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وزنامه ای برای همه ر

رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ایتالیا:

مشکل رفت وآمدهای 
 اروپایی ها، محسوس 

کرات است نبودن نتایج مذا

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

 ایران در خط مقدم 
مبارزه با تروریسم

22 است

که...    همت بلند دار 
کــه پیــر و مــراد ملــت و رهبــر و مقتــدای  چندیــن ســال اســت 
ایــران  پهنــاور  کشــور  و  انقــاب  دلســوزان  و  دوســتان   همــه 
ــاد  ــه اقتص کرده انــد و تــو جــه همــگان را ب ــرار  ــرف را تک ــک ح ی
معطــوف داشــته اند تــا شــاید بــه توســعه معــاش مــردم بینجامــد 
و ایــن توســعه، ملــت را بــه معــادی بهتــر ســوق دهــد. به ویــژه 
 در ایــن دهــه، حــرف واحــد ایشــان اقتصــاد و رزق و روزی مــردم 
گــوش شــنوایی بــرای ایــن دلســوزی   بــوده اســت؛ امــا ظاهــرا 
کام را درک  وجــود نــدارد یــا آنقــدر  همــت بلنــد نیســت تــا یــک 

کننــد. و اجــرا 
 ایشــان امســال را نیــز ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
نامیدنــد تــا شــاید مســئوالن بــه خــود آینــد کــه بــه عمــل کار  برآیــد 
نــه بــه حــرف و شــعار و به بــه و چه چــه؛ تابلــو و بنــر و تبلیغــات نیز 
کارســاز نیســت؛ بلکــه ایــن امــر اقــدام و عمــل جــدی می طلبــد. 
 اقتصــاد مــا از هــر نــوع و گونــه اش - چــه مقاومتــی باشــد یــا حتــی 
وارداتــی - بــه هــر حــال نیــاز بــه نــگاه و همتــی مضاعــف دارد و 
بایــد همــگام بــا سیاســت های بیــن  المللــی و نگاه هــای بیــرون 
گاهــی مــا  کــه هــر از چنــد  بــه داخــل، چیدمــان شــود؛ نگاه هایــی 
ــرده و برایمــان اشکال تراشــی می کننــد.  ک ــه رو  ــا مشــکل روب را ب
ایــران، ایرانــی آزاد و اســامی  و مســتقل  تــا  همــه  می دانیــم 
کــه  اســت، دنیــای اســتکبار و لیبــرال دموکراســی بــا آن دشــمنی 
گذاشــت مــا بــه دنبــال اهــداف  بــا مــا دارد، بــه راحتــی نخواهــد 
خــود باشــیم و بــه آن  اهــداف دســت یابیــم. پــس بایــد همگام با 
 ارتبــاط بــا دنیــا و فعــال بــودن در عرصــه بین المللــی نگاه هــای 
کنیــم و نیم نگاهــی نیــز بــه تقویــت  درونــی خــود را نیــز تقویــت 
اقتصــادی درون داشــته باشــیم؛  ایــن همــان اقتصــاد مقاومتــی 
کــه می توانــد دیگــران را از  اســت؛ حلقــه مفقــوده ای از اقتصــاد 
ــا را ملتــی  کنــد.    خوشــبختانه دیگــران، م ــد  ــا نومی ــر م ســلطه ب
بــزرگ، بــا تمدنــی کهــن و بلندهمــت می شناســند کــه تاریــخ این 

ــد...  ــهادت می ده را ش
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که...       همت بلند دار 
 ادامه از صفحه یک: 

ــی  ــرای مــا معنــای چندان ــا، »دســت نیافتنــی« ب ــر ایــن مبن ب
مــا نمی گنجــد. نشــان  نــدارد و »نمی توانیــم« در قامــوس 
کــه در ســال های اخیــر بــا نــگاه  ایثارگرانــه  آن نیــز ایــن اســت 
از  بعضــی  توانســته ایم  علمــی  پدیده هــای  بــه  جهــادی  و 
کــه توانایــی مــا را  ذرات آن را بشــکافیم و بــه همیــن دلیــل 
کننــد و در راهمــان  دیــده انــد بــا حساســیت بــه مــا نــگاه مــی 
کننــد؛ امــا بــا همــت  مانــع مــی تراشــند و مشــکل آفرینــی مــی 
جوانــان برومنــد و اســتعدادهای خــدادادی آنــان، همچنــان 
در دنیــای علــم و پیشــرفت می درخشــیم و چشــم جهانیــان 
کــه بــه علــت   را بــه خــود خیــره می کنیــم؛  امــا صــد افســوس 
بــه هــم ریختگــی وحــدت درونــی و ضعــف همــت در اقتصــاد 
نتوانســته ایم به آنچه الیق آن هســتیم، برســیم و همچنان 
دچــار مشــکالت اقتصادی هســتیم. معنــای »اقــدام و عمل« 
ــی  ــت و تالش ــان هم ــز هم ــی« نی ــاد مقاومت ــرای واژه »اقتص ب
کــه بایــد بــا وحــدت در شــیوه های اجرایــی اقتصــاد  اســت 
کالن اقتصــادی بــه  کــردن سیاســت های  مقاومتــی و پیــاده 
کار مــی بســتیم تــا اقتصادمــان پویا شــود و تحریــم در برابرش 
کنــون بــه عنــوان توانایــی بالقــوه مانــده  کــه  تا بــی خاصیــت 
کــه امــروز بــرای بالندگــی ایــران عزیــز بــه فعلیــت  اســت و بایــد 
مــی  خارجــی  کاالهــای  نخریــدن  را  راهــکار  برخــی  درآیــد.  
کار نیســت؛  داننــد؛ امــا تنهــا نخریــدن اجنــاس خارجــی چــاره 
کــه مــا نیــز مرغوبیــت کاال را اصــل  بلکــه چــاره کار در آن اســت 
قــرار دهیــم و چــاره ای بــرای مــردم بگذاریــم  کــه انتخــاب 
کاالی ایرانــی بخرنــد نــه از ســر دلســوزی و  کننــد، بــا افتخــار 
همراهــی. تولیــد را نیــز بــا همــه ظرفیــت انجــام دهیــم، نــه بــا 
کمتــر از  ظرفیــت تولیــد. ایــن می شــود اشــتغال  یــک ســوم یــا 
کــه  کاهــش تــورم و عبــور از بحــران اقتصــادی  تولیــد، رونــق، 

بــا اقــدام و عمــل ایرانــی بــه دســت می آیــد.  
در طــی ســال های اخیــر، معنــای اقتصــاد مقاومتــی را مــا 
درک نکرده ایــم. بهتــر اســت مــروری بــر آن داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم اقــدام و عمــل خــود را در راه  توســعه اقتصــاد بــا 
ایــن رویکــرد هماهنــگ ســازیم.  اقتصــاد مقاومتــی نوعــی 
نگــرش اقتصــادی بــه درون و اســتفاده از همــه ظرفیت هــا 
بــرای  اســتعدادها  و  ســرمایه ها  مــردم،  توانایی هــای  و 
مزیت هــای  افزایــش  و  نظــام  اقتصــادی  کــردن  توانــا 
همــه  در  اقتصــاد  کــردن  حرفــه ای  و  اقتصــادی  نســبی 
مقیــاس  متوســط  ملــی،  و  بزرگ مقیــاس  اقتصــادی  ابعــاد 
کوچــک مقیــاس و در ســطح خانــواده قابــل  و ناحیــه  ای و 
ــواع اشــتغال  کــه از ان تعریــف اســت. یعنــی نوعــی از اقتصــاد 
ــی از  ــرده  و حت ک ــتفاده  ــی اس ــی و دایم ــدا، مقطع ــان و پی پنه
ــد  ــتفاده می کن ــا اس ــوان آن ه ــد ت ــز در ح ــواده نی ــت خان ظرفی
کنــد.  تــا ســطح اشــتغال و رونــق اقتصــادی مــردم را تضمیــن 
ایــن نــوع از اقتصــاد بــه دنبــال  اســتقالل اقتصــادی از دنیــا و 
احیانــا انــزوای اقتصــادی صــرف نیســت؛ امــا چنیــن نگاهــی 
بــه خــودی خــود اســتقالل نســبی را نیــز بــه همــراه دارد.   مــا 
بایــد بتوانیــم عــالوه بــر جلــب توجه مصــرف کننــدگان داخلی 
بــه تولیــدات ملــی، دنیــا را بــه خریــد تولیداتمــان متوجــه 
کاالهــای تولیــد  کیفیــت و مرغوبیــت  لــذا ارتقــای  کنیــم و 
کــه در  داخــل، اصلــی مهــم در اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ زیــرا 
نظــام اقتصــادی تحــت نظــارت ســازمان تجــارت جهانــی 
کــه مرغوبیــت  کســی می خرنــد  کاال را از  و تجــارت بــا دنیــا، 
آن بــاال و قیمــت آن پاییــن  باشــد. لــذا بایــد حرفه ای تــر شــده 
ــعی  ــرده و  س ک ــد  ــا را تولی کااله ــن  ــت ممک کیفی ــن  ــا بهتری و ب
کمتریــن قیمــت آن را روانــه بــازار نماییــم. فقــط در  کنیــم بــا 
کــه مــا می توانیــم در بــازار جهانــی حرفــی  ایــن حالــت اســت 
ــا  ــی معن ــادی، وقت ــود  اقتص ــیم. س ــته باش ــن داش گفت ــرای  ب
عمــده  صادرکننــدگان  رقیــب  بتوانیــم  کــه  می کنــد  پیــدا 
جهانــی باشــیم و از طرفــی مصــرف کننــده داخلــی را بــه تولیــد 
کــه  کنیــم.  آری، بایــد بــرای یکبــار هــم  خودمــان خوش بیــن 
ــی شــدن اقتصــاد  ــم. جهان شــده شــعار ســال را جــدی بگیری
در  توســعه یافته  کمتــر  کشــورهای  بــرای  خطــری  زنــگ 
کمتــر تــالش  دنیــای وابســتگی  متقابــل خواهــد بــود. هــر چــه 
کنیــم شــکاف بیــن مــا و دنیــای توســعه یافته عمیق تــر شــده 
کــه بایــد بــه  و فردایمــان تاریک تــر خواهــد بــود  و اینجاســت 
کــه مــردان روزگار از  کــه: همــت بلنــد دار  ایــن نکتــه برســیم 
همــت بلنــد بــه جایــی رســیده اند. ..و ایــن »اقــدام وعمــل« در 

عرصــه اقتصــاد را می طلبــد.

سر مقاله 

الحیات: »اقتصاد مقاومتی« یک پیروزی 
در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران رقم زد

نیـــوز  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه   
خــود  دیــروز  ســرمقاله  در  »الحیــات«  روزنامــه 
هنــگام  ]ره[  خمینــی  امــام  »اظهــارات  نوشــت: 
گروگان گیــری  پــی  در  آمریــکا  تحریم هــای 
ســنگ بنای  تهــران  در  آمریــکا  ســفارت  در 
محســوب  ایــران  در  مقاومتــی«   »اقتصــاد 

می شود.«
الحیــات در ادامــه ســرمقاله خــود آورد: »»اظهــارات 
تحریم هــای  بــه  پاســخ  در   ] ]ره  خمینــی  امــام 
جمهــوری  ریاســت  دوره  در  ایــران  علیــه  آمریــکا 
از  تعبیــر  صادق تریــن  صــدر«،  بنــی  الحســن  »ابــو 
تحریم هــا  بــا  مقابلــه  در  اســالمی  انقــالب  قــدرت 
نمایــش  بــه  انقــالب  بعــدی  دوره هــای  در   را 

گذاشت.«
»از  افــزود:  ادامــه  در  فرامنطقــه ای  روزنامــه  ایــن 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  کــه  بــود  بعــد  بــه  دوره  آن 
ایــران بــه عنــوان نمونــه بــارزی از »مقاومــت«، بــه 
نتایــج مطلوبــی در عرصــه سیاســت داخلــی  ایــران 
یافــت  دســت  کشــور  ایــن  اقتصــاد  عرصــه  در   و 
ایــران  بــرای  عرصه هــا  ایــن  در  پیــروزی  یــک   و 

رقم زد.«

الحیاة

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
گران مواد  برخورد شدید با سودا

مخدراز اولویت  های ناجا در 
سال ۹۵ است     

گفــت: در اولویــت مــا      ســردار آقاخانــی 
  کیمیای وطن 

سودابه خواجوی
گران مــواد مخــدر  برخــورد شــدید بــا ســودا
کالن شــبکه های مــواد مخــدر، توزیع کننده هــای  در ســطح 
ــا اســتعانت از خداونــد  خــرد و ولگردهــای ســطح محله هــا ب
متعــال و بــا توســل بــه خــون ۳ هــزار و ۵۰۰ شــهید مبــارزه بــا 
خواهــد  انجــام  قضــاوی  شــهید  به ویــژه  و  مخــدر  مــواد 

گرفت.
اســتان  انتظامــی  فرمانــده  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اصفهــان پیــش از ظهــر دیــروز در اولیــن نشســت خبــری 
کــرد: اولیــن روزهــای کاری رســمی بعد  ســال ۹۵ خــود اظهــار 
گران  از نــوروز را بــا شــهادت همــکار خــود در مبــارزه بــا ســودا
کرده ایــم و ایــن شــهادت، خــون تــازه ای را در  مــرگ آغــاز 
کــرده اســت. رگ هــای مجموعــه انتظامــی اســتان تزریــق 
کرد: در نوروز شــاهد همدلی   ســردار عبدالرضا آقاخانی بیان 
به ویــژه ســتاد  همــه مســئوالن در عرصــه خدمات رســانی 
 تســهیالت نــوروزی بوده ایــم و بــا توجــه بــه نظرســنجی ها

عملکرد خوبی از پلیس در عید به ثبت رسید.
اصفهــان  شــهر  در  را  نــوروز  در  خــاص  حادثــه  تنهــا  وی   
کمپ هــای  از  یکــی  در  هموطنــان  از  تــن  دو  گازگرفتگــی 
کــرد و افــزود: حادثــه خاصــی دیگــری در  اســکان عنــوان 

نداشــته ایم. اســتان  ســطح 
آمــار  در  اســتان  انتظامــی  ارشــد  فرمانــده  گفتــه  بــه   
ســرقت های مهــم، ۱۷ درصــد و در نزاع هــای دســته جمعی 
زمینــه  در  و  بوده ایــم  مواجــه  درصــدی   84 کاهــش  بــا 
مفاســد  کاهــش،  درصــد   4۰ قتــل  همچــون  جرایمــی 
اجتماعــی ۳۰ درصــد و در تصادفــات درون شــهری بــا ۷۰ 
ــوروز را  ــش، ن کاه ــش و برون شــهری ۲۰ درصــد  کاه درصــد 

کردیــم. ســپری  نرمــال  شــرایطی  بــا 
 ســردار آقاخانــی بابیــان اینکــه در نــوروز ۹ درصــد افزایــش 
کــرد: در اولویــت  کشــف مــواد مخــدر داشــته ایم، تصریــح 
ســطح  در  مخــدر  مــواد  گران  ســودا بــا  شــدید  برخــورد  مــا 
و  خــرد  توزیع کننده هــای  مخــدر،  مــواد  شــبکه های  کالن 
ولگردهــای ســطح محله هــا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال 
و بــا توســل بــه خــون ۳ هــزار و ۵۰۰ شــهید مبــارزه بــا مــواد 
گرفــت. مخــدر و به ویــژه شــهید قضــاوی انجــام خواهــد 

به صــورت  کــه  ســرقت  بانــد  اینکــه ۷  بــه  اشــاره  بــا  وی   
افــزود:  شــده اند،  دســتگیر  می کرده انــد  اقــدام  جمعــی 
کشــفیات در اســتان ۹۰ درصــد اســت و امیدواریــم  شــاخص 
در ســال جدیــد بــا تــالش و برنامه ریــزی عمقــی در ســطح 

باشــیم.  شــاهد  را  موفقیت هــا  افزایــش  کالن 
اســتان  اولویــت دوم  اســتان اصفهــان  انتظامــی  فرمانــده 
کــرد و  کاال و ارز عنــوان  در ایــن نیــرو را مبــارزه بــا قاچــاق 
کیــدات ریاســت شــورای تأمیــن  ادامــه داد: بــا توجــه بــه تأ
گلوگاه هــا و  کنتــرل  کمــک دســتگاه های مرتبــط،  اســتان بــا 
محل هــای ایســت و بازرســی را از دیگــر اولویت هــای نیــروی 

انتظامــی اســتان اســت.
 ســردار آقاخانــی بابیــان اینکــه امــور ترافیکــی در بعضــی از 
گفــت: امیدواریــم بــا  نقــاط اســتان وضعیــت مناســب نــدارد، 
همراهــی و همــکاری دســتگاه های مرتبــط در ایــن موضوع، 
کاهــش 8۰ درصــدی  کنیــم. وی از  شــرایط مســاعد را مهیــا 
کــرد: امســال نقطه شــاخص  کیــد  جرایــم خشــن خبــر داد و تأ
تــالش  و  کرده ایــم  ترســیم  درصــد   ۹۰ ســطح  در  را  خــود 
کنیــم. مقــام ارشــد انتظامــی اســتان،  می کنیــم آن را محقــق 
کــه مأمــن  را  بــاغ تاالرهایــی  بــا بعضــی تاالرهــا و  برخــورد 
گفــت: نظــارت و  کــرد و  ح  برخــی از مفاســد شــده اند، مطــر
کــن پیگیــری می کنیــم و بــا  کنتــرل بیشــتری را از طریــق اما
متخلفیــن از قوانیــن صنــف برخــورد الزم را می کنیــم و بــاز 
ــت. ــف ماس ــزو وظای ــی ج ــت اجتماع ــم، امنی ــد می کنی کی تأ

پیش بینی 344 شعبه اخذ رای 
برای دور دوم انتخابات 
در چهارمحال وبختیاری

بختیــاری  و  چهارمحــال  انتخابــات  ســتاد  دبیــر 
گفــت: بــرای برگــزاری دور دوم انتخابــات در اســتان 
۳44 شــعبه اخــذ رای در دو حــوزه انتخابیــه مســتقر 
کیمیــای وطــن، جعفــر مردانــی  گــزارش  مــی شــود. بــه 
شــورای  مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  افــزود: 
اردل  و  بروجــن  انتخابیــه  حــوزه  دو  در  اســالمی 
کشــیده شــد  کوهرنــگ بــه دور دوم  کیــار و  فارســان، 
و تمــام تهمیــدات الزم بــرای برگــزاری یــك انتخابــات 

ســالم و قانونــی فراهــم شــده اســت.
حــوزه  بــرای  راســتا  همیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
انتخابیــه بروجــن ۹6 شــعبه اخــذ رای و بــرای حــوزه 
 ۲48 کوهرنــگ  و  کیــار  فارســان،  اردل،  انتخابیــه 

اســت. شــده  پیش بینــی  رای  اخــذ  شــعبه 
اجرایــی عوامــل  هــزار   6 مشــارکت  از   مردانــی 
ایــن  برگــزاری  بــرای  انتظامــی  و  امنیتــی  نظارتــی، 
گفــت: همــکاری و همراهــی  انتخابــات خبــر داد و 
یــك  برگــزاری  در  مهمــی  نقــش  دســتگاه ها، 
انتخابــات  ســتاد  دبیــر  دارد.  باشــکوه  انتخابــات 
توجــه  بــر  کیــد  تا بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
و  نامزدهــا  ســوی  از  تبلیغــات  قانونــی  زمــان  بــه 
کــرد:  خاطرنشــان  آن هــا  انتخاباتــی  ســتادهای 
زمــان قانونــی انتخابــات از ۲ اردیبهشــت آغــاز و تــا 
ســاعت 8 صبــح روز ۹ اردیبهشــت ادامــه دارد. بــه 
کیمیــای وطــن از چهارمحــال و بختیــاری،  گــزارش 
مــی  راه  اســالمی  شــورای  مجلــس  بــه  4نماینــده 
کســب  کــه در دور اول انتخابــات دو نامــزد بــا  یابــد 
و  شــهرکرد  انتخابیــه  حــوزه  دو  در  آرا  کثریــت  ا
لــردگان انتخــاب و بــه مجلــس دهــم راه یافتنــد و 
فارســان،  اردل،  و  بروجــن  انتخابیــه  حــوزه  دو  در 
کشــیده  بــه دور دوم  انتخابــات  کوهرنــگ،  و   کیــار 

شده است. 
دوره  دهمیــن  دوم  دور  کشــور  وزارت  اعــالم  بنابــر 
ــا ۱۰  ــان ب ــالمی همزم ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب

کشــور برگــزار مــی شــود. ایرنــا اردیبهشــت در 

اخبار

مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه آمریــکا در اجــرای 
کــه بایــد  کــرات هســته ای آنچنــان  تعهــدات خــود در مذا
بــا  از همــکاری  را  مقابــل  و طرف هــای  نمی کنــد  عمــل 
رفت وآمدهــای  مشــکل  فرمودنــد:  می ترســاند،  ایــران 
کــرات اســت. اروپایی هــا، محســوس نبــودن نتایــج مذا
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، رهبــر معظــم 
انقــالب اســالمی عصــر سه شــنبه در دیــدار بــا آقــای »متئــو 
رنتــزی«، نخســت وزیر ایتالیــا بــا اشــاره بــه روابــط خــوب 
ــا  ــش همکاری ه ــتقبال از افزای ــته و اس گذش ــور در  کش دو 
هیئت هــای  اخیــر  رفت وآمدهــای  ضعــف  و  مشــکل 
نتایــج عملــی  نبــودن  را محســوس  ایــران  بــه  اروپایــی 
مــا در  نــگاه  کردنــد:  کــرات خواندنــد و خاطرنشــان  مذا
همــکاری بــا ایتالیــا و دولــت شــما، نگاهــی متفــاوت و 
مثبــت اســت و امیدواریــم ایــن ســفر نیــز در جهــت تقویــت 

همیــن دیــدگاه باشــد.
دوران  در  را  ایتالیــا  رفتــار  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ِاعمــال تحریم هــای تحمیلــی علیــه ایــران، منطقی تــر از 
گفتنــد: جمهــوری  کشــورهای غربــی برشــمردند و  بعضــی 
زمینه هــای  در  ایتالیــا  بــا  روابــط  پیشــرفت  از  اســالمی 
مختلــف، به ویــژه در بخــش همکاری هــای اقتصــادی 

می کنــد. اســتقبال 
کــرات  مذا و  رفت وآمــد  در  مهــم  انقــالب، مســئله  رهبــر 
خارجــی را عملیاتــی و اجرایــی شــدن توافقــات خواندنــد 
شــرکت های  و  دولت هــا  بعضــی  کردنــد:  خاطرنشــان  و 
کــره هســتند؛ امــا  اروپایــی در رفت وآمــد بــه ایــران و مذا
نبــوده  محســوس  کنــون  تا کــرات  مذا ایــن  محصــول 

اســت!
رهبــر انقــالب افزودنــد: عــده ای تقصیــر ایــن مســئله را بــه 

کــه بــا توجــه بــه ســابقه و  گــردن آمریکایی هــا می اندازنــد 
ــه نظــر می رســد؛  رفتــار آن هــا ایــن ارزیابــی قابــل قبــول ب
کنــون نیــز در اجــرای تعهــدات خــود در  کــه ا همچنــان 
کــه بایــد، عمــل نمی کننــد  کــرات هســته ای آنچنــان  مذا
از  را  مقابــل  طرف هــای  اقداماتشــان،  و  اظهــارات  بــا  و 

همــکاری بــا ایــران می ترســانند.
رهبــر انقــالب، بــا اشــاره بــه اولیــن ســفر اروپایــی آقــای 
نــگاه  ایتالیــا،  بــه  کشــورمان  رییس جمهــور  روحانــی، 
خوش بینانــه  و  مثبــت  نگاهــی  را  ایتالیــا  بــه  ایــران 
خواندنــد و افزودنــد: البتــه مــا ایــن نــگاه مثبــت را بــه 
برخــی کشــورهای اروپایــی نداریــم؛ زیــرا نــگاه آن هــا فقــط 

کننــد. بــه آمریکاســت تــا طبــق دیکتــه او عمــل 
در  دیگــری  ع  موضــو را  تروریــزم  بــا  مبــارزه  ایشــان 
تعــدادی  گفتنــد:  و  دانســتند  کشــور  دو  همکاری هــای 
خشــن  گروه هــای  بعضــی  از  اروپایــی  کشــورهای  از 
تروریســتی تــا مدت هــا حمایــت می کردنــد و امــروز مــوج 
ــا نیــز رســیده اســت. گیــر تروریــزم بــه اروپ ک و فرا خطرنــا

و  مالــی  کمک هــای  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
گروه هــای تروریســتی از موانــع  تســلیحاتی آمریــکا را بــه 
اخبــار  افزودنــد:  و  برشــمردند  تروریــزم  مســئله  حــل 
و  داعــش  بــه  آمریــکا  کمک هــای  از  دقیقــی  و  مســتند 
ــن  ــود دارد و همی ــر وج ــتی دیگ ــای تررویس گروه ه ــی  برخ
داده انــد  تشــکیل  ضدداعــش  ائتــالف  کــه  هــم   حــاال 
در  دیگــری  به شــکل  آمریکایــی  دســتگاه های  برخــی 

بــه داعــش هســتند. کمــک  حــال 
ــا در  ــت وزیر ایتالی ــارات نخس ــد اظه ــا تایی ــالب ب ــر انق رهب
کنــار مبــارزه  خصــوص »مبــارزه فرهنگــی بــا تروریــزم در 
دســتگاه های  کردنــد:  خاطرنشــان  مالــی«  و  نظامــی 
کــه تحت ســلطه سیاســتمداران  عظیــم تبلیغاتــی در دنیــا 
و  شــرور  عــده ای  اقدامــات  بهانــه  بــه  هســتند،  غربــی 
تروریســت اسالم ســتیزی بــه راه می اندازنــد و توطئه هــای 
ــکل ــی مش ــارزه فرهنگ کار را در مب ــی،  ــرده سیاس ــت پ  پش

می کند.
کــه آقــای روحانــی، رییــس جمهــور نیــز  در ایــن دیــدار 

حضــور داشــتند، آقــای »متئــو رنتــزی«، نخســت وزیــر 
مســایل  دربــاره  امــروز  مالقات هــای  در  گفــت:  ایتالیــا 
کردیــم  مهمــی، به ویــژه موضوعــات اقتصــادی صحبــت 
و بایــد ســازوکارهای اقتصــادی و مالــی را اصــالح و تقویــت 

ــم. کنی
جهــت  در  کامــال  ایتالیــا  اراده  گفــت:  رنتــزی  آقــای 
اســاس  همیــن  بــر  و  دارد  قــرار  توافقــات  بــه  احتــرام 
تحریم هــا  بایــد  هســته ای  توافــق  بــا  کــه  معتقدیــم 
علیــه ایــران برداشــته شــود و مــا نیــز نگــران نیســتیم و 
کــه داده ایــم، عمــل کــه بــر طبــق قولــی   مصمــم هســتیم 
گســترش  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  رنتــزی    کنیم.آقــای 
دامنــه تروریــزم بــه اروپــا، راه مقابلــه بــا آن را ریشــه کنی 
مالــی  منابــع  قطــع  و  تروریســتی  ســازمان های  نظامــی 
گفــت:  آنــان در فــروش نفــت و آثــار باســتانی خوانــد و 
و  دارد  قــرار  اولویــت  در  مــا  بــرای  داعــش  ریشــه کنی 
کــه در ایــن زمینــه نظــرات مشــترکی بــا ایــران   خرســندیم 
تخریــب  از  تاســف  ابــراز  بــا  ایتالیــا  داریم.نخســت وزیر 
وقتــی  امــروز  گفــت:  تروریــزم  بهانــه  بــه  اســالم  وجهــه 
بعضــی  می شــود،  انجــام  اروپــا  در  تروریســتی  اقدامــی 
اســالم  تروریــزم،  کــردن  محکــوم  به جــای  مســئوالن 
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  مثــال  و  می کننــد  محکــوم  را 
می کنــد  ادعــا  خــود  تبلیغــات  در  آمریــکا  جمهــوری 
رنتــزی،  اســت!آقای  اســالم  تروریــزم،  مســئله  مقصــر 
تروریــزم  بــا  مبــارزه  از  دیگــری  بخــش  را  فرهنگــی  کار 
کــه ادیــان در  دانســت و افــزود: مــا بایــد نشــان دهیــم 
بشــر  مســالمت آمیز  همزیســتی  و  گفت وگــو  صلــح،  پــی 
هســتند و اقتــدار و نقــش جنابعالــی به عنــوان رهبــر عالــی 
 جهــان اســالم در ترویــج ایــن نــگاه، بســیار حایــز اهمیــت

 است.

رهبر انقالب در دیدار با نخست وزیر ایتالیا:

کرات است  مشکل رفت وآمدهای اروپایی ها، محسوس نبودن نتایج مذا

 هیئــت دولــت در جلســه ای بــه ریاســت حجــت االســالم 
گــزارش  و المســلمین حســن روحانــی، رییــس جمهــوری، 
بــا  »مبــارزه  دربــاره  را  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم در دوران پســابرجام« 

مــورد بحــث و بررســی قــرار داد.
اطالع رســانی  پایــگاه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
در جلســه  دولــت  هیئــت  اعضــای  ریاســت جمهــوری، 
کیــد بــر اهمیــت و اولویــت مبــارزه  صبــح چهارشــنبه بــا تا

بــا  مبــارزه  جایــگاه  و  ســاختار  تقویــت  بــر  پولشــویی  بــا 
پولشــویی و پیگیــری ارتقــا و بهبــود وضعیــت فعلــی در 
ســطح داخلــی و بین المللــی و برقــراری تعامــل ســازنده بــا 

کردنــد. کیــد  کشــورها تا ســایر 
همــه  از  اســتفاده  بــرای  تــالش  بــر  جلســه  ایــن  در 
ســطح  در  پولشــویی  بــا  مبــارزه  اجرایــی  ظرفیت هــای 
باندهــا  شــکل گیری  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  داخلــی 
بــه ویــژه در زمینــه  گروه هــای تبهــکار ســازمان یافته  و 

کیــد و مقــرر شــد هماهنگــی و  کاال تا قاچــاق مــواد مخــدر و 
اقدامــات الزم بــرای فراهــم ســاختن بســترهای مــورد نیــاز 

فنــی و تکنیکــی فراهــم شــود.
شــورای  مالــی  اطالعــات  مرکــز  آمــار  آخریــن  اســاس  بــر 
کــه تــا پایــان ســال ۱۳۹4  عالــی، مبــارزه بــا پولشــویی 
بــا  ارتبــاط  در  گــزارش   ۹۲۷ و  هــزار   ۲ شــده،  ارایــه 
گردیــده  ارســال  مرکــز  ایــن  بــه  مشــکوك  معامــالت 
ارســال  دادســرا  بــه  پرونــده   ۳۱8 تعــداد  ایــن  از   کــه 

شده است.
مرکــز اطالعــات مالــی شــورای عالــی مبــارزه بــا پولشــویی 
بــر اســاس اصــل 4۹ قانــون اساســی، دولــت را مکلــف بــه 
جلوگیــری و بازگردانــدن درآمدهــا و ثروت هــای نامشــروع 
کــرده اســت؛ بــه بررســی ارتباطــات مالــی  و غیرقانونــی 
بیــن برخــی افــراد در پرونده هــای مشــکوك پرداختــه و 
گــردش مالــی مرتبــط بــا ایــن پرونده هــا را رصــد و نظــارت 

کــرده اســت.

گفــت: بازشــماری  کشــور  ــات  کشــور و رییــس ســتاد انتخاب معــاون سیاســی وزیــر 
ــه  ــدران ب ــت و چال ــوط، پلدش ــو، ش ک ــه ما ــوزه انتخابی ــای رای ح ــام صندوق ه تم
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی  گــزارش  اتمــام رســیده اســت. بــه 
وزارت کشــور، محمدحســین مقیمــی اظهــار کــرد: نتیجه بازشــماری صندوق های 
کــو، شــوط، پلدشــت و چالــدران بــه شــورای نگهبــان اعــالم  رای حــوزه انتخابیــه ما

شــده و منتظــر اعــالم نظــر از طریــق شــورای نگهبــان هســتیم. 
وی افــزود: پــس از پایــان دور اول انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و اعــالم 
کــه تنهــا بــا ۲۵ رای اختــالف نتوانســته  نتایــج، نفــر نخســت ایــن حــوزه انتخابیــه 
کنــد، بــه شــورای نگهبــان اعتــراض  کســب  بــود ۲۵ درصــد رای هــای صحیــح را 
بازشــماری  صنــدوق   ۲4 یعنــی  صندوق هــا،  درصــد   ۱۰ همیــن  بــرای  و  کــرد 
کــرد: پــس از بازشــماری ۱۰ درصــد  کشــور اضافــه  شــد. رییــس ســتاد انتخابــات 
کــه بــه دســتور  کــرد  صندوق هــا ســپس نفــر دوم بــه نتیجــه انتخابــات اعتــراض 

شــورای نگهبــان ۱۰ درصــد دیگــر صندوق هــا نیــز شــمارش شــد و شــورای نگهبــان 
کــو، شــوط،  ما انتخابیــه  حــوزه  در  رای  بازشــماری دوم صندوق هــای  از  پــس 
مــورد  را  انتخابیــه  حــوزه  ایــن  رای  صندوق هــای  تمــام  چالــدران،  و  پلدشــت 

بازشــماری قــرار داد.
 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر، نتیجــه بازشــماری صندوق هــای رای حــوزه 
ــده و  ــالم ش ــان اع ــورای نگهب ــه ش ــدران ب ــت و چال ــوط، پلدش ــو، ش ک ــه ما انتخابی

منتظــر اعــالم نظــر از طریــق شــورای نگهبــان هســتیم. 
گفــت: طبــق قانــون  وی در خصــوص حــوزه انتخابیــه افــراد بــرای رای دادن نیــز 
کننــد، مــی تواننــد در هــر  ــه نتوانســتند در دور اول شــرکت  ک کســانی  ــات،  انتخاب
حــوزه انتخابیــه رای دهنــد؛ امــا کســانی کــه در مرحلــه اول در هــر حــوزه انتخاباتــی 
رای دادنــد، در مرحلــه دوم فقــط مجــاز بــه رای دادن در همــان حــوزه انتخابیــه 
هســتند و نمی تواننــد در حــوزه انتخاباتــی دیگــری رای خــود را بــه صنــدوق رای 

بیندازنــد.
کیــد بــر اینکــه عملکــرد دولــت در  مقیمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تا
کــرد: فقــط در حــوزه  کامــال مثبــت و شــفاف بــوده اســت، تصریــح  انتخابــات اخیــر، 
انتخابیــه اصفهــان پــس از اعــالم نتایــج، شــخص منتخــب ســوم توســط شــورای 
نگهبــان رد صالحیــت شــد و  تمامــی مراحــل انتخابــات در ایــن اســتان مــورد تاییــد 
کــه نشــان می دهــد نحــوه برگــزاری انتخابــات در  گرفــت  شــورای نگهبــان قــرار 

کشــور هیــچ مشــکلی نداشــته اســت.
ــر  ــود. ۱۲ نف ــی ش ــزار م ــت ماه برگ ــات در ۱۰ اردیبهش ــت دور دوم انتخاب ــی اس گفتن
کــه از  از آذربایجــان غربــی در ۹ حــوزه انتخابیــه راهــی خانــه ملــت مــی شــوند 
ایــن میــان، 6 نامــزد انتخاباتــی در همــان دور اول پیــروز انتخابــات شــده و ۱۲ 
کرســی دیگــر مجلــس در دور دوم بــه رقابــت خواهنــد  نفــر نیــز بــرای نشســتن بــر 6 

پرداخــت.

کشور: رییس ستاد انتخابات 

فقط در حوزه انتخابیه اصفهان، شخص منتخب سوم رد صالحیت شد

حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی از جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
کرد و گفت: عربســتان  عنوان پیشــگام در مبارزه با تروریســم یاد 
ســعودی سرچشــمه درگیری هــا، قتل هــا و خونریزی هاســت. بــه 
ــکارم  ــر م ــت اهلل ناص ــرت آی ــا، حض ــن از رس ــای وط کیمی ــزارش  گ
کــه در مســجد  ج خــود  شــیرازی صبــح دیــروز در آغــاز درس خــار
کیــد بــر اینکــه ریشــه تکفیری هــا،  اعظــم قــم برگــزار شــد، بــا تا
ســعودی،  در عربســتان  داعــش  و  و خونریزی هــا  خشــونت ها 
ایــن  و در  اســت  تعلیمــات محمدبــن عبدالوهــاب  و  وهابیــت 
جــای تردیــد نیســت، گفــت: عربســتان ســعودی گروهی تشــکیل 
داده تحــت عنــوان مبــارزه بــا تروریســم؛ شــما بــا خودتــان مبــارزه 
کنیــد. وی از رفتــار منافقانــه آمریــکا و غــرب در قبــال تروریســم 
گفــت: آمریکایی هــا،  کــرد و  گروه هــای تروریســتی نیــز انتقــاد  و 
کرده انــد؛ دیگــران نیــز  مدافــع این هــا هســتند و داعــش را تقویــت 
نفــت غصبــی آن هــا را مــی خرنــد و اســلحه بــه آن هــا مــی دهنــد 
کننــد و ایــن از  و بعــد مــا را متهــم بــه حمایــت از تروریســم مــی 
ــا در  ــه م ــان اینک ــا بی ــد ب ــع تقلی ــن مرج ــت. ای ــب روزگار اس عجای
گفــت: در عــراق  ــا تروریســم هســتیم  خــط مقــدم و اول مبــارزه ب
ــا  ــم و افراطی ه ــا تروریس ــارزه ب ــت مب ــط نخس ــا در خ ــوریه، م و س
هســتیم؛ هیــچ گروهــی مثــل مــا بــا تروریســم و خشــونت ها مبــارزه 
کننــد!  کنــد؛ بعــد مــا را متهــم بــه حمایــت از تروریســم مــی  نمــی 

ج حــوزه علمیــه قــم یــادآور شــد: بســیار  اســتاد برجســته درس خــار
کــه تــرور و تکفیــر در خانه شــان پــرورش  عجیــب اســت آن هایــی 
کــه مخالــف حقیقــی  یافتــه، می شــوند مخالــف تروریســم و مــا 
تروریســم هســتیم و بــا آن هــا مبــارزه می کنیــم را متهــم مــی کنند.
بــه  اینقــدر  ســعودی  عربســتان  و  آمریکایی هــا  افــزود:  وی 
خودشــان و دنیــا دروغ نگوینــد؛ دنیــا متوجــه شــده سرچشــمه 

کجاســت. خونریــزی  و  قتــل  و  تکفیــر 
حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی یادآورشــد: این هــا چقــدر در 
ــی  ــتند؛ اآلن آن های کش ــود را  ــف خ ــان مخال ــه عالم ــه و مدین مک
کــز  کننــد، تعلیــم یافتــه مرا کــه در اروپــا مــی رونــد جنایــت مــی 
علمــی عربســتان ســعودی هســتند؛ حــاال این هــا دم از مبــارزه بــا 

تروریســم مــی زننــد و ائتــالف تشــکیل مــی دهنــد.
ــد اســناد ایــن مهــم در اختیــار  کــرد: بای کیــد  ایــن مرجــع تقلیــد تا
گــر  گیــرد تــا حقایــق برای شــان روشــن شــود؛ ا مــردم دنیــا قــرار 
ــایل  ــا مس ــه ب ــد صادقان ــود، بای ــه کن ش ــم ریش ــم تروریس بخواهی
کنیــم؛ مطبوعــات مهــم غربی هــا اخیــرا بــه ایــن موضــوع  برخــورد 

عربســتان  در  تروریســم  ریشــه  کــه  می پردازنــد  و  پرداختــه 
ســعودی اســت.

بــه  کاری  مــا  گفته انــد  عربســتانی ها  اخیــرا  یادآورشــد:  وی 

کــه بتواننــد  وهابیــت نداریــم؛ ایــن مســئله واضــح تــر از آن اســت 
کننــد و بــا  پــرده روی آن بیفکننــد؛ امیدواریــم منطقی تــر فکــر 

نماینــد. برخــورد  ریشــه ها 
ج حــوزه علمیــه قــم در ادامــه درس  اســتاد برجســته درس خــار
ج فقــه خــود بــا اســتناد بــه روایاتــی به بیــان اوصــاف منافقان  خــار
کســی  ــد،  کــه دروغ می گوی کســی  پرداخــت. وی اظهــار داشــت: 
کــه خیانــت  کســی  کــه وعــده می دهــد و خلــف وعــده می کنــد، 
کــه ظاهــر و  در امانــت می کنــد، از مصادیــق نفــاق اســت؛ چــرا 
باطــن او متفــاوت اســت.حضرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در 
گفــت:  عیــن حــال نفــاق را دارای مراتــب مختلــف دانســت و 
دروغ، خلــف وعــده و خیانــت در امانــت نیــز شــاخه هایی دارد؛ 
گاهــی انســان بــه  گویــد،  یــک وقــت انســان بــه مــردم دروغ مــی 
گوینــد. گاهــی هــم بــه خــدا دروغ مــی  گویــد،  خــودش دروغ مــی 

گــر رعایــت شــود، جامعــه بــه  وی بیــان داشــت: ایــن ســه اصــل ا
کســی  ــد،  کســی دروغ نگوی ــه  کســی ب ــود؛  یقیــن ســالم خواهــد ب
خیانــت در امانــت نکنــد، وعده هــای دروغیــن بــه مــردم و جامعه 

ندهــد.
وی افــزود: اآلن ســران دولت هــا مثــل آمریــکا و دیگــران، پیمــان 
مــی بندنــد و راحــت مــی شــکنند، وعده هــا مــی دهنــد و بــه آســانی 

تخلــف مــی کننــد، بــه راحتــی دروغ مــی گوینــد.

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم است

گفــت: دولــت یازدهــم تــالش  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
کــرده در چهارچــوب قانــون، از سیاســت درهــای بــاز اســتفاده 
کنــد. و از خرده گیری هــای نابجــا در ایــن حــوزه جلوگیــری 
کیمیــای وطــن از ایرنــا، علــی جنتــی در نشســت  گــزارش  بــه 
بــا بانــوان مدیــر و معــاون وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
گفــت: امســال آغــاز  کــز تابعــه ایــن وزارتخانــه  ســازمان ها و مرا
و پایــان آن مزیــن بــه نــام مبــارك حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
نامیده انــد  کوثــر  را  ایشــان  خداونــد  کــه  آنجــا  از  و   شــده 
نــزوالت  بــا  را همــراه  بــرکات  و  آثــار خیــر  ابتــدای ســال،  از 

می کنیــم. مشــاهده  را  آســمانی 

ــره  ــاز به ــای ب ــت دره ــگ از سیاس ــوزه فرهن ــت در ح دول
می بــرد

عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد در ادامــه بــه سیاســت های 
در  خــود  شــده  ارایــه  برنامه هــای  اهــّم  و  دولــت  ایــن 
سیاســت  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اســالمی  شــورای  مجلــس 
بــاز  درهــای  سیاســت  هنــر،  و  فرهنــگ  حــوزه  در  دولــت 
بــرای همــه  امکانــی  تــا  اســت  قانــون  در چارچــوب  البتــه 
از  و  آیــد  فراهــم  هنــر  و  فرهنــگ  اصحــاب  و  نخبــگان 
 طریــق آن بتواننــد اســتعدادهای خــود را بــه منصــه ظهــور 

برسانند.

گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی بــر عهــده اهالی فرهنگ 
و هنر است

جنتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جدیــد از ســوی 
مقــام معظــم رهبــری بــه نــام ســال »اقتصــاد مقاومتــی اقــدام 
گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی اقتصــاد  وعمــل« ادامــه داد: 
مقاومتــی وظیفــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مطبوعــات، 
صــدا و ســیما و ســایر دســتگاه های فرهنگــی و هنــری اســت. 
رویکــرد و روح اقتصــاد مقاومتــی، اقتصــاد ریاضتــی نیســت؛ 
کاهــش اتــکا  بلکــه تکیــه بــر امکانــات و تولیــدات داخلــی و 
گفــت:  بــه درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت اســت.جنتی 

رویکــرد و روح دیگــر اقتصــاد مقاومتــی، درون زا بــودن و تکیــه 
بــر تولیــدات داخلــی و برون گــرا بــودن صــادرات محصــوالت 
کشــور اســت.عضوو شــورای  ج از مرزهــای  غیرنفتــی بــه خــار
کیــد بــر تولیــد  عالــی انقــالب فرهنگــی، دانش بنیــان بــودن و تا
کــردن اقتصــاد مردمــی  گیــر  علــم و دانــش و مردمــی بــودن و فرا
مقاومتــی  اقتصــاد  رویکردهــای  دیگــر  از  را  مــردم  میــان  در 
کــرد: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  برشــمرد. جنتــی اظهــار 
ــینما  ــم، س ــه فیل ــود از جمل ــای خ ــات و ابزاره ــاس امکان ــر اس  ب
در  توانــد  مــی   ... و  تجســمی  هنرهــای  کتــاب،  چــاپ 
گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی اقتصــاد مقاومتــی اقــدام کنــد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سیاست دولت یازدهم، استفاده از درهای باز درحوزه فرهنگ و هنر است

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی؛
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی شد  

حتما بخوانید!
پیش بینی 344 شعبه اخذ رای... پنجشنبـــــه  26 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 130 ســـــال دوم       ݡسݒ
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فروش 18 میلیارد تومانی 
صنایع دستی اصفهان

رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهان گفــت: در 
نــوروز حــدود 18 میلیــارد تومــان صنایــع دســتی اصفهــان 
بــه فــروش رســیده اســت. عبــاس شــیردل دربــاره وضعیــت 
نــوروز  روزهــای  در  اصفهــان  دســتی  صنایــع  فــروش 
فــروش  وضعیــت  از  کــه  آمــاری  طبــق  کــرد:  اظهــار   95
اصفهــان  شــهر  ســطح  دســتی  صنایــع  فروشــگاه های 
تومــان  میلیــارد   18 حــدود  مــدت  ایــن  در  شــد،   گرفتــه 
اینکــه  بیــان  بــا  فــروش رســید. وی  بــه  صنایــع دســتی 
فــروش صنایــع دســتی در چند روز قبل از نــوروز به ارگان ها 
میــزان  گذشــته،  ســال  در  افــزود:  بــود،  مناســب  بســیار 
فــروش صنایــع دســتی حــدود هشــت میلیــارد تومــان بــود 
کــه آمــار مربــوط بــه فــروش ســال قبــل تنهــا  بــا ایــن تفــاوت 
محــدود بــه فروشــگاه های میــدان نقــش جهــان بــوده 
ــع دســتی اســتان اصفهــان  ــه صنای اســت. رییــس اتحادی
کــم شــده اســت  بــا بیــان اینکــه قــدرت خریــد مــردم خیلــی 
کــه شــهرداری  کــرد: امــا بــا امکانــات و تســهیالتی  تصریــح 
گردشــگری اصفهــان  و میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــود  کــرده ب ــع دســتی اصفهــان فراهــم  ــرای فــروش صنای ب
باعــث ایــن میــزان خریــد صنایــع دســتی از فروشــگاه های 

اصفهــان شــد. 
رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان اضافــه 
انــواع  و  ترمــه دوزی  قلمــکار،  پارچــه  کاری،  مینــا کــرد: 
ــه  دوخــت روی پارچــه ترمــه، خاتــم کاری و ســفال از جمل
کــه بیشــتر از ســایرین موردپســند  صنایــع دســتی بودنــد 
ــا  گرفتنــد و بــه فــروش رســیدند. شــیردل ب مســافران قــرار 
اشــاره بــه رضایــت مســافران نــوروزی از تســهیالت ایجــاد 
ادامــه  فــروش صنایــع دســتی  بــرای  اصفهــان  در  شــده 
در  و  بــود  فعــال  بســیار  نــوروز  در  اصنــاف  بازرســی  داد: 
کــه ارتبــاط بــا مــردم پیــدا می کــرد، حضــور  بخش هایــی 
فروشــندگان  کــرد:  خاطرنشــان  وی  داشــت.  بیشــتری 
کار خــود  شــهر اصفهــان افــراد بســیار بافرهنگــی هســتند و 
را بــه درســتی انجــام می دهنــد و ایــن موضــوع نیــز باعــث 
رضایــت هــر چــه بیشــتر مســافران نــوروزی شــده اســت.

بومی سازی پروانه فن های واحد 
گندله سازی فوالدمبارکه

گندله ســازی  واحــد  تعمیــرات  فنــی  دفتــر  سرپرســت 
 )impeller( مجتمــع فــوالد مبارکه گفــت: دومین پروانــه
گندله ســازی بومی ســازی و بــا موفقیــت  فن هــای واحــد 
گرفــت. خشــایار  نصــب شــد و مــورد بهره بــرداری قــرار 
پاســیار بــا اشــاره بــه اینکــه دومیــن ابــر ایمپلــر ســانتریفیوژ 
و بزرگ تریــن ایمپلــر موجــود بومی ســازی شــده فن هــای 
گندله ســازی در خاورمیانــه توســط شــرکت ایرانــی  واحــد 
ــرد: ایــن فن هــای  ک ــار  ــاخته شــد، اظه ــازی س ماشین س
بــا توقــف طــی 6 روز در اســفند ســال گذشــته در موقعیــت 
فــن 08V03 بــا موفقیــت نصــب و مــورد بهره بــرداری 
قطعــات  خریــد  رییــس  بیــگ،  ذوالفقــار  گرفــت.  قــرار 
یدکــی تولیــد داخــل نیــز بــا بیــان اینکــه شــرکت فرانســوی 
اعمــال  تحریم هــای  بــا  تجهیــز  ایــن  اصلــی  ســازنده 
ــه  شــده، حاضــر بــه فــروش ایــن ایمپلــر بــه فــوالد مبارک
کارشناســان فــوالد مبارکــه بــا اســتفاده از  نبــود، افــزود: 
توانمنــدی شــرکت های مهندســی ایرانــی بــه ســاخت 
کردنــد  کیفیتــی مناســب اقــدام  ایــن ابــر ایمپلرخــاص بــا 
کشــور جلوگیــری و بــا  و بــا بومی ســازی آن از خــروج ارز از 
قیمتــی معــادل یــک ششــم قیمــت ایمپلــر خارجــی ایــن 

پــروژه اجــرا شــد.

وجود 17 هسته دانش بنیان 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشــگاه  ســالمت  فنــاوری  و  رشــد  مرکــز  سرپرســت 
علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اهمیــت اقتصــاد 
در  دانش بنیــان  هســته   17 وجــود  از  دانش بنیــان، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد خبــر داد. علــی احمــدی 
دانش بنیــان  شــرکت  زیرســاخت های  خصــوص   در 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهــار کــرد: 5 مرکــز تحقیقات 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 
امکانــات  تمامــی  کــز تحقیقاتــی دانش بنیــان  مرا ایــن 
و تجهیــزات روز در زمینــه مختلــف پزشــکی را دارا و بــا 
هــدف تولیــد علــم و ثــروت مشــغول بــه فعالیــت هســتند. 
ــه وجــود 17 هســته دانش بنیــان در  ــا اشــاره ب احمــدی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: در مرکــز رشــد 
و فنــاوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی 17 هســته 
ســال  در  هســته  دو  کــه  شــده  تشــکیل  دانش بنیــان 
گرفتــه  گذشــته مــورد تاییــد نهــاد ریاســت جمهــوری قــرار 
تــالش  در  و  مســتقر  دانشــگاه  در  کــز  مرا بقیــه  و  اســت 
هیئــت  افــزود:  وی  هســتند.  تاییدیــه  کســب  بــرای 
 امنــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا حضــور مقــام وزارت 
بــا اختصــاص 500 میلیــون ریــال تســهیالت مالی مصوب 
بــا  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه  کمــک  راســتای  در 
هــدف تولیــد علــم و ثــروت و ایجــاد زمینه اشــتغال فراهم 

شــده اســت.

کوتاه ترین مسیر  دانش، 
برای عملکرد مناسب 

گفــت:  کرمــان  کشــاورزی اســتان  رییــس ســازمان جهــاد 
اســت  حــاد  کشــور  در  آب  مســئله  کــه  زمــان  ایــن  در 
اســتفاده از دانــش، کوتاه تریــن مســیر بــرای دســتیابی بــه 
عملکرد مناســب اســت. عباس ســعیدی گفت: شایســته 
ــا وجــود دانــش  ــع محــدود و ب ــا ایــن مناب نیســت امــروز ب
عملکــرد پایینــی در تولیــد محصــوالت داشــته باشــیم؛ 
کــه  کــه بررســی ها نشــان می دهــد در جاهایــی  ــی  در حال
کــرده، عملکردهــای قابــل قبولــی مشــاهده  دانــش ورود 
کرمــان بــا  کشــاورزی اســتان  شــده اســت. رییــس جهــاد 
اشــاره بــه اینکــه توســعه مکانیزاســیون از برنامه هــای مــا 
ــت  کیــد دول ــه تا ــرد: باتوجــه ب ک کیــد  در اســتان اســت، تا
ــار  ــت فش ــاری تح ــه آبی ــع، در زمین ــد در مناب ــر و امی تدبی
کنــون 20 هــزار هکتــار در اســتان بــه ایــن سیســتم  تا

مجهــز شــده اســت.

اخبار کوتاه

گفتــه حســن قره یــی، قائم مقــام      بــه 
سرویس  اقتصاد

 بردیا عباس زاد ه 

برنامه ریــزی  و  مطالعــات  مرکــز 
در  ســیتروئن  ســایپا  خودروســازی،  گــروه  اســتراتژیک 
کاشــان ســرمایه گذاری می کنــد و قــرار اســت 50  ســایپای 
گــذار شــود. ســایپای  درصــد ایــن شــرکت بــه ســیتروئن وا
کاشــان مرکــز تولیــد خــودروی ســیتروئن در خاورمیانــه 
آفریقــا و هنــد خواهــد شــد و محصــوالت تولیــدی ســایپا 
ایــن  بــه  کشــور  داخــل  در  فــروش  بــر  عــالوه  کاشــان 
کشــورها نیــز صــادر می شــود. همچنیــن قــرار اســت ســایپا 
کاشــان بــه پــارک صنعتــی تولیــد خــودرو تبدیــل شــده و 
خطــوط تولیــدی و مونتــاژی موتــور و قطعــات اصلــی در 
میــزان  شــوند.  انــدازی  راه  صنعتــی  پــارک  ایــن 
جهــت  کاشــان  ســایپای  در  ســیتروئن  ســرمایه گذاری 
خریــد ســهام، راه انــدازی خطــوط تولیــد خــودرو و قطعــه 

بیش از 300 میلیون یورو خواهد بود.
  همکاری سایپا و رنو

گــروه ســایپا در شــرکت پــارس  رنــو همــکاری خــود را بــا 
ــه جوینــت  ک ــارس  ــو - پ ــب شــرکت رن خــودرو تحــت غال
ونچــر ســایپا بــا رنــو اســت ادامــه داده و آن را بــه ســرعت 
کــه دومیــن محصــول ایــن  توســعه می دهــد؛ بــه طــوری 
ســال  تابســتان  در  تحریم هــا  رفــع  از  پــس  همــکاری 
کنــون ســه محصــول تنــدر  جــاری تولیــد خواهــد شــد. تا
90، پارس تنــدر و خــودروی پرطرفــدار ســاندرو در غالــب 
ایــن همــکاری در پارس خــودرو تولیــد شــده اند. در ســال 

پارس خــودرو در  خــودرو  هــزار   80 از  بیــش  نیــز   جدیــد 
تحــت غالــب ایــن جوینــت ونچــر، تولیــد خواهــد شــد. 
ونچــر  جوینــت  بــر  عــالوه  دارد  قصــد  رنــو  همچنیــن 
پــارس  رنــو-  شــرکت  در  ســایپا  گــروه  بــا   فعلــی اش 
بــه  را  خودروســازی  گــروه  در  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
کــرات آن در حــال پیگیــری بــوده  کــه مذا انجــام برســاند 

کلــی حاصــل شــده اســت. و توافقــات 
تــا 120    تولیــد خــودرو در محــدوده قیمتــی 40 

تومــان میلیــون 
ــزان  ــایپا، می ــرکت س ــد ش ــران ارش ــی از مدی ــه یک گفت ــه  ب
بــرای  کاشــان  ســایپای  در  ســیتروئن  ســرمایه گذاری 
و  خــودرو  تولیــد  خطــوط  راه انــدازی  ســهام،  خریــد 

بــود.  خواهــد  یــورو  میلیــون   300 از  بیــش  قطعــه 
در محــدوده  اســت  قــرار  شــرکت  ایــن  همچنیــن 

تولیــد  بــه  تومــان  میلیــون   120 تــا   40 قیمتــی 
اســاس  ایــن  بــر  بپــردازد.  ایــران  در  خــودرو 
خــودرو  صنعــت  دســت اندرکاران  از  برخــی 
»ســیتروئن  تولیــد  کــه  می کننــد  پیش بینــی 
متعلــق  ســی-زیرو«  »ســیتروئن  و   »3 دی اس 
کاشــان دور از ذهــن  بــه ایــن شــرکت در ســایپای 

نیســت. همچنیــن پیــش از ایــن، بعضــی اخبــار از تولیــد 
کنــون در  کــه از ســال 2011 تا »ســیتروئن ســی-الیزه دو« 

داشــت. حکایــت  اســت،  تولیــد  حــال 
  پژو سیتروئن

ج از ایــاالت متحــده  ســیتروئن، اولیــن خودروســاز خــار
و  کــرد  تولیــد  اتومبیــل  انبــوه  به طــور  کــه  بــود  آمریــکا 
اقــدام بــه راه انــدازی شــبکه مــدرن فــروش و خدمــات 

ســال  هشــت  نمــود.  خــودرو  فــروش  از  پــس 
بــه  ســیتروئن  تاســیس،  از  بعــد 

خودروســاز  بزرگ تریــن 
اروپــا و چهارمیــن 

ــال 1974  ــد. در س ــل ش ــان، تبدی ــزرگ جه ــاز ب خودروس
را  ســیتروئن  ســهام  از  درصــد   ٪38٫2 پــژو  شــرکت 
کــرد و خودروســازی پــژو ســیتروئن در 1976  ــداری  خری
گردیــد.  کمــک و حمایــت دولــت فرانســه تشــکیل  بــا 
ــه مناســبت نودمیــن  شــرکت ســیتروئن در ســال 2009 ب
ســالگرد تاســیس خــود، از خــودروی جدیــدی بــه نــام 
کــه آغازگــر ســری  کــرد  ســیتروئن دی اس 3 رونمایــی 
لوکســی از خودروهــا، بــا مــدل دی اس بــود. ایــن شــرکت 
ســیتروئن  ترتیــب  بــه  نیــز   2011 و   2010 ســال های  در 
عرضــه بــازار  بــه  را   5 دی اس  ســیتروئن  و   4  دی اس 

کرد.  

کاشان به سیتروئن فرانسه گذاری 50 درصد سایپای  وا

کاشان رد پای سیتروئن در 

کــرات  مدیــر امــور بین الملــل شــرکت نفــت بــا اشــاره بــه آغــاز مذا
گفــت: در صــورت  بــا شــل انگلیــس  قــراردادی فــروش نفــت 
توافــق، ایــران بخشــی از نفــت پاالیشــگاه های شــل در آفریقــای 
جنوبــی را تامیــن می کنــد. ســید محســن قمصــری بــا اشــاره بــه 

کــرات شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت  آغــاز مذا
انگلیســی شــل بــرای فــروش نفــت خــام گفــت: بــا 
کنــون توافــق نهایــی  گفت وگوهــا تا وجــود آغــاز 
حاصــل نشــده و قــرارداد رســمی بــرای فــروش 
نفــت بــا شــرکت شــل امضــا نکرده ایــم. مدیــر امــور 
بیــن الملــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در پاســخ 
کــه در صــورت توافــق چــه  بــه ایــن پرســش مهــر 

میــزان نفــت خــام بــه ایــن شــرکت انگلیســی فروختــه خواهــد 
ــاره حجــم میــزان فــروش نفــت خــام در  کــرد: درب شــد، تصریــح 
کــره هســتیم و پیش بینــی می شــود امــکان فــروش  حــال مذا
نفــت مطابــق بــا دوران پــس از اعمــال تحریم هــا )حــدود یکصــد 

هــزار بشــکه در روز( فراهــم شــود. 

ایــن مقــام مســئول همچنیــن در خصــوص زمــان از ســرگیری 
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه آفریقــای جنوبــی هــم اظهــار 
نفــت  پاالیشــگاه های  ســهام  جنوبــی،  آفریقــای  در  داشــت: 
خــام در اختیــار شــرکت های نفتــی بین المللــی اســت. قمصــری 
کیــد بــر اینکــه بــرای صــادرات نفــت خــام  بــا تا
بــا  کراتــی  مذا کنــون  تا جنوبــی  آفریقــای  بــه 
شــرکت های شــل و برتیــش پترولیــوم انگلیــس 
بیــان  انجــام شــده اســت،  و پترونــاس مالــزی 
ــه توافــق  ــا شــرکت شــل ب ــر ب گ ــرد: در مجمــوع ا ک
برســیم، ایــران بخشــی از نفــت پاالیشــگاه های 
را  جنوبــی  آفریقــای  در  انگلیســی  شــرکت  ایــن 
تامیــن می کنــد. همچنیــن ســیدعلی اصغــر هنــدی، مســئول 
کمیتــه مطالبــات وزارت نفــت دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت 
گفتــه اســت: بدهــی شــرکت شــل بــه  بدهــی شــرکت نفتــی شــل 
ایــران پرداخــت شــده؛ ضمــن آنکــه دریافــت بقیــه مطالبــات 

کــره و پیگیــری اســت. وزارت نفــت در دســت مذا

کرات نفتی ایران- شل آغاز شد مذا

کیمیــای وطــن: برنامــه شــرکت ذوب آهــن اصفهان در ســال 95 
تولیــد 3 میلیــون و 200 هــزار تــن محصــول اســت. همچنیــن 
و  رســیده  پایــان  بــه  ریــل  تولیــد  کارگاه  تجهیــزات  نصــب 
تــا خــرداد  بایــد  پیشــرفت 97 درصــدی دارد و به طــور قطــع 

محصــول  ایــن  و  برســد  بهره بــرداری  بــه   95
اســالمی  جمهــوری  راه آهــن  بــه  اســتراتژیک 
تحویــل داده شــود. یکــی از برنامه هــای مهــم 
پروژه هــای  انجــام   ،95 ســال  در  ذوب آهــن 
راســتای  در  کــه  اســت  ســاختمانی  مختلــف 
شــرکت  امکانــات  و  توانمندی هــا  از  اســتفاده 
انجــام می شــود تــا بــا درآمدزایــی رونــد پرداخــت 

پــروژه  راه انــدازی  کنــد.  پیــدا  ســرعت  شــرکت  بدهی هــای 
نــورد 650 و تولیــد ریــل، تولیــد تیرآهن هــای  تولیــد ریــل در 
 BS4449 بال پهــن تــا ســایز 30، تولیــد میلگــرد بــا اســتاندارد
 پــس از تامیــن دســتگاه آج زنــی، تولیــد میلگردهــای صنعتــی
از  نیــز،  بــاال  انــدازه  نبشــی های  انــواع  تولیــد  و  طراحــی 

برنامه هــای ذوب آهــن در راســتای توســعه محصــول اســت. 
از دیگــر برنامه هــای ذوب آهــن اصفهــان در راســتای توســعه 
محصــول، می تــوان بــه تولیــد ناودانــی انــدازه 18 و 20 براســاس 
ــاص  ــای خ ــل و فوالده ــوالد ری ــد ف ــران، تولی ــی ای ــتاندارد مل اس
در بخــش فوالدســازی بــا اســتفاده از سیســتم 
ریخته گــری زیرســطحی، پــروژه طراحــی و تولیــد 

کــرد.  گــرد اشــاره  شــمش 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در بخــش فــروش 
فــروش  تثبیــت  و  صــادرات  توســعه  به دنبــال 
تــالش  همچنیــن  و  اســت  خارجــی  و  داخلــی 
می شــود در بازارهــای جهانــی حضــور فعال تــری 
داشــته باشــیم و صــادرات شــرکت را افزایــش دهیــم؛ همچنیــن 
در ســال 95 دســتیابی بــه صــادرات یــک میلیــون تنــی مدنظــر 
اســت؛ بدیــن منظــور بــرای کســب اســتانداردهای بین المللــی از 
جملــه اســتانداردهای صــادرات محصــول بــه اروپا و کشــورهای 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــارس اقدامات ــوزه خلیج ف ح

معــاون ســاخت و توســعه بزرگراه هــا بــا اشــاره بــه اینکــه رشــد جاده هــا 
گفــت: بــرای توســعه ســاخت  نســبت بــه رشــد خودروهــا یک دهــم اســت، 
راه هــا، بایــد عــوارض بــر عبــور جــاده و ســوخت دریافــت شــود. خیــراهلل 
از منابــع اعتبــاری وزارت راه و  اینکــه 60 درصــد  بــه  بــا اشــاره  خادمــی 
گفــت: حــدود 40 درصــد  شهرســازی در شــرکت ســاخت هزینــه می شــود، 
کــردن مســیرهای ریلــی  دیگــر از ایــن منابــع در نگهــداری راه هــا، دوخطــه 
و بهســازی راه هــا هزینــه می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
در همــه خدمــات فنــی و مهندســی راه هــا خودکفــا هســتیم، اظهــار داشــت: 
ابنیــه و تونل هــا را در داخــل می ســازیم و اجــرای پروژه هــای بزرگراهــی 
کــه اوایــل  کشــور بومــی هســتند؛ در حالــی  و آزادراهــی نیــز صددرصــد در 
ــکار تونل ســاز و خــط آهن ســاز نداشــتیم. معــاون ســاخت و  انقــالب پیمان
کشــورهای همســایه  توســعه بزرگراه هــا بــا اعــالم اینکــه امــروز در بســیاری از 
پروژه هــای حمــل و نقلــی و زیرســاخت از ســوی پیمانــکاران ایرانــی اجــرا 
کشــور نســبت بــه جمعیــت  گفــت: نســبت راه هــای فعلــی موجــود  می شــود، 
کــه البتــه همیــن مشــکل را در بخــش حمــل و  و مســاحت پاییــن اســت 
گفــت: بایــد در ازای دریافــت پــول، ایمنــی، راه  نقــل ریلــی هــم داریــم. وی 

ــم. کنی ــم  ــا فراه ــتری را در جاده ه ــایش بیش و آس

کــه وزیــر کشــاورزی آلمــان، عامل کاهــش صادرات پســته ایرانی  در حالــی 
کــرده اســت  بــه اروپــا را وجــود »آفالتوکســین« در ایــن محصــول اعــالم 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد کــه این مســئله صحت نــدارد؛ 
گذشــته  کمتــر از یــک درصــد از پســته صادراتــی ایرانــی در ســال  کــه  چــرا 

برگشــت خــورده اســت.
کــه چنــد روز پیــش در تهــران  کشــاورزی ایــران و آلمــان   در دیــدار وزرای 
اتفــاق افتــاد، نشســت مشــترکی بیــن مســئوالن کشــاورزی دو کشــور برگــزار 
کریســتین اشــمیت خطــاب بــه محمــود حجتــی  شــد و در ایــن جلســه 
آن زیبایــی  و  ایرانــی  پســته  بــاالی  کیفیــت  کــه علی رغــم  کــرد   اعــالم 

کــه  مانــع صــادرات ایــن محصــول بــه اروپــا، وجــود »آفالتوکســین« اســت 
کننــد تــا بــا  کمــک  شــرکت های آلمانــی می تواننــد در ایــن راســتا بــه ایــران 

تغییــر روش بســته بندی ایــن مشــکل حــل شــود. 
گــر از راه مــواد غذایی  آفالتوکســین ها، ســموم قارچــی طبیعــی هســتند کــه ا
ــزارش وزارت  گ ــاس  ــند. براس ــرطان زا باش ــد س ــوند، می توانن ــدن ش وارد ب
گذشــته بیــش از 250 هــزار تــن انــواع پســته در  کشــاورزی ســال  جهــاد 
کشــور تولیــد شــد کــه حــدود 130 هــزار تــن آن بــه ارزش 1٫3 میلیــارد دالر بــه 

کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت.

دربــاره  ســیما  و  صــدا  رویکــرد  از  اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس 
بــاالی  دهــک  ســه  حــذف  درخصــوص  مجلــس  گذشــته  روز  مصوبــه 
کــرد. محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه علنــی صبــح  جامعــه انتقــاد 
برنامــه  در  دیشــب  بــود  قــرار  کــرد:  اظهــار  مجلــس  )چهارشــنبه(  روز 
مصوبــه  از  و  بــرود  مجلــس  از  نفــر  یــک  خبــری  ویــژه  گفت وگــوی 
از  ایــن  و  شــده  برعکــس  افتــاده  کــه  اتفاقــی  امــا  کنــد،  دفــاع  صحــن 
گالیــه مــا از رییــس ســازمان  نظــر مــا قابــل قبــول نیســت. وی افــزود: 
مصوبــات  مخالــف  می توانــد  هــم  نماینــده  البتــه  سیماســت؛  و  صــدا 
عنــوان  بــه  اینکــه  امــا  کنــد،  مصاحبــه  مختلــف  جاهــای  و  باشــد 
قبــول  قابــل  ببــرد،  زیــر ســوال  را   نماینــده مجلــس، مصوبــه مجلــس 

نیست. 
محمدرضــا  اظهــارات  بــه  پاســخ  در  مجلــس  رییــس  الریجانــی،  علــی 
ــرد: صــدا و ســیما  ک کمیســیون تلفیــق اظهــار  پورابراهیمــی، ســخنگوی 
کند تا مصوبات  کند و از سخنگوی تلفیق دعوت  ع را اصالح  این موضو
کنــد. البتــه مخالــف هــم می توانــد  مجلــس را توضیــح دهــد و از آن دفــاع 
بایــد  تلفیــق  کمیســیون  را ســخنگوی  نظــر مجلــس  امــا  بزنــد؛   حــرف 

بگوید.

درخواست دریافت عوارض عبور از جاده 

و 5 یز آر
و  یــز ویــی بــه راه انداختــه، مــدل آر یــادی در محافــل و ســایت های خودر وصدای ز ی کــه اخیــرا ســر یــن محصــوالت چــر از جدیدتر
و تعییــن شــده بیــن 60,000 یــوآن  ی در آینــده یــاد می شــود. بهایــی کــه بــرای ایــن خــودر 5 اســت کــه از آن بــه عنــوان بــرگ برنــده چــر

)9,800 دالر( تــا 90,000 هــزار یــوآن )14,700 دالر( اســت.

در قاب تصویر

برنامه های مهم ذوب آهن در سال 95
اقتصادی

اینترنت از اردیبهشت ماه 
ارزان می شود

کاهــش  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
قیمــت اینترنــت را از پایــان اردیبهشــت ماه عملیاتــی 
ح، اینترنــت بیــش از  کــه بــا اجــرای ایــن طــر می کنــد 

کاربــران، ارزان خواهــد شــد.  15 درصــد بــرای 
کــه وزارت ارتباطــات طــی دو ســال اخیــر بــر  از آنجــا 
کــرده  کیــد  کاهــش قیمــت اینترنــت بارهــا تا ع  موضــو
بــرای  را  بانــد  پهنــای  خ  نــر گذشــته  ســال  اســت، 
کــه البتــه ایــن  کاهــش داد  مصرف کننــده 20 درصــد 
کاربــران  بــرای  بایــد  کــه  آن طــور  قیمــت،  کاهــش 
وزیــر  زمینــه  ایــن  در  نبــود.  محســوس  خانگــی 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــار دیگــر از تصمیــم 
کشــور خبــر  بــرای ارزان شــدن قیمــت اینترنــت در 
ــان اردیبهشــت، قیمــت  ــا پای گفــت: ت ــه مهــر  داد و ب
کاهــش  ایــن  می شــود.  اعــالم  اینترنــت  جدیــد 
ــی  ــود واعظ ــت. محم ــد اس ــش از 15 درص ــت بی قیم
دربــاره برنامــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
کاربــران در  کاهــش قیمــت اینترنــت مصرفــی  بــرای 
کمیتــه ای  کشــور اظهــار داشــت: از اواخــر ســال 94 
بــا همــکاری ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
نحــوه  و  اینترنــت  قیمــت  بررســی  بــرای  رادیویــی 
کاهــش آن، تشــکیل شــده اســت و تمامــی تــالش 
گرفتــه شــود تــا  کــه مکانیزمــی در نظــر  ایــن اســت 
کاهــش یابــد. وی بــا بیــان اینکــه  تعرفــه اینترنــت 
کمیتــه، نتیجــه بررســی  اوایــل اردیبهشــت مــاه ایــن 
کاهــش تعرفــه اینترنــت  و پیشــنهاد خــود را بــرای 
کــرد، ادامــه داد: پیش بینــی می کنیــم  اعــالم خواهــد 
کاهــش قیمــت اینترنــت تــا  کــه نتیجــه نهایــی بــرای 
پایــان اردیبهشــت ماه اعــالم شــود. وزیــر ارتباطــات و 
کــرد: هنــوز درصــد نهایــی  کیــد  فنــاوری اطالعــات تا
کاهــش قیمــت اینترنــت بــه دســت نیامــده اســت 
کمتــر از 15 درصــد  کاهــش،  امــا بــه طــور قطــع، ایــن 
نخواهــد بــود. واعظــی بــا اشــاره بــه رونــد افزایــش 
گفــت:  کشــور  کاربــران در  مصــرف اینترنــت از ســوی 
درصــد   20 را  اینترنــت  قیمــت  نیــز،  ایــن  از  پیــش 
کاهــش دادیــم؛ امــا بــه دلیــل اســتفاده زیــاد مــردم از 
اینترنــت، ایــن تغییــر قیمــت محســوس نبــود. وزیــر 
کاهــش قیمــت اینترنــت را  کــرد:  کیــد  ارتباطــات تا
کل اینترنــت مصرفــی  بــرای پهنــای بانــد اینترنــت و 
گرفته ایــم و در صــورت اجــرای ایــن  کاربــران درنظــر 
کاربــران اینترنــت موبایــل نیــز  ح، بــه طــور قطــع  طــر

ــد. ــد ش ــت خواهن ــر قیم ــن تغیی ــه ای متوج

قطعات چینی خودرو 
رکورددار واردات

و  ایــران  بــه  کاال  صادرکننــده  اول  کشــور  چیــن 
کاالی وارداتــی بــه  قطعــات چینــی خــودرو نیــز اولیــن 
گذشــته 1600  کــه ســال  گونــه ای  کشــور اســت؛ بــه 
میلیــارد تومــان قطعــات چینــی خــودرو بــه ایــران 
کشــور  بــه  وارداتــی  اول  محصــول  کــه  شــده  وارد 
محســوب می شــود. آمــار ســاالنه مربــوط بــه تجــارت 
 10 کــه  می دهــد  نشــان  گذشــته  ســال  در  خارجــی 
کشــورهای  تفکیــک  بــه  اول  وارداتــی  کاالی  قلــم 
حــدود  دالری،  میلیــارد   4٫3 رقــم  بــا   صادرکننــده 
کشــور را تشــکیل می دهــد.  کل واردات  10 درصــد از 
ارزش  بــا  کــره ای   LED و   LCD نمایشــگرهای 
 445 ارزش  بــا  هنــدی  برنــج  دالر،  میلیــون   467
میلیــون دالر، لوبیــای ســویای سوییســی بــا ارزش 
438 میلیــون دالر، خودروهــای وارداتــی بــا حجــم 
بــه  امــارات  از مبــدأ  تــا 2000 سی ســی  موتــور 1500 
وارداتــی  میلیــون دالر، خودروهــای   399٫6 ارزش 
مبــدأ  از  سی ســی   2500 تــا   2000 موتــور  حجــم  بــا 
دامــی  ذرت  دالر،  میلیــارد   362 ارزش  بــه  امــارات 
هلنــدی بــه ارزش 291 میلیــارد دالر وکنجالــه و ســایر 
روغــن  از  کــه  گلوله هایــی  و  جامــد  آخالک هــای 
ــه ارزش  ــوییس ب ــدأ س ــد از مب ــت می آی ــه دس ــویا ب س
260 میلیــون دالر، دیگــر محصــوالت ده گانــه اول 
کشــور بــه  وارداتــی بــه تفکیــک صادرکننــدگان بــه 

می رونــد. شــمار 

برنامه تولید خودرو در ابهام
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در حالــی تولیــد 
یــک میلیــون و 350 هــزار دســتگاه خــودرو را در ســال 
کارشناســان  کــه برخــی  کــرده  جــاری هدف گــذاری 
کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت شــده اند.  خواســتار 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ابتــدای ســال 
گذشــته )1394( برنامــه تولیــد خــودرو در ایــن ســال 

کــرد.  را یــک میلیــون و 400 هــزار دســتگاه اعــالم 
بــا ایــن حــال تحــت تأثیــر وضعیــت بــازار و انتظــارات 
کاهــش قیمــت خودروهــا بــا اجرایــی  مــردم بــرای 
کمتــر از هدف گــذاری  ــازار  شــدن برجــام، تقاضــای ب
گرفتــه از ســوی وزارت صنعــت بــرای تولیــد  صــورت 
نتوانســتند  خودروســازان  نتیجــه  در  بــود.  خــودرو 
صنعــت  وزارت  ســوی  از  شــده  پیش بینــی  برنامــه 
کننــد و تولیــد خــودرو  معــدن و تجــارت را محقــق 
کمتــر  دســتگاه  هــزار   400 حــدود   ،1394 ســال  در 
براســاس  بــود.  گرفتــه  صــورت  هدف گــذاری  از 
گذشــته مجموعــا  آخریــن آمارهــا در 11 ماهــه ســال 

ــد  کشــور تولی 878 هــزار و 644 دســتگاه خــودرو در 
دســتگاه  هــزار  صــد  حــدود  اینکــه  فــرض  بــا  شــد. 
گذشــته تولیــد شــده  خــودرو نیــز در اســفندماه ســال 
باشــد، میــزان تولیــد خــودرو در دوازده ماهــه ســال 
بــوده میلیــون دســتگاه  یــک  بــه  نزدیــک   گذشــته 

 است. 
کــه آیــا در ســال  در ایــن شــرایط مشــخص نیســت 
وزارت  ســوی  از  شــده  پیش بینــی  برنامــه  جــاری، 
خــودرو  تولیــد  بــرای  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

محقــق خواهــد شــد یــا نــه؟
کــه تقاضــا در بــازار خــودرو   ایــن ابهــام در حالــی اســت 
در  و مصرف کننــدگان  کارشناســان  و  اســت  پاییــن 

کاهــش قیمــت ایــن محصــوالت هســتند. انتظــار 

حتما بخوانید!
3بومی سازی پروانه فن های واحد... پنجشنبـــــه  26 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 130 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی های اپل در بازار )تومان( قیمت انواع 
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تاسیسات منابع آبی روستاهای 
چهارمحال و بختیاری 

فرسوده اند
اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: حــدود 40 درصــد از تاسیســات 
ج  منابــع آبــی در روســتاهای اســتان فرســوده هســتند. تــور
حــدود 23  حــال حاضــر  در  کــرد:  اظهــار  ســامانی  احمدپــور 
میلیــون متــر مکعــب آب شــرب توســط شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان تولیــد می شــود. وی افــزود: از ایــن مقــدار 
آب تولیــد شــده حــدود 33 درصــد بــه هــدر مــی رود و مابقــی 
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــی و غیرخانگ ــترکان خانگ ــار مش آن در اختی
روســتایی  نقــاط  در  آب  مصــرف  اینکــه  بیــان  بــا  احمدپــور 
از مشــکات شــرکت  گفــت:  بــه خوبــی مدیریــت می شــود، 
تخصیــص نیافتــن ردیــف اعتبــاری مشــخص در ســطح ملــی 
و همچنیــن در ســطح اســتانی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
کنتــور صــورت  ک گذاری  در روســتاهای ســطح اســتان اشــترا
تعــداد 755 روســتا، 450  از  کــرد:  گرفته اســت، خاطرنشــان 
تحــت  روســتا   150 حــدود  و  شــده اند  کنتورگــذاری  روســتا 
ــذاری  کنتورگ ــوز  ــه هن ک ــتند  ــداری هس ــات نگه ــش خدم پوش
نشــده اند. احمدپــور بــه تأمیــن آب روســتاهای بیشــتر از 20 
کــرد و افــزود: بــه دلیــل خشکســالی های اخیــر  خانــوار اشــاره 
ــار مواجــه اســت  کمبــود اعتب ــا  ــع آبــی شــرکت ب کاهــش مناب و 
کــه در صــورت تخصیــص بــه موقــع اعتبــار، مشــکات حــل 
خواهــد شــد. وی کنتــرل فشــار در شــبکه ها، تعویــض و اصــاح 
شــبکه های توزیــع آب، نوســازی و بهســازی تاسیســات توزیــع 
گرفتــه بــرای جلوگیــری از  و تامیــن آب را از اقدامــات انجــام  

کــرد. هدررفــت آب عنــوان 

کبان کاله ایمنی  اجرای طرح را
کرمان  در 

ــا بیــان  کرمــان ب رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
گذشــته متعلــق  اینکــه بــه 4 هــزار و 331 نفــر مجــروح ســال 
 بــه موتــور ســواران در ســطح شــهرهای اســتان بــوده اســت 
کاه ایمنــی بــا فرهنگســازی و  کبــان  ح را گفــت: اجــرای طــر
اطــاع رســانی از اول اردیبهشــت مــاه بــه مدت 10 روز در ســطح 
کــرد:  اســتان آغــاز می شــود. ســرهنگ حمیــد معیــن زاده اظهــار 
طبــق اعــام پزشــکی قانونــی، در پایــان ســال 84، 571 کشــته 
در ســطح معابــر درون شــهری در پایــان ســال 94 بــه 215 نفــر 
کــه  کشــته تصادفــات در معابــر درون شــهری اســتان رســیده 
نشــانگر رونــد نزولــی تصادفــات اســت. وی بــا اعتقــاد بــه اینکه 
کــرد: 40 درصــد  حتــی یــک نفــر کشــته نیــز زیــاد اســت، تصریــح 
کب و  کشته شــدگان در ســال 94، عابــران پیــاده، 36 درصــد را

ترک نشــین و مابقــی راننــده و سرنشــین بوده انــد.

اخبار کوتاه

استان اصفهان در معرض 
تنش های گیاهی

دانشــگاه  گیاهــی  تنش هــای  علمــی  قطــب  مدیــر 
اصفهــان  می شــود  پیش بینــی  گفــت:  اصفهــان 
جمعیــت  افزایــش  بارندگــی،  کاهــش  بــا  آینــده  در 
گیاهــی روبــه  رو  کمبــود منابــع غذایــی  کمبــود آب و 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن زندگــی در اســتان اصفهــان و 
گیاهــی  بــه ویــژه تغذیــه نیــز تحــت تأثیــر تنش هــای 
بــه خصــوص تنــش خشــکی و فلــزات ســنگین قــرار 

می گیــرد. 
تنش هــا  ایــن  کــرد:  اضافــه  احســان پور  کبــر  علی ا
فقــط بــه ایــران اختصــاص نــدارد و بخــش بزرگــی 
ناشــی  آســیب های  دچــار  دنیــا  در  زمین هــا  از 
و  اســت  ســنگین  فلــزات  و  شــوری  خشــکی،  از 
خشــک  مناطــق  از  یکــی  عنــوان  بــه  نیــز  ایــران 
نبــود  دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در  خاورمیانــه 
محســوس  طــور  بــه  اقلیمــی،  تغییــرات  و  بارندگــی 
گرفتــه  قــرار  محیطــی  تنش هــای  تأثیــر   تحــت 

است.

برگزاری جشنواره فناوری های نوین 
در اصفهان

و  نمایشــگاه  برگــزاری  در  خارجــه  امــور  وزارت 
اعــام  نویــن  فناوری هــای  المللــی  بیــن  جشــنواره 

کــرد. آمادگــی 
 جشــنواره فناوری هــای نویــن بــا همــکاری مقامــات 
برگــزار  اصفهــان  در  شــهریورماه  کشــوری  عالــی 

می شــود.
در  خارجــه  امــور  وزارت  نمایندگــی  دفتــر  رییــس   
اصفهــان ضمــن قدردانــی از دیدگاه هــای بین المللــی 
و جهان شــهری شــهردار اصفهان هدف اصلی وزارت 
امــور خارجــه را زمینه ســازی بــرای تحقــق اهــداف 
گفــت: وزارت امورخارجــه  ملــی و شــهری دانســت و 
بین المللــی  جشــنواره  برگــزاری  در  دارد  آمادگــی 
همــکاری شــهرداری  بــا  نویــن   فناوری هــای 

کند.  
کارشــناس افــزود: در تمامــی فرایندهــای   محمدرضــا 
و  شــرکت ها  شــخصیت ها،  از  دعــوت  بــه  مربــوط 

کنــار شــهرداری خواهیــم بــود.  مســئوالن در 
کشــورها  تمامــی  خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  وی 
اطاعــات و دیدگاه هــای مشــخصی در وزارت خانــه 
کمــک آن هــا تعامــات مناســبی  کــه بــه  وجــود دارد 

می گیــرد. صــورت 

اخبار کوتاه

تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  مدیرعامــل     
کیمیای وطن

 زهرا نصیری  

گذشــت یکســال  شــهرداری اصفهــان پــس از 
ابقــا در ســمت خــود در اولیــن نشســت خبــری خود بــا خبرنگاران 
گفــت و بــه  از اهــداف و برنامه هــای جدیــد ایــن ســازمان ســخن  
در  ملــی  تولیــد  از  فرهنگــی  کار  کــه  کــرد  اشــاره  مســئله  ایــن 
کارخانه هــا آغــاز می شــود و ســازمان فرهنگی تفریحــی در حــوزه 
کبــر بقایــی بــا اشــاره بــه  فرهنــگ یــک تولیدکننــده اســت. علی ا
بــرای  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  اینکــه 
روی  واقــع  در  اصفهــان  شــهر  در  جدیــد  برنامه هــای  اجــرای 
میــدان میــن حرکــت می کنــد، افــزود: بــرای برگــزاری هــر برنامــه 
کــه بعــد از  جدیــد در ســازمان، دســت اندازهایی وجــود دارد؛ چــرا 
ح فرهنگــی  اینکــه مــا تصمیــم خــود را بــرای اجــرای یــک طــر
کــه  ــا انبوهــی از انتقــادات مواجــه می شــویم  ح می کنیــم ب مطــر
روبــه رو  کنــدی  بــا  را  فعالیت هــا  اجــرای  رونــد  مســئله،  ایــن 

ساخته است.
گردشگری پرداخت نشدن بودجه 

گذشــته ســاخت فرهنگســراها در  اینکــه در  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
محله هــا بــدون نیازســنجی از ســازمان فرهنگی تفریحــی انجــام 
کــز را با مشــکل مواجه  شــده و از ایــن رو تخصصــی بــودن ایــن مرا
کــرده اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر نیــز تقاضــای جدیــدی 
در خصــوص ایجــاد و راه انــدازی فرهنگســرای جدیــدی در شــهر 

اصفهــان نداریــم.

ــه از پرداخــت  ــان در ادام ــهرداری اصفه ــی ش ــر فرهنگ ــن مدی ای
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  گردشــگری  بودجــه  نشــدن 
شــهرداری اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت: چنانچــه ایــن 
برنامه هــای  می تــوان  شــود،  پرداخــت  ســازمان  بــه  بودجــه 
ســازمان  عامــل  مدیــر  کــرد.  اجرایــی  دوبــاره  را  گردشــگری 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
محله هــا  در  ملمــوس  فرهنگــی  فعالیت هــای  انجــام  منظــور 
در  فرهنگــی  معاونت هــای  فعالیت هــا،  ایــن  ســاماندهی  و 
گانــه اصفهــان راه انــدازی شــده اســت  شــهرداری مناطــق 15 
کــردن  کاربــردی  دنبــال  بــه  نیــز  ســازمان  در  کــرد:  اضافــه 
فعالیت هــا هســتیم تــا بازدهــی و نتایج بهتری را داشــته باشــیم.

فرهنگ +۶ و فرهنگ -۳
ســازمان  جــاری  ســال  در  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ادامــه  در  وی 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان دو شــعار فرهنــگ +6 و 
گفــت: منظــور از  کار قــرار داده اســت،  فرهنــگ -3 را در دســتور 
ایــن شــعار، کم توجهــی بــه 3 فعالیــت و اضافــه کــردن 6 فعالیــت 
بــدون  تولیــدات  بقایــی  اســت.  ســازمان  فعالیت هــای  بــه 
ســه  را  بی رویــه  هزینه هــای  و  بی آتیــه  اقدامــات  جذابیــت، 
موضــوع بــا توجــه کمتــر در ســازمان اشــاره کــرد و بیان داشــت: در 
کــه در گذشــته در تولیــدات بیشــتر  ایــن راســتا بایــد توجــه داشــت 
ــی  ــات زیربنای ــر اقدام کمت ــت و  ــده اس ــه ش ــازی توج ــه ظاهرس ب

ــوده اســت. مــورد توجــه ب

کیــد بــر اینکــه از ایــن پــس در ســازمان فرهنگی تفریحــی  وی بــا تا
شــهرداری اصفهــان هیــچ برنامــه ای بــدون آینده نگــری انجــام 
کار  نخواهــد شــد، افــزود: از ایــن رو اولویت بنــدی نیــز در دســتور 

گرفتــه اســت. قــرار 
تکریم نخبگان فرهنگ و هنر اصفهان

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ایــن  ویــژه  کار  دســتور  در  فعالیــت   6 بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در 
ســازمان ابــراز داشــت: تجلیــل و تکریــم نخبــگان فرهنــگ و 
هنــر اصفهــان در قالــب هــر دو هفتــه یکبــار، تولیــد محصــوالت 
فرهنگــی و هنــری شــاخص، اجــرای ویژه برنامه هــای شــهری 
کیفیت بخشــی خدمــات، دفاتــر تخصصــی و ایجــاد عملیــات 
ســال  در  ســازمان  کیــد  تا مــورد  برنامه هــای  از  موضوع محــور 
فرهنگــی  ســازمان  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی  اســت.  جــاری 
شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد در هفتــه نکوداشــت اصفهــان، 
عیــد غدیــر، 25 آبــان و دهــه فجــر در ســطح شــهر اصفهــان 
کــه مــا بــا  کنــد، افــزود: در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــت  ظهــور 
اجــرای برنامه هــای فرهنگــی در ســطح شــهر نمی توانیــم تأثیــر 
ــه در  ک ــادی در شــهر داشــته باشــیم؛ چــرا  ــش ش ــادی در افزای زی
خوش بینانه تریــن حالــت تنهــا 10 درصــد از شــهروندان از ایــن 
ــص  ــن از تخصی ــی، همچنی ــد. بقای ــتقبال می کنن ــا اس برنامه ه
11 میلیــارد تومــان اعتبــار در ســال 95 بــرای ایــن ســازمان خبــر 
گفــت: ایــن بودجــه فقــط بــه ســازمان فرهنگــی تفریحــی  داد و 

کــه  اختصــاص دارد و بودجــه ســازمان ورزش و بخش هایــی 
گذشــته بــا ســازمان فرهنگــی تفریحــی همــراه بودنــد، بــه  در 
ــان  ــت.وی خاطرنش ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــه در نظ گان ــورت جدا ص
کــه از ســال 94 از ســازمان  کلیــه مطالباتــی  کــرد: تــا 2 مــاه آینــده 
باقــی مانــده، پرداخــت خواهــد شــد. بقایــی دربــاره بســته تولیــد 
کــرد: در تئاتــر،  محصــوالت فرهنگی هنــری شــاخص تصریــح 
موســیقی ادبیــات، هنرهــای تجســمی و بــازی می خواهیــم بــه 
تولیــد شــاخص برســیم. همچنیــن راه انــدازی دفاتــر تخصصــی 
گیــرد، بایــد تحــت  گــر قــرار اســت تولیــدی صــورت  را داریــم. ا
نظــارت دفتــر تخصصــی انجــام شــود کــه از ایــن دفاتــر تخصصی 
طــی چنــد مــاه آینــده رونمایــی خواهــد شــد؛ عــاوه بــر ایــن در 
کمیته هــای شــهروندی  بســته اجــرای عملیــات موضوع محــور 
را در نظــر  افــراد  فــردی، جســمی و روحــی   و بحــث ســامت 

گرفته ایــم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

کار است ارتقای برنامه های فرهنگی اصفهان در دستور 

رییــس پلیــس نظــام وظیفــه اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه 
کشــور، 185 هــزار نفــر ســربازی خــود  گذشــته در سراســر  ســال 
ــر  ــان، 20 هــزار نف ــار در اســتان اصفه گفــت: ایــن آم ــد،  را خریدن

بــوده اســت. 
خبرنــگاران  بــا  نشســتی  در  امیــری  ســرهنگ 
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری مشــموالن 
کــه بیشــتر از 8 ســال غیبــت  خدمــت ســربازی 
دارنــد می تواننــد بــا پراخــت هزینــه خریــد ســربازی 
کارت پایان خدمــت خــود  بــه صــورت اقســاطی 
کننــد، اظهــار داشــت: همــه اقســاط   را دریافــت 
طــی یــک ســال بایــد پرداخــت شــود که مشــموالن 

کارت خــود را دریافــت  همزمــان بــا پرداخــت آخریــن قســط، 
گذشــته در سراســر  کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال  خواهنــد 
گفــت: ایــن آمــار  کشــور، 185 هــزار نفــر ســربازی خــود را خریدنــد، 

در اســتان اصفهــان، 20 هــزار نفــر بــوده اســت. 
کــرد: هزینه  رییــس پلیــس نظــام وظیفه اســتان اصفهان اضافه 

خریــد خدمــت بــرای افــراد مشــمول زیــر دیپلــم، 10 میلیــون 
 تومــان، بــرای افــراد دارای مــدرک دیپلــم 15 میلیــون تومــان

 بــرای افــرا دارای مــدرک فــوق دیپلــم 20 میلیــون تومــان، بــرای 
کارشناســی 25 میلیــون تومــان، بــرای افــراد  افــراد دارای مــدرک 
تومــان  میلیــون   30 ارشــد  کارشناســی   دارای 
بــرای افــراد دارای مــدرک دکتــری پزشــکی 35 
مــدرک  دارای  افــراد  بــرای  و  تومــان  میلیــون 
دکتــرای غیــر پزشــکی 40 میلیــون تومــان تعییــن 
شــده اســت. افــراد متأهــل و دارای فرزنــد نیــز 
بــرای خریــد خدمــت مشــمول 5 درصــد تخفیــف 
می شــوند. ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی 
رییــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان نیــز در ادامــه این نشســت 
کشــف جرایــم ســایبری اســتان در  بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
گذشــته 85 درصــد بــوده اســت، اظهــار داشــت: از ایــن رو  ســال 
کشــفیات در ایــن فضــا توســط  گذشــته، 170 هــزار مــورد  در ســال 

گرفتــه اســت. ــا در اســتان اصفهــان صــورت  پلیــس فت

اســامی  شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رییــس 
گفــت: اســتفاده از دوچرخه هــای موتــوری در  شــهر اصفهــان 
کاهــش آلودگــی هــوا و بهبــود وضعیــت زیســت محیطی شــهر 
گــزارش روابــط عمومــی شــورای اســامی  تأثیرگــذار اســت. بــه 

ــرد:  ــی اظهارک ــر آذربایجان ــان، اصغ ــهر اصفه ش
گذشــته شــهر دوچرخه هــا بــوده  اصفهــان در 
کانشــهر در اســتفاده از دوچرخــه  و مــردم ایــن 
ــا  ــتند. وی ب ــی هس ــگ قدیم ــک فرهن دارای ی
اشــاره بــه اســتفاده از دوچرخه هــای موتــوری 
می توانــد  موتــوری  دوچرخه هــای  افــزود: 
وضعیــت  بهبــود  و  هــوا  آلودگــی  کاهــش  بــه 

کنــد. کمــک  زیســت محیطی شــهر 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای   رییــس 
اقدامــات  حاضــر  حــال  در  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســامی 
موتــوری  دوچرخه هــای  تولیــد  راســتای  در  مطلوبــی 
بنابرایــن  شــده؛  انجــام  خصوصــی  شــرکت  یــک  توســط 

بایــد در راســتای تولیــد دوچرخه هــای موتــوری از ظرفیــت 
شــود.  اســتفاده  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
آذربایجانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه تقویــت 
کــرد: توســعه حمــل و نقــل بــه  حمــل و نقــل عمومــی اظهــار 
ویــژه توســعه حمــل و نقــل عمومــی در شــهر 
شــهر  شــورای  اصلــی  اولویت هــای  از   یکــی 
کــرد: در  در دوره چهــارم اســت. وی اضافــه 
ایــن راســتا از ابتــدای فعالیــت شــورای شــهر 
کــه تأثیــر  در دوره چهــارم بــرای پــروژه متــرو 
نقــل عمومــی  و  تقویــت حمــل  در  بســزایی 
شــهر اصفهــان و بــه دنبــال آن کاهــش آلودگی 
شــده  داده  اختصــاص  مناســبی  بودجه هــای  دارد،  هــوا 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی  اســت. رییــس 
همچنیــن  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
اعتبــارات جالــب توجهــی بــرای نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی 

گرفتــه شــده اســت. و توســعه خطــوط BRT در نظــر 

عضو شورای شهر اصفهان:
کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار است دوچرخه های موتوری در 

رییس پلیس نظام وظیفه استان اصفهان:
۲۰ هزار اصفهانی، سال ۹۴ خدمت سربازی خود را خریدند

قرار تامین خواسته
95/01/16 مرجع رسیدگی شعبه چهارم  ونده 95/2 ش ح شماره دادنامه 1-  کالسه پر
زند حسن به نشانی  امیر محمد تقی بیگی فر  : شورای حل اختالف دستگرد  خواهان 
اصفهان خیابان کاوه شهرک ولیعصر کوچه صالحی پالک 7 خوانده : یونس شامگانی 
تامین خواسته گردشکار:  قرار  المکان خواسته: صدور  به نشانی مجهول  زند علیار  فر
ونده در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست  رسی محتویات پر بابر
ده و با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه مشورتی  درخواست تامین خواسته نیز نمو
نماید.  می  قرار  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  رسیدگی  ختم  شورا  اعضای 
خواسته  به  شامگانی  یونس  طرفیت  به  بیگی  تقی  امیرمحمد  درخواست  درخصوص 
ونده و نظریه مشورتی شورا به شرح  صدور قرار تامین خواسته با توجه به محتویات پر
صورتجلسه و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از یک فقره چک به 
ر  مقر مهلت  در  ریال   60000000 مبلغ  به  ملی شعبه فالورجان  بانک  شماره 088450 عهده 
و  تشخیص  وارد  وی  درخواست  گردید.  واخواست  تجارت  قانون  مقرارت  برابر  قانونی 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 87/02/29 مجلس شورای  به ماده 11  مستندًا 
اسالمی بند ج ماده 108 و مواد 115 و 116 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی قرار تامین و توقیف معادل مبلغ 60000000 ریال از اموال بالمعارض 
قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر ده  مدت  ظرف  صادره  قرار  گردد.  می  اعالم  و  صادر  خوانده 

اعتراض می باشد. 
دفترشعبه چهارم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/113/م الف به تاریخ 95/01/24
مبلغ پرداختي :  180000 ریال

گهی اخطاریه آ
المکان  مجهول  نشانی:  محمد  پدر:  نام  موسوی  اسماعیل  سید  شونده:  اخطار  نام 
محل حضور: شورای حل اختالف اصفهان شعبه 2 وقت حضور: 95/2/30 ساعت 9 
علت حضورمطالبه نفقه : دعوی فاطمه طریقت دوست بطرفیت شما جهت رسیدگی در 
شعبه حاضر شوید. شماره : 1180/م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان 

اصفهان
کریم نصیری قای  گهی ابالغ به آ آ

زند ذوالفقار به اتهام توهین و تهدید و ضرب و جرح  نظر به اینکه آقای کریم نصیری فر
ونده  زند ابوالحسن از طرف این دادسرا در پر عمدی حسب شکایت آقای رضا بیاتی فر
محل  دن  نبو معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  950027د29  کالسه 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
د، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی  حاضر شو

معمول خواهد شد. شماره :1239 / م الف دادیار شعبه 29 دادسرای عمومی اصفهان
اخطار اجرایی

پدر:  نام  برنجگانی  حیدری  خانوادگی:  نام  :مجید  نام  علیه:   محکوم  مشخصات 
حاجتعلی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : غالمرضا  
نام خانوادگی : قربانی نام پدر: نعمت اهلل با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان  
نشانی محل اقامت : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی خیابان شیخ مفید ساختمان 
عقیق طبقه اول واحد 1 محکوم به به موجب رای شماره 1564تاریخ 94/10/16 حوزه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم 
است به : پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و چهار صد و شصت و هشت هزار و پانصد 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
ششصد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف . ماده 34 
قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  است ظرف ده ر
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی  که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  شماره : 1228/  خو

م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده: 9109980351300167 شماره ابالغیه: 9510100351300357شماره پر
جوزدانی  امید   / خواهان   1395/01/19 تنظیم:  تاریخ   910168 شعبه:  بایگانی  شماره 
وانی و  وانی و ملیحه شیر ویز شیر وانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / پر ویز شیر و پر
وانی و امید جوزدانی به خواسته اعتراض به رای شورای حل اختالف  تقدیم  و شیر خسر
ده که جهت رسیدگی به شعبه 13  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع 
و   1395/03/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9109980351300167ثبت  کالسه   به  و 
درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  08:30تعیین  ساعت 
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  شو
ر فوق جهت   د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر نشانی کامل خو
عمومی  دادگاه  شعبه 13  حقوقی  دادگاه  الف  گردد.شماره: 1277/م  حاضر  رسیدگی 

حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980351301128 شماره ابالغیه: 9510100351300259شماره پر
حسین  محمد   / خواهان   1395/01/16 تنظیم:  تاریخ   941163 شعبه:  بایگانی  شماره 
و محمد  به طرفیت خوانده / محسن صومعه  آبادی  دادخواستی  زاده حبیب  فاضل 
د و تقدیم دادخواست تقابل  تقدیم دادگاه های عمومی  و جواد قیصری  به خواسته ور
عمومی  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه  
ساعت  و   1395/03/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351301128ثبت 
دن خوانده و درخواست خواهان /  10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
د تا  مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده / محسن صومعه  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
ر  مقر وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1278/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی احضار آ

ونده: 9409980362001170 شماره ابالغیه: 9510100354700210شماره پر
اینکه شاکی حمید  به  تنظیم: 1395/01/21 نظر  تاریخ  بایگانی شعبه: 940766  شماره 
و  امانت  در  خیانت  بر  دائر  القائم  منتظر  محمد  آقای  علیه  شکایتی  برخورداری  رضا 
شده  مطرح  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  در  غیر  مال  وش  فر
سابق(  جزایی   121( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   121 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  در  واقع 
ک   940766 بایگانی  کالسه  به  و  ارجاع   223 شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان  
تعیین  صبح   11/30 ساعت   95/2/26 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  دو   121
شده است . و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون 
محلی  االنتشار  کثیر  های  وزنامه  ر از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  ایین 
حاضر  ر  مقر وقت  در  رسیدگی  جهت  گردد  می  دعوت  متهم  از  و  د  شو می  نشر  و  طبع 
دادگاه تصمیم مقتضی  و  تلقی  ابالغ شده  و در صورت عدم حضور احضاریه  د  شو
 2 کیفری  دادگاه   121 شعبه  دفتر  مدیر  الف  م   /1281  : شماره   / د  نمو خواهد   اتخاذ 

اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980352201341 شماره ابالغیه: 9510100352200153شماره پر

شماره بایگانی شعبه: 941467 تاریخ تنظیم: 1395/01/20 خواهان / شاکی محمد رضا عباسی 
گشنیز گانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم غالم عباس بابائی و محمد امید رحمت و مهدی 
بابائی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
ده که جهت  دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه عمومی شهرستان  شهرستان اصفهان نمو
رسیگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به 
کالسه  9409980352201341ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/29 و ساعت 08:30تعیین 
دن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز  شده است. به علت مجهول المکان بو
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1282/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22  در وقت مقر

وجنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر
آگهی ابالغ

ونده: 9409980352201359 شماره ابالغیه: 9510100352200149شماره پر
به  اقتصاد  مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1395/01/20 تنظیم:  تاریخ   941485 شعبه:  بایگانی  شماره 
نمایندگی علیرضا زمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم وحید زمانی خوراسگانی و طیبه طغیانی  
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  9409980352201359ثبت گردیده که وقت 
دن خوانده/  رسیدگی آن 1395/03/26 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
د  انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر خو

شماره: 1283/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله 
وجنی اطهری بر

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980352200993 شماره ابالغیه: 9510100352200145شماره پر

شماره بایگانی شعبه: 941114 تاریخ تنظیم: 1395/01/20 خواهان / شاکی بانک قوامین به شماره ثبت 
397957 به مدیریت سید محمد حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علیرضا جعفری و 
محمد باقر خاشعی و مصطفی طالکوب و کاظم مالئک  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ  نمو
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
354 ارجاع و به کالسه  9409980352200993ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/29 و ساعت 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت  آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1284/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  و در وقت مقر

وجنی 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر
اجرائیه

ونده: 9409980350100056 شماره اجرائیه: 9510420350100018 شماره پر
شماره بایگانی شعبه :940059تاریخ تنظیم: 1395/01/19 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :رضا نام 
زاق – خیابان حکیم – کوی  خانوادگی : عابدی فشارکی نام پدر: کریم نشانی: اصفهان – خیابان عبد الر
ده – پوشاک فشارکی – پالک اول  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1-  باغ قلندران – جنب سرای ستو
زاد نام خانوادگی : سمالی نام پدر: علی ضامن  نشانی: مجهول المکان 2- نام : الهام نام خانوادگی  نام: فر
د نشانی : مجهول المکان 3- نام : شاهین نام خانوادگی : چمن پرا نام پدر:  : حمیدی نام پدر: مسعو
اصغر نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
محکومند  متضامنا  علیهم  محکوم   9409970350101719 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090350100087
به 1- پرداخت مبلغ 117/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 

تورم از تاریخ 1393/5/20 لغایت زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 
3/945/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/040/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له 3- 
پرداخت مبلغ 5/850/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت . ) ضمنا رای صادره غیابی است 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
وز  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
وح مشتمل  د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر کلیه اموال خو
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 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
دداری محکوم علیه  د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو له باز داشت می شو
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده 34 قانون 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 باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  یا هردو مجازات می شو
دیع  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو وز ارائه شو اموال پس از مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
مالی 1394( شماره: 1259/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حمید رضا ناظمی
اجرائیه

ونده: 9409980351200706 شماره اجرائیه: 9510420351200011 شماره پر
ریر نام  شماره بایگانی شعبه :940793تاریخ تنظیم: 1395/01/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :ز
زاقلی نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – ایستگاه فتوت ک 85 مقابل  خانوادگی : بخشی نام پدر: میر
 : : 4689540926 همراه  : 8139934713 کدملی  مجتمع ستاره ط 1 جنب بن بست یاس – کدپستی 
09134744206 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مریم  نام خانوادگی : عابدی جزینی نام پدر: 
علی  نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : 
محمد تقی نام خانوادگی : علی زاده اقدم نام پدر: هادی نشانی : اصفهان – میدان انقالب جنب دفتر 
ریر بخشی محکوم  راه اهن ساختمان امین ط 3 شماره 42 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : ز
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
9409970351201263 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 12/810/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/10/02 لغایت زمان 
وصول بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت 10/000/000 
ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- 
برای  ترتیبی  احکام مدنی( .2-  اجرای  قانون  ) ماده34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر ظرف ده 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند  د  چنانچه خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
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  
در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری  خو
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 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 باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د آزادی محکوم  وز ارائه شو محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد   علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو

بود.
مدیر  الف   م   /1244 شماره:   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره   (
اله  حجت   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  حقوقی  دادگاه   دفتر 

انصاری

حتما بخوانید!
اجرای طرح راکبان کاله ایمنی... پنجشنبـــــه  26 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 130 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



مجیــد مجیــدی در 28 فروردین مــاه 1338 در تهــران بــه دنیــا 
آمــد. او در دانشــکده هنرهــای دراماتیــک تهــران تحصیــل کــرده 
 اســت. مجیــدی فعالیــت هنــری اش را قبــل از انقــاب اســامی 
بــا بــازی در نمایش هــای صحنــه ای آغــاز کــرد و در اوایــل انقاب 
محمدرضــا  تبریــزی،  کمــال  ماقلی پــور،  رســول  همــراه  بــه 
ــن فاح و  کش ــعید  ــون س ــاتیدی چ ــور اس ــا حض ــد و ... و ب هنرمن
ــر بودنــد، حــوزه  کــه از مدرســان بــزرگ تئات تاجبخــش فناییــان 
اجــرای  اولیــن  کردنــد؛  تأســیس  را  اســامی«  و هنــر  »اندیشــه 
مجیــدی در تئاتــر شــهر، نقشــی در نمایــش »نهضــت حروفیــه« 
ــه تجربه هایــی در زمینــه  ــود. او در ســال های دهــه 60 و 70 ب ب
بازیگــری در ســینما دســت زد؛ او در فیلــم »بایکــوت« در نقــش 
کمونیســت ســرخورده، در »تیــر بــاران« در نقــش شــهید اندرزگــو 
و در »دو چشــم بی ســو« در نقــش معلمــی تــوده ای ایفــای نقــش 
کارگردانــی روی  کــرده اســت. مجیــدی در ســال های بعــد بــه 
کوتــاه »انفجــار«، نخســتین  کارگردانــی فیلــم  آورد؛ نویســندگی و 
کــه بــا دوربیــن 16 م.م فیلمبــرداری  تجربــه مجیــدی اســت 
کوتــاه، نخســتین فیلــم بلنــد  شــد؛ او پــس از ســاخت چنــد فیلــم 
خــود را در ســال 1370 بــا نــام »بــدوک« ســاخت. او در ســال 
1375 فیلــم »بچه هــای آســمان« را ســاخت؛ ایــن فیلــم جــزو 
گرفــت. مجیــدی همچنیــن  نامزدهــای جشــنواره اســکار قــرار 
کــه  تیــزر بســیار زیبایــی دربــاره المپیــک 2008 پکــن ســاخت 
بارهــا در فضــای مجــازی دیــده شــد. »رنــگ خــدا«، »بــاران«، 
فیلم هــای  دیگــر  از  گنجشــک ها«  »آواز  و  مجنــون«  »بیــد 
مجیــدی هســتند. پــس از آن مجیــدی تصمیــم بــه ســاخت 
کــه ســینمای ایــران ســال ها در انتظــار رونمایــی  گرفــت  فیلمــی 

کــه پــس  از آن بــود؛ فیلمــی دربــاره زندگــی حضــرت محمــد)ص( 
کــران محــدود  از ســال ها انتظــار در زمســتان 1393 در چنــد ا
رونمایــی شــد. ایــن فیلــم، یکــی از بزرگ تریــن آثــار ســینمایی 
کــه متمرکــز بــر  کــه مجیــدی در آن زندگــی پیامبــر را  ایــران اســت 
کودکــی ایشــان اســت، بــا توجــه بــه روایــات و تحقیقــات  دوران 
بســیار از محققــان و دانشــمندانی قابــل اعتنــا و ارزشــمند روایــت 

کــرده اســت.
   محمد رسول اهلل)ص(

در  مســلمانان  محاصــره  از  اهلل)ص(«  رســول  »محمــد  فیلــم 
شــعب ابــی طالــب آغــاز می شــود و بــه پیــش از تولــد پیامبــر 
وقایعــی  شــاهد  مخاطــب  فیلــم  ایــن  در  بازمی گــردد.  اســام 
کــه پیــش از تولــد پیامبــر اســام تــا 12 ســالگی ایشــان را در  اســت 
ــرم در روســتای  ک برمی گیــرد. صحنه هــای وفــات مــادر رســول ا
ــه دوران شــیرخوارگی و خردســالی  ــوط ب ــوا و صحنه هــای مرب اب
فیلــم  دیگــر بخش هــای  از  هــم  ســعدیه  روســتای  در  پیامبــر 
اســت. فیلــم »محمــد رســول اهلل« بــا اولیــن ســفر پیامبــر بــه شــام 
ــرا« بــه پایــان می رســد. »بحیــرا«،  ــه »بحی ــیدن بــه صومع و رس
کــه دربــاره ظهــور آخریــن پیامبــر بــه  راهبــی مســیحی اســت 

می دهــد.  بشــارت  ابوطالــب 
ــد و بشــارت  ــان الهــی و نوی ــه درســتی از ادی ــم ب مجیــدی در فیل
آمــدن منجــی بشــر ســخن بــه میــان مــی آورد. ایــن فیلــم تــاش 

کنــد؛  می کنــد اســام را بــه عنــوان دیــن صلــح و دوســتی معرفــی 
ــه  ک ــت  ــی اس ــری و ارمن ــای عب ــه زبان ه ــم ب ــی از فیل بخش های
ــرار  ــاط برق ــم ارتب ــان ه ــن ادی ــروان ای ــا پی ــد ب ــی می توان ــه خوب ب
کنــد. فیلــم »محمــد رســول اهلل)ص(« اولیــن بخــش از یــک 
ســه گانه در خصــوص زندگــی رســول مکــرم اســام اســت و هــدف 
از ســاخت آن، اصــاح چهــره برحــق اســام در جهــان اســت. در 
ایــن اثــر ارزشــمند، مجیــدی زندگــی پیامبــر را بــا توجه بــه روایات 
و تحقیقــات بســیار و البتــه محققــان و دانشــمندانی قابــل اعتنــا 
کــرده اســت. فیلمنامــه براســاس داســتان ها و  و ارزشــمند روایــت 
روایــات زندگــی پیامبــر تنظیــم شــده اســت؛ فیلــم از بــار اتــکای 

تحقیقاتــی قــوی و مناســبی برخــوردار اســت. 
کــردن پیامبــر  بیــان مواضــع و تاش هــای یهــود بــرای پیــدا 
کشــتن  بعــد از تولــد و ســکونت در حجــاز و در آخــر، اقــدام بــه 
بــوده  ایــن  بــه دنبــال  کــه در دنیــا  اســت  پیامبــر، موضوعــی 
کــه شــاید در  ح و پرداختــه نشــود؛ امــری  کــه مطــر و هســتند 
»مصطفــی  ســاخته  اهلل(  رســول  )محمــد  »پیــام آور«  فیلــم 
عقــاد« بــه طــور ماهرانــه ای از پرداختــن بــه آن )کــه یهودیــان 
عامــل اصلــی جنــگ احــزاب بــوده و نیــز هزینــه جنگ هــا علیــه 
را تأمیــن می کردنــد( امتنــاع شــد. بنابرایــن پرداخــت  پیامبــر 
ســتودنی تاریخــی  واقعــه  ایــن  بــه  توجــه مجیــد مجیــدی   و 

 است.

به بهانه انتخاب مجید مجیدی به عنوان چهره سال هنر انقالب

کارگردان لحظه های ناب

کــه  کهــن«  در تازه تریــن خبرهــا از فــاز ســوم ســریال »ســرزمین 
بــرای پخــش از شــبکه ســه ســیما تولیــد می شــود، می تــوان به 
کــرد.  حضــور آرش مجیــدی بــه جــای شــهاب حســینی اشــاره 
کهــن« محصــول  تصویربــرداری فــاز ســوم ســریال »ســرزمین 
کــه در تجریــش آغــاز  مرکــز امــور نمایشــی ســیما، چنــدی اســت 

کمــال  کارگردانــی  شــده. ایــن فیلــم قــرار اســت بــه 
تبریــزی از شــبکه ســه ســیما پخــش شــود. پیــش 
ایــن  خــوردن  کلیــد  از  مهــر  خبرگــزاری  ایــن،  از 
کــه بــا  مجموعــه در روزهــای نــوروز خبــر داده بــود 
تغییراتــی از جملــه رفتــن شــهاب حســینی از ایــن 

پــروژه تاریخــی همــراه بــوده اســت.
 حــال تصویربــرداری ایــن ســریال همچنــان ادامه 

دارد و بازیگــران جدیــدی هــم بــه آن اضافــه شــده اند. در 
ایــن تغییــرات آرش مجیــدی، جایگزیــن شــهاب حســینی 
شــده اســت؛ همچنیــن ســعید راد بــه جــای فرهــاد قائمیــان 
کهــن« ســاخته  بــه پــروژه پیوســته اســت. ســریال »ســرزمین 

در  اجتماعی سیاســی  وقایــع  بــه  کــه  اســت  تبریــزی  کمــال 
فاصلــه زمانــی بیــن دهــه ۲۰ تــا ۵۰ می پــردازد. 

ایــن ســریال در ابتــدای پخــش بــا اصاحاتــی مواجــه و بعــد از 
کــه توهیــن بــه  چنــد قســمت، پخــش آن بــه دلیــل دیالوگــی 
بختیاری هــا تلقــی شــده بــود، متوقــف شــد. نویســندگی ایــن 
مجموعــه را علیرضــا طالــب زاده بــر عهــده 
ایــن مجموعــه  بازیگــران  از جملــه  و  دارد 
کریمــی  نیکــی  بــه  پرشــخصیت می تــوان 
پورشــیرازی  حســن  فروتــن،  محمدرضــا 
فرشــته صــدر عرفایــی، جعفــر دهقــان، امیــر 
آقایــی، شــبنم قلی خانــی، الهــام حمیــدی 
پژمــان  شــادمان،  علــی  قاســمی،  ثریــا 
بازغــی، هنگامــه قاضیانــی، میتــرا حجــار، پرویــز پورحســینی 
بیتــا فرهــی، هومــن ســیدی، مهــرداد  حســین محجــوب، 
ع، آشــا محرابــی، محســن تنابنــده، جــواد  ضیایــی، لیــا زار

کــرد. عزتــی و... اشــاره 

کهن« اتفاق جدید در »سرزمین 
آرش مجیدی جایگزین   شهاب حسینی شد

گفــت: ایــن یــک فریــب کاری بــزرگ  میکائیــل شهرســتانی 
وارد  کافــی  آمــوزش  و  تعلیــم  بــدون  را  عــده ای  کــه  اســت 
کــه ایــن اتفــاق در تئاتــر  کنیــم و متاســفم  عرصــه بازیگــری 
دربــاره  بازیگــری  مــدرس  ایــن  اســت.  دادن  خ  ر حــال  در 
کــه دوبــاره بــه نــام تئاتــر نامگــذاری  آنچــه در ســال پیــش رو - 

کــرد: بــرای  شــده اســت - انتظــار دارد، بیــان 
کــه در آن بــه ســر می بریــم، شــاید  وضعیتــی 
کــه »از ماســت  گفــت  بیــش از هــر چیــز بایــد 
هنرمنــدان  وقتــی  چــون  ماســت«؛   بــر  کــه 
باســابقه اجــازه می دهنــد نقش هــای محــوری 
کــه  کســانی  درام هــای ســنگین جهــان توســط 
بــرود،  کار نیســتند، روی صحنــه  ایــن  اهــل 

گلــه ای می مانــد؟ پــس حــال و روز مــا بهتــر  دیگــر جــای چــه 
ــم چطــور می شــود  از ایــن نمی شــود. وی ادامــه داد: نمی دان
کــه چیــز زیــادی از حرفــه بازیگــری نمی دانــد، گاهــی بــه  کســی 
کــه بیــش  زور دگنــک وارد ایــن عرصــه می شــود و مثــا از مــن 

کــرده ام بیشــتر عقبــه ســینمایی  کار  کــه  از ســی ســال اســت 
کــه  پیــدا می کنــد؟! در ایــن شــرایط فقــط می توانــم بگویــم 
متأســفم بــرای ســینما، تئاتــر و تلویزیونــی کــه در بخش هایی 
متأســفانه  و  اســت  شــده  تبدیــل  لمپن هــا  جایــگاه  بــه 
گران ها هــم بــرای آن هــا ســر و دســت می شــکنند. او  تماشــا
ایــن  کــه می گفتیــم  بــود  یــادآور شــد: زمانــی 
کــه در حــال راه افتــادن اســت؛  جریانــی اســت 
امــا اآلن دیگــر رو بــه تثبیــت رفتــه و بــه نظــر 
می رســد بایــد از ایــن پــس درب دانشــکده های 
در  افــزود:  شهرســتانی  ببندنــد.  را  بازیگــری 
کــه پیــش مــی رود بایــد منتظــر باشــیم  رونــدی 
کــه فــان تکوانــدوکار یــا وزنه بــردار یــا برخــی از 
کــه مایــه و جوهــره ای ندارنــد، در ایــن عرصــه حضــور  کســانی 
ــر  ــا اســتفاده از چهره هایــی ُپ ــر ب کننــد و ســالن های تئات پیــدا 
گر را بــه خــود جــذب می کنــد و از ایــن طریــق  کــه تماشــا شــود 

عقبــه دروغیــن بــرای خــود درســت می کننــد.

حرف و نقل
ــام«  ــی »غ ــم درام ایرانی-بریتانیای ــه فیل ــل تهی - مراح
اول  نقــش  بازیگــر  حســینی،  شــهاب  نقش آفرینــی  بــا 
فیلم هــای اصغــر فرهــادی از جملــه »جدایــی« بــه پایــان 
فیلم هــای  نخســتین  میــان  در  کــه  »غــام«  رســید. 
کندگــی  پرا بــه  کــه  اســت  ایــران  و  بریتانیــا  مشــترک 
و  خریــداران  عاقــه  می پــردازد،  بریتانیــا  در  ایرانیــان 
کــرده اســت. فســتیوال های بســیاری را بــه خــود جلــب 

نامــزد  و  انیمیشــن  کارگــردان  محمدیــان،  هــادی   -
چهــره هنــر انقــاب اســامی معتقــد اســت آنچــه در قالــب 
خ داده، در دایــره هنــر  هنــر ارزشــمند پــس از انقــاب ر
کــرد. انقــاب می گنجــد و نبایــد ایــن دایــره را محــدود 

- حجــت االســام علــی ســرلک، دبیــر جشــنواره »روحانی 
کــرد: بعــد از ســاخت »مارمولــک« بــه  و ســینما« بیــان 
ع  بــا موضــو کمــال تبریــزی، ســاخت فیلــم  کارگردانــی 

روحانیــت در ســینما بــا اقبــال همــراه شــد.
کارگــردان تئاتــر خیابانــی اظهــار  - امیرحســین شــفیعی، 
کــه بــرای اجــرا در شــهریورماه ســال جاری، نمایشــی  کــرد 

ع مدافعــان حــرم تولیــد می کنــد. محیطــی را بــا موضــو
یــک  »پــدر  نمایــش  آماده ســازی  از  فیاضــی  رضــا   -
دقیقــه ای« بــرای اجــرا در تــاالر هنــر خبــر داد و عنــوان 
کــرد احتمــاال نمایــش »زن و شــوهری بــا قامــت متوســط« 
بــه صحنــه  ایرانشــهر  نیمــه دوم ســال در تماشــاخانه 

خواهــد رفــت.
»زوتوپیــا«  فیلــم  تماشــای  بــه  کــه  چینــی  والدیــن   -
نشســتند، بــا الهــام از شــخصیت فیلــم انیمیشــن دیزنــی 
حــاال بــا وجــود تمــام مشــکات بــه دنبــال خریــدن روبــاه 

هســتند.
اقتصــادی  مســابقه  تهیه کننــده  نبــی،  ســعید   -
کــه فعــا بــا عنــوان »ایده بــازار«  اجتماعــی شــبکه یــک 
کــه ایــن برنامــه در حــال  کــرد  از آن یــاد می شــود، بیــان 

اســت. دکــور  ســاخت  و  طراحــی  مرحلــه  در  حاضــر 
آثــار  - جــواد مجابــی می گویــد: درســت نیســت مرتبــا 
در  بایــد  قضاوتــی  چنیــن  کنیــم؛  ارزشــیابی  را  ادبــی 

بگیــرد. صــورت  منتقــدان  توســط  بلندمــدت 
»بادیــگارد«  ســینمایی  فیلــم  موســیقی  آلبــوم   -
ــازی  ــه آهنگس ــا، ب ــم حاتمی کی ــاخته  ابراهی ــن س تازه تری

شــد. منتشــر  همایونفــر  کارن 
آموزشــگاه  اداره  مســئولیت  کــه  لبخنــده  حمیــد   -
دوره  گفــت:  دارد،  عهــده  بــر  را  ســمندریان  حمیــد 
بــا  همزمــان  آموزشــگاه  ایــن  کاس هــای  جدیــد 
برگــزار اردیبهشــت ماه(   9( ســمندریان  حمیــد   تولــد 

 می شود.

سخن روز

چند می گیری بادیگارد باشی
پز جدید سرشناس های هنر

گــر نگاهــی بــه برگــزاری مراســم جوایــز    ا
سرویس فرهنگی

  دامون رشیدزاده

غ از  کــرده باشــید، فــار هنــری جهانــی 
حضــور  توجــه  جالــب  نکتــه  معمــول،  برق هــای  و  زرق 
ایــن  در  پلیــس  و  امنیتــی  تیم هــای  پرشــمار 
مراسم هاســت. البتــه حضــور پلیــس و نیروهــای امنیتــی 
یــا  مــردم  احساســات  کنتــرل  و  مراســم  برگــزاری  بــرای 
کــه قصــد و نیــت شــومی داشــته باشــند  مقابلــه بــا افــرادی 

در این گونه مراسم ها ضروری به نظر می رسد.
غ از ایــن مراســم ها، بیشــتر چهره هــای سرشــناس  امــا فــار
ــان مــردم حضــور پیــدا  ــی عــادی در می ــر، خیل دنیــای هن
کارهــای روزمــره می پردازنــد؛ در نهایــت  می کننــد و بــه 
کــه دیگــر بــه  هــم حضــور عکاس هــای پاپاراتــزی اســت 
نوعــی روال معمــول در جهــان تبدیــل شــده اســت. امــا در 
گونــه ای دیگــر اســت؛  کار بــه  کشــور مــا، ایــن روزهــا روال 
اســتخدام  بــا  چنــدم  دســت  هنرمنــدان  کــه  این گونــه 
مراســم های  در  حضــور  و  درشــت هیکل  بادیگاردهــای 
مختلــف، ســعی در خودنمایــی و جلــب توجــه عمومــی 

می کننــد. 
کجــا شــروع شــد، چنــدان اهمیتــی  اینکــه ایــن رویــه از 
بیشــتر  روز  هــر  و  کــرده  پیــدا  رواج  اینکــه  امــا  نــدارد؛ 

اســت: اهمیــت  دارای  جهــت  چنــد  از  می شــود 
ــه هــر شــکل   نخســت اینکــه ایــن افــراد ســعی می کننــد ب
زرد  اخبــار  در  و  بزننــد  توجــه  جلــب  بــه  دســت  ممکــن 

باشــند.  داشــته  حضــور 
دوم اینکــه بــا رفتــن در صــدر اخبــار زرد و جلــب توجــه 
درآمــد خــود را افزایــش دهنــد یــا در نهایــت مــورد توجــه 
هنرمنــدان بزرگ تــر قــرار بگیرنــد تــا شــاید از ایــن طریــق 

بــه نوایــی برســند. 
گرفتــن  ــا قــرار  گمنــام هــم ب ســوم اینکــه ایــن محافظــان 
کار خــود را رونــق می بخشــند  کســب و  در مرکــز توجــه، 
کثــر در میــان بچه محل هــای  اینکــه می تواننــد حدا یــا 
گــر شــما ماننــد  کننــد. البتــه ا خــود اســم و رســمی پیــدا 
اســتاد نصیریــان یــا اســتاد انتظامــی یــا اســتاد مشــایخی و 
بســیاری دیگــر از هنرمنــدان بــزرگ ایــن ســرزمین باشــید 
نــه  داریــد،  هیــکل  درشــت  محافــظ  بــه  احتیاجــی  نــه 
جلــب توجــه. ایــن هنرمنــدان بــه حــدی در میــان مــردم 
کــه نیــازی بــه چنیــن رفتارهایــی ندارنــد؛  محتــرم هســتند 
گفته انــد درخــت هــر چــه پربارتــر کــه از قدیــم   همــان طــور 

 سر به زیرتر.

یادداشت

5فرهنگ و هنر پنجشنبه  26 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 130هنر و تجربه، امکان جدیدی برای ... ســـــال دوم       ݡسݒ

لبوم های موسیقی سنتی امسال پرفروش ترین آ

گــر یــک روز عصــر تصمیــم بگیــری فراغــت عصرگاهــی ات را بــا دیــدن فیلمــی در  ا
گزینه هــای زیــادی پیــش  یکــی از ســالن های ســینمایی شــهر اصفهــان بگذرانــی، 
کشــور اســت؛ امــا  کانشــهرهای  گــزارش ایمنــا، اصفهــان یکــی از  ــه  ــداری. ب رویــت ن
تعــداد ســینماهای آن در برابــر وســعت و جمعیــت ایــن شــهر، بیشــتر شــبیه بــه یــک 
شــوخی تلــخ اســت. ســینما ســاحل، ســینما قــدس، ســینما خانــواده، ســینما ســپاهان 
شــهر  ایــن  فعــال  ســینمای   5 فلســطین،  احیــای  تــازه  ســینمای  خوشــبختانه  و 
ــه دلیــل بی تدبیــری درشــان بســته نشــده اســت.  ــوز ب ــه هن ک هســتند؛ ســینماهایی 
ــه اغلــب  ک ــان البتــه یکــی دیگــر از ســینماهای شــهر اصفهــان اســت  ســینما فرهنگی
کــران عمومــی بســیار عقــب اســت و بیشــتر ویــژه مــدارس بــرای اردوهــای  از برنامــه ا

اســت.  دانش آمــوزی 
کــه بــر  کــه در پردیس هــای ســینمایی در حــال ســاخت و ســینماهایی  طبیعــی اســت 
کــه بــرای دیــدن  ســر مالکیــت آن هــا دعواســت، نمی تــوان فیلــم دیــد. همیــن می شــود 
فیلــم، هیــچ ســالنی در محلــه زندگــی ات وجــود نــدارد و مجبــوری بــه خیابــان چهارباغ 
کــه در ســالن های انــدک در  ــا تعــداد محــدودی فیلــم روبــه رو شــوی  بــروی و البتــه ب
ــر روی  ــی بســیاری از فیلم هــا را ب ــران هســتند و در نتیجــه هیــچ وقــت نتوان ک حــال ا
پــرده ســینماهای اصفهــان ببینــی یــا تــا بیایــی بــرای دیــدن آن هــا بــه خــودت بجنبــی 

فیلــم را از پــرده پاییــن آورده باشــند.
گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه، امــا یــک ســالی اســت امــکان انتخــاب دیگــری بــرای   
کــه بــه دنبــال شــکل متفاوتــی از  کــرده اســت. مخاطبــی  مخاطــب اصفهانــی ایجــاد 
ــرود و هــر روز از  ــه ســالن ســینمایی حــوزه هنــری اصفهــان ب ــد ب سینماســت، می توان
کــران فیلم هــای مختلــف مواجــه  ــا چهــار ســانس ا ــا 11 شــب ب ســاعت 3 بعدازظهــر ت
ــینمایی  ــروه س گ ــت  گف ــد  ــه بای ــند. در نتیج ــه او می بخش ــدی ب ــگاه جدی ــه ن ک ــود  ش

کــه  هنــر و تجربــه بــرای مخاطــب غیرتهرانــی غنیمــت بیشــتری اســت. مخاطبــی 
کشــور را هــم از دســت می دهــد، می توانــد  کــران عمومــی  بســیاری از فیلم هــای ا
کشــورش را ببینــد و حــق انتخــاب  گزیــده فیلم هــای دگراندیــش  در ایــن ســینما 
کــه اتفاقــا برخــاف ادعاهــای  بیشــتری داشــته باشــد. همــه این هــا نشــان می دهــد 
ــر  ــینمایی هن ــروه س گ ــه  ک ــاری  ــینمای تج ــدار س ــینمایی طرف ــایت های س ــی س بعض
مخاطــب  توانســته  ســینمایی  گــروه  ایــن  اتفاقــا  می داننــد،  ناموفــق  را  تجربــه  و 
کنــد.  خــاص خــود را در تهــران و حتــی شــهرهایی چــون مشــهد و اصفهــان پیــدا 
گام مهمــی در ایــن زمینــه  برگــزاری جلســات نقــد و بررســی مــداوم هنــر و تجربــه، 
کــه هــر دوشــنبه سینمادوســتان اصفهانــی را بــه ســالن ســوره می کشــاند تــا در  بــود 
کــه چنــدی اســت ماننــد  کننــد. بــا همــه این هــا، ایــن جلســات  بحث هــا شــرکت 
گذشــته بــه صــورت مــداوم برگــزار نمی شــود، می توانســت فضایــی بــرای اســتفاده 
کنــد و بــرای مثــال بــه جــای دعــوت  از پتانســیل های ســینمایی اصفهــان فراهــم 
ــار اســتفاده  ــرای نقــد و بررســی آث ــی ســینمای اصفهــان ب ــی، از اهال  از منتقــدان تهران

شود.

کریمی ج  کارگــردان: ایر
کریمی ج  نویســنده: ایر

نونهالــی  رؤیــا  دولتشــاهی،  ســحر  حمیدیــان،  بابــک  بازیگــران: 
بنی احمــدی  بهــاران  رســتمی،  امیرحســین  ســیدی،   هومــن 
ــان  کریمــی، پوی شــیرین اســماعیلی، ســید ابراهیــم عمــادی، شــورا 

جــوان، ســام قریبیــان
خاصه داســتان فیلم:

بیمــاری  دلیــل  بــه  مــرد  کــه  اســت  جوانــی  زوج  زندگــی  روایتگــر 
ســرطان، روزهــای آخــر عمــرش را ســپری می کنــد و در ادامــه آن 

می دهــد. خ  ر جــوان  مــرد  ایــن  همســر  و  مــادر  بیــن  رقابتــی 
مــرگ،  و  اســت  زندگــی  داســتان  اســت،  عشــق  داســتان  فیلــم 
داشــتن ها؛  دوســت  و  عشــق ها  داســتان  تقابل هــا،  داســتان 
بنابرایــن بیــش از آنکــه در آن بــه دنبــال داســتان بگردیــد، بایــد بــه 

فــرم.  دنبــال  بــه  و  باشــید  مانیفســت  دنبــال 
فیلــم  فیلــم،  داســتان محور؛  نــه  و  اســت  شــخصیت محور  فیلــم 
گرفتــه تــا بانــو )رؤیــا  شخصیت هاســت، از مهــران )بابــک حمیــدی( 

نونهالــی( و ژالــه )ســحر دولتشــاهی(. 
بــدی  و  نیکــی  صلــح،  و  جنــگ  نفــرت،  و  عشــق  تقابــل   فیلــم 
دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن و ... اســت؛ میــان ایــن ســه 
کشــمکش  کشــمکش بــا یکدیگــر مــدام در حــال  کــه عــاوه بــر  نفــر 

بــا خودنــد.

سینمایی برای مخاطبان خاص

هنر و تجربه، امکان جدیدی برای مخاطب اصفهانی
معرفی فیلم:

نیم رخ ها

خداوندان اسرار

رقصانه

دخت پری وار 

ماه و ماهی

من عاشق چشمت شدم

همایون شجریان

شهرام ناظری

علیرضا قربانی

حجت اشرف زاده

حعلیرضا قربانی بدون شر
ی/ عکس: ایسنا کیومرث پوراحمد و مجید مظفر

در قاب تصویر

ساخته نشدن »شهرزاد« 
در تلویزیون هوشمندانه بود

تهیه کننــده مجموعــه »ســتایش« بــا اعتقاد بــر اینکه 
کمبــود بودجــه  تلویزیــون در ســال های اخیــر تأثیــر 
گذاشــته  کیفیــت مجموعه هــای نمایشــی  زیــادی بــر 
اســت، ســاخت ســری جدیــد مجموعــه  »ســتایش« را 
ــوب  ــان زرین ک ــت. آرم ــی دانس ــر منتف ــال حاض در ح
از ســریال نمایــش خانگــی  اقبــال عمومــی  دربــاره 
گــر ایــن مجموعــه در تلویزیــون  »شــهرزاد« و اینکــه ا
ســاخته می شــد مخاطبــان بیشــتری داشــت، اظهــار 
از  مجموعــه  ایــن  اینکــه  از  نــدارم  اطاعــی  کــرد:  
یــا  شــد  پیشــنهاد  تلویزیــون  بــه  ســازندگان  ســوی 
نــه؛ امــا بــه نظــرم تلویزیــون از اینکــه نپذیرفــت ایــن 
کــرد؛ چــرا  مجموعــه را بســازد، هوشــمندانه عمــل 
کــه ایــن ســریال بــه درســتی بــرای مدیــوم شــبکه 
نمایــش خانگــی از ســوی تهیه کننــدگان مجموعــه 

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ

مرادی کرمانی 
نامزد جایزه ای در آمریکا شد

کرمانــی بــا ترجمــه  کتــاب »خمــره« هوشــنگ مــرادی 
کراســکری، نامــزد جایــزه مؤسســه توســعه  کارولیــن 
موسســه  شــد.   2016 آمریــکا  خاورمیانــه  ادبیــات 
ایــن  نشــر  مســئولیت  کــه  مــه  و  شــمع  انتشــاراتی 
کتــاب بــه زبــان انگلیســی را بــر عهــده داشــته، خبــر 
کتــاب در جایــزه مؤسســه توســعه  نامــزد شــدن ایــن 
اســت.  کــرده  اعــام  را  آمریــکا  ادبیــات خاورمیانــه 
کــه در ایــران بیــش از 20 بــار تجدیــد  کتــاب »خمــره« 
کرمانــی  ح هوشــنگ مــرادی  چــاپ شــده از آثــار مطــر

ــت.  اس
کتــاب بــه 14 زبــان مختلــف دنیــا ترجمــه شــده  ایــن 
کــرده  و جایزه هــای بین المللــی زیــادی را از آن خــود 
کتــاب یــک اقتبــاس  اســت. همچنیــن از روی ایــن 
تهیــه  فــروزش  ابراهیــم  کارگردانــی  بــه  ســینمایی 
کــه جایــزه پلنــگ طایــی جشــنواره لوکارنــو را  شــده 

بــرده اســت.

کران می شود »ماالریا« تابستان ا
گفتــه مســعود ردایــی، تهیه کننــده »ماالریــا« ایــن  بــه 
کــه جدیدتریــن ســاخته پرویز شــهبازی اســت،  فیلــم 

کــران می شــود. تابســتان ا
ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده  ردایــی  مســعود   
گفــت: برای  کارگردانــی پرویــز شــهبازی  »ماالریــا« بــه 
پخــش  شــرکت های  از  یکــی  بــا  »ماالریــا«  پخــش 
کــه بعــد از عقــد  کــره هســتیم  ســینمایی در حــال مذا

نــام شــرکت مــورد نظــر اعــام می شــود.  قــرارداد 
ــا« در  کــران »ماالری کــه بــرای ا وی ادامــه داد: آنچــه 
نظــر داریــم، نمایــش ایــن فیلــم در نیمــه اول ســال 
اســت و بــه احتمــال بســیار زیــاد ایــن فیلــم در نوبــت 

کــران عیــد فطــر روی پــرده مــی رود. ا

کوتاه از فرهنگ

اقتصاد مقاومتی 
و رسیدن به پیشرفت

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان گفت: 
کــه توســط رهبــر  ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
معظــم انقــاب )مدظلــه العالــی( تعییــن شــده، نقشــه ملــت 
و دولــت بــرای رســیدن بــه پیشــرفت همــراه بــا عدالــت 

اســت. 
حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی بــا اشــاره بــه 
نامگــذاری ســال ۹۵ توســط رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
کــرد:  بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« اظهــار 
کــه توســط رهبــر  ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
معظــم انقــاب تعییــن شــده، در حقیقــت نقشــه راه روشــن 
و آینده ســاز ملــت و دولــت بــرای عبــور از مراحــل رشــد و 
توســعه و رســیدن بــه پیشــرفت همــراه بــا عدالــت اســت. 

گفتمــان اقتصــاد  گفتمــان امســال ایــران اســامی را  وی 
ــالم و  ــاد س ــدون شــک اقتص گفــت: ب ــت و  ــی دانس مقاومت
مقــاوم، حافــظ نظــام و اهــداف متعالــی آن اســت و اقتصــاد 
کامــا اســتراتژیک اســت و در همــه  مقاومتــی نیــز، بحثــی 
کــه دارای اهــداف بلندمــدت هســتند و روحیــه  کشــورهایی 
آن هــا  خارجــی  و  داخلــی  سیاســت  بطــن  در  اســتقال 
ح شــده اســت.  جــاری اســت، در اشــکال مختلــف مطــر
کــرد: گفتمــان دولــت و رهبری  حجت االســام ارزانــی بیــان 
گفتمــان  در مســئله شــعار ســال بــا هــم متفــاوت نبــوده و 
اقتصــاد مقاومتــی مدنظــر رهبــر معظــم انقــاب، همــان 
ــدون شــک راه  ــز ب ــه نی ــت اســت و قــوه مجری گفتمــان دول
و مســیری بــه جــز اقتصــاد مقاومتــی را بــرای برون رفــت از 
کشــور پیــش روی خــود متصــور نمی دانــد.  مســایل امــروز 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان افزود: 
کردنــد تفرقــه و  کــه بــا تحلیل هــای خــود وانمــود  آنــان 
کــه  گاهنــد  ناآ یــا  دارد  نظــام وجــود  ارکان  بیــن  جدایــی 
کننــد یــا قصــد  بایــد خردورزانــه مســایل را بنگرنــد و تحلیــل 
ــد  ــئوالن را دارن ــردم و مس ــان م ــی می ــه و جدای ــاد تفرق ایج
کســی بخردانــه بــه چنیــن قضایایــی دامــن زنــد  گــر  کــه ا

کــرده اســت. ــه نظــام و مــردم  ــم ب قطعــا ظل

فروش 70 میلیونی سینما فلسطین 
پیش از افتتاح

ســینما فلســطین اصفهــان بــه عنــوان یکــی از 7 ســینمای 
شــد.  افتتــاح  گذشــته  روز  کشــور  ممتــاز  و  یــک  درجــه 
مصطفــی حســینی، مدیــر امــور ســینمایی مؤسســه بهمــن 
ســبز حــوزه هنــری می گویــد: ایــن ســینما، جــزو مدرن تریــن 
کشــور  ســینماها و یکــی از 7 ســینمای درجــه یــک و ممتــاز 
ســینمایی  فنــی،  ایمنــی،  تجهیــزات  لحــاظ  از  و   اســت 
ســطح  در  تصویــری  و  صوتــی  امکانــات  و  صندلــی  نــور، 

دارد.  قــرار  باالیــی 
ایــن ســینما از 2 فروردین مــاه ســال جــاری بازگشــایی شــده 
و هنــوز افتتاحیــه رســمی و تبلیــغ خاصــی نداشــته؛ امــا در 
ــه  ک ــته  ــروش داش ــان ف ــون توم ــدود 70 میلی ــدت ح ــن م ای
معــادل روزانــه 6 میلیــون تومــان اســت و در مقایســه با بقیه 

ســینماهای اصفهــان در ســطح باالتــری قــرار دارد.

اخبار فرهنگی

کرد: ح  میکائیل شهرستانی مطر
نگرانی از سخیف شدن سلیقه ها



رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال
ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  لبــاس  از  رونمایــی  تاریــخ 
ملــی  تیــم  لبــاس  از  اردیبهشــت   ۱۵ شــد.  مشــخص 
بــر  می شــود.  رونمایــی  مراســمی  در  ایــران  فوتبــال 
همیــن اســاس قــرار اســت مســئوالن جیــووا در جلســه ای 
بــا  خصــوص  ایــن  در  می شــود،  برگــزار  یکشــنبه  کــه 
مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــه جمع بنــدی رســیده 
ح  طــر دهنــد.  انجــام  را  نهایــی  تصمیم گیــری  و 
ایتالیــا  از  کــه  ح  طــر  ۱۰ بیــن  از  ملــی  تیــم  لباس هــای 
پیشــنهاد شــده، انتخاب شــده و دو کارشــناس ایتالیایی 
ح لبــاس  نیــز بــه همیــن منظــور راهــی تهــران شــدند. طــر
جدیــد تیــم ملــی ســفید و قرمــز اســت و جالــب اینکــه 
کمرنــگ شــده  کــه البتــه بســیار  یــوز پلنــگ ایرانــی نیــز 
گردان کــی روش خودنمایــی  همچنــان روی پیراهــن شــا
ح هــای متنــوع و رنگارنگــی نیــز  می کنــد. همچنیــن طر
گرمکــن و لبــاس تیــم ملــی طراحــی شــده اســت.  ــرای  ب
گذشــته آغــاز  تولیــد لباس هــای تیــم ملــی، طــی روزهــای 

شــده اســت.

عربستان به ایران نمی آید
کل حراســت وزارت ورزش و جوانــان از برگــزاری  مدیــر 
رضــا  می کنــد.  اســتقبال  عربســتان  و  عــراق  بــازی 
کرده انــد  اعــام  عراقی هــا  اینکــه  دربــاره  حســنی خو 
بــازی ایــن تیــم بــا عربســتان در ایــران برگــزار می شــود و 
گــر عربســتان بــه ایــران نیایــد، آن هــا نیــز بــه عربســتان  ا
اســت  مثبتــی  اتفــاق  ایــن  می گویــد:  نمی کننــد،  ســفر 
کــرده اســت. فکــر  کــه عــراق چنیــن درخواســتی را ارایــه 
ــه ســود ایــران  می کنــم عراقی هــا پالــس مثبتــی را هــم ب
کردنــد؛ امــا بعیــد  کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارســال  بــه 
مــی دانــم عربســتان راضــی شــود بــرای بــازی بــا عــراق به 

ــد. ــران بیای ای

چاره ای جز شکست پدیده نداریم
ــاد  ــه آمادگــی  زی ــا اشــاره ب ــز ب گســترش فــوالد تبری مربــی 
ــای وی  ــت: ج گف ــالگی  ــرز 3۰ س ــی در م ــد ابراهیم محم
ــی اســت؛ از ســوی دیگــر خوشــبختانه  ــی خال در تیــم مل
کــی روش دربــاره داریــوش  رضایــت مناســبی از ســوی 
شــجاعیان وجــود دارد و وی بایــد بیشــتر قــدر خــودش را 
کــرم گفــت: بــرای حضــور در تیم هــای  بدانــد. بهمــن خدا
بــاالی جــدول فــردا، چــاره ای جــز برتــری مقابــل پدیــده 

خراســان نداریــم.

برای طارمی زود بود که لژیونر شود
وکیــل مهــدی طارمــی خبــر توافــق بــا سرپرســت باشــگاه 
پرســپولیس بــر ســر تمدیــد قــرارداد مهــدی طارمــی را 

ــرد. ک تأییــد 
هنــوز  گفــت:  بــاره  ایــن  در  ابراهیمــی  عبدالصمــد   
بــه  اســت.  نشــده  امضــا  زمینــه  ایــن  در  قــراردادی 
ــه  ــن نام ــاده 2۰ آیی ــد ۱6 م ــاس بن ــر اس ــه ب ک ــل  ــن دلی ای
نقــل و  زمــان  قــرارداد فقــط در  انتقــاالت عقــد  نقــل و 
انتقــاالت قانونــی اســت؛ امــا همــه توافقــات الزم انجــام 
ــه مــدت دو ســال دیگــر  شــده اســت و مهــدی طارمــی ب
 قــرارداد خــود را بــا باشــگاه پرســپولیس تمدیــد خواهــد

کرد.   
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  طارمــی  مهــدی  وکیــل 
ــا وجــود پیشــنهادات خارجــی  مانــدن مهــدی طارمــی ب
بــود  زود  مهــدی  بــرای  گفــت:  بــود،  عجیــب  کمــی 
بیشــتر  تجربــه  کســب  بــه  نیــاز  او  شــود.  لژیونــر   کــه 

دارد.
گــر شــرایط بــرای حضــور وی   البتــه در دو فصــل آتــی ا
در یکــی از تیم هــای اروپایــی مهیــا شــود، می توانــد بــا 

کنــد. توافــق باشــگاه پرســپولیس را تــرک 

تحریم نشست جاللی
بــرای  ســایپا  ســرمربی  تاخیــر  خاطــر  بــه  خبرنــگاران 
کنفرانــس، نشســت خبــری ایــن مربــی  حضــور در ســالن 
کردنــد. دیدارهــای هفتــه بیســت و ششــم  را تحریــم 
گذشــته  کــه روز  ــر در شــرایطی دیــروز آغــاز شــد  لیــگ برت
آهــن می بایــد  آن ســرمربیان تیم هــای ســایپا و ذوب 
 دربــاره ایــن مســابقه پاســخگوی ســواالت خبرنــگاران

 می بودند.
ســاعت ۱۴  از  جالــی  مجیــد  بــود  قــرار  کــه  حالــی  در   
پاســخگوی ســواالت خبرنــگاران باشــد، امــا ایــن مربــی 
در ســاعت تعییــن شــده بــه ســالن نیامــد و تاخیــر زیــادی 
داشــت. ایــن موضــوع باعــث شــد تــا خبرنــگاران نشســت 
کننــد و بــه نشــانه اعتــراض ســالن  ایــن مربــی را تحریــم 

کننــد. کنفرانــس را تــرک 

معجزه بود 
که مصدومیتم جدی نشد

ــانس  ــا ش ــت: م گف ــران  ــال ای ــی والیب ــم مل ــوش تی ملی پ
بزرگــی بــرای حضــور در المپیــک داریــم و مــن بــه هیــچ 
کــه شــاید  وجــه نمی خواهــم از ایــن شــانس بگــذرم؛ چــرا 
کــه در چنیــن شــرایطی بــرای حضــور  آخریــن بــاری باشــد 

ــرم.  ــرار می گی ــک ق در المپی
والیبــال  ملــی  تیــم  ســرعتی زن  موســوی،  محمــد 
گفــت:  خــود  مصدومیــت  شــدت  دربــاره  ایــران 
کــه  کــردم  کــه مصــدوم شــدم، واقعــا فکــر  لحظــه ای 
همــه  و  کنــم  بــازی  نمی توانــم  دیگــر  مــاه  شــش  تــا 
جــدی آســیب  کــه  داد  خ  ر معجــزه ای  کــه   می گوینــد 

 ندیدم.
مــن  کــه  بــا مصدومیتــی  کــه  کردنــد  اعــام   برخی هــا 
مدت زمــان  کــه  داشــت  وجــود  امــکان  ایــن  داشــتم 
زیــادی را از میادیــن بــه دور باشــم. وقتــی در ســالن وزنــه 
کننــد، از شــدت درد  آمدنــد مــن را بــه بیمارســتان منتقــل 
کــه دعــای  بیهــوش شــدم؛ ولــی مــن مطمئــن هســتم 
خیــری پشــت ســر مــن بــود کــه مصدومیتــم خیلــی جدی 

نشــد.

کوتاه از ورزش

انتقاد فردیناند از هواداران سیتی
بــه  منچســتریونایتد  ســابق  مدافــع  فردینانــد،  ریــو 
انتقــاد از هــواداران منچسترســیتی پــس از پیــروزی 
۱-۰ ایــن تیــم مقابــل پــاری ســن ژرمــن پرداخــت. 
ســیتی بــا غلبــه بــر پی اس جــی، موفــق شــد بــرای 
کنــد؛  اولین بــار بــه نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ صعــود 
ولــی جــّو ورزشــگاه اتحــاد، پیــش از بــه ثمــر رســیدن 
کت بــه نظــر می رســید و  کویــن دی برویــن، ســا گل 
کارشــناس در برنامــه شــبکه  کــه بــه عنــوان  فردینانــد 
کــرده بــود، بــه انتقــاد از هــواداران  BT Sport شــرکت 
وظیفــه  »گاهــی  گفــت:  او  پرداخــت.  تیــم  ایــن 
باشــند.  تیــم  الهام بخــش  کــه  اســت  هــواداران 
ــی  کننــد، ول ــازی  ــد و ب ــد بــه زمیــن برون بازیکنــان بای
بــه  رو  را  آن هــا  کــه  دارنــد  نیرویــی  بــه  نیــاز  گاهــی 
جلــو حرکــت دهــد. هــواداران، پیــش از دقیقــه 76 
گل دی برویــن(، تشــویقی  )لحظــه بــه ثمــر رســیدن 

نکردنــد.«

که در السد  خوشحالم 
بازی می کنم

از  دیــدار  آخریــن  در  کشــورمان  ملی پــوش  مدافــع 
لیــگ ســتارگان قطــر اظهــار داشــت: امیــدوارم بعــد 
بــه  الســد  طریــق  از  بتوانــم  دیگــر  فصــل  یــا 3   2 از 
مرتضــی  شــوم.  وارد  اروپایــی  لیگ هــای  از  یکــی 
در  کشــورمان  ملی پــوش  مدافــع  پورعلی گنجــی، 
کاپیتــان ســابق  کنــار ژاوی هرنانــدز  ایــن فصــل در 
بارســلونا در الســد قطــر بــازی می کنــد. پورعلی گنجــی 
در نشســت خبــری آخریــن دیــدار الســد در ایــن فصــل 
کــه  داشــت  اظهــار  و  شــد  حاضــر  الجیــش  مقابــل 
بایــد ایــن دیــدار را پیــروز شــوند تــا رده دوم را از آن 
کننــد. پورعلی گنجــی در مصاحبــه اش اظهــار  خــود 
داشــت: دیــدار مقابــل الجیــش، آخریــن بــازی مــا در 
ایــن فصــل اســت و بــه مثابــه فینــال اســت. مــا در 
ایــن دیــدار بــا تمــام قــدرت وارد می شــویم تــا 3 امتیــاز 
کنیــم و  کنیــم و رده دوم را از آن خــود  کســب  بــازی را 
ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا را بگیــرم. وی افــزود: 
کنــار  در  و  می کنــم  بــازی  الســد  در  کــه  خوشــحالم 

بازیکنانــی در ســطح بــاال هســتم.

انتقاد زالتان 
کتیک های لورن بالن از تا

ســن ژرمن  پــاری  مهاجــم  ابراهیموویــچ،  زالتــان 
دفــاع  از  اســتفاده  و  بــان  کتیــک  تا از  انتقــاد  بــه 
بــا  مــا  اول  نیمــه  »در  گفــت:  او  پرداخــت.  نفــره   3
ــا  ــه حــال تمرینــی ب ــا ب ــه ت ک ــم  کردی ــازی  سیســتمی ب
پیــش  بــازی  کــه دیدیــد  نداشــتیم. همان طــور  آن 
بــه  بتوانــد  کــه  بــود  امیــدوار  پی اس جــی  رفــت.« 
ــان نیــز خــود  نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ برســد و زالت
کــه بــرای اولین بــار قهرمــان ایــن  را آمــاده می کــرد 
گردان بــان  جــام شــود؛ ولــی ســیتیزن هــا مانــع از شــا

شــدند.

 نیمار: دیگر به سانتوس
 برنمی گردم

باشــگاه  محصــول  بارســلونا  برزیلــی  ســتاره  نیمــار، 
ــت  ــت و بیــن هــواداران ایــن تیــم محبوبی ــانتوس اس س
ــر، بیــن او و  ــی دارد؛ امــا اوضــاع در چنــد وقــت اخی فراوان
گراییــده اســت. نیمــار بیــن  باشــگاه ســابقش بــه تیرگــی 
ســال های 2۰۱۰ تــا 2۰۱2 ســه بــار متوالــی بــا ســانتوس 
جــام  قهرمانــی  عنــوان  یــک  و  شــد  برزیــل  قهرمــان 
ــا  ــز ب ــادورس در ســال 2۰۱۱ نی حذفــی و یــک جــام لیبردت
کــرد. او ســال 2۰۱3 بــا قــراردادی  کســب  ایــن باشــگاه 
ــایل  ــه مس ک ــراردادی  ــه بارســلونا پیوســت؛ ق ــی ب جنجال
پشــت پــرده مالــی آن، هنــوز نیمــار و پــدرش را درگیــر 
ــانتوس مدعــی  ــی باشــگاه س ــه تازگ ــرده اســت. ب ک خــود 
کــه نیمــار بخشــی از حــق انتقــال خــود را بــه  شــده اســت 
آن هــا پرداخــت نکــرده و شــکایتی از ایــن بازیکــن تنظیــم 
کــرده اســت. نیمــار در مصاحبــه بــا beIN Sports و در 
همیــن رابطــه گفــت: »وقتــی ســانتوس را تــرک می کــردم، 
ــانتوس  ــن از س ــه م ک ــتم  ــام را نوش ــن پیغ ــدم ای کم روی 
ولــی  گشــت؛  بازخواهــم  دوبــاره  روزی  ولــی  مــی روم؛ 
بــه طــور حتــم بــا اتفاقــات اخیــر و بــا ایــن هیئــت مدیــره 
دیگــر بــه ســانتوس برنمی گــردم. پــدرم در تــاش اســت تــا 
مشــکات حقوقــی ایــن انتقــال هــر چــه زودتــر حــل شــود و 

عدالــت دربــاره مــن برقــرار شــود.«

امارات 
مدعی صعود به جام جهانی

ــا وجــود  محمــد بــن حضــام الظائــری عقیــده دارد امــارات ب
گــروه B قــادر بــه صعــود بــه جــام جهانــی 2۰۱8  حضــور در 
ــه مســابقات 2۰۱2  گفــت: بعــد از صعــود ب روســیه اســت. او 
کســب مقــام ســوم در جــام ملت هــای آســیا 2۰۱3  لنــدن و 
گرفتیــم و قــادر بــه صعــود بــه دور  گــروه متعادلــی قــرار  مــا در 
بعــدی ایــن مســابقات خواهیــم بــود. بــه عقیــده او در ایــن 
گفــت: مهــدی علــی  گــروه مســابقه ســاده وجــود نــدارد. او 
فوتبــال  فدراســیون  بــه  را  خــود  برنامــه  امــارات  ســرمربی 
امــارات داده و تیــم ملــی بــا نهایــت قــدرت در ایــن رقابت هــا 

ــرد. ک شــرکت خواهــد 

عربستان به تایلند هم نمی رود
کــه  کــرد  کیــد  تا عربســتان  فوتبــال  فدراســیون  رییــس 
کشــور ثالــث  کشــورش منتظــر اعــام فیفــا بــرای انتخــاب 
ــی  ــم مل ــت. تی ــد اس ــراق و تایلن ــی ع ــم مل ــا تی ــدار ب ــرای دی ب
فوتبــال عربســتان در انتخابــی جــام جهانــی 2۰۱8 روســیه 
تایلنــد  و  امــارات  عــراق،  اســترالیا،  ژاپــن،  تیم هــای  بــا 
فدراســیون  رییــس  عیــد،  احمــد  اســت.  شــده  هم گــروه 
کــه چــه کشــوری  فوتبــال عربســتان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
را بــرای دیــدار بــا تیــم ملــی فوتبــال عــراق پیشــنهاد داده اند، 
ــی  ــای مل ــا تیم ه ــدار ب ــرای دی ــخ داد: ب ــه پاس این گون
عــراق و تایلنــد، منتظــر پاســخ فیفــا خواهیــم بــود. 
هیــچ کشــوری را در نظــر نگرفته ایــم و در هــر کشــوری 
کــه فیفــا پیشــنهاد دهــد، بــه میــدان خواهیــم رفــت.

همگام با ورزش

  مهم تریــن دربــی )شــهرآورد( یــک دهــه 
سرویس  ورزشی

 پوریا قلی پور
اخیــر فوتبــال ایــران فــردا ســاعت ۱7 در 
کــه  می شــود  برگــزار  حالــی  در  آزادی  پیــر  ورزشــگاه 
خیلی هــا معتقدنــد قهرمــان امســال لیــگ برتــر از دل ایــن 
بــازی بیــرون می آیــد. هرچنــد نبایــد ایــن نکتــه را نادیــده 
تیــم  بی ادعاتریــن  خوزســتان،  اســتقال  کــه  گرفــت 
نامــش  جویــای  و  جــوان  بازیکنــان  بــا  لیــگ،  امســال 
چراغ خامــوش بــه ســمت قهرمانــی مــی رود. تیــم جــوان 
ــا یــک اختــاف امتیــاز  کنــون ب کــه هــم ا عبــداهلل ویســی 
ــرار دارد، منتظــر  ــه اســتقال در صــدر جــدول ق نســبت ب
ــا اختافــش را  کوچک تریــن لغــزش آبــی و قرمزهاســت ت

کند. در صدر جدول بیشتر 
  استقالل مظلومی یا پرسپولیس برانکو؟

ــان فصــل در  ــا پای ــده ت ــازی باقی مان کــه در ۵ ب اســتقال 
دیدارهایــی دشــوار بایــد بــه مصــاف پرســپولیس، فــوالد 
کتــور و در نهایــت صبــا بــرود، بــا از دســت دادن  ســایپا، ترا
کار را بــه جایــی  امتیــازات حســاس در هفته هــای اخیــر، 
کــه شــرایط قهرمانــی اش در بازی هــای رودررو  رســانده 
ــن  ــد؛ ای ــد ش ــخص خواه ــازی مش ــاح 6 امتی ــه اصط و ب
کتیکــی، شــور و  کــه از نظــر وضعیــت تا در حالــی اســت 
کلیــدی  انگیــزه )ســرحالی( بازیکنــان، آمادگــی نفــرات 
بدتریــن  تقریبــا  مصدومــان  و  محرومــان  وضعیــت  و 
شــرایط ممکــن را نســبت بــه ســایر مدعیــان قهرمانــی 

دارد. پرســپولیس جــزو دربــی بایــد بــه مصــاف تیــم آخــر 
گســترش و راه آهــن بــرود و بــا اینکــه  جــدول، نفــت، 
راه  کــرد،  تصــور  آســان  را  دیــداری  هیــچ  نمی تــوان 
کســب امتیــازات الزم بــرای قهرمانــی  آســان تری بــرای 
در لیــگ پانزدهــم را دارد. بــا ایــن حــال اســتقالی ها از 
کتــور تجربــه، وضعیــت دفاعــی ایــده آل )بــا حضــور  فا
چــون  تأثیرگــذاری  بازیکنــان  و  دروازه(  درون  رحمتــی 
امیــد ابراهیمــی بهــره می برنــد )درســت برخــاف رقیــب( 
کــه هنــوز مدعــی  و دقیقــا بــه همیــن خاطــر هــم هســت 
بــرای  و  می شــوند  محســوب  قهرمانــی  عنــوان  کســب 
نشســتن بــر رتبــه اول، پرامیــد هســتند. وضعیــت ایــن 
و  برانکــو  پرســپولیس  و  مظلومــی  اســتقال  روزهــای 
کــه بیشــتر روزهــای فصــل را  پیش بینــی جایــگاه تیمــی 
کم کــم خــود را  کــه  کــرده و تیمــی  در صــدر جــدول ســپری 
کــرده را می تــوان در دو بخــش عوامــل  بــه صــدر نزدیــک 

کــرد.  درونــی و عوامــل بیرونــی بررســی 
کــه بیشــترین تأثیــر را تــا ایــن برهــه از  عوامــل درونــی 
گذاشــته،  پایتخــت  بــزرگ  تیــم  نتایــج دو  فصــل روی 
عملکــرد  تمرینــات،  ع  نــو و  کتیکــی  تا وضعیــت  یعنــی 
در  روشــن  و  مشــخص  ایــده  و  زمیــن  درون  بازیکنــان 
بــازی اســت. همچنیــن دربــاره عوامــل بیرونــی می تــوان 
بازیکنــان  وضعیــت  تیــم،  روانــی  و  روحــی  اوضــاع  بــه 
نــوروزی  و  کــرار  دربــاره  و  )مصدومیت هــا   تأثیرگــذار 
خــروج از تیــم( و مدیریــت شــرایط در مقاطــع حســاس 

فصــل اشــاره داشــت. 
کیفیــت  در بخــش عوامــل درونــی، آبی هــا بــه مــرور زمــان 
بــه همیــن خاطــر عملکــرد  از دســت داده انــد؛  را  خــود 
بازیکنانشــان از شــرایط مطلــوب فاصلــه گرفتــه؛ در حالــی 
کامــا متفــاوت اســت.  کــه ایــن قضیــه بــرای پرســپولیس 
تابــع  همــواره  تیمــش  و  مظلومــی  کتیکــی،  تا ایــده  در 
احتیــاط، شــرط عقــل بــوده و در هیچ کــدام از بازی هــای 
کــه باعــث  فصــل آن را فرامــوش نکــرده اســت. نکتــه ای 
شــده آن هــا - چــه در خــط حملــه و چــه در خــط دفاعــی- 
بهتریــن نباشــند، امــا در وضعیتــی بســیار مطلــوب قــرار 

گیرنــد.
  سیب و سکه

یــک  بــه  مظلومــی  بــا  اســتقال  اینکــه  پایانــی  نکتــه 

کــه بــه هــوا پرتــاب  ســیب تبدیــل شــده اســت! ســیبی 
گــر بتوانــد  شــده تــا ســاختمانی ســی طبقــه را بپیمایــد و ا
بــه بــام آن برســد )وگرنــه در یکــی از طبقــات جــا خــوش 
کــرد(؛ بــه همیــن دلیــل بــه هیــچ وجــه نمی تــوان  خواهــد 
وضعیــت ایــن ســیب را در طبقــات باقی مانــده حــدس 

زد.
کــه پرســپولیس برانکــو، بیشــتر شــبیه ســکه   در حالــی 
کاذب هیجــان  و  هیجانــی  انگیــزه  روی  دو  و   اســت 

گــر بتوانــد هیجانــات اضافــی را  کــه ا  دارد؛ بــه طــوری 
گــر  کنــد، بــه موفقیــت خواهــد رســید و ا از تیــم خــود دور 
بیــش از حــد هیجــان زده شــود، ایــن احتمال وجــود دارد 
کتــور و نفــت، جایــگاه ســومی آن هــا را بــه خطــر  کــه ترا

 بیندازند.

قهرمانیازدلشهرآوردبیرونمیآید؟

 رویای قهرمانی

شــرایطی  روزهــا  ایــن  شــریفی  ســابق  تیــم  ســپاهان، 
را ســپری می کنــد. شــریفی دربــاره وضعیــت  بحرانــی 
کــه  ناراحتــم  خیلــی  »واقعیتــش  می گویــد:  ســپاهان 
ــرد. ســپاهان  ــه ســر می ب ســپاهان در چنیــن شــرایطی ب

ــوده و همیشــه در  هیــچ وقــت این طــور نب
گرفتــه؛ امــا نمی دانــم  زمــره مدعیــان قــرار 
چــرا حــاال ایــن شــرایط را ســپری می کنــد. 
باشــگاه  اســطوره  دو  بــرای  طرفــی   از 
عقیلــی  هــادی  و  نویدکیــا  محــرم  یعنــی 
ناراحتــم. ایــن دو، زحمــات فراوانــی بــرای 
نیســت  حقشــان  و  کشــیده اند  ســپاهان 

کــه چنیــن هجمــه ای علیــه آنــان باشــد. نویدکیــا حــدود 
کــه در ســپاهان حضــور دارد و همــه  ۱6، ۱7 ســال اســت 
کــه چقــدر  کرده ایــم، مــی دانیــم  کنــارش بــازی  کــه  مــا 
ــم  ــی ه ــادی عقیل ــت دارد. ه ــش را دوس ــم و موفقیت تی
کشــیده و  همین طــور. او هــم بــرای ســپاهان زحمــت 

گذشــته تــا مثــل نویدکیــا  بارهــا از پیشــنهادهای خــوب، 
بپوشــد.  را  تیــم  ایــن  پیراهــن  و  بمانــد  ســپاهان  در 
ــن  ــن دو بازیک ــه ای ــّوی را علی ــته ج گذش ــای  ــی روزه ط
کــه آن هــا  کــه بــه نظــر مــن  بــزرگ بــه راه انداخته انــد 
ایــن دو  نیســت.  را می شناســم حقشــان 
مدت هاســت  ســپاهان،  موفقیــت  بــرای 
کــه حرفــی در رســانه هــا نزده انــد و ایــن 
کلیــدی در پاســخ بــه  مــی توانــد نکتــه ای 
گــر می خواســتند  انتقادهــا باشــد. آن هــا ا
روز  هــر  بریزنــد،  هــم  بــه  را  تیــم  جــّو 
امــا  می کردنــد؛  مصاحبــه  رســانه ها  در 
کــه حرفــی نمــی زننــد؛ آن هــم فقــط بــرای  می بینیــم 
حضــور  بحــران.  از  تیــم  خــروج  و  ســپاهان  موفقیــت 
ســپاهان  بــه  عقیلــی  و  نویدکیــا  چــون  دلســوزهایی 
کنــد و امیــدوارم شــرایطی پیــش بیایــد تــا  کمــک مــی 

ایــن دو بازیکــن را دوبــاره در ســپاهان ببینیــم.«

حمایت تمام قد شریفی از نویدکیا و عقیلی
برزیــل، و  ایــران  والیبــال  ملــی  هــای  تیــم   دیــدار 

نخســتین دیــدار لیــگ جهانــی ســال 2۰۱6 در ســطح 
مرحلــه  می شــود.  محســوب  رقابت هــا  ایــن  یــک 
بــا  جهانــی  لیــگ  دوره  هفتمیــن  و  بیســت  مقدماتــی 

 27 از  یــک  ســطح  در  تیــم   ۱2 حضــور 
خــرداد تــا ۱3 تیرمــاه پیگیــری می شــود. 
اســترالیا  ایتالیــا،  فرانســه،   تیم هــای 
ایــران برزیــل،  آمریــکا،   روســیه، 
بلغارســتان صربســتان،   آرژانتیــن، 

بلژیــک و لهســتان، ۱2 تیــم شــرکت کننده 
 2۰۱6 جهانــی  لیــگ  یــک  ســطح  در 

گــروه متفــاوت و متغیــر در ســه هفته  کــه در ســه  هســتند 
بــا یکدیگــر مســابقه می دهنــد؛ امــا نتایــج عملکــرد آنــان 
در یــک جــدول منظــور خواهــد شــد. نخســتین دیــدار 
وقــت  بــه   ۱۴:۴۵ ســاعت   2۰۱6 ســال  جهانــی  لیــگ 
محلــی در روز پنجشــنبه 27 خــرداد برگــزار مــی شــود 

کــه تیــم ملــی والیبــال برزیــل میزبــان تیــم ملــی والیبــال 
ایــران اســت. در دومیــن مســابقه ایــن روز، تیم هــای 
آمریــکا و آرژانتیــن از ســاعت 2۰:۱۵ بــه مصــاف یکدیگــر 
مقدماتــی  دور  دیگــر  گــروه  دو  دیدارهــای  رونــد.  مــی 
روز جمعــه  از  لیــگ جهانــی  یــک  ســطح 
28 خردادمــاه آغــاز مــی شــود. پنــج تیــم 
اول تــا پنجــم جــدول دور مقدماتــی لیــگ 
میزبــان  لهســتان،  همــراه  بــه  جهانــی 
نهایــی  مرحلــه  تیــم   6 نهایــی،  مرحلــه 
مــی  تشــکیل  را   2۰۱6 جهانــی  لیــگ 
ــه نهایــی لیــگ  ــای مرحل ــد. رقابت ه دهن
جهانــی امســال در مــدت شــش روز از 23 تــا 28 تیرمــاه 
پیگیــری خواهــد شــد. تیــم هــای فرانســه، صربســتان و 
آمریــکا در بیســت و ششــمین دوره لیــگ جهانــی )ســال 
 2۰۱۵( بــه ترتیــب عنــوان هــای اول تا ســوم را به دســت

 آوردند.

ایران- برزیل، دیدار افتتاحیه سطح یک لیگ جهانی

مجمــع انتخاباتــی فدراســیون فوتبــال درحالــی قــرار اســت کمتــر از یــک مــاه 
ــه خاطــر  کاندیــدای ایــن مجمــع 2 نفــر ب کــه از میــان ۴  ــزار شــود  دیگــر برگ
»عــدم تأییــد صاحیــت« مجــوز حضــور در انتخابــات را دریافــت نخواهنــد 
کــرد. گفتــه می شــود ایــن 2 کاندیــدا بــر اســاس آییــن نامــه ثبــت نــام ریاســت 
ــه  ــات نیســتند و ب ــرای انتخاب ــز شــرایط الزم ب و برخــی مســایل دیگــر، حای
کاندیــدا بــه آن هــا داده  همیــن دلیــل مجــوز حضــور در مجمــع بــه عنــوان 
گاه در مراجــع ذی صــاح در گفت وگــو بــا خبرنگار  نخواهــد شــد. یــک منبــع آ
کــرد: ایــن 2 نامــزد حضــور در انتخابــات ریاســت فدراســیون  کیــد  مهــر تا
فوتبــال نتوانســته اند شــرایط الزم براســاس آیین نامــه و اساســنامه را کســب 

کننــد و از حضورشــان در انتخابــات جلوگیــری خواهــد شــد. 
محمــدی عزیــزاهلل  فوتبــال،  لیــگ  ســازمان  رییــس  تــاج،   مهــدی 
نایب رییــس پیشــین فدراســیون فوتبــال و رییــس پیشــین ســازمان لیــگ 
مصطفــی آجورلــو، مدیــر عامــل پیشــین باشــگاه پــاس تهــران و عضو هیئت 
کتورســازی تبریــز، منصــور قنبــرزاده، مدیر عامل باشــگاه  مدیــره باشــگاه ترا
کبــر ابرقویی نــژاد، رییــس هیئت فوتبال اســتان  نفــت تهــران همــراه باعلی ا
اصفهــان و شــهاب الدین عزیزی، خــادم عضــو هیئــت رییســه فدراســیون 
کاندیــدا  کــه بــرای ریاســت فدراســیون فوتبــال   فوتبــال افــرادی بودنــد 

شدند. 

انتخابات فدراسیون فوتبال همچنان در ابهام

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

عربستان به تایلند هم نمی رود پنجشنبـــــه  26 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 130 ســـــال دوم       ݡسݒ

کریس رونالدو، شعله ابدی
کریستیانو رونالدو، شب های خاصی را در رئال مادرید رقم زده؛ ولی هیچ کدام مثل سه شنبه شب نبود: هت تریک در یک چهارم نهایی 

چمپیونزلیگ و برگرداندن نتیجه به نفع رئال و صعود به نیمه نهایی.

ــه رؤیایــش حضــور  ک ــرد  ک ــد عنــوان  ــال مادری ــم بنزمــا، مهاجــم فرانســوی رئ کری
ــی از ســوی رییــس فدراســیون  ــار خوب در یــورو 2016 اســت و امیــدوار اســت اخب
او برســد. دشــان و مســئوالن فدراســیون فوتبــال  گــوش  بــه  فوتبــال فرانســه 
او  حضــور  تکلیــف  تــا  کــرد  خواهنــد  برگــزار  بنزمــا  دربــاره  جلســه ای  فرانســه، 
ع اخــاذی بنزمــا از والبوئنــا و متهــم  کننــد. پــس از موضــو در یــورو را مشــخص 
کریــم از حضــور در تیــم ملــی فرانســه منــع شــده بــود؛ ولــی منــع قانونــی  شــدن او، 
باشــد.  داشــته  حضــور  رقابت هــا  در  می توانــد  او  و  شــده  رفــع  ع  موضــو ایــن 
گل در 29 بــازی بــرای رئــال بــه ثمــر رســانده و در 81  ســتاره فرانســوی، 25 
کــه  کــرد  ــراز امیــدواری  گل زده اســت. حــال او اب ــرای فرانســه، 27  ــی ب ــازی مل ب
گفــت: »بایــد ببینیــم رییــس  رأی جلســه بــه نفــع حضــور او در یــورو باشــد. او 
فدراســیون چــه می گویــد. ذهــن مــن در آرامــش اســت و امیــدوارم اخبــار خوبــی 
در  رقابتــی  در  کــردن  بــازی  اســت.  مــن  قلــب  در  فرانســه  ملــی  تیــم  بشــنوم. 
خانــه، بــرای هــر بازیکنــی رویاســت. شــخصا بــا تمــام وجــود بــه ایــن تیــم تعلــق 
ــرای  ــازی می کنــم و هــر روز ب ــا ب ــرای بزرگ تریــن باشــگاه دنی خاطــر دارم. مــن ب
جایگاهــم می جنگــم.« بنزمــا دربــاره صعــود بــه نیمه نهایــی لیــگ قهرمانــان 
کــه بــه نیمه نهایــی رســیدیم. شــب فوق العــاده ای  گفــت: »خیلــی خوشــحالم 

 بود. 

بنزما: رؤیایم حضور در یورو 2016 است

لیگ برتر هفته 27

جمعه 3 اردیبهشت 1395

یکشنبه 5 اردیبهشت 1395

17:30 استقالل خوزستان-گسترش فوالد

 17:30 سایپا-ملوان

17:30 پدیده-راه آهن

 18:10 پرسپولیس-استقالل اهواز

20:15 فوالد-استقالل

17:15 صبای قم-ذوب آهن

17:30 تراکتورسازی-سیاه جامگان

 19:15 سپاهان-نفت تهران



پورمعین خبر داد:

آغاز طرح ملی »افق« همزمان
 با زادروز علی  بن  ابیطالب )ع(

بــا  ح همزمــان  ح ملــی »افــق« از آغــاز ایــن طــر طــراح طــر
۱۳ رجــب ، زادروز امیرالمؤمنیــن )ع( و همــراه بــا توزیــع ۳۰ 
میلیــون پیامــک خبــر داد. محمدرضــا پورمعیــن، طــراح 
گفــت: ایــن  ح ملــی »افــق« ضمــن بیــان ایــن مطلــب  طــر
متقیــان  مــوالی  زادروز  بــا  همزمــان  رجــب   ۱۳ از  ح  طــر
حضــرت علــی )ع(، بــا توزیــع ۳۰ میلیــون پیامــک بــه عمــوم 
ــه  ــد. وی ادام کار می کن ــه  ــاز ب ــران آغ ــهروندان ای ــردم و ش م
داد: طــی ارســال ایــن پیامــک از مــردم درخواســت می شــود 
کــه بــا پرداخــت روزانــه ۱۱۴ تومــان یــا ماهیانــه بیــن ۱۰۰۰ تــا 
۱۰ هــزار تومــان از طریــق درگاه هــای موبایــل بانکشــان در 
ح ملــی مشــارکت داشــته باشــند و بــه نــام پــدران  ایــن طــر
کننــد و ثوابــش را بــه  ایران زمیــن یــک جلــد قــرآن هدیــه 
روح مطهــر قــرآن ناطــق، حضــرت علی بــن ابی طالــب هدیــه 

کننــد. 
ح ملــی افــق بــا شــعار »هــر ایرانــی،  الزم بــه ذکــر اســت طــر
اهــدای یــک جلــد قــرآن« از پرداخــت ماهیانــه ۱۰ تــا ۱۰۰ هــزار 
ح با هــدف توســعه فرهنگ  ریــال بــه ســتاد برگــزاری ایــن طــر
کــردن قرآن هــا، اهــدای  کــردن و عمومــی  قرآنــی، تخصصــی 
قــرآن بــه مناطــق محــروم کشــور، صحافــی کــردن قرآن های 
فرســوده و همچنیــن تنوع ســازی در ترجمــه و فهــم آســان 

قــرآن انجــام می شــود.

کانال تلگرامی اداره  راه اندازی 
امور قرآنی چهارمحال و بختیاری

از  بختیــاری  و  چهارمحــال  قرآنــی  امــور  اداره  رییــس 
داد.  خبــر  اداره  ایــن  تلگرامــی  کانــال  راه انــدازی 

و  قرآنــی چهارمحــال  امــور  اداره  رییــس  پرتــوی،  مهــدی 
قــرآن  المللــی  بیــن  بــا خبرگــزاری  گفت وگــو  در  بختیــاری 
کانــال  )ایکنــا( از چهارمحــال و بختیــاری، از راه انــدازی 

داد. و بختیــاری خبــر  اســتان چهارمحــال  در  تلگرامــی 
 پرتــوی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن کانــال تلگرامــی برای 
کشــور و  اطــاع رســانی بهتــر، بیشــتر و ســریع تر اخبــار قرآنــی 
کلیپ هــای  گذاشــتن مطالــب و  ک  اســتان و نیــز بــه اشــترا

جــذاب قرآنــی و مذهبــی راه انــدازی شــده اســت. 
رییــس اداره امــور قرآنــی در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه 
امــروزه بیشــتر مــردم و بــه ویــژه جوانــان بــا دنیــای مجــازی 
کار دارنــد، بــرآن شــدیم تــا  و شــبکه های اجتماعــی ســر و 
کانــال قرآنــی مرتبــط بــا اداره امــور قرآنــی  بــا ایجــاد یــک 

بــه ســوی اخبــار و  تــاش بیشــتری جهــت جــذب مــردم 
باشــیم. داشــته  قرآنــی  فعالیت هــای 

معارف

 کرمان، تنها نماینده ایران 
D8 گروه در نشست 

کرمــان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  عمومــی  روابــط  رییــس 
 D8 گــروه  حضــور  بــا  ترکیــه  در  گردشــگری  نشســت  گفــت: 
ایــران نماینــده  تنهــا  و  می شــود  برگــزار  جــاری  هفتــه   پایــان 
میــراث  کل  اداره  گردشــگری  معــاون  جهانشــاهی«  »محمــد 
کرمــان خواهــد بــود. محمدمهــدی افضلــی بــا  فرهنگــی اســتان 
گردشــگری در شــهر  کــرد: ایــن نشســت  بیــان خبــر فــوق اظهــار 
ترابــوزان ترکیــه و بــا موضــوع توســعه گردشــگری روســتایی برگزار 
کل  گردشــگری اداره  خواهــد شــد. محمــد جهانشــاهی، معــاون 
ــه عنــوان نماینــده ســازمان  کرمــان، ب میــراث فرهنگــی اســتان 
جمهــوری  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گــروه »دی  ایــن نشســت شــرکت می کنــد.  ایــران در  اســامی 
اعــام  اســتامبول  بیانیــه  از طریــق  پانزدهــم ژوئــن ۱997   »8
کســتان  کــرد. جمهــوری اســامی ایــران، ترکیــه، پا موجودیــت 
ــروه  گ ــای  ــه اعض ــر و نیجری ــزی، مص ــزی، مال ــگادش، اندون بن
گــروه D8 کشــورهای  کــرد: اعضــای  کیــد  D8 هســتند. افضلــی تا
گــروه در واقــع از جملــه  مســلمان در حــال توســعه هســتند و ایــن 
روابــط  ایجــاد  منظــور  بــه  کــه  اســت  پیمان هــای منطقــه ای 
کشــورهای اســامی در حال توســعه و  مســتحکم اقتصادی بین 
کشــورها در بازارهــای جهانــی تشــکیل شــده. تقویــت نفــوذ ایــن 

ایران، آمادگی میزبانی از 
گردشگری را دارد گردهمایی های 

ــوپ  کل ــا رییــس  ــدار ب ــراث فرهنگــی در دی رییــس ســازمان می
ــی  ــران، آمادگــی میزبان ــه ای ک ــرد  ک ــی اتریــش اعــام  اتومبیلران
بــا  مرتبــط  بین المللــی  گردهمایی هــای  و  همایش هــا  از 
کلــوپ  کــراس، رییــس  گردشــگری را دارد. ورنــر  فعالیت هــای 
اتومبیلرانــی اتریــش پــس از بازدیــد از جاذبه هــای تاریخــی و 
فرهنگــی اســتان های تهران و اصفهــان و مرکز کنترل ترافیک 
کشــور، بــا مســعود ســلطانی فر، معــاون رییــس جمهــور و رییس 
و  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
کانــون جهانگــردی و  ابراهیــم رضایــی بابــادی، مدیــر عامــل 
اتومبیلرانــی دیــدار و دربــاره توســعه همکاری هــای فــی مابیــن 
کــرد. مســعود ســلطانی فر، معــاون رییــس  بحــث و تبــادل نظــر 
جمهــور و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــی اتریــش  ــوپ اتومبیلران کل ــا رییــس  ــدار ب گردشــگری در دی و 
گردشــگری، توســعه صنعــت  و رییــس اتحادیــه بین المللــی 
گردشــگری را یکــی از مهم تریــن سیاســت های دولــت دانســت 
و افــزود: پــس از توافــق جمهــوری اســامی ایــران بــا ۱+۵ و لغــو 
گردشــگران خارجــی بــه  تحریم هــای ناعادالنــه، رونــد ورود 
گردشــگران  ایــران رشــد شــایان ماحظــه ای داشــته اســت؛ 
ــای  ــورهای مختلــف بــرای بازدیــد از جاذبه ه کش ــیاری از  بس
جاذبه هــای  از  اســتفاده  همچنیــن  و  تاریخــی  و  فرهنگــی 

ــه ایــران ســفر می کننــد. طبیعــی ب

گردشگری

اســتان  شــرق  در  ناییــن  شهرســتان      
سرویس  گردشگری
مسعود بهبهانی نیا 

انــارک  و  مرکــزی  بخــش  دو  از  اصفهــان 
تشــکیل شــده و شــامل ناییــن و انــارک و بافــران اســت و آثــار 
گردشــگران  توجــه  کــه  داده  جــای  خــود  در  ارزشــمندی 
بســیاری را هرســاله بــه خــود جلــب می کنــد. ناییــن بــا توجــه 
گردشــگری طبیعــی  بــه غنــای آثــار تاریخــی و جاذبه هــای 
انسان ســاخت و صنایــع دســتی و آداب و رســوم ویــژه منطقــه 
گردشــگری را  قابلیــت تبدیــل شــدن بــه یکــی از قطب هــای 
گردشــگری شــرق اســتان اصفهــان دارد. از ناییــن  در محــور 
کــه هــر یــک در علــوم و  مــردان بــزرگ و نامــداری برخاســتند 
فنــون مختلــف جایگاهــی بلنــد یافته انــد و از ایــن رهگــذر 
ناییــن به خصــوص درتاریــخ یکصــد ســاله اخیــر ایــران، نقش 
بســیار زیــادی داشــته اســت. خانــدان پیرنیــا، دکتــر حســین 
از  نایینــی  حســین  میــرزا  آیــت ا...  مرحــوم  و  فاطمــی 
بزرگ تریــن عالمــان شــیعه از ایــن شــهر برخاســته اند. در ایــن 
گــزارش، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بناهــای تاریخــی و 

جاذبه های گردشگری نایین. با ما همراه باشید.
  مسجد جامع

مســجد جامــع ناییــن بــر اســاس متــون تاریخــی از جملــه 
مرآت البلــدان بــه دســتور عمــر بــن عبدالعزیــز امــوی ســاخته 
ح ســاختمان و نــوع مصالــح اولیــه آن نشــان از  شــده و طــر
ــد  ــای آن بای ــری دارد. از ویژگی ه ــارم هج ــا چه ــرون دوم ت ق
گچبری هــای بســیار زیبــای قســمت محــراب و خطــوط  بــه 

کــه قســمت محــراب و بــاالی محــراب و  کوفــی مشــجری 
ســه ســتون روبــه روی آن را شــامل می شــود، منبــر نفیــس 
متعلــق بــه اوایــل قــرن هشــتم هجــری، شبســتان زیرزمینــی 
کنــد و حفــاری شــده، ســردر بســیار  یــا ســرداب بــا معمــاری 
زیبــای تزیینــی مســجد، منــاره مســجد کــه به صورت هشــت 
گنبــد مســجد جامــع و  ضلعــی در قاعــده و اســتوانه بنــا شــده، 

کــرد. ســتون های متنــوع و متعــدد اشــاره 
   بازار نایین

بــازار تاریخــی ناییــن، یکــی از مناطــق دیدنــی شــهر اســت 
بــوده  شــهر  تجــاری  مرکــز  و  اصلــی  معبــر  مهم تریــن  و 
ــی  ــه دوره ایلخان ــازار تاریخــی ناییــن ب ــه ب ــای اولی اســت. بن
بازمی گــردد؛ امــا در طــول دوره هــای مختلــف تاریخــی تغییــر 
شــکل و توســعه یافتــه اســت. بــازار تاریخــی ناییــن دارای 
آن  بــزرگ  کاروانســرای  کــه  بــوده  بارانــداز  و  کاروانســرا  دو 
درســت پــس از عبــور از دروازه تاریخــی چهــل دختــران در 
ســمت راســت بــازار قرارداشــته کــه در حــال حاضــر فقــط ســردر 

ورودی آن باقــی مانــده اســت.
  نارین قلعه

بنــای تاریخــی ناریــن قلعــه، بــه عنــوان قدیمی تریــن بنــای 
شــناخته شــده در بافــت تاریخــی شــهر ناییــن، متعلــق بــه 

دوره پارتیــان قبــل از اســام اســت.

 ایــن بنــای تاریخــی درســت در مرکــز بافــت تاریخــی شــهر 
کهنــدژ در دوره هــای بعــدی،  کــه بــه عنــوان  ناییــن بــوده 
گســترش یافتــه اســت. چنــان  شــهر در اطــراف آن توســعه و 
کــه معــروف اســت حتــی تــا دوره قاجــار نیــز از ایــن بنا اســتفاده 

می شــده اســت.
  آب انبارهای قدیمی

کویــری محســوب  شــهر ناییــن از قدیم االیــام شــهر خشــک و 
می شــده؛ بنابرایــن همیشــه آب انبارهــا وظیفــه تأمیــن آب 

کــم آب  گــرم و  آشــامیدنی مــردم را به خصــوص در فصــول 
ســال بــه عهــده داشــته اند. تقریبــا 2۰۰ آب انبار در شهرســتان 
حجــم،  نظــر  از  آب انبــار  بزرگ تریــن  دارد.  وجــود  ناییــن 

آب انبــار معصوم خانــی اســت.
  آسیاب آبی ریگاره

از  یکــی  ناییــن  شــهر  محمدیــه  در  ریــگاره  آبــی  آســیاب 
شــاهکارهای معمــاری و هنــری شهرســتان ناییــن محســوب 
ک  ــا ــاد در دل خ ــیار زی ــعت بس ــا وس ــیاب ب ــن آس ــود. ای می ش
قنــات  آب  به وســیله  آن  بــزرگ  ســنگ های  و  شــده  حفــر 
ــرف  ــه ط ــری ب ــق ۱8 مت ــه در عم ک ــرو  کیخس ــی  ــیار قدیم بس
خ هــای آن فرو  تنــوره آســیاب هدایــت و بــا فشــار زیــاد روی چر

می ریختــه، بــه حرکــت در می آمــده اســت.
 ورودی اصلــی آســیاب در عمــق ۳ متــری ایجــاد و بــا شــیب 
بســیار تنــد بــه مرکــز اصلــی و محــل اصلــی آســیاب متصــل 

می شــود.
کنیــد  کامــل  منطقــه  ایــن  در  را  خــود  گشــت  آنکــه  بــرای 
کــه در فاصلــه حــدود 9۰  ســری بــه روســتای چوپانــان بزنیــد 
ــه  ــارک واقــع شــده و حــدود یــک قــرن پیــش ب کیلومتــری ان

دســت جمعــی از انارکی هــا بنــا شــده اســت. 
کویرنــوردی هســتید و تجهیــزات الزم را همــراه  گــر اهــل  ا
کــه یکــی از بزرگ تریــن شــنزارها  داریــد، منطقــه ریــگ جــن را 
کویرهــای ایــران در مجــاورت چوپانــان اســت بــه خاطــر  و 

بســپارید.

گردشگری بهاری

کهن نایین، یادگاری از دوران 

دبیــر هیئــت رســیدگی بــه امــور مؤسســات قرآنــی از آغــاز صــدور 
آینــده  روز   ۴۰ ظــرف  قرآنــی  مؤسســات  جدیــد  مجوزهــای 
بــه  رســیدگی  هیئــت  دبیــر  قره شــیخلو،  مهــدی  داد.  خبــر 
گفت وگــو بــا ایکنــا دربــاره فعالیــت  امــور مؤسســات قرآنــی در 

دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مؤسســات 
قرآنــی و زمــان صــدور مجــوز فعالیــت مؤسســات 
کــه صــدور  گفــت: بنــای مــا بــر ایــن بــود  قرآنــی 
مجــوز مؤسســات قرآنــی از نیمــه فروردین مــاه 
کار مــا  آغــاز شــود؛ امــا آماده ســازی آیین نامه هــا 

ــر انداختــه اســت.  ــه تأخی را ب
شــده  برگــزار  جلســه   27 کنــون  تا افــزود:  وی 

نیــز  مربوطــه  آیین نامه هــای  از  عمــده ای  بخــش  و  اســت 
آمــاده شــده اســت، امــا 2 یــا ۳ آیین نامــه دیگــر نیــاز داریــم تــا 
گــر چنــد آیین نامــه باقی مانــده  کنیــم و ا کار را شــروع  بتوانیــم 
بــه زودی تدویــن و ابــاغ شــود، بحــث صــدور مجــوز بــرای 
مؤسســات قرآنــی نیــز آغــاز خواهــد شــد. قره شــیخلو ادامــه 

کــه نیــاز داریــم  داد: بــه عنــوان مثــال یکــی از آیین نامه هایــی 
گــر در  کــه ا بحــث آمایــش ســرزمینی اســت؛ بــه ایــن معنــی 
 حــال حاضــر بخواهیــم مجــوز بــه مؤسســات قرآنــی بدهیــم 
گــر معیاری  ایــن مجوزهــا بایــد بــر چــه معیــار و مبنایــی باشــد و ا
نداشــته باشــیم، نمی توانیــم مجــوز بدهیــم؛ 
کــه در ایــن صــورت ممکــن اســت در یــک  چــرا 
کــم مؤسســات قرآنــی  کشــور بــا ترا منطقــه ای از 
از  بیــش  مؤسســات  تعــداد  و  شــویم  روبــه رو 
نیــاز باشــد، امــا در یــک منطقــه و اســتان دیگــر 
ممکــن اســت بــه دالیلــی، مؤسســه ای وجــود 
نداشــته باشــد. قره شــیخلو در بخــش دیگــری 
کــرد: یکــی دیگــر از آیین نامه هایــی  از ســخنان خــود عنــوان 
کار تدویــن آن آغــاز نشــده اســت، آیین نامــه حمایــت  کــه هنــوز 
از مؤسســات قرآنــی اســت و در ایــن آیین نامــه، بایــد مشــخص 
ــا از دوگانگــی  ــود ت شــود مکانیــزم حمایت هــا چطــور خواهــد ب

گذشــته در حمایت هــا جلوگیــری شــود.

درحالــی کــه بــا پایــان ســفرهای نــوروز بــا آمارهای متفــاوت اعم 
کاهــش ۳۵ درصــدی ســفر و افزایــش ۱۰ درصــدی اقامــت و  از 
ســتاد  رییــس  هســتیم،  روبــه رو  تــردد  درصــدی   ۱ افزایــش 
کیــد دارد: »فقــط آمارهایــی  مرکــزی هماهنگــی خدمــات ســفر تا

کــه از ســوی ایــن ســتاد اعــام می شــود، اعتبــار 
دارد.« هــر ســاله بــا اتمــام تعطیــات نــوروزی 
داغ  مســئوالن  ســوی  از  آمارهــا  اعــام  بــازار 
می شــود. ایــن آمارهــا از تعــداد تــردد جــاده ای 
ــای  ــه روش ه ــت ب ــفر و اقام ــزان س ــا می ــه ت گرفت
مختلــف ســنجیده و نهایتــا به اطــاع مخاطبان 

می رســد. 
دارد؛ چنانکــه  نیــز  آمارهــا جذابیت هایــی  اعــام  ایــن  البتــه 
و  می دهنــد  ارایــه  متفاوتــی  آمارهــای  مســئوالن  از  هریــک 
اعــام  ندارنــد.  قبــول  را  ســایرین  آمارهــای  حــال  عیــن  در 
آمارهــای امســال نیــز از ایــن قاعــده مســتنثنی نیســت؛ از یــک 
گردشــگری از افزایــش ۱۰ درصــدی اقامــت خبــر  ســو معــاون 

کاهــش  کشــور از  می دهــد و از ســوی دیگــر ناظــر ویــژه وزارت 
بــه علــت بارش هــای  تعــداد مســافران  تــا ۴۰ درصــدی   ۳۵
بــرف و بــاران و وضعیــت جــوی بــه نظــر نامســاعد خبــر داده 
اســت. در عیــن حــال رییــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
کشــور از افزایــش حــدود ۱ درصــدی  جــاده ای 
ــد.  ــر می ده ــته خب گذش ــال  ــه س ــبت ب ــردد نس ت
گردشــگری  »مرتضــی رحمانــی موحــد« معــاون 
خدمــات  هماهنگــی  مرکــزی  ســتاد  رییــس  و 
ســفر در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر چرایــی اعــام 
کــه تفاوت هــای فاحشــی بــا یکدیگــر  آمارهایــی 
گفــت: »مأموریــت اعــام آمارهــای ســفر  دارنــد، 
و هماهنگی هــای آن را دولــت بــه ســتاد مرکــزی هماهنگــی 
کــه از  کرده اســت و هــر آمــار دیگــری  خدمــات ســفر محــول 
مرجعــی غیــر از ایــن ســتاد منتشــر شــود، اعتبــار نخواهــد داشــت 
ح می شــود، معتبــر اســت و  و آنچــه توســط ایــن ســتاد مطــر

ــد.« کن ــام  ــار اع ــه آم ک ــت  ــتاد اس ــی س ــه قانون وظیف

7معارف و گردشگری پنجشنبـــــه  26 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 130ایران، آمادگی میزبانی از ... ســـــال دوم       ݡسݒ

رییس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر:

فقط آمارهای ما اعتبار دارد
دبیر هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی خبر داد:

صدور مجوز مؤسسات قرآنی ظرف ۴۰ روز آینده

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
به طرفیت یونس شامگانی  به خواسته مطالبه  بیگی  دادخواستی  امیرمحمد تقی  آقای 
وز 95/03/17 ساعت   زند علیار به این شورا تسلیم که به کالسه 95/01 ثبت و برای ر فر
05:00 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می 
وزنامه  باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از ر
د و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت  های کثیراالنتشار طبع و نشر می شو
ر فوق نیز  دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقر
د.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و  جهت رسیدگی حاضر شو
د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک  شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمو

وز است. نوبت درج و مدت آن ده ر
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/112/م الف به تاریخ 95/01/24
مبلغ پرداختي :  150000 ریال

آگهی ابالغ
9409980351501158شماره  ونده:  پر 9510100351500543شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1395/01/19 خواهان / شاکی سعید زارعی  بایگانی شعبه: 941271 تار
مطالبه  خواسته  به  زاده   رستم  جهانگیر  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
از  اعسار  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت 
ینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  پرداخت هز
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  نمو
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه  9409980351501158 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/04 و ساعت 11:30تعیین شده است. 
دن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به  به علت مجهول المکان بو
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  و اطالع  آگهی  از نشر  خوانده / متهم  پس 
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
دادگاه  منشی  الف  1273/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر
حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزد خواستی

گهی ابالغ آ
9409980351500896شماره  ونده:  پر 9510100351500541شماره  ابالغیه:  شماره 
ناصر  شاکی   / خواهان   1395/01/19 تنظیم:  یخ  تار  940986 شعبه:  بایگانی 
به  بیان  عر سعید  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسفرجانی  شیبانی 
خواسته ابطال مبایعه نامه )مالی غیر منقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15 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 348 ارجاع و به 
و   1395/03/05 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351500896ثبت  کالسه  
و  متهم   / دن خوانده  بو المکان  به علت مجهول  10:30تعیین شده است.  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 
از مفاد  و اطالع  آگهی  از نشر  تا خوانده / متهم  پس  د  کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  1274/م 

اصفهان – محسن یزد خواستی

گهی ابالغ آ
9409980351100863شماره  ونده:  پر 9510100351100396شماره  ابالغیه:  شماره 
وقی  ز یخ تنظیم: 1395/01/19 خواهان فرشاد قدیری خر بایگانی شعبه: 940950 تار

مطالبه  خواسته  به  سعید   ده  حسنی  علی  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه 
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  9409980351100863ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   356
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/03/29
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید 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: 1271/م الف  یافت و در وقت مقر را در

منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرائیه

ونده: 9409980351100615 شماره اجرائیه: 9510420351100013 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/01/10 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه :940684تار
ردیف 1 نام :ابراهیم  نام خانوادگی : قرهی قهی نام پدر: داراب  نشانی: اصفهان 
همراه  آسیا  پوشاک  پخش  ده  ستو سرای  جنب  قلندرها  بازار   -  - حکیم  خ   –
 : خانوادگی  نام  ز  فرامر نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   09131114313
جانکی نام پدر: عباسعلی  نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
دادنامه  شماره  و   9510090351100002 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در 
مربوطه 9409970351101754 محکوم علیه محکوم است به  پرداخت مبلغ یکصد 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و دویست و هفتاد و  میلیون ر
یخ سر  از تار ینه دادرسی به انضمام خسارات تاخیر تادیه  یال بابت هز پنجهزار ر
از سوی  لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که  رسید چک 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت 
یال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت و اجرای احکام  مبلغ 5000000ر
نسبت  و  محاسبه  را  تادیه  تاخیر  خسارت  دادنامه  اجرای  زمان  در  است  مکلف 
ده. محکوم علیه  بو رای صادره غیابی  نماید.  اقدام  به استیفای حقوق خواهان 
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
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 1269/ م الف  
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید 

مرتضی هاشمی
دادنامه

قائم  بلوار  وق  ز خور نشانی  به  حسین  زند  فر علویجه  امینی  سمیرا  خانم   : شاکی 
احسان  سید  آقای  متهم:  اول  پالک  ابوطالبی  خداداد  شهید  کوچه  فراهانی  مقام 
حسینی چاهگاهی به نشانی اصفهان خوراسگان خیابان اباذر حوزه علمیه امام 

یق ارسال پیامک صادق )ع( اتهام ها: 1-مزاحمت تلفنی 2- توهین و تهدید از طر
آقای  علیه  حسین  زند  فر امینی  سمیرا  خانم  شکایت  خصوص  در  دادگاه  رای 
یق  سید احسان حسینی چاهگاهی دائر بر مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید از طر
خواست  کیفر  جمله  از  ونده  پر محتویات  مجموع  رسی  بر با  دادگاه  پیام  ارسال 
ئ  شاکیه  شکایت  برخوار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  توسط  تنظیمی 
استعالم  نتیجه  و  انتظامی  مرجع  توسط  ارسالی  های  پیام  بازنویسی  و  تحقیقات 
حضور  عدم  از  نظر  صرف  ایرانسل  ارتباطی  خدمات  شرکت  از  شده  انجام 
به  دانستهو  مسلم  و  ز  محر را  نامبرده  بزهکاری  موثر  دفاع  هرگونه  جهت  متهم 
 1375 سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   669 و   641 و   608 مواد  استناد 
متهم   92 سال  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   134 ماده   3 تبصره  رعایت  و 
موصوف را بابت مزاحمت تلفنی به تحمل سه ماه و نیم حبس و بابت توهین به 
بابت تهدید به تحمل 13 ماه حبس محکوم می نماید  و  تحمل 37 ضربه شالق 
شعبه همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر ده  ظرف  و  غیابی  صادره   رای 

 می باشد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی برخوار

یخ  95/01/24 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/111/م الف به تار
یال مبلغ پرداختی: 220000 ر

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
آقای مجید معتمدی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت مسلم شیر محمدی 
وز 95/03/16 ساعت  04:45  به این شورا تسلیم که به کالسه 95/19 ثبت و برای ر
وز یکشنبه  وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول  عصر ر
المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
مذکور  خوانده  از  و  د  شو می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی  در 
دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  یافت  در جهت  آید  می  عمل  به  دعوت 
د.در صورت عدم  ر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شو شورا مراجعه و در وقت مقر
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  و  محسوب  شده  ابالغ  دادخواست  حضور 
وز  د . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده ر نمو

است.
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/01/25  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/115/م الف به تار
یال مبلغ پرداختي :  150000 ر

گهی مزایده و فروش اموال غیر منقول آ
ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
کالسه 920125 اجرای احکام شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار به نفع خانم 
یه جلسه مزایده  آقای قاسم شبانی به خواسته مطالبه مهر و علیه  ابن علی  الهام 
وش سهم االرث محکوم  یخ 95/02/22 ساعت 09:30 صبح به منظور فر ای در تار
علیه از 4/5 دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی شمالی در طبقه اول یک مجموعه 
بع انباری  د 6 متر مر بع اعیانی بانضمام حدو ساختمان 2 طبقه که دارای 65 متر مر
شش  کارشناس  توسط  که  سیالب  جنب  رفیعی  شهید  خیابان  دستگرد  در  واقع 
االرث محکوم  وش سهم  و همچنین فر یابی گردیده  ز ار یال  ر  422500000 آن  دانگ 
د 3/5  بع و ارتفاع حدو د 19 متر مر علیه قاسم شبانی از یک واحد مغازه با متراژ حدو
متر واقع در دستگرد خیابان شهید رفیعی جنب سیالب به کد پستی 8343167913 
طالبین  نماید  می  برگزار  گردیده  یابی  ز ار یال  ر   228000000 کارشناس  توسط  که 
یابی شده  ز ر در دفتر این اجرا از مبلغ ار وز مقر وز قبل از مزایده در ر میتوانند 5 ر
وخته خواهد شد .  ین قیمت را پیشنهاد نماید فر تر وع و اموال به کسی که باال شر
یدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به  الزم به ذکر است خر

یز نماید. حساب دادگستری وار
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

یخ 95/01/23 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/113/م الف به تار
یال مبلغ پرداختی :180000 ر

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
حسین  محمد   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آباد   دولت  شهرداری   : خواهان 
ایفای  به  الزام  و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  زاده  کرباسی 
های  دادگاه  تقدیم  مالکیت)مالی(  اثبات  و  زمین  تحویل  بر  مبنی  تعهد)مالی( 
دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اباد  دولت  شهرستان  عمومی 
عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 
 1395/04/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9409983751401247 ونده  پر
و  خوانده  دن   بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/01/25  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/118/م الف به تار
یال مبلغ پرداختي :  150000 ر

گهی احضار متهم آ
این  طرف  از  کالهبرداری  اتهام  به  غالمرضا  زند  فر عمو  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 
رسیدگی  وقت  و  است  تعقیب  تحت   102 940410/ج  کالسه  ونده  پر در  شعبه 
اینکه  به  توجه  با  و  گردیده  تعیین   08:30 ساعت   95/02/29 یخ  تار برای  آن 
ممکن  مشارالیه  اقامت  محل  دن  بو مجهول  بواسطه  وی  به  یه   احضار ابالغ 
مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  باشد  نمی 
دفاع  جهت  برخوار  جزایی   102 شعبه  در  فوق  یخ  تار در  تا  ابالغ  نامبرده  به 
خواهد  معمول  قانونی  اقدام  حضور  عدم  صورت  در  گردد  حاضر  د  خو  از 

شد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

یخ 95/01/25  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/120/م الف به تار
یال مبلغ پرداختی: 150000 ر

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
وانه نسب  دادخواستی به طرفیت خوانده : مهدی حبیبی  خواهان : شمس الدین پر
به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی  ونده 9409983751400975   پر به کالسه  و  ارجاع 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1395/04/19 آن 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن   بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده   تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  های  وزنامه  ر از  یکی 
دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  ازمفاد  اطالع 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یخ 95/01/25  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/121/م الف به تار
یال مبلغ پرداختي :  150000 ر



امام جمعه اصفهان در آیین نکوداشت 
بانو علوݤیهݤ هماݤیوݤنیݤ:

ایشان الگویی برای بانوان 
اصفهان است 

گفــت: زن می توانــد از هــزاران زن  امــام جمعــه اصفهــان 
یــا مــرد پیــش بیفتــد و همچــون بانــو علویــه همایونــی، 
گــر در زمــان مــا فــردی  حیــات طیبــه را بــه دســت آَورد و ا
کــرد، بایــد بــه عنــوان الگــو بــه  کســب  ایــن حیــات طیبــه را 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  جامعــه معرفــی شــود. بــه 
از  اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، آیــت اهلل 
آییــن  در  سه شــنبه  روز  طباطبایی نــژاد،  یوســف  ســید 
اســتاد  همایونــی  علویــه  بانــو  مانــدگار  چهــره  نكوداشــت 
اخــاق، پژوهشــگر  نویســنده، عــارف و شــاعر معاصــر اظهــار 
کــرد: اســام بــه بانــوان اهمیــت بســیاری داده و آن هــا را 
کــرد: هنــگام  افتخــاری بــرای خــود می دانــد. وی تصریــح 
بعثــت پیامبــر)ص( و در تمــام دنیــای آن روز و بــه ویــژه 
در ســرزمین عربســتان، نــه تنهــا بــرای زن هیــچ اهمیتــی 
قایــل نبودنــد بلكــه تولــد دختــر را عــار و ننــگ می دانســتند؛ 
گــر بــه  کــه خداونــد متعــال در قــرآن می فرمایــد ا بــه نحــوی 
کــه دختــردار شــده، چهــره اش  مــردی خبــر داده می شــد 
ســیاه می گشــت و ناراحــت می شــد و خــود را از فامیــل بــه 
ــت  ــود می گف ــا خ ــرد و ب ــی می ک ــوار مخف گ ــر نا ــن خب ــل ای دلی
کــه آیــا بــه ایــن ننــگ تــن دهــم یــا دختــر را زیــر خــاك پنهــان 
کــه تاریــخ  کنــم. امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینكــه زمانــی 
می شــود جــاری  انســان  اشــك  می خوانیــم،  را  زمــان   آن 

ادامــه داد: در بســیاری از مواقــع دختــران برای اینكه توســط 
ــد  ــدر را می گرفتن ــان پ ــوند، دام ــور نش گ ــه  ــده ب ــان زن پدرانش
گــودال می انداخــت  و اشــك می ریختنــد؛ امــا پــدر او را بــه 
چنیــن  در  کــرد:  اضافــه  وی  می ریخــت.  خــاك  رویــش  و 
ــر)ص(  ــكات پیامب ــی از مش ــرد و یك ک ــور  ــام ظه ــی اس زمان
ــود. حضــرت  ــط و پســت ب ــادات غل ــا همیــن ع ــارزه ب ــز مب نی
ــل و  ــان، عم ــا زب ــه ب ــن جامع ــاح ای ــرای اص ــد )ص( ب محم
کــرد؛ ایشــان بــه طــور مثــال می فرمودنــد هــر  قــرآن اقــدام 
کــه بــه خانــه ســوغاتی مــی آورد، بایــد ابتــدا آن را  مــردی 
از  می توانــد  زن  گفــت:  طباطبایی نــژاد  بدهــد.  دختــر  بــه 
هــزاران زن یــا مــرد پیــش بیفتــد و حیــات طیبــه را بــه دســت 
کســب  گــر در زمــان مــا فــردی ایــن حیــات طیبــه را  آَورد و ا
کــرد، بایــد بــه عنــوان الگــو بــه جامعــه معرفــی شــود. وی بــا 
کــه ماننــد بانــو  بیــان اینكــه انســان های مؤمــن و بــا فضیلــت 
علویــه همایونــی بــه حیــات طیبــه رســیده اند، در جامعــه 
گرفتــه شــده در  ــه  ک ــرد: طبــق آمــاری  ک ــد  کی ــم، تا ــاد داری زی
کــه آیین هــای مذهبــی مختلــف  شــهری ماننــد اصفهــان 
وجــود دارد، 85 درصــد مــردم اســتان، دغدغــه دیــن دارنــد 
و تعــداد بســیاری از بانــوان آن، محجبــه هســتند که نســبت 

بــه اســتان های دیگــر در رتبــه بســیار باالتــری قــرار دارد.
  بی هویتــی ناشــی از فراموشــی ریشــه ها و الگوهــای 

صحیــح جامعــه اســت
علــی  اصفهــان،  شــهردار  اجتماعــی  فرهنگــی  معــاون 
قاســم زاده نیــز در ادامــه آییــن نكوداشــت چهــره مانــدگار بانــو 
گم گشــتگی  گفــت: امــروز جامعــه مــا دچــار  علویــه همایونــی 
کــه ریشــه های  سرگشــتگی و بی هویتــی شــده؛ بــه ایــن دلیــل 
کــرد: برگــزاری  خــود را ندیــده و نشــناخته اســت. وی تصریــح 
بتوانیــم  مــا  کــه  اســت  دلیــل  ایــن  بــه  این گونــه جلســات 
کــه می توان  ریشــه های خــود را بشناســیم و یكــی از راه هایــی 
ــه مراســم اســت. ــزاری این گون ایــن ریشــه ها را شــناخت برگ

شهرداری

مادر شکاک 
گلوی دو دختر بچه اش را برید

گلــوی دو دختــر 3 و 8  نــام »راجانــی«،  بــه  مــادر 41 ســاله ای 
ســاله اش را بــا تكــه ای شیشــه بریــد. ایــن مــادر می گویــد احســاس 
می کــرد همســرش دختــر بزرگــش را مــورد تعــرض قــرار مــی داد؛ 
کــه وقتــی دختــر 8 ســاله پــدرش را می دیــد از او وحشــت  چــرا 
می کــرد و قایــم می شــد. او مــی گویــد پــس از اینكــه دخترانــم را بــه 
کــه راجانی  کــردم. هنگامــی  قتــل رســاندم، تــازه احســاس آرامــش 
دخترانــش را بــه قتــل رســاند خــود را تســلیم پلیــس کــرد. هنگامی 
کودکانشــان را یافــت  کــه پــدر بچه هــا بــه خانــه بــاز گشــت، جنــازه 
کــه در خــون خــود غــرق شــده بودنــد. در حــال حاضــر مــادر بــه 
جــرم قتــل درجــه یــک بازداشــت اســت و پــدر بچه هــا هــم در حــال 
بازجویــی بــرای مشــخص شــدن ادعــای مــادر اســت. ایــن حادثه 
در هنــد اتفــاق افتــاد و پلیــس هنــد در ایــن بــاره بــه شــدت پیگیــر 

کنــد. اســت تــا جــرم پــدر را بررســی 

تنبیه شدید بدنی دانش آموز ابتدایی
پــدر یــک دانش آمــوز ششــم ابتدایــی بــا ارایــه اســنادی مدعــی 
کاس  ــم در  ــی معل ــه خاطــر تنبیــه شــدید بدن شــد فرزنــدش ب
درس مجــروح شــده اســت. جــواد زنگویــی افــزود: عصــر شــنبه 
گذشــته، وقتــی فرزنــدم از مدرســه بــه خانــه بازگشــت، بــا دیدن 
ســر و وضــع خون آلــود و آشــفته او نگــران شــدم؛ ابتــدا فكر کردم 
کتــک زده اســت، امــا پســرم  شــاید یكــی از دانش آمــوزان او را 
کاس  گفــت: معلــم مدرســه در حضــور دیگــر دانش آمــوزان 
ــود  کــه  دســتان خــودش نیــز خون آل کــرده  طــوری او را تنبیــه 
بــه  بــرای پیگیــری موضــوع  ادامــه داد:  اســت.  وی  شــده 
کــه مســئوالن  مدرســه و آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک رفتــم 
کردنــد: »ماجــرا را از طریــق دســتگاه قضایــی پیگیــری  عنــوان 
کانتــری رفتــم  کنیــد.« مــن هــم شــبانه بــه پزشــكی قانونــی و 
ح شــكایت و طــی مراحــل قانونــی، از مســئوالن  تــا ضمــن طــر
کــی  بخواهــم بــرای پیشــگیری از وقــوع چنیــن حــوادث خطرنا
ــوز  ــد. دانش آم ــام دهن ــته انج ــی شایس کاس درس، اقدام در 
ــوع  ــی وق ــاره چگونگ ــن دارد، درب ــال س ــه 12س ک ــز  ــروح نی مج
گهــان  کــه نا گفــت: »زنــگ دوم بــود  ایــن حادثــه تاســف بار 
بــه   معلــم  تدریــس  هنــگام  دانش آمــوزان  خنــده  صــدای 
گفــت:  گوشــم رســید. در همیــن حــال یكــی از همكاســی هایم 
آفتــاب نــور ســاعت تــو را روی پیراهــن معلــم انداختــه اســت! 
کنــم؛  کــردم ســاعت را از دســتم بــاز  مــن هــم بافاصلــه ســعی 
ولــی بــا چرخانــدن بنــد ســاعت، دوبــاره نــور آن روی پیراهــن 
ــی زنگویــی ادامــه داد:  ــد.« عل ــاد و بچه هــا خندیدن ــم افت معل
کارت  گفــت: بیــا بیــرون  در ایــن لحظــه معلــم خطــاب بــه مــن 
کــه زد  گهــان او بــا لگــدی  کنــار معلــم رفتــم، نا دارم! وقتــی 
کــرد و پــس از آن هــم درحالــی  کاس پــرت  مــرا بــه انتهــای 
ــن  ــر م ــم! مگ کن ــی  ــرد م ــتخوان هایت را خ ــت: اس گف ــی  ــه م ک
کتكــم زد! پــس از آن هــم از  بــا تــو شــوخی دارم، بــه شــدت 
کاس بنشــینم؛ امــا وقتــی  کنــار در ورودی  مــن خواســت تــا در 
گفــت: دســتان مــن خونــی شــده اســت؛  زنــگ تفریــح خــورد، 
ــش  ــرو دســت و صــورت خــودت را بشــوی! ایــن دان ــو هــم ب ت
کــرد: دیگــر می ترســیدم به  آمــوز کاس ششــم ابتدایــی عنــوان 
کاس درس بــروم  و پــس از اینكــه دســت و صورتــم را شســتم 
کاس  بــه  و  مانــدم  ناظــم مدرســه  کنــار  را در  آخــر  زنــگ   2
ــده ای  ــدر ایــن دانــش آمــوز، پرون ــا اعــام شــكایت پ نرفتــم. ب
کانتــری رســالت  در ایــن بــاره تشــكیل شــد و توســط مامــوران 

گرفــت. روزنامــه خراســان مشــهد مــورد رســیدگی قــرار 

 تعرض گروهی 10 مرد مخوف
 به دختران 13 تا 23 سال

قربانیــان ایــن مــردان مخــوف بیــن ســنین 13 تــا 23 ســال 
اذیــت  آزار و  مــورد  تــا 2010  کــه در ســال های 2005  بودنــد 
گرفتــه انــد. ایــن 10 جانــی بــرای سوء اســتفاده  جنســی قــرار 
ســال   125 بــه  مجمــوع  در  روچدیــل  دختــران  از  جنســی 
زنــدان محكــوم شــده اند. 9 تــن از ایــن متهمــان در دادگاه 
گذشــته بــه حبــس  محكــوم شــدند و فــرد خاطــی دیگــر ســال 
محكــوم شــده بــود. رســیدگی بــه ایــن پرونــده بعــد از پیگیــری 
ــی  ــی اصل کلیــد خــورد. قربان یكــی از قربانیــان در ســال 2012 
عــاوه بــر داشــتن مشــكل در زمینــه یادگیــری، بــه شــدت نیــز 
کــه بــا مراجعــه بــه ایســتگاه پلیــس عنــوان  آســیب پذیر بــوده 
در  زیــادی  مــردان  توســط  بارهــا  ســالگی   14 ســن  از  کــرده 
روچدیــل مــورد تجــاوز گروهــی قــرار گرفتــه اســت. بــه دنبال 2 
گانــه صحــت ادعاهــای ایــن دختــر ثابــت شــده  آزمایــش جدا
کــه در زمــان تجــاوز 13 تــا 23 ســال  اســت. قربانیــان دیگــر 
کرده انــد.  ســن داشــتند، بــرای شــهادت علیــه متهمــان اقــدام 
گفتــه دادســتان پرونــده ایــن مــردان قربانیــان خــود را  طبــق 
کردنــد  بــا مقادیــر زیــادی از الــكل یــا مــواد مخــدر ناتــوان مــی 
یــا برخــی دیگــر را بــا اعمــال خشــونت و تهدیــد مجبــور بــه 
کرده انــد. جیمــی دانیلــز، افســر ارشــد  برقــراری ارتبــاط مــی 
گفتــه اســت: »ایــن پرونــده یكــی از موردهــای بســیار  تحقیــق 
پیچیــده بــوده، بنابرایــن بایــد از قربانیــان بــرای شجاعتشــان 
ــرد.«  ک ــكر  ــیار تش ــده بس ــن پرون ــیدن ای ــه رس ــه نتیج ــرای ب ب
اعضــای دســتگیر شــده بیــن 27 تــا 55 ســال ســن دارنــد و بــا 
محكومیت هــای 5 تــا 23 ســال پشــت میله هــا افتاده انــد. 
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میوه هــا و ســبزی ها بــرای بــدن خــوب هســتند. بعضــی از آن هــا 
حتــی بــه مبــارزه بــا بیماری هــای مزمــن ماننــد بیماری هــای 
اخیــر هــم  کننــد. در ســال های  مــی  کمــک  قلبــی و ســرطان 
اســت.  شــده  بــاب  بســیار  مختلــف  میوه هــای  آب  گرفتــن 
کشــیدن عصــاره از میوه هــا  گرفتــن آب میوه هــا، شــامل بیــرون 

کار را بــه  و ســبزی های تــازه مــی باشــد. بســیاری از افــراد ایــن 
گــوارش انجــام و آن را بخشــی  کســازی  منظــور ســم زدایی و پا
شــیوه  ایــن  طرفــداران  می دهنــد.  قــرار  غذایی شــان  رژیــم  از 
گرفتــن آب میوه هــا مــی توانــد جــذب مــواد مغــذی آن  معتقدنــد 
را راحــت تــر کنــد؛ در حالــی کــه دیگــران می گوینــد ایــن کار باعــث 

ــود. ــی ش ــر م ــون فیب ــی چ ــذی مهم ــواد مغ ــت از م محرومی
کــرد؛ زیــرا از نظــر  آب میــوه را نبایــد جایگزیــن وعــده غذایــی 
کافــی  تغذیــه ای متعــادل نبــوده و حــاوی چربــی یــا پروتئیــن 

نیســت.
و  میوه هــا  عصــاره  کــه  اســت  فرآینــدی  میوه هــا،  آب  گرفتــن 
کار معمــوال باعــث می شــود  ســبزی ها را بیــرون می کشــد و ایــن 
کــه شــامل هســته ها و پالــپ مــی باشــد، از  بیشــتر مــواد جامــد آن 
ایــن عصــاره جــدا شــود. مایــع حاصــل حــاوی بیشــتر ویتامین هــا 
ــی در  ــور طبیع ــه ط ــه ب ک ــت  کسیدان هاس ــی ا ــی و آنت ــواد معدن م

خــود میــوه یــا ســبزی موجــود هســتند.
   شیوه های آب گیری

از  دارد؛  وجــود  آب گیــری  بــرای  مختلفــی  شــیوه های 
از دســتگاه های  تــا اســتفاده  گرفتــه  فشــردن میــوه در دســت 

. ی ه گیــر ب میو آ
به طور معمول دو نوع دستگاه آب میوه گیری وجود دارد:

- آب میوه گیری هــای مرکزگریــز: ایــن آب میوه گیری هــا، میــوه 
و ســبزی را خــرد و بــا عملكــرد چرخشــی ســریع، آن هــا را بــه پالــپ 

کنــد.  تبدیــل مــی 
انــواع،  ایــن  بــه  ســرد:  فشــاری  -آب میوه گیری هــای 
میوه هــا  دســتگاه ها،  ایــن  می گوینــد؛  هــم  میــوه  خردکــن 
بیشــترین  تــا  کنــد  مــی  لــه  تــر  آهســته  بســیار  را  ســبزی ها  و 
فشــاری  بگیرد.آب میوه گیری هــای  آن  از  را  ممكــن  عصــاره 
از  موجــب  بنابرایــن  نمی کننــد؛  تولیــد  گرمایــی  ســرد، 

شــوند؛  نمــی  مغــذی  مــواد  و  مفیــد  آنزیم هــای  رفتــن  بیــن 
مرکــز از  گریزنــده  آب میوه گیری هــای  در  اتفــاق  ایــن   امــا 

 می افتد.
گرفتن آب میوه ها و سبزی ها    هدف از 

معموال دو هدف وجود دارد:
ــا ســم زدایی: در ایــن هــدف، غــذای جامــد  کســازی ی ــرای پا • ب
حــذف می شــود و تنهــا آب میــوه و ســبزی مــورد اســتفاده قــرار 
کســازی شــود. ایــن شــیوه های  می گیــرد تــا بــدن از ســموم پا
ــا چنــد هفتــه طــول بكشــد. ــن اســت ســه روز ی ســم زدایی ممك
 • بــرای تكمیــل رژیــم غذایــی عــادی: آب میــوه تــازه را می تــوان 
بــه عنــوان مكملــی در دســترس در رژیــم غذایــی روزانــه گنجاند؛ 
کار مــی توانیــد دریافــت مــواد مغــذی میوه هــا و ســبزی ها  بــا ایــن 
کــه احتمــاال جــور دیگــری بــه بدنتــان نمــی رســد، افزایــش  را 

دهیــد.

گرفتن آِب میوه ها 
خوب یا بد؟

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 130 ســـــال دوم                ݡسݒ

بــه دنبــال افشــای اســناد رســوایی مالــی برخــی رهبــران 
جهــان موســوم بــه »اســناد پانامایــی« توســط شــرکت 
حقوقی موســاک فونســكا، پلیس به دفتر این شــرکت 
در شــهر پاناما ســیتی یورش برده و آن را مورد تفحص 

قــرار داده اســت.
شــرکت حقوقــی موســاک فونســكا بــه تازگــی یــازده 
میلیــون ســند مالــی را از  72 مقــام بلندپایــه جهانــی 
منتشــر کرده که بزرگ ترین و گســترده ترین افشــاگری  

ــی لقــب گرفتــه اســت. مال
دادســتانی پانامــا در بیانیــه ای اعــام کــرد واحــد مقابله 
بــا جرایــم ســازمان یافتــه پلیــس »بــدون هیــچ حادثه یا 
برخــوردی« مقــر موســاک فونســكا را مورد تفحــص قرار 

داده اســت.
کــه ســیگموندور  دایــره ایــن افشــاگری تــا حــدی بــوده 
دیویــد گوناگســون، نخســت وزیــر ایســلند را پــس از 
افشــای اســناد مالــی مربــوط بــه شــرکت دریایــی متعلق 
بــه وی و همســرش در جزایــر ویرجیــن بریتانیــا مجبــور 

کــرد. بــه اســتعفا 
گســترده نیــز بــا هــدف اســتعفای دیویــد  تظاهراتــی 
کامــرون، نخســت وزیــر انگلیس در لنــدن، مقابل دفتر 

نخســت وزیــری ایــن کشــور برگــزار شــد.
ایــن  امــا  روســیه  جمهــور  رئیــس  پوتیــن،  والدیمیــر 
افشــاگری را توطئــه امریــكا علیــه خــود دانســته اســت.
گفتــه شــده مامــوران مخفــی چندیــن کشــور از جملــه 
عوامــل آژانــس اطاعــات مرکــزی امریــكا )ســیا( بــرای 
کــردن طرح هــای خــود از خدمــات شــرکت  مخفــی 

کرده انــد. حقوقــی موســاک فونســكا اســتفاده 
پرس تی وی فارسی

گر رسوایی مالی  حمله به شرکت افشا
برخی رهبران جهان

 امام صادق علیه السالم:
مؤمــن را بــر مؤمــن، هفــت حــق اســت. واجــب تریــن آن هــا ایــن 
اســت کــه آدمــی تنهــا حــق را بگویــد، هــر چنــد بــر ضــد خــود یــا 
پــدر و مــادرش باشــد و بــه خاطــر آن هــا از حــق منحــرف نشــود.
 بحار األنوار)ط-بیروت(، ج7، ص223

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

22   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

در  آلودگی هــا  انــواع  بــا  و خیابــان  کوچــه  در  مــا  کفش هــای 
کفش هــا را داخــل منــزل بیاوریــم، ایــن  گــر  تمــاس اســت. ا
آلودگی هــا همــه جــا انتقــال مــی یابــد و زمینه ســاز بیماری هــای 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از گــزارش   مختلــف مــی شــوند. بــه 

از  قبــل  کفش هــا  آوردن  بیــرون    Ameliore ta sante.fr  
ورود بــه منــزل بــه دلیــل رعایــت مســایل بهداشــتی و راحتــی 
ــج اســت.  ــران و ژاپــن رای ــد ای در بعضــی جوامــع آســیایی مانن
بــرای محیــط  افــراد احتــرام خاصــی  ایــن صــورت  البتــه در 
خصوصــی زندگــی قایــل هســتند. شــاید عجیــب بــه نظر برســد 
کتــری و میكروارگانیســم  کفش هــا، آلــوده بــه میلیون هــا با امــا 
مختلــف  بیماری هــای  زمینه ســاز  می تواننــد  کــه  هســتند 
گــر سیســتم ایمنــی بــدن نیــز ضعیــف  شــوند؛ بــه خصــوص ا
هفتــه  دو  طــی  تقریبــا  دهــد  مــی  نشــان  تحقیقــات  باشــد. 
بیــرون  محیــط  از  را  کتــری  با هــزار   420 حــدود  کفش هــا 
 E.coli کتری هــا از نــوع کننــد. 27 درصــد ایــن با جمــع مــی 
گیــرد و  کــه در روده انســان و حیوانــات جــای مــی  هســتند 

گوارشــی ماننــد اســهال مزمــن می شــود. عامــل بیماری هــای 
کفش هــا بایــد  همچنیــن از بیــن دیگــر میكروارگانیســم های 
نیــز   Serratia marcescens و   Klebsiella pneumonia بــه 
ادراری  اولــی عامــل عفونت هــای سیســتم  کــه  کــرد   اشــاره 
و  اســت  نــرم  بافت هــای  بیماری هــای  دیگــر  و  الریــه  ذات 
دیگــری زمینه ســاز ورم ملتحمــه، التهــاب قرنیــه و در بعضــی 
مــوارد مننژیــت و اندوکاردیــت ) التهــاب بافــت درونــی قلــب( 
کــه آنتی کورهــای سیســتم دفاعــی بــدن  مــی شــود. زمانــی 
ــه و  ــدن حمل ــه ب ــا ب کتری ه ــن با ــند، ای ــی نباش کاف ــدازه  ــه ان ب
کننــد. البتــه احتمــال انتقــال ایــن  عــوارض جــدی ایجــاد مــی 
کفــش، پاییــن اســت و در صــورت تمــاس  کتری هــا از طریــق  با

مســتقیم بــا دهــان یــا زخــم بــاز ایجــاد مــی شــود.
کفش هــا بیــرون از محیــط داخلــی منــزل  گذاشــتن  بیــرون 
مــی توانــد تاثیــر بســیار زیــادی در پیشــگیری از انتقــال ایــن 

باشــد.  داشــته  آلودگی هــا 
ترجمه: مریم السادات کاظمی- قدس آناین

کانمــن )Daniel Kahneman( معتقــد اســت مدیــران  دنیــل 
عامــل هــم ممكــن اســت روزی بــه ایــن لیســت موجــودات 
کامپیوترهــا و ربات هــا  در حــال انقــراض بپیوندنــد. در واقــع 
بــه  کــه  کانمــن  بگیرنــد.  هــم  را  آن هــا  جــای  می تواننــد 
 Behavioral( »کارهایــش در حــوزه »اقتصــاد رفتــاری خاطــر 
کتــاب  نویســنده  و  اســت  بــرده  نوبــل  جایــزه   )economics
 )Thinking Fast and Slow( »معــروف »تفكــر ســریع و آهســته
میــان  مبــارزه  در  اســت  معتقــد  اســت،  مدیریــت  حــوزه  در 
بســت.  شــرط  ماشــین ها  روی  بایــد  انســان ها  و  ماشــین ها 
گــود قضاوت هــای حرفــه ای  او فكــر می کنــد در کل، وقتــی وارد 
مقابــل  در  هــم  باشــید  کار خبــره  ایــن  در  گــر  ا شــوید، حتــی 

فرمول هــا و الگوریتم هــا شانســی بــرای پیــروزی نداریــد. 
در واقــع قاعده هــا و قوانیــن می تواننــد فــرد انســانی متخصــص 
می گویــد  کانمــن  آنچــه  اســاس  بــر  دهنــد.  شكســت  هــم  را 
کــه قضــاوت یــک فــرد متخصــص  کمــی وجــود دارد  شــواهد 
کامپیوتــری  هوشــمند  ســاختار  یــک  تصمیم هــای  از  بهتــر 

باشــد.
شــانس پیــروزی الگوریتم هــا و فرمول هــا بیــش از انســان ها 
اســت؛ چــون ماشــین ها مثــل انســان ها در معــرض اختــال قــرار 
نمی گیرنــد. منظــور از اختــال و عوامــل مختل کننــده مــوارد 
کــه باعــث می شــود  اتفاقــی و غیرقابــل پیش بینــی هســتند 
افــراد مختلــف در مواجهــه بــا یــک ســوال بــه پاســخ های بســیار 
در  دارنــد  انتظــار  بپرســید  مدیــران  از  گــر  ا برســند.  متفاوتــی 
خ ســودی  ــر کــه قــرار اســت ن نتیجــه نهایــی محاســبه دو فــرد 
کننــد یــا میــزان خســارت را بــرای یــک  مشــخص را حســاب 
ســازمان بیمــه تعییــن کننــد، احتمــاال چــه میــزان تفــاوت وجود 
گفــت چیــزی بیــن 5 تــا 10 درصــد.  خواهــد داشــت، خواهنــد 
کــه اختــاف واقعــی چیــزی بیــن 40  امــا واقعیــت ایــن اســت 
گــر بــه رهبــران ســازمان ها  تــا 60 درصــد خواهــد بــود. حــال ا
بگوییــد چنیــن تفــاوت معنــاداری میــان نتیجــه  نهایــی دو 
فــرد محاســبه کننده وجــود دارد، احتمــاال بــرای محاســبه از 

کــرد. ماشــین ها اســتفاده خواهنــد 

کفش ها! ربات ها جایگزین 45 درصد از شاغالن در ایاالت متحده خواهند شدآلودگی های عجیب 
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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.(

ی پســتاندار بــا پوســتی لطیــف - از خطاطــان بنام  1-جانــور
ایرانی - جادوشــده

2-از قبایل صدر اســام - شــیدا - شــب طوالنی
3- ســودای ناله - امت ها - ســاِلک و رونده - اندیشــه 

و خاطر 
4-دوســت - ســتون - مســلک سیاسی

5- واحــد پــول کانــادا - کادو - خــون - راندن مزاحم
6- حرف ندا - رودی در یوگوســاوی ســابق - طریق 

کوتــاه - قلعه
لمانــی - زبانــدار بی زبان 7- مرواریــد - کمدیــن آ

8- ســیاهی شــهر از دور - دانه کــش بــی آزار - گرامی تر 
زن - احصاییــه - بخشــنده 9- محلــه و بــر

10- روزگار - دانه خوشــبو - دریاچه ای در آســیا - 
ی  بیمار

11- رفــوزه - قــدم یکپــا - قاصــد ســلیمان - ماهــر در کار
12- واحــد پــول آســیایی - ســقف فروریختــه - جدا از هم 

13- حالــت بیهوشــی - کــرم ابریشــم - رفوزگــی - مادر 
زش ها ور

14- ریشــه ها - کمک و مســاعدت - صدا
15- فیلــم دنبالــه دار - جهانگــرد - پیامبــر قــوم یهود

1- نگهبان مدرسه - پایتخت کشور ونزوئا
2- معروف ترین ستاره دنباله دار - کشور اروپایی

 - کشور فراعنه
3- گشوده - عامت مفعول بی واسطه - ناطق

 - قصه گو
4- جایز و شایسته - انگشت نمای خلق - مردمی - نت 

میانی
5- گوش دادن - هدیه دادن - موی گردن اسب

6- مهر شده - ماه فرنگی - لجن ته حوض
7- می دهند تا رسوا کنند - به جا آوردن - وسیله ای در 

دست بنا - واحد شمارش چهارپایان
8- یار لورل، کمدین معروف - بعید - قضاوت

9- تقویت امواج - زوزه سگ - جیران - از حروف ندا
10- حجم فرعونی - ضربه سر در فوتبال - عمل و رفتار

11- دعای زیر لب - قدرت و توان - باالپوش
12- تصدیق ایتالیایی - ولیکن - یک سوم من - روز عرب

13- بردبار وشکیبا - نیمه گرم - پایه و اساس - آب 
روستایی

14- کتاب هندوان - داستان غم انگیز و خنده آور 
- سام

15- عامت جذر در ریاضیات - تذکر و اخطار

عمودیافقی
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