس شــدن، از جملــه ایــن احساســات  زندگــی، احســاس 
كــه اغلــب باعــث می شــود تصــور ناتوانــی از انجــام  مشــترک اســت 

ــاورد.  ــه وجــود بی كارهــا را در انســان ب ــز  موفقیت آمی
از  كنیــد مجموعــه ای  بایــد ســعی  ایــن حــس،  بــا  مبــارزه  بــرای 
كنیــد. اهدافــی  اهــداف روزانــه را در زندگــی خودتــان مشــخص 
كــه می توانیــد از عهــده  آن هــا بــه ســادگی برآییــد ماننــد  كوچــک 
گام بــه ایــن اهــداف  گام بــه  شســتن ظرف هــای روزانــه؛ بــا رســیدن 
كــرد و بــرای  كوچــک بــه مــرور احســاس بهتــری را تجربــه خواهیــد 
آمــاده  بزرگ تــر  هدف هــای  انجــام  و  خــود  كشــیدن  چالــش  بــه 

خواهیــد شــد.

راه های طبیعی 
برای درمان افسردگی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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ـــمـــاره 128 ســـــال دوم                ݡسݒ

بــرای آنكــه آمــار واقعــی اعــدام در آمریكا را بهتر درک كنیم، باید به این نكته 
توجــه كنیــم كــه هــر  28 ســاعت، در ایــن كشــور یــک سیاه پوســت بــه دســت 
نیروهای پلیس كشــته می شــود؛ نه محاكمه ای، نه دادگاهی، نه بازداشــتی و نه قانونی؛ این 
در حالــی اســت كــه تقریبــا 1000 نفــر از ســال 1999 تاكنــون در بازداشــت پلیــس آمریــكا جــان خــود 

را از دســت داده انــد.
از ابتــدای تاســیس آمریــكا، روش هــای متعــددی بــرای اعدام محكومان در این كشــور اســتفاده 
شــده اســت كــه از میــان آن هــا می تــوان چــرخ شــكننده ، زنده زنده ســوزاندن ، له كردن با ســنگ 

چوبــه  دار  و ... را نــام بــرد. 
یكــی از روش هــای اعــدام  كــه آمریكایــی هــا عاقــه زیــادی بــه آن داشــتند، ســوزاندن بــود كــه به 
دو شــكل انجــام مــی شــد )در گوشــه تصویــر روبــه رو - پاییــن، عكــس یــادگاری چند آمریكایــی را 
كه با افتخار در كنار جســد زنده زنده ســوزانده شــده  یک ســیاه پوســت ایســتاده اند، می بینید(:
1-ســوزاندن: ایــن نــوع اعــدام از طریــق ســوزاندن محكومــان بــه صورت هــای مختلــف صــورت 
كــه ریختــن »ســرب گداختــه« در حلــق محكومــان و زنــده بــه آتــش انداختــن یــا  می گرفــت 
كــه بــرای اعدام هــای جمعــی اســتفاده می شــده اســت از جملــه ایــن روش هــا  گودال هــای آتــش 
كــه تعــداد زندانیــان اعدامــی  اســت. ســوزاندن در اوایــل قــرن 19 در آمریــكا متوقــف شــد.  زمانــی 

زیــاد بــوده، بعضــا حجــم آتــش زیــادی بــرای ســوزاندن آن هــا اســتفاده می شــده اســت. 
2-ســوزاندن تدریجــی: در ایــن روش محكــوم بــه تدریــج در آتــش می ســوخت و جــان مــی داد 
كــه ســوزاندن متهــم از پاهــا شــروع شــده و پــس از دســت ها و بازوهــا، ســینه، بــاالی  بــه صورتــی 
كــه بــه مــرگ منجــر می شــد. در ایــن روش 2 ســاعت مــرگ محكــوم  ســینه و نهایتــا صورت بــود 

بــه طــول می انجامیــد.
جــدای از روش هــای وحشــیانه شــكنجه كــه در آمریــكا اســتفاده مــی شــود، در حــال حاضــر برای 
 اعــدام در آمریــكا روش هایــی از جملــه اعــدام بــا صندلــی الكتریكــی، جوخــه اعــدام، تزریــق ســم

حلق آویز كردن و ... استفاده می شود.
ــغ را بــه حبــس ابــد بــدون امــكان عفــو  كــه افــراد نوجــوان و نابال آمریــكا، تنهــا كشــور دنیاســت 
كــه دســت كم 73 نفــر را بــه خاطــر ارتــكاب جــرم در ســن  مشــروط محكــوم می كنــد. ایــن كشــور 
13 یــا 14 ســالگی بــه حبــس ابــد محكــوم كــرده اســت، ســال 2006 در مقابل 185 كشــور ایســتاد و 
بــه تنهایــی بــه قطعنامــه ســازمان ملل بــرای پایــان دادن به ایــن نوع مجــازات، رأی منفــی داد. 
آمریــكا جایــی اســت كــه در قــرن بیســتم یــک نوجــوان ســیاه پوســت 14 ســاله را )گوشــه تصویر - 

بــاال( بــر اســاس مداركــی كــه هرگــز رویــت و یافــت نشــد، بــا صندلــی الكتریكــی اعــدام كــرد.

آمریکا،  پایتخت اعدام جهان

امام صادق علیه  السالم: 
پرهیــزکارى  تــا  کنیــد  دعــوت  خــود  زبــان  از  غیــر  بــه  را  مــردم 
و کوشــش در عبــادت و نمــاز و خوبــى را از شــما ببیننــد؛ زيــرا 

اســت. دعوت کننــده  خــود  این هــا 
کافی)ط-االسالمیه( ، ج 2 ، ص 78، ح 14

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

يزد

22   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

جدول کلمات متقاطع - شماره 2
از این پس، روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع
و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن

همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- کشور و اقلیم - از آثار دیدنی استان خراسان رضوی
2- از شهرهای استان تهران - خواب عرب - بلندمرتبه

3- گرسنه نیست - گریه و زاری - مزد
4- ضمیر انگلیسی - الزم - شعله آتش - حرف پیروزی

5- شیفته و شیدا - وسیله ساده نگارش - کشور 
قذافی

6- مجارستان قدیم - چراغ - نام جزیره ای ایرانی 
7- کتاب امیل زوال - مخترع ماشین - از باشگاه های 

فرانسه
8- عالمت مفعول بی واسطه - کاشف رادیوم - سوسن 

کبود
9- سنگین - امر به رفتن - زد و خورد

10- اسم - دیپلماتیک - شهر محل ترور کندی
11- بانشاط - سرزمین - به هدف رسیده

12- با ناله می آید - بارکش شهری - استاندار قدیم - 
شهر حضرت عبدالعظیم)ع(

13- شیپور بزرگ جنگی - نیرنگ - بدهی به صورت 
اقساطی

14-از گازها - نمو، بزرگ شدن - روشندل
15- از نقاط دیدنی خراسان شمالی - نام رودی در 

نزدیکی زنجان

1- اثری موســیقیایی از آرنولد شــونبرگ - پارچه روپوشــی
2- شــهری در اســتان کردســتان - از نام های خانم ها - 

زمینــه و موضوع
3- شــهری در اســتان فارس - ظرف شســتن لباس - 

کشــوری عربی در آســیا - جام ورزشی
4- زیاد نیســت - یاقوت ســرخ - تخت ســلطنت

لمان - ســرنیزه 5- نامی دخترانه - شــهر صنعتی آ
6- خوابیده - به شــیوه نوشــتاری ســخن گفتن - میوه 

کال
7- از گل هــای زینتــی - دوســتی خالــص - ماهوت پاک کن

8- پــول خــرد هنــدی - از جزایــر ایرانی خلیج فارس - 
سرب ها

9- چهــره - پــی بــردن و دریافتن - یاری دهنده
لمان 10- آرزوهــا - تمریــن نقاشــی مقدماتــی - رودی در آ

11- نشســته - غــرش ابــر - تن پوش، جامه
12- روســیه ســابق - بســتنی خوشمزه - میوه خوب

13- ســرود اوســتایی - دوام، پایدار ماندن - کلمه 
شــرط - هوش و حافظه

14- خانــدان - خــدای هنــدی - هموطن ما
15- بیماری ســگی - شــهری در اســتان خوزستان

عمودیافقی

دكتــر  ســنتی  طــب  دانشــكده  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رژیــم  بهتریــن  افــزود:  افضلــی  افتخــار  الســادات  مهدیــه 
غذایــی در فصــل بهــار بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و قــوای 
گوشــت  كــودكان، خــوردن ســوپ جــو، چلوگشــنیز بــا  جســمی 
گوشــت قرمــز( و مصــرف میــوه و  جوجه خــروس )بــه جــای 
كــرد: همزمــان بــا پایــان یافتــن  ســبزیجات اســت. وی اظهــار 
تغییــرات  بــروز  شــاهد  بهــار،  فرارســیدن  و  زمســتان  فصــل 
كــرد: ایــن  اساســی در طبیعــت و بــدن هســتیم. وی اضافــه 
تغییــرات، نه تنهــا محیــط اطــراف مــا را تحــت الشــعاع خــود 
و  اندام هــا  عملكــرد  و  چگونگــی  بــر  بلكــه  می دهــد،  قــرار 
گــذارد. ایــن دســتیار  دســتگاه های درونــی بــدن نیــز تاثیــر مــی 
گرمــا و ســرما بــه طــور  گفــت: فصــل بهــار از نظــر  طــب ســنتی 
تقریبــی، مــزاج معتــدل دارد و بــرای بیشــتر افــراد بــه خصــوص 
ســالمندان و افــراد بــا مــزاج ســرد و خشــک مناســب اســت. 
كــرد: افــراد بایــد در فصــل بهــار مقــدار غذایشــان را  وی اظهــار 
كننــد تــا مــواد زایــد و ســموم  كمتــر  نســبت بــه فصل هــای دیگــر 
پوشــیدن  افــزود:  وی  شــود.  انباشــته  بدنشــان  در  كمتــری 

كتــان یــا پنبــه ای در فصــل بهــار  لباس هــای لطیــف بــا جنــس 
ــدگاه طــب ســنتی اســت. افتخــار  ــش از دی ــوع پوش بهتریــن ن
در  غذایــی  مــواد  مصــرف  كاهــش  علــت  زمینــه  در  افضلــی 
گفــت: بــا  وعده هــای صبحانــه، نهــار و شــام در ایــن فصــل 
شــروع فصــل بهــار و گــرم شــدن هــوا، مــواد زاید و انباشــته شــده 
ج شــده و در بــدن بــه جریــان  درون بــدن از حالــت انجمــاد خــار
كــه در ایــن حالــت بــدن مــا در حــال برون ریــزی  مــی افتــد 
كــرد: پرخــوری و رعایــت نكــردن  مــواد زایــد اســت. وی عنــوان 
رژیــم غذایــی، موجــب ضعیــف شــدن تــوان ایمنــی بــدن و 
زمینــه ابتــا بــه بیمــاری را در فــرد نمایــان می ســازد و بــرای 
برخــی افــراد، عوارضــی همچــون حساســیت فصلــی، بثــورات 
گلــو، ســردرد، انــواع تــب  گلــودرد و التهــاب  پوســتی، خــارش، 
و خــون دمــاغ را بــه دنبــال خواهــد داشــت. افتخــار افضلــی بــا 
بیــان اینكــه بــا رعایــت برخــی نــكات ســاده مــی تــوان تــا حــدود 
كــه ســابقه ابتــا  كســانی  زیــادی از ایــن عــوارض، بــه ویــژه در 
گفــت: افــراد از  كــرد،  بــه ایــن مشــكات را دارنــد پیشــگیری 

كننــد. خــوردن غذاهــای ســنگین و پرخــوری پرهیــز 

شــركت تســا در زمــان معرفــی خــودروی مــدل X از سیســتم 
بیولوژیكــی  ســاح های  برابــر  در  خــودرو  ایــن  دفاعــی 

كــرد.  رونمایــی 
گرفتــه شــده  كار یــک دكمــه  مخصــوص در نظــر  بــرای ایــن 
گفتــه  »ایــان ماســک« )Elon Musk( در شــرایط  كــه بــه 
كــرد. ماســک می گویــد:  ک می تــوان از آن اســتفاده  خطرنــا
خ داد، می تــوان از ایــن  كــه خطــر بیولوژیكــی ر در هــر زمــان 

كــرد. دكمــه اســتفاده 
اتومبیــل  در  فیلتــری  شــده،  منتشــر  اطاعــات  براســاس 
ــای  ــر از فیلتره ــر بزرگ ت ــه 1۰ براب ك ــده  ــتفاده ش ــدل X اس م
گرفتــه در ســایر خودروهــای موجــود اســت و می توانــد  قــرار 

كنــد.  كاربــران در شــرایط مختلــف محافظــت  از 
كــه تســا  كــرد  ماســک در آن زمــان بــه ایــن موضــوع اشــاره 
ــی  ــتم های دفاع ــم دار سیس ــه پرچ ــودش را ب ــد دارد خ قص

كنــد. در شــرایط بحرانــی و آخرالزمانــی تبدیــل 
كــه ایــن سیســتم دفاعــی  گفتــه شــده  در شــایعات جدیــد، 

قــرار اســت بــه خــودروی مــدل S شــركت تســا هــم اضافــه 
شــود. 

كــه تســا قصــد دارد ویژگی هــای لوكــس  بــه نظــر می رســد 
بیشــتری بــه مــدل S اضافــه كنــد كــه یكــی از آن ها سیســتم 

دفــاع در برابــر ســاح های بیولوژیكــی اســت.
بــه  جدیــد  امكانــات  كــردن  اضافــه  بــا  تســا  شــركت 
خودروهایــش نــام آن هــا را تغییــر نمی دهــد و مدلــی تحــت 

نمی كنــد. بــازار  راهــی  ســال(  )مــدل  عنــوان 
ویژگی هــای  گذشــته  ســال های  طــول  در  شــركت  ایــن   
كــه  كــرده  مختلفــی را بــه اتومبیل هــای خــودش اضافــه 
ــه سیســتم راننــده  خــودكار اشــاره  ــوان ب از بیــن آن هــا می ت

ــرد. ك
خــودش  از  شــده  منتشــر  شــایعات  دربــاره   تســا  شــركت 
كنــش نشــان نــداده و بایــد منتظــر بیانیــه  رســمی ایــن  وا
كــه می خواهــد بــه  شــركت دربــاره قابلیت هــای جدیــدی 

كنــد، باشــیم. خودروهایــش اضافــه 

خودروی مدل S شرکت تسال به سیستم دفاعی جدیدی مجهز می شودتدابیر طب سنتی در فصل بهار

سرویس بین الملل
علی حاجیان


