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وزنامه ای برای همه ر

در دیدار با رییس جمهور قزاقستان؛

 رهبر معظم انقالب: 
 غربی ها در مبارزه با 

تروریسم صادق نیستند

 بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع
 آب ایران 

ذخیره سد زاینده رود 
کمتر از 40 درصد شد
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 53 نامــه  از  فرازهایــی  از  اســتفاده  بــا  قبــل  شــماره  در    
نهــج البالغــه بــه مبانــی اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و بیــان 
کــه در اقتصــاد مقاومتــی دولــت بایــد از ســرمایه گذارانی  شــد 
کــه در امــر بازرگانــی و صنعــت فعالیــت می کننــد، حمایــت 
مفاســد  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  حــال  عیــن  در  و  کنــد 
اقتصــادی از جملــه احتــکار منفعت طلبــی شــخصی، بخــل 
داشــته  برنامه ریــزی  و  نظــارت  جــد  بــه  تنگ نظــری  و 

باشــد. 
کــه  ــی طالــب علیــه الســالم  در نامــه 27  ــن اب ــی ب ــام عل ام
ــد،  بــه زهــد بــه  ــوم فرموده ان ــر مرق بــه محمــد بــن ابــی بک
عنــوان یکــی از جملــه مبانــی مهــم اقتصــاد مقاومتــی در 
عبــاداهلل  »واعلمــوا  کرده انــد:  اشــاره  اقتصــادی  ســاختار 
ــا و آجــل اآلخــرة  فشــارکوا  ــوا بعاجــل الدنی أن المتقیــن ذهب
فــی  الدنیــا  أهــل  یشــارکوا  ولــم  دنیاهــم  فــی  الدنیــا  أهــل 
را  آخــرت  و  اهــل دنیــا  امــام،  ایــن قســمت  آخرتهــم.« در 
اهــل  بــرای  ولــی  می داننــد؛  شــریک  دنیــا  از  اســتفاده  در 
اهــل  اســتفاده  قایــل می شــوند و آن  یــک ویژگــی  آخــرت 
ویژگــی  ایــن  اســت.  آخــرت  در  الهــی  نعمــات  از  آخــرت 
کــه در قــرآن نیــز بــه  همــان نظــام ســاختاری دیــن اســت 
آن بــا جملــه »التنــس نصیبــک مــن الدنیــا« آن هــم بعــد از 
ــه آخــرت پرداختــه شــده اســت. امــام پــس از ایــن  اشــاره ب
جمــالت می فرماینــد: »ســکنوا الدنیــا بأفضــل ماســکنت و 
کلــت فحظــوا مــن الدنیــا بمــا حظــی  کلوهــا بأفضــل مــا أ ا
ــرة المتکبــرون«  ــه المترفــون و أخذوامنهــا ماأخــذه الجباب ب
ایــن جمــالت امــام نیــاز انســان های مؤمــن بــه رفــاه را مــورد 
کمــا اینکــه امــام ســجاد علیــه الســالم  کیــد قــرار می دهــد؛  تأ
»اللهــم  الهــی می فرماینــد:  بــه درگاه  نیــز در دعــای خــود 

المعیشــة«  فــی  الرفاهیــة  أســئلک 
معیشــت  و  رفــاه  بــه  بایــد  اســالمی  دولت هــای  لــذا 
اقتصــاد  بنابرایــن  و  کننــد  توجــه  دیــن دار  انســان های 
مقاومتــی هیــچ مناســبتی بــا ریاضــت اقتصــادی نــدارد. امــا 

می فرماینــد.... امــام  ادامــه  در 
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بنزین برای پرمصرف ها گران شد
ایران مصمم به صعود کیمیای وطن از بازار گزارش 

مدیر عامل ذوب آهن:

کسی از پولدارهای ایران خبر ندارد

نگاهی به صنعت سریال سازی در ترکیه

کره، ازبکستان، چین، قطر و سوریه هم گروه شد ایران با 

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 از فروشــندگان ذیصــالح انجــام دهــد. 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت ۱5:30 روز شنبه  
به تاریخ ۱3۹5/02/۰۴ 

کات مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱3۹5/02/۰5 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: ۰3۱-3۶۶۸۰۰3۰

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(
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شماره 
مناقصه

95-1-10

95-1-11

نوع 
بودجه

عمرانی

جاری

مبلغ تضمین )ریال(

336/500/000

375/000/000

نوبت دوم

ادامه در صفحه



اقتصاد مقاومتی در نهج البالغه )2(                                     
ادامه از صفحه یک: 

الرابــح   : »ثــم انقلبــوا عنهــا بالــزاد المبلــغ والمتجــر 
در  امــام  دنیاهــم«  فــی  الدنیــا  لذةالزهــد  أصابــوا 
اینجــا نقــش اساســی زهــد را بیــان نموده انــد؛ چــرا 
گرچــه اهــل دنیــا و آخــرت در دنیــا  کــه می فرماینــد 
زهــد در دنیــا همــان  بــا  آخــرت  اهــل  امــا  شــریکند، 
قــرار  مایــه تجــارت پرســود خــود  را  زودگــذر  دنیــای 
می دهنــد. امــا زهــد چیســت؟ چگونــه مــی تــوان زهــد 

کــرد ؟ را بــا ایــن جمــات جمــع 
 امــام در خطبــه ۸۱ می فرماینــد: »أیهــا النــاس الزهادة 
ع عندالمحــارم«  قصراألمــل و الشــکر عندالنعــم والتــور
آرزوی دســت یافتنــی و شــکر نعمــات الهــی و دوری از 
گناهــان مصادیــق زهــد اســت؛ لــذا بــا توجــه بــه دیگــر 
آموزه هــای اســامی مــی تــوان زهــد را بــی میلــی بــه 
دنیــا دانســت، نــه فقــر . لــذا در اقتصــاد مقاومتــی یکــی 
کنــار ایجــاد رفــاه اقتصــادی  از پایه هــای اساســی در 

گریــزی اســت .  ایجــاد روحیــه و فرهنــگ دنیا
گریــزی بــی میــل شــدن بــه دنیــا  البتــه منظــور از دنیــا 
در  دولــت  وظیفــه  بــا  ایــن  و  اســت  آن  تجمــات  و 
ایجــاد رفــاه قابــل جمــع اســت؛  زیــرا رفــاه اقتصــادی 
بــه  دنیــا  مظاهــر  آوردن  دســت  بــه  و  تجمل گرایــی 
از امکانــات  هــر قیمتــی نیســت، بلکــه برخــورداری 
گســترش فرهنــگ  مناســب بــرای زندگــی اســت. بــا 
اقتصــادی  بحران هــای  مقابــل  در  تــوان  مــی  زهــد 
کــه انســان زاهــد چــون آرزوهــای  کــرد؛ چــرا  مقاومــت 
برســد  توانــد  مــی  کنــون  ا آنچــه  بــه  نــدارد،   بلنــد 
الهــی  نعمــات  از  اســت  کر  اســت و چــون شــا راضــی 
اهــل معصیــت  و چــون  کنــد  مــی  اســتفاده  درســت 
بــه دســت آوردن رفــاه، هــر حرامــی  بــرای  نیســت، 
را مرتکــب  زمــان خویــش  امــام  بــا  ماننــد مخالفــت 

. نمی شــود 
 از مهم تریــن شــاخصه های اقتصــاد مقاومتــی اقتــدار 
کمیتــی علــی الخصــوص در حیطه هــای نظامــی  حا
نهــج   ۵۱ نامــه  در  الســام  علیــه  علــی  امــام  اســت. 
اقتصــادی  ان  کارگــزا  از  یکــی  بــه  خطــاب  الباغــه 
کــه عــازم منطقــه ای بــرای جمــع آوری خــراج و  خــود 
مالیــات اســت، مــی نویســند: »التمســن مــال أحــد مــن 
النــاس مصــل و ال معاهــد إال أن تجــدوا فرســا أو ســاحا 
یعــدی بــه علــب اهــل اإلســام ، فإنــه الینبغــی للمســلم 
أن یــدع ذلــک فــی أیــدی أعداءاإلســام فیکــون شــوکة 
علیــه « در ایــن فــراز امــام دســتور مــی دهنــد بــه امــوال 
کــس از مــردم دســت نزنیــد، چــه مســلمان و  هیــچ 
ــر  ــد؛ مگ کن ــی  ــی م ــام زندگ ــاه اس ــه در پن ک ــی  ــه ذم چ
کــه بــا آن بتوانــد بــه مســلمانان  تجهیــزات نظامــی 
یــورش بــرد. ایــن جملــه امــام وقتــی زیباتــر مــی شــود 
کــه ایشــان مــی فرمایــد شایســته نیســت مســلمان، 
ــا ســبب  گــذارد ت اســب و ســاح را در دســت دشــمن وا
ــا  ــود. ایــن توصیه ه ــام ش ــه اس ــان علی ــدی آن نیرومن
اقتــدار  اهمیــت  اقتصــادی،  کارگــزار  بــه  هــم  آن 
دولــت اســامی را در مــراودات اقتصــادی دو چنــدان 
کنونــی، اقتــدار دولــت اســامی  می کنــد. در دنیــای 
کشــور  بــه  یــورش  بــرای  فکــر دشــمن  از  توانــد  مــی 
اســامی و بــه تبــع آن مشــکات اقتصــادی در حــال 
کنــد. عــاوه بــر ایــن  جنــگ و پــس از آن جلوگیــری 
در دادوســتد اقتصــادی نیــز، قرارداد هایــی همچــون 
ــد . کن ــی  ــل نم ــور تحمی کش ــر  ــای را ب رژی و ترکمانچ
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نوبخت:
حــذف 24 میلیــون نفر از دریافت 

یارانه نقدی عادالنه نیســت
گفــت: حــذف 24 میلیــون نفــر   ســخنگوی دولــت 
ــه  ــه نقــدی در ایــن شــرایط عادالن از دریافــت یاران
نیســت و قطعــا موجــب اذیــت بســیاری از مــردم 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از  گــزارش  مــی شــود. بــه 
ــی  گفت وگوی ــت در  ــر نوبخ ــت، محمدباق ــه مل خان
افــزود: حــذف ســه دهــك جامعــه از دریافــت یارانــه 
مشــکل  مجلــس  تلفیــق  کمیســیون  مکانیــزم  بــا 
اســت و بایــد منتظــر ایــده نماینــدگان در بخــش 
مصــارف )بخــش هزینــه الیحــه بودجــه 9۵( بــود.

ع  وی ادامــه داد: آنچــه دولــت درخصــوص موضــو
کــرد، ایــن بــود  هدفمنــدی یارانــه تقدیــم مجلــس 
کــه در بخــش منابــع 4۸ هــزار میلیــارد تومــان از 
محــل هدفمنــدی مدنظــر باشــد. رییــس ســازمان 
در  شــد:  یــادآور  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
بــه  تــا  ح شــده  عــدد مطــر هــم همیــن   94 ســال 
تاییــد  مــورد  منابــع هدفمنــدی  ع  عنــوان مجمــو
کــرد:  مجلــس قــرار بگیــرد. نوبخــت خاطرنشــان 
منابــع  مصــارف  کــه  بــود  ایــن  دولــت  مدنظــر 
کــه بــرای پرداخــت یارانــه  مذکــور بــه نحــوی باشــد 
نقــدی و غیرنقــدی خانوارهــا، بخــش بهداشــت 
قــرار اســتفاده  مــورد  اشــتغال  و  تولیــد  درمــان،   و 

 بگیرد. 
از  بســیاری  معیشــت  در  نقــدی  یارانــه    

اســت موثــر  خانوارهــای 
تــاش  دولــت  افــزود:  جمهــوری  رییــس  معــاون 
اجرایــی  نامــه  آییــن  تدویــن  در  کــرد  خواهــد 
از  ثروتمنــد  دهك هــای  حــذف  بــرای  دولــت 
کنــد  عمــل  نحــوی  بــه  نقــدی  یارانــه  دریافــت 
حــذف  نیازمنــدی  فــرد  هیــچ  نقــدی  یارانــه  کــه 
در  نقــدی  یارانــه  داد:  ادامــه  نوبخــت  نشــود. 
معیشــت بســیاری از خانوارهــا نقــش دارد و دولــت 
لحــاظ  مذکــور  نامــه  آییــن  در  را  ع  موضــو  ایــن 

کند. می 

یارانه 

موشِک نفوذ و راز روشنگری    
                            

انقــاب  حفــظ  بــرای  اســامی  انقــاب  رهبــر  تذکــرات  و  هشــدارها 
انســان می ربایــد.  از چشــم   را  خــواب  اخیــر  مــاه  در چنــد  اســامی 

اعتقــادی  و  فرهنگــی  همه جانبــه   حملــه   یــک  بــا  مواجهیــم  »مــا 
دارم می گویــم  مــن  کــه  حــاال  شــما  یعنــی  نشــده؛  اعــام  و سیاســِی 
قاعدتــا از مــن قبــول می کنیــد؛ لکــن اطــاع نداریــد از آنچــه دارد اّتفــاق 
می افتــد؛ بنــده اطــاع دارم.«)۱394/۰۷/۱3(، »غالبــا عمــوم مــردم 
مــا مّطلــع می شــویم.  از خــواص مّطلــع نمی شــوند  یــا حّتــی خیلــی 
کشــور  کــه برنامــه  نفــوذ در  مــن از روی اّطــاع دارم عــرض می کنــم 
یــک برنامــه  جــّدی اســتکبار اســت«)۱394/۱2/2۰( و »کســانی که در 
کــه  گــون دسترســی بــه اّطاعــات دارنــد، خــوب می داننــد  گونا مســایل 
گســترده اند یــا می خواهنــد بگســترانند؛ بــرای  کشــور  چــه دامــی بــرای 
کــردن در حصــن و حصــار اراده و فکــر و تصمیــم ملــت ایــران، بــا  نفــوذ 
انحــا مختلــِف تدابیــر و سیاســت ها و توطئه هــا؛ ایــن االن در جریــان 
ــرای  ــد ب کــه شــب و روز نمی شناس ــت.«)۱394/۱۰/۱4( »دشــمنی  اس
رســیدن بــه هدفــش«)۱394/۰۶/۱2( از روش هــای مختلفــی بــرای 
ابــزار  »ســه  می کنــد.  اســتفاده  اســامی  جمهــوری  بــه  زدن  ضربــه 
نفــوذ  و  تحریــم  ایران هراســی،  »تبلیــغ  او  ی  روزهــا«  ایــن  اساســی 
راه حل هــا  و  بیانــات  ایران هراســی،  دربــاره   اســت.«)۱39۵/۰۱/۰۱( 
گرفتــه  گونــی از ســوی رهبــر معظــم انقــاب صــورت  گونا و اقدامــات 
کــه دو   اســت. )به عنــوان نمونــه دیــدار خبــرگان اســفند 93 را ببینیــد( 
ــا آن  ــان غربــی در دو ســال اخیــر، نمونه هــای مرتبــط ب ــه جوان نامــه ب
بــه حســاب می آینــد. راه حــل تحریــم را نیــز بایــد در اقتصــاد درون زا و 
کــرد. صحبــت دربــاره  ایــن دو، مجالــی دیگــر  مقاومتــی جســت وجو 
کــه »خیلــی مســئله  عجیــب و خیلــی مســئله   می طلبــد، ولــی نفــوذ 
مهّمــی اســت.« موضــوع محــوری ایــن یادداشــت اســت. پــروژه نفــوذ 
کــه ســومین ابــزار اساســی دشــمن اســت، درواقــع یــک »جنــگ نــرِم 
ــا  ــه نظــاِم ســلطه ب گســترده و همه جانب پیچیــده برنامه ریــزی شــده، 
جمهــوری اســامی اســت کــه مهم تریــن هدفــش تغییــر باورهــای مردم 

اســت.«)۱394/۰۷/2۰( 
  وظیفه چیست؟

 وقتــی دشــمن به دنبــال تغییــر بــاور اســت، یعنــی می خواهــد نظــام 
به راحتــی  اصــول  از  عقب نشــینی  تــا  بزنــد  برهــم  را  مــردم  معرفتــی 
گــر دشــمن در عملیــات نفــوذ موفــق شــود، نتیجــه اش  صــورت بگیــرد. ا
کــه در آن روح انقــاب  کله ای از نظــام جمهــوری اســامی اســت  شــا
اســامی و اصــول انقــاب دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. »هــدف اصلــی 
جمهــوری  اســتحاله   حساب شــده،  و  فکرشــده  نــرِم  جنــگ  ایــن  از 
اســامی ایــران و تغییــر باطــن و ســیرت، بــا حفــظ صــورت و ظاهــر آن 
اســت.«)۱394/۰۷/2۰(  رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار اســفندماه  
کردنــد  بــا اعضــای مجلــس خبــرگان بــه ده راه نفــوذ دشــمن اشــاره 
از  کــه  در حــرم رضــوی نیــز از یکــی  بــود  و حــدود دو هفتــه پیــش 
سیاســت های آمریــکا در چارچــوب »پــروژه نفــوذ« پــرده برداشــتند. 
کــه یــک  »در ایــن مقطــع زمانــی، سیاســت های آمریــکا اقتضــا می کنــد 
کننــد مّلــت  کــه وانمــود  تفکــری تزریــق بشــود در میــان مّلــت مــا... 
ایــران بــر ســر یــک دوراهــی قــرار دارد و چــاره ای نــدارد جــز اینکــه یکــی 
ــا  کنــد. آن دو راهــی عبــارت اســت از اینکــه ی از ایــن دو راه را انتخــاب 
کنــار بیاینــد، یــا بایــد به طــور دایــم فشــارهای آمریــکا و  بایــد بــا آمریــکا 
کنــار آمــدن بــا او به معنــای  کننــد... و  مشــکات ناشــی از آن را تحّمــل 
صرف نظــر کــردن از برخــی از چیزهایــی اســت کــه انســان بــر آن هــا پــای 
ــت  ــد ذهنی ــرد.«)۱39۵/۰۱/۰۱( یــا اینکــه آن هــا تــاش می کنن می فش
مــردم ایــران را نســبت بــه خانــدان پهلــوی تغییــر دهنــد تــا آن »گذشــته 
زشــت و پلیــد و ســیاه بــه گذشــته ای درخشــان و زیبــا تغییــر یابــد. آن هــا 
کــه لزومــی بــه  گذشــته، نتیجــه بگیرنــد  می خواهنــد بــا تغییــر بــاور بــه 
گذشــته وجــود نداشــته  وقــوع انقــاب اســامی بــرای از بیــن بــردن آن 
اســت.«)۱394/۰۷/2۰( در پــروژه  نفــوذ، »تغییــر انگیزه هــا، شــعارها 
کار  دســتور  در  بــزرگ«)۱394/۰۷/2۰(  اهــداف  و  انقابــی  معــارف 
اســت. مقابلــه بــا تــاش دشــمن بــرای انحــراف اذهــان، احتیــاج دارد 
ایــن زمینــه روشــنگری الزم اســت؛ روشــنگرِی  بــه روشــنگری. »در 
کــردن معّیــن  مصــداق  بــدون  زدن،  تهمــت  بــدون  اّتهــام،   بــدون 

 اّمــا روشــنگری اذهــان مــردم چیــز الزمــی اســت. ببینیــد یکــی از آن 
کریــم خطــاب بــه مخالفیــن ]می گویــد[ و بــر آن هــا  کــه قــرآن  چیزهایــی 
ایــراد می گیــرد ایــن اســت: ِلــَم َتلِبســوَن الَحــّقَ ِبالباِطــِل َو َتکُتمــوَن 
کــه شــما  الَحــّقَ َو َانُتــم َتعَلمــون؛ یکــی از ایرادهــای بــزرگ ایــن اســت 
ــا حــق مخلــوط می کنیــد، مشــتِبه می کنیــد؛ »لبــس« یعنــی  باطــل را ب
َو  باطــل،  بــا  را  حــق  مشــتِبه می کنیــد  ]یعنــی[  »َتلِبســوَن«  اشــتباه، 
کــرد  کتمــان می کنیــد. حقیقــت را بایــد بیــان  ، حــق را  تکُتمــوَن الَحــّقَ
کــه  کــه ایــن وظیفــه  ماســت.«)۱394/۱۰/۱4( به همیــن دلیــل اســت 
وقتــی اصــول امــام، آرمان هــا و افتخــارات انقــاب و اســام نــاب مــورد 
خدشــه یــا تحریــف واقــع می شــود، رهبــر انقــاب اســامی بــه دفــاع 
بــر می آینــد و آن هــا را مدلــل و مســتدل بــرای ملــت بازگــو  از آن هــا 
ــرار  ــاب ق ــل اســام ن ــی در مقاب ــه اســام رحمان ک می کننــد. چــه آن جــا 
کــره می شــود، چــه آن جــا  کربــا درس مذا کــه  می گیــرد، چــه آن جــا 
ــود  ــاب می ش ــول انق ــتن اص کنارگذاش ــرو  گ ــاد در  ــت و اقتص ــه معیش ک
کنــش  کــه وا ح می شــود و چــه آن جــا  یــا داســتان برجــام دو و ســه مطــر

غلطــی بــه مانــور موشــکی ســپاه داده می شــود و...
   هدف روشنگری چیست؟

 پــروژه نفــوذ یکــی از شــقوق مهــم جنــگ نــرم امــروز اســت. دو ویژگــی 
مهــم ایــن جنــگ: اوال »جامعــه  هــدف، دچــار خواب آلودگــی و عــدم 
احســاس حملــه اســت.«)۱394/۰۷/2۰( و ثانیــا دشــمن از واســطه ها 
بــرای نفــوذ اســتفاده می کنــد. »گاهــی نفــوذی، نفــوذی اســت، خودش 
گاهــی حــرف دشــمن بــا چنــد واســطه از  هــم نمی دانــد! امــام  فرمودنــد 
 دهان مردمان موّجه شــنیده می شــود. امام هوشــیار بود، امام مجّرب
 بــود. دشــمن یــک چیــزی می گویــد، یــک چیــزی می خواهــد، ایــن 
کــه از زبــان  کاری می کنــد  گونــی، بــا چنــد واســطه  گونا را بــا وســایل 
فــان آدم موّجــه کــه نــه پولــی از دشــمن گرفتــه، نــه تعّهدی به دشــمن 

داده، بیــرون بیایــد.«)۱394/۱2/۰۵( 
کنــد و پــرده از  کــه جامعــه را هوشــیار  هــدف روشــنگری ایــن اســت 
ــدار  ــه وقتــی در دی ک ــردارد. همیــن اســت  راز نفــوذ و واســطه های آن ب
کردنــد  مداحــان رهبــر انقــاب اســامی بــرای افــکار عمومــی روشــنگری 
و بــرای جامعــه اصــل بدیهــی ضــرورت، وجــود تــوان نظامــی بــرای هــر 
کردنــد و بــا بازخوانــی ماجــرای اف-۱4 در ابتــدای  کشــوری را یــادآوری 
انقــاب و شــروع جنــگ، تاریــخ را یــادآور شــدند، مواضع اصاح شــد و در 
عــوض صــدای مخالفــت بــا موشــک از قلــب آمریکا شــنیده شــد و اوباما 
و کــری علیــه آن اظهــار نظــر کردنــد و از »روح توافــق« یــاد کردنــد. وقتی 
در مقابــل خــط نفــوذ، روشــنگری محکــم و مســتدل  صورت گیــرد و آن 
 خط شکســته  شــود، نظام ســلطه مجبور می شــود از پشــت پرده بیرون  
رهبــر  روزهــای  ایــن  کیــد  تا و  صراحــت  راز  اســت  ایــن  و  بیایــد 
تحریــف  از  جلوگیــری  و  امــام  و  انقــاب  اصــول  تبییــن  بــر  انقــاب 
و  تعــرض بــه ایــن اصــول و مگرنــه اینکــه نفــوذ و برنامــه  دشــمن 
شــیطانی  مســیر  همیــن  از  اســامی  جمهــوری  ســیرت  تغییــر   بــرای 

می گذرد. 
سرمقاله  نشریه ی خط حزب اهلل )شماره  بیست وهفتم(

 یادداشت سیاسی

آمریکایی هــا  کمــک  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
برخوردهــای  از  نمونــه ای  را  عــراق  در  داعــش  بــه 
ــا  ــارزه ب گــون مدعــی مب گونا ــه ائتاف هــای  غیرصادقان

برشــمردند. تروریســم 
اهلل  آیــت  حضــرت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
روز  عصــر  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای 
نظربایــف«  »نورســلطان  آقــای  بــا  دیــدار  در  دوشــنبه 
ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  قزاقســتان  رییس جمهــوری 
زمینه هــای  در  کشــور  دو  همکاری هــای  افزایــش 
مختلــف سیاســی، اقتصــادی، بیــن المللــی و مبــارزه 
قدرت هــا  برخــی  کردنــد:  خاطرنشــان  تروریســم  بــا 
به ویــژه آمریــکا در ادعــای مبــارزه بــا تروریــزم صــادق 
کشــورهای اســامی می تواننــد  و جــدی نیســتند؛ امــا 
بــا همکاری هــای صادقانــه، ایــن تهدیــد را از جهــان 

کننــد. دور  اســام 
آمریکایی هــا  کمــک  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
برخوردهــای  از  نمونــه ای  را  عــراق  در  داعــش  بــه 
مبــارزه  مدعــی  گــون  گونا ائتاف هــای  غیرصادقانــه 
گفتنــد: آن هــا بــرای توجیــه  بــا تروریــزم برشــمردند و 
ع  نــو دو  بــه  را  تروریــزم  خــود،  دوگانــه  برخوردهــای 

می کننــد. تقســیم  بــد  و  خــوب 
اروپایــی عامــان  بــه ملیــت  اشــاره  بــا  انقــاب   رهبــر 
حــوادث تروریســتی در اروپــا و همچنیــن حضــور پررنگ 
گروه هــای تروریســتی در  کشــورها در  ایــن  از  افــرادی 
نشــان  واقعیت هــا  ایــن  افزودنــد:  عــراق،  و  ســوریه 

دهنــده جــدی نبــودن غــرب و به ویــژه آمریکایی هــا در 
ــت. ــزم اس ــا تروری ــارزه ب مب

توصیــف  متاطــم  دنیایــی  را  امــروز  دنیــای  ایشــان   
کشــورهای اســامی، امــروز از ســویی  کردنــد و افزودنــد: 
و  اســام  به نــام  کــه  تروریســتی  گروه هــای  خطــر  بــا 
می کننــد  فعالیــت  مســلمانان  و  اســام  علیــه  درواقــع 
مواجهنــد و از ســوی دیگــر برخــی قدرت هــای غربــی 
کشــورهای مســلمان، متحــد و در  کــه  تمایــل ندارنــد 

کنــار یکدیگــر باشــند.
خطــر  بــا  مقابلــه  خامنــه ای،  اهلل  آیــت  حضــرت   
نیازمنــد  را  و برخوردهــای دوگانــه قدرت هــا  تروریــزم 

در چارچــوب  اســامی  کشــورهای  افزایــش همــکاری 
گفتنــد:  سیاســت های عقانــی و منطقــی دانســتند و 
کشــورهای مســلمان احســاس بــرادری می کنیــم؛  مــا بــا 
ــز در بســیاری از مســایل  ــران و قزاقســتان نی مواضــع ای

جهانــی یکســان اســت.
 رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه همکاری هــای قزاقســتان بــا 
کردنــد: بــا وجــود  کیــد  ایــران در مجامــع بیــن المللــی تا
»دیــن، تاریــخ و فرهنــگ مشــترک« و »ظرفیت هــای 
در  اقتصــادی  و  تجــاری  روابــط  کشــور«،  دو  فــراوان 
ــا از افزایــش همکاری هــا در  ــرار دارد و م ــی ق ســطح نازل
ابعــاد مختلــف سیاســی، اقتصــادی، تجــاری، حمــل و 

ــم حقوقــی  ع رژی نقــل و همچنیــن همــکاری در موضــو
حــوزه دریایــی مشــترک اســتقبال می کنیــم.

جمهــور  رییــس  روحانــی،  آقــای  کــه  دیــدار  ایــن  در   
نظربایــف«،  »نورســلطان  آقــای  داشــت،  حضــور  نیــز 
همســایه ای  را  ایــران  قزاقســتان،  جمهــوری  رییــس 
گفــت:  بــزرگ قدرتمنــد و قابــل اعتمــاد و اتــکا دانســت و 
کشــور ظرفیت هــای فراوانــی بــرای توســعه روابــط  دو 
برنامه هــای  خصــوص  در  ســفر  ایــن  در  مــا  و  دارنــد 
کــه  اقتصــادی و تجــاری مهمــی بــه توافــق رســیدیم 

افزایــش همکاری هــا خواهــد شــد. و  موجــب رشــد 
 رییس جمهــور قزاقســتان، تروریــزم را تهدیــدی جــدی 
خوانــد و بــا اشــاره بــه بــروز حــوادث تروریســتی در غــرب 
و تــاش غربی هــا بــرای معرفــی اســام بــه عنــوان نمــاد 
آوارگان،  مهاجــرت  ســیل  و  تروریــزم  گفــت:  تروریــزم 
قانونــی  دولت هــای  بــا  مقابلــه  از  ناشــی  درواقــع 
کشــورهای منطقــه توســط قدرت هــای غربــی اســت؛ 
کــه دولــت مرکــزِی بــا ثبــات در کشــوری از  زیــرا هنگامــی 

بیــن بــرود، تروریــزم جانشــین آن می شــود.
 آقــای نظربایــف بــا اشــاره بــه اقتــدار جمهــوری اســامی 
ایــران و نفــوذ معنــوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی در 
گفــت: مــن بــا نظــرات جنابعالــی  کشــورهای اســامی 
کامــا موافقــم و  در خصــوص وحــدت جهــان اســام 
ــِن  ــام، دی ــه اس ک ــم  ــان دهی ــان نش ــه جه ــه هم ــد ب بای
ــگاه  ــت. /پای ــزم اس ــا تروری ــارزه ب ــاد و مب ــرفت، اتح پیش

اطــاع رســانی آیــت اهلل خامنــه ای

در دیدار با رییس جمهور قزاقستان؛

رهبر معظم انقالب: غربی ها در مبارزه با تروریسم صادق نیستند

معــاون وزیــر امورخارجــه بــا بیــان اینکــه بســیاری از 
کشــورها در ســازمان همــکاری اســامی تــاش دارنــد 
کــه حرکــت ســازمان بــه ســوی همبســتگی و وحــدت 
بــا  متاســفانه  گفــت:  باشــد،  اســامی  امــت  بیشــتر 
بعضــی از حرکت هــای وحدت شــکن از طــرف بعضــی 

هســتیم. مواجــه  ســازمان  در  خــاص  کشــورهای 
کیمیــای وطــن، ســید عبــاس عراقچــی  گــزارش  بــه 
خارجــه  امــور  وزارت  الملــل  بیــن  و  حقوقــی  معــاون 
روزه  دو  نشســت  در  ایرانــی  هیئــت  سرپرســتی  کــه 
بــر عهــده  را  اســامی  کارشناســان ســازمان همــکاری 
ایــران  اســامی  جمهــوری  موضــع  گفــت:  داشــت، 
تقویــت ســازمان همــکاری اســامی در جهــت وحــدت 

بــا  مقابلــه  و  اســامی  کشــورهای  همبســتگی  و 
وحدت شــکنی اســت. عراقچــی دربــاره مســایل مــورد 
کارشناســان افــزود: تبــادل نظرهــای  بحــث در نشســت 
ــان  ــف جه ــات مختل ــت؛ موضوع گرف ــورت  ــی ص مفصل
لیبــی  یمــن،  ســوریه،  بحث هــای  جملــه  از  اســام 
نقــاط  در  مســلمان  اقلیت هــای  بــه  مربــوط  مســایل 
همــکاری  ســازمان  حمایت هــای  و  جهــان  مختلــف 

بــود. بحــث  مــوارد  جملــه  از  اقلیت هــا  از  اســامی 
اســامی  همــکاری  ســازمان  کارشناســی  نشســت 
روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه برگــزار شــد و پیش نویــس 
بیانیــه آمــاده شــده در نشســت سه شــنبه وزرای امــور 
خارجــه بــرای ارایــه بــه نشســت ســران مــورد بررســی 

ــرد: بحــث وحــدت  ک ــه  گرفــت. وی اضاف ــرار خواهــد  ق
جهــان  در  مصالحــه  بحــث  اســامی،  همبســتگی  و 
کــردن راه هایــی بــرای رفــع اختافــات  اســام و پیــدا 
ع حــدود  اقتصــادی و فرهنگــی و در مجمــو مباحــث 
2۰۰ بنــد مــوارد مختلــف در پیــش نویــس بیانیــه پایانــی 
گفــت : یــک بیانیــه  ســران آمــاده شــده اســت.عراقچی 
مخصــوص فلســطین نیــز جــدا از بیانیــه پایانــی اجــاس 
کــه متــن آن آمــاده شــده و بــه نشســت  خواهــد داشــت 

وزرای امــور خارجــه ارایــه مــی شــود.
معــاون حقوقــی و بیــن الملــل وزارت امــور خارجــه بــا 
کیــد بــر لــزوم تقویــت همبســتگی اســامی اضافــه کرد:  تا
یکــی از معضــات ســازمان همــکاری اســامی بحــث 

کــه مســایل  کشــورهای عضــو اســت  تمایــل برخــی از 
دوجانبــه خــود را بــه ســازمان تعمیــم می دهنــد و در 
ــه نوعــی خــاف  ــد و ب کنن ح مــی  ســطح ســازمان مطــر
کننــد و ایــن  وحــدت و همبســتگی اســامی حرکــت مــی 

ــا آن مقابلــه شــود. کــه بایــد ب چیــزی اســت 
کشــورها در ســازمان همــکاری  وی افــزود: بســیاری از 
کــه حرکــت ســازمان بــه ســوی  اســامی تــاش دارنــد 
باشــد؛  اســامی  امــت  بیشــتر  وحــدت  و  همبســتگی 
از  از حرکت هــای وحدت شــکن  بــا بعضــی  متاســفانه 
کشــورهای خــاص در ســازمان مواجــه  طــرف بعضــی 
هســتیم. موضــع جمهــوری اســامی ایــران، تقویــت 

کشــورهای اســامی اســت. همــکاری و وحــدت 

مجلــس شــورای اســامی بــا حــذف یارانــه نقــدی ســه دهــک بــاالی جامعــه 
کمیســیون تلفیــق مشــخص شــده  کــه در پیشــنهاد  گــروه درآمــدی  و شــش 

کــرد.  بود،موافقــت 
کیمیــای وطــن، نماینــدگان در جلســه علنــی دیــروز مجلــس  گــزارش  بــه 
بــاالی  دهــک  ســه  نقــدی  یارانــه  حــذف  بــا  دولــت  مخالفــت  علی رغــم 
گــروه  جامعــه، بــا ۱2۵ رای موافــق، یارانــه ســه دهــک بــاالی جامعــه و شــش 
کمیســیون تلفیــق را حــذف  درآمــدی مشــخص شــده در متــن پیشــنهاد 

کردنــد.
کل  بودجــه 94  تبصــره ۱4 الیحــه  اســاس مصوبــه مجلــس و طبــق  بــر   
کشــور دولــت موظــف اســت در ســال 9۵ یارانــه نقــدی سرپرســت خانــوار ســه 
گــروه درآمــدی مشــخص شــده در بودجــه در  دهــک بــاالی جامعــه و شــش 
گونــه پرداخــت یارانــه  کنــد و هــر  کمیســیون تلفیــق را حــذف  متــن پیشــنهاد 
ــوده و  ــی ب ــوال عموم ــرف در ام ــا تص گروه ه ــن  ــه ای ــاه 9۵ ب ــر م ــدای تی از ابت

ــود. ــرم تلقــی می ش ج
کــه درآمــد  کلیــه تجــار و صاحبــان مشــاغل آزاد   بــر ایــن اســاس ۱- یارانــه 
ــال معــادل رقمــی حــدود 3 میلیــون  ســاالنه آن هــا حداقــل 3۵۰ میلیــون ری
اســامی، قضــات شــورای  نماینــدگان مجلــس  باشــد 2-  مــاه  در   تومــان 
و  پژوهشــی  و  آموزشــی  موسســات  و  دانشــگاه ها  علمــی  هیئــت  اعضــای 
کارکنــان دولــت و  کلیــه  دولتــی و غیردولتــی، پزشــکان و دندانپزشــکان، 
کلیــه موسســات عمومــی و موسســات عمومــی غیردولتــی  قــوای ســه گانه و 
کشــوری و لشــکری و  کارکنــان نیروهــای مســلح و بازنشســتگان  کلیــه  و 
کلیــه حقوق بگیــران و مســتمری بگیران مشــمول تامیــن اجتماعــی و همــه 
کــه  غیردولتــی  و  دولتــی  مســتمری بگیران  و  حقــوق  کننــدگان  دریافــت 
کلیــه مدیــران  ــال باشــد، 4-  درآمــد ســاالنه آن هــا بیــش از 3۵۰ میلیــون ری

غیردولتــی  و  دولتــی  شــرکت های  بازرســان  و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  و 
مدیــران  کلیــه  و  دولتــی  غیــر  نهادهــای عمومــی  و  دولــت  بــه  وابســته  و 
و اعضــای هیئــت مدیــره و روســا و معاونــان مناطــق و شــعب بانک هــا و 
ــی  ــخاص حقوق ــان اش کارکن ــه  کلی ــاری و  ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بیمه ه
کــه دریافتــی ســاالنه آن هــا بیــش از 3۵۰ میلیــون ریــال  دولتــی و غیردولتــی 
کــه  کلیــه اشــخاصی  کشــور ،۶ -  ج از  کلیــه ایرانیــان مقیــم خــار باشــد، ۵- 
کشــور هســتند و در مــوارد فــوق ذکــر نشــدند   در ســه دهــک بــاالی درآمــدی 
قطــع خواهــد شــد. همچنیــن بــر اســاس بنــد الحاقــی ایــن تبصــره، دریافــت 
کــه بــه موجــب ایــن بخــش از قانــون، اســتحقاق  یارانــه توســط افــرادی 
دریافــت یارانــه ندارنــد، مســتوجب جریمــه نقــدی بــه میــزان دو برابــر مبلــغ 

دریافتــی مــی باشــد. 
کــه دولــت بــا حــذف یارانــه نقــدی ســه دهــک درآمــدی  ایــن در حالــی اســت 
کرد. کــه در کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس مصــوب شــده بــود، مخالفــت 

با تصویب مجلس؛

 یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه حذف می شود 

جملــه  از  الهــی  ادیــان  اینکــه  بیــان  بــا  رییس جمهــور   
اســام، هیــچ رابطــه ای بــا تــرور و تروریســم ندارنــد، گفــت: 
قــرار شــد همکاری هــای ایــران و ایتالیــا بــرای قرابــت و 

نزدیکــی میــان مســیحیت و اســام شــروع شــود.
حســن  حجت االســام  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نخســت وزیر  بــا  مشــترک  خبــری  نشســت  در  روحانــی 
ایتالیــا ضمــن خوشــامدگویی بــه هیئــت ایتالیایــی بــرای 
ایتالیــا، جایــگاه خاصــی  کشــور  گفــت:  ایــران  بــه  ســفر 
کشــور  ایــن  همچنیــن  و  دارد  ایــران  مــردم  میــان  در 
ُحســن  بــا  ایــران  در  همــواره  صنعتــش  و  کمپانی هــا 

اســت. بــوده  روبــه رو  اســتقبال 
ایــران  ارزشــمند  و  ایتالیــا، دوســت قدیمــی  افــزود:  وی 
دوران هــای  در  حتــی  ســخت  دوران هــای  در  و  اســت 
مواضــع  دیگــران  بــه  نســبت  ایتالیــا  مواضــع  تحریــم، 

اســت. بــوده  متعادل تــری 
کــرات  بــا اشــاره بــه نقــش ایتالیــا در مذا رییس جمهــور 
گرچــه ایتالیــا  کــرات هســته ای  گفــت: در مذا هســته ای 
ــی  ــم موگرین ــاب خان ــا انتخ ــا ب ــود، ام ــروه ۱+۵ نب گ ــو  عض
کــرات ایفــا  ایتالیــا ســهم و نقــش خــود را در موفقیــت مذا

ــرد. ک
ــن  ــام اولی ــدن برج ــی ش ــد از اجرای ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت: امــروز در  کشــور ایتالیــا بــود،  ســفر مــن بــه اروپــا بــه 
کشــور مــا دیــدن  کمتــر از دو مــاه، نخســت وزیر ایتالیــا از 
کــرد: هــم ســفر مــن بــه ُرم  کیــد  می کنــد. رییس جمهــور تا
و هــم ســفر نخســت وزیــر ایتالیــا بــه تهــران، هــر دو پیــام 
روشــنی دارد؛ بــرای اراده دو ملــت در زمینــه توســعه روابط 
کشــور. روحانــی  اقتصــادی، علمــی و فرهنگــی میــان دو 
گردشــگری  ادامــه داد: در زمینــه صنعــت، حمــل و نقــل، 

زمینه هــای  ســایر  در  همچنیــن  و  فنــاوری  و  علــم 
گذشــته بیــن دو  اقتصــادی، تفاهمــات و اســناد خوبــی در 
کــردن آن هــا بایــد  کشــور امضــا شــده و امــروز بــرای اجرایــی 
قدم هــای مؤثرتــری برداریــم. وی بــا اشــاره بــه اســناد بــه 
امضــا رســیده میــان دو هیئــت گفــت: در ایتالیــا 3۰ ســند و 
ــه امضــا  کشــور ب در تهــران ۶ ســند میــان هیئت هــای دو 
ــدی  ــیر جدی ــد مس ــند می توان ــن 3۶ س ــرای ای ــید و اج رس
کشــور بــه ویــژه ســرمایه گذاری و ورود  بــرای روابــط دو 
کنــد. رییس جمهــور  فنــاوری ایتالیــا بــه ایــران را فراهــم 
بــا بیــان اینکــه در زمینــه روابــط بانکــی و همچنیــن بیمــه 
کشــور قدم هــای خوبــی  صادراتــی )ســاچه( نیــز میــان دو 
کــرد: ارتباطــات در ایــن  برداشــته شــده اســت، تصریــح 
زمینــه برقــرار شــده، امــا هنــوز نیــاز بــه حرکــت ســریع تری 

ــرای حــل و فصــل برخــی از جزییــات داریــم. ب

در نشست خبری با نخست وزیر ایتالیا؛

روحانی: ادیان الهی از جمله اسالم، هیچ رابطه ای با تروریسم ندارند

گفــت: همــه ایــن اقتدارهــای   فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش 
کنــار ســپاه، دو بــازوی  ارتــش از انقــاب اســت و امــروز ارتــش در 
قدرتمنــد نظــام، آمــاده هســتند تــا هرگونــه تهدیــدی علیــه 

اســام را پاســخ دهنــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از مهــر، امیــر ســرتیپ  گــزارش  بــه 
در  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده  پوردســتان،  احمدرضــا 
کــه در مرکــز تربیــت و آمــوزش  صبحــگاه مشــترک ایــن نیــرو 
تبریــک  شــد، ضمــن  برگــزار  نزاجــا  امانــی  شــهید  پشــتیبانی 
روز 29 فروردیــن روز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اظهــار 
داشــت: 29 فروردیــن یــک روز تاریخــی اســت و از ایــام اهلل 
کــه امــام راحــل بــا فرمــان  ایــران اســت. ایــن روز، روزی اســت 
کــه رو بــه انحــال بــود، دوبــاره  شــجاعانه خــود، ارتشــی را 
حیــات داد. فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش ادامــه داد: رژیــم 
پهلــوی در زمــان حکومــت خــود میــان ارتــش و مــردم فاصلــه 

بــا فرمــان خــود، ارتشــی  امــام راحــل مــا  امــا  بــود؛  انداختــه 
کــه همیــن ارتــش بعــد از  مردمــی و والیتمــدار بــه وجــود آورد 
کار خیلــی مهــم را انجــام داد. وی ادامــه  پیــروزی انقــاب، دو 
انقــاب،  آغازیــن روزهــای  ارتــش در همــان  کار  اولیــن  داد: 
ــر  کار دیگ ــداران و  ــپاه پاس ــه س ــته اولی ــکیل هس ــه تش ــک ب کم
گروه هــای ضــد  بــا  مبــارزه  انقــاب،  پیــروزی  از  بعــد  ارتــش 
از  بعــد  آمریــکا  اقــدام  امیــر پوردســتان دربــاره  بــود.  انقــاب 
ــا آمریــکا در زمــان  پیــروزی انقــاب اظهــار داشــت: رابطــه مــا ب
کــه آن هــا می خواســتند  بــود  گونــه ای  بــه  پیــروزی انقــاب 
کننــد و بــه همیــن خاطــر تحریم هایــی را  نظــام مــا را برانــدازی 
علیــه کشــورمان اعمــال کردنــد و گروهک هــای منافــق را برای 
تــرور و بــه شــهادت رســاندن مســئوالن نظــام بــه وجــود آوردنــد؛ 
ــد  ــور تمام ق ــه ط ــرد و ب ک ــدا  ــئله ورود پی ــن مس ــش در ای ــا ارت ام
کــرد. فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش  از نظــام اســامی دفــاع 

ارتــش  داشــت:  اظهــار  منطقــه  در  فعالیت هــا  رصــد  دربــاره 
صــورت  منطقــه  در  کــه  را  فعالیت هایــی  تمــام  کنــون  هم ا
می گیــرد، رصــد می کنــد و در صــورت لــزوم بــا آن هــا برخــورد 
کــه ارتــش مــا هیــچ گاه غافلگیــر  می کنــد و مــردم مــا نیــز بداننــد 
کــم اســت، بــه  کــه امــروز در منطقــه حا نمی شــود. وضعیتــی 
صــورت جنگ هــای نیابتــی اســت و ارتــش مــا نیــز بــرای ایــن 
کیلومتــری ترســیم  کامــل را دارد. مــا خــط قرمــز 4۰  کار آمادگــی 
گــر هــر تهدیــدی بــه ایــن خــط قرمــز نزدیــک شــود  کــرده ایــم و ا
کشــوری تعــارف نداریــم. بــا آن برخــورد می کنیــم و بــا هیــچ 
قــرارگاه  داد:  ادامــه  ارتــش  هــای  توانمنــدی  دربــاره  وی 
کنــون یــک آســمان امــن  پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــا)ص(، ا
ــرده و نیــروی هوایــی ارتــش  ک ــرواز هواپیماهــا ایجــاد  ــرای پ ب
کارهایــی انجــام دادنــد تــا هیچ کــس نتوانــد بــه آســمان  نیــز 
کنــد. نیــروی دریایــی نیــز در ایــن زمینــه ضمــن  ایــران تجــاوز 

نیــروی  اقتــدار  ایــران و نشــان دادن  آبــی  از مرزهــای  دفــاع 
کشــتی های  دریایــی توانســته بــا برقــراری امنیــت در اســکورت 
از  بیــش  را  ایــران  پرچــم  بین المللــی  آب هــای  در  تجــاری 
پیــش برافراشــته نگهــدارد. امیــر پوردســتان در بخــش پایانــی 
از  ارتــش  اقتدارهــای  ایــن  داشــت: همــه  اظهــار  ســخنانش 
پاســداران، دو  ســپاه  کنــار  در  ارتــش  امــروز  و  اســت  انقــاب 
بــازوی قدرتمنــد نظــام و بــه عنــوان ذوالفقارهــای اســام آمــاده 

هســتند تــا هرگونــه تهدیــدی علیــه اســام را پاســخ دهنــد.

در صبحگاه مشترک ارتش؛

پوردستان: ارتش و سپاه، 2 بازوی قدرتمند نظام برای دفاع از اسالم هستند

کرد: ح  کارشناسان سازمان همکاری اسالمی مطر عراقچی در پایان نشست 
کشورها در سازمان همکاری اسالمی مواجهیم با حرکت های وحدت شکن بعضی 

حتما بخوانید!
یارانه نقدی سه دهک باالی جامعه ... چهار شنبـــــه  25 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 129 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



کفش در اصفهان  فاتحه صنعت 
خوانده می شود

بیــان  بــا  کفاشــان اصفهــان  اتحادیــه صنــف  رییــس 
مــوزه  درد  بــه  کفــش  تولیــدی  آالت  ماشــین  اینکــه 
گفــت: دولــت بایــد در نوســازی تجهیــزات  می خــورد، 
کنــد؛  جــدی  حمایــت  صنعتگــران  از  کارگاه هــا  ایــن 
زیــرا بــا ایــن وضعیــت نمی تــوان طبــق بــازار جهانــی 
کــرد: بیشــتر ماشــین  کبــر زاهــدی اظهــار  کــرد. ا رقابــت 
کفــش اصفهــان، متعلــق بــه 50  کیــف و  آالت تولیــد 
گذشــته و فرســوده اســت و فقــط بــه درد نمایــش  ســال 
کارگاه صنعتــی  ــا اینکــه در یــک  در موزه هــا می خــورد ت
کــرد؛ بنابرایــن بــا ایــن تجهیــزات  بتــوان بــا آن فعالیــت 
رقابــت  و  تولیــد  جهــان  روز  بــازار  مطابــق  نمی تــوان 
یــک  راه انــدازی  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی  کنیــم. 
کفاشــی بــه 2 تــا 3 میلیــارد تومــان ســرمایه خریــد  کارگاه 
دولــت  کــرد:  تصریــح  اســت،  نیــاز  مــدرن  تجهیــزات 
بایــد امتیــازات خاصــی بــرای ایــن قشــر تولیــدی بــه 
ویــژه در خریــد دســتگاه های جدیــد قایــل شــود؛ زیــرا 
تــا 30  بــا بهــره 2۸  صنعتگــران خــرد نمی تواننــد وام 
کننــد؛ پــس بایــد تســهیالتی بــا  درصــد را بازپرداخــت 
کــم و زمــان پرداخــت بیشــتر بــه آنــان داده شــود  ســود 
کفاشــان  اتحادیــه صنــف  رییــس  تقویــت شــوند.  تــا 
قطــب  هنــوز  اصفهــان  کــرد:  نشــان  خاطــر  اصفهــان 
کشــور اســت؛ ولــی مشــکالت  کیــف در  کفــش و  تولیــد 
و  پســاتحریم  بحــث  بــا  دیگــر  از ســوی  و  اســت  زیــاد 
گشــایش در تجــارت و بــازار، شــاهد حضــور 2 تــا 3 برنــد 
کــه قصــد شــعبه زدن در ایــن شــهر را دارنــد  خارجــی 
گــر  هســتیم؛ بنابرایــن بــه مســئوالن اعــالم می کنیــم ا
کارگاه  از ایــن صنــف حمایــت نکنیــد، همیــن تعــداد 
نیــز بــه زودی بســته شــده و فاتحــه ایــن صنعــت در 

می شــود. خوانــده  اصفهــان 

برگزاری جلسه تعاملی مسئوالن 
ذوب آهن و فوالدشهر

جملــه  از  اصفهــان  آهــن  ذوب  مســئوالن  از  تعــدادی 
امــور  و  انســانی  منابــع  معاونــت  حــوزه  سرپرســت 
ــر روابــط عمومــی  ــر امــور حقوقــی، مدی اجتماعــی، مدی
در  خانه ســازی  ح  طــر مجــری  و  عامــل  مدیــر  مشــاور 
ــا شــهردار و اعضــای شــورای شــهر  ــی ب جلســه ای تعامل
ایــن جلســه  کردنــد. در  گفت وگــو  فوالدشــهر دیــدار و 
شــهردار و اعضــای شــورای شــهر فوالدشــهر و همچنیــن 
مســئوالن ذوب آهــن آمادگــی خــود را جهــت ارتقــای 
مهنــدس  نمودنــد.  اعــالم  مابیــن  فــی  روابــط  ســطح 
امــور  و  انســانی  منابــع  حــوزه  محمودپــور، سرپرســت 
آهــن  گفــت: ذوب  ایــن جلســه  اجتماعــی شــرکت در 
کیــد مدیــر  اصفهــان، پروژه هــای مهمــی بــه دســتور و تا
کــه بــر ایــن اســاس  عامــل شــرکت در دســت اقــدام دارد 
آینــده ای درخشــان و روشــن بــرای توســعه فوالدشــهر 
و فضــای مناســب جهــت شــهروندان محتــرم و عزیــز 
ــز  ــاف نی کجب ــدس  ــورد. مهن ــد خ ــم خواه ــهر رق فوالدش
در ایــن دیــدار از عــزم جــدی شــرکت جهــت تعامــالت 
ســطح  در  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  منطقــه ای 
ــی از  ع یک ــو ــن موض ــه ای ک ــر داد  ــان خب ــتان لنج شهرس
مهم تریــن برنامه هــای ذوب آهــن در ســال 95 اســت.

گهرو آب گیری آزمایشی سد 
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان چهارمحــال 
و  چهارمحــال  در  گهــرو  ســد  گفــت:  بختیــاری  و 
بختیــاری بــه صــورت آزمایشــی آب گیــری شــد. حســین 
کــرد: ایــن ســد در  صمــدی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
کشــاورزی  گهــرو بــا هــدف تأمیــن آب  مجــاورت شــهر 
افــزود:  وی  اســت.  شــده  احــداث  منطقــه  صنعــت  و 
کنــون در مرحلــه نخســت آب گیــری ایــن ســد بــا  هم ا
بیــش از 11.5 متــر مربــع ارتفــاع، 320 هــزار متــر مکعــب 

را ذخیــره می کنــد.  حجــم آب 
آبــی  کــم  بــه شــرایط  بــا توجــه  کــرد:  کیــد  تا صمــدی 
شــرایط  بــرای  می تــوان  ذخیــره  ایــن  از  جــاری  ســال 
کــرد: تأمین  کــرد. وی خاطر نشــان  اضطــراری اســتفاده 
ح از محــل اعتبــارات  مالــی بــه منظــور اجــرای ایــن طــر
تخصیــص  صــورت  در  و  می شــود  انجــام  اســتانی 
آن  اجرایــی  عملیــات  امســال  اســتانی،  اعتبــارات 
خواهــد  برخــوردار  توجهــی  جالــب  پیشــرفت   از 
گفــت:  شــد. مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ع ســنگریزه، بــا هســته رســی بــه ارتفــاع  گهــرو از نــو ســد 
بیــش از 25 متــر از پــی و بــا حجــم کل مخزن 3 میلیون 
شــده شــروع   13۸9 ســال  از  مترمکعــب  هــزار   500  و 

 است.

کوچک  حمایت از صنایع 
و متوسط یزد

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان یــزد 
بــر لــزوم حمایــت و اجــرای اقدامــات اساســی و عملیاتــی 
بــرای کمــک بــه واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط 

کــرد. کیــد  تا
ــا اعضــای هیئــت   »ســید مســعود عظیمــی« در دیــدار ب
بــا  یــزد،  صنعتــی  شــهرک  خدماتــی  شــرکت  مدیــره 
اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری و شــعار ســال 
عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  نــام  بــا  جــاری 
شــهرک های  مســئوالن  تــالش  همــه  کــرد:  اظهــار 
کمــک بــه حمایــت  صنعتــی در ســال جــاری می بایــد بــر 
واحدهــای  احیــای  و  فعــال  صنعتــی  واحدهــای  از 
مســئوالن  مســیر  ایــن  در  و  شــود  گذاشــته  کــد  را
 شــرکت های خدماتــی، نقــش مهمــی را ایفــا خواهنــد

کرد.  
کوچــک از آســیب پذیــری   وی بــا بیــان اینکــه صنایــع 
ــر  ــال اخی ــد س ــزود: در چن ــتند، اف ــوردار هس ــادی برخ زی
اقتصــاد  در  آمــده  وجــود  بــه  نشــیب های  و  فــراز  بــا 
عدیــده ای  مشــکالت  دچــار  صنایــع  از  دســته   ایــن 

شدند.

اخبار کوتاه

ســر  بــه  پســابرجام  دوران  در  هرچنــد    
سرویس  اقتصادی
بردیا عباس زاده

مــردم  خواســته  کمتریــن  و  می بریــم 
کــه  کاهــش قیمــت و یــا ثبــات آن اســت، شــاهد آن هســتیم 
گرفته انــد.  کــی رونــد رو بــه رشــدی را در پیــش  کاالهــای خورا
در ایــن میــان لبنیــات و برنــج و شــکر بیــش از همــه، رشــد 
صعــودی داشــته اند؛ ایــن ســیر صعــودی ســبب شــده بــار 
پیــش  از  بیــش  خانواده هــا  دوش  بــر  ج  مخــار ســنگین 
احســاس شــود؛ البتــه بــا نگاهــی بــه ســال های اخیــر، شــاید 
ایــن رونــد افزایشــی کنــد باشــد و در بعضــی اقــالم شــاهد ثبات 
ــت.  ــتر اس ــد بیش ــر و امی ــت تدبی ــا از دول ــا انتظاره ــیم، ام باش
کی هــا  بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع ســری بــه بــازار خورا
زدیــم. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه قیمت هــا حــدودی 
کاال در یــک اســتان بــه  اســت و امــکان دارد قیمــت یــک 

نسبت استان دیگر متفاوت باشد.
گوشت قرمز   

قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مخلــوط گوســاله 33 هــزار و ۴00 
کیلویــی 29 هــزار و 5۷0 تومــان گوســاله یــک  گــردن   تومــان، 

 2۷9۶0 کیلویــی  یــک  گوســاله  خ کــرده  چر  گوشــت 
گوســاله ۷1 هــزار و ۴00  کیلوگرمــی  گوشــت ران دو  تومــان، 
 5۶0 و  هــزار   32 گرمــی   ۸00 گوســاله  خورشــتی  تومــان، 
گوســفندی  گوشــت ران  کیلوگــرم  تومــان اســت. قیمــت هــر 
گوســفندی  بگوشــتی 

ّ
کیلویــی ۸9 هــزار و ۴۶0 تومــان، آ دو 

یــک کیلویــی 31 هــزار تومــان، ماهیچــه پلویی گوســفند ۸00 
ــی  کیلوی ــفندی 1  گوس ــه  ــان و فیل ــزار و 5۶0 توم ــی ۴1 ه گرم

۶9 هــزار و 520 تومــان اســت.
غ گوشت مر   

بــدون پوســت 1۸00  غ  قیمــت هــر بســته ران و ســینه مــر
گرمــی  غ 500  خ کــرده مــر گرمــی 1۴ هــزار و 9۶0 تومــان، چر
۶۸00 تومــان، جوجــه بــدون اســتخوان 900 گرمــی 13 هزار و 
 ۸۷0 تومــان، جوجــه چینــی 900 گرمــی 12 هزار و ۴20 تومان
گرمــی 9۸50 تومــان اســت. همچنیــن،  غ 900   پاچیــن مــر
غ 1۸00  گرمــی 1۶ هــزار و ۷00 تومــان، ران مــر مغــز ران 1۸00 
غ 1۸00 گرمــی 1۷ هزار  گرمــی 1۶ هــزار و 1۸0 تومــان، ســاق مــر
گرمــی نیــز  غ بــدون پوســت 1۸00  و ۶50 تومــان و ســینه مــر

1۷ هــزار و ۷50 تومــان اســت.
غ   تخم مر

غ 3500 تومــان و هــر بســته 30  هــر بســته ۶ عــددی تخم مــر
غ نیــز 12 هــزار و 500 تومــان اســت. عــددی تخــم مــر

  لبنیات
پنیــر  گرمــی ۶500 تومــان،  پنیــر خامــه ای ۴00  هــر بســته 
عــددی   2۴ پنیــر  تومــان،   3۶00 گرمــی   300 پاســتوریزه 
فتــا  پاســتوریزه  پنیــر  تومــان،   ۸00 و  هــزار   10 ترکیبــی 
گرمــی   500 محلــی  تــازه  پنیــر  تومــان،   3۶00 گرمــی   300
و  تومــان   3900 گرمــی   350 لبنــه  پنیــر  تومــان،   1۴۷00

 500 و  هــزار   2۸ نیــز  کیلوگرمــی  یــک  محلــی  تــازه  پنیــر 
گرمــی 1.5 درصــد  تومــان اســت. قیمــت هــر ماســت 1500 
درصــد   5 ماســت  تومــان،   5350 پروبیوتیــک  چربــی 
گرمــی   1۴00 ماســت  تومــان،   ۸500 گرمــی   2300 چربــی 
 پرچــرب 5500 تومــان اســت. هــر بطــری شــیر 900 سی ســی 
ــم  ک ــی  ــی 2300 تومــان، شــیر 1.5 درصــد چرب 3 درصــد چرب
ــن دی  ــتوریزه ویتامی ــری پاس ــیر بط ــان، ش ــرب 3500 توم چ
کامــل یــک لیتــری 3 درصــد  گرمــی 25۶0 تومــان، شــیر   1000
گرمــی 2.5 درصــد  چربــی 25۶0 تومــان و شــیر نایلونــی ۸50 

چربــی نیــز 1500 تومــان اســت.
  برنج

کیلویــی پرمحصــول ۷2 هــزار تومــان  کیســه برنــج ده  هــر 
برنــج طــارم دم ســیاه 5 کیلویــی ۴۷ هــزار و 500 تومــان، برنــج 
کیلویــی 100 هــزار و 500 تومــان   طــارم محلــی فریدون کنــار 10 
و  هــزار   ۷۸ کیلویــی   10 یــک  درجــه  شــیرودی  برنــج 
 2۷ کیلویــی   2.5 دودی  هاشــمی  برنــج  تومــان   500
 ۷۷ کیلویــی   10 رمضانــی  برنــج  و  تومــان   500 و  هــزار 
کیســه  هــر  قیمــت  همچنیــن  اســت.  تومــان  هــزار 
تومــان   ۷00 و  هــزار   101 نیــز  دم ســیاه  کیلویــی  ده   برنــج 

است.

  روغن
گرمــی روغــن مایــع ۷۴10 تومــان، روغــن  هــر بطــری 1350 
گرمــی 22 هــزار و 500 تومــان، روغــن ســبوس  جامــد 3۸00 
برنــج 2 لیتــری ۴5 هــزار و 500 تومــان، روغــن مایع ۸10 گرمی 
گرمــی 1۸ هــزار تومــان  کنجــد ۴۸5  ۴900 تومــان، روغــن 
گرمــی 12500 تومــان، روغــن جامــد بــا  روغــن حیوانــی ۴50 
کیلویــی 21 هــزار و ۴50 تومــان، روغــن مایــع  کــره ۴.5  طعــم 
گرمــی  کانــوال ۸10  گرمــی ۴050 تومــان، روغــن  مخلــوط ۸10 

ــت. ــان اس ــی ۴900 توم گرم ــزا ۸10  کل ــن  ــان، روغ ۴900 توم
  قند و شکر

گرمــی 3300 تومــان و هــر بســته قنــد  هــر بســته شــکر 900 
گرمــی نیــز 3۶00 تومــان اســت. شکســته ۷00 

کیمیای وطن از بازار گزارش 

لبنیات از سفره ها پر می کشد

احتمــال  از  آهــن  ذوب  عامــل  مدیــر  صادقــی،  مهنــدس 
99 درصــدی تعییــن تکلیــف ســند ملکــی حــدود 15 هــزار 
بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  شــرکت  ایــن  زمین هــای  هکتــاری 
رأی دیــوان عدالــت اداری انتظــار مــی رود افزایــش ســرمایه 

شــود.  محقــق  جــاری  ســال  در  شــرکت 
آخریــن  دربــاره  شــرکت  ایــن  عامــل  مدیــر 
گرفتــه دربــاره افزایــش  اقدام هــای صــورت 
ذوب  شــرکت  ســرمایه  درصــدی   ۶33
ــع  ــات مجم ــه مصوب ــه ب ــا توج ــت: ب گف ــن   آه
فــوق العــاده اخیــر ســهامداران دربــاره موضوع 
 زمین هــای شــرکت و ســندهای ملکــی آن هــا 

بنــا شــده از طریــق شــکایت بــه دیــوان عدالــت اداری موضع 
تکلیــف  تعییــن  آهــن  زمین هــای شــرکت ذوب  مالکیــت 
بــا بیــان اینکــه دربــاره اســناد  شــوند. مهنــدس صادقــی 
مالکیــت زمین هــای شــرکت بــا توجــه بــه شــواهد موجــود 
بــه احتمــال فــراوان دیــوان عدالــت اداری بــه نفــع »ذوب« 

گذشــته  کــرد، اظهــار داشــت: در دولــت  رأی صــادر خواهــد 
بــه اشــتباه بخشــی از زمین هــای تحــت تملــک ذوب آهــن 
ح مســکن مهــر تخصیــص داده شــده بــود که  بــه منظــور طــر
ح شــکایت در دیــوان عدالــت اداری خواســتار  شــرکت بــا طــر
ــف آن  ــن تکلی ــا و تعیی ــن زمین ه ــت ای بازگش
شــده  موجــود  ملکــی  ســندهای  اســاس  بــر 

اســت.
پرونــده  بــه  رســیدگی  نوبــت  افــزود:  وی 
عدالــت  دیــوان  در  آهــن  ذوب  شــکایت 
بــه  و  اســت  امســال  خردادمــاه  طــی  اداری 
 لحــاظ شــواهد و قرایــن موجــود بــا احتمــال 
99 درصــد بــه نفــع ذوب آهــن رأی ایــن دیــوان صــادر و 
زمین هــا بازگردانــده می شــوند. بــر همیــن اســاس نیــز انتظــار 
مــی رود بــا تعییــن تکلیــف زمین هــا، مشــکل ســازمان بورس 
و ایــراد حســابرس در زمینــه افزایــش ســرمایه از محــل مــازاد 

تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا برطــرف شــود.

مدیر عامل ذوب آهن:
سهامداران امیدوار باشند

از  عــوارض  دریافــت  لــزوم  بــر  مبنــی  مجلــس  الیحــه  طبــق 
پرمصرفــان بنزیــن، قیمــت هــر لیتــر بنزیــن مــازاد بــر ســقف 
تعییــن شــده شــامل پرداخــت عــواض خواهــد شــد و ایــن بــدان 
خواهــد  گــران  پرمصرف هــا  بــرای  بنزیــن  کــه  اســت  معنــی 

بــه  مجلــس  جدیــد  تصمیــم  براســاس  شــد. 
ســقف  تــا  شــده  داده  اجــازه  مصرف کننــدگان 
هــزار  تک نرخــی  بنزیــن  از  مــاه  در  لیتــر   1۸0
بــرای  بنزیــن  خ  نــر و  کننــد  اســتفاده  تومانــی 
 1500 لیتــر   220 تــا   1۸0 از  ماهانــه  مصــرف 
تــا 300  و  تومــان  لیتــر 1۷50  تــا 2۶0  تومــان، 
لیتــر و بیشــتر 2000 تومــان خواهــد بــود. قیمــت 

گــران شــدن آن طــی امســال، مجــادالت زیــادی را  بنزیــن و 
اخبــار  انتشــار مطلبــی،  بــا  نفــت  و وزارت  پشــت سرگذاشــته 
کــرد؛ امــا مجلــس بــا  خ بنزیــن را تکذیــب  مبنــی بــر افزایــش نــر
خ را بــرای  کــرده و نــر تصویــب الیحــه ای پــر مصرفــان را اســتثنا 
آن هــا افزایــش داد. مجلــس در الیحــه ای کــه امــروز به تصویب 

کــرد مصرف کننــدگان بنزیــن بابــت مصــرف بیش  رســاند، مقــرر 
ــا  از 1۸0 لیتــر بنزیــن در مــاه بــه صــورت پلکانــی جریمــه ای را ب
ــده  ــد ش کی ــه تا ــن الیح ــد. در ای کنن ــت  ــوارض پرداخ ــوان ع عن
کــه ایــن بــه معنــای چنــد نرخی شــدن بنزیــن، موضوعی  اســت 
نیســت؛   دارد،  مخالفــت  آن  بــا  دولــت  کــه 
از  بیــش  مــاه،  در  کــه  کســانی  عمــل  در   امــا 
بــا  را  آن  می کننــد  مصــرف  بنزیــن  لیتــر   1۸0
ــی خواهنــد  خ 1000 تومان ــر قیمتــی متفــاوت از ن
خریــد. برایــن اســاس دولــت چهــار مــاه فرصــت 
دارد با تجهیز دوباره ســامانه هوشــمند ســوخت 
بــرای بنزیــن، از چهــار مــاه دیگــر قیمت هــای 
ایــن  بــه  کنــد.  اعمــال  بــرای مشــترکان پرمصــرف  را  جدیــد 
کثــر  ترتیــب بــر اســاس ایــن الیحــه دولــت مکلــف اســت حدا
ــه  کلیــه وســایل نقلی ــون،  ــب ایــن قان ــاه پــس از تصوی چهــار م
ســبک و ســنگین اعــم از بنزینــی، گازوییلــی و دوگانه ســوز را که 
کنــد. کارت مجهــز  کارت هوشــمند ســوخت ندارنــد، بــه ایــن 

ایــن  برنامه هــای  کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  در  مســئول  مقــام  یــک 
گفــت:  کــرد و  گلخانــه ای را تشــریح  کشــاورزی  وزارتخانــه بــرای توســعه 
گلخانه هــای کشــور تــا افــق 1۴0۴ بــه 5 برابــر میــزان فعلــی می رســد.  ســطح 
ــه ای وزارت  گلخان کشــت های  ــروه توســعه  گ داریــوش ســالم پور، رییــس 
گفت وگــو بــا مهــر اظهارداشــت: براســاس آمــار رســمی  کشــاورزی در  جهــاد 
گلخانه هــای ایــران تــا پایــان ســال 93، معــادل 9  اعــالم شــده، ســطح 

هــزار و ۶0۶ هکتــار بــوده اســت.
گلخانه هــای  کــه ســطح   وی افــزود: عــدد مذکــور در مقایســه بــا ســال 92 
ــش دارد.  ــد افزای ــدود 9 درص ــت، ح ــوده اس ــار ب ــزار و ۸1۸ هکت ــور ۸ ه کش
در  کشــور  گلخانه هــای  ســطح  رســمی  آمــار  اینکــه  بیــان  بــا  پــور  ســالم 
ــت  ــن اس ــا، ای ــی م ــش بین ــزود: پی ــت، اف ــده اس ــالم نش ــوز اع ــال 9۴ هن س
کشــور در ســال 9۴، بیــن ۷ تــا 10 درصــد افزایــش  گلخانه هــای  کــه ســطح 

ــت.  ــته اس داش
کشــور را مربــوط بــه  گلخانه هــای  ســالم پور ۶ هــزار و ۸51 هکتــار از ســطح 
محصــوالت ســبزی و صیفــی دانســت و ادامــه داد: 2 هــزار و 222 هکتــار از 
گیاهــان زینتــی، 252 هکتــار مربــوط بــه  گل و  ایــن ســطح نیــز مربــوط بــه 

تــوت فرنگــی و 2۸0 هکتــار مربــوط بــه ســایر محصــوالت اســت.

عربســتان بــا افزایــش عرضــه و تهدیــد نفتکش هــای خارجــی درحالــی بــه 
کــه بــا امضــای  دنبــال »فریــز« بشــکه های نفــت ایــران در پســاتحریم بــود 
قراردادهــای جدیــد و افزایــش صــادرات نفــت، ســعودی ها در بــازار نفــت 
کــی از آن اســت کــه در طــول حدود  پاتــک خورده انــد. آمارهــای مســتند حا
کان محدودیت هــای  کمــا کــه  دو مــاه نخســت لغــو تحریم هــا و در حالــی 
نفتکــش  کشــتی های  بیمــه  تأمیــن  ارزی،  منابــع  انتقــال  ســوئیفت، 
ــه  ــک ب ــش نزدی ــا افزای ــران ب ــام ای ــت خ ــادرات نف ــم ص ــت، حج  پابرجاس
صــادرات  آمــار  انتشــار  بــا  همزمــان  اســت.  شــده  همــراه  درصــدی   ۶0
کشــتی های نفتکــش متعلــق بــه  نفــت، در پایانه هــای نفتــی ایــران هــم 
مشــتریان نفتــی ایــران در آســیا و اروپــا در حــال پهلوگیــری و بارگیــری 
کنــون بــه طــور متوســط  کــه از ابتــدای ســال جــاری تا هســتند؛ بــه طــوری 
یــک کشــتی نفتکــش در پایانه هــای نفتــی کشــور در خلیــج فــارس نفــت را 
بارگیــری و بــه بازارهــای هــدف انتقــال داده اســت. در ایــن بیــن بــه نظــر 
می رســد دو »تــک« عربســتان ســعودی، شــامل افزایــش عرضــه و ســپس 
کنــون  تا ایــران،  صادراتــی  نفــت  حامــل  نفتکــش  کشــتی های  تهدیــد 
کارآمــد بــوده؛ بــه طوری کــه صرفــا در بــازار اتحادیــه اروپــا حجــم فــروش  نا

کــرده اســت. نفــت ایــران از مــرز 500 هــزار بشــکه در روز عبــور 

گفــت: قیمــت  ــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان  رییــس انجمــن مل
کاهــش یابــد.  خــودرو در ســال جــاری بایــد 

ــا توجــه بــه  کــرد: ب گــزارش خبرگــزاری ایســنا، محمــد جعفــری اظهــار  بــه 
کشــور  در  خــودرو  تولیــد  هزینه هــای  از  بخشــی  برجــام  شــدن  اجرایــی 
کاهــش یافتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه بنابرایــن خودروســازان در ســال 
ــرد:  ک ــان  ــد، خاطرنش ــش دهن کاه ــان را  ــت محصوالتش ــد قیم ــاری بای ج
کیفیــت خودروهــای داخلــی نیــز بایــد افزایــش  کاهــش قیمــت،  عــالوه بــر 

یابــد.
ــه داد: در  ــدگان ادام ــوق مصرف کنن ــت از حق ــی حمای ــن مل ــس انجم  ریی
زمــان تحریــم، خودروســازان بخشــی از قطعــات مــورد نیــاز را از قطعــات 
ــام  ــدن برج ــی ش ــا اجرای ــن ب ــد؛ بنابرای ــن می کردن ــی تأمی ــت چین بی کیفی
کننــد. وی افــزود: در ســال جــاری  بایــد قطعــات را از منابــع اصلــی تأمیــن 
کیفیــت خودروهــای  مصرف کننــدگان بایــد شــاهد افزایــش محســوس 
تأمیــن  مشــکل  و  تحریــم  چــون  بهانــه ای  دیگــر  زیــرا  باشــند؛  داخلــی 
کــرد: شــورای رقابــت بایــد  قطعــات اصلــی، وجــود نــدارد. جعفــری تصریــح 
کیفیــت خودروهــای داخلــی  گرفتــن تناســب بیــن قیمــت و  بــا در نظــر 

ــد. کن ــدام  ــا اق ــش قیمت ه کاه ــه  ــبت ب نس

ین حربه هوآوی آخر
ونمایــی کــرد.  بیــن دوگانــه ر شــرکت هــوآوی از گوشــی های هوشــمند P9 و Plus P9 خــود بــا اتــکا بــه قابلیت هــای متعــدد دور
ی 12 مگاپیکســلی و ســیاه و ســفید اســت  بیــن دوگانــه دارنــد کــه یکــی از آن هــا 12 مگاپیکســلی و رنگــی و دیگــر گوشــی های P9 دور

ی دارد. کــه بــه ادعــای ایــن شــرکت، 200 درصــد نــور بیشــتر

در قاب تصویر

»پاتک« ایران به عربستان در بازار نفت گلخانه ای کشاورزی  کاهش قیمت خودرو در سال جاریجزییات پروژه های توسعه  لزوم 

کلیک

اقتصادی

تازه های تکنولوژی
کلیــک ایــن هفتــه قصــد داریــم     در 

سرویس  اقتصادی
 اتابک شهبازی 

کارا را بــه  تــا چنــد تکنولــوژی تــازه و 
شما معرفی کنیم؛ با ما همراه باشید.

رک پک
یــک جعبــه قابــل حمــل و در عیــن حــال  پــک،  رک 
کــه می توانــد بــرای منظورهــای متفاوتــی  ضــدآب اســت 
اســتفاده  مــورد  کوچــک،  اشــیا  جای دهــی  بــر  عــالوه 
ــن  ــوالر و همچنی ــارژر س ــک ش ــه ی ــن جعب ــرد. ای گی ــرار  ق
ــد.  ــرار می ده ــما ق ــار ش ــز در اختی ــوه آل ای دی نی چراغ ق
فضــای داخلــی جعبــه می توانــد گوشــی همــراه، دوربیــن 
کامــل  کوچــک، امــا مهــم شــما را بــا امینــت  و ســایر اشــیا 
در خــود جــای دهــد. پــاور بانــک رک پــک بــا 12000 
پــورت  دو  همزمــان  می توانــد  خروجــی،  آمپــر  میلــی 
یــو اس بــی را پوشــش دهــد. پنــل خورشــیدی نیــز بــه 
ــالوه  ــه ع ــود. ب ــد ب ــترس خواه ــه در دس گان ــورت جدا ص
تمــام مــوارد فــوق ایــن جعبــه بــا برخــورداری از قابلیــت 
می توانــد  می شــود،  فعــال  آب  وســیله  بــه  کــه   SOS
ــزوم نجــات دهــد. ایــن جعبــه   جــان شــما را در مواقــع ل
ــداری  ــل خری ــغ 1۷9 دالر قاب ــه مبل ــا ب ــاده تنه ــارق الع خ

ــت. اس
دوربین ۱۰۰ مگاپیکسلی

کــه از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان   Hasselblad شــرکت
جهــان  در  پیشــرفته  و  حرفــه ای  دوربین هــای 
محســوب می شــود، دو محصــول جدیــد بــا نام هــای 
کــرد.  100c-H۶D و 50c-H۶D را روانــه بــازار خواهــد 
دوربیــن دیجیتالــی 100c-H۶D بــه حســگر CMOS بــا 
کیفیــت 100 مگاپیکســل مجهــز شــده اســت و دوربیــن 
کیفیــت 50  50c-H۶D همــراه بــا حســگر CMOS بــا 
می رســد.  جهانــی  کاربــران  دســت  بــه  مگاپیکســل 
 32995 قیمــت  بــا   100c-H۶D دیجیتالــی  دوربیــن 
دالر و دوربیــن 50c هــم بــا قیمــت 25995 دالر فروختــه 

می شــود.
36۰ Panorama

Panorama 3۶0، بهتریــن برنامــه دوربین پانوراماســت 
صــورت  بــه  درجــه   3۶0 عکســبرداری  امــکان  کــه 
کامــال رایــگان را در اختیارتــان قــرار می دهــد.  حرفــه ای و 
بــا نصــب و اســتفاده از ایــن برنامــه خواهیــد توانســت 
و  کنیــد  تهیــه  مختلــف  مناظــر  از  سراســری  تصاویــر 
کار را بــه ســاده ترین شــکل ممکــن و تنهــا بــا یــک  ایــن 
و  آهســته  حرکــت  و  نمایــش  صفحــه  بــرروی  ضربــه 
گوشــی موبایــل از ســمت چــپ بــه راســت انجــام  مــداوم 
گرفتــه شــده را بــه  دهیــد؛ ســپس برنامــه، عکس هــای 
کنــار یکدیگــر قــرار  صــورت اتوماتیــک و حرفــه ای در 
از  می کنــد.  ایجــاد  یکپارچــه  تصویــر  یــک  و  می دهــد 
دیگــر توانایی هــای ایــن برنامــه می تــوان بــه قابلیــت 
گــذاری آســان و ســریع تصاویــر و عکس هــا در  ک  اشــترا
کــرد. شــبکه های اجتماعــی فیس بــوک و توییتــر اشــاره 

یارانه ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر 
قطع شد

ــت:  گف ــا  ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــل س ــر عام مدی
غیرنیازمنــد  نفــر  هــزار   300 و  میلیــون   3 یارانــه 
هــزار   ۸۷0 حــدود  تعــداد  ایــن  از  کــه  شــد  حــذف 
کردنــد و پــس از بررســی یارانــه 5۶1  نفــر اعتــراض 
ــح  ــر ایــزدی تصری کب ــرار شــد. ا ــاره برق هــزار نفــر دوب
بــه  ســنگین  فشــار  ســبب  هرچنــد  امــر  ایــن  کــرد: 
دولــت یازدهــم بــرای تأمیــن ماهانــه نزدیــک بــه 
ــت  ــالف دول ــا برخ ــده، ام ــال ش ــارد ری ــزار میلی 35 ه
کل  گذشــته ریالــی از بانــک مرکــزی و خزانــه داری 
اســتقراض نشــده و مبالــغ جالــب توجهــی نیــز در امــر 
کمــک بــه نیازمنــدان، تولیــد و شــرکت ها  ســالمت، 
ابتــدای  از  افــزود:  وی  اســت.  شــده  پرداخــت 
کــردن یارانه هــا در اواخــر  اجــرای قانــون هدفمنــد 
گذشــته نزدیــک  ســال 13۸9 تــا پایــان بهمــن ســال 
ــت  ــال پرداخ ــارد ری ــزار میلی ــون و 200 ه ــه 2 تریلی ب
عمرانــی بودجــه  بــه  نزدیــک  رقــم  ایــن  و   شــده 

کشور است. 5 سال 

 شرط بخشودگی جریمه
 دیرکرد

رانندگــی  جریمه هــای  تسویه حســاب  صــورت  در 
جریمــه   95 آذرمــاه  تــا  خــودرو  مالــکان  توســط 
 9۴ ســال  پایــان  تــا  قبــوض  پرداخــت  دیرکــرد 
علنــی  جلســه  در  نماینــدگان  می شــود.  بخشــیده 
گذشــته مجلــس تبصــره الحاقــی یــک الیحــه  روز 
بودجــه 95 را بــه ایــن شــکل در بخــش درآمــدی 
پرداخــت  صــورت  در  کــه  رســاندند  تصویــب  بــه 
رانندگــی  جریمه هــای  قبــوض  تسویه حســاب 
 95 آذرمــاه  پایــان  تــا  خــودرو  مالــکان   توســط 
جریمــه دیرکــرد ناشــی از عــدم پرداخــت تــا پایــان 

می شــود. بخشــیده   9۴ ســال 

فرایند اجرای قانون خودرویی 
کلید خورد

قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  اصالحیــه  تصویــب  بــا 
در  خــودرو  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
زودی  بــه  قانــون  ایــن  اجــرای  دولــت،  هیئــت 
وزارت  قانــون  ایــن  طبــق  شــد.  خواهــد  آغــاز 
بــر  نظــارت  وظیفــه  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
خواهــد  عهــده  بــر  را  قانــون  ایــن  شــدن  اجرایــی 
عملکــرد  بــر  وزارتخانــه  ایــن  بازرســان  و  داشــت 
خــودرو  واردکننــده  و  خودروســاز  شــرکت های 
امیدوارنــد  کارشناســان  کــرد.  خواهنــد  نظــارت 
اجرایــی  آیین نامــه  اصالحیــه  شــدن  اجرایــی  بــا 
قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو 
ســوی  از  مصرف کننــدگان  حقــوق  نقــض  مــوارد 
کاهــش خــودرو  واردکننــدگان  و   خودروســازان 

 یابد.

حتما بخوانید!
3برگزاری جلسه تعاملی مسئوالن... چهارشنبـــــه  25 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 129 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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اجرای 7071 طرح اشتغال 
مددجویان در اصفهان

امــام  امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
گذشــته ســال  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان   خمینــی)ره( 
ح اشــتغال بــرای نیازمنــدان و مددجویــان تحــت  7071 طــر
ملکوتی خــواه  حســن  شــد.  ایجــاد  امــداد  کمیتــه  حمایــت 
بــرای  اشــتغال  ایجــاد  و  توانمندســازی  کــرد:  اظهــار 
از  حمایــت  تحــت  مددجویــان  و  نیازمنــد  خانواده هــای 
در  افــزود:  وی  اســت.  امــداد  کمیتــه  اصلــی  رویکردهــای 
گرفتــه و شناســایی افــراد  ســال 94 بــا تالش هــای صــورت 
ح اشــتغال بــا  مســتعد اشــتغال در اســتان اصفهــان، 7071 طــر
ــغ بــر 864 میلیــارد و 512 میلیــون ریــال  صــرف اعتبــاری بال
بــرای نیازمنــدان و مددجویــان تحــت حمایــت ایجــاد شــد. 
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان 
کــرد: در ایــن زمینــه، 151 میلیــارد و 777 میلیــون  تصریــح 
و  امــداد  کمیتــه  منابــع  از  شــده  هزینــه  اعتبــارات  از  ریــال 
مابقــی از اعتبــارات بانکــی بــوده اســت. ملکوتی خــواه تعــداد 
ح هــای اشــتغال در حــال فعالیــت در اســتان را 41 هــزار و  طر
ح هــای اجــرا  گفــت: بیشــترین طر کــرد و  ح عنــوان  349 طــر
کشــاورزی  شــده در بخــش فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی، 

و دامپــروی اســت.

لزوم توجه خاص 
به اقتصاد صنعت برق

گفــت: مــا  کرمــان  مدیــر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان 
بــه عنــوان بخــش دولــت، بایــد منابــع بیشــتری بــرای توســعه 
زیرســاخت ها در اختیــار داشــته باشــیم؛ امــا به دلیــل تنگناهای 
کــه در این راســتا خواســتار  مالــی ایــن منابــع را در اختیــار نداریــم 
بــرق  صنعــت  اقتصــاد  بــه  دولــت  و  مجلــس  خــاص  توجــه 
عملکــرد  وضعیــت  دربــاره  نصراللهــی  اصغــر  علــی  هســتیم. 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ک کرمــان اظهــار  ــرق اســتان  صنعــت ب
صنعــت بــرق زیرســاخت اســت و دولــت یازدهــم نیــز سیاســت 
گرفتــه و بــا توجــه بــه  کــردن بخــش مولــد را در پیــش  فعــال 
اینکــه صنایــع بزرگــی همچــون فــوالد، معــدن و پتروشــیمی 
گیــری  توســط بخــش خصوصــی در اســتان در حــال شــکل 
اســت، توســعه زیرســاخت ایــن صنایــع یعنــی صنعــت بــرق باید 
رقــم بخــورد. نصراللهــی در زمینــه تولیــد بــرق در اســتان کرمــان 
کــه  کلــی وزارت نیــرو بــر ایــن اســت  کــرد: سیاســت  تصریــح 
صنایــع در تولیــد بــرق مصرفــی مــورد نیازشــان خودکفــا باشــند 
کرده انــد از  و بنابرایــن صنایــع نیــز اقــدام بــه ســاخت نیــروگاه 
کــه ایــن صنعــت، دو نیــروگاه 500 مگاواتــی در  گهــر  گل  جملــه 
کــه اولیــن واحدهــای آن بــا ظرفیــت 320  دســت اقــدام دارد 

ــد. ــدار می آین ــه م ــده ب ــال آین ــگاوات س م

اخبار کوتاه

ذخیره سد زاینده رود 
کمتر از 40 درصد شد

بــا وجــود بارش هــای مناســب ســال آبــی و افزایــش 
 43 کنــون  هم ا ســطحی،  روان آب هــای  نســبی 
خالــی  کشــور  ســدهای  مخــازن  حجــم  درصــد 
شــرکت  آمــار  اســاس  بــر  ایمنــا،  گــزارش  بــه  اســت. 
تــا  مهرمــاه  ابتــدای  از  ایــران،  آب  منابــع  مدیریــت 
18 فروردین مــاه جــاری، حجــم آب ذخیــره شــده در 
کشــور بــا 18 درصــد افزایش نســبت  مخــازن ســدهای 
میلیــون   120 و  میلیــارد   28 بــه  گذشــته  ســال  بــه 
گــزارش،  مترمکعــب رســیده اســت. بــر اســاس ایــن 
گذشــته  کشــور در ســال آبــی  حجــم مخــازن ســدهای 
متــر  میلیــون   910 و  میلیــارد   23 زمــان،  همیــن  در 
کنــون  گــزارش، هم ا مکعــب بــوده اســت. طبــق ایــن 
کشــور نظیــر زاینــده رود  ذخیــره آب در 57 ســد بــزرگ 
کمتــر از 40 درصــد  درودزن، 15 خــرداد و ســد ســاوه 
گــزارش، حجــم ورودی آب  اســت. بــر اســاس ایــن 
گذشــته، 15 میلیــارد و  کشــور در ســال  بــه ســدهای 
کــه در ســال جــاری  ــوده  960 میلیــون متــر مکعــب ب
بــا 51 درصــد افزایــش بــه 24 میلیــارد و 70 میلیــون 
متــر مکعــب رســیده اســت. بــر ایــن اســاس، خروجــی 
گذشــته  آبــی  ســال  در  کــه  کشــور  ســدهای  از   آب 
12 میلیــارد و 810 میلیــون متــر مکعــب بــود، در ســال 
آبــی جــاری بــا 15.2 درصــد افزایــش بــه 14 میلیــارد و 

760 میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت.

کارت بزنید؛ هدیه بگیرید 
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان گفــت: 
کســیرانان و شــهروندان در اســتفاده از  به منظور تشــویق تا
ــرای شــهروندان و  ســامانه هوشــمند، 5 درصــد تخفیــف ب
کرایــه بــرای راننــدگان پیش بینــی شــده  5 درصــد افزایــش 
کنــون 70 درصــد از  کــرد: تا اســت. علیرضــا صلواتــی اظهــار 
ــز  ــمند مجه ــامانه هوش ــه س ــان ب ــهر اصفه ــی های ش کس تا
صــورت  برنامه ریزی هــای  بــا  افــزود:  وی  اســت.  شــده 
گرفتــه در نیمــه اول ســال جــاری، 30 درصــد باقی مانــده 

کســی مجهــز می شــود.  بــه ســامانه هوشــمند تا
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان بــا 
کســی  اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از ســامانه هوشــمند تا
ســامانه  کــه  کســیرانانی  تا از  درصــد   30 کــرد:  تصریــح 
از  کرده انــد،  نصــب  خــود  خــودرو  روی  بــر  را  هوشــمند 
کیــد بــر اینکــه بودجه  ســامانه اســتفاده نمی کننــد. وی بــا تا
ح تشــویقی نیــز تأمیــن شــده  بــرای اعمــال 10 درصــد طــر
کــرد: در پایــان هــر مــاه نیــز، پیامــک پرداخت  اســت، اظهــار 
ســامانه  از  کــه  کســی  تا راننــدگان  بــرای  تشــویقی  کرایــه 

می شــود. ارســال  نیــز،  می کننــد  اســتفاده 

اخبار کوتاه

آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز  علمــی  هیئــت  عضــو 
کشــت دیــم بعضــی  گفــت:  کشــاورزی اســتان اصفهــان 
کــه  گیاهــان دارویــی، بحــث داغــی اســت  گونه هــای  از 
گیاهــان دارویــی و بحــران  گرفتــن پــرورش  بــا رونــق 

ح شــده اســت. کمبــود آب مطــر
گیاه گل و    پنجمین نمایشگاه 

پنجمیــن  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  بحرینی نــژاد  بابــک 
فضــای  و  دارویــی  گیاهــان  گیــاه،  و  گل  نمایشــگاه 
ســبز شــهری، ماهیــان و پرنــدگان تزیینــی از یکــم تــا 
ششــم اردیبهشــت ســال 95 افــزود: در چنــد ســال اخیــر 
گیاهــان دارویــی افزایــش  اســتقبال مــردم از مصــرف 
گیاهــان دارویــی  یافتــه و همیــن امــر، افزایــش پــرورش 
و توجــه بــه اهمیــت روش هــای مختلــف بــرای افزایــش 
در  مؤثــره  مــواد  و  ســطح  واحــد  در  محصــول  میــزان 

گیــاه را بــه دنبــال داشــته اســت. پــرورش 
گیاهــان  تولیــد  پیشــگامان  جــزو  اصفهــان،    

دارویــی
اســتان  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  وی،  گفتــه  بــه 
بعضــی  کــردن  زراعــی  و  اهلــی  زمینــه  در  اصفهــان 
از  دســته  آن  معرفــی  و  دارویــی  گیاهــان  گونه هــای 

معرفــی  کشــور  در  کنــون  تا کــه  تجــاری  گونه هــای 
کیــد  نشــده اند، فعالیــت زیــادی داشــته اســت. وی تا
از  کــه  دارویــی  گیاهــان  گونه هــای  از  بعضــی  کــرد: 
ــا نهــال وارد می شــود  ــذر ی ــه صــورت ب کشــور ب ج از  خــار
انجــام  از  پــس  و  شــده  بررســی  مرکــز  ایــن  توســط 
می شــود.  تولیــد  چرخــه  وارد  تحقیقاتــی  اقدامــات 
کشــاورزی  ایــن عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان جــزو 
گفــت:  اســت،  دارویــی  گیاهــان  تولیــد  پیشــگامان 
شــناخته  دارویــی  گیاهــان  گونــه   1200 از  کنــون  هم ا
گونــه بــه صــورت علمــی بررســی و  شــده در اســتان، 400 

اســت. شــده  معرفــی 
   لزوم تخصصی برگزار شدن نمایشگاه

گیاهــان دارویــی  گیــاه و  گل و  گفتــه وی نمایشــگاه  بــه 
از  کــه  یکــی از بهتریــن فرصت هــا در هــر ســال اســت 
گونه هــای جدیــد  کارشناســان ایــن حــوزه  طریــق آن، 
بررســی شــده را بــه بهره بــرداران ایــن بخــش معرفــی 
می کننــد.  دنبــال  را  حرفــه ای  بحث هــای  و  کــرده 
تخصصــی  چــه  هــر  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  بحرینی نــژاد 
کــرد: در مــدت  برگــزار شــدن ایــن نمایشــگاه خاطرنشــان 

برگــزاری نمایشــگاه، تولیدکننــدگان محصــوالت جدیــد 
گیاهــان دارویــی می تواننــد مخاطــب خــاص خــود را 
بیابنــد، ســرمایه گذاران را جــذب و روش هــای جدیــد 

کننــد. گیاهــان دارویــی را معرفــی  کاشــت و تولیــد 
گیاهان دارویی   مصرف نادرست 

زینتــی  جنبــه  دارای  دارویــی  گیاهــان  دربــاره  وی 
گیاهــان  گفــت: این گونــه  ماننــد بابونــه یــا تاتــوره نیــز 
صــورت  بــه  ایرانــی  خانه هــای  در  کــه  سال هاســت 
گســترش فرهنــگ اســتفاده از  زینتــی وجــود دارد؛ امــا 
ــوه  ــاره نح ــانی درب ــالع رس ــش اط ــه افزای ــوط ب ــا من آن ه

درســت مصــرف آن هاســت؛ زیــرا مصــرف نادرســت هــر 
ــر نبــودن  ــر مؤث ــاه دارویــی توســط بیمــاران، عــالوه ب گی
کنــد.  وارد  جبران ناپذیــری  ضررهــای  می توانــد  آن 
کشــاورزی اســتان  عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات 
گیاهــان دارویــی موجــود در  اصفهــان دربــاره اســتفاده از 
ــا اســطوخودوس  فضــای ســبز شــهری ماننــد رزمــاری ی
فضــای  آلودگی هــای  دلیــل  بــه  گیاهــان  ایــن  گفــت: 
در  کــه  نیســتند  اســتفاده  قابــل  خیابان هــا  و  شــهری 
مــردم  عمــوم  بــه  وســیعی  اطالع رســانی  زمینــه  ایــن 
صــورت نگرفتــه و متأســفانه برخــی شــهروندان اقــدام 
گیاهــان می کننــد.  کــردن از ایــن  بــه چیــدن و اســتفاده 
گیاهــان دارویــی  وی همچنیــن علــت افزایــش مصــرف 
گرانــی هزینه هــای مراجعــه بــه پزشــک  توســط مــردم را 
آســانی  همچنیــن  و  شــیمیایی  داروهــای  قیمــت  و 
گفــت:  گیاهــان دارویــی دانســت و  روش هــای مصــرف 
کــه از مصــرف داروهــای  بســیاری از افــراد بــه ایــن دلیــل 
گیاهــان دارویــی روی  شــیمیایی جــواب نگرفته انــد بــه 
می آورنــد. همچنیــن طرفــداران مصــرف محصــوالت 
بیشــتر  دارویــی  گیاهــان  مصــرف  بــه  نیــز  ارگانیــک 

هســتند. عالقه منــد 

کرد: کشاورزی استان اصفهان اعالم  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 

کشور گیاهان دارویی  اصفهان، پیشگام در تولید 

معاونــت  برون ســپاری  و  الکترونیــک  شهرســازی  مدیــر 
کلیــه  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی 
از  شــهرداری  فعالیت هــای  دفترخانــه  و  بانک هــا  اســتعالم 

می گیــرد.  صــورت  پیشــخوان  دفاتــر  طریــق 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  بــه 
ایــن  کــرد:  اظهــار  مهدویــان  وحیــد  اصفهــان، 
ح برون ســپاری و  اقــدام در راســتای اجــرای طــر
ارایــه خدمــات شهرســازی شــهرداری اصفهــان از 
طریــق دفاتــر پیشــخوان از اوایــل اردیبهشــت ماه 
ســال 94 از منطقــه 6 و پاســخگویی فرم هــای 
اســتعالم بانــک آغــاز و بــه تدریــج تــا اواخــر ســال 

کلیــه اســتعالمات بانــک و  94 در تمــام مناطــق و پاســخگویی 
دفترخانــه اجــرا و پیــاده شــد. 

وی ادامــه داد: طبــق آمــار پیوســت جمعــا تعــداد 15 هــزار و 274 
که در این میان شــهرداری منطقه  پاســخ اســتعالم انجام شــده 
 7 بــا تعــداد 3 هــزار و 126 اســتعالم، باالتریــن آمــار و مناطــق 6

10 و 12 در جایگاه هــای بعــدی قــرار دارنــد. مدیــر شهرســازی 
برون ســپاری معاونــت شهرســازی و معمــاری  و  الکترونیــک 
شــهرداری اصفهــان در ادامــه تصریــح کــرد: همچنیــن پرداخــت 
بانــک  بــه جــز  انتقــال شــهرداری  و  نقــل  عــوارض 4 درصــد 
کلیــه بانک هــا قابــل پرداخــت  شــهر از طریــق 
بــه  کــرد: طبــق هماهنگــی  بیــان  اســت. وی 
عمــل آمــده بــا مدیــر درآمــد شــهرداری اصفهــان 
ح تکریــم اربــاب رجــوع و تســریع  در جهــت طــر
و تســهیل در پاســخگویی بــه مراجعــان، مقــرر 
شــد پرداخــت قبــض عــوارض 4 درصــد نقــل و 
کــه پیــش از ایــن تنهــا از طریــق بانــک  انتقــال 
گانــه شــهرداری انجــام می گرفــت، بــه  شــهر و در مناطــق 15 
عابــر  دســتگاه های  کلیــه  طریــق  از  و  غیرحضــوری  صــورت 
بانــک، اینترنــت و ... قابــل پرداخــت شــود. مهدویــان افــزود: 
ایــن خدمــت در راســتای توســعه شهرســازی الکترونیــک بــه 

گرفتــه اســت. شــهروندان محتــرم اصفهــان صــورت 

اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  تکنولــوژی  معــاون 
گفــت: ســال 1395 بــا اجــرای برنامه هــای توســعه ای 
مختلــف، فصــل جدیــدی در فعالیــت مجموعــه فــوالد 

مبارکــه آغــاز خواهــد شــد. 
ــی  ــرزاد ارزان کیمیــای وطــن، ف ــزارش  گ ــه  ب
گــروه فــوالد مبارکــه در  بــا اشــاره بــه اینکــه 
موفقیت هــای  بــه  توانســت   1394 ســال 
کــرد: در زمینــه  زیــادی دســت یابــد، اظهــار 
کســب جوایــز متعــدد داخلــی و خارجــی و 
همچنیــن در عرصــه صــادرات توانســتیم 
موفقیت هــای بســیاری بــه دســت آوریــم 

ادامــه  نیــز  ســال 1395  در  رونــد  ایــن  امیدواریــم  کــه 
ــرای  ــا بیــان اینکــه چشــم اندازی بهتــری ب ــد. وی ب یاب
کشــور در ســال جــاری  فــوالد مبارکــه و صنعــت فــوالد 
برنامه هــای  مــی رود  انتظــار  افــزود:  می شــود،  دیــده 
جدیــد  ســرمایه گذاری های  و  مبارکــه  فــوالد  توســعه 

ــا در ســال  ــب فاینانــس محقــق و منعقــد شــوند ت در قال
1395 فصــل جدیــدی در فعالیت هــای فــوالد مبارکــه 

آغــاز شــود. 
اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  تکنولــوژی  معــاون 
توســعه  برنامه هــای  کــرد:  اضافــه 
فــوالد  ح  طــر قالــب  در  مبارکــه  فــوالد 
گــرم شــهید خــرازی و  ــورد  سپیددشــت، ن
توســعه فــوالد هرمــزگان دنبــال می شــود 
و بــا اجرایــی شــدن آن هــا بــدون شــک 
فعالیت هــای  در  چشــمگیری  تحــول 

می شــود.  ایجــاد  مبارکــه  فــوالد 
ــا  ــت قیمت ه ــه وضعی ک ــی  ــن پیش بین ــالم ای ــا اع وی ب
در بــازار فــوالد امســال بهتــر از ســال قبــل خواهــد بــود 
کــرد: از اواخــر ســال 1394 قیمت هــا در بــازار  تصریــح 
امســال  امیدواریــم  و  یافــت  افزایــش  اندکــی  فــوالد 

وضعیــت قیمتــی بهتــری را در بــازار شــاهد باشــیم.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
پیش بینی بهبود قیمت ها در بازار فوالد ۹۵

مدیر شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان:
کلیه استعالم های شهرداری از طریق دفاتر پیشخوان انجام می شود

گهی ابالغ آ
ونده:9509980358600040  پر شماره   9510460358600004: خواست  در  شماره 
اینکه  به  نظر  احتراما،  تنظیم:1395/01/18  یخ  تار شعبه:950040  بایگانی  شماره 
وش مال غیر سه دانگ از  زند منوچهر به اتهام فر رگ زاد ایمانی فر آقای حمید رضا بز
ششدانگ پالک ثبتی 4498/594 واقع در بخش 5 اصفهان موضوع شکایت علی 
پرسی تحت  ونده کالسه 950040 ب 7 از طرف این باز د ، در پر زند محمو ورش فر پر
دن محل اقامت ایشان ممکن  یه بواسطه معلوم نبو تعقیب هستند و ابالغ احضار
دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است.  نگردیده 
یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
 4 شماره  مجتمع  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  7 شعبه  در  آگهی  انتشار 
اصفهان واقع در خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی 
یخ انتشار  د. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تار به اتهام خویش حاضر شو
ینه انتشار بر عهده دادگستری اصفهان  آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. هز
انقالب  و  عمومی  دادسرای  هفتم  شعبه  پرس  باز الف  شماره:1240/م  باشد.  می 

اصفهان – مهدی اسماعیلی

گهی ابالغ آ
ونده:9409980359500380  پر شماره  درخواست:9510460359500006  شماره 
یخ تنظیم : 1395/01/18 نظر به اینکه متهم مینا  شماره بایگانی شعبه : 940401 تار
اتهام  به  ونده 940401 ب 16  پر این دادسرا در  از طرف  زند سید جواد  حسینی فر
است  تعقیب  تحت  حبیب  زند  فر فتحی  عبدالرضا  شکایت  حسب  کالهبرداری 
است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ  و 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در  آگهی  انتشار  یخ  تار از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در 
پرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام  شعبه 16 باز
یخ انتشار آگهی  از تار از یکماه  د در صورت عدم حضور پس  خویش حاضر شو
پرسی محمد  باز الف شعبه 16  قانونی معمول خواهد شد. شماره:1241/م  اقدام 

رضا قرهی

گورتانی قای رضا مستاجران  گهی ابالغ به آ آ
حسب  سرقت  اتهام  به  اصغر  زند  فر گورتانی  مستاجران  رضا  آقای  اینکه  به  نظر 
ونده  پر در  پرسی  باز این  طرف  از  اکبر  زند  فر زهرانی  کاظمی  سعید  آقای  شکایت 
دن  نبو معلوم  بواسطه  یه  احضار ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  3618ب/23  کالسه 
آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله   ، نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل 
یخ انتشار آگهی در  دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تار
اصفهان  آتشگاه  خیابان  در  واقع  اصفهان  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  23 شعبه 
از  د. در صورت عدم حضور پس  اتهام خویش حاضر شو به  جهت پاسخگویی 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. شماره:1242/م  یک ماه از تار

یم شاهرخ پرس شعبه 23 دادسرای عمومی اصفهان -عبدالکر الف باز
گهی ابالغ آ

ونده:9409980358100980  پر شماره  خواست:9510460358100001  در  شماره 
یخ تنظیم:1395/01/17 نظر به اینکه آقای علی  شماره بایگانی شعبه :941066 تار
ونده 941066 شعبه  زند علی بابا متهم به کالهبرداری به شماره پر اکبر جعفری فر
از  و وقت حضور ظرف یک ماه پس  پرسی دادسرای اصفهان می باشند  باز دوم 
 174 ماده  حسب  متهم  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  باشد  می  آگهی  انتشار 
وزنامه های کثیر االنتشار  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر

د و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت  طبع و نشر می شو
یه ابالغ شده تلقی و تصمیم  ر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضار مقر
پرس  مقتضی اتخاذ خواهد شد. شماره : 1243/م الف عبدالحسین مرادی – باز

شعبه دوم دادسرای اصفهان

گهی احضار متهم  آ
شماره  ونده:9409980365100190  پر شماره  نامه:9510110365100010  شماره 
د   940199 کالسه  ونده  پر در  تنظیم:1395/01/17  یخ  تار شعبه:940199  بایگانی 
زند قربانعلی به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موضوع  32 آقای مجید احمدی فر
با  آقای عبداهلل مختاری و خانم فاطمه مختاری تحت تعقیب می باشد.  شکایت 
دن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی  توجه به مجهول المکان بو
می  آگهی  محلی  االنتشار  کثیر  های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
یخ نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری دادسرای  گردد تا ظرف یک ماه از تار
وی پمپ  وبر عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه ر
ر  ین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقر بنز
دوم  و  سی  شعبه  دادیار  الف  م  شماره:1251/  گردد.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

مجتمع قضائی شماره 2 اصفهان

گهی احضار متهم  آ
شماره  ونده:9409980365100223  پر شماره  نامه:9510110365100014  شماره 
د   940234 کالسه  ونده  پر در  تنظیم:1395/01/17  یخ  تار شعبه:940234  بایگانی 
32 آقای ابراهیم جنترانی به اتهام خیانت در امانت نسبت به چک شماره 439536 
موضوع شکایت آقای جواد هاشم زاده تحت تعقیب می باشد. با توجه به مجهول 
دن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک  المکان بو
وزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه  نوبت در یکی از ر
یخ نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مجتمع  از تار
ین حاضر و از اتهام  وی پمپ بنز وبر شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه ر
ر تصمیم مقتضی اتخاذ  انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقر
می گردد. شماره:1252/ م الف دادیار شعبه سی و دوم مجتمع قضائی شماره 2 

اصفهان
گهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه آ

مرجع رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب در خواست رضا سطوت به طرفیت شهناز- 
یر  زهرا – مهناز- ملوک – علیرضا – محمد رضا همگی شهرتین سطوت قرار تحر
ترکه مرحوم خانم سکینه حیدری موسی آبادی طی شماره 17 مورخ 95/1/21 در 
وز 3 مورخ 95 ساعت  شورای حل اختالف صادر و وقت اجرای قرار ساعت 26 ر
3/30 عصر تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آن ها ، بستانکاران 
د  و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شو
در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ رحیم 
عدم  شوند.  حاضر  اختالف  حل  شورای   – پور  نیلی  مدرسه  وی  وبر ر  – ارباب 
د. شماره: 1183/ م الف دفتر شعبه  حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بو

42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی احضار آ
شماره  ونده:9209980360101596  پر شماره  ابالغیه:9510100354500210  شماره 
خز  آقای  شاکی  اینکه  به  نظر  تنظیم:1395/01/21  یخ  تار شعبه:941438  بایگانی 

زمجوف خونکار شکایتی علیه آقای رضا محمد نژاد دائر بر مزاحمت تلقی  علی ر
در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 
خ   – اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   119( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   119
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 
طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه بایگانی 941438 ک 119 دو ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/03/16 ساعت 08:30 صبح تعیین شده است. و نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون ایین دادرسی 
وز نامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر  کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
و  د  شو حاضر  ر  مقر وقت  در  رسیدگی  جهت  گردد  می  دعوت  متهم  از  و  د  شو می 
مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  یه  احضار حضور  عدم  صورت  در 
د / شماره : 1253/ م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری  اتخاذ خواهد نمو

2 اصفهان / نامداری
گهی احضار  آ

شماره  ونده:9409980359501368  پر شماره  ابالغیه:9510100354500152  شماره 
یخ تنظیم:1395/01/18 نظر به اینکه شاکی آقای سید  بایگانی شعبه:941322 تار
زند تقی  د شکایتی علیه آقای اسماعیل رضایی فر زند محمو میثم عبدالهی دامنه فر
دائر بر خیانت در امانت در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که 
جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( 
دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  در  واقع 
کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و به کالسه بایگانی 941322 
ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/12 ساعت نه و نیم  تعیین 
 174 ماده  استناد  به  باشد  می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  و  است.  شده 
وز نامه های کثیر االنتشار  قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از ر
ر  د و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقر محلی طبع و نشر می شو
یه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم  د و در صورت عدم حضور احضار حاضر شو
د / شماره : 1254/ م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه  مقتضی اتخاذ خواهد نمو

کیفری 2 اصفهان / نامداری
گهی ابالغ آ

9309980350601205شماره  ونده:  پر 9510100350600488شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/21 خواهان خانم شهال تورشیزی  بایگانی شعبه: 931381 تار
اصفهانی با وکالت آقای محمدی  دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان وحید 
یف زاده با وکالت آقای محسن  نوشاد و عبدالرسول توکلی گارماسه و مرتضی شر
ید  به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جلب  فر
ثالث )مالی منقول و غیر منقول( و استرداد ثمن معامله تقدیم دادگاه های عمومی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و  ارجاع   220 شماره  اتاق   2 طبقه   - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
کارشناسی  یه  نظر اینکه  به  توجه  با  گردیده  9309980350601205ثبت  کالسه   به 
وصول گردیده است و خوانده آقای وحید نوشاد مجهول المکان می باشد و بنا 
ید و به تجویز ماده 73 قانون آیین  به تقاضای وکیل خواندگان آقای محسن فر
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نشر  از  پس  فوق   خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت 
یه  د نظر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
اعالم  این شعبه  به  وز  ر  7 دارد ظرف  اعتراضی  و چنانچه  یافت  در را  کارشناسی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  حقوقی  دادگاه  الف  م   /1255  : شماره  نماید. 

شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980350601231شماره  ونده:  پر 9510100350600500شماره  ابالغیه:  شماره 
اعتباری  تعاونی  خواهان   1395/01/21 تنظیم:  یخ  تار  941384 شعبه:  بایگانی 
مهردادی   د  مسعو و  توکلی  نظری  حسین  محمد  آقایان  نمایندگی  به  ئمه  اال ثامن 
مطالبه  خواسته  به  دستجردی  مرادی  سعید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
تامین  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
ده که جهت  خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  9409980350601231ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/29 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول 
دن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  المکان بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خوانده    پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1256/م الف  را دریافت و در وقت مقر

دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

ایراد صدمه  در  اتهام مشارکت  به  زند مهراب  فر ندا علیاری  ابالغ  آگهی  پیشنویس 
ونده کالسه 940699 تحت  بدنی عمدی و توهین و....، از طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده  تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبو
است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به 
نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای 
د در صورت عدم  اتهام خویش حاضر شو به  انقالب جهت پاسخگویی  و  عمومی 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره 

: 1257/ م الف بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب طالبی
گهی ابالغ آ

زند ابراهیم به اتهام مشارکت در ایراد صدمه  پیشنویس آگهی ابالغ حمید میزبانی فر
ونده کالسه 940699 تحت  بدنی عمدی و توهین و ...، از طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده  تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبو
است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به 
نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای 
د در صورت عدم  اتهام خویش حاضر شو به  انقالب جهت پاسخگویی  و  عمومی 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شماره 

: 1258/ م الف بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب طالبی
گهی ابالغ آ

ونده:9409980365601583  پر شماره   9510460365600002 خواست:  در  شماره 
شماره بایگانی شعبه : 941588 تاریخ تنظیم:1395/01/18 پیشنویس آگهی ابالغ 
ونده کالسه  جواد پاکدل به اتهام ضرب و جرح عمدی از طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت  یه بواسطه معلوم نبو 941588 تحت تعقیب است و ابالغ احضار
آیین دادرسی در  قانون  او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
یخ انتشار آگهی در شعبه  امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تار
40 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
یخ انتشار آگهی اقدام قانونی  از تار از یک ماه  د در صورت عدم حضور پس  شو
و  معمول خواهد شد. شماره :1262 دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی 

انقالب اصفهان – رجبی مقدم

حتما بخوانید!
لزوم توجه خاص به اقتصاد صنعت برق چهارشنبـــــه  25 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 129 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



 نگاهــی بــه رشــد صنعــت سریال ســازی ترکیــه 
سرویس فرهنگی

   دامون رشیدزاده
هــوش را از ســر هــر صاحــب ذوقــی می پرانــد. 
تنهــا کافــی اســت نگاهــی بــه ایــن آمــار بیندازیــد: ترکیه در ســال 
2004 تنهــا 10 میلیــون دالر از صــادرات ســریال هایش درآمــد 
کشــور مــا رقــم جالــب توجهــی  کــه البتــه در مقایســه بــا  داشــت 
اســت؛ امــا ایــن رقــم در ســال 2012 بــه حــدود 200 میلیــون دالر 
رســید و پیش بینــی ترک هــا بــرای امســال، رقمــی در حــدود 
350 میلیــون دالر اســت. اینکــه 350 میلیــون دالر بــه ریــال یــا 
را خودتــان حســاب  حتــی تومــان خودمــان چقــدر می شــود 
ــینما و  ــت س ــه صنع ک ــر دارد  ــدر صف ــم این ق ــن رق ــا ای ــد؛ ام کنی
تلویزیــون مــا را یــک تــکان اساســی بدهــد. بــا ایــن اعــداد و 
کــه مــا فقــط آنتالیایــش را  کشــور همســایه  کنــون  ارقــام هم ا

سریال ســازی  بــزرگ  صنعــت  دومیــن  می شناســیم،  خــوب 
جهان را در اختیار دارد.

   هزینه
ــه  ــی ترکی ــزارش میــدل ایســتای، هــر مجموعــه تلویزیون گ ــه  ب
کــه هــر اپیــزود ۱۳۰  کــم شــامل ۴۰ اپیــزود می شــود  دســت 
دقیقــه اســت و معمــوال ســاالنه ۵۲۰۰ ســاعت از برنامه هــای 
تلویزیون هــای محلــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. ایــن 
هــزار   ۲۰۰( لیــر  هــزار   ۶۰۰ متوســط  بودجــه  بــا  مجموعه هــا 
کــه بیشــتر ایــن هزینــه  دالر( بــرای هــر اپیــزود تهیــه می شــوند 
صــرف طراحــی لبــاس و صحنــه، تجهیــزات فنــی و بازیگــران 

می شــود.
  بازارهای جدید

کــه در خاورمیانــه بــه دلیــل تحــوالت سیاســی  مدتــی اســت 
شــده  رکــود  دچــار  ترکــی  مجموعه هــای  بــازار  تنش هــا،  و 
مجموعه هــای  جهــان،  در  دیگــری  نقطــه  در  امــا  اســت؛ 
آمریــکای  کشــورهای  کردنــد. در  بــازار جدیــدی پیــدا  ترکــی 
بــه  ترکیــه  مشــهور  مجموعه هــای  از  بســیاری  جنوبــی 
کــه مســئله عشــق و انتقــام و  گویــا زمانــی  نمایــش درمی آینــد؛ 
خانــواده باشــد، دیگــر مــرز جغرافیایــی معنایــی نــدارد. یکــی از 
مجموعه هــای مشــهور ترکیــه »عشــق ممنــوع« بــود؛ آخریــن 
قســمت ایــن ســریال ۵۹ درصــد بیننــده تــرک در ســال ۲۰۱۰ 

کســتان  کشــور پا  داشــت. آخریــن قســمت ایــن مجموعــه در 
بیــش از ۹۰ میلیــون بیننــده داشــت. ایــن نخســتین مجموعــه 

گری داشــت. کــه چنیــن تماشــا کســتان بــود  خارجــی در پا
  تفاوت فاحش واقعیت و زندگی روزمره

ترکــی  مجموعه هــای  صحنه هــای  ویژگی هــای  میــان  از 
کــه شــخصیت ها  کــرد  می تــوان بــه خانه هــای بــزرگ اشــاره 
کــه می خواهنــد بــه مهمانــی  گویــی  بــا لباس هــای شــیک - 
کنیــد  گــر بــه ترکیــه ســفر  شــب برونــد - در آن نشســته اند. ا
کمتــر از همــه ببینیــد، همیــن  کــه ممکــن اســت  تنهــا چیــزی را 
کــه اخیــرا داعــش هــر روز  زندگــی اشــرافی اســت. درســت اســت 
یــک نقطــه از ترکیــه را منفجــر می کنــد، امــا در زمــان آرامــش 
ایــن کشــور هیــچ خبــری از تیراندازی هــا و محافظــان پــر تعــداد 
فاحــش  تفــاوت  علی رغــم  نیســت؛  اشــرافی  خانه هــای  در 
خاورمیانــه  و  ترکیــه  مــردم  روزمــره  زندگــی  بــا  فیلم هــا  ایــن 
بیشــتر  روز  هــر  ســریال هایی  چنیــن  دیــدن  بــرای   عالقــه 

می شود. 
ســریال های ترکــی در مقایســه بــا رقبــای آمریکایی زبــان بــه 
کندتــر هســتند و عواطــف و احساســات اغــراق شــده و  مراتــب 
گویــا همیــن اغراق هــا بــر  کــش دار دارنــد؛ امــا  ســکانس هایی 
دل مخاطبــان خاورمیانــه ای نشســته و آن هــا را هــر روز بــرای 

دیــدن ایــن ســریال ها تشــنه تر می کنــد.

  رقابت ما و ترک ها
کیمیــا بــه  گــر قــرار باشــد مــا بــا ســریال های پرخرجــی همچــون  ا
کشــور همســایه برویــم نتیجــه از همیــن  جنــگ ســریال های 
ــی هــم ســنگین تر و  ــم خیل ــر نروی گ ــوم اســت و شــاید ا اآلن معل
ــا ایــن  کشــور م کــه در  ــر باشــد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت  متین ت
کــه بتوانیــم رودرروی حریــف قــد علــم  ظرفیــت وجــود دارد 
شــبکه های  در همیــن  نه چنــدان دور  زمان هــای  در  کنیــم. 
میلیون هــا  کــه  می شــد  ســاخته  ســریال هایی  خودمــان، 
شــده  برنامه ریــزی   جهانی تــر  کمــی  گــر  ا و  داشــت  بیننــده 
کننــد. ســریال هایی  بودنــد، می شــد حداقــل خاورمیانــه را فتــح 
همچــون شــب های بــرره، میــوه ممنوعــه، هــزار دســتان یــا 

نمونه هــای جدیدتــرش قهــوه تلــخ و شــهرزاد و ...

نگاهی به صنعت سریال سازی در ترکیه

ترک ها، فاتحان سریال در خاورمیانه

کــه  کارگــردان فیلــم »یتیم خانــه ایــران«  ابوالقاســم طالبــی، 
ــر را  ــن اث ــت ای ــده اس ــاخته ش ــال ۱۲۹۵ س ــی س ــاره قحط درب

نوعــی وســترن ایرانــی می دانــد. 
ــینمایی  ــم س ــی فیل کارگردان ــا  ــرا ب ــه اخی ک ــی  ــم طالب ابوالقاس

اســت شــده  خبرســاز  ایــران«   »یتیم خانــه 
بــروز  بــا موضــوع  اثــری  تولیــد  دربــاره ضــرورت 
گفــت: وقتــی   قحطــی در ایــران در ســال ۱۲۹۵ 
و  می دهــد  خ  ر فاجعــه ای  دنیــا  از  گوشــه ای  در 
یــک صــدم جمعیتــی کــه در قطحــی ایــران از بین 
رفتنــد، جانشــان را از دســت می دهنــد، برایشــان 
را  یادشــان  ســال  هــر  و  می گیرنــد  بزرگداشــت 

گرامــی می دارنــد؛ امــا صــد ســال پیــش در ایــران نیمــی از 
کســی حرفــی نــزد.  کشــور از بیــن رفتنــد و  جمعیــت 

تأثیــر  و  زمــان  آن  سیاســی  دالیــل  بــه  بنــا  افــزود:  وی 
کنــده ای  انگلیســی ها بــر ایــران، اســناد و مــدارک بســیار پرا

ــی  ــود؛ در صورت ــاد می ش ــه ی ــن فاجع ــر از ای کمت ــود دارد و  وج
کشــور مــا محســوب می شــود.  کــه یکــی از وقایــع مهــم تاریــخ 
و  شــود  ســاخته  کاری  چنیــن  بــود  الزم  دلیــل  همیــن  بــه 
ــک  ــا ی ــحالم ب ــتیم خوش ــه داش ک ــواری هایی  ــم دش ــی رغ عل
کار را بــه ســرانجام   تیــم خــوب توانســتیم 

برسانیم. 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  »نغمــه«  کارگــردان 
را  فیلمــش  شــهریور  اواخــر  دارد  نظــر  در 
در  مــردم  اســتقبال  دربــاره  کنــد،  کــران  ا
کــرد: تجربــه  کــران عمومــی پیش بینــی  ا
گیشــه از فیلم هــای  نشــان داده اســت در 
تاریخــی خیلــی اســتقبال نمی شــود. البتــه ایــن، بــه ایــن 
کــه »یتیم خانــه ایــران« مخاطــب نخواهــد  معنــی نیســت 
ــر  ــن اث ــده ای ــد بینن ــر می توانن ــی دیگ ــه در فضای ــت؛ بلک  داش

باشند.

گفت؛ طالبی از »یتیم خانه ایران« 
باید درباره قحطی در ایران فیلم می ساختیم

تلویزیونــی  مجموعه هــای  نویســنده  کایــدان،  بابــک 
برنامــه  موفق تریــن  همچنــان  »خندوانــه«،  می گویــد: 
ــر و  تلویزیــون اســت؛ هــم بــه خاطــر صداقــت در ســاخت اث
هــم نیــاز مــردم بــه خندیــدن و از طرفــی اجــرای رامبــد جوان 

کار دارد، ایــن  ــه در  ک ــرژی بســیار مثبتــی  و ان
برنامــه بــه نظــرم موفق تریــن بــوده اســت. 
یــدک  را  سیاســی  انــگ  هیــچ  »خندوانــه« 
نمی کشــد و صرفــا بــه احتــرام مــردم ســاخته 
کــه  می شــود؛ بنابرایــن مخاطــب هــم کاری را 
گذاشــته شــود دوســت دارد.  بــه آن احتــرام 
بــه نظــرم برنامــه رامبــد جــوان حــالل ســاخته 

کــه مــردم واقعــا آن را دوســت دارنــد.  می شــود؛ چــرا 
وی در ادامــه صحبت هایــش دربــاره  برنامــه »دور همــی« 
شــبکه نســیم توضیــح داد: ایــن برنامــه هــم در مجمــوع 
کمتــر از »خندوانــه« موفــق بــود.  خــوب بــود؛ امــا بــه نظــرم 

کار خارجــی دیگــری اســت  گــر »دور همــی« شــبیه بــه یــک  ا
گــر همــان ابتــدای برنامــه  بــه نظــرم ایــرادی نــدارد؛ امــا ا
کــه  همان طــور  بــود؛  بهتــر  خیلــی  می شــد،  داده  اطــالع 
کــرد  رامبــد جــوان در بخشــی از برنامــه »خندوانــه« اعــالم 
برنامــه  یــک  از  نمونــه ای  بخــش  ایــن  کــه 
خارجــی اســت. بــه نظــرم همیــن صداقــت در 
کار برنامــه را موفــق می کنــد؛ امــا در مجمــوع 
بــه نظــرم بــاز هــم ایــراد بــه حســاب نمی آیــد. 
احســاس می کنــم نــوآوری ویــژه ای در »دور 
کارهــای  کار شــبیه بــه  همــی« نبــود و ایــن 
ســابق تیــم آقــای مدیــری اســت؛ ولــی بــا ایــن 
حــال ایــن برنامــه هــم در روزهــای نــوروز خــوب دیــده شــد 
و بــه نظــرم »دور همــی« و »خندوانــه« امتیــازات ویــژه ای 
دیــده  بیشــتر  نــوروزی  بــه ســریال های  نســبت  و  گرفتنــد 

شــدند.

حرف و نقل
خصوصــی  کــران  ا مراســم  در  حمیدیــان  بابــک   -
کریمــی، خطــاب  ج  خ هــا« آخریــن اثــر زنده یــاد ایــر »نیمر
گفــت:  بــه علــی جنتــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
کــران معاصــر  ا »ایــن فیلــم در آشــوب فیلم هــای شــاِد 
مهجــور اســت. فقــط می توانــم بگویــم آقــای جنتــی قــدر 

گــروه هنــر و تجربــه را بدانیــد.«
»ســالم  کارگــردان  محمدپــور،  قربــان  گفتــه  بــه   -
 ۲۳ دوشــنبه  روز  فیلــم  ایــن  فیلمبــرداری  بمبئــی«، 

رســید. پایــان  بــه  تهــران  در  فروردین مــاه 
ــا علیرضــا  - سرپرســت آنســامبل »ذاســتا« از همــکاری ب
کنســرت های شهرســتان و ضبــط اولیــن  قربانــی در تــور 
بــا  مجموعــه  ایــن  مســتقل  کنســرت  برپایــی  و  آلبــوم 

عنــوان »چهــار فصــل بــاغ ایرانــی« خبــر داد.
- معــزی، تهیه کننــده برنامــه »دســتپخت« شــبکه یــک 
در  برنامــه  ایــن  در  دیگــری  خارجــی  داوران  حضــور  از 
کــه پخــش مســابقه از ســه  کــرد  ســال ۹۵ خبــر داد و بیــان 

روز در هفتــه بــه پنــج روز افزایــش یافتــه اســت.
فیلــم  کــه  اســت  معتقــد  آهنگــر  باشــه  محمدعلــی   -
»نفــس«، بــرگ برنــده پیــام صلــح در ســینمای ایــران 
اســت و در شــرایط فعلــی ایــن فیلــم می توانــد یــک امتیــاز 
مثبــت بــرای ســینمای ایــران در جشــنواره جهانــی فجــر 

ــد. باش
و  رادیــو  پیشکســوت  هنرمنــد  عبــدی،  رضــا   -
کــه بــا نقــش  برنامــه بــه یادماندنــی »جمعــه ایرانــی« 
ــرای بســیاری از عالقه منــدان رادیــو  »آمیزعبدالطمــع« ب
کهولــت ســن  شــناخته شــده اســت، ایــن روزهــا بــه دلیــل 

می بــرد. به ســر  منــزل  در  بیشــتر  کســالت،  و 
»نگاهمــان  نمایــش  بازیگــر  کرامتــی،  مســعود   -
تمریــن  مشــغول  روزهــا  ایــن  کــه  می گویــد  می کننــد« 
هســتند تــا ایــن اثــر اجــرای جدیــد خــود را در تماشــاخانه 

ببــرد. صحنــه  روی  مســعودیه 
کــه بــر اســاس یــک داســتان واقعــی و بــا  - فیلــم »اتــاق« 
اقتبــاس از یــک رمــان ســاخته شــده، موفــق شــد برنــده 

کادمــی ایرلنــد شــود. بــزرگ جوایــز آ
کــه داســتان جاسوســی  - فیلــم »بــا وجــود بــارش بــرف« 
ماه هــای  در  می کنــد،  دنبــال  را  روســیه  و  آمریــکا  در 
نمایــش  بــه  اروپایــی  کشــورهای  ســینماهای  در  آتــی 

درمی آیــد.
درآمــد  ع  مجمــو از  درصــد   24 کــه  اروپــا  ســینمای   -
در  اختصــاص می دهــد،  بــه خــود  را  ســینمای جهــان 
ع فــروش خــود را بــه 9.76  ســال 2015 میــالدی مجمــو

رســاند. دالر  میایــارد 

سخن روز

همزمان با ایام سالروز صدور فرمان امام خمینی)ره( 
مبنی بر افتتاح حساب ۱۰۰؛

  رهبر معظم انقالب اسالمی 
 ۲۰۰ میلیون ریال به حساب 

کردند ۱۰۰ امام اهدا 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــالع  گــزارش  ــه  ب
رســانی مقــام معظــم رهبــری،  همزمــان بــا ایــام ســالروز 
افتتــاح  بــر  مبنــی  خمینــی)ره(  امــام  فرمــان  صــدور 
کمــک بــه مســکن محرومیــن و  حســاب ۱۰۰ جهــت 
تشــکیل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی حضــرت آیــت 
اهلل خامنــه ای مبلــغ ۲۰۰ میلیــون ریــال جهــت واریــز 
بــه حســاب ۱۰۰ امــام متعلــق بــه بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اهــدا کردند.حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر 
کــرده  کیــد  انقــالب اســالمی در ســال ۱۳۶۸ در پیامــی تا
کــه شــرف انتســاب بــه  بودنــد: الزم اســت حســاب ۱۰۰ 
اســم مبــارک حضــرت امــام قــدس ســره را داشــته اســت 
ــرای مــردم فقیــر و محــروم  ــرکات ب و منشــأ خیــرات و ب
بــوده همچنــان باقــی باشــد و مــردم مؤمــن و با گذشــت 
کننــد. بــه وســیله آن بــرای مســکن محرومیــن انفــاق 

کران فیلم جدید؛ ا
»خشم و هیاهو« را در خانواده ببینید

در  هیاهــو«  و  »خشــم  ســینمایی  فیلــم  وطــن:  کیمیــای 
خشــم  رفــت.  پــرده  روی  بــه  اصفهــان  خانــواده  ســینما 
هومــن  نویســندگی  و  کارگردانــی  بــه  فیلمــی  هیاهــو  و 
کــه در ســی و  ســیدی و تهیه کنندگــی ســعید ســعدی اســت 
چهارمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر، برنــده جایــزه بهتریــن 
کارگردانــی خشــم  فیلمبــرداری شــد. هومــن ســیدی بــرای 
کــرد.  و هیاهــو، جایــزه ویــژه هیئــت داوران را از آن خــود 
داســتان ایــن فیلــم دربــاره »تینــا« همســر »خســرو پارســا« 
کــه پــس از اطــالع از رابطــه  خواننــده مشــهور پــاپ اســت 
پنهانــی همســرش بــا دختــر دانشــجویی بــه نــام »حنــا« اقــدام 
بــه خودکشــی ناموفــق می کنــد و پــس از قطــع نخــاع و رفتــن 
بــه کمــا بــه خانــه بازمی گــردد. »خسروپارســا« بــا آوردن »حنا« 
بــه عنــوان پرســتار خصوصــی »تینــا« بــا یــک تیــر چنــد نشــان 
می زنــد، امــا چنــدی بعــد »تینــا« در بســترش بــه طــرز فجیعــی 
و  بازداشــت  قاتــل  عنــوان  بــه  و »حنــا«  قتــل می رســد  بــه 
کــه  کــه تــا روز آخــر مدعــی اســت  اعــدام می شــود، درحالــی 
قاتــل نیســت. طنــاز طباطبایــی، نویــد محمــدزاده ســعید 
ــا آزادی ور  ــودی، رعن ــا بهب ــری، رض ــاز جعف ــان، بهن چنگیزی
و بهــزاد عمرانــی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش می پردازنــد.

خرسندی پرستویی 
از فروش »بادیگارد«

پرویــز پرســتویی بازیگــر فیلــم »بادیــگارد« از اقبــال مردمــی 
گفــت: فــروش  کــرد. پرســتویی  ــراز رضایــت  از ایــن فیلــم اب
زیــاد ایــن فیلــم نشــان دهنده فــروش واقعــی بــوده و در دل 
ایــن فیلم هــا، چنیــن فیلمــی بــا چنیــن مضمونــی و چنیــن 
داد:  ادامــه  وی  اســت.  خوشــایند  مــن  بــرای  اســتقبالی 
کــه بــه ما می رســد، نشــان می دهــد که »بادیــگارد«  اخبــاری 
کــران بســیار خوبــی داشــته و ایــن  در تهــران و شهرســتان ها ا
اقبــال همچنــان نیــز ادامــه دارد. ایــن هنرمنــد یــادآور شــد: 
کــردم، هماننــد  کــه مــن بــازی  کیــا  فیلم هــای دیگــر حاتمــی 
»آژانــس شیشــه ای«، »روبــان قرمــز« و »بــه نــام پــدر«، همــه 
کــه در مقطــع خــود بــا اســتقبال و  این هــا فیلم هایــی بودنــد 

فــروش بســیار خوبــی مواجــه شــدند.

توهم فروش تابلو با قیمت حراجی
گالــری »ثالــث« معتقــد اســت: برگــزاری حراجی هــای  مدیــر 
هنــری باعــث به وجــود آمــدن توهــم در برخــی هنرمنــدان و 
مجموعــه داران شــده و آن هــا فکــر می کننــد آثارشــان را بایــد بــا 
کــه در حــراج بــه فــروش رفتــه، در نمایشــگاه ها  همــان قیمتــی 
کننــد. ســینا جعفریــه بــه بهانــه برپایــی نمایشــگاهی  عرضــه 
ــز  ــا هــدف تمرک کــه همــه آن هــا ب ــار هنرمنــدان تجســمی  از آث
بــر اقتصــاد هنــر یــک میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــده اند، 
پیشکســوت  و  جــوان  هنرمنــدان  از  آثــاری  کــرد:  اظهــار 
عرضــه  میلیــون«  »وان  نمایشــگاه  در  تجســمی  هنرهــای 
روی  بــر  تمرکــز  نیــز  قیمت گــذاری  ایــن  دلیــل  می شــود. 
اقتصــاد هنــر و توجــه بــه ایــن موضــوع بــوده اســت. جعفریــه 
را  از خــود  آثــاری  از هنرمنــدان خواســته ایم  مــا  داد:  ادامــه 
کوچــک در اختیــار ایــن نمایشــگاه بگذارنــد.  در اندازه هــای 
قیمت گــذاری  تومــان  میلیــون  یــک  نمایشــگاه  آثــار  تمــام 
کســانی  شــده اند تــا تشــویقی باشــد بــرای مجموعه دارهــا و 

کار هنــری بخرنــد. کــه می خواهنــد 
ماننــد  هنرمندانــی  از  نمایشــگاه  ایــن  آثــار  بعضــی   
بیــش  شیشــه گران  بهــزاد  و  درمبخــش  کامبیــز 
هنرمنــدان  ایــن  امــا  دارنــد،  قیمــت  این هــا  از 
عرضــه قیمــت  ایــن  بــا  را  آثارشــان  و  کــرده   لطــف 

 کرده اند.

نمایش کم سابقه 
شاهکارهای »پیکاسو«

»پابلــو  شــاخص  آثــار  از  تعــدادی  لنــدن  ملــی  پرتــره  گالــری 
از  مجموعــه ای  می گــذارد.  نمایــش  معــرض  در  را  پیکاســو« 
تابلوهای پابلو پیکاســو اســتاد سبک کوبیسم، در نمایشگاهی 
کــه طــی 20 ســال گذشــته مشــابه نداشــته اســت، به نمایــش 
گالــری پرتــره ملــی انگلیــس ایــن نمایشــگاه را پاییــز  درمی آیــد. 
کتبــر کار  کــه از ششــم ا 2016 برگــزار می کنــد. ایــن رویــداد هنــری 
کاری  خــود را آغــاز می کنــد، بیــش از 75 اثــر از مراحــل مختلــف 
پیکاســو را در معــرض دیــد عمــوم قــرار می دهــد. ایــن مجموعــه 
از  دیده نشــده  تابلوهــای  و  شــاهکارها  معروف تریــن  شــامل 
از  مجموعــه ای  اســت.  کوبیســم  ســبک  اســپانیایی  اســتاد 
خودنگاره هــای ایــن نقــاش نیــز ســبک هنــری او را از پرتره های 
ــق  ــم و خل کوبیس ــه  ــیدن ب ــا رس ــم ت ــرن نوزده ــر ق ــال در اواخ رئ

ــد. ــان می ده ــکا« نش ــد »گرانی ــی مانن تابلوهای

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  25 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 129اعترافات ذهن خطرناک من ســـــال دوم       ݡسݒ

برنامه سینما تک صفاییه یزد

گــر بودجــه  کــرد: ا کیــد  کارگــردان ســریال »حضــرت موســی)ع(« - تا جمــال شــورجه - 
ایــن پــروژه بــرآورد شــود، کار پیش تولیــد را آغــاز می کنیــم. وی یــادآوری کــرد کــه اصــرار 
و اهتمــام محمــد ســرافراز - رییــس ســازمان صداوســیما - بــر ســاخت پــروژه »حضــرت 
ج اهلل سلحشــور  کــه پــس از درگذشــت فــر موســی)ع(« بســیار زیــاد اســت. شــورجه 
کــرد: پــروژه  کارگــردان ســریال حضــرت موســی)ع( معرفــی شــد، اعــالم  بــه عنــوان 
گفت وگــو در زمینــه فیلمنامــه  »حضــرت موســی)ع(« همچنــان در مرحلــه ی بحــث و 
کجــا تأمیــن  و تصمیم گیــری دربــاره  آغــاز پیش تولیــد و همچنیــن اینکــه بودجه هــا از 
ج اهلل سلحشــور از میــان مــا بــرود یکی  شــود، بــه ســر می بــرد. پیــش از اینکــه مرحــوم فــر
کــرده بــود و حتــی  از نهادهــا بــرای ســاخت پــروژه »حضــرت موســی)ع(« اعــالم آمادگــی 
بودجــه ایــن پــروژه هــم بــرآورد شــده بــود؛ امــا در حــال حاضــر نمی دانم در نبــود مرحوم 
سلحشــور چــه اتفاقــی می افتــد و چــه حالتــی بــرای ایــن پــروژه پیــش خواهــد آمــد. او 
کــه بــرای ســاخت  کــرد: نمی دانــم نهــادی  در ادامــه  همیــن صحبت هایــش عنــوان 
کــرده بــود، آیــا بــه شــخص اهمیــت مــی داد یــا  »حضــرت موســی)ع(« اعــالم آمادگــی 
کــه مرحــوم سلحشــور دیگــر در میــان  گــر بــه شــخص اهمیــت می دادنــد  بــه موضــوع؟ ا
کــه ایــن پــروژه همچنــان پابرجاســت  گــر بــه موضــوع اهمیــت می دادنــد  مــا نیســت و ا
کیــد  کار را دربیــاورد، حضــور دارد. شــورجه ســپس بــه تا کــه بتوانــد  کارگردانــی هــم  و 
کــرد  ســاخت پــروژه »حضــرت موســی)ع(« از ســوی رییــس ســازمان صداوســیما اشــاره 
و در ایــن زمینــه توضیــح داد: در حــال حاضــر در حــال گفت وگــو با ســازمان صداوســیما 
و نهــاد مربوطــه هســتیم؛ ضمــن اینکــه اصــرار و اهتمــام جنــاب آقــای ســرافراز نســبت 
کار انجــام شــود. بــه نظــرم  کــه حتمــا ایــن  بــه ســاخت ایــن پــروژه خیلــی زیــاد اســت 
کــه میــراث مرحــوم سلحشــور تبدیــل بــه  ایــن اتفــاق نقطــه قــوت خوبــی اســت 

یــک اثــر شــود؛ البتــه آقــای ســرافراز از ســویی دیگــر بــه دنبــال منابــع دیگــر در زمینــه 
کار بــه زودی راه بیفتــد. حتــی خودمــان  ــا ایــن  تأمیــن بودجــه ایــن پــروژه هســتند ت
هــم در حــال رایزنــی بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دیگــر هســتیم تــا در ســاخت 
ــا بــه هــر جهــت ایــن پــروژه  ــند ت ــارکت داشــته باش ــی)ع(« مش ــرت موس ــروژه »حض پ
کارگــردان ســریال »حضــرت موســی)ع(« در  آغــاز و بــه یــک پــروژه ملــی تبدیــل شــود. 
ــروژه »حضــرت موســی)ع(« بســته شــود،  ــرارداد پ ــه ق ک ــرد: هــر زمــان  ک ادامــه اعــالم 
ــه پیــش تولیــد می شــویم؛ ضمــن اینکــه پیش تولیــد ایــن  ــه یقیــن وارد مرحل قطــع ب
کارهایــش هــم زمــان  ــرد و ســاخت دکــور و مابقــی  ــر حداقــل یــک ســال زمــان می ب اث
ایــن  تولیــد  پیــش  کرده ایــم در مرحلــه  مــا پیش بینــی  البتــه  نیــاز دارد،؛  دیگــری 
ــپس  ــم. وی س کنی ــتخراج  ــروژه را اس ــن پ ــری ای ــاب هن کت کار،  ــروع  ــل از ش ــروژه قب پ
کــه تولیــد پــروژه »حضــرت موســی)ع(« در ســال 95 اتفــاق کــرد   اظهــار امیــدواری 

 بیفتد.

کارگردان: هومن ســیدی
نویســنده: هومن سیدی

غزالــی  عبــاس  جواهریــان،  نــگار  صفــری،  ســیامک  بازیگــران: 
ــا  ع، بیــژن ســراج، بابــک بهشــاد، رؤی چکامــه چمن مــاه، میثــاق زار

حجــار میتــرا  ســیدی،  هومــن  حمیدیــان،  بابــک  نونهالــی، 
خالصه داســتان فیلم:

ــه در  ک ــذرد و داســتان مــردی اســت  ــم در یــک ۲۴ ســاعت می گ فیل
کامــل هیــچ چیــزی را بــه یــاد نمــی آورد. یــک روز 

ک مــن«، دومیــن ســاخته  فیلــم ســینمایی »اعترافــات ذهــن خطرنــا
کــران شــده اســت. گــروه هنــر و تجربــه ا هومــن ســیدی در 

گریمــی  بــا  غزالــی  عبــاس  و  جواهریــان  نــگار  و  صفــری  ســیامک   
ک  خطرنــا ذهــن  »اعترافــات  فیلــم  اصلــی  نقــش  ســه  متفــاوت، 
ک مــن«  بــازی می کننــد. فیلــم »اعترافــات ذهــن خطرنــا را  مــن« 
غ ســی و ســومین جشــنواره فیلــم فجــر  در بخــش ســودای ســیمر
بــه  را  بلوریــن بهتریــن طراحــی صحنــه  غ  حضــور داشــت و ســیمر
نقــش  بازیگــر  بهتریــن  بخش هــای  در  فیلــم  ایــن  آورد.  دســت 
اول مــرد )ســیامک صفــری(، بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل مــرد 
گــذاری  صدا بهتریــن  صدابــرداری،  بهتریــن  غزالــی(،  )عبــاس 
نامــزد  نیــز  چهره پــردازی  طــراح  بهتریــن  لبــاس،  طــراح  بهتریــن 
ســوم  و  ســی  فجــر  فیلــم  جشــنواره  بلوریــن  غ  ســیمر  دریافــت 

شد.

جمال شورجه:

کلید می خورد سریال »حضرت موسی)ع(« امسال 
معرفی فیلم:

اعترافات ذهن خطرناک من

50 کیلو آلبالو

ابد و یک روز

بادیگارد 

من سالوادور نیستم

کوچه بی نام

کارگردان: مانی حقیقی

کارگردان: سعید روستایی

کارگردان: ابراهیم 
حاتمی کیا

کارگردان: منوچهر هادی

کارگردان: هاتف 
علیمردانی

ی 65ساله شد کالر
کالری می گویــد: »کارهــای جدیــد و متفــاوت مــن را قلقلــک می دهنــد و مــن  کالری، فیلمبــردار پرافتخــار ســینمای ایــران 65ســاله شــد.  محمــود 

کــه همیشــه بــه دنبــال آن رفتــه ام. تمامــی  کــرده ام. از همــان ابتــدا در درون مــن نوعــی بازیگوشــی وجــود داشــت  همیشــه از آن هــا اســتقبال 

کاری را انجــام می دهــم، بتوانــم  کــه  کالس متفــاوت آن هــا، برایــم بســیار مهــم هســتند. دوســت دارم زمانــی  غ از  کــه انجــام می دهــم، فــار کارهایــی 

کنــم.« بــه آن چیــزی اضافــه 

در قاب تصویر

به مناسبت روز عطار

مسافر هفت شهر عشق
لقبــش  »محّمــد«،  او  نــام  وطــن:  کیمیــای 
در  و  بــود  »ابوحامــد«  کنیــه اش  و  »فریدالّدیــن« 
گاهــی نیــز فریــد تخلــص  شــعرهایش بیشــتر عطــار و 
و  آموخــت  پــدرش  از  را  داروســازی  او  کرده اســت. 
ــا سلســله خاصــی از مشــایخ  ــد شــیخ ی در عرفــان مری
و درمــان  کار عطــاری  بــه  و  اســت  نبــوده  تصــوف 
ــار  ــا زدن عط ــت پ ــاره پش ــت. درب ــاران می پرداخ بیم
گوشــه گیری و تقــوا  بــه امــوال دنیــوی و راه زهــد، 
گفتــه  زیــادی  داســتان های  وی  گرفتــن  پیــش  را 
شده اســت. مشــهورترین ایــن داســتان ها، آن ســت 
کار  بــه  مشــغول  خــود  کســب  در محــل  کــه عطــار 
درویــش  کــرد.  گــذر  جــا  آن  از  درویشــی  کــه  بــود 
ــا  گذاشــت؛ ام ــا عطــار در میــان  درخواســت خــود را ب
کار خــود می پرداخــت و درویــش  عطــار همچنــان بــه 
رویــداد  ایــن  از  درویــش  دل  گرفــت.  نادیــده  را 
ــد  ــن ح ــا ای ــه ت ک ــو  ــت: ت گف ــار  ــه عط ــد و ب ــن ش چرکی
بــه زندگــی دنیــوی وابســته ای، چگونــه می خواهــی 
گفــت: مگــر  روزی جــان بدهــی؟ عطــار بــه درویــش 
تــو چگونــه جــان خواهــی داد؟ درویــش در همــان 
کاســه چوبیــن خــود را زیــر ســر نهــاد و جــان بــه  حــال 
کــرد. ایــن رویــداد اثــری ژرف بــر  جــان آفریــن تســلیم 
کــرد  کار خــود را رهــا  او نهــاد؛ عطــار دگرگــون شــد، 
گرفــت. تــا پایــان عمــر )حــدود  و راه حــق را پیــش 
خویــش  زمــان  عارفــان  از  بســیاری  بــا  ســال(   ۷۰
داســتان های  گــردآوری  بــه  و  گشــته  هم ســخن 
بــر  بنــا  پرداخته اســت؛  ســلوک  اهــل  و  صوفیــه 
گــون بــه جــای  گونا داســتانی، وی بیــش از ۱۸۰ اثــر 
کــه حــدود ۴۰ عــدد از آن بــه شــعر و دیگــر  گذاشــته 
آثــار بــه نثــر اســت. عطــار در ســال ۶۱۸ یــا ۶۱۹ یــا 
کشــته شــد. ماجــرای مــرگ  ۶۲۶ در حملــه مغــوالن، 
کــه  عطــار از غم انگیزتریــن رخدادهــای روزگار اســت 
ک بــر جــای می گذارد.  در روان خواننــده اثــری دردنــا
کــه  نگاشــته اند  خصــوص  ایــن  در  تذکره نویســان 
پــس از تســلط چنگیــز خــان مغــول بــر بــالد خراســان 
اســیر مغــول  لشــکر  دســت  بــه  نیــز  عطــار   شــیخ 

گشت.  
گوینــد مغولــی می خواســت او را بکشــد، شــخصی   
خون بهــای  بــه  کــه  مکــش  را  پیــر  ایــن  گفــت: 
کــه  مفــروش  گفــت:  عطــار  بدهــم.  درم  هــزار  او 
از ســاعتی  پــس  مــرا خواهنــد خریــد.  ایــن  از  بهتــر 
ــه  ــه ب ک ــر را مکــش  گفــت: ایــن پی شــخص دیگــری 
داد.  خواهــم  تــرا  کاه  کیســه  یــک  او  خون بهــای 
ــی ارزم.  ــن نم ــش از ای ــه بی ک ــروش  ــود: بف ــیخ فرم ش
پــای از  را  او  و  شــد  ک  خشــمنا او  گفتــه  از   مغــول 

 در آورد.

یادداشت

کایدان، نویسنده مجموعه های تلویزیونی: بابک 
»خندوانه« رامبد جوان حالل ساخته می شود



نیمار به دنبال افزایش دستمزد
کــه نیمــار، ســتاره برزیلــی بارســا  کــرد  نشــریه آ.اس ادعــا 
خواســتار 5 برابــر شــدن دســتمزدش بــرای تمدید قــرارداد 
کاتاالنــی شــده اســت. نیمــار در حــال حاضــر  ــا باشــگاه  ب
ــا  ــرد؛ ام ــتمزد می گی ــا دس ــورو از بارس ــون ی ــاالنه 9 میلی س
خواســتار  کنــد،  تمدیــد  را  قــراردادش  اینکــه  بــرای  او 
دســتمزد ســاالنه 45 میلیــون یورویــی شــد. ایــن نشــریه 
کــه خبــر تمدیــد قــرارداد نیمــار در مــاه جــوالی  کــرد  ادعــا 
کــه میــزان بدهی هــای بارســا  اعــام خواهــد شــد، زمانــی 
گفتــه می شــود یکــی  کنــد.  کاهــش پیــدا  بــه رقــم خاصــی 
کــه جــوزپ ماریــا بارتومئــو، رییــس باشــگاه  از دالیلــی 
بهتــر  اسپانســری  قــرارداد  یــک  دنبــال  بــه  بارســلونا، 
بــرای پیراهن هــای ایــن باشــگاه اســت، موضــوع تمدیــد 
قــرارداد نیمــار اســت. یــک قــرارداد جدیــد بــا نایــک و 
ــد  ــپ، می توان ــذاری نوکم ــق نامگ ــاره ح ــور اج ــن ط همی
بــه بارســا بــرای تمدیــد قــرارداد ایــن ســتاره برزیلــی کمک 

کنــد.

باید جلوی کارول را بگیریم
بــه  منچســتریونایتد  ســرمربی  فان خــال،  لوئیــس 
خ دادن گلزنی  کــه بایــد جلــوی ر بازیکنانــش هشــدار داد 

کارول« را بگیرنــد.  حریفــان مثــل »نمایــش انــدی 
موفــق  کارول  وســتهام،  و  آرســنال  تیــم  دو  تقابــل  در 
گل بــرای تیمــش بــه ثمــر برســاند تــا بــازی بــا  شــد 3 
روز یکشــنبه  برســد. یونایتــد  پایــان  بــه  نتیجــه 3-3 
کــرد  گل دریافــت  مقابــل تاتنهــام در عــرض 6 دقیقــه 3 
کــه تیمــش در جــام حذفــی بــه مصــاف  و حــال فان خــال 
گردانش بایــد  کــه شــا کــرد  وســتهام خواهــد رفــت عنــوان 
گفــت: »مــن بــازی انــدی  کارول را بگیرنــد. او  جلــوی 
کارول را دیــدم. فکــر می کنــم روز یکشــنبه مشــکل مــا 
ــن  ــدوارم ای ــود. امی ــی ب ــان میان ــی مدافع ــدم هماهنگ ع
ارتبــاط بهبــود بیابــد؛ زیــرا بــازی یــک چهــارم نهایــی 
بــرای مــا خیلــی مهــم اســت. ایــن آخریــن فرصــت مــا 
بازیکنــان  بــرای  بنابرایــن  اســت؛  جــام  کســب   بــرای 

مربی و باشگاه خیلی مهم است.

عاشق لسترسیتی شده ام
کــرد  ســاموئل اتوئــو، مهاجــم ســابق بارســلونا عنــوان 
کــه عاشــق لسترســیتی، صدرنشــین لیــگ شــده اســت. 
کــه بــا پیــروزی روز  بــر خــاف انتظــارات، لسترســیتی 
کــرد  را قطعــی  خــود  ســهمیه چمپیونزلیــگ   یکشــنبه 
بــا 7 امتیــاز اختــاف در صــدر جــدول لیــگ برتــر قــرار 
گرفتــه و تنهــا 5 پیــروزی بــا قهرمانــی فاصلــه دارد. حــال 
گفــت  ــه تمجیــد از رانیــری پرداخــت و  ــو ب ســاموئل اتوئ
ایــن  گفــت: »مــن  کــه عاشــق تیــم او شــده اســت. او 
کــه عاشــق خیلــی باشــگاه ها بشــوم و  فرصــت را داشــتم 
حــاال ایــن فرصــت را دارم کــه عاشــق لســتر رانیــری شــوم. 
جیمــی واردی؟ او بازیکــن خیلــی خوبــی اســت؛ ولــی 
شــخصیت اســتثنایی لســتر رانیری اســت. او فوق العاده 
اســت. نتایــج آن هــا بــرای همــه عجیــب بــود و مطمئنــا 
قهرمــان لیــگ خواهنــد شــد.« لســتر 5 بــازی اخیــرش را 
گذاشــته و در  گل بــا پیــروزی پشــت ســر  بــدون دریافــت 

ــرار دارد. ــی ق آســتانه قهرمان

چلسی به دنبال جذب راموس
ایوانوویــچ  خــروج  بــا  تــا  دارد  قصــد  چلســی  باشــگاه 
کنــد. پــس از اینکــه  مدافعــی مطمئــن را جانشــین او 
گذشــته موفــق نشــد  منچســتریونایتد تابســتان ســال 
راهــی  را  مادریــد  رئــال  کاپیتــان  رامــوس،  ســرخیو 
دیگــر  انگلیســی  تیــم  یــک  بــار  ایــن  کنــد،  الدترافــورد 
قصــد دارد بــرای دومیــن تابســتان متوالــی بــرای جــذب 
گــزارش داد  کوریــره دال اســپورت،  کنــد.  رامــوس تــاش 
کونتــه، ســرمربی فصــل  کــه باشــگاه چلســی و آنتونیــو 
ــه  ــوس را ب ــرخیو رام ــا س ــد ت ــد دارن ــم، قص ــن تی ــده ای آین
عنــوان جانشــین احتمالــی ایوانوویــچ راهی لنــدن کنند. 
رم ایتالیــا از جدی تریــن مشــتریان ایوانوویــچ محســوب 
کــرات اولیــه را نیــز بــا ایــن باشــگاه  می شــود و چلســی مذا

بــرای فــروش مدافــع خــود داشــته اســت.

مورد عجیب زالتان
ســتاره ســوئدی باشــگاه پی اس جــی شــرطی عجیــب 
ح  مطــر منچســتریونایتد  باشــگاه  بــه  پیوســتن  بــرای 
کــرده اســت. زالتــان ابراهیموویــچ، مهاجــم ســوئدی پــی 
اس جــی، هنــوز آینــده خــود را در پایــان فصــل جــاری 
مشــخص نکــرده و شــایعات مختلفــی دربــاره آینــده او 

می شــود.  شــنیده 
ــرای  ــا ب گزینه ه منچســتریونایتد یکــی از محتمل تریــن 
ابراهیموویــچ در صــورت جدایــی از پــی اس جــی اســت. 
ــان  ــه زالت ک ــزارش داد  گ ــا ایــن حــال اســکای اســپورت  ب
ح  شــرط عجیبــی را بــرای پیوســتن بــه ایــن تیــم مطــر
یونایتــد  راهــی  صورتــی  در  تنهــا  زالتــان  اســت.  کــرده 
کــه لوئیــس فــان خــال، ســرمربی فعلــی  خواهــد شــد 
کنــد.  ایــن تیــم، پــس از پایــان فصــل باشــگاه را تــرک 
کــه البتــه محتمــل نیــز بــه نظــر می رســد.  مســئله ای 
از ژوزه مورینیــو، مربــی مــورد عاقــه ابراهیموویــچ، بــه 
گزینــه هدایــت یونایتــد نــام بــرده   عنــوان جدی تریــن 

می شود.

پینگ پنگ باز ۱۵ساله 
سهمیه المپیک گرفت

ک جی هــا، جوان تریــن پینــگ پنــگ  بــاز مــردی  کانــا
کــرده اســت.  کنــون بــه المپیــک راه پیــدا  کــه تا اســت 
ــکا  ــک آمری ــی المپی ــابقات انتخاب ــا در مس ک جی ه ــا کان
پینــگ پنــگ بــاز شــماره یــک ایــن کشــور تیموتــی وانــگ 
ــر 0 شکســت داد و ســهمیه المپیــک  ــا نتیجــه ی 4 ب را ب

ــرد.  ک کســب  را 
او در حــال حاضــر اولیــن ورزشــکار المپیکــی آمریکاســت 

کــه بعــد از ســال ۲000 بــه دنیــا آمــده اســت.

ورزش جهان

کرواسی لغو شد بازی ایران و 
کرواســی  ــران و  ــال ای ــدار دوســتانه تیم هــای فوتب دی
کــه قــرار بــود 10 خــرداد برگــزار شــود، لغــو شــد. قــرار 
 10 دوســتانه  دیــداری  در  ایــران  ملــی  تیــم  بــود 
کارلــوس  کرواســی بــرود، امــا  خردادمــاه بــه مصــاف 
کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال بــا ایــن مســئله 
ــازی دوســتانه دو  ــه ایــن ترتیــب ب ــرد و ب ک مخالفــت 
بــه  خــرداد   13 ایــران  ملی پوشــان  و  شــد  لغــو  تیــم 
کفاشــیان  علــی  رفــت.  خواهنــد  مقدونیــه  مصــاف 
ــرد. ک ــد  ــر را تأیی ــن خب ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس ریی

دلخوری مظلومی 
از پیشکسوتان استقالل

کــه علیــه ایــن  ســرمربی اســتقال بــه شــدت از جــوی 
تیــم پیــش از بــازی سرنوشــت ســاز برابــر پرســپولیس 
تســاوی  از  بعــد  اســت.  ناراحــت  افتــاده،  راه  بــه 
اســتقال برابــر ســپاهان و ســقوط ایــن تیــم بــه رتبــه 
تیــم  ایــن  پیشکســوتان،  از  تعــدادی  جــدول  دوم 
انتقادهــای تنــدی علیــه ســرمربی اســتقال و تیمــش 
مظلومــی  پرویــز  ع  موضــو ایــن  کــه  دادنــد  انجــام 
در  ع  ایــن موضــو و  اســت  کــرده  را حســابی دلخــور 
کامــا مشــخص بــود.  تمریــن امــروز اســتقال هــم 
پیشکســوتان  حســاس  مقطــع  ایــن  در  اینکــه  از  او 
اســتقال از ایــن تیــم حمایــت نمی کننــد، ناراحــت 
از دربــی پیشکســوتان  پیــش  اعتقــاد دارد  و  اســت 
پرســپولیس بــه بهتریــن شــکل از ایــن تیــم حمایــت 

کرده انــد.

پتروشیمی فریاد زد 
کرد نفت »دبه« 

فینــال  بــازی  دومیــن  بندرامــام،  پتروشــیمی 
ــن  ــد از ای ــادان بع ــت آب ــا نف ــرد؛ ام ــم ب ــکتبال را ه بس
کــرد و البتــه پیشــنهاد  کنــاره  گیــری  باخــت تهدیــد بــه 
داد داور خارجــی بیاورنــد. دو باخــت پــی در پی برای 
تبعــات  و  ســنگین  می توانــد  روز،  دو  در  تیــم  یــک 
کار  منفــی داشــته باشــد و نفتی هــا بــه موقــع دســت به 
کــم  شــدند تــا در بازی هــای ســوم و چهــارم »جــو« حا
اختیــار  تحــت  کامــا  را  خانگــی  مســابقه های  بــر 
کــه از ســوی نفتی هــا  داشــته باشــند. از طرفــی توپــی 
بــه زمیــن داوران فدراســیون بســکتبال روانــه شــد 
فشــار روانــی زیــادی بــر روی دوش داورانــی می گــذارد 
کــه قــرار اســت بازی هــای ســوم و چهــارم را در فینــال 
قضــاوت آبــادان  در  هــم  بســکتباالن   هفتگانــه 

کنند.  

طارمی قراردادش 
را تمدید نکرده است

قــرارداد  تمدیــد  پرســپولیس  تیــم  رســانه ای  مدیــر 
روز  صبــح  از  کــرد.  تکذیــب  را  تیــم  ایــن  مهاجــم 
دوشــنبه در بعضــی شــبکه های اجتماعــی اخبــاری 
از  قبــل  طارمــی  مهــدی  قــرارداد  تمدیــد  بــر  مبنــی 
دســت  بــه  دســت  و  شــد  منتشــر  پایتخــت  دربــی 
در  طارمــی  از  نیــز  عکس هایــی  حتــی  چرخیــد. 
کبــر طاهــری  کنــار علــی ا حــال امضــای قــرارداد در 
عکس هــا  ایــن  شــد  مشــخص  کــه  یافــت  انتشــار 
خمارلــو  پنــدار  اســت.  فصــل  ابتــدای  بــه  مربــوط 
خبــر  ایــن  تکذیــب  بــا  پرســپولیس  ای  مدیررســانه 
ایــن  در  خبــری  هیــچ  می گویــد:  ســه«  »ورزش  بــه 
مشــغول  روزهــا  ایــن  نیســت.  دســترس  در  بــاره 
بــازی  یــک  انجــام  مقدمــات  و  هســتیم  دربــی 
ــرارداد  ــد ق ع تمدی ــو ــم. موض ــم می کنی ــی را فراه خوب
کــذب خبــر  ایــن  و  نشــده  ح  مطــر نیــز   طارمــی 

 است.

ایران با ایتالیا و آمریکا 
هم گروه شد

در  را  خــود  حریفــان  ایــران،  فوتبالیســت  دختــران 
ــزارش  گ ــه  ــناختند. ب ــا ش ــی ایتالی ــت بین الملل تورنمن
تورنمنــت  فوتبــال،  فدراســیون  رســمی  ســایت 
بــه  حالــی  در  دختــران  ســال   17 زیــر  بین المللــی 
ایــران  تیــم  کــه  می شــود  برگــزار  ایتالیــا  میزبانــی 
فرانســه  تیــم  و  شــده  هم گــروه  آمریــکا  و  ایتالیــا  بــا 
گــروه دوم قــرار دارنــد.  انگلیــس و مکزیــک نیــز در 
ایــران  فوتبــال  ملی پوشــان  بازی هــای  برنامــه 
ح زیــر اســت: ششــم اردیبهشــت- ایتالیــا- بــه شــر
ســاعت  و  محلــی  وقــت  بــه   16:00 آمریکا-ســاعت 
اردیبهشــت-  هفتــم  تهــران/  وقــت  بــه   18:۲5
محلــی  وقــت  بــه   16:00 آمریکا-ســاعت  ایــران- 
هشــتم-  تهــران/  وقــت  بــه   18:۲5 ســاعت  و 
بــه   16:00 اردیبهشت-ایران-ایتالیا-ســاعت 
بــه وقــت تهــران /  وقــت محلــی و ســاعت 18:۲5 
برگــزار  ضربــدری  بازی هــای  نیــز  اردیبهشــت  نهــم 
ــا 11 اردیبهشــت برگــزار   می شــود. ایــن بازی هــا از 5 ت

می شود.

شانس رسیدن بوکسورهای 
ایران به ریو

ریــو  المپیــک  بوکــس  ســهمیه   ۲50 ع  مجمــو از 
ســهمیه   98 و  شــده  گرفتــه  ســهمیه   15۲ کنــون  تا
اوزان  در  کشــور   50 کنــون  تا اســت.  مانــده  باقــی 
کســب ســهمیه المپیــک شــده اند  مختلــف موفــق بــه 
کــه در ایــن بیــن تنهــا قزاقســتان و ازبکســتان در تمــام 

آورده انــد.  بــه دســت  را  المپیــک  اوزان ســهمیه 
کیلوگــرم تنهــا نماینــده  احســان روزبهانــی در وزن 81 
کــه از طریــق رقابت هــای بوکــس  بوکــس ایــران بــوده 
حرفــه ای آیبــا APB بــه المپیــک راه یافتــه اســت؛ 
کســب  شــانس  هنــوز  کشــورمان  بوکســورهای  امــا 
کــو  ســهمیه المپیــک از طریــق رقابت هــای جهانــی با

ــد. ــان را دارن آذربایج

همگام با ورزش

در  جهانــی  جــام  قرعه کشــی  مراســم    
سرویس  ورزشی

   پوریا قلی پور
حضــور  بــا  آســیا  گروهــی  دوم  مرحلــه 
مراســم  انجــام  بــا  شــد.  برگــزار  ایــران  نماینــدگان 
کــره  تیم هــای  بــا  ایــران  المپــور،  کواال در  قرعه کشــی 
جنوبــی، ازبکســتان، قطــر، ســوریه و چیــن هم گــروه شــد 
ژاپــن، عربســتان  تایلنــد،  اســترالیا،  و در طــرف مقابــل 

گیرند. عراق و امارات باید رودرروی هم قرار 
گروه ساده تر، ولی بدون شگفتی   

ایــران در شــرایطی بــه دیــدار حریفــان خــود در مرحلــه 
ــروه  گ ــا اقتــدار از  ــه در دور اول ب ک ــی مــی رود  دوم مقدمات
کارلــوس  کــرد. جالــب اینکــه  خــود بــه دور بعــد صعــود 
در مســابقات مقدماتــی  ملــی  تیــم   کــی روش، ســرمربی 
گــروه نســبتا ســاده ای  جام جهانــی در دوره قبــل نیــز در 
بــه  قطــر  و  ازبکســتان  کــره،  از  باالتــر  تــا  داشــت  قــرار 
آنچــه  کنــد.  صعــود  جام جهانــی  بــه  ســرگروه  عنــوان 
گــروه ایــران بــه نظــر می آیــد ایــن  کــه از مشــاهده اولیــه 
ژاپــن  بــا  هم گروهــی  صــورت  در  ایــران  کار  کــه   اســت 
گــروه ب قــرار دارنــد  کــه در   عربســتان، عــراق و امــارات 
شــرایط  مقابــل،  گــروه  در  و  بــود  دشــوارتر  مراتــب  بــه 
مســابقات بســیار ســخت تر پیش بینــی می شــود. البتــه 
تورنمنــت  هــر  کــه  بــود  غافــل  نبایــد  ع  موضــو ایــن  از 
شــگفتی ها و مشــکات خــود را بــه همــراه دارد و هرگــز 

بــود. مطمئــن  قطعــی  موفقیــت  بــه  نمی شــود 

گروه مرگ درست نشد  
گــروه  گــر بخواهیــم از نظــر وزن تیم هــای حاضــر در دو  ا
اول  تیم هــای  کنیــم  عنــوان  بایــد  بگوییــم،  ســخن 
)ازبکســتان(  ششــم  جنوبــی(،  )کــره  ســوم  )ایــران(، 
)ســوریه(  چهاردهــم  و  )قطــر(  دهــم  )چیــن(،   هشــتم 
چهــارم  )اســترالیا(،  دوم  تیم هــای  و  اول  گــروه  در 
)امــارات( هفتــم  )عربســتان(،  پنجــم   )ژاپــن(، 
گــروه  ســیزدهم )عــراق( و هفدهــم )تایلنــد( آســیا نیــز در 
کســب شــده تیم هــا  ــازات  گرفتنــد. از نظــر امتی ــرار  دوم ق
یعنــی  رقابت هــا  ایــن  اول  گــروه  رنکینــگ جهانــی،  در 
کشــورمان در آن حضــور دارد، وزن  کــه تیــم ملــی  گروهــی 
کســب شــده توســط  ع امتیــازات  بیشــتری دارد؛ مجمــو
حالــی  در  ایــن  اســت؛  امتیــاز   ۲955 حاضــر  تیم هــای 
گــروه دوم ۲888 امتیــاز را  کــه 6 تیــم حاضــر در  اســت 
کرده انــد. بــا همــه این هــا و تقســیم تیم هــا  از آن خــود 
گــروه مــرگ نامیــد. گروهــی را  بــه نظــر نمی رســد بتــوان 

   عربستان، شاید وقتی دیگر
کــش و قوس هــای فــروان ایــران و عربســتان در ماه هــای 
گــر ایــن دو تیــم بــا هــم  کــه ا اخیــر بــه قــدری زیــاد بــود 
جنجالی تریــن  شــاید  می گرفتنــد،  قــرار  گــروه  یــک  در 
بازی هــای تاریــخ ایــن دو تیــم برگــزار می شــد؛ امــا شــانس 
ــوزان آزادی  ــم س ــتند از جهن ــود و توانس ــار ب ــا ی ــا عرب ه ب
وقــت  بــه  عربســتان  ملــی  تیــم  از  انتقــام  و  کننــد  فــرار 

دیگــری موکــول شــد. عربســتانی ها حــاال بایــد بــا ژاپــن 
حضــور  ســر  بــر  قدرتمنــد  اســترالیای  و  مدعــی  همیشــه 
کتیــک  در جــام جهانــی بجنگنــد و بــه نظــر نمی رســد تا

کارشــان بیایــد. خوابیــدن روی زمیــن چنــدان بــه 
گروه تقسیم شدند   قدرت ها در هر دو 

کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران  کارلــوس 
کشــی رقابت هــای مقدماتــی  بعــد از انجــام مراســم قرعــه 
گفــت: بــه نظــرم قدرت هــا در  جــام جهانــی ۲018 روســیه 
گــروه تقســیم شــده اند. مــا روی قطــر و ســوریه نیــز  هــر دو 

کــدام از ایــن تیم هــا می تواننــد  حســاب بــاز می کنیــم. هــر 
قــدرت زیــادی داشــته باشــند.

  راه صعود
راهــی  مســتقیم  طــور  بــه  گــروه  هــر  دوم  و  اول  تیــم 
کــه  رقابت هــای جــام جهانــی خواهنــد شــد؛ در حالــی 
گــروه در دیــدار پلــی آف بــه مصــاف  دو تیــم ســوم هــر 
دو  در  آف  پلــی  دیــدار  برنــده  رفــت.  خواهنــد  هــم 
دیــدار کاف  کونــکا نماینــده  بــا  برگشــت  و  رفــت   دیــدار 

 می کند.

کره، ازبکستان، چین، قطر و سوریه هم گروه شد ایران با 

ایران مصمم به صعود

در  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
کســر احتمالــی امتیــاز از تیــم اســتقال، ایــن  خصــوص 
فیفــا  از  فدراســیون  گفــت:  و  دانســت  جــدی  را  خطــر 
خواســته از پول هــای بلوکــه شــده ایــن پــول را پرداخــت 

کنــد؛ امــا متاســفانه ایــن مهــم انجــام نشــده 
کــه در مــواردی دیگــر  و ایــن در حالــی اســت 
باشــند  خواســته  ایــران  از  اینکــه   بــدون 
ایــران  ســرمایه های  از  شــکایت هایی،  در 
ــر  کس ــابه  ــوارد مش ــای در م ج پول ه ــار در خ
کردنــد؛ امــا ایــن بــار بــا وجــود اعــام خــود مــا 
کســر امتیــاز  کار را انجــام ندادنــد. وی  ایــن 

گــر فیفــا  گفــت: ا کــرد و  را در راســتای قوانیــن فیفــا ارزیابــی 
کنیــم، فدراســیون راهــی  کســر  کــه امتیــاز را  از مــا بخواهــد 

کنــد.  کســر  نــدارد و موظــف اســت امتیــاز را 
کفاشــیان مشــکاتی از قبیــل شــکایات همچــون شــکایت 
ایــن فوتبالیســت برزیلــی از اســتقال را در راســتای ضعــف 

گفــت: در حــال حاضــر   مدیریتــی باشــگاه ها دانســت و 
داریــم؛  باشــگاه ها  در  دســت  ایــن  از  دیگــری  مــوارد 
کارآمــد بــه  متاســفانه بعضــی تیم هــا بــا جــذب بازیکنــان نا
تیم هــای خــود ضربــه می زننــد. وی از تشــدید نظارت هــا 
بــر تیم هــا در هفته هــای پایانــی لیــگ خبــر 
کــرد: البتــه مشــکات در لیــگ  داد و اضافــه 
ــا در لیگ هــای یــک و  ــر اســت؛ ام کمت ــر  برت
بایــد مراقبت هــا و  دو مشــکاتی هســت و 
ــای  ــا در هفته ه ــا خصوص ــر تیم ه ــارت ب نظ

پایانــی تشــدید شــود. 
کفاشــیان در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
ــرای فوتبــال در ایــران، از آمادگــی  جنجــال ســعودی ها ب
ایــران بــرای میزبانــی از تیم هــای ملــی و باشــگاهی ایــن 
کشــور و ســفر تیم هــای ایرانــی بــه عربســتان خبــر داد و 
کــرده و  افــزود: مــا بــه ایــن مواضــع ســعودی ها اعتــراض 

کشــورمان خواهیــم بــود. پیگیــر حقــوق 

کمیتــه ملــی المپیــک می گویــد شــرایط تیم ملی  رییــس 
ــه ایــن  ک ــال بســیار خــوب اســت و مــن امیــدوارم  والیب
کنــد؛ هــر چنــد از  تیــم بتوانــد ســهمیه المپیــک را کســب 
کردیــم.  اآلن مــا بلیــت المپیــک را بــرای ایــن تیــم رزرو 

کیومــرث هاشــمی در بازدیــدش از اردوی 
ایــن  شــرایط  دربــاره  والیبــال  ملــی  تیــم 
کــه  گفــت: خیلــی خوشــحال هســتم  تیــم 
ــردم.  ک ــدا  ــور پی ــا حض ــع والیبالی ه در جم
و  دارنــد  حضــور  اردو  در  نفــر   3۲ حــدود 
آماده ســازی  رونــد  بررســی  مــن  بــرای 
از  و  داشــت  زیــادی  اهمیــت  تیــم  ایــن 

کــه در تمرین هــای  کــردم  همــان روز اول درخواســت 
ایــن تیــم حضــور داشــته باشــم. وی ادامــه داد: آقــای 
کــه بــه  کردنــد  گــزارش وضعیــت تیــم را ارایــه  داورزنــی 
نظــر مــن رونــد خوبــی بــود و مــن فکــر می کنــم همــه 
دارنــد.  حضــور  خوبــی  آمادگــی  شــرایط  در  بازیکنــان 

کــه در ایــن زمــان اهمیــت دارد دادن آرامــش  آنچــه 
بــه تیــم اســت تــا قبــل از اعــزام بــا خیــال آســوده تمریــن 
شــود.  المپیــک حاضــر  ســهمیه  کســب  بــرای  و  کنــد 
ایــران  المپیــک دربــاره شــانس  ملــی  کمیتــه  رییــس 
 ۲016 المپیــک  ســهمیه  کســب  بــرای 
گفــت: بــه نظــر مــن همــه چیــز بــرای  ریــو 
گــر  کســب ســهمیه المپیــک مهیاســت. ا
کســب  را  ســهمیه  ایــن  بتوانــد  والیبــال 
ایــران در المپیــک  کاروان  کنــد، روحیــه 
بیــان  بــا  هاشــمی  می شــود.  مضاعــف 
اینکــه مــدال طــای بازی هــای آســیایی 
گفــت:  اینچئــون تأثیــر زیــادی در بیــن جامعــه داشــت، 
در بازی هــای آســیایی اینچئــون، مــا ۲1 مــدال طــا 
کردیــم و تنهــا یــک مــدال طــای آن مربــوط بــه  کســب 
والیبــال بــود؛ امــا همیــن یــک مــدال طــا، تأثیرگــذاری 

زیــادی در بیــن جامعــه داشــت.

کیومرث هاشمی:
کردیم  بلیت المپیک را برای والیبالیست ها رزرو 

   مدت هاســت کــه پاییــن آمــدن کیفیــت مســابقات فوتبــال باشــگاهی 
سرویس  ورزشی

اصغر قلندری

ــان آســیا ســبب  ــر و لیــگ قهرمان و در رأس آن رقابت هــای لیــگ برت
بــرای دیــدن مســابقات از  کمتــری  گران پرشــور و فوتبال دوســت  تــا تماشــا گردیــده 
کننــد و ازخــود شــور وشــوقی نشــان دهنــد؛ ایــن در  نزدیــک در ورزشــگاه ها حضــور پیــدا 
کــه نــه تنهــا جوانــان دوســتدار فوتبــال  کنــار می شــنویم  گوشــه و  کــه از  شــرایطی اســت 
گذشــته پــای تلویزیون هــا  ــا پاســی از شــب  گذاشــته هــم، ت ــا بــه ســن  کــه حتــی افــراد پ
کانال هــای تلویزیونــی و ماهــواره ای رقابت هــای جــام اروپــا را  نشســته و از طریــق 
کــن عمومــی بــه تحلیــل بازی هــای برگــزار شــده می پردازنــد  پیگیــری می کننــد. در اما
 تفســیر وتحلیــل بــه عمــل می آورنــد و نتایــج بــرد و باخــت تیم هایــی نظیــر بارســلونا
گــر  رئــال مادریــد، بایــرن مونیــخ و... را پیــش بینــی می کننــد. در واقــع بایــد بگوییــم ا

کنــد و  پیــدا  ارتقــا  برگــردد،  بــه عقــب  کشــورمان  باشــگاهی  روزی روزگاری فوتبــال 
کــه فوتبــال را  گرانی  گذشــته تماشــا هیجــان وکیفیــت الزم را بیابــد، بــه یقیــن ماننــد 
می شناســند، مشــتاقانه در ورزشــگاه ها حضــور پیــدا می کننــد و بــا اشــتیاق از مســابقات 

استقبال به عمل می آورند.
  ضعیف تیم ها در لیگ برتر

کیفیــت ضعیــف تیم هــا در لیــگ برتــر  یکــی از دالیــل عمــده بازی هــای فاقــد جذابیــت و 
کافــی، بازدهــی  کمبــود انــرژی  نبــود تمرینــات منظــم و دل ســپردن بــه حاشیه هاســت! 
و راندمــان پاییــن تــر از اســتانداردهای بیــن المللــی فوتبــال، شــانه خالــی کــردن برخــی از 
بازیکنــان نامــی و ملــی پــوش از زیــر بــار تمرینــات فشــرده، کمبــود تمرینــات و خاصــه به 
حاشــیه ها بهتــر از متــن توجــه داشــتن و نهایتــا بــازی بــا موبایــل حتــی در حیــن تمرینات 
کــه ایــن روزهــا دامنگیــر بازیکنــان  و حضــور در جلســات مؤیــد ایــن حقیقــت تلــخ اســت 

ح و متاســفانه بعضــی از مربیــان شــده اســت. مطــر
  والیبال

کــه والیبالیســت ها بعــد از اتمــام مســابقات ســنگین جهانــی   ایــن در حالــی اســت 
و بازی هــای آســیایی هــم، دســت از تمرینــات منظــم و مســتمر برنداشــته و در همــه 
گــون  کتیک هــای گونا حــال روزانــه دردو نوبــت صبــح و عصــر بــه تمرینــات پرداختــه و تا
ومتنــوع را مــرور می کننــد و در ریــکاوری و حفــظ آمادگــی جســمانی بــرای حضــوری قاطع 

گرفتــن ســهمیه المپیــک ازجــان مایــه می گذارنــد. و مقتدرانــه در مســابقات جهانــی و 
کشتی   

کشــتی  کــه در مســابقات جهانــی  گونــه ای  کشــتی هــم همیــن طوراســت؛ بــه  در رشــته 
غبطــه  و  بــرده  پــی  کشــورمان  گیــران  کشــتی  جســمی  آمادگــی  میــزان  از  همــگان 
مــا  گیــران  کشــتی  ی  آســا  بــرق  کنش هــای  وا و  آمادگــی  ایــن  مســلما  می خوردنــد؛ 
برنامه هــای  گذاشــتن  ســر  تمرینــات منظــم وپشــت  ســایه  در  تنهــا  فــن،  دراجــرای 

بــود. ســنگین بدنســازی حاصــل شــده 
  پول و حاشیه سازی

کشــتی، دو الگــوی مناســب در فوتبــال مــا بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــده   والیبــال و 
و پــول و حاشــیه ســازی همــه  معــادالت را بــه هــم ریختــه اســت؛ قهــر و آشــتی مکــرر 
کادر فنــی و اجرایــی هــم  بازیکنــان و ســر پیچــی از دســتورات مربیــان و دیگــر عوامــل 
گریــز بازیکنــان سرشــناس از تمرینــات و تحمــل  قــوز بــاالی قوزشــده تــا بهانــه ای بــرای 
کــه  کشــورمان ســایه افکــن شــده  فشــار تمرینــات باشــد. ایــن قضایــا چنــان بــر فوتبــال 
جوان ترهــا هــم بــه تبعیــت از بازیکنــان قدیمــی از تمرینــات طفــره می رونــد و ســعی در 
کــردن برنامه هــای تمرینــی روزانــه و هفتگــی دارنــد. مســلما بــا ایــن شــرایط و بــا  تلــف 
کشــورمان  ایــن رویــه پیــش رفتــن، نمی تــوان آینــده خــوب و درخشــانی بــرای فوتبــال 

متصــور شــد.

گریزان شده اند؟ گران از فوتبال  چرا تماشا

گران بی کیفیتی فوتبال و عدم استقبال تماشا

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

طارمی قراردادش را تمدید نکرده است چهارشنبـــــه  25 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 129 ســـــال دوم       ݡسݒ

دیدار سیامند رحمان با خانواده شهید مدافع حرم

سیامند رحمان، قوی ترین مرد معلول جهان، به همراه دیگر اعضا تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین با خانواده شهید مدافع حرم علی سلطان مرادی دیدار 
کردند.

ایران در راه جام جهانی

ایران - قطر

چین - ایران

ازبکستان - ایران

ایران - کره جنوبی

سوریه - ایران

قطر - ایران

ایران - چین

ایران - ازبکستان

کره جنوبی - ایران

ایران - سوریه
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کفاشیان:
کسر امتیاز از استقالل جدی است خطر 



پاسخ به انتقادات 
از سامانه همسان یابی

آمادگــی  ابــراز  بــا  تبیــان  عامــل موسســه  مدیــر  قائم مقــام 
کمک هــای دســتگاه های  بــه دریافــت نظــرات و  نســبت 
مســئول در توســعه ســامانه همســان یابی، خواســتار تشکیل 
شــد.  جوانــان  و  ورزش  وزارت  ســوی  از  مشــاوران  شــبکه 
ســیدحیدر مرتضــوی بــا اشــاره بــه ســواالت و تردیدهــای 
ح شــده در خصــوص فعالیــت ســامانه همســان یابی  مطــر
ــا  تبیــان افــزود: موسســه تبیــان از حــدود ۳ ســال پیــش و ب
ــا  ــواده ب کــه در زمینــه رفــع نیازهــای خان ــه رســالتی  توجــه ب
تکیــه بــر ظرفیت هــای فضــای مجــازی بــرای خــود قایــل 
کــه از  گســترده  اســت و هچنیــن بــا توجــه بــه تهدیــدات 
ــود  ــده ب ــان ش ــه جوان ــریابی متوج ــایت های همس ــوی س س
کــردن همســر مناســب  کــه در پیــدا  کــرد  کار  بــر روی طرحــی 
بــرای دختــر و پســر بــا رعایــت همــه شــئون دینــی، اخالقــی و 
ح  علمــی تمرکــز داشــت. مصمــم بودیــم بــا اجــرای ایــن طــر
کالهبــرداری ســایت های غیرمجــاز و زمینــه ایجــاد  ــوی  جل
کــه  گرفتــه و حرمــت دختــر و پســرانی  ارتباطــات فرازناشــویی 
نیــت واقعــی ازدواج داشــتند، حفــظ شــود. بــه همیــن منظــور 
کار مطالعاتــی انجــام شــد و در نهایــت بــه مــدل  مدت هــا 

ــیدیم. ــی رس خوب

سازگاری با طبیعت 
در اقتصاد مقاومتی

گفــت: اقتصــادی  رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــه  را  طبیعــت  بــا  ســازگاری  کــه  باشــد  مقــاوم  می توانــد 
کــرد: در مســایل  کثــر برســاند. معصومــه ابتــکار اظهــار  حدا
زیســت محیطی، معمــوال طبیعت تــاب آوری بیشــتری دارد و 
 بســیاری از مشــکالت محیــط زیســتی در رودخانه هــا و مراتــع

توانایی خودپاالیی دارند. 
وی بــا بیــان اینکــه خودپاالیــی طبیعــت همیشــگی نیســت 
ــن  ــود، ممک ــع وارد ش ــن مناب ــه ای ــادی ب ــار زی ــر فش گ ــزود: ا اف
بدهنــد.  دســت  از  را  خــود  تجدیدپذیــری  قــدرت  اســت 
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر در تمــام نقــاط دنیــا، فشــار زیــادی بــر محیــط 
کــرد: طبیعــت جهــان نســبت  زیســت وارد می شــود، تصریــح 
کــه در طــول یــک ســال بــه آن وارد می شــود  بــه فشــارهایی 
حداقــل بــه یــک ســال و نیــم زمــان نیــاز دارد تــا آلودگی هــا را 
کنــد. ابتــکار بــا بیــان اینکــه اقتصــادی  جبــران و خودپاالیــی 
کثر  می توانــد مقــاوم باشــد کــه ســازگاری بــا طبیعــت را بــه حدا
ارزشــمندترین  از  ک، یکــی  کــرد: خــا برســاند، خاطرنشــان 
ک بــا  گــر ایــن خــا کاالی اقتصــادی و زیســت محیطی اســت؛ ا
کــود یــا مــواد دیگــر، آلــوده شــود، توانایــی خدمــت خــود  ســم، 
ــت. ــد داش ــی نخواه ــل قبول ــره قاب ــد و ثم ــت می ده را از دس

اخبار کوتاه 

تغییرات اجتماعی    
            

کارشناس رشته امور اجتماعی

 محمدعلی اشرفی

رفتار فرد برگرفته از اندیشــه اوســت و اندیشــه ســیراب 
گــذر زمــان بــا بهره گیــری از  از فرهنــگ؛ فــرد انســانی در 
آبشــخور فرهنــگ تشــخص پیــدا می کنــد؛ شــخصیت 
کــه از رهگــذر چیدمــان فرهنــگ در  فراینــدی اســت 

گاه ذهنــی فــرد حاصــل می شــود. گاه و ناخــودآ آ
انــواع شــخصیت را در مســیر رفتــار اجتماعــی می تــوان 
ک فرهنگــی رفتــار شــخصیتی را  کــرد؛ اشــترا مشــاهده 

باعــث می شــود.
نظــام  جامعه شناســی،  مباحــث  اصطــالح  در   
فرهنگــی فراینــد نظــام شــخصیت را بــه دنبــال دارد 
 و در مســیر تعامــل تحــت تاثیــر نظــام شــخصیت واقــع
گزیر   مــی شــود. بــرای شــناخت رفتارهــای اجتماعــی نا

از شــناخت نظام فرهنگی هســتیم.
شــناخت  جملــه  از  مذکــور  پدیده هــای  شــناخت 
رفتارهــای اجتماعــی و ابعــاد فرهنگــی نظــام فرهنگــی 
در بســتر زمــان و مــکان میســر اســت و ایــن امــر تغییــر 

ح می کنــد. را طــر اجتماعــی 
گاهــی تمایــل بیــن  »تغییــر اجتماعــی« منظــر نقــد و 
ســختی  بــه  بزرگ تــر  نســل  اســت؛  شــده  نســل ها 
تغییــرات اجتماعــی و بــه تبــع آن تغییــر رفتارهــای 
اجتماعــی را می پذیــرد و نســل جوان تــر بــه ســختی 
دریافــت  گذشــته  اجتماعــی  رفتارهــای  از  درکــی 

 . می کنــد
تغییــرات اجتماعــی تحــت تاثیــر تغییــرات فرهنگــی 
حاصــل شــده و شــرایط جدیــد اجتماعــی رفتارهــای 
تغییــرات  جنبــه  هــر  می طلبــد.  را  اجتماعــی  جدیــد 
خ می دهــد و تقابــل رفتــاری  اجتماعــی بــه تدریــج ر

بــه دنبــال دارد.  را  نســل ها 
اجتماعــی  تغییــرات  ســرعت  امــروزی  جوامــع  در 
تقابــل  ســرعت،  ایــن  و  اســت  گذشــته  از  بیشــتر 
رفتــاری اجتماعــی را ســرعت می بخشــد. ایــن چالــش 
اجتماعــی قابــل مطالعــه ، پژوهــش ، تحلیــل علمــی 

می باشــد.

یادداشت اجتماعی 

   حــدود دو ســال پیــش، رییــس مرکــز 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

گفت وگویــی  تجــارت جهانــی ایــران در 
گفتــه بــود: »ایــران 75 میلیونــی،  میلیاردرهــای زیــادی 
کنــون نشــنیده  کســی تا کــه نــام بیشــتر آن هــا را حتــی  دارد 
اســت«. هرچنــد خودمــان در محافــل خانوادگــی یــا محــل 
کار بارهــا ایــن حرف هــا را یــا شــنیده ایم یــا بــرای دیگــران از 
کوچــه و خیابــان دیده ایــم  کــه در  ماشــین های لوکســی 
ــا  ــه نظــر می رســد دانســته های م ــا ب ــم، ام کرده ای تعریــف 
ــم  ک ــی  ــم خیل ــوز ه ــی، هن ــاردر ایران ــتان میلی ــاره دوس درب

است.
قازادهها آ

ایــن  معروفنــد،  آقازاده هــا  بــه  کــه  ایــران  پولــدار  قشــر 
ــا مــورد شــماتت  غ از تــرس بازخواســت شــدن ی روزهــا فــار
ثروت هــای  تبلیــغ  بــه  بیشــتر  چــه  هــر  گرفتــن  قــرار 
بی حــد و حســاب خــود مشــغولند. تازه تریــن ایــن خبرهــا 
گزارشــی اســت از بــازار داغ جت هــای شــخصی در  هــم 
ایــران. بلــه درســت شــنیدید جــت شــخصی! البتــه بــرای 
کــه مســافرت بــا هواپیمــا جــزو رویاهــای  مــن و شــمایی 
دوردســتمان اســت، شــنیدن ایــن خبــر تعجب برانگیــز 
جــت  کرایــه  شــرکت های  کــه  حالــی  در  اســت؛  تــازه  و 
کــه در حــال ســرویس  شــخصی بیــش از دوســال اســت 
دادن بــه مشــتریان خــود هســتند. هزینــه هر ســاعت پرواز 
ــا ایــن جت هــا حــدود ۳ هــزار و 200 دالر، معــادل حــدود  ب

11 میلیــون و 200 هــزار تومــان ناقابــل اســت. 
کــرد:  بــه ایــن هزینه هــا بایــد ایــن مبالــغ را هــم اضافــه 
گــر هواپیمــا بــرای شــما تــا لحظــه برگشــتتان در فــرودگاه  ا
منتظــر بمانــد بایــد بــه ازای هــر ســاعت، 200 دالر و بــه 
گــر  ازای هــر روز، یــک هــزار و 500 دالر هزینــه بپردازیــد؛ ا
هــم قــرار باشــد هواپیمــا بــدون شــما و خالــی بــه مبــدأ 
بازگــردد، بایــد نصــف هزینــه هــر ســاعت پــرواز را بــرای 
زمــان برگشــت بــه شــرکت بدهیــد. بــا احتســاب همیــن 

ــا مبــدأ تهــران و مقصــد  ــرواز ب ــرای مثــال یــک پ هزینــه؛ ب
یک ونیــم  احتســاب  بــا  رفت وبرگشــت،  بــرای  کیــش 
برگشــت،  یک ونیم ســاعت  و  رفــت  پــرواز  ســاعت 
کیــش بــرای  درصورتی کــه دو روز نیــز هواپیمــا در فــرودگاه 
برگردانــدن مســافرانش منتظــر بمانــد، در حــدود 45 تــا 50 

میلیــون تومــان هزینــه خواهــد داشــت.
جت5میلیوندالری

گــر تــا دیــروز عکــس چنــد ســاعت مــارک و ماشــین مــدل  ا

 بــاال و خانه هــای آن چنانــی هــوش از ســر شــما می بــرد 
بــه ایــن لیســت پــرواز بــا جــت شــخصی را هــم اضافــه 
کــه  مدعی انــد  شــرکت ها  ایــن  صاحبــان  البتــه  کنیــد. 
بــزرگ  یــا تجــار  بیشــتر مشتریانشــان مقامــات سیاســی 
کــه  هســتند؛ امــا ایــن موضــوع را هــم تکذیــب نمی کننــد 
ــات  ــم از خدم ــادی ه ــخصی زی ــی و ش ــتریان خصوص مش
آنــان اســتفاده می کننــد. البتــه خدمــات ایــن شــرکت ها 
بــه همیــن جــا هــم ختــم نمی شــود؛ شــما می توانیــد بــا 
پرداخــت 5 میلیــون دالر معــادل حــدودا 17 میلیــارد و 500 
میلیــون تومــان، صاحــب یکــی از ایــن جت هــا شــوید.

ثروتحالل
پورشــه  کــه  داده  گــزارش  کونومیســت  ا معتبــر  نشــریه 
در ســال 2011، در تهــران بیــش از هــر شــهر دیگــری در 
خاورمیانــه فــروش داشــته اســت. دقــت کنید ایــن گزارش 
در ســال 2011، یعنــی اوج تحریم هــای ظالمانــه غــرب 
کــه مــردم ایــران یکــی  ــی  علیــه ایــران منتشــر شــده؛ زمان
از ســخت ترین دوران اقتصــادی اخیــر را می گذراندنــد. 
گــزارش مذمت پولــداری نیســت؛ زیرا که  قصــد مــا در ایــن 
کــه بــا تــالش و دانــش و تکیــه بــر توانایی هــای  هــر فــردی 
کنــد و قله هــای  فــردی خــودش توانســته باشــد پیشــرفت 
اســت. همــان  کنــد، شایســته تقدیــر  فتــح  را  موفقیــت 
گیتــس را بــه دلیــل  کــه هیچکــس در جهــان بیــل  طــور 
موفقیت هــا و ثروتــش مذمــت نمی کنــد. امــا... بگذریــم.

کسی از پولدارهای ایران خبر ندارد

اندر احواالت میلیاردرهای ایران

نخســتین نــرم افــزار اندرویــد خاطــرات پرســنل اورژانــس بــه 
اصفهــان  پزشــکی  فوریت هــای  کارشناســان  از  یکــی  همــت 
ایجــاد و بــه صــورت رایــگان در اختیــار مــردم قــرار گرفتــه اســت. 
ــنل  ــرات پرس ــد خاط ــزار اندروی ــازنده نرم اف ــدی، س ــاس عاب عب

کــرد: بیــش از 40 ســال اســت  اورژانــس اظهــار 
پیش بیمارســتانی  اورژانــس  تاســیس  از  کــه 
جــان  کنــون  تا و  می گــذرد  ایــران  کشــور  در 
خدمــات  طریــق  از  هموطنانمــان  از  بســیاری 
بــه  و  یافتــه  نجــات  پزشــکی  فوریت هــای 
خــود  خانواده هــای  آغــوش  و  دوبــاره  زندگــی 
هنــوز  وجــود،  ایــن  بــا  افــزود:  وی  بازگشــتند. 

هــم تعــداد زیــادی از مــردم، بــا مجموعــه فوریت هــای پزشــکی 
و خدمــات آن بــه درســتی آشــنا نیســتند و همیــن موضــوع، در 
فراینــد امدادخواهــی و امدادرســانی اختــالل ایجــاد می کنــد. 
داد:  ادامــه  اصفهــان  پزشــکی  فوریت هــای  کارشــناس 
ــرم افــزاری شــامل  ــا ن همیــن موضــوع، مــرا بــه فکــر انداخــت ت
کنــم؛ هــدف از تهیــه  خاطــرات پرســنل اورژانــس 115 ایجــاد 

بــا خدمــات فوریت هــای پزشــکی و  ایــن نرم افــزار، آشــنایی 
تالش هــای شــبانه روی تکنســین های فوریت هــای پزشــکی 

اســت. پیش بیمارســتانی  اورژانــس  در 
گزیــده ای از صدهــا   عابــدی بــا بیــان اینکــه ایــن خاطــرات 
خاطــره پرســنل شــاغل در اورژانــس 115 اســتان 
از  کــدام  هــر  کــرد:  تصریــح  اســت،  اصفهــان 
مطالــب  و  آموزشــی  جنبــه  دارای  خاطــرات 
آموختنــی دربــاره امدادخواهــی و امدادرســانی 
عملیات هــای  پرهیجــان  لحظــات  و  اســت 
تصویــر  بــه  قلــم  زبــان  بــا  را   115 اورژانــس 

 . می کشــد
کنــار 50 خاطــره نــاب  کــرد: در ایــن نرم افــزار، در  وی اظهــار 
اورژانــس  تاریخچــه  دربــاره  مطالبــی  اورژانــس،  پرســنل  از 
پیش بیمارســتانی ایــران، فراینــد امدادخواهــی و امدادرســانی 
ح  طــر بــا  آشــنایی  و  اورژانــس  امــدادی  واحــد  بــا  آشــنایی 
گرفتــه   آمــوزش همگانــی احیــا، در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

است. 

دادســتان تهــران آمــار پرونده هــای رانندگــی در حــال مســتی 
در شــهر تهــران را در ســال 94، 2 هــزار و 900 فقــره اعــالم 
کــرد و ایــن آمــار را هشــداردهنده خوانــد. عبــاس جعفــری 
سیاســی رویدادهــای  بعضــی  بــه  اشــاره  بــا   دولت آبــادی 

گذشــته اظهــار  امنیتــی و قضایــی مهــم ســال 
در  موجــود  آرامی هــای  نــا  وجــود  بــا  داشــت: 
عــراق  ماننــد  همســایه  کشــورهای  بعضــی 
لبنــان  جملــه  از  عربــی  کشــورهای  دیگــر   و 
سوریه و یمن، کشور سالی آرام و ایمن را پشت 
ســر گذاشــت و منازعــات موجــود در کشــورهای 
همســایه، امنیــت جمهــوری اســالمی ایــران را 

تحت الشــعاع قــرار نــداد. وی مهم تریــن دســتاورد قضایــی 
کیفــری جدیــد  گذشــته را اجــرای قانــون آییــن دادرســی  ســال 
کیفــری  رســیدگی های  در  بــزرگ  تحولــی  کــه  کــرد  اعــالم 
ــات  ــن انتخاب ــران همچنی ــتان ته ــود. دادس ــوب می ش محس
را  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  و  اســالمی  شــورای  مجلــس 

کــرد. جعفــری  گذشــته ارزیابــی  اتفــاق سیاســی مهــم ســال 
دولت آبــادی بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب در 
کــه ایــن موضــوع  کــرد  کیــد  خصــوص مصونیــت فرهنگــی تا
بایــد مــورد توجــه مســئوالن در برنامه ریزی هــای ســال جــاری 
گیــرد. دادســتانی تهــران بــا اشــاره بــه ایــن  قــرار 
کــه  موضــوع اظهــار داشــت: طــی بازدیدهایــی 
 از دو دادســراهای ارشــاد و راهــور انجــام شــد

ــب توجــه رانندگــی حیــن مســتی و  ــا آمــار جال ب
کــه ایــن امــر نیازمند  شــرب خمــر مواجــه بودیــم 
مناســب  تدابیــر  اتخــاذ  و  بررســی  تحلیــل، 
پرونده هــای  آمــار  توضیــح،  در  وی  اســت. 
رانندگــی در حــال مســتی در شــهر تهــران را در ســال 1۳94 
کــرد و ضمــن اینکــه ایــن آمــار را  2هــزار و 900 فقــره اعــالم 
هشــداردهنده خوانــد، از سرپرســتان نواحــی خواســت ضمــن 
اتخــاذ تدابیــر مدیریتــی همــراه بــا برنامه ریــزی، در مقابلــه بــا 

کننــد. گونــه جرایــم اقــدام  ایــن 

7اجتماعی چهارشنبـــــه  25 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 129افزایش رانندگی درحال مستی در تهران ســـــال دوم       ݡسݒ

دادستان تهران خبر داد:

افزایش رانندگی درحال مستی در تهران
کارشناس فوریت های پزشکی اصفهان به همت 

خاطرات پرسنل اورژانس 115 را در اندروید بخوانید

گهیابالغ آ
ونده:9409980365601420  پر شماره   9510460365600003 خواست:  در  شماره 
آگهی  پیشنویس  تنظیم:1395/01/18  یخ  تار  941422  : شعبه  بایگانی  شماره 
ابالغ مجید رنجکش به اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقوو.....، از 
یه  ونده کالسه 941422 تحت تعقیب است و ابالغ احضار طرف این دادسرا در پر
دن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای  بواسطه معلوم نبو
ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک 
انقالب جهت  و  انتشار آگهی در شعبه 40 دادیاری دادسرای عمومی  یخ  تار از  ماه 
د در صورت عدم حضور پس از یک ماه  پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شو
قانونی معمول خواهد شد. شماره :1263 شعبه 37  اقدام  آگهی  انتشار  یخ  تار از 

دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

گهیابالغ آ
9309980351100779شماره  ونده:  پر 9510100351100454شماره  ابالغیه:  شماره 
بهرامی  د  مسعو خواهان   1395/01/21 تنظیم:  یخ  تار  930883 شعبه:  بایگانی 
ده  پو دهقانی  حسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فالحتی   زهرا  و  وئی  گهر
الشه  استرداد  و  مالی(  )غیر  ثالث  جلب  های  خواسته  به  ذنی   مو غالمرضا  و 
که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
– ساختمان دادگستری کل استان  – خ شهید نیکبخت  اصفهان خ چهارباغ باال 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  های 9309980351100779 
ساعت  و   1395/04/01 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980351100771ثبت  و 
درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین 
انقالب  و  آیین دادرسی دادگاه های عمومی  قانون  به تجویز ماده 73  و  خواهان 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
د تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  آگهی می شو
یافت و در  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1264/م الف منشی شعبه 11  وقت مقر

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
ونده: 9409980350100347 شماره اجرائیه: 9510420350100011 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/17 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 940394تار
یت عاملی سید امین جوادی  یه به مدیر ردیف 1 نام :مؤسسه مالی و اعتباری عسکر
نشانی: تهران – خ کردستان انتهای شیراز جنوبی نبش خ 6 شرقی مؤسسه مالی 
نام:  یه ط2 واحد 4 پ 4  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1-  اعتباری عسکر و 
یبا نام خانوادگی : محمد رفیعی نام پدر: عبدالرحیم نشانی: مجهول المکان 2-  فر
نام: جواد نام خانوادگی:صاحب کمال نام پدر: احمد نشانی : مجهول المکان 3- 
نام: آزاده نام خانوادگی:محمد رفیعی نام پدر: عبدالرحیم نشانی: مجهول المکان 
المکان   : مجهول  نام پدر: رضا نشانی  : خدا پرست  : زهرا نام خانوادگی  نام   -4
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : یاسر نام 
– خ شیخ  : اصفهان  آرانی نام پدر: علی محمد نشانی  وانی زاده  خانوادگی : شیر
یه کد پستی  وی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسکر وبر صدوق شمالی ر
8166800000   نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مؤسسه مالی و اعتباری 
بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  جوادی  امین  سید  عاملی  یت  مدیر به  یه  عسکر
و شماره دادنامه  به شماره 9510090350100058  مربوطه  اجرای حکم  در خواست 
پرداخت   -1 به  محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم   9409970350101529 مربوطه 

تادیه طبق  تاخیر  با نضمام خسارت  بابت اصل خواسته  یال  ر  56/000/000 مبلغ 
یخ 1394/4/23  یال از تار وزانه 53/260 ر وز شمار ر قرار داد فی مابین بصورت ر
مبلغ  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  2/825/000 مبلغ  پرداخت   -2 وصول  لغایت 
یال حق الوکاله وکیل در  ینه نشر آگهی و مبلغ 3/136/000 ر یال بابت هز 840/000 ر
بابت  یال  ر  2/800/000 مبلغ  پرداخت   -3 له  محکوم  حق  در  اجرا  و  بدوی  مراحل 
حق االجرا در حق صندوق دولت . )ضمنا رای صادره غیابی است( محکوم علیه 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر مکلف است از تار
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو
وح  را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
نماید  ارائه  به مقام قضائی  از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای  واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال  محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا   20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  شو
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال 
د. دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 1261/ م  1 ماده 3  ) تبصره 
الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حمید رضا ناظمی 

اجرائیه
ونده: 9409980350100550 شماره اجرائیه: 9510420350100012 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/17 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه :940650تار
ردیف 1 نام :علی  نام خانوادگی : جاللی پور نام پدر: حسین  نشانی: اصفهان – 
ل حاج علی اکبر قاسمی مشخصات  وین – خ صباحی سپنتا 2 پ 118 منز خیابان پر
نشانی:    - پدر:  نام  نساجی    : خانوادگی  نام  اصغر  نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم 
مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
 9409970350101878 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090350100061 شماره  به 
اصل  بابت  یال  ر  57/000/000 مبلغ  پرداخت   -1 به  است  محکوم  علیه  محکوم 
بر  وصول  لغایت   1394/6/10 یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  نضمام  با  خواسته 
ینه  یال بابت هز اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 2/510/000 ر
ینه نشر آگهی در حق محکوم له 3- پرداخت  یال بابت هز دادرسی و مبلغ 880/000 ر
یال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف  مبلغ 2/850/000 ر
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 

وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 1260/ م الف  مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی

گهیابالغ آ
9409980351100841شماره  ونده:  پر 9510100351100362شماره  ابالغیه:  شماره 
و  راعتی  ز سعید  خواهان   1395/01/18 تنظیم:  یخ  تار  940928 شعبه:  بایگانی 
راعتی دادخواستی  راعتی شمس ابادی و زهرا ز راعتی اصفهانی و اعظم ز عذری ز
رمضان  و  ابادی  شمس  راعتی  ز صغری  و  راعتی  ز د  محمو خواندگان  طرفیت  به 
و  ابادی  راعتی شمس  ز نادر  و  ابادی  راعتی شمس  ز و علی  ابادی  راعتی شمس  ز
راعتی  راعتی و ربابه قاسمی و محمد ز راعتی و بهرام ز راعتی و صدیقه ز حسین ز
الزام به تنظیم سند  راعتی  به خواسته  و فاطمه ز راعتی  ابادی  و سکینه ز شمس 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   خسارت  مطالبه  و  ملک  رسمی 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به 
و   1395/03/29 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351100841 کالسه  
و  متهم    / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین  ساعت 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1267/م الف  یافت و در وقت مقر را در

منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهیابالغ آ
9409980351100514شماره  ونده:  پر 9510100351100417شماره  ابالغیه:  شماره 
سبحانی  غالمرضا  خواهان   1395/01/19 تنظیم:  یخ  تار  940569 شعبه:  بایگانی 
و  ارشدی  وش  کور و  طامه  هوشنگی  اشرف  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
مسیح  و  آبادی  صادق  بیعیان  ر مهدی  و  متین  پور  پژمان  و  خوزانی  امینی  مهدی 
دادگاه  تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  اصفهانی   کبوتری 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو

خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351100514 کالسه   به  و  ارجاع   356
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت  و   1395/02/28
آیین دادرسی  قانون  به تجویز ماده 73  و  و درخواست خواهان  خوانده / متهم  
نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 
و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  منشی  الف  1265/م   گردد.شماره: 

 اصفهان

گهیابالغ آ
9409980351100982شماره  ونده:  پر 9510100351100351شماره  ابالغیه:  شماره 
رضائی  محسن  خواهان   1395/01/18 تنظیم:  یخ  تار  941075 شعبه:  بایگانی 
یونکی دادخواستی به طرفیت خوانده بهرام عشوری مهرنجانی به خواسته مطالبه 
ینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه  خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هز
اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  نمو
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه  9409980351100982 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/22 و ساعت 09:00تعیین شده است. 
دن خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز  المکان بو به علت مجهول 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
تا خوانده  د  آگهی می شو از جراید کثیراالنتشار  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    /
ر فوق  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در نشانی کامل خو
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1268/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

گهیابالغ آ
9409980351100874شماره  ونده:  پر 9510100351100406شماره  ابالغیه:  شماره 
انصار  بانک  خواهان   1395/01/19 تنظیم:  یخ  تار  940961 شعبه:  بایگانی 
خواسته  به  رضایی  معصومه  و  عسگری  د  داو خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه 
 3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
ثبت گردیده که وقت  به کالسه  9409980351100874  و  ارجاع  اتاق شماره 356 
مجهول  علت  به  است.  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/03/26 آن  رسیدگی 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  دن  بو المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خواندگان  پس از نشر آگهی  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  منشی  الف  1270/م   گردد.شماره: 

 اصفهان



تازه ترین خبرها از آیفون 7
بــا نیــم نگاهــی بــه رونــد معرفــی محصــوالت تــازه اپــل در هــر 
کــه زمان معرفــی آیفــون 7 کم کم  ســال، متوجــه مــی شــویم 
ــداد نزدیــک  ــه موعــد ایــن روی نزدیــک مــی شــود و هرچــه ب
ــون آن  ــا پیرام ــی ه ــه زن گمان ــایعات و  ــم ش ــه حج ــویم، ب ش
افــزوده مــی شــود. در ادامــه بــه بررســی تــازه تریــن خبرهــا 
دربــاره ایفــون بعــدی اپــل خواهیــم پرداخــت. بــا تــک شــات 
همــراه باشــید.علی رغم میــزان بــاالی محبوبیــت طراحــی 
کــه اپــل از طراحــی آیفــون 6 بــرای  آیفــون 5، بعیــد اســت 
گوشــی بعــدی خــود اســتفاده نکنــد. در ایــن صــورت، انتظــار 
مــی رود آیفــون بعــدی اپــل بــا ظاهــری شــبیه به آیفــون 6 اما 
ــا قــدرت بیشــتری از آن عرضــه شــود. براســاس تازه تریــن  ب
ــا 6.5 میلیمتــر مــی  ــه 6 ت ــزارش هــا، ضخامــت آیفــون 7 ب گ
کنــون  کــه ضخامــت آیفــون 6s ا رســد. ایــن در حالــی اســت 
کمــی  بــه 7.1 میلــی متــر مــی رســد. ضخامــت 6 میلیمتــری 
کــه باعــث مــی شــود ظرفیــت باتــری  خنــده دار اســت و البتــه 
کاهــش ضخامــت  کنــد. امــا اینکــه  کاهــش پیــدا  آیفــون 7 
گوشــی باعــث شــود نگهداشــتن آن در دســت ســاده تــر شــود 
کــه پــس از عرضــه آیفــون 7 مشــخص  بحــث دیگــری اســت 
مــی شــود. انتظــار مــی رود آیفــون 7 اپــل رضایت آن دســته از 
کاربرانــی را کــه از طراحــی آنتــن گوشــی هــای آیفــون شــکایت 
کــه نشــانه هــای  گفتــه مــی شــود  کنــد.  دارنــد، نیــز جلــب 
آنتــن تنهــا روی قســمت هــای باالیــی و پایینــی آیفــون 7 
دیــده مــی شــوند و ایــن ســبک طراحــی کمــک مــی کنــد بدنه 
گوشــی یکپارچــه بــه نظــر برســد.یکی دیگــر از قابلیــت هــای 
ــه  مــورد بحــث آیفــون 7، بهــره منــدی آن از دوربیــن دوگان
آیفــون 7 منتشــر  از  کــه  تریــن تصاویــری  تــازه  اســت. در 
ــت  ــن در پش ــه دو دوربی ک ــود  ــی ش ــده م ــی دی ــه خوب ــده ب ش
گــر باتــری آیفــون 7 بــرای  گوشــی تعبیــه شــده اســت و ا ایــن 
کــه در ایــن زمینــه  شــما مهــم باشــد، تــا بــه امــروز تنهــا خبــری 
گوشــی  کــه ظرفیــت باتــری ایــن  داشــته ایــم ایــن اســت 
کــه در مقایســه بــا ظرفیــت  معــادل7.04 وات ســاعت اســت 
6.61 وات ســاعتی آیفــون 6 رقــم باالیــی بــه شــمار مــی رود.

انتظــار مــی رود اپــل امســال نیــز همچــون ســال هــای پیــش 
کنــد. گوشــی جدیــد خــود را در مــاه شــهریور یــا مهــر معرفــی 

 
کلید لمسی می سازد اپل صفحه 

اســتفاده از صفحــه  نمایش هــای لمســی بــرای تایــپ 
کوتــاه، بســیار دلچســب اســت؛ امــا تایــپ  پیام هــای 
نه  چنــدان  ایمیل هــای  حتــی  یــا  طوالنــی  مطالــب 
زمــان  گذشــت  بــا  شــد  خواهــد  باعــث  مختصــر 
کــه در قالــب اســتفاده از  ــی شــوید  دلتنــگ حــس و حال

می شــد. شــما  نصیــب  فیزیکــی  صفحه کلیدهــای 
ماننــد  شــرکت هایی  شــده  باعــث  امــر  همیــن 
مایکروســافت و اپــل نیــز صفحه کلیدهــای جانبــی را 
بــرای دســتگاه های الکترونیکــی بــا ابعــاد بــزرگ نظیــر 
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــر بگیرن ــرو درنظ ــد پ ــرفیس و آی  پ س
بــه  نظــر می رســد اپــل همچنــان در نظــر دارد آینــده 
صفحه کلیدهــای ویــژه لپ تــاپ  هــا را بــا نســل جدیــدی 
اســاس  بــر  لمســی، دگرگــون ســازد.  هــای  کیبــورد  از 
کــه از ایــن شــرکت بــه ثبــت رســیده )و  پتنــت جدیــدی 
کــرده(، اپــل  گیزمــودو آن را منتشــر  اخیــرا وب ســایت 
قصــد دارد بــه جــای اســتفاده از صفحــه  نمایش هــای 
قابلیــت  بــه  مجهــز  صفحــه ای  از  متــداول،  لمســی 

فــورس  تــاچ بهــره ببــرد. 
کــه در حاشــیه ایــن حــق ثبــت  بــر اســاس توضیحــی 
لمســِی  ورودی  از  جدیــدی  نســل  آمــده،  اختــراع 
الکترونیکــی  بــرای دســتگاه های  بــه فشــار  حســاس 
میــزان  می توانــد  کــه  شــده  گرفتــه  نظــر  در  اپــل 
روی  کاربــر  انگشــتان  قرارگرفتــن  محــل  و  فشــار 
بازخوردهــای  حتــی  و  شناســایی  را  صفحه نمایــش 
کنــد.  صــادر  محتویــات  تایــپ  هنــگام  در  را  لمســی 
از  اســتفاده  بــرای  کــه  مزایایــی  مهم تریــن  جملــه  از 
قابلیــت  برشــمرد،  می تــوان  صفحه کلیــدی  چنیــن 
در  بیشــتر  هرچــه  ســازگاری  ایجــاد  و  شخصی ســازی 
کاربــر اســت. ایــن بــه آن معنــا  آن، بــر حســب اســتفاده 
ــا اســتفاده از برنامه هایــی ماننــد فتوشــاپ ــه ب ک  اســت 
میان برهایــی  بــا  را  صفحه کلیــد  کلیدهــای  می تــوان 

کــرد.  بــرای اجــرای ســریع تر فرامیــن جایگزیــن 
عــاوه بــر ایــن می تــوان از صفحــه عــددی به منظــور 
کــردن اعــداد و اطاعــات در صفحــات گســترده نیز  وارد 
گرچــه هنــوز مشــخص نیســت شــرکت  کــرد. ا اســتفاده 
ح  کــردن ایــن طــر اپــل چــه زمانــی تصمیــم بــه اجرایــی 
گرفــت امــا بــدون شــک ایــن ایــده، ایــده ای  خواهــد 

کاربــردی اســت. بســیار جالــب و البتــه 

دانش و فناوری

 تجاوز به مادر و دختر از لرستان
 تا کرج با تلگرام ردیابی شد

و  مــادر  ویــای  لرســتان  در  کــه  نقابــدار  دزدان  رکنــا: 
بودنــد  داده  قــرار  شــیطانی  دســتبرد  هــدف  را  دختــری 
از  پــس  خشــن  مــردان  ایــن  شــدند.  ردیابــی  تلگــرام  در 
گریختــه ج  کــر بــه  دختــر  و  مــادر  آزار  و  اذیــت  و   ســرقت 

 بودند.
مراجعــه  بــا  جوانــی  دختــر  گذشــته،  ســال  آذرمــاه   23
تلخــی  سرنوشــت  از  پــرده  لرســتان  گاهــی  آ اداره  بــه 
کــه مــن و مــادرم  ــه ویایــی  ــدار ب گفــت: 4 نقاب برداشــت و 
بــا قیچــی  در آن جــا زندگــی می کنیــم، دســتبرد زدنــد و 
 النگوهایمــان را بریــده و مــا را تســلیم خواســته شــوم خــود

 کردند.
کــه بــا شــنیدن ایــن ادعاهــا خــود را در برابــر  پلیــس لرســتان 
ــترده ای  گس ــای  ــد، ردیابی ه ــیطان صفتی می دی دزدان ش
کــرد؛ امــا دزدان، نقابــدار بــوده و هیــچ ســرنخی بــه  را آغــاز 
دســت نیامــد تــا اینکــه روز یکشــنبه 22 فروردیــن دختــر 
افســر  بــه  و  رفــت  گاهــی  آ پلیــس  اداره  بــه  بــاز  خانــواده 
ــه  ــه دزدان آن را ب ک ــن  ــراه م ــماره هم ــا ش ــت: ب گف ــده  پرون
ســرقت بــرده بودنــد، عکــس دو دزد را در تلگــرام شناســایی 

ــرده ام. ک
ــا  ــا تشــکیل و ب ــژه ای در پلیــس فت ــا ایــن ادعاهــا تیــم وی  ب
شناســایی  ج  کــر در  دزدان  خانــه  ســایبری  ردزنی هــای 
تنهــا  کــه  آن هــا  مخفیــگاه  قضایــی  دســتور  بــا  و  شــد 
قــرار محاصــره  تحــت  می آمدنــد،  حســاب  بــه   مظنــون 

 گرفت. 
وقتــی مــردی بــه نــام جــال دســتگیر شــد بــا اعترافــات 
گــردن  تکان دهنــده، ســرقت از خانــه مــادر و دختــر را بــه 
گرفــت و هم دســتش بــه نــام علــی را لــو داد و وی را ســر قــرار 

کشــاند. کمینــگاه پلیــس  بــه 
ج  کــر پلیــس  رییــس  جانشــین  فیروزخــواه،  ســرهنگ 
گفــت: دزدان شــیطان صفت در بازجویی هــا جــرم خــود را 
پذیرفتنــد و بــا دســتور قضایــی بــرای تحقیقــات به لرســتان 

انتقــال داده شــدند.
گفت وگو با دزد نقابدار  

علی باور ندارد عکس تلگرامی، او را لو داده است.
چند سال داری؟

34 سال.
کرده ای؟ ازدواج 

خیر.
چند کاس درس خوانده ای؟

سیکل دارم.
سابقه کیفری داری؟

بله.
اهل کجایی؟

لرستان.
اینجا چه کار می کنی؟

ج فرار کردیم. برای پنهان شدن به کر
چه مدت دوران محکومیت را در زندان گذرانده ای؟

3 سال.
طراحی سرقت را چه کسی انجام داد؟

با هم طراحی کردیم.
انگیزه ات از سرقت چه بود؟

مــن بــرای خوشــگذرانی انجــام دادم و اصــا فکــر نمی کــردم 
دســتگیر شوم.
اعتیاد داری؟

بله.
چند سال است که موادمخدر مصرف می کنی؟

4 سال است.
کار آبرومندانه بوده ای؟ پیش از این به فکر 

بله اما سوادم کم است و هیچ اعتباری ندارم.

قاتل سابقه دار 
منشی دهیاری را به گلوله بست

کرمــی« در ایــن رابطــه افــزود: حوالــی ســاعت  »داریــوش 
بــه بنــده اطــاع دادنــد در محــل  هشــت صبــح، تلفنــی 
کــه  گرفتــه  دهیــاری درگیــری و تهدیــد بــه قتــل صــورت 
بــه محــل رســاندم و متأســفانه مشــاهده  ســریع خــود را 
کارگــزار  کــه خانــم »شــها حاتمــی«، منشــی دهیــاری و  شــد 
بیمــه بــر اثــر اصابــت گلولــه توســط دایــی ناتنــی اش به قتل 

رســیده اســت.
را  خــود  فرزنــد  قتــل  ســابقه  قاتــل  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
و  مقتــول  بارهــا  فــرد  ایــن  گفــت:  دارد،  پرونــده  در  نیــز 
خانــواده  و  بــود  کــرده  تهدیــد  قتــل  بــه  را  خانــواده اش 
 مقتــول در دادســرای مایــر پرونــده ای را بــرای شــکایت 

داشتند.
کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه قاتــل و مقتــول، هــر دو اهــل   
روســتای حســین آباد ناظــم هســتند، افــزود: افــراد و اهالــی 
کردنــد  کــه در محــل دهیــاری بودنــد، قاتــل را دســتگیر 
کــرد و در دم جــان  ــه شــلیک  گلول امــا قاتــل بــه خــود یــک 

باخــت.
خ داده   وی بــا ابــراز تأســف از اتفــاق تلــخ و دلخــراش ر

گرفتنــد؛ امــا متأســفانه  گفــت: اهالــی ســریع بــا 115 تمــاس 
ــه رســیدند  ــه محــل حادث ــا تأخیــر ب آمبوالنــس و اوژانــس ب

ــه دارد. گای کــه جــای 
 دهیــار روســتای کهکــدان بــا بیــان اینکــه انگیــزه ایــن قتــل 
کــرد: مقتــول  اختافــات مالــی عنــوان شــده اســت، اظهــار 
43 ســال ســن داشــته و متأهــل و صاحــب دو فرزنــد بــوده 
کهکــدان مشــغول بــه  و مــدت چهــار ســال در دهیــاری 

فعالیــت بــوده اســت.
کــه قاتــل  ــر اینکــه ایــن دســت حــوادث  کیــد ب ــا تأ کرمــی ب  
بــه قتــل  را  فــردی  بــا در دســت داشــتن اســلحه  راحــت 
می شــود  جامعــه  در  ناامنــی  ایجــاد  ســبب  می رســاند، 
ــر روی  ــرد: از دســتگاه قضایــی خواهشــمندیم ب ک ــح  تصری
تهدیــد  بــه  دســت  کــه  مجرمانــی  و  ســابقه دار  قاتــان 
می زننــد، نظــارت بیشــتری داشــته باشــند تــا آزادانــه در 
کــن عمومــی تــردد نکــرده و ســبب بــروز چنیــن حــوادث  اما

نشــوند. گــواری  نا

حوادث چهارشــــنـبه  25 فروردین ماه  1395

هفتــم  رتبــه  ایــران،  رســانه ها،  در  شــده  منتشــر  اخبــار  طبــق   
مصــرف لــوازم آرایشــی را در جهــان و رتبــه دوم در خاورمیانــه پــس 

از عربســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
لرژی زا     عوارض جانبی مصرف لوازم آرایشی آ

کــز تحقیقاتــی معتبــر جهــان از جملــه ســازمان غــذا و داروی   مرا
تولیــد  در  ســمی  مــواد  اســتفاده  بــه  نســبت  کنــون  تا آمریــکا 
مختلــف  برندهــای  جملــه  از  آرایشــی  بهداشــتی  محصــوالت 
بارهــا هشــدار داده اســت؛ امــا بــا وجــود هشــدارهای مکــرر بــه 
متخصصــان ســم شناســی و پوســت، ایــن تولیدکننــدگان هنــوز 
ــرای  ــه ب ک ــی را  ــد و محصوالت ــداده ان ــر ن ــود را تغیی ــای خ روش ه

بــازار  روانــه  و  تولیــد  اســت،  کننــدگان مضــر  ســامتی مصــرف 
کــه در میــان ایــن 185 محصــول، بیــش  گفتنــی اســت  می کننــد. 
از 100 قلــم حــاوی مــواد تغییــر دهنــده هورمــون هســتند و حــدود 
50 قلــم از ایــن محصــوالت حــاوی فیلتــر مــاوراء بنفشــی هســتند 
گــروه وجــود آن هــا در محصــوالت مــو و  ــر اســاس نظــر ایــن  کــه ب

کامــا غیرضــروری اســت!  کننــده  ک  پــا
بــه همیــن منظــور از مــردم فرانســه درخواســت شــده تــا هیــچ 
یــک از ایــن محصــوالت، مخصوصــا بــرای افــراد حســاس ماننــد 
گونــه عــوارض جانبــی ناشــی از  ــوزادان خریــداری نکننــد و هــر  ن
کــه بســیاری از  ــرا  گــزارش دهنــد؛ زی مصــرف ایــن محصــوالت را 
ــوآ  ــرکت نی ــال ش ــوب اطف ــتمال مرط ــد دس ــوالت مانن ــن محص ای
ــرای پوســت  کــه ب حــاوی مــواد ســمی حساســیت زایــی هســتند 
دفاتــر  کــه  کــرد  اعــام  گزارشــی  نیســتند.   مناســب  نــوزادان 
ــا عنــوان  گزارشــی ب مطالعــات فرهنگــی و اقتصــادی ایــن مرکــز، 

»بررســی میــزان مصــرف فرآورده هــای آرایشــی در کشــور« بــا توجه 
بــه بازنمایــی رســانه های داخلــی و خارجــی مبنــی بــر اعــام رتبــه 
هفتــم ایــران در جهــان و رتبــه دوم در خاورمیانــه در مصــرف 
فرآورده هــای آرایشــی بــه بررســی صحــت و ســقم ایــن آمــار بــا 
توجــه بــه احتســاب آمــار حجــم واردات، میــزان قاچــاق و هزینــه 

خانــوار بــرای خریــد فرآورده هــای آرایشــی پرداخــت. 
گــزارش مــی افزایــد: آمــار قابــل اســتنادی دربــاره مصــرف  ایــن 
کشــور موجــود نیســت... شــاید بتــوان تنهــا  لــوازم آرایشــی در 
مرجــع قابــل اتــکا جهــت احتســاب مصــرف فرآورده هــای آرایشــی 
در کشــور را هزینه کــرد خانوارهــا بــرای خریــد فرآورده هــای آرایشــی 
دانســت. بررســی ها نشــان مــی دهــد در ســال 1392، 2/5 درصــد 
از هزینــه خانوارهــای ایرانــی صــرف خریــد ایــن فرآورده هــا شــده؛ 
امــا اینکــه چــه مقــدار از ایــن فرآورده هــا از نظــر ســامت قابلیــت 

مصــرف داشــته، مشــخص نیســت.

گمانــه زنی هــای رســانه ای دربــاره میــزان هزینه هــای خریــد  در 
لــوازم آرایشــی در ایــران بیــش از 100 تریلیــون ریــال نیــز ذکــر شــده 
کنــون توســط منابــع رســمی مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت.       کــه تا

    این هشدار جدی است!  
کننــدگان لــوازم آرایشــی برندهــای نیــوآ، داوو، اورئــال   مصــرف 
رکســونا و گارنیــه در داخــل ایــران بایــد نســبت بــه مضــرات مربوط 
کــه  گاهــی داشــته باشــند؛ زیــرا  بــه ایــن دســته از اقــام آرایشــی، آ
بخــش بیشــتری از لــوازم بهداشــتی و آرایشــی ایــران از کشــورهای 
اروپایــی بــه ویــژه فرانســه وارد مــی شــود و ممکــن اســت همیــن 
اقــدام از بــازار اروپایــی جمــع آوری و بــا قیمــت پاییــن تــر بــه 

بازارهــای دیگــر از جملــه ایــران وارد شــود. 
کــه بخش هــای نظارتــی و ســامت موظــف  گفــت  البتــه بایــد 
هســتند کــه از واردات ایــن لوازم هــای آرایشــی آســیب زا جلوگیری 

کننــد.

رتبه ایران 
در مصرف لوازم آرایشی  

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 129 ســـــال دوم                ݡسݒ

بنابــر آمارهــای دولتــی آلمــان، حــدود 6 هــزار مهاجــر زیــر 
کشــور اروپایــی ناپدیــد شــده اند.  ســن قانونــی در ایــن 
روزنامه هــای آلمانــی بــه نقــل از وزارت داخلــی آلمــان 
گــزارش دادنــد 5 هــزار و 835 مهاجــر زیــر ســن قانونــی در 
گــزارش  ســال 2015 در آلمــان ناپدیــد شــده اند. بنابــر ایــن 
کــه پیش تــر ناپدیــد شــده بودنــد،  از 8 هــزار و 6 مهاجــری 
تــا بــه حــال 2 هــزار و 171 تــن دوبــاره پیــدا شــده اند. ایــن 
کشــورهای افغانســتان  گــزارش مــی افزایــد مفقــودان از 
ــد.  ــان آمده ان ــه آلم ــر ب ــش و الجزای ک ــره، مرا ســوریه، اریت
گــزارش بــدون اشــاره بــه ســن ایــن افــراد تنهــا افــزود:  ایــن 
گــزارش  555 تــن از آن هــا خردســال هســتند. انتشــار ایــن 
گروه هــای حقــوق بشــر  موجــی از انتقــادات را از ســوی 
ــزا  ــته اســت. لوی ــه همــراه داش ــان ب ــی آلم و احــزاب داخل
امتســبرگ، ســخنگوی امــور مهاجریــن حــزب ســبزهای 
کــه ناپدیــد شــدن نزدیــک  گفــت: اســفبار اســت  آلمــان 
ــر را  ــگ خط ــوان زن ــودک و نوج ک ــوی  ــزار پناهج ــه 6 ه ب
ــن  ــت. ای ــاورده اس ــدا درنی ــه ص ــان ب ــت آلم ــرای حکوم ب
نماینــده حــزب ســبزها در پارلمــان افــزود: اینکه حکومت 
خطرهــای تــن فروشــی اجبــاری و بهره کشــی را جــدا در 

گیــرد، موجــب نگرانــی اســت.  نظــر نمــی 
در پایــان مــاه مــارس، نماینــدگان متعدد پارلمــان اروپا در 
نامــه ای هشــدار دادنــد مهاجریــن گمشــده ممکــن اســت 
قربانــی باندهــای جنایتــکار در ســطح اروپــا شــده باشــند؛ 
ــا  ــرای تن فروشــی، بردگــی ی کــه از قربانیــان ب باندهایــی 

کننــد. تجــارت اعضــای بــدن سوء اســتفاده مــی 

حدود 6 هزار مهاجر زیر سن 
قانونی در آلمان ناپدید شده اند

رسول اکرم صلی اهلل علیه و  آله:

ن َیکوَن َنبّیا؛
َ

کاَد الَحلیُم أ

آدم بردبار به پیامبرى نزدیك است.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

20   ْC

18   ْC

23   ْC

22   ْC

2   ْC

2   ْC

4   ْC

4   ْC

*اسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.
ــاال و ۸ متــر بــه  *کانگوروهــا قادرنــد ۳ متــر بــه ســمت ب

ســمت جلــو بپرنــد.
*قلب میگو در سر آن واقع است.

*گونــه ای از خرگــوش قــادر اســت ۱۲ ســاعت پــس از 
کنــد. جفت گیــری  تولــد 

*دارکوب هــا قادرنــد ۲۰ بــار در ثانیــه بــه تنــه درخــت 
ضربــه بزننــد.

هنــد  در  فیلــم   ۸۰۰ و  آمریــکا  در  فیلــم   ۵۰۰ *ســاالنه 
می شــود. ســاخته 

گیاهخوار بوده است. *آدولف هیتلر 
*تمامــی پســتانداران بــه اســتثنای انســان و میمــون 

کوررنــگ هســتند.
*عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال است.

دارایی هــای  جــزو  انگلیــس  کشــور  قوهــای  *تمــام 
می باشــند. انگلیــس  ملکــه 

*موریانه ها قادرند تا ۲ روز زیر آب زنده بمانند.
*مــزه ســیب، پیــاز و ســیب زمینــی یکســان اســت و تنهــا 
کــه طعم هــای متفاوتــی  بــه واســطه بــوی آن هاســت 

می یابنــد.
گــرم  کیلــو  گالــن آب و ۲۵۰  *فیل هــا قادرنــد روزانــه ۶۰ 

کننــد. یونجــه مصــرف 
در  خــود  چشــمان  دادن  حرکــت  بــه  قــادر  *جغدهــا 

نمی باشــند. چشــم  کاســه 
*۸۰ درصــد امــواج مایکــرو ویــو تلفن هــای همــراه بــه 

ــردد. ــذب میگ ــر ج ــیله س وس
کــه در فضــا هســتند، ۵ تــا ۷  *قــد فضانــوردان هنگامــی 

ســانتی متــر بلندتــر می گــردد.
فیلم هــای  کــه  اســت  کشــوری  تنهــا  *بلژیــک 

نمی کنــد. سانســور  را  غیراخاقــی 
و  خــودرو  ک کــن شیشــه  پا بــرف  *جلیغــه ضدگلولــه، 

می باشــند. زنــان  اختراعــات  همگــی  لیــزری  پرینتــر 
کشور آمریکاست. *موز پرمصرف ترین میوه 

شــباهت   %  ۹۹.۹ زمیــن  کــره  انســان های  تمــام  *در 
دارد. وجــود  ژنتیکــی 

یکســان  شــامپانزه  و  انســان  ژن هــای  از   %  ۹۸.۵*
. شــند می با

* قلــب انســان بــه طــور متوســط ۱۰۰ هــزار بــار در ســال 
می تپــد.

ع قیچی است. *لئوناردو داوینچی، مختر
*ســطح شــهر مکزیــک ســاالنه ۲۵ ســانتی متر نشســت 

می کنــد.
*۵۰ %جمعیــت جهــان هیــچ گاه در طــول حیــات خــود 

از تلفــن اســتفاده نکرده انــد.
کامپیوتــر در ســطح جهــان بــه  *در هــر ۵ ثانیــه یــک 

می شــود. آلــوده  ویــروس 
*ظــروف پاســتیکی ۵۰ هــزار ســال طــول می کشــد تــا در 

کننــد. طبیعــت شــروع بــه تجزیــه شــدن 
*اغلب مارها دارای ۶ ردیف دندان می باشند.

*۹۰% سم مارها از پروتئین تشکیل یافته است.

کــردن ادویــه در غــذای  کــه اضافــه  برخــی معتقدنــد 
کــودک اشــتباه اســت؛ ولــی برخــی دیگــر خــاف ایــن را 
کــدام یــک درســت  کــه  بــاور دارنــد . بخوانیــد و بدانیــد 

اســت.
کــودک  غــذای  بــه  می توانــد  ماهگــی   ۶ از  ادویــه 
زردچوبــه  مناســب  ادویــه  اولیــن  گــردد؛  اضافــه 
کــم بــه پــوره  کــه مــی توانــد بــه مقــدار بســیار  اســت 
ادویــه  شــود.  اضافــه  ماهیچــه  آب  یــا  زمینــی  ســیب 
بــه  اســت  بهتــر  کــه  اســت  دارچیــن  دیگــر  مناســب 
اضافــه  کــودک  صبحانــه  جوپــرک  بــه  کــم   میــزان 

شود. 
کــودک بــه ادویه هــا از طریــق  اولیــن راه بــرای آشــنایی 
کــودک بــه  کــه بویایــی و چشــایی  استشــمام آن اســت 
کنــد؛ ولــی ادویه هــای دیگــر ماننــد فلفــل  ادویــه عــادت 
کاری بعــد از ۱۵ ماهگــی بــه  ســیاه یــا قرمــز، آویشــن یــا 
گــردد؛ زیــرا ممکــن  کــودک اضافــه  کــم بــه غــذای  مقــدار 
پذیــر شــدن دســتگاه  تحریــک  آلــرژی،  ســبب  اســت 
پوســتی  شــدید  العمل هــای  یــا حتــی عکــس  تنفــس 

شــود.
کلــی مــی بایــد ادویه هــا بــه صــورت مجــزا و   بــه طــور 
کــودک  مســتمر، بــه طــور مثــال بــه مــدت ۱۰ روز بــه 
کــودک بــه آن عــادت نمایــد. بــه  معرفــی شــود تــا ذائقــه 
کــودکان خــاص  جــز امــکان ایجــاد آلــرژی در بعضــی از 
ادویه هــا ضــرر دیگــری نــدارد و ســود آن هــا بــرای بــدن 
کاری و انــواع فلفــل بعــد  بســیار بیشــتر اســت. ادویــه 

آویشــن  و  گــردد  گوشــت ها اضافــه  بــه  از ۱۵ ماهگــی 
ــواع ســوپ  ــزا، ماهــی و ان ــه پیت ــد ب ــا رزمــاری مــی توان ی
کیک هــای خانگــی و  اضافــه شــود؛ دارچیــن در انــواع 
گــردد. زردچوبــه و زعفــران در انــواع خورش هــا مصــرف 

کودک   خواص ادویه ها در غذای 
   زردچوبه 

خاصیــت ضدالتهــاب دارد و بــرای جلوگیــری از انــواع 
کشــتن ویروس هــا و میکروب هــا بســیار  بیماری هــا و 
ــن  ــدن از بی ــمی را در ب ــلول های س ــد. س ــی باش ــم م مه

کنــد. مــی بــرد و خــون را تصفیــه مــی 
   فلفل 

گلو و دســتگاه تنفس مفید اســت. دارای  بــرای التهــاب 
کــه بــرای ســرماخوردگی و  ویتامیــن Aو C مــی باشــد 
کــودکان مفیــد اســت. اســیدفولیک موجــود در  بینایــی 
فلفــل خون ســاز مــی باشــد و پتاســیم آن الکترولیــت 
اســتفراغ  یــا  اســهال  حالــت  در  را  کــودکان  بــدن 
کاژن ســازی  توانــد  مــی  فلفــل  کنــد.  مــی  تنظیــم 
مفیــد عزیــز  کــودکان  در  زخــم  بهبــود  بــرای  و   کنــد 

 است.
  دارچین 

گرفتگــی  کنــد،  مــی  تنظیــم  را  کــودکان  خــون  قنــد 
رفتــن  راه  بــه  توانــد  مــی  بــرده،  بیــن  از  را  عضــات 
کنــد، در هنــگام اســهال مفیــد  کمــک  کــودک  ســریع تر 
در  را  اشــتها  و  دارد  ع  ضدتهــو خاصیــت  و  باشــد  مــی 

دهــد. مــی  افزایــش  کــودکان 

کنیمدانستنی ها ی جالب کودک ادویه اضافه  از چه زمانی به غذای 

جدول سودوکو - شماره 2پاسخ جدول شماره 2 کلمات متقاطع
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.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. ــرار گی تکــرار ق

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.


