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وزنامه ای برای همه ر

به بهانه درگذشت استاد جابر عناصری

 پدر تعزیه دانشگاهی 
غریبانه رفت

هر نقل قولی را باور نکنید

 پروفسور سمیعی واقعی
چه می گوید؟
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مبارزات فرهنگی امام جواد)ع(

دهمیــن روز از مــاه مبــارک رجــب مصــادف اســت بــا ســالروز 
والدت حضــرت امــام محمــد تقــی علیــه الســام. ایــن والدت 
بــا ســعادت را بــه محضــر حضــرت ولــی عصر)عــج( و همــه 
اجمــاال  و  کنیــم  مــی  عــرض  تهنیــت  و  تبریــک  مســلمانان 
عــرض  بــه  را  عزیــز  امــام  آن  فرهنگــی  مبــارزات  و  اقدامــات 
مــی رســانیم. امــام جــواد)ع( در ســن هشــت ســالگی و پــس 
از شــهادت حضــرت ثامــن الحجــج، امــام رضــا)ع(، از ســوی 
خداونــد بــه امامــت منصــوب شــدند و بــا وجــود ســن پاییــن 
ــن  ــه ای ک ــد  ــارزه پرداختن ــه مب ــامی ب ــه اس ــات جامع ــا انحراف ب
مبــارزات هیــچ گاه در تاریــخ اســام فرامــوش شــدنی نیســت.
انحرافــی  جریانــات  بــا  مبــارزه  پرچمــدار  جــواد)ع(  امــام 
شــناخته مــی شــود؛ ایــن ویژگــی بــارز امــام)ع( ســبب شــد تــا 
کــم نظیــری را بــا ایــن امــام  خلفــای ســتمگر عباســی دشــمنی 

دارنــد.  روا  معصــوم)ع( 
امــام جــواد)ع( بــا دو خلیفــه نیرنــگ  بــاز عباســی، یعنــی مأمــون 
گواهــی متــون تاریخــی، مأمــون  و معتصــم  معاصــر بودنــد و بــه 
ملعــون  و  منفــور  سلســله  خلیفــه  منافق تریــن   و  مكارتریــن 
کســب پیــروزى نهایــى  کــه بــراى  کســی بــود  عباســی اســت؛ او 

کوشــید. و قطعــی بــر اندیشــه نــاب تشــیع، بســیار 
و  عالمــان  بــا  مباحثــه  و  هــا  مناظــره  در  جــواد)ع(  امــام 
کردنــد و علــم لدنــی  دانشــمندان بــزرگ عصــر خویــش شــرکت 
ــای الهــی و معصومیــن)ع( اســت  ــه انبی ــص ب ــا مخت ــه همان ک
ــرای  ــد و ســند حقانیــت خــود را ب ــر همــگان اثبــات فرمودن را ب

همیشــه تاریــخ نشــان دادنــد.
مبارزه با انحرافات اعتقادی

کــه در محّبــت  کســانی اســت  »محمــد بــن ســنان« از جملــه 
برخــی  جهــت  بدیــن  کــرد؛  مــی  روی  زیــاده  بیــت)ع(  اهــل 
وی کننــد.  مــی  متهــم  »غلــو«  بــه  را  او  رجــال  علمــای   از 

گوید:...  می 

استقالل، پرویز، بهرام 
و دیگران

کارت  اقساط جدید 
کاال  اعتباری خرید 

اعالم شد

کنش ها به  وا
مرگ ستایش

بارش های اخیر 
به معنی خروج از بحران 

خشکسالی نیست

 اقتصاد مقاومتی، مسیر حل مشکالت مردم 

از نگاه رهبر معظم انقالب؛

مردم بایداحساس کنند ...
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یادداشت

آب و هوا 

اجتماعی

اقتصاد

 ورزش

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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رییس جمهور در مراسم رژه روز ارتش:
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کسی مقصر شکست استقالل است؟ چه 

معاون بهره برداری 
ادامه در صفحه شرکت آب منطقه ای اصفهان:

قالَ اإلمام الجواد )علیه السالم(:
ِح ٤- َو َعْزٌم أْن الَیُعوَد. ]ارشاد القلوب دیلمی، ص 160[ َجواِر ساِن ٣- َو َعَملٌ ِبالْ ِب ٢- َواْسِتْغفاٌر ِبالِلّ َقلْ َدٌم ِبالْ

َ
 َعلی أْرَبع َدعاِئم: ١- ن

ُ
ْوَبة

ّ
 الَت

گناه نشود. كه دیگر مرتكب آن  گناه ٤- تصمیم جّدی بر این  كردن  شرایط پذیرش توبه چهار چیز است: ١- پشیمانی قلبی ٢- استغفار با زبان ٣- جبران 

اداره امور پیمان ها و قراردادها م الف ١9١٣

گهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان آ
وزارت جهاد کشاورزی 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

خ 1385/07/16 هیات وزیران  برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه  شماره 84136/ ت 33560هـ  مور
کیفی تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن   و بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن نسبت به ارزیابی 

کوتاه تامین کنندگان را تهیه نماید. اقدام و لیست 
ارزیابی  اسناد  دفترچه  دریافت  جهت  می آید  عمل  به  دعوت  شرایط  واجد  تولیدی  شرکت های  از  لذا 
هزار  خیابان   - اصفهان  آدرس:  به   1395/02/06 اداری  وقت  پایان  تا   1395/01/30 تاریخ  از  کیفی 
مراجعه   250 اتاق  قراردادها،  و  پيمان ها  امور  اداره  اصفهان،   استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  جریب،  
اعالم   03137913250 تلفن  شماره  بيشتر  اطالعات  کسب  برای  نمایند.  دریافت  را  مربوطه  اسناد   و 

می گردد.
هزینه خرید اسناد مبلغ 700.000 ریال می باشد .

زمان تحویل اسناد، برنامه زمانی و مراحل ارزیابی در دفترچه ذکر شده است .

کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد مطابق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون  سازمان جهاد 

نوبت  دوم

آنکه می گوید به قدرت سخت نیاز نداریم
»ساده لوح« است

3وام ساخت مسکن150 میلیون تومان شد



مبارزات فرهنگی امام جواد)ع(
 ادامه ازصفحه یک:

و  بــودم  نشســته  جــواد)ع(  امــام  محضــر  روزی 
ح  مطــر را  شــیعیان  اختالفــات  جملــه  از  مســایلی 
خداونــد  محمــد!  ای  فرمــود:  امــام)ع(  می کــردم. 
و  علــی)ع(  پیامبــر)ص(،  نــور  چیــز  هــر  از  قبــل 
کــرد. ســپس اشــیا و موجــودات  فاطمــه)س( را خلــق 
آنــان  بــر  را  بیــت)ع(  اهــل  و طاعــت  آفریــد  را  دیگــر 
کــرد و امــور آن هــا را در اختیــار اهــل بیــت)ع(   واجــب 
دارنــد  حــق  آنــان  فقــط  بنابرایــن  داد؛  قــرار 
حــالل  و  کننــد  حــرام  را  چیــزی  و  حــالل  را  چیــزی 
خداونــد  اراده  و  اذن  بــه  نیــز  ایشــان  حــرام   و 

است.
کــه جلوتــر  کســانی  ای محمــد! دیــن همیــن اســت: 
ــانی  کس ــده اند و  ــرف ش ــد(، منح ــراط نماین ــد )اف برون
کننــد(، پایمــال و ضایــع  کــه عقــب بماننــد )تفریــط 
اهــل  بــا  همراهــی  نجــات  راه  تنهــا  شــد.  خواهنــد 
طــی را  راه  همیــن  بایــد  نیــز  تــو  و  اســت   بیــت)ع( 

کنی.  
  مواجهه با خلیفه

درون  بــه  کــه  داد  اجــازه  خــود  وکالی  بــه  امــام)ع( 
حســاس  مناصــب  و  کننــد  نفــوذ  خالفــت  دســتگاه 
برخــی  همچنیــن  بگیرنــد.  دســت  در  را  حکومتــی 
کــم شــهرها  کارگــزاران امــام)ع( نیــز بــه عنــوان حا از 
ــا دقــت تحــت نظــر  منصــوب شــدند و همــه امــور را ب

داشــتند. 
  برخورد با فرقه های منحرف

ــه در آن دوران  ک ــی  ــر فرقه های ــواد)ع( در براب ــام ج ام
کــرد. یکــی  وجــود داشــتند، شــیعیان را راهنمایــی مــی 
گفتــه شــد، »اهــل  کــه  از ایــن فرقه هــا همــان طــوری 
ــدا را  ــد و خ ــب بودن ــمی مذه ــه مجس ک ــود  ــث« ب حدی

جســم مــی پنداشــتند.
شــما  می فرمــود:  شــیعیان  بــه  آن هــا  دربــاره  امــام   
را  خــدا  کــه  کســی  هــر  ســر  پشــت  نداریــد  اجــازه 
زکات او  بــه  و  بگزاریــد  نمــاز  می دانــد،   جســم 

 بدهید.
  قاطعیت در طرد ناصالحان

بــا  افــرادی  جــواد)ع(  امــام  امامــت  زمــان  در 
کمــی ســن امــام)ع( بــه خیــال خــود  سوء اســتفاده از 
جامعــه  امــور  بــر  تواننــد  مــی  کــه  کردنــد  مــی  فکــر 
عمــل خواســتند،  کــه  طــور  هــر  و  شــوند   مســلط 

کنند.  
کــرد و بــدون هیــچ  آن حضــرت)ع( ایــن خطــر را احســا 
کــرد. »ابــو عمــر جعفــر بــن وافــد«  اغماضــی آن را طــرد 
ــای  ــراد ج ــن اف ــره ای ــم« در زم ــن ابی هاش ــم ب و »هاش
ــان فرمــود:  ــاره آن ــام محمــد تقــی)ع( درب داشــتند. ام
کنــد؛ زیــرا بــه اســم مــا از مــردم  »خداونــد آنــان را لعنــت 
کننــد و مــا را وســیله دنیــای خــود قــرار  اخــاذی مــی 

ــد.«  داده ان
  مبارزه با حدیث سازان

ازدواج  بــه  را  دختــرش  مامــون  آنکــه  از  پــس 
کــه  مجلســی  در  درآورد،  جــواد)ع(  امــام 
فقهــای  جملــه  از  دیگــر  بســیاری  و  وی)مامــون( 
حضــور  کثــم«  ا بــن  »یحیــی  ماننــد   دربــاری 
گفــت: روایــت  بــه امــام جــواد)ع(  داشــتند، یحیــی 
کــه جبرییــل بــه حضــور پیامبــر)ص( رســید و  شــده 
گفــت: یــا محمــد! خــدا بــه شــما ســالم مــی رســاند و 
می گویــد: مــن از ابوبکــر راضــی هســتم! از او بپــرس 

کــه آیــا او از مــن راضــی اســت؟
کــه ایــن خبــر را نقــل می کنــد  کســی  امــام)ع( فرمــود: 
در  خــدا)ص(  رســول  کــه  را  دیگــری  خبــر   بایــد 

کرد، نادیده نگیرد. حجة الوداع بیان 
  مبارزه با تفسیرهای نابجا

حریــم  پاســدار  عنــوان  بــه  تقــی)ع(  محمــد  امــام 
وحــی از تفســیرهای نابجــا و غیرعقالنــی آیــات قــرآن 
کــرده و علمــا و دانشــمندان را بــه ســوی  جلوگیــری 

می کــرد. راهنمایــی  آیــات  صحیــح  فهــم 
دانشــمندان  از  برخــی  معتصــم،  مجلــس  در  روزی 
صــادر  شــرعی  حکمــی  و  کــرده  اســتناد  آیــه ای  بــه 
از  جلســه  همــان  در  عباســی  معتصــم  نمودنــد. 
امــام)ع( نیــز نظــر خواســت. آن حضــرت نظــر خــود را 
ــا  ــه خط ــه آی ل ب ــتدال ــان در اس ــرد: این ک ــالم  ــن اع  چنی
ایــن  از  شــرعی  حکــم  اســتنباط  کردنــد؛ 
بایــد  و  طلبــد  مــی  بیشــتری  دقــت  آیــه 
گرفتــه  نظــر  در  مســئله  جوانــب   تمــام 
کیفرهــا فــرق  شــود؛ نســبت بــه جرم هــای مختلــف 
ایــن مســئله صورت هــای مختلــف و  زیــرا  می کنــد؛ 

دارد: گانــه  احــکام جدا
کرده انــد نــه  گــر ایــن راهزنــان فقــط راه را ناامــن  1ـ ا
ــرده  ــارت ب ــه غ ــری را ب ــال دیگ ــه م ــته و ن کش ــس را  ک
انــد، مجــازات آنــان فقــط حبــس اســت و ایــن همــان 

معنــی »نفــی ارض« اســت.
را  بی گناهــی  افــراد  و  کــرده  ناامــن  را  راه  گــر  ا 2ـ 
کشــته اند، امــا بــه مــال دیگــران تجــاوز نکرده انــد، 

اســت. اعــدام  آنــان  مجــازات 
کــرده  ســلب  عمومــی  راه هــای  از  را  امنیــت  گــر  ا 3ـ 
کشــته و مــال مــردم را نیــز بــه  گنــاه را  انســان های بــی 
ــد؛  ــر باش ــخت ت ــد س ــان بای ــر آن کیف ــد،  ــرده ان ــارت ب غ
ــر  ــم دیگ ــس ه ــه عک ــان را ب ــت و پایش ــی اول دس یعن
آویختــه  بــه دار مجــازات  کننــد، ســپس  مــی  قطــع 

می شــوند.
عامــل  بــه  و  پســندید  را  نظریــه  ایــن  معتصــم   
عمــل جــواد)ع(  امــام  نظــر  طبــق  داد  دســتور   خــود 

کند.  

سرمقاله 

 اقتصاد مقاومتی،  مسیر حل مشکالت مردم 
از نگاه رهبر معظم انقالب

مردم باید احساس کنند ...
حــل  دولت هــا،  از  مــردم  مطالبــات  مهم تریــن  از  یکــی 
مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی اســت. بی شــک مردمــی 
گــرم و بــاال و پاییــن روزهــای ایــن انقــالب پــای  کــه در ســرد و 
جمهــوری اســالمی خودشــان ایســتاده اند، بیــش از هــر ملتــی 
حــق دارنــد تــا حــل این مشــکالت را مطالبه کننــد.   مطالباتی 
کــه تنهــا راه تحقــق آن از مســیر اقتصــادی قــوی و پویــا 

می گــذرد.
   عامل افزایش قدرت ملی

 عواملــی چــون جمعیــت، مســاحت کشــور، قــدرت نظامــی 
دارا بــودن اهــداف و عمــق اســتراتژیک و توانایی اقتصــادی از 
جملــه عوامــل مهــم افزایــش یــا کاهــش »قــدرت ملی« اســت. 
جمهــوری اســالمی بــه برکــت اســتعداد طبیعــی خــدادادی 
و همچنیــن بــر مبنــای سیاســت های راهبــردی نظــام در 
بســیاری از زمینه هــای یادشــده، دســت برتــر را نســبت بــه 
ســایر کشــورهای منطقه داراســت؛ اما متأسفانه همچنان در 
عرصــه  اقتصــادی بــا اشــکاالت و ضعف هایــی مواجــه اســت. 
کامــل از اوضــاع  به همیــن دلیــل رهبــر انقــالب، بــا درایــت 
ــوان  ــر افزایــش »ت ــز نظــام را ب ــی و خارجــی، نقطــه  تمرک داخل
اقتصــادی« کشــور نهــاد و بــر همیــن اســاس، از چندیــن ســال 
پیــش، نامگــذاری ســال ها را نیــز حــول محــور موضوعــات 
اقتصادی قرار داده اند و امســال نیز خواســتار »اقدام و عمل« 
متناســب بــا سیاســت های »اقتصــاد مقاومتــی« شــده اند. 
کــردِن همیــن سیاســت اقتصــاد مقاومتــی  کــه »بــا دنبــال  چرا
به معنــای عملــی مســئله و اقــدام عملــی موضــوع، می توانیم 
کشــور را مصونیت ســازی کنیم؛ می توانیم مصونیت بدهیم 
کشــور را تــا دیگــر در مقابــل تحریــم بــه خودمــان نلرزیــم کــه مــا 
گــر اقتصــاد مقاومتی شــد، تحریم  را تحریــم خواهنــد کــرد... ا

کــرد.« ) 95/1/1( دشــمن تأثیــر قابــل توجهــی نخواهــد 
   انتظار به حق مردم از حاکمیت و دولت

گفــت مهم تریــن انتظــاری  از طــرف دیگــر، شــاید بتــوان 
کــه مــردم از دولت هــا دارنــد، حــل مشــکالت معیشــتی و 
اقتصــادی آن هاســت. »انتظــار به حــق مــردم مــا ایــن اســت 
ــی  ــاه عموم ــند، رف ــوردار باش ــکوفا برخ ــاد ش ــک اقتص ــه از ی ک
باشــد، طبقــه  ضعیــف از وضعیــت غیر قابــل  قبــول خــارج 
بشــود، از مشــکالت نجــات پیدا کنــد؛ این ها انتظــارات مردم 
ــن  ــت.«) 9۴/1/1( در ای ــق اس ــارات به ح ــن انتظ ــت و ای ماس
راه وظیفــه  اصلــی بــر دوش دولت هــا به عنــوان قــوه ای اســت 
کننــده  مأموریت هــای اقتصــادی هســتند. »قــرارگاه  کــه اجرا
اقتصــادی« در دولــت کــه مرکزیــت فرماندهــی عرصه  اقتصاد 
را بــر عهــده دارد نیــز، بــر همیــن مبنــا شــکل گرفــت؛ امــا ایــن 
کار بــه تنهایــی از عهــده  دولــت برنخواهــد آمــد؛ پــس دولــت  
نیازمنــد »حمایــت« بــرای اجــرا و تحقــق ایــن وظایــف  اســت. 
»مــن از همــه  دولت هــا در دوران مســئولیت خــودم حمایــت 

کــردم؛ از ایــن دولــت هــم حمایــت می کنــم.« )9۴/1/1(
   حمایت از دولت، راهبردی  اصولی و همیشگی

رفتارشناســی رهبــر انقــالب در مواجهــه  بــا دولت هــا به وضــوح 
نشــاندهنده  نقــش حمایت گرانــه  ایشــان از دولت هاســت کــه 
یکــی  از نتایــج  آن »حــل مشــکالت واقعــی و عینــی مــردم« 
اســت. همراهــی ایشــان بــا همــه دولت هــا بــه عنوان مســئول 
تحقــق مطالبــات بــه حــق مــردم، یــک رویــه همیشــگی و 
اصولــی بــوده اســت کــه در ایــن دولــت نیــز همچنــان بــا قــوت 
ــر آن برشــمرد.  ــوان ب ادامــه دارد و مصادیــق متعــددی مــی ت
کــرات هســته ای به شــکل جدیــد در دولــت حاضر و  اجــازه  مذا
کره کننــده، علی رغــم  حمایت هــای صورت گرفتــه از تیــم مذا
ــکا  در همیــن  ــا آمری ــره ب ک ــه عــدم مذا ــی ایشــان ب ــگاه اصول ن
اســت. حتــی »تاییــد مشــروط  قابــل تحلیــل  چهارچــوب 
ضعف هــای  و  ابهــام  »نقــاط  داشــتن  علی رغــم  برجــام« 
ســاختاری« )9۴/۷/29( را نیــز مــی تــوان بــر همیــن مبنــا 
کــه دولــت تصــور می کــرد بــا  رفــع تحریم هــا،  تحلیــل کــرد؛ چرا
می توانــد موانــع پیــش رو بــرای حــل مشــکالت معیشــتی 
کنــون کــه طــرف  مــردم را از ســر راه خــود بــردارد. بــا ایــن حــال ا
آمریکایــی صحبــت از »باقی مانــدن ســاختمان تحریم هــا«و 
وضــع »تحریم هــای جدیــد« و »پایبنــدی بــه روح برجــام« و 
کــه  امثــال ایــن می کنــد، ایــن موضــوع روشــن تر شــده اســت 
راه چــاره همانــی اســت کــه رهبــر انقــالب در انتهــای نامــه  خود 
بــه رییس جمهــور دربــاره  الزامــات اجــرای برجــام نوشــتند: 
»گشــایش اقتصــادی و بهبــود معیشــت و رفــع معضــالت 
کنونــی جــز بــا جــدی گرفتــن و پیگیــری همه  جانبــه  اقتصــاد 

مقاومتــی میســر نخواهــد شـــد.« ) 9۴/۷/29(
   گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد

در ایــن زمینــه، بــه نظــر می رســد دو اقــدام مهم تــر و فوری تــر 
بــرای  از ســایر اقدامــات اســت: اول آنکــه می بایــد زمینــه 
حضــور بیشــتر و بهتــر »مــردم« در عرصــه  اقتصاد فراهم شــود. 
ــار دهــه از  ــه چه ــک ب ــول نزدی ــالمی در ط ــالب اس ــه  انق تجرب
عمــر خــود نشــان داده اســت »هــر جایــی کــه مســئوالن کشــور 
کار گرفتنــد، مــا موفــق  توانایی هــاى مــردم را شــناختند و بــه 
کــه ناکامــی هســت، به خاطــر ایــن اســت  شــدیم. هــر جایــی 
کــه ما نتوانســتیم حضــور مــردم را در آن عرصه تأمین کنیم.« 

)90/۷/20(
   چشم امید به پایان سال ۹۵

دوم نیــز آنکــه دولــت نیــز به عنــوان »فرمانــده  اصلــی« ایــن 
موضــوع وظیفــه دارد از این پس، همه  تصمیمیــات خود را بر 
مبنای سیاســت های اقتصاد مقاومتی اســتوار ســازد: »نقش 
کنــد ببینــد کدامیــک از  کــه مالحظــه  فرماندهــی ایــن اســت 
ایــن کارهــا در چهارچــوب سیاســت اقتصــادی می گنجــد و 
کــدام  کــدام نســبت بــه اقتصــاد مقاومتــی بی تفــاوت اســت و 
ضــد اقتصــاد مقاومتــی اســت. این هــا بایــد ســنجیده بشــود؛ 
تقویــت بشــود؛ دســته  دوم، حتی المقــدور  اول  آن دســته  
کشــانده بشــود بــه ســمت اقتصــاد مقاومتــی؛ دســته  ســوم 

کامــل جلوگیــری بشــود.« )95/1/1۸(  به طــور 
بــه  نوبــت  کــه  اســت  اقداماتــی  چنیــن  انجــام  از  پــس 
گــر مــا ایــن  »گزارش دهــی« دولــت در پایــان ســال می شــود: »ا
کردیــم، مســئولین محتــرم دولتــی آخــر ســال 95  کارهــا را 
می تواننــد بیاینــد گــزارش بدهنــد کــه ما این چنــد هــزار کارگاه 
و کارخانــه و مزرعــه و دامــداری و امثــال این هــا را احیا کردیم. 
می تواننــد بیاینــد این هــا را بگوینــد؛ می تواننــد بــه مــردم 
گــزارش بدهنــد، مــردم هم ببیننــد و حس کنند. وقتــی مردم 
حــس کردنــد، آن وقــت اعتمــاد و اطمینــان پیــدا می کننــد.« 

)95/1/1(. خــط حــزب اهلل

یادداشت

کیمیــای وطــن، حســن روحانــی، رییــس  گــزارش  بــه 
مســلح  نیروهــای  رژه  مراســم  در  کشــورمان  جمهــور 
ارتــش  روز  تقــارن  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی  طــی  ارتــش 
جمهــوری اســالمی ایــران  بــا میــالد پربرکــت امــام جــواد 
ــزود:  ــت و اف گف ــک  ــن روز را تبری ــن)ع(، ای و امیرالمومنی
هفته هــای  و  انقــالب  پیــروزی  اولیــه  ماه هــای  در 
کشــور مــا  پایانــی ســال 5۷ و آغــاز ســال 5۸، جامعــه و 
کــه ظاهــر آن توطئــه، بــا  بــا یــک توطئــه ای روبــه رو بــود 

کــرده بــود. شــعارهای انقالبــی زرق و بــرق پیــدا 
کــه خــود  گروهک هایــی  رییــس جمهــور ادامــه داد: بــا 
را انقالبــی می نامیدنــد و می خواســتند از انقــالب ســهم 
گاهــی از حلقــوم  کــه  داشــته باشــند و اســتکبار جهانــی 
آن هــا و برخــی از فریب خورده هــا ســخن خــود را اعــالم 
ــود؛  ــش ب ــالل ارت ــد و آن انح ــاز ش ــی آغ ــرد، موضوع می ک
کــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی  ل  بــا ایــن اســتدال
مــردم نیــاز بــه یــک ارتــش مردمــی دارنــد و ارتــش موجــود 

بایــد منحــل شــود.
در  تمــام  درایــت  بــا  کــه  کســی  کــرد:  کیــد  تا روحانــی 
کــه علیــه  کــرد، توطئــه ای  ــر ایــن توطئــه ایســتادگی  براب
مقاومــت  و  ایســتادگی  مرزهــای  علیــه  و  ملــی  اقتــدار 
ــام  ــود، آن ام ــی ب ــاوزات احتمال ــر تج ــران در براب ــت ای مل
کــه بابصیــرت تمــام  بزرگــوار حکیــم و شــخصیتی بــود 
همــه ابعــاد تهدیــدات را می دیــد و در برابــر آن بــا قــدرت 

می کــرد. موضع گیــری 
روحانــی بــا بیــان اینکــه امــام در آن ایــام 29 فروردیــن 
اســالمی  ارتــش جمهــوری  روز  عنــوان  بــه  را  ســال 5۸ 
گــر یادتــان باشــد آن روز در  کــرد، افــزود: ا ایــران اعــالم 
کــه ارتــش  همــه خیابان هــای تهــران و همــه شــهرهایی 
درآن جــا حضــور داشــت، ارتــش بــه خیابــان آمــد و بــا 
کــه مــردم هــم بــا اجتماعشــان  شــعار ارتــش، فــدای ملــت 
در خیابــان پاســخ می دادنــد ملــت فــدای ارتــش و بــا ایــن 
روز تاریخــی، یــک توطئــه بــزرگ از پیــش پــای مــردم 

ــد. ــته ش برداش
ارتــش  قــدرت  ارتــش و  اثــر اســتحکام  ادامــه داد:  وی 
حتــی قبــل از تجــاوز عفلقیــان و شــروع جنــگ تحمیلــی 
و  کشــور  غــرب  در  گروهک هــا  برخــی  کــه  حوادثــی  در 
آورده بودنــد  بــه وجــود  شــمال غــرب و جنــوب غــرب 

کامــال نمایــان شــد.
کــرد و قــدرت خــود را  گفــت: ارتــش حضــور پیــدا  وی 
گروهک هــا و اربابــان آن هــا نشــان  نشــان داد و همــه 
کــه ارتــش ایــران یــک ارتــش مردمــی، مکتبــی، ملــی  داد 

گــوش بــه فرمــان رهبــری معظــم انقــالب اســت. و 
کیــد بــر اینکــه ارتــش آزمایــش خــود را در روز  وی بــا تا
کــرد:  گذاشــت، اضافــه  19 ،21 و 22 بهمــن بــه نمایــش 
ارتــش آزمایــش خــود را در روزهــای پایانــی ســال 5۷ و 
داد  نشــان  توطئه هــای  برابــر  در   5۸ اولیــه  ماه هــای 
و باالخــره در جنــگ تحمیلــی و 31 شــهریور ســال 59 
ظاهــر و آشــکار شــد؛ حکمــت ســخنان امــام آن روزی 
کــه نیــروی دریایــی، هوایــی و زمینــی ارتــش در برابــر 
بزرگــی  افتخارآفرینــان  و  کــرد  ایســتادگی  متجاوزیــن 

نامجوهــا  شــیرازی ها،  صیــاد  همچــون  ارتــش  در 
بابایی هــا  ســتاری ها،  فالحی هــا،  فکوری هــا، 
کشــوری ها بــه صحنــه آمدنــد و بــا نثــار  شــیرودی ها و 
و  حراســت  کشــورمان  از  فدارکاری شــان  خونشــان 

کردنــد. حفاظــت 
کــه  می بینیــم  امــروز  گــر  ا کــرد:  تصریــح  روحانــی 
منطقــه  در  مزدورانشــان  و  اســتکباری  قدرت هــای 
نمی تواننــد چشــم طمعــی بــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ملــت  ایــن  بــه  خیانت آمیــزی  نــگاه  و  باشــند  داشــته 
ــه خاطــر نیروهــای مســلح مقتــدر ایــن  داشــته باشــند، ب

اســت. کشــور 
وی بــا بیــان اینکــه اقتــدار بــه معنــای قــدرت مشــروع 
گفــت: اقتــدار بــه معنــای قــدرت مقبــول اســت و  اســت، 
امــروز ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران و ســایر نیروهــای 
آن هــا  اعتمــاد  مــورد  و  مــردم  دل  محبــوب  مســلح 

هســتند.
ایــن  در  مــا  امــروز  گــر  ا کــرد:  کیــد  تا جمهــور  رییــس 
کشــور امنمــان و ایــران بــا ثباتمــان  منطقــه ناامــن بــه 
قــوی ارتشــی  داشــتن  خاطــر  بــه  می کنیــم   افتخــار 
در  امــروز  گــر  ا اســت.  دالور  بســیجی  و  مقتــدر  ســپاهی 
وجــود  امنیــت  ایــران  سراســر  در  ناامنمــان  منطقــه 
می کننــد  حرکــت  ایــران  ســمت  بــه  کارآفرینــان  و  دارد 
و  علمــی  اقتصــادی  فعالیــت  ایــران  بــا  می خواهنــد  و 
فنــاوری داشــته باشــند، بــه دلیــل امنیــت اســت؛ زیــرا 
امنیــت  ایــن  و  اســت  کشــور  در  امنیــت  شــرط،  اولیــن 
توســط نیروهــای مســلحمان امــروز بــه نمایــش منطقــه 

اســت. شــده  گذاشــته  جهــان  و 
یــک هــدف  مــا همــه  اینکــه  بیــان  بــا  رییــس جمهــور 
کــرد: دیپلماســی مــا و  واحــد را دنبــال می کنیــم، تصریــح 
نیروهــای مســلح مــا هــدف واحــدی را دنبــال می کننــد؛ 
کشــور و ثبــات و  هــدف مــا امنیــت ملــی و اقتــدار ایــن 
ــاب  کت ــا  ــت م ــک دس ــت. در ی ــور اس کش ــن  ــعه در ای توس
و منطــق و تدبیــر و عقالنیــت و در دســت دیگــر شمشــیر 

کنــار هــم می بینیــم. داریــم و ایــن دو را در 
وی افــزود: قــدرت نرممــان و قــدرت ســختمان و قــدرت 
کنــار هــم هســتند؛  گــرم مــا، ایــن هــا همــه در  ســرد و 
متجــاوزی  گــر  ا کــه  اســت  آن  بــرای  مســلح  نیروهــای 
کــرد، آن دســت  دســت بــه ســوی منافــع ملــی مــا دراز 
در  هــم  مــا  دیپلماســی  شــود؛  دفــع  تجــاوز  آن  و  قطــع 
کــره بــه دنبــال حفــظ حقــوق ملــت ایــران  میــدان مذا

اســت.
کــه نیروهــای مســلح  کــرد: همــان طــور  روحانــی اضافــه 
ــت  ــوق مل ــی از حق ــه خوب ــدس ب ــاع مق ــال دف ــا در ۸ س م
صحنــه  در  هــم  مــا  دیپلمات هــای  کردنــد،  دفــاع  مــا 
کشــور معمولــی و بلکــه در برابــر  کــره، نــه در برابــر یــک  مذا
کمــال شــهامت، ایمــان اقتــدار  بــا  قدرت هــای جهــان 
بــرای  کــه مقــام معظــم رهبــری  بــا همــان اوصافــی  و 
دفــاع  ملــت  حقــوق  از  کردنــد  اعــالم  کره کننــدگان  مذا

کردنــد.
کــرد: نیروهــای مســلح مــا دســت متجــاوزان  وی تصریــح 
ک  کشــور مــا قطــع و ســرزمین مــا را از وجــود آنــان پــا را از 
از  جهانــی  صحنــه  در  هــم  مــا  دیپلمات هــای  کردنــد؛ 
ــه  ــای ظالمان ــد. قطعنامه ه کردن ــاع  ــا دف ــت م ــوق مل حق
کردنــد و از حــق ایــران در داشــتن تــوان دفاعــی  را ملغــی 
حتــی  امــروز  کــه  جایــی  تــا  بودنــد؛  مدافــع  خوبــی  بــه 
و  تــوان نظامــی  و  قــدرت  مــا هــم می گوینــد  دشــمنان 
ــه برجــام دارد و نــه  ــه ربطــی ب قــدرت موشــکی ایــران، ن
ربطــی بــه قطعنامــه 2231. خــود آن هــا هــم معترفنــد 
نظامــی  قــدرت  کــه  بــوده  ایــن  مبنــا  کــرات  مذا در  کــه 
دارد  وجــود  کــه  توطئه هایــی  انــواع  برابــر  در   ایــران 

حفظ و تقویت شود.
کــرد: آنکــه می گویــد مــا قــدرت  کیــد  رییــس جمهــور تا
ســخت نیــاز نداریــم، ســاده لــوح اســت و آنکــه می گویــد 
کوته بینانــه اســت؛  قــدرت نــرم نیــاز نداریــم، نگاهــش 
کشــور زندگــی  کنــار هــم هســتیم و در یــک  مــا همــه در 
کشــتی هســتیم و یــک نفــر ایــن  می کنیــم و داخــل یــک 

کشــتی را فرماندهــی می کنــد و مــا دارای رهبــر واحــد و 
کنــار هــم  دولــت، قانــون و ملــت واحــد هســتیم و همــه در 
گفتــار و رفتــار عیــن هم  هســتیم؛ ولــو اینکــه ســلیقه مــا در 

نباشــد، امــا قطعــا اهــداف مــا یکــی اســت.
حرکــت  مســیری  در  قطعــا  مــا  داد:  ادامــه  روحانــی 
حفــظ  دســتاوردش،  مســیر  آن  پایــان  کــه  می کنیــم 
حقــوق مــردم و حفــظ مصالــح ملــی و اقتــدار ملــی باشــد.

صراحــت  بــه  این جــا  در  مــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کــه چنــد روز پیــش در حضــور  اعــالم می کنــم همان طــور 
کــردم  اعــالم  صراحــت  بــه  اســالمی  کشــورهای  ســران 
ــا و  ــی م ــدرت نظام ــران و ق ــالمی ای ــوری اس ــدرت جمه ق
ــا و  ــایگان م ــا علیــه همس قــدرت سیاســی و اقتصــادی م
کشــورهای  کشــورهای جهــان اســالم نیســت؛ مــا قــدرت 
اســالمی را قــدرت خودمــان می دانیــم و قــدرت خودمــان 

کشــورهای اســالمی می دانیــم. را هــم قــدرت 
ــورهای  کش ــران  ــه س ک ــی  ــه داد: در آن جای ــی ادام روحان
کــه بغــداد در برابــر  گفتــم آن روز  اســالمی حضــور داشــتند 
تروریســت ها در حــال خطــر بــود، ایــن جمهــوری اســالمی 
ــت و ارتــش عــراق  ــه نــدای ملــت و دول کــه ب ــود  ایــران ب
بغــداد و حرم هــای  از دروازه هــای  و  پاســخ مثبــت داد 
کــه  روز  آن  کــرد؛  ایســتادگی  و  دفــاع  عتبــات  و  مطهــر 
اســالمی  جمهــوری  ایــن  بــود،  خطــر  حــال  در  دمشــق 
کــه بــه نــدای ملــت و دولــت  ایــران و رزمنــدگان مــا بودنــد 
از  بــا اعــزام مستشــاران  ســوریه پاســخ مثبــت دادنــد و 
کردنــد. کشــور و حرم هــای مطهــر دفــاع  پایتخــت ایــن 

آن جــا  در  همچنیــن  بنــده  گفــت:  جمهــور  رییــس 
توســط  هــم  شــماها  پایتخــت  فــردا  گــر  ا کــه  گفتــم 
آن  بگیــرد،  قــرار  خطــر  در  صهیونیســم  یــا  تروریســم 
گــر شــما  کــه بــه شــما پاســخ مثبــت خواهــد داد، ا قدرتــی 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  آن  کنیــد،  کمــک   تقاضــای 

است.
میــان  در  نکنــد  فکــر  دشــمن  کــرد:  کیــد  تا روحانــی 
مــا  مســلح  نیروهــای  و  دولــت  میــان  در  و  مــا  ملــت 
دســت  یــک  انگشــتان  همــه  مــا  دارد؛  وجــود  شــکافی 
نــام  بــه  بلنــد  پیکــر  یــک  اعضــای  همــه  مــا  هســتیم. 
زمــان  هــر  از  مقتدرتــر  امــروز  و  هســتیم  ایــران  ملــت 
بــه  و  دفــاع می کنیــم  منافع مــان  و  کشــورمان  از  دیگــر 
مــا  مســلح  نیروهــای  قــدرت  می گوییــم  توطئه گــران 
و  شــمالی  و  شــرقی  و  جنوبــی  همســایگان  علیــه  نــه 
ایــران  از  بــرای دفــاع  مــا  قــدرت  بلکــه  غربــی ماســت، 
 اســالمی اســت و قــدرت مــا بــه معنــای بازدارندگــی فعــال

 است. 
کــه در برابــر تهدیــد مــا هــم  کــرد: البتــه  وی خاطرنشــان 
کــه در برابــر تجــاوز مــا دســت  تهدیــد می کنیــم؛ البتــه 
امــا منطــق مــا صلــح و  کــرد؛  را قطــع خواهیــم  تجــاوز 
همســایگانمان  بــا  ویــژه  بــه  اســت؛  بــرادری  و  اخــوت 
نیروهــای  بیشــتر  اقتــدار  خداونــد  از  اســالم.  جهــان  و 
و  مســلحمان  نیروهــای  بیشــتر  وحــدت  مســلحمان، 
کل قــوا را آرزو  ــرای فرماندهــی   ســالمت و عــزت بیشــتر ب

می کنیم.

رییس جمهور در مراسم رژه روز ارتش:

آنکه می گوید به قدرت سخت نیاز نداریم، »ساده لوح« است

ــه  ــلح ب ــای مس ــم رژه نیروه ــان در مراس ــه اصفه ــام جمع ام
مناســبت روز 29 فروردیــن مــاه  درابتــدا با اشــاره به توصیف 
نیروهــای مســلح  از زبــان گوهر بار  امیرالمومنیــن در در نامه 
53 نهــج البالغــه فرمــوده انــد الُجُنــُود ِبــإذِن اهلِل ُحُصــوُن 
مــِن َو َلیــَس َتُقــوُم 

َ
یــِن َو ُســُبُل األ الّدِ ــِه َو َزیــُن الــُوالِه َو ِعّزُ عّیَ الّرَ

 ِبِهــم. بــه حــق از ســوی امــام راحــل براســاس 
ّ

ــُه إال ِعّیِ الّرَ
حکمــت و مصلحــت  ارتــش  ایــران، ارتــش اســالمی نامیــده 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه  امــام راحــل در فرمــان تاریخــی خــود بــه 
همــه آحــاد دســتور  دادنــد ارتــش ایــران،  ارتــش جمهــوری 
اســالمی نامیده شــود، گفت: همچنین امام راحل شایسته 
روز  29 فروردیــن مــاه را روز ارتــش نامیدنــد و بر رژه نیروهای 

مســلح  بــا ســاز و بــرگ نظامــی  در خیابــان هــا تاکیــد کردنــد.
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد  افــزود: کالمی بهتــر از 
فرمایش امیرالمومنین)ع(  در توصیف ارتشیان و سپاهیان 
اســالم نیافتــم، امــام علــی )ع(  چهــار صفــت بــرای نیروهای 
 مســلح برشــمردند، ســربازان بــه اذن خداونــد، دژ مــردم 
کار مــردم  زینــت زمامــداران، مایــه عــّزت دیــن و امنیتنــد و 
جــز بــه آنــان اســتوار نمــی شــود. از ایــن حدیــث شــریف مــی 
کــرد؛ در اولیــن مرحلــه،  تــوان نــکات مهمــی را برداشــت 
ایشــان لشــکریان را دژ محکــم مــردم دانســته انــد کــه نشــان 
می دهــد، نیروهــای مســلح در خدمت مــردم و حافظ منافع 

آن هــا هســتند.
گــر در حــال حاضــر  امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: ا

 کشــور جمهــوری اســالمی در امنیــت کامــل بــه ســر مــی بــرد 
کــه بــا چشــم  بــه دلیــل وجــود ارتشــیان جانفشــان اســت 
روشــن و قامــت برافراشــته حفاظــت از مرزهــای آبــی، خاکــی 

و هوایــی را بــر عهــده دارنــد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبری تاکیــد کــرد: امروز به راســتی 
ارتــش ایــران در برابــر همــه توطئــه ها و فتنه های دشــمنان 
در مرزهــا، دژ مســتحکمی بــرای ملــت ایــران محســوب 
و  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ارتــش  ارمغــان  و  می شــوند 

نیروهــای مســلح امنیــت و ســربلندی و عــزت اســت.
ــی)ع(  ــان فرمایشــات  امــام عل ــه عی وی ادامــه داد: امــروز ب
گــر امــروز  پیرامــون نیروهــای مســلح اســالم را شــاهدیم؛ ا
جمهــوری اســالمی ایــران در منطقــه پرآشــوب و فتنــه، 

جزیــره ثبــات و امنیــت اســت، بــه واســطه جانفشــانی هــای 
ســپاهیان و نیروهــای مســلح  اســالم اســت.

آیــت اهلل طباطبــا یــی نــژاد ابراز کــرد: آمادگی کامل نیروهای 
مســلح ایــران در برابــر هــر تجــاوز و جســارتی از ســوی خائنان 
کــرده اســت و  و دشــمن، امنیــت را بــه ملــت ایــران هدیــه 
شایســته و بایســته اســت  مــردم ایــران بــا خدمــت بــه اســالم 
و آرمــان هــای انقــالب شــکرگزار واقعــی ایــن نعمــت بــزرگ 

باشند.

میــزان  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 
کــه  کــرد  اعــالم  عربســتان  حــج  وزارت  ســخنگوی 
ــر  ــران ب ــی از ای ــا هیئت ــدار ب ــور در دی کش ــن  ــج ای ــر ح وزی
ممنوعیــت تجمعــات و ســر دادن شــعار در حیــن مراســم 

کــرده اســت. کیــد  حــج تا
حاتــم قاضــی در مصاحبــه بــا روزنامــه ســعودی الجزیــره 
از  اطــالع هیئتــی  بــه  وزیــر حــج عربســتان  کــه  گفــت 
کــه برپایــی هرگونــه راهپیمایــی  ایــران رســانده اســت 
کــن عمومــی مربــوط بــه مراســم حــج  و تجمعــات در اما

ــت. ع اس ــو ممن
ــر  ــر حــج عربســتان ب ــدار، وزی ــه در ایــن دی ک ــزود  وی اف
کیــد  ممنوعیــت ســر دادن شــعار در حیــن قرائــت دعــا تا
کــه  کــرده اســت  کــرده اســت. وزیــر حــج عربســتان ادعــا 

ســر دادن شــعار مزاحــم دیگــر حجــاج مــی شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــج عربس ــخنگوی وزارت ح س
از  ایرانــی  بــا هیئــت  دیــدار  در  کشــور  ایــن  وزیــر حــج 
بــه  از ورود  پیــش  کــه حجــاج  اســت  آن هــا خواســته 
و  کــرده  شــرکت  توجیهــی  برنامه هــای  در  عربســتان 
اجــرا  حجــاج  از  حفاظــت  بــرای  کــه  ح هایــی  طر بــه 
ریــاض  داشــت:  اظهــار  باشــند،  پایبنــد  می شــود، 
ایرانــی  حجــاج  جملــه  از  خارجــی  حجــاج  تمامــی  از 

می کنــد. اســتقبال 

شرط ریاض 
برای حضور ایران در حج تمتع

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  نایب رییــس 
گــزارش برجــام از  مجلــس شــورای اســالمی از تحویــل 

ــر داد. ــه خب ــور خارج ــوی وزارت ام س
حســین ســبحانی نیا بــا اشــاره بــه قانــون مصــوب مجلس 
در خصــوص اقــدام متقابــل دولــت جمهــوری اســالمی 
در برجــام اظهــار داشــت: طبــق ایــن قانــون، دولــت و بــه 
ــی وزارت امــور خارجــه موظــف اســت هــر ســه مــاه  عبارت
کمیســیون امنیــت  گزارشــی از نحــوه اجــرای برجــام بــه 

کنــد. ملــی ارایــه 
وی توضیــح داد: برجــام از تاریــخ 26 دی مــاه اجرایــی 
شــد و بــر ایــن اســاس، بایــد وزارت امــور خارجــه در 26 

کــرد. گــزارش خــود را ارایــه مــی  فروردیــن اولیــن 
کمیســیون  همچنیــن سیدحســین نقوی حســینی، عضو 
گفــت: متــن  امنیــت  ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
گزارش ارایه شــده از ســوی دســتگاه دیپلماســی در اولین 
کــه یکشــنبه  12 اردیبهشــت اســت کمیســیون    جلســه 

قرائت می شود.
وزارت  الــزام حضــور مســئوالن  عــدم  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
کمیســیون اظهــار داشــت: از مســئوالن وزارت  خارجــه در 
بــا  اردیبهشــت  تــا در 12  نیــز دعــوت می شــود  خارجــه 
ــی نماینــدگان  ــه ســواالت احتمال کمیســیون ب حضــور در 

پاســخ دهنــد.

گزارش برجام  تحویل 
از سوی وزارت امور خارجه

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
کــه  باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان  دانشــجو، 
آمریــکا  و  اروپــا  موضع گیــری  در  تناقــض  وجــود 
هســته ای  توافــق  ع  موضــو و  ایــران  قبــال  در 
کــه  دارد  تازه پایــی  سیاســی  جنبــش  در  ریشــه 
کشــورهای اروپایــی و بــا هــدف پایــان دادن  در 
ــا از سیاســت هــای آمریــکا در  ــه روی اروپ بــه دنبال

اســت. شــکل گیری  حــال 
جیــم دبلیــو دیــن، ســردبیر وترنــز تــودی بــا اشــاره 
بــه ســفر هیئــت بلندپایــه اتحادیــه اروپایــی بــه 
مســئول  موگرینــی،  فدریــکا  ریاســت  بــه  ایــران 
امضــای  و  اتحادیــه  ایــن  خارجــی  سیاســت 
توافق نامه هــای همــکاری بانکــی و مالــی ، اقــدام 
کــردن دسترســی  دولــت اوبامــا را دربــاره محــدود 
ایــران بــه نظــام مالــی آمریــکا، اشــتباهی احمقانــه 
کــه ایــن  خوانــد و افــزود: »همــه دنیــا می داننــد 
بخــش  همــکاری  روان ســازی  بــرای  توافــق 
بانکــی برقــرار شــده اســت. عملکــرد آمریــکا بــار 
کــه امضــا  دیگــر نشــان داد آمریکایی هــا چیــزی را 

کــرد.  می کننــد، لزومــا اجــرا نخواهنــد 
نشســت  در  موگرینــی   کــه  ســخنانی  بنابرایــن  
ــرد از اهمیــت  ک ــان  ــا ظریــف بی خبــری مشــترک ب

اشــتباه  عمــق  از  و  اســت  برخــوردار  بســیاری 
سیاســی دولــت اوبامــا در قبــال ایــران حکایــت 

دارد.«
کــرد:  کیــد  تا سیاســی  امــور  کارشــناس  ایــن 
تغییرناپذیــر  برجــام،  قبــال  در  آمریــکا  سیاســت 
ــی  ــاره دسترس ــی درب ــای آمریکای ــام ه ــت و مق اس
کوتــاه نمی آینــد  کشــور  ایــران بــه نظــام مالــی ایــن 
اشــاره  ع  موضــو ایــن  بــه  تلویحــا  موگرینــی  و 
موگرینــی  موضــع  از  نیــز   اروپــا  مــردم  و  می کنــد 
حمایــت می کننــد. ایــن شــرایط بــه اعتبــار آمریــکا 
در دنیــا آســیب جــدی وارد می کنــد و ایــن حرکتــی 
گفت وگــو  از آن همــه  پــس  کــه  اســت   احمقانــه 
بــرای تحقــق توافــق هســته ای، حــاال بیاینــد ســر 
گذارنــد. ایــن اشــتباهی دیپلماتیــک  کاله  ایــران 

اســت.
ــکا  ــه اســتفاده آمری ــا اشــاره ب ــو دیــن ب   جیــم دبلی
از نظــام بانکــی بــه عنــوان ســالح، نه تنهــا ضــد 
ایــن  گفــت:  خــود  بلکــه ضــد متحــدان  ایــران، 
کــرد  خواهــد  مجبــور  را  اروپایی هــا  ع،  موضــو
نظــام  بــرای  کــردن جایگزیــن  پیــدا  بــه دنبــال 
بانکــی باشــند و ایــن اقــدام پیامدهــای بــدی را 

می کنــد. آمریــکا  متوجــه  درازمــدت  در 

کارشکنی های واشنگتن در اجرای برجام: در ادامه 

جنبش قطع دنباله روی از آمریکا در اروپا شکل می گیرد

امام جمعه اصفهان در مراسم رژه نیروهای مسلح:
کشور است ارتش جمهوری اسالمی، دژ مستحکم مردم و مایه عزت دین و امنیت 

حتما بخوانید!
جنبش قطع دنباله روی از آمریکا... دوشنبـــــه  30 فروردین ماه 21395
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خسارت ۲۵۵ میلیاردی 
کشاورزی اصفهان به محصوالت 

جهــاد  ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ســرمازدگی فروردیــن  اول  نیمــه  در  گفــت:   کشــاورزی 
بــه  میلیاردتومــان   ۲۵۵ بــاران  و  بــرف  بــارش  و  طوفــان 
کــرده  کشــاورزی اســتان اصفهــان خســارت وارد  محصــوالت 
اســت. اصغــر محســن زاده کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش 
ــان در نیمــه اول فروردیــن مــاه  ــاران، ســرما و طوف ــرف و ب ب
دامپــروری  و  کشــاورزی  بخــش  بــه  را  زیــادی  خســارات 
ــن  ــر ای ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــرده اس ک ــان وارد  ــتان اصفه اس
اســاس بــا توجــه بــه گزارشــات جمــع آوری شــده در نیمــه اول 
امســال بــه محصــوالت باغــی اســتان ۲۴۲ میلیــارد تومــان 
خســارات  خصــوص  در  وی  اســت.  شــده  وارد  خســارت 
وارد شــده بــه محصــوالت زراعــی اســتان اصفهــان در نیمــه 
اول فروردیــن مــاه نیــز ابــراز داشــت: بــه ایــن بخــش نیــز در 
آخریــن بــرآورد 7 میلیــارد تومــان خســارت وارد شــده اســت. 
کشــاورزی  گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
همچنیــن بــه وارد شــدن 6 میلیــارد تومــان خســارت بــه 
بخــش دامپــروری و کندوهــای زنبور عســل اســتان اصفهان 
ریــزش  بخــش  در  خســارت  ایــن  افــزود:  و  داشــت  اشــاره 
دیــوار دامپروی هــا و خســارت بــه تاسیســات بــوده اســت. 
کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت خســارات  محســن زاده 
کشــاورزان و دامپــروران تنهــا از طریــق بیمــه امکان پذیــر  بــه 
اســت، ادامــه داد: خوشــبختانه بــا پیگیری هــای صــورت 
کشــاورزان اســتان محصــوالت  کنــون 7۰ درصــد از  گرفتــه تا

کرده انــد. خــود را بیمــه 

چالش های تولیدکنندگان 
شن و ماسه اصفهان

اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه چالــش تولیدکننــدگان 
گســترش شــهر اصفهــان  ــه دلیــل  گفــت: ب شــن و ماســه 
تولیــدی  واحدهــای  و  معــادن  بــه  شــدن  نزدیــک  و 
شــن و ماســه، بــا آالیندگــی زیســت محیطی در حاشــیه 
بــه  شــورا  راســتا  ایــن  در  کــه  هســتیم  روبــه رو  شــهر 
ــی و  ــش آالیندگ کاه ــرای  ــی ب ــای عملیات ــال راهکاره دنب
همچنیــن متوقــف نشــدن تولیــد شــن و ماســه در شــرق 
اصفهــان اســت. رســول زرگرپــور جابه جایــی واحدهــای 
ــت اســتانداردهای  ــاس رعای ــر اس ــد شــن وماســه را ب تولی
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی الزم دانســت و افــزود: 
بــه جــای راهکارهــای کوتاه مــدت یــک ســاله بایــد راهکار 
تولیدکننــدگان شــن و ماســه  بــرای چالــش  بلندمــدت 
کــرد: فعــاالن ایــن بخــش بــا  کــرد. وی اضافــه  اتخــاذ 
شناســایی مناطــق قابــل صــدور مجــوز بــرای برداشــت 
از ســازمان  را  شــن و ماســه می تواننــد مجوزهــای الزم 
ــه فعالیــت خــود  صنعــت، معــدن و تجــارت دریافــت و ب
ــش  کاه ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــه دهن ــش ادام ــن بخ در ای
شــن و ماســه رودخانــه ای در اصفهــان خواســتار توجــه 
کوهــی شــد  تولیدکننــدگان ایــن بخــش بــه شــن و ماســه 
گفــت: بــا شناســایی معــادن مناســب بــرای تولیــد شــن  و 
بــه عنــوان جایگزیــن شــن و ماســه  و ماســه می تــوان 
زرگرپــور  کــرد.  اســتفاده  ظرفیــت  ایــن  از  رودخانــه ای 
کــرد: اســتان اصفهــان در نهادینــه شــدن اقتصــاد  بیــان 
مقاومتــی پیشــرو خواهــد بود؛ زیــرا ظرفیت هــای تولیدی 
کشــور دارد. و خدماتــی ایــن اســتان جایــگاه ویــژه ای در 

کننده  حضور 1۲0 مشارکت 
گیاه گل و  در پنجمین نمایشگاه 

گیاهــان  گیــاه،  گل و  پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی 
پرنــدگان  و  ماهیــان  و فضــای ســبز شــهری،  دارویــی 
کــه از اول تــا ششــم اردیبهشــت ســال جــاری  تزیینــی 
اصفهــان  اســتان  نمایشــگاه های  برگــزاری  محــل  در 
ــور 1۲۰  ــا حض ــود، ب ــزار می ش ــتان برگ ــل شهرس ــار پ کن در 
کننــده همــراه خواهــد بــود. ایــن نمایشــگاه  مشــارکت 
حضــور  بــا  مربــع  متــر   9۰۰۰ مســاحت  بــه  فضایــی  در 
همــدان  البــرز،  اســتان های  از  مشــارکت کنندگانی 
مرکــزی، مازنــدران، گیــان، کردســتان، فــارس خراســان 
کلیــد  رضــوی، تهــران، اصفهــان و آذربایجــان شــرقی 
ــال در  ــگاه امس ــر در نمایش ــرکت های حاض ــورد. ش می خ
گیاهــان دارویــی و  آپارتمانــی  گیــاه  گل و  زمینه هــای 
گل آرایــی درختچه هــای تزیینــی،  گیاهــی،  داروهــای 
پرنــدگان  و  ماهی هــا  بــذر  و  ســم  کــود،  ک،  خــا انــواع 
تزیینــی و تجهیــزات گلخانــه ای بــه نمایــش محصوالت 
و  انجمن هــا  و خدمــات خــود می پردازنــد. همچنیــن 
نشــریات مرتبــط تخصصــی نیــز حضــور فعالــی در ایــن 
رویــداد خواهنــد داشــت. حضــور پررنــگ شــرکت های 
اثربخــش  و  نزدیــک  همــکاری  گیاهــی،  داروســازی 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان  ســازمان 
کامــل ســالن ها بــر اســاس موضوعــات، اضافــه  تفکیــک 
شــدن زیرگــروه پرنــدگان تزیینــی بــه عنــوان و زمینــه 
فعالیت هــای نمایشــگاه و اضافــه شــدن بیــش از یــک 
ســالن بــه متــراژ نمایشــگاه از تفاوت هــای شــاخص ایــن 
دوره محســوب می شــود. نمایشــگاه مذکــور در ســاعات 
بازدیــد 1۵ تــا ۲۲ میزبــان حضــور عمــوم عاقه منــدان بــه 

ویــژه مخاطبــان خــاص اســت.

لزوم تشکیل پنجره واحد 
در چهارمحال و بختیاری

لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
گفــت:  اســتان  در  واحــد  پنجــره  تشــکیل  در  تســریع 
اقــدام  راســتای  در  مؤثــر  و  بــزرگ  گامــی  پــروژه،  ایــن 
ســلیمانی  قاســم  اســت.  اداری  سیســتم  در  عمــل  و 
واحــد پنجــره  تشــکیل  در  تســریع  جلســه  در   دشــتکی 
مســئول  کــه  اســت  مرکــزی  واحــد،  پنجــره  کــرد:  اظهــار 
و  اخــذ مجوزهــا  تســریع در  باعــث  و  صــدور مجوزهاســت 
صرفه جویــی در وقــت اربــاب رجــوع می شــود. وی بــا اشــاره 
گذشــته تشــکیل می شــد  بــه اینکــه ایــن مرکــز بایــد در ســال 
تصریــح کــرد: پنجــره واحــد پ از صــدور مجــوز، بــا اســتفاده از 
اینترنــت و ســایر سیســتم های اطاع رســانی بایــد بــه اربــاب 
کــه امــور مربــوط بــه اخــذ مجــوز  کنــد  رجــوع اطاع رســانی 

کنــد. درخواســتی انجــام شــده و بــه مرکــز مراجعــه 

اخبار کوتاه

و  آب  مهندســی  شــرکت  بهره بــرداری  بــر  نظــارت  معــاون 
کشــور در آییــن آغــاز عملیــات اجرایــی بزرگ تریــن  فاضــاب 
ــا موافقــت  گفــت: ب ح آبرســانی روســتایی اســتان اصفهــان  طــر
رهبــر معظــم انقــاب، در بودجــه ســال 139۴ مبلــغ ۵۰۰ میلیون 
کشــور  دالر از صنــدوق توســعه ملــی بــرای آبرســانی روســتاهای 
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب  اختصــاص داده شــد. بــه 
کلنگ زنــی فــاز  و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان، آییــن 
گلســار شهرســتان  ح مجتمــع بــزرگ آبرســانی روســتایی  اول طــر
کهــرت  کــه فــاز اول آن شــامل روســتاهای خشــکرود،  خوانســار 
ویســت، ارجنــک، حســن آبــاد و حاجی آبــاد می باشــد، بــا حضــور 

دکتــر تشــیعی معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت مهندســی 
کشــور، مهنــدس محمدحســین قرائتــی مدیــر  آب و فاضــاب 
اصفهــان اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت   عامــل 
بهمنــی، مدیــر کل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری 

اصفهــان و مســئوالن شهرســتان برگــزار شــد.
رفع مشکل پرت آب و اصالح شبکه

کــه در روســتای ویســت  ایــن مراســم  حمیدرضــا تشــیعی در 
گرفتــه  بــا تقدیــر از تاش هــای صــورت  خوانســار برگــزار شــد 
گفــت:  شهرســتان  ایــن  روســتای   ۲۲ بــه  آبرســانی  بــرای 
گرفتــه و تخصیــص  خوشــبختانه بــا هماهنگی هــای صــورت 
ــال، فــاز اول ایــن پــروژه  ــر 3۴ هــزار میلیــون ری ــغ ب اعتبــاری بال
کلیــد خــورد و پیش بینــی می شــود  از روســتای ویســت خوانســار 
ح، بیــش از ۲۰۰ هــزار میلیــون ریال  بــرای اجــرای کامــل ایــن طــر
کــرد: در خصــوص  اعتبــار مــورد نیــاز باشــد. وی خاطــر نشــان 
ح  رفــع مشــکل پــرت آب و اصــاح شــبکه نیــز از محــل اعتبــار طــر

ــد. ــد ش ــتفاده خواه ــبکه اس ــاح ش ــرای اص ــار ب گلس ــانی  آبرس
  هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم

و  آب  مهندســی  شــرکت  بهره بــرداری  بــر  نظــارت  معــاون 
کشــور بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــاب شــکوهمند  فاضــاب 
اســامی ایــران اظهــار داشــت: پیــش از انقــاب، فقــط 1۲ درصــد 

کشــور از آب شــرب بهره منــد بودنــد و در  از جمیــت روســتایی 
حــال حاضــر ایــن رقــم بــه 7۴ درصــد رســیده اســت و البتــه هنــوز 

بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم.
کل روستاهای خوانسار   تامین آب شرب 

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  مراســم،  از  دیگــری  بخــش  در 
فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تاش هــا و 
پیگیری هــای انجــام شــده بــرای اجــرای پــروژه آبرســانی بــه 
کمبــود آب شــرب مــورد  گفــت:  روســتاهای شهرســتان خوانســار 
نیــاز روســتاهای شهرســتان خوانســار بــه ویــژه در ســال های 
کــه ایــن منطقــه بــا خشکســالی مواجــه بــوده اســت منجــر  اخیــر 
بــه تعریــف ایــن پــروژه بــزرگ آبرســانی بــا هــدف تامیــن آب 

کل روســتاهای ایــن شهرســتان شــده اســت.  شــرب 
وی جمعیــت تحــت پوشــش ایــن پــروژه را حــدود ۲1 هــزار نفــر 
کرد و افزود: کل ۲۲ روســتای شهرســتان خوانســار شــامل  اعام 
دهســتان های گلســار، کوهســار و چشمه ســار از آب شــرب ســالم 

و همیشــگی بهره منــد خواهنــد شــد. 
از مســیر  کیلومتــر  کنــون 16  تا کــرد:  کیــد  تا مهنــدس قرائتــی 
لوله گــذاری از روســتای ارجنــک تــا حســن آبــاد حفــاری شــده 
کــه از ایــن پــروژه خواهــد  ــا حمایت هایــی  ــم ب اســت و امیدواری
آن  اول  فــاز  بهره بــرداری  شــاهد  نزدیــک،  آینــده ای  در  شــد 

باشــیم.
  سال اقدام و عمل

شــفعتی، فرمانــدار شهرســتان خوانســار، حضــور مدیــران ارشــد 
متخصــص در حــوزه آبرســانی بــه شهرســتان خوانســار را منشــأ 
ــا توجــه بــه نامگــداری امســال توســط  خیــر دانســت و افــزود: ب
مقاومتــی  »اقتصــاد  ســال  عنــوان  بــه  رهبــری  معظــم   مقــام 
کیدات ریاســت محتــرم جمهور در خصوص  اقــدام و عمــل« و تأ
رســیدگی بــه روســتاها و روســتاییان عزیــز، در همیــن اوایــل 
کــه اقــدام و عملــش  کلنگ زنــی پــروژه ای هســتیم  ســال شــاهد 

همزمــان بــا هــم اجرایــی شــده اســت.

ساخت بزرگ ترین پروژه آبرسانی روستایی 
استان در خوانسار

کاال آغــاز شــده و رقــم اقســاط آن  کارت اعتبــاری خریــد  توزیــع 
بــرای 6 میلیــون تومــان، حــدود ۲8۰ هــزار تومــان اســت؛ امــا 
گفتــه ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی  بــه 
کــه در صــورت  هنــوز اســتقبال مطلوبــی از آن نشــده اســت 
کافــی، ســازمان های دیگــری مشــمول ایــن  عــدم اســتقبال 

بــا  غزنــوی،  حمیدرضــا  می شــوند.  ح  طــر
خریــد  اعتبــاری  کارت  از  هنــوز  اینکــه  بیــان 
در  کــرد:  اظهــار  اســت،  نشــده  اســتقبال  کاال 
کــه ثبت نــام  حــال حاضــر بســیاری از افــرادی 
مراجعــه  و  گرفته انــد  کارت  بودنــد،  کــرده 
بــه نظــر  امــا  نیــز داشــته ایم؛  بــه فروشــگاه ها 
اســتقبال  اردیبهشــت ماه  ابتــدای  از  می رســد 
ــد. وی  ــش یاب ــد افزای ــرای خری ــگاه ها ب از فروش

کشــوری ســهمیه 3۵۰  بــا بیــان اینکــه صنــدوق بازنشســتگی 
کــه  کارت اعتبــاری دارد، ادامــه داد: در روزهــای اخیــر  هــزار 
بــا مســئوالن ایــن حــوزه صحبــت می کردیــم، تنهــا ۵۰ هــزار 
کرده انــد. ســخنگوی انجمــن  کارت اقــدام  نفــر بــرای دریافــت 
اینکــه اطاع رســانی  بیــان  بــا  لــوازم خانگــی  تولیدکننــدگان 

در  می توانــد  ســیما  و  صــدا  ماننــد  رســانه هایی  ســوی  از 
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب گفــت: ب ــر باشــد،  افزایــش اســتقبال مؤث
گذشــته مســایلی پیــش آمــد  ح در ســال   رونــد اجــرای ایــن طــر
دولــت هنــوز خــود وارد اطاع رســانی ایــن قضیــه نشــده اســت. 
کاال آغــاز شــده  کارت اعتبــاری خریــد  ثبت نــام بــرای دریافــت 
کارکنــان آمــوزش و پــرورش، بازنشســتگان  و 
تأمیــن  و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
مزایــای  و  حقــوق  مجمــوع  کــه  اجتماعــی 
اســت  تومــان  میلیــون   1.۵ از  کمتــر  آن هــا 
کننــد.  اقــدام  آن  دریافــت  بــرای  می تواننــد 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی و بازنشســتگان 
ســامانه طریــق  از  می تواننــد   کشــوری، 

خــود  درخواســت   www.samanehrefah.ir
ــر  کث کننــد. انتظــار مــی رود حدا کارت اعــام  ــرای دریافــت  را ب
کارت بــرای هــر فــرد  پــس از مــدت 1۵ روز از زمــان ثبــت نــام، 
کارت هــای  صــادر شــود. تعــداد اقســاط ۲۴ قســط و ســقف 
کثــر تــا 6 میلیــون  ارایــه شــده تــا ۴ برابــر حقــوق دریافتــی و حدا

ــود. تومــان خواهــد ب

کاال اعالم شد کارت اعتباری خرید  اقساط جدید 

ح هــای  کیــد بــر بازنگــری در طر بــا تا قایم مقــام وزیــر نیــرو 
و  کشــور  مرکــز  بــه  دریاهــا  از  کشــور  در  آب  انتقــال  بــزرگ 
گفــت: سیســتم مدیریــت  همچنیــن انتقــال بیــن حوضــه ای 
ســتار  شــد.  برچیــده  آب،  تأمیــن  اســتانی  و  منطقــه ای 

محمــودی دربــاره برنامه هــای بــزرگ انتقــال 
آب از جنــوب بــه کویــر مرکــزی ایــران، از دریای 
ح  خــزر بــه دریاچــه ارومیــه و همچنیــن مطــر
بــودن مســایل زیســت محیطی دربــاره انتقــال 
آبرســانی  پــروژه  ماننــد  حوضــه ای  بیــن  آب 
یــزد  و  اســتان های اصفهــان  بــه  بهشــت آباد 
گفــت: پروژه هــای انتقــال آب فلســفه ای دارنــد 

کشــور مــا تقریبــا منابــع آبــی شــیرین روی  و آن هــم اینکــه در 
کوه هــا قــرار دارنــد. قایم مقــام وزیــر نیــرو اظهارداشــت:  رشــته 
کوه هــای  کوه هــا بــرف و ذخیــره آبــی دارنــد و منابــع آبــی مــا در 
گــرس و البــرز قــرار دارنــد و عمــده این هــا ذخایــر اصلــی آبــی  زا
منابــع  داد:  ادامــه  محمــودی  می شــوند.  محســوب  کشــور 

کــه شــور بــوده و قابلیــت شــرب نــدارد نیــز، در دریــای  دیگــری 
کشــور آن  خــزر و خلیــج فــارس و دریــای عمــان قــرار دارد. در 
کــه آب شــیرین وجــود دارد، بــه مصــارف همــان  جاهایــی 
کشــاورزی و صنعــت از  بخش هــا می رســد و مصــارف شــرب، 

ایــن طریــق تامیــن می شــود. 
بعضــی  در  امــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  و  کشــور  مرکــزی  مناطــق  کوهپایه هــا، 
شــرب  آب  منابــع  دریاهــا،  ســواحل  حواشــی 
کشــاورزی، صنعــت و  موجــود بــرای مصــرف 
کافــی نیســت یــا بایــد از ایــن منابــع  خانگــی 
اینکــه  یــا  کنیــم  بهینــه  اســتفاده  موجــود 
وزیــر  قایم مقــام  شــود.  نمک زدایــی  دریــا  شــور  آب  منابــع 
گذشــته نیــز اســتان ها بــه صــورت  نیــرو اظهــار داشــت: در 
گانــه متقاضــی مصــرف و انتقــال آب بودنــد؛ ولــی حــاال  جدا
کــه ایــن موضــوع بایــد در یــک مدیریــت واحــد  همــه می داننــد 
ــر اســت. بررســی شــود و آرای همــه اســتان های ذی نفــع براب

افزایــش  از  ســبزی  و  میــوه  اتحادیــه  رییــس  مهاجــران،  حســین  ســید 
اظهارداشــت:  و  داد  خبــر  بــازار  در  فرنگــی  گوجــه  قیمــت  درصــدی   ۵۰
در  و  شــده  گــران  ایــن محصــول  قیمــت  کــه  اســت  یــک هفتــه  حــدود 
دلیــل  وی،  اســت.  رســیده  تومــان   3۵۰۰ تــا   ۲۵۰۰ بــه  مرکــزی  میــدان 
ــار  ــد چابه ــی مانن ــی از مناطق ــه فرنگ گوج ــه  ــش عرض کاه ع را  ــو ــن موض ای
آینــده  روز  تــا 1۵   1۰ گفــت: حــدود  و  کــرد  بندرعبــاس عنــوان  و  بوشــهر 
کمبــود را  ایــن  بــازار خواهــد شــد و  تولیــدات اندیمشــک و دزفــول وارد 
جبــران می کنــد. مهاجــران از افزایــش ۲۰ درصــدی قیمــت پرتقــال خبــر 
خ آن رو بــه  داد و افــزود: بــه تدریــج فصــل ایــن میــوه رو بــه اتمــام و نــر
کیلوگــرم پرتقــال از ۲۵۰۰  افزایــش اســت؛ ضمــن اینکــه درحــال حاضــر هــر 
گــران  تــا 38۰۰ تومــان عرضــه می شــود. رییــس اتحادیــه میــوه و ســبزی، 
قــرار داد و اضافــه  را هــم مــورد اشــاره  شــدن 3۰ درصــدی قیمــت مــوز 
ع دیگــری  کیلوگــرم مــوز از ۵۲۰۰ تــا ۵7۰۰ تومــان و نــو کــرد: قیمــت هــر 
از آن از ۴7۰۰ تــا ۵۰۰۰ تومــان اســت. مهاجــران بــا بیــان اینکــه قیمــت 
کاهــش یافتــه اســت، اظهــار داشــت: خیــار حــدود ۵۰  پیــاز و خیــار نیــز 
گلخانــه ای ایــن محصــول زیــاد ع  کــه تولیــد نــو  درصــد ارزان شــده؛ چــرا 

 است.

گفــت: پهنــای بانــد اینترنــت ایــران  وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
گیگابیــت برثانیــه افزایــش خواهــد یافــت.  ــا پایــان امســال بــه 1۲ هــزار  ت
محمــود واعظــی افــزود: افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت، از مطالبــات 
رییــس جمهــوری هنــگام دیــدار ابتــدای امســال از وزارت ارتباطــات و 
کــرد اقدام هــا بــرای افزایــش ســرعت  کیــد  ــه تا ک ــود  ــات ب ــاوری اطاع فن
انجــام شــود. وی بــه تدویــن برنامه هــای الزم بــرای تحقــق ایــن خواســته 
شــورای  جلســه  در  برنامه هــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  جمهــوری  رییــس 
گــزارش شــد و بــر اســاس آن هــا مقــرر اســت  معاونــان بــه رییــس جمهــوری 
پهنــای بانــد ینترنــت بــه 1۰ تــا 1۲ هــزار گیگابیــت برثانیــه تــا پایــان امســال 
برســد. واعظــی میــزان پهنــای باند اینترنــت در ابتــدای کار دولت یازدهم 
کــرد و یــادآور شــد: اقدام هــای انجــام  گیگابیــت بــر ثانیــه عنــوان  را 6۲۴ 
گیگابیــت بــر  کنــون، ســرعت اینترنــت را بــه ۴ هــزار  شــده از آن زمــان تا
گذشــته ارتقــا داده اســت. وزیــر ارتباطــات  ثانیــه تــا پایــان اســفندماه ســال 
بــه برنامــه طراحــی شــده بــرای رونمایــی از شــبکه ملــی اطاعــات در آینــده 
ــرعت  ــش س ــبکه و افزای ــن ش ــی از ای ــزود: رونمای ــرد و اف ک ــاره  ــک اش نزدی
ــه اطاعــات  کوتاه تریــن زمــان ب ــران اجــازه می دهــد در  کارب ــه  اینترنــت ب

دسترســی داشــته باشــند.

کشــور در توضیــح مصوبــات  کل  کمیســیون الیحــه بودجــه ســال 9۵  ســخنگوی 
مصوبــات  ایــن  براســاس  گفــت:  بودجــه 9۵  تلفیــق  کمیســیون  گذشــته  روز 
کارت ســوخت  و  بــوده  گذشــته  مبنــای ســال  بنزیــن همــان  قیمــت  مبنــای 
حــذف نمی شــود. محمدرضــا پورابراهیمــی ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه 
بودجــه ایــن ســخنان را در پاســخ بــه تذکــر علیرضــا منظــری توکلــی، نماینــده 
کــرد. علیرضــا منظــری توکلــی در تذکــری آیین نامــه ای  مــردم بافــت عنــوان 
ــات روز  ــاره مصوب کمیســیون تلفیــق درب ــه توضیحــات ســخنگوی  خواســتار ارای
ــهمیه بندی و قیمــت بنزیــن در ســال جــاری  کمیســیون دبــاره س گذشــته ایــن 
محمدرضــا  از  داشــت  عهــده  بــر  را  جلســه  ریاســت  کــه  الریجانــی  علــی  شــد. 
کمیســیون توضیحاتــی ارایــه  پورابراهیمــی خواســت دربــاره مصوبــات دیــروز 
کمیســیون تلفیــق  دهــد. پورابراهیمــی اظهــار داشــت: دربــاره موضــوع بنزیــن در 
ــه تصویــب  کارت ســوخت ب کــه اســتفاده از  ــود  کارت ســوخت ب موضــوع بحــث 
کــه قیمت هــای ســال 9۴ مبنــا قــرار  نماینــدگان رســید و این گونــه مصــوب شــد 
کارت ســوخت  کــرد. وی ادامــه داد:  گیــرد و قیمت هــا هیــچ تغییــری نخواهــد 
ــزان مشــخصی از مصــرف و  حــذف نمی شــود و در خصــوص اخــذ عــوارض و می
کــه دولــت بررســی  کردیــم  کردیــم و مصــوب  گــذار  قیمت بنــدی آن را بــه دولــت وا

ــزان مشــخصی بیشــتر باشــد از آن عــوارض بگیــرد. ــر از می گ ــه ا ک ــد  کنــد و ببین

گوجه فرنگی ۲ برابر شد قیمت 

وی اپل گمانه زنی درباره خودر
و  ی ایــن خــودر ی، طراحــی ظاهــر ی اپــل در قالــب تصاویــر وســاز وژه خودر ویــی موتورترنــد در گزارشــی دربــاره پــر وب ســایت خودر
ح هــا را تاییــد نکــرده اســت. را حــدس زده اســت. ایــن تصاویــر حدســیات موتورترنــد اســت و در واقــع اپــل بــه طــور رســمی ایــن طر

در قاب تصویر

ح های انتقال آب جزییات بازنگری در طر

کارت سوخت حذف نمی شودافزایش پهنای باند اینترنت ایران

کوتاه از اقتصاد

کرد: مدیر عامل بانک مسکن اعالم 

 وام ساخت مسکن 
1۵0 میلیون تومان شد 

نشســت خبــری مدیــر عامــل مســکن حــاوی اخبــار 
مهــم و تــازه ای در حــوزه تســهیات دهی ســال 139۵ 
بــود. افزایــش وام ســاخت مســکن، فــروش اقســاطی 
و همچنیــن افتتــاح حســاب امانــی نــزد ایــن بانــک از 
اهــم ایــن اخبــار اســت. محمــد هاشــم بت شــکن بــا 
تشــریح جزییــات برنامه هــای بانــک مســکن در ســال 
جــاری بــا اشــاره ســه اقــدام مهــم اجرایــی در حــوزه 
افزایــش  بــه  بانــک،  ایــن  اعتبــاری  سیاســت های 
ســقف تســهیات مشــارکت مدنــی ســاخت اشــاره کرد. 
وی از دریافــت مجــوز از بانــک مرکــزی و تایید شــورای 
پــول و اعتبــار بــرای باالبــردن ســقف فــردی مشــارکت 
کل ســرمایه گذاری در ایــن  ــا 8۰ درصــد  ــه ت ک ســاخت 
بخــش بــدون احتســاب قیمــت زمیــن را دربرگرفتــه 
و بــه ازای آن تســهیات پرداخــت می کنــد، ســخن 
اســت  کــرده  اعــام  بت شــکن  کــه  آن طــور  گفــت. 
کــه بتوانــد تکنولــوژی جدیــد  شــرکت های انبوه ســازی 
ــه ازای آن موجــب صرفه جویــی  ــرده و ب ک کشــور  وارد 
و بهــره وری انــرژی شــوند، از ایــن مزیــت برخوردارنــد 
کــه بــه ازای هــر واحــد مســکونی بتواننــد 1۵۰ میلیــون 
در  رقــم  ایــن  کننــد؛  دریافــت  تســهیات  تومــان 
ج، مشــهد، اهــواز شــیراز  کــر شــهرهای تهــران، تبریــز، 

و اصفهــان قابــل اجراســت.
وام ساخت ساده

در  انبوه ســازانی  گفــت:  بیشــتر  توضیحــات  در  وی 
بیشــتر  جمعیــت  بــا  شــهرهای  و  اســتان ها  کــز  مرا
تــا 13۰ میلیــون تومــان و در ســایر  نفــر  از ۲۰۰ هــزار 
شــهرها تــا 1۰۰ میلیــون تومــان می تواننــد از تســهیات 
اســت  حالــی  در  ایــن  شــوند؛  بهره منــد  ســاخت 
دریافــت  تســهیات  بخواهــد  انبوه ســازی  گــر  ا کــه 
کــرده، امــا ســاخت  و ســاز وی بــا تکنولــوژی جدیــد 
بــه  و  نباشــد  همــراه  بهــره وری  و  صرفه جویــی  و 
باشــد  داشــته  معمولــی  ساخت وســاز  یــک   عبارتــی 
 در شــهرهای نامبــرده شــده تــا 13۰ میلیــون تومــان 
کــز اســتان ها و شــهرهای بیشــتر از ۲۰۰ هــزار نفــر   در مرا
 7۰ تــا  نیــز  شــهرها  ســایر  در  و  تومــان  میلیــون   9۰
میلیــون تومــان بــه ازای هر واحد مســکونی تســهیات 

مشــارکت مدنــی ســاخت دریافــت می کننــد.
ح تضمین معامالت فروش اقساطی طر

بــه  مســکن  بانــک  عامــل  مدیــر  کــه  دیگــری  خبــر 
کــه  بــود  آن اشــاره داشــت بحــث فــروش اقســاطی 
ح و ایــن بانــک بــا انبوه ســازان در رابطــه  مدت هــا مطــر
ــه  ــر آنچ ــت. بناب ــته اس ــیاری داش ــرات بس ک ــا آن مذا ب
عضــو  انبوه ســازان  کلیــه  داد،  توضیــح  بت شــکن 
انجمــن صنفــی می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــعب اصلی 
اســتان ها و همچنیــن  در  بانــک مســکن  مرکــزی  و 
ح  شــش شــعبه اصلــی ایــن بانــک در تهــران از ایــن طــر
اســتفاده کننــد. بــر ایــن اســاس انبوه ســازان می تواننــد 
تضمینــی  بدهــی  ســقف  کــه  قــرارداد  درصــد   ۵۰ تــا 
همچنیــن  و  نباشــد  تومــان  میلیــون   1۵۰ از  بیــش 
تومــان  میلیــون   3 از  بیــش  بــه  ماهیانــه  اقســاط 
کننــد؛ در عیــن حــال  ح اســتفاده  نرســد، از ایــن طــر
ــر  ــه معتب ک واحــد مســکونی دارای پروان ــا ــد پ ــه بای ک
ــن  ــد. ای ــته باش ــال از آن نگذش ــش از 1۰ س ــد  و بی باش
ــر  ــه مدی گفت ــر  ــا ب ــه بن ک ــی اجــرا می شــود  ح در حال طــر
عامــل بانــک مســکن بــا توجــه بــه اینکــه انبوه ســازان 
بــدون  را  خــود  مســکونی  واحدهــای  می خواهنــد 
دریافــت تســهیات و بــا توافــق بیــن خــود و خریــدار بــه 
فــروش رســانده، امــا از عــدم پرداخــت اقســاط همــواره 
نگــران هســتند، بــا ورود بــه بانــک مســکن و تضمیــن 
گــر  معامــات فــروش اجرایــی می شــود؛ در ایــن حالــت ا
قســطی بــا تاخیــر پرداخــت شــود، ایــن بانــک مســکن 
کــه نســبت بــه واریــز آن اقــدام خواهــد  خواهــد بــود 
کــرد. از دیگــر شــرایط مربــوط بــه دوره اقســاط و ۵۰ 
ح تضمیــن معامــات  ماهــه بــودن آن اســت. در طــر
بانــک  کــه  مؤثــری  کارمــزد  خ  نــر اقســاطی  فــروش 
کثــر ۲.3 درصــد اســت. مســکن دریافــت می کنــد حدا

حساب های امانی
موضــوع  دیگــر  امانــی  حســاب های  فعال ســازی 
بت شــکن  امــروز  خبــری  نشســت  در  شــده  ح  مطــر
در  مســکن  بانــک  عامــل  مدیــر  کــه  آن طــور  بــود. 
داد، پیش فروشــنده  توضیــح  ح  طــر ایــن  بــا  رابطــه 
بانــک مســکن  نــزد  کوتاه مــدت  یــک حســاب  بایــد 
کنــد؛ در ایــن حالــت خریــدار مبلــغ پیش فــروش  بــاز 
را بــه ایــن حســاب واریــز و بانــک مســکن نیــز بــا نظــر 
کار مطابق  مهندســان ناظر و طبق پیشــرفت فیزیکی 
بــه  را  پیش فــروش  مبلــغ  طرفیــن  بیــن  قــرارداد  بــا 
حســاب پیش فروشــنده واریــز می کنــد. وی در رابطــه 
ــاره حســاب های امانــی  کارمــزد بانــک مســکن درب ــا  ب
کــه بــرای هــر قــرارداد مبلــغ ثابــت 1۰۰ هــزار  گفــت  نیــز 
کل ارزش قــرارداد  تومــان و در مجمــوع نیــم درصــد 

دریافــت خواهــد شــد.
تکمیل مسکن مهر

ــه ســایر برنامه هــای ایــن بانــک در ســال  بت شــکن ب
گفــت: ارایــه تســهیات  جدیــد نیــز اشــاره داشــت و 
بــرای تکمیــل مســکن مهــر تــا ســقف ۵۵ هــزار میلیــارد 
و  مســکن  جدیــد  صندوق هــای  تاســیس  تومــان، 
ــی  ــد تامیــن مال ــای جدی ــاختمان، توســعه راهکاره س
ــازار ســرمایه، جــذب  از طریــق انتشــار اوراق مالــی در ب
ســرمایه گذاری خارجــی بــه ویــژه از طریــق ایرانی هــای 
کشــور و همچنیــن راه انــدازی لیزینــگ مســکن  ج  خــار
کار ایــن بانــک قــرار  بــا مجــوز بانــک مرکــزی در دســتور 
دارد. مدیــر عامــل بانــک مســکن از تصویــب افزایــش 
بودجــه 139۵ در  قالــب  بانــک مســکن در  ســرمایه 
گفــت: بنــا بــر مصوبــه مجلــس بــا  مجلــس خبــر داد و 
پیشــنهاد افزایــش ســرمایه ایــن بانــک موافقــت شــده 
امــوال  از  تومــان  میلیــارد  هــزار  اســاس ۵  ایــن  بــر  و 
غیرمنقــول وزارت راه و شهرســازی بــه فــروش رســیده 
و بــه عنــوان افزایــش ســرمایه بانــک مســکن اعمــال 
ع موجــب افزایــش تــوان  کــه ایــن موضــو خواهــد شــد 

می شــود. بانــک  تســهیات دهی 

حتما بخوانید!
3افزایش پهنای باند اینترنت ایران دوشنبـــــه  30 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 133 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع یخچال )تومان(

یخچال و فریزر ساید بای 
ساید سامسونگ مدل 

Rosso

یخچال و فریزر ساید بای 
ساید سامسونگ مدل

HM24SW

6.878.000

5.280.000

6.623.000

7.739.000

9.480.000

6.320.000

8.350.000

یخچال و فریزر ساید بای 
SX- ساید ال جی مدل

B532S

یخچال و فریزر ساید بای 
SX-   ساید ال جی مدل

P428T

قیمت یخچال و فریزر 
ساید بای ساید دوو مدل  

311-FRS

یخچال و فریزر ساید بای 
SR-  ساید اسنوا مدل

S928LW

 یخچال و فریزر ساید بای 
 KAN ساید بوش مدل

NE 58A70



تولید محصوالت ویژه فوالد مبارکه
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  تولیــد  روش هــای  و  متالــورژی  مدیــر 
گفــت: تولیــد محصــوالت ویــژه شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
30 درصــد افزایــش یافــت. غالمرضــا جوانمــردی اظهار داشــت: 
محصــوالت مــورد مصــرف در صنایــع خودروســازی، مخــازن 
گاز، ســازه های ســاختمانی بــا  تحــت فشــار، صنایــع نفــت و 
کربــن بــاال بــرای عملیــات حرارتــی از  گریــد  اســتحکام زیــاد و 
نمونــه گریدهــای تولیــدی محصــوالت ویــژه اســت. وی حــدود 
40 درصــد محصــوالت صادراتــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان 
را محصــول ویــژه برشــمرد و افــزود: ســال گذشــته یــک میلیــون 
کــه  و 700 هــزار تــن محصــول ویــژه در فــوالد مبارکــه تولیــد شــد 
ایــن میــزان 30 درصــد بیشــتر از برنامــه تولیــد محصــوالت ویــژه 
اســت. مدیــر متالــورژی و روش های تولید شــرکت فــوالد مبارکه 
کربــن  کششــی IF بــا مقــدار  کــرد: فــوالد فــوق  اصفهــان تصریــح 
کمتــر از 3 هــزارم درصــد، همچنیــن فوالدهــای میکروآلیــاژی 
و  ســیتروئن  پــژو  اســتاندارد  تحــت  متوســط  اســتحکام  بــا 
فوالدهــای میکروآلیــاژی بــا اســتحکام و انعطاف پذیــری زیــاد 
کاربرد دارد.  کشــنده های ســنگین و تریلرها  در ســاخت شاســی 
کشــورهای  ــازار هــدف محصــوالت ویــژه،  وی بیــان داشــت: ب

اروپایــی اســت.

بازدید مجازی اصفهان 
با »شهرنما«

معاونــت  برون ســپاری  و  الکترونیــک  شهرســازی  مدیــر 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان گفــت: بــا راه اندازی 
ســامانه شــهرنما، شــهروندان اصفهانــی می تواننــد بــه صــورت 
مجــازی هــر نقطــه از شــهر را بــدون مراجعــه حضــوری بازدیــد 
کننــد. وحیــد مهدویــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه شــهرنما 
بــه عنــوان یکــی از 35 ســامانه شهرســازی الکترونیــک اظهــار 
ــه  ــهرداری ب ــه 13 ش ــامانه در منطق ــن س ــدازی ای ــا راه ان ــرد: ب ک
کــه شــهروندان در  عنــوان پایلــوت، ایــن امــکان وجــود دارد 
هــر مــکان و در هــر زمــان، حســب نیــاز خــود و بــدون مراجعــه 
حضــوری بــه محــل مدنظر، بازدید مجازی را در بســتر اینترنت 
از هــر نقطــه از محــدوده منطقــه 13 شــهرداری داشــته باشــند. 
کنــون عملیــات برداشــت میدانــی تصاویــر 360 درجــه معابــر  تا
ســطح شــهر در 12 منطقــه شــهرداری توســط شــرکت پیمانــکار 
و تحــت نظــارت فنــی ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان انجــام 
شــده و 3 منطقــه باقی مانــده، تــا پایــان اردیبهشــت بــه اتمــام 
گام مؤثــری  خواهــد رســید. مهدویــان ادامــه داد: ایــن اقــدام 
در مســتندنگاری ســه بعــدی از تمــام معابــر، ســاختمان ها و 
عــوارض شــهری بــا امــکان مشــاهده شــهر در فضــای مجــازی 
ــاز  ــدون نی ــد ب ــان می توانن گفتنــی اســت تمــام متقاضی اســت. 
esup.isfahan. بــه رمــز عبــور و صرفــا بــا مراجعــه بــه ســایت

گوشــی همــراه خــود  ir یــا بــا نصــب برنامــه شــهرنما روی 
کننــد. )اندرویــد(، از امکانــات ایــن ســامانه اســتفاده 

 اخبار کوتاه 

 7 هزار یتیم اصفهانی 
42 هزار حامی دارند

ــان  ــتان اصفه ــی)ره( اس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت کل  ــر  مدی
کــه  دارد  وجــود  یتیــم   891 و  هــزار   7 اســتان،  در  گفــت: 
42 هــزار حامــی دارنــد. حمیدرضــا شــیران بــا بیــان اینکــه 
کــه 30  500 هــزار صنــدوق صدقــات در اســتان وجــود دارد 
و  خانه هــا  در  مابقــی  و  عمومــی  معابــر  در  صنــدوق  هــزار 
گذشــته، مبلــغ  کــرد: در یــک ســاله  مغازه هــا اســت، اظهــار 
24 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان از ایــن صندوق هــا جمــع 
کــه نســبت بــه ســال 1393، 7 درصــد رشــد داشــته   آوری شــد 

است. 
کمیتــه امــداد  کمک هــای مردمــی بــه  کل  وی بــا بیــان اینکــه 
کــرام ایتــام و نــذورات در  اســتان در بخــش صدقــات، زکات، ا
گذشــته 72 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان بــوده اســت  ســال 
گذشــته 12 درصــد  کــرام و ایتــام در ســال  افــزود: در بخــش ا
ــاب  ــه حس ــی را ب ــرام مبالغ ک ح ا ــر ــان ط ــتیم و حامی ــد داش رش

کردنــد. ایتــام واریــز 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان اصفهــان  کل   مدیــر 
کــه  کــرد: در اســتان 7 هــزار و 891 یتیــم وجــود دارد  اضافــه 
کــه توســط  42 هــزار حامــی دارنــد. بــه طــور متوســط مبالغــی 
حامیــان بــه حســاب ایتــام واریــز می شــود در مــاه 170 هــزار 
کمیتــه  کمک هــای  کــه ایــن میــزان بــه غیــر از  تومــان اســت 

امــداد اســت.

دانشگاه یزد برای جذب پژوهشگر 
پسادکترا فراخوان داد

بــا صنــدوق  یــزد در چارچــوب مفــاد تفاهم نامــه  دانشــگاه 
کشــور، از بیــن دارنــدگان  حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  تاییــد  مــورد  دکتــرای  مــدرک 

می کنــد. پذیــرش  پســادکترا  پژوهشــگر  فنــاوری، 
فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت  ســوی  از  کــه  فراخوانــی  در   

اســت:  آمــده  شــده،  منتشــر  یــزد  دانشــگاه 
ایــن معاونــت در نظــر دارد از بیــن دارنــدگان مــدرک دکتــرای 
زمــان  از  کثــر ســه ســال  کــه حدا علــوم  وزارت  تاییــد  مــورد 
بــه جــذب  اقــدام  باشــد،  آن هــا نگذشــته  دانش آموختگــی 

کنــد. )بــا دوره یک ســاله(  پســادکترا  پژوهشــگر 
کســب اطالعــات  تــا بــرای   از عالقه منــدان خواســته شــده 
بیشــتر دربــاره شــرایط و نحــوه حمایــت از پژوهشــگران، بــه 
فنــاوران  و  پژوهشــگران  از  حمایــت  صنــدوق  وب ســایت 
بــر فراخــوان اعــالم  کننــد. بنــا  کشــور insf.gov.ir مراجعــه 
فرصــت   95 اردیبهشــت ماه  پایــان  تــا  متقاضیــان  شــده، 
کتبــی، ســوابق علمــی و پژوهشــی خــود را از  دارنــد درخواســت 
طریــق پســت الکترونیــک بــه اســتاد پذیرنــده مربــوط و آدرس 

کننــد. ارســال   research[at]offices.yazd.ac.ir

اخبار کوتاه

  وضعیــت آب ســد زاینــده رود در هفته هــای 
کیمیای وطن

  علی زندیه

گذشــته آمــار بســیار نگران کننــده ای داشــت 
کارشناســان هشــدارهای  از  بــود بســیاری  کــه ســبب شــده 
امــا  کننــد؛  ح  کاهــش مصــرف مطــر بــا  رابطــه  را در  جــدی 
گذشــته، ســبب شــد امیــد بــه خــروج  بارش هــای اواخــر هفتــه 
از بحــران کمبــود آب در دل بســیاری زنــده شــود. بــرای اطــالع 
علــی  بــا  زاینــده رود  ســد  آب  میــزان  چگونگــی  از  دقیق تــر 
منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون  بصیرپــور 

اصفهان به گفت وگو نشستیم.
شرایط همچنان بحرانی

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره 
گفــت: بارندگی هــای اخیــر  بارش هــای اخیــر و تأثیــرات آن 
باعــث شــد حجــم آب پشــت ســد زاینــده رود، 25 میلیــون متــر 
مکعــب افزایــش یابــد؛ امــا ایــن موضــوع بــه معنــای خــروج از 

کمبــود آب و خشکســالی نیســت.  شــرایط بحرانــی 
کیمیــای وطــن  گفت وگــوی اختصاصــی بــا  علــی بصیرپــور در 
ــه آب ورودی ســد  ک ــر باعــث شــده  ــزود: بارندگی هــای اخی اف
کنــد و بــه  زاینــده رود، 80 متــر مکعــب بــر ثانیــه افزایــش پیــدا 

150 متــر مکعــب بــر ثانیــه برســد.

کاهش میزان آب سد در مقایسه با سال 94
ــا پیــش از ایــن، میــزان آب ذخیــره شــده در  وی ادامــه داد: ت
پشــت ســد 260 میلیــون متــر مکعــب بــود و بارندگی هــای 
اخیــر ایــن میــزان را بــه 285 میلیــون متــر مکعــب رســاند؛ امــا 
ایــن میــزان در مقایســه بــا ســال قبــل بســیار پایین تــر اســت؛ 
گذشــته در همیــن زمــان، میــزان آب ذخیــره شــده  زیــرا ســال 
پشــت ســد حــدود 400 میلیــون متــر مکعــب بــود. بصیرپــور 
تــا حــدی  بــه ســد،  ایــن میــزان آب ورودی  کــرد:  تصریــح 
اصفهــان  شــرق  کشــاورزان  آب  تامیــن  بــرای  را  نگرانی هــا 
کاهــش داد. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب  را 
کــم  منطقــه ای اصفهــان افــزود: در حــال حاضــر بایــد دســت 
200 میلی متــر در حــوزه زاینــده رود بــارش داشــته باشــیم تــا 
میــزان آب بــه حــد متوســط خــود برســد. وی در خصــوص 
اصفهــان  محــدوده  در  زاینــده رود  آب  شــدن  بســته  زمــان 
جــاری  شــهروندان  خــرداد،  اواســط  از  کــرد:  خاطرنشــان 
کم آبــی بــاز  نبــودن آب زاینــده رود در اصفهــان را بــه دلیــل 

کــرد. هــم مشــاهده خواهنــد 
کید بر صرفه جویی تا

تمــام  در  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  داد:  ادامــه  او 

کشــاورزی همچنــان بایــد جــزو  بخش هــای شــرب، صنعــت، 
الزامــات باشــد. معــاون بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای 
گل آلــود بــودن و همچنیــن وجــود شــاخ و بــرگ  اصفهــان، 
ــه دلیــل وقــوع ســیالب در پاییــن  ــه را ب در ســطح آب رودخان
گفــت: تــا دو ســه روز  کــرد و  دســت ســد زاینــده رود عنــوان 

آینــده، آب زاینــده رود شــفاف خواهــد شــد.
زاینده رود و پدیده خشکسالی

کشــاورزان  کشــت  بــرای  زاینــده رود  اســت آب ســد  گفتنــی 
شهرســتان اصفهــان 17 ایــن مــاه بــاز شــد و بــه محــل ســد 
آبشــار در شــرق اصفهــان رســید تــا بــا توزیــع آن بیــن کشــاورزان 
کشــت بهــاره در ایــن منطقــه آغــاز شــود.  شــرق اصفهــان، 
کشــت غلــه پاییــزه در شــرق شهرســتان اصفهــان  ســطح زیــر 
کمتــر از یــک ســوم  کــه ایــن رقــم  حــدود 28 هــزار هکتــار اســت 

کشــت اســت. از وســعت اراضــی در دوران رونــق 
کشــاورزان  پاییــزه  کشــت  بــرای  زاینــده رود  رودخانــه  آب   
شــرق اصفهــان پارســال در دو مرحلــه در روزهــای 15 آبــان 
کشــاورزان شــرق  و اول اســفند رهاســازی شــد. ســهم حقابــه 
اصفهــان از زاینــده رود حــدود 400 میلیــون متــر مکعــب اســت. 
زاینــده رود از ارتفاعــات چلگــرد در چهــار محــال و بختیــاری و 

نیــز کوه هــای فریدونشــهر در غــرب اســتان اصفهــان بــه شــکل 
گرفتــه و پــس از  کوچــک از هــم جــدا سرچشــمه  رودهــای 
درآمیختــن در دریاچــه ســد زاینــده رود به صــورت رودخانه ای 
واحــد بــه ســمت اصفهــان و تــاالب گاوخونــی جاری می شــود. 
و  و چهارمحــال  اصفهــان  اســتان  دو  از  زاینــده رود  حوضــه 
کــه 93 درصــد از مســاحت و 98  بختیــاری تشــکیل شــده 
درصــد از جمعیــت تحــت پوشــش ایــن حوضــه در اســتان 
اصفهــان و 7 درصــد از مســاحت و 2 درصــد از جمعیــت تحــت 

پوشــش آن در اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد. 
ایــن رودخانــه بــه عنــوان بزرگ تریــن جریــان آبــی منطقــه 
خشکســالی  پدیــده  بــا  اخیــر  ســال های  در  ایــران  مرکــزی 
افزایــش برداشــت و ســوء مدیریــت منابــع آب مواجــه و در 
خشــکی  بــا  ســال  ماه هــای  بیشــتر  در  پایین دســت  محــل 

بــوده اســت. مواجــه 

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بارش های اخیر به معنی خروج از بحران خشکسالی نیست

   مدیــر کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان اصفهــان 
کیمیای وطن

زهرا نصیری

کــه در  از مجلســی ها خواســت تــا بــرای ایراداتــی 
قانــون تعییــن و تکلیــف اراضــی دارد، هوشــمندانه عمــل و نواقــص 

این قانون را برطرف کنند .
علــی بهبهانــی پــس ازآنکــه ســال 92 ایــن مســئولیت را در اصفهــان 
پذیرفــت، در نشســت دوم خــود بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه 
کــه ایــن قانــون بــرای مــردم ایجــاد می کنــد  از مهم تریــن مشــکالتی 
گــر ملــک زمیــن  گفــت: ا بالتکلیفــی مــردم بــرای زمینشــان اســت، 
اربــاب رجــوع در شــهر باشــد، بــه وی ســند داده نمی شــود؛ در ایــن 
زمــان شــخص بایــد بــه شــهرداری رجــوع کند تا بــرای ســاخت به وی 
پروانــه ارایــه شــود. در ایــن زمــان هــم شــهرداری از وی تقاضــای ســند 
مــی کنــد و ایــن تعارض هــا باعــث می شــود کــه شــهروندان بال تکلیف 
باشــند.  وی افــزود: پیشــنهاد مــا، ایــن اســت که ســند احــداث اعیانی 
در قانــون تعییــن تکلیــف و حــذف شــود؛ زیــرا شــرایط کنونــی بیــش از 
تــوان مــردم اســت و در صــورت تــداوم آن، زمیــن بدون شناســنامه و از 
کــه یکــی از اغلــب  طریــق قولنامــه بــه چندیــن فــرد فروختــه می شــود 
اســت. وی در  دلیــل  بــه همیــن  مشــکالت پرونده هــای قضایــی 
البــه الی صحبت هــای خــود همچنیــن بــه نکتــه ای ظریــف و مهــم  

کــرد و پــرده از تخلفاتــی کــه در برخــی از دفتــر خانه هــای رســمی  اشــاره 
گرفتــه بیــن  می شــد، برداشــت و افــزود: متاســفانه بــا تبانــی  صــورت 
ــغ  ــه و شــعب محــل صــدور رای، برخــی از ســردفتری ها مبال دفترخان
کــه  کردنــد  هنگفتــی را بــرای صــدور طــالق از مراجعــان دریافــت مــی 
گرفتــه حتــی مشــخص شــد یــک ســردفتری  بــا بررســی های صــورت 
در طــول 10 ماهــه ســال 93،  175 میلیــون تومــان از ایــن محــل درآمــد 

داشــته اســت.
کار درســت  بهبهانــی ، مکــررا در صحبت هــای خــود شــرط انجــام 
را رضــای خــدا و خدمــت بــی منــت بــه بنده هــای خــدا دانســت و 
کوچــک بــرای خــود  کار  کــه از انجــام یــک  گریــزی زد بــه مدیرانــی 
گونــه  ایــن  بــا  افــزود: وقتــی  تبلیغاتــی مــی ســازند و  تریبون هــای 
کــه یــک ســردفتری بــه  تخلفــات در دفاتــر طــالق روبــه رو شــدیم  
جــای دریافــت 190 هــزار تومــان هزینــه بــرای صــدور دفترچــه طــالق تا 
کــرده اســت ایــن  یــک میلیــون تومــان از مراجعــان پــول دریافــت مــی 
کل دادگســتری اســتان اصفهــان ارجــاع دادیــم  موضــوع را بــه رییــس 
و ایشــان نیــز ســریع بــرای ایجــاد بخــش فنــی بــرای هدفمنــد شــدن 

ــد . کردن ــدام  ــالق اق ــکام ط اح
وصــول درآمــد 350 درصــدی ثبــت اســتان اصفهــان بــه خزانــه 

دولت
وی درایــن بــاره توضیــح داد: از ایــن پــس احــکام طــالق بــه صــورت 
از  بســیاری  درب  تــا  شــود  مــی  ارجــاع  طــالق  دفاتــر  بــه  گردشــی 
ک  تخلفــات در ایــن زمینــه بســته شــود. مدیــر ثبــت اســناد و امــال
ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای برخــورد در ایــن مســیر ب اســتان اصفهــان ب
ســختی های بســیاری روبــه رو بودیــم، افــزود: در بعضــی مواقــع حتــی 
کــه البتــه ایــن موضــوع بــدون  شــکایت ها بــه تهــران و قــم رســید 
مطــرح شــدن تخلفاتــی بــود کــه ســردفتری ها  انجــام داده بودنــد؛  اما 
مــا  بــا قاطعیــت ایســتادیم تــا حــق مــردم ضایــع نشــود؛ چــون چیــزی 

بــرای از دســت دادن نداشــتیم.
بهبهانــی از وصــول درآمــد بــاالی ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان 
کــه  نیــز در ســال 94 ســخن بــه میــان آورد و بیــان داشــت: ســهمی 
ــارد و 580 میلیــون   ــود، 28 میلی گرفتــه شــده ب ــرای اســتان در نظــر  ب
تومــان بــود؛ امــا مــا توانســتیم درایــن ســال 110 میلیــارد تومــان وصــول 

درآمــد داشــته باشــیم  و مــا 350 درصــد بیشــتر از طــرح مصوب وصولی 
داشــته ایم.  ایــن افزایــش درآمــد از ســوی اســتان اصفهــان در حالــی 
کــز ســازمان اســناد و امــالک  کــه بیشــتر دفاتــر و مرا انجــام شــده اســت 
درشهرســتان های اســتان اســتیجاری اســت و هنــوز از یــک مــکان 
ملکــی برخــوردار نیســتند؛ ولــی مــا شــاهد هســتیم کــه قانــون 8 درصــد 
ایــن درآمــد را بــه شــهرداری ، 50 درصــد دولــت ، 42 درصــد بــه هــالل 
کــرده اســت؛ امــا  احمــر و اخیــرا نیــز ســهمی بــرای زندان هــا مشــخص 
کــه از ایــن درآمــد واریــزی بــه خزانــه بهــره نمی بــرد، اداره  تنهــا جایــی 

اســناد و امــالک اصفهــان اســت.
ــد در  ــرای ایجــاد ســاختمان جدی ــه ب ک ــم  ــد بگوی ــرد: بای ک ــد  کی وی تا
کــه بایــد مبلــغ  اصفهــان بیــش از یــک میلیــارد تومــان بدهکارهســتیم 
گونــه ای از محــل اعتبــارات ملــی  یــا اســتانی تامیــن شــود؛ چــرا  آن بــه 
کــه نبایــد اصفهــان همیشــه بیشــترین درآمــد را رای خزانــه داشــته 

کمتریــن ســهم و اعتبارنصیبــش شــود. باشــد؛ امــا 
ایــن مدیــر در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل ســازمان اســناد و 
کشــور یــک هــزار و 60 میلیــارد تومــان بــه خزانــه دولــت واریــز  امــالک 
کــرده اســت، اظهــار داشــت:رقم تخصیصــی دولــت بــه ایــن ســازمان 

در ســال جــاری، تنهــا 75 میلیــارد تومــان اســت .    

کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان: مدیر 
سند احداث اعیانی در قانون تعیین تکلیف و حذف شود

حتما بخوانید!
بازدید مجازی اصفهان با »شهرنما« دوشنبـــــه  30 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 133 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی حصر وراثت آ
وقــی دارای شناســنامه شــماره 27  بــه شــرح دادخواســت  ز خانــم زهــرا طالبــی خر
بــه کالســه 39/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 
وقــی  ز وان حســین طالبــی خر ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر وراثــت نمــو
د زندگــی  و د بــدر یــخ 1395/01/02 اقامتــگاه دائمــی خــو بشناســنامه 95 در تار
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-رقیــه رمضانــی نــژاد 
ــی ش.ش 6400   )3  ــی(  )2(مجتب ــر متوف ــر  ش.ش 3819 )همس ــی اکب ــد عل زن فر
( محمــد رضــا  ش.ش 4506 )4( مصطفــی ش.ش 2330  )5( مجیــد ش.ش 
طالبــی  همگــی   5100045744 ش.ش  یــم  مر  )7(  27 ش.ش  زهــرا   )6(  69
یفات مقدماتــی  زنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــر زنــد حســین  )فر وقــی فر ز خر
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه  از متوفــی نــزد او باشــد از تار

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  بــه تار الــف  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/126/م 
95/01/26

گهی حصر وراثت آ
شــرح  بــه    92 شــماره  شناســنامه  دارای  وقــی  ز خر ســلطانی  زهــرا  خانــم 
ایــن دادگاه درخواســت  از  بــه کالســه 38/95 ش ح 1 )وراثــت(  دادخواســت 
فاطمــه  وان  شــادر کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  ده  نمــو وراثــت  حصــر  گواهــی 
د  خــو دائمــی  اقامتــگاه   1394/12/23 یــخ  تار در   67 بشناســنامه  اســماعیل 
ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-رضــا  ــه ورث د زندگــی گفت و بــدر
وقــی ش.ش 92   )3 ( فرشــته  ز ســلطانیان  ش.ش 246  )2(زهــرا ســلطانیان خر
ین  وغ ســلطانیان  ش.ش 790  )5( شــیر وقــی  ش.ش 60 )4( فــر ز ســلطانیان خر
زنــدان متوفــی( اینــک بــا  زنــد ابراهیــم  )فر ســلطانیان ش.ش 578  همگــی فر
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس  انجــام تشــر
یــخ نشــر نخســتین  اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 
یــخ  بــه تار الــف  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/123/م 

95/01/26
گهی حصر وراثت آ

آقــای غــالم حســین کثیــری دولــت آبــادی دارای شناســنامه شــماره 188  بــه 
شــرح دادخواســت به کالســه 37/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواســت 
عبــاس  وان  شــادر کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  ده  نمــو وراثــت  حصــر  گواهــی 
یــخ 1394/12/28 اقامتــگاه دائمــی  کثیــری دولــت آبــادی بشناســنامه 190 در تار
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- و د بــدر خــو
زا حســین  ش.ش 407 )همســر متوفــی(   زنــد میــر زهــره رســتمی خواجــه لنگــی فر
زنــد براتعلــی ش.ش 511 )مــادر متوفــی(  )3  )2(فاطمــه کثیــری دولــت آبــادی فر
زنــد  6600224932)فر ش.ش  عبــاس   زنــد  فر آبــادی  دولــت  کثیــری  فاطمــه   )
  188 ش.ش  عبــاس  زنــد  فر آبــادی  دولــت  کثیــری  غالمحســین   )4( متوفــی( 
ــی  ــور را آگه ــت مزب ــی درخواس یفات مقدمات ــام تشــر ــا انج ــک ب ــی( این ــدر متوف )پ
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی  تار

صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  ارشــاد اســالمی 5/37/122/م  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 
95/01/26

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
برخــوار   شهرســتان  داری  آبخیــز  و  طبیعــی  منابــع  اداره   : خواهــان 

دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : اســماعیل شــیرانی بــه خواســته خلــع 
ده کــه جهــت  یــد تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان دولــت ابــاد نمــو
رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی ( شهرســتان برخــوار واقــع 
ونــده 9309983751400625   در شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کالســه پر
ــده کــه وقــت رســیدگی آن 1395/03/30 و ســاعت 10:00 تعییــن  ثبــت گردی
درخواســت  و  خوانــده  دن   بــو المــکان  مجهــول  علــت  بــه  اســت.  شــده 
خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 
د تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی  وزنامه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو ر
د  و اطــالع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــو
ر فــوق جهــت  یافــت و در وقــت مقــر نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در

رســیدگی حاضــر گــردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یــخ   شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/124/م الــف بــه تار
95/01/26

گهی حصر وراثت آ
ــادی دارای شناســنامه شــماره 7408   ــت آب آقــای ســید احمــد حســینی دول
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 36/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه 
کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  ده  نمــو وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت 
یــخ  وان ســید محمــد حســینی دولــت آبــادی بشناســنامه 59 در تار شــادر
حیــن  ورثــه  گفتــه  زندگــی  د  و بــدر د  خــو دائمــی  اقامتــگاه   1394/12/28
  340 ش.ش  الســادات  به:1-زهــره  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت 
یــم الســادات ش.ش 731   )3 ( فخــری الســادات  ش.ش 8133  )2(مر
)4( ســید حســن  ش.ش 7409  )5( ســید احمــد ش.ش 7408  همگــی 
زنــدان متوفــی( اینــک بــا  زنــد ســید محمــد  )فر حســینی دولــت آبــادی فر
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر  انجــام تشــر
یــخ نشــر  کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/126/م الــف بــه تار
95/01/26

دادنامه
ونــده:94/310 شــماره دادنامــه : 826-94/12/26  مرجــع رســیدگی  کالســه پر
شــعبه ســوم شــورای حــل اختــالف برخــوار خواهــان : علــی اصغــر میــر یونســی بــه 
وی چــاه آب پــالک 56 خوانــده   وبــر نشــانی دولــت آبــاد خیابــان آزادگان جنوبــی ر
وانــه جــزی بــه نشــانی گــز بلــوار معلــم مجتمــع  : 1-مهــرداد بابایــی 2- مرتضــی پر

مســکونی نمایشــگاه اتومبیــل قائــم 
العــاده جلســه شــعبه ســوم شــورای  فــوق  یــخ 1394/12/25 در وقــت  تار بــه 
ونــده کالســه  ــه تصــدی امضــا کننــده ذیــل تشــگیل پر حــل اختــالف برخــوار ب
ــات  ــع محتوی ــا مالحظــه جمی 310/93 ش 3 ح تحــت نظــر اســت قاضــی شــورا ب
یــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم دادرس را اعــالم و  ونــده و اخــذ نظر پر

بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
دادنامه

زنــد ســید  دی فر و در خصــوص دعــوی آقــای ســید اصغــر میــر یونســی کرهــر
زنــد رضــا و 2. آقــای  احمــد بــه طرفیــت خوانــدگان 1. آقــای مهــرداد بابایــی فر
ســند  تنظیــم  بــه  الــزام  خواســته  بــه  نادعلــی  زنــد  فر جــزی  وانــه  پر مرتضــی 
وی ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی 145-43  در رســمی یــک دســتگاه خــو
ینــه دادرســی نظــر بــه مفــاد  یــال بــه انضمــام هز د 95 مقــوم بــه پنجــاه میلیــون ر
دادخواســت تقدیمــی خواهــان و مالحظــه تصویــر مصــدق قولنامــه عــادی و 

و در یــد خواهــان کــه حکایــت از مالکیــت نامبــرده دارد  در کارت مشــخصات خــو
و اســتعالم صــورت گرفتــه از پلیــس راهــور و عــدم حضــور خوانــده ردیــف دوم 
علــی رغــم ابــالغ علــی هــذا دعــوی خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقــی و مســتندا 
بــه مــواد 219 و 220 و 457 قانــون مدنــی خوانــده ردیــف دوم را بــه حضــور در 
ــه  ین ــام خواهــان و پرداخــت هز ــه ن ــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند ب یکــی از دفات
دادرســی محکــوم مــی نمایــد و در خصــوص خوانــده ردیــف اول بــا عنایــت بــه 
اینکــه دعــوی متوجــه نامبــرده نمــی باشــد مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 84 قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی صــادر مــی گــردد رای صــادره نســبت 
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در  ــه خوانــده ردیــف دوم غیابــی و ظــرف 20 ر ب

همیــن شــورا مــی باشــد.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار

یــخ   تار بــه  الــف  ارشــاد اســالمی 5/37/125/م  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 
95/01/25

گهی حصر وراثت آ
وح الــه رنجکــش دارای شناســنامه شــماره 37  بــه شــرح دادخواســت بــه  آقــای ر
کالســه 41/95 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
وان حســین رنجکــش بشناســنامه 25  ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر نمــو
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن  و د بــدر یــخ 1394/09/20 اقامتــگاه دائمــی خــو در تار
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-معصومــه حــق شــناس آدرمنابــادی 
زنــد حســین  ش.ش 5 )همســر متوفــی(  )2(علــی اکبــر ش.ش 43   )3 ( اصغــر  فر
رســول   )6(  10 ش.ش  مهــدی   )5(   8 ش.ش  الــه  حبیــب   )4(  2277 ش.ش 
نجمــه   )9(  37 ش.ش  الــه  وح  ر  )8(  669 ش.ش  محســن   )7(  112 ش.ش 
زنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام  زنــد حســین  )فر ش.ش 236 همگــی رنجکــش فر
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی  تشــر
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار

یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  بــه تار الــف  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/132/م 
95/01/28

گهی حصر وراثت آ
شــرح  بــه    1 شــماره  شناســنامه  دارای  آبــادی  حبیــب  خانــی  فاطمــه  خانــم  
ایــن دادگاه درخواســت  از  1 )وراثــت(  بــه کالســه 35/95 ش ح  دادخواســت 
وان عصمــت  ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر گواهــی حصــر وراثــت نمــو
د  یــخ 1394/11/02 اقامتــگاه دائمــی خــو خانــی ورتونــی بشناســنامه 4768 در تار
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-فاطمــه   و بــدر
( طاهــره ش.ش 9270 )4( عفــت ش.ش  زهــرا ش.ش 13   )3   )2( 1 ش.ش 
5057  )5( رســول ش.ش 57894 )6( حســن ش.ش 85 )7( محمــد حســین 
زنــدان متوفــی( اینــک  زنــد اســداله  )فر ش.ش 80  همگــی خانــی حبیــب آبــادی فر
یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس  بــا انجــام تشــر
یــخ نشــر نخســتین  اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ آگه
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  ارشــاد اســالمی 5/37/131/م  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 
95/01/28

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
بیعــی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت حمیدرضــا  آقــای مرتضــی ر
وز  ر بــرای  و  ثبــت   94/624 کالســه  بــه  کــه  تســلیم  شــورا  ایــن  بــه  انیســیان 
وز یکشــنبه  وقــت رســیدگی تعییــن شــده  95/03/16 ســاعت  05:15 عصــر ر
اســت، نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 
وزنامه هــای  73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر

ــه عمــل مــی  ــده مذکــور دعــوت ب د و از خوان ــع و نشــر مــی شــو کثیراالنتشــار طب
یافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و  آیــد جهــت در
د.در صــورت عــدم حضــور  ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــو در وقــت مقــر
دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده  نمــو

وز اســت. دفترشــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان برخــوار  ر
یــخ  الــف بــه تار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/115/م 

95/01/25
دادنامه

زنــد علــی بــه نشــانی اصفهــان خ کمــال جنــب  خواهــان : آقــای مرتضــی وطنــی فر
د بــه نشــانی  زنــد محمــو ق پــالک 187 خوانــده آقــای ســعید دهقانــی فر پســت بــر
وزی دســت  آبــاد خ بهارســتان شــماره 46 کوچــه پیــر منطقــه صنعتــی دولــت 
راســت پ 46 خواســته ها :  1. مطالبــه اجــور معوقــه 2. مطالبــه اجــرت المثــل ایــام 

تصــرف 3. تامیــن خواســته
زنــد علــی بــه  رای دادگاه در خصــوص دادخواســت آقــای مرتضــی وطنــی فر
د بــه خواســته مطالبــه اجــور معوقــه  زنــد محمــو طرفیــت  آقــای ســعید دهقانــی فر
موضــوع اجــاره نامــه مــورخ 92/08/01 اجــرت المثــل ایــام تصــرف جمعــا بــه 
یــال اجــرت المثــل  یــال اجــور معوقــه و 52000000 ر یــال )34000000 ر مبلــغ 86000000 ر
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی دادگاه ب ــارات قانون ــام خس ــه انضم ــرف( ب ــام تص ای
ونــده و مالحظــه قــرارداد اجــاره نامــه عــادی یــک بــاب  ســوله از 92/08/01  پر
تحویــل  و  تخلیــه  جلســه  صــورت  و  ســال  یــک  مــدت  بــه   93/08/01 لغایــت 
ــه کارشــناس رســمی  ی یــخ 93/11/26 و نظر ــه تار ملــک مامــور اجــرای احــکام  ب
دادگســتری و عــدم حضــور خوانــده و عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه خواســته 
خواهــان را وارد تشــخیص بــا اســتناد بــه مــواد 198 و519 قانــون اییــن دادرســی 
یــال بابــت اجــور معوقــه قبــل از  مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 34000000 ر
یــال بابــت اجــرت المثــل ایــام تصــرف  انتضــای قــرارداد اجــاره و مبلــغ 52000000 ر
حــق  در   93/11/26 لغایــت   93/08/01 از  اجــاره  داد  قــرار  انقضــای   از  بعــد 
ینــه دادرســی و حــق الزحمــه کارشناســی وفــق تعرفــه  خواهــان بــه انضمــام هز
ــر  ــه دادرســی ب ین ــر هز ــه ابطــال الباقــی تمب ــد خواهــان مکلــف ب محکــوم مــی نمای
ــی  ــن رای غیاب ــه مــی باشــد ای ــه قبــل از صــدور اجرائی ــزان محکــوم ب اســاس می
وز دیگــر  یــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و بیســت ر وز از تار و بیســت ر

ــد نظــر خواهــی اســت. قابــل تجدی
مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یــخ   شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/136/م الــف بــه تار
95/01/29

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
خواهــان : آقــای عباســعلی داوری و ... دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : خانــم 
شــهناز محمــدی  بــه خواســته مشــارکت در کالهبــرداری  تقدیــم دادگاه هــای 
  101 شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت  کــه  ده  نمــو ابــاد  دولــت  شهرســتان  عمومــی 
دادگاه کیفــری دو )101 جزایــی ســابق ( شهرســتان برخــوار واقــع در شهرســتان 
ج/101   921681-9109983752201071 ونــده  پر کالســه  بــه  و  ارجــاع  برخــوار 
تعییــن   09:00 ســاعت  و   1395/04/12 آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت 
دن  خوانــده و درخواســت خواهــان  ــه علــت مجهــول المــکان بــو شــده اســت. ب
انقــالب  آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  بــه تجویــز مــاده 73 قانــون  و 
وزنامه هــای  از ر یــک نوبــت در یکــی  امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب  در 
د تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع ازمفــاد  کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــو
دوم  نســخه  د  خــو کامــل  نشــانی  اعــالم  ضمــن  و  مراجعــه  دادگاه  بــه  آن 
ر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر یافــت و در وقــت مقــر  دادخواســت و ضمائــم را در

 گردد. 
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار

یــخ   شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/114/م الــف بــه تار
94/01/25

اخطار اجرایی
زنــد حیــدر و وکیــل ســیده شــادی  مشــخصات محکــوم لــه: فاطمــه  خرمــی فر
زنــد کنعــان شــغل بازنشــته  یف زاده  فر د شــر شــفائی نیــا محکــوم علیــه: محمــو
 10  + پلیــس  ســاختمان  دوم  طبقــه  جانبــازان  بلــوار  آبــاد  دولــت  نشــانی  بــه 
یــخ  ســاختمان میــراث فرهنگــی محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 132 بــه تار
93/03/18  حــوزه   برخــوار  شــورای حــل اختــالف شهرســتان برخوارمحکــوم 
یــال 27000000  علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ بیســت و هفــت میلیــون ر
یــال  165000  یــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یکصــد و شــصت و پنــج هــزار ر ر
یــخ 92/11/09 تــا  ینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تار یــال بابــت هز ر
یــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی  تار
د و پرداخــت نیــم  بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه مــی شــو
عشــر مبلــغ فــوق بابــت اجرا.مــاده 34 قانــون شــوراهای حــل اختــالف : چنانچــه 
محکــوم لــه محکــوم بــه را پرداخــت نکنــد و اموالــی از وی بــه دســت  نیایــد بــا 
تقاضــای ذینفــع و دســتور قاضــی مراتــب  جهــت اعمــال قانــون نحــوه اجــرا ء 

د.   محکومیت هــای مالــی بــه اجــراء  احــکام دادگســتری اعــالم مــی شــو
دفتر شعبه سوم  مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/120/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95/01/25

دادنامه
ونــده:94/156 شــماره دادنامــه : 203-94/10/02  مرجــع رســیدگی  کالســه پر
زنــد  فر نوربخــش  علیرضــا   : خواهــان  آبــاد   حبیــب  اختــالف  حــل   شــورای 
مرتضــی بــه نشــانی حبیــب آبــاد خ ش مطهــری کوچــه شــهید حســین خیــر آبــادی 
ــی  ــال عل ــاد م ــی آب ــاکن  عل ــی س ــد عل زن ــی فر ــا چاوش ــد رض ــدگان  : 1. محم خوان
زنــد احمــد بــه نشــانی  یــم فرجــی فر یور پــالک 38 2. مر خ حافــظ کوچــه شــهر
مجهــول المــکان بــه موضــوع: الــزام بــه تنظیــم و حضــور در دفتــر خانــه و انتقــال 
ینــه دادرســی مقــوم بــه مبلــغ  و ســواری PK  و احتســاب هز در یــک دســتگاه خــو
ونــده ختــم رســیدگی را اعــالم  یــال  شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پر 50000000 ر
ــوص  ــورا در خص ــد. رای ش ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی و ب
زنــد مرتضــی بــه طرفیــت خونــدگان 1و  دعــوی خواهــان علیرضــا نوربخــش فر
زنــد احمــد بــه خواســته  یــم فرجــی فر زنــد علــی 2. مر محمــد رضــا چاوشــی فر
الــزام خوانــدگان بــه حضــور در دفتــر خانــه اســناد رســمی و انتقــال یــک دســتگاه 
ــی 44-457 ج 72  ــماره انتظام ــه ش ــال 1381 ب ــی س ــی ک ــدل پ ــپند م ــواری س س
موضــوع مبایعــه نامــه اســتفاده بــه شــرح دادخواســت و ضمائــم آن نظــر بــه 
مســتند ابــرازی خواهــان بیــع نامــه عــادی کــه حکایــت از انجــام معاملــه بیــن 
طرفیــن دارد و مبیــع و ثمنــی بیــن طرفیــن ردو بــدل گردیــده اســت بــا توجــه اقــرار 
خوانــده ردیــف اول مبنــی بــر وضــوع معاملــه داشــته و اینکــه بــا وصــف ابــالغ 
یــق نشــر آگهــی هیچگونــه الیحــه و  یــم فرجــی( از طر بــه خوانــده ردیــف دوم )مر
ده اســت بــا عنایــت بــه اســتعالم شــماره 301- دفاعیــه بــه ایــن شــورا ارائــه ننمــو
94/07/20 صــادره از پلیــس راهــور شهرســتان گــز برخــوار بنابــر ایــن خواســته 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص دانســته و مســتندا بــه مــواد 210 و 219 و 220 
قانــون مدنــی و مــواد 198 و 519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی خوانــده ردیــف 
یــم فرجــی حکــم بــر الــزام وی بــه حضــور در دفتــر خانــه اســناد  دوم خانــم مر
و موصــوف در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد  در رســمی و انتقــال خــو
ینــه دادرســی  یــال هز ضمنــا خوانــده ردیــف دوم را بــه پرداخــت مبلــغ 150000 ر
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد و در خصــوص دعــوی خواهــان 
توجــه  عــدم  لحــاظ  بــه  چاوشــی  رضــا  محمــد  اول  ردیــف  خوانــده  بطرفیــت 
دعــوی بــه وی قــرار رد دعــوی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه 
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی  خوانــده ردیــف دوم غیابــی اســت و ظــرف 20 ر
وز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای  در ایــن شــورا و ســپس ظــرف 20 ر

ــد . ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس
قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 شهرستان برخوار

یــخ   تار بــه  الــف  اســالمی 5/37/130/م  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95/01/26



 دکتــر جابــر عناصــری، تعزیه شــناس و اســتاد 
سرویس فرهنگی

    دامون رشیدزاده

در  فروردین مــاه   28 شــنبه  روز  فلســفه 
ســکوت و بی خبــری رســانه ها و مســئوالن چشــم از جهــان 
فروبســت. اســتاد عناصــری نامــی مانــدگار در تعزیــه ایــران 
گــردن ایــن هنــر ایرانــی دارد.  اســت و بی شــک حقــی بــزرگ بــر 
کســی  پیکــر ایشــان بــه خواســت خودشــان و بــدون اینکــه 
ــه ســرعت در یکــی از قطعــات عــادی بهشــت  ــع شــود، ب مطل
ک ســپرده شــد و تمامــی هزینه هــای مراســم ختــم  زهــرا بــه خــا

او به یک خیریه بخشیده شد.
   نگاهی به زندگی پدر تعزیه دانشگاهی

جابــر عناصــری در ســال ۱۳۲۴ در محلــه معمــار اردبیــل بــه 
کربالیــی علــی عناصــری از شــبیه خوانان  دنیــا آمــد. پــدرش 
بــود. دکتــر جابــر عناصــری تحصیــالت مقدماتــی را در شــهر 
تهــران  دارالفنــون  در  را  متوســطه  تحصیــالت  و  اردبیــل 
تمامــی  میــان  در  ادبــی  رشــته  در  اول  مقــام  کســب  بــا 
دانش آمــوزان ایــران بــه انجــام رســاند و ســپس وارد دانشــگاه 
تهــران شــد و تــا ســطح دکتــرای فلســفه و علــوم تربیتــی در 
لنــدن(  انگلســتان )دانشــگاه  کســب تخصــص در  ایــران و 
ــر عناصــری در ضمــن تحصیــل  ــه تحصیــل ادامــه داد. جاب ب
بــود.  مشــغول  عامــه  فرهنــگ  و  ادبیــات  در  پژوهــش  بــه 
ــن  ــام ججی ــه ن ــتایی ب ــاره روس ــگاری درب ــک تک ن ــه ی چنانک

بــه  مــردم  و  و در مجلــه هنــر  انجــام داد  را در ســال ۱۳۴۵ 
ــر عناصــری پــس از اخــذ درجــه دکتــری از  چــاپ رســاند. دکت
گذرانــدن دوره تخصصــی مردم شناســی در  دانشــگاه تهــران و 
انگلســتان بــا تکیــه بــر پژوهش هــای قبلــی خــود، بــه تحقیــق 
مســایل  به ویــژه  و  آســیا  غــرب  جنــوب  خاورمیانــه،  دربــاره 
فرهنگــی ترکیــه و ایــران و افغانســتان پرداخــت. عناصــری 
ــران  ــار ای کن گوشــه و  ــی در  ــر انجــام تحقیقــات میدان عــالوه ب
در مشــاغل و ســمت های مختلــف بــوده اســت: تدریــس در 
دانشــکده هنرهــای دراماتیــک )از ســال ۱۳۵۶(، دانشــکده 
ــر  هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران، دانشــکده ســینما و تئات
مــدرس تربیــت  دانشــگاه  هنــر  دانشــکده  و  هنــر   دانشــگاه 

و  مردم شناســی  تحقیقــی  گروه هــای  برخــی  سرپرســت 
عشــایری. و  ایلــی  تحقیقــات  مســئول 

  فعالیت های آموزشی
هنرهــای  دانشــکده  در  ۲۱ســالگی  از  عناصــری  جابــر 
بــه تدریــس شــد. وی در ســال ۱۳۷۷  دراماتیــک مشــغول 
درجــه اســتادیاری داشــت و تــا ســال های اخیــر بــه تدریــس 
مشــغول بــود. همچنیــن وی بــه عنــوان اســتاد تعزیــه شناســی 
در دانشــکده هنرهــای زیبــای تهــران، دانشــکده ســینما و 
تئاتــر دانشــگاه هنــر، دانشــکده هنــر دانشــگاه تربیــت مــدرس 

کــرد.  تدریــس 

اداری  مســئولیت های  و  تدریــس  کنــار  در  عناصــری  جابــر 
تحقیــق در زمینــه ادبیــات عامــه، شــبیه خوانــی و تعزیــه را بــه 

ــان حیــات خــود ادامــه داد. ــا پای ــه ت صــورت فعاالن
  ادبیات عامه

عامــه،  ادبیــات  عناصــری  جابــر  عالقــه  مهم تریــن 
کاملــی  شــبیه خوانی و تعزیــه اســت. وی در ایــن راه، اعتقــاد 
بــه پژوهــش میدانــی و مصاحبــه دارد. چنانکــه وی بیشــتر 
کنــار  و  گوشــه  را صــرف تحقیــق در روســتاهای  عمــر خــود 
کــرده اســت. وی ایــن روش را ابــزاری بــرای ارتبــاط  ایــران 
نگاهــی  آثــار خــود  در  و  واقعیــات می دانســت  بــا  نزدیک تــر 
جامعه شناســانه و مردم شناســانه بــه تئاتــر و تعزیــه ایرانــی 

دارد.

ثار   آ
کنــار پژوهش هــای فــراوان، بیــش از ۴۰  اســتاد عناصــری در 
کتــاب در زمینــه فرهنــگ ایــران بــه رشــته تحریــر در آورده 
کــه می تــوان بــه »شــناخت اســاطیر ایــران بــر اســاس  اســت 
کهن الگــوی نمایش هــای  نقــاالن«، »شــبیه خوانی،  طومــار 
هنــری« روان شناســی  و  »مردم شناســی   ایرانــی«، 

»عاشــق ترین عاشــقان فرهنــگ«، »فرهنــگ و پژوهــش« و 
ــرد.  ک »نســیم خاطــرات« اشــاره 

مجموعــه مقــاالت نســیم، خاطــرات وی نیــز در بــر دارنــده 
گریزهایــی بــه  ۱۵۰ مقالــه دربــاره تاریــخ شــفاهی اردبیــل و 
گرامــی. فرهنــگ محلــی ایــران اســت. روحــش شــاد و یــادش 

به بهانه درگذشت استاد جابر عناصری

پدر تعزیه دانشگاهی غریبانه رفت

قبــال  در  تلویزیــون  ســخت گیری های  وجــود  بــا 
کــه ایــن امــر بــه حــذف برخــی چهره هــای  مجریــان 
روزهــا  ایــن  ولــی  اســت،  شــده  منجــر  حاشــیه دار 
ع التصویــر  کــه یکــی از افــراد ممنو شــنیده می شــود 
ــه در  ک ــت  ــد روزی اس ــردد. چن ــون برمی گ ــه تلویزی ب
کــه یکــی از  گــوش می رســد  فضــای غیررســمی بــه 

بــه  کــه  التصویــر ســیما  ع  مجریــان ممنــو
اجــرا  اجــازه  حاشــیه هایش  برخــی  دلیــل 
موافقــت  بــا  نداشــت،  را  ملــی  رســانه  در 
مســئوالن ســازمان بــه آنتــن بازمی گــردد. 
حضــور ایــن مجــری خانــم در ســیما تاییــد 
مســئوالن  از  یکــی  گفتــه  بــه  امــا  شــده، 
قــرار  کــه  شــبکه ای  هنــوز  ملــی،  رســانه 

اســت برنامــه وی در آن بــه تولیــد برســد، مشــخص 
گذشــته محمــد ســرافراز  نیســت. در انتهــای ســال 
چهــره  تعــدادی  بازگشــت  از  ملــی  رســانه  رییــس 
در  کــه  داد  خبــر  ملــی  رســانه  بــه  التصویــر  ع  ممنــو

کســیر«  مرحلــه اول حضــور فــرزاد حســنی در برنامــه »ا
را داشــتیم و بعــد از آن رضــا رشــیدپور بعــد از ۷ ســال 
بــه آنتــن زنــده تلویزیــون بازگشــت؛ حــاال امــا ســخن 
کــه  و سیماســت  از مجریــان صــدا  یکــی  از حضــور 
حاشــیه های زیــادی داشــته اســت و شــاید حضــور 
 ۷۰ از  بیــش  خانه هــای  رســانه ای  قــاب  در  وی 
قابــل  تصمیــم  ایرانــی،  میلیــون 
دفاعــی نباشــد. حضــور ایــن مجــری 
حالــی  در  تلویزیــون  آنتــن  روی 
کــه مســئوالن ســازمان پیــش  اســت 
زیــادی  ســخت گیری های  ایــن  از 
رفتارهــای  و  کنش هــا  قبــال  در  را 
ــه  ــد و ب گرفتــه بودن ــان در نظــر  مجری
کــه  طــور مثــال ســیدعلی ضیــاء بــه دلیــل جمالتــی 
فضــای  در  او  از  شــده  ضبــط  فیلــم  یــک  طریــق  از 
ع التصویــر  مجــازی منتشــر شــد، چنــد هفتــه ممنــو

 بود.

زمزمه های بازگشت مجری ممنوع التصویر

ــور  ــت از ت ــد از بازگش ــد روز بع ــی، چن ــده موســیقی ایران خوانن
اروپــا و آمریــکا کــه بــا اســتقبال خــوب مخاطبــان مواجــه شــده 
بــود، بــه دلیــل مشــکل قلبــی در یکــی از بیمارســتان های 
تهــران بســتری شــد. محمــد معتمــدی، خواننــده موســیقی 
کــه بــه تازگــی در بیمارســتان بســتری شــده اســت  ایرانــی 

بــه دلیــل خســتگی  توضیــح داد: متاســفانه 
بیــش از حــد و فشــار کاری کــه طــی هفته هــای 
گذشــته برایــم بــه وجــود آمــد، پزشــکان بــه 
دلیــل بــروز عارضــه ریتــم نامنظــم قلــب، بــرای 
کــرده و اجازه  بنــده یــک ماه اســتراحت تجویــز 
کنســرت نــدارم. وی ادامــه داد: قبــل از ســفر 
بــه آمریــکا هــم، پزشــک بنــده بــا برگــزاری تــور 

کنســرت ها بــه دلیــل حجــم برنامه هــای مخالــف بــود؛ ولــی 
کنــون  کــه هم ا مــن بــا مســئولیت خــودم بــه ایــن ســفر رفتــم 
کــه برایــم پیــش آمــد  بــر اثــر خســتگی و مشــکالت جســمی 
کــه  عمــال امــکان اجــرای صحنــه ای را نــدارم و مدتــی اســت 

بــه دلیــل ایــن مشــکالت در بیمارســتان بســتری شــده ام.
چنــد  البتــه  کــرد:  بیــان  ایرانــی  موســیقی  خواننــده  ایــن   
کــه بــه طــور موقــت از بیمارســتان مرخــص  ســاعتی اســت 
شــدم؛ امــا بــرای تکمیــل مراحــل درمــان بایــد دوبــاره بــه 
طــی  درمانــی  دوره هــای  کــه  کنــم  مراجعــه  بیمارســتان 
کــه پزشــکان ایــن اجــازه را  شــود. تــا زمانــی 
کنــم.  ندهنــد، فعــال نمی توانــم کنســرت برگــزار 
کــه بــه تازگــی از او تیتــراژ  محمــد معتمــدی 
شــد  پخــش  »ایــران«  مســتند  جدیــد  ســری 
کنســرت های آمریــکای  طــی هفته هــای تــور 
پــروژه »قصیــده« را بعــد از پایــان کنســرت های 
می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  کــرد  برگــزار  اروپــا 
بــه اجــرای برنامــه در مرکــز هنــری »کلیــو لنــد« و تاالرهایــی 
واشــنگتن  الیســنرهال  نیویــورک،  هــال  کارنگــی  چــون 
اشــاره  بوســتون  برکلــی  فرهنگی هنــری  مرکــز  و   دی ســی 

کرد.

خواننده سرشناس موسیقی سنتی در بیمارستان بستری شد
حرف و نقل 

زبــان  کــرد  بیــان  آملــی  جــوادی  العظمــی  اهلل  آیــت   -
باشــد. جهانیــان  همــه  مشــترک  زبــان  بایــد  ســینما 

توســعه  ســازمان  مدیرعامــل  حمــزه زاده  محمــد   -
مرکــز  ایــن  کــرد  اعــالم  ســینمایی ســوره حــوزه هنــری 
ُکمــدی بــا کیفیــت، ســالم و  قصــد دارد ســاالنه یــک فیلــم 
کنــد تــا الگویــی بــرای فیلمســازی در عرصــه  ک تولیــد  پــا

کمــدی باشــد. طنــز و 
تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره  نوزدهمیــن  دبیــر   -
دانشــگاهی ایــران در نشســت رســانه ای ایــن جشــنواره 
ضربــه  از  یکــی  دائمــی  دبیرخانــه  نبــود  کــرد  کیــد  تا
دانشــگاهی  تئاتــر  جشــنواره  بــه  مســائل  زننده تریــن 

اســت.
اثــری  جدیدتریــن  در  اســت  قــرار  ســلطانی  مهــدی   -
ــرد، در نقــش قــوام  کــدل بــه صحنــه می ب کــه حســین پا

الســلطنه بــه ایفــای نقــش بپــردازد.
کننــده ســری جدیــد برنامــه  - رضــا حامــدی خــواه تهیــه 
کــه ایــن برنامــه بــا توجــه  کــرد  »ســینمای ایــران« بیــان 
ــن  ــود بنابرای ــد می ش ــار تولی ــبکه چه ــای ش ــه رویکرده ب

رقیــب »هفــت« نیســت.
- ســرفراز رییــس رســانه ملــی در آییــن افتتــاح رســمی 
کــودک و نوجــوان بــر  شــبکه های پویــا و نهــال شــبکه 
ارائــه  از  پرهیــز  و  بومــی  جــذاب  انیمیشــن های  تولیــد 

کــرد. کیــد  الگوهــای غیرواقعــی و افراطــی غربــی تأ
- فیلــم »فصــل فراموشــی فریبــا« ســاخته عبــاس رافعــی 
در پنجاهمیــن حضــور بیــن المللــی جایــزه بهتریــن فیلــم 
بلنــد ســینمایی را از چهاردهمیــن جشــنواره آتالنتیــک 

کــرد. ســیتی آمریــکا دریافــت 
اشــاره  بــا  تئاتــر  صحنــه  طــراح  زاده  قربــان  فریبــرز   -
بــه  راز ســپهر«  مهــر  »راه  نمایــش  بــه طراحــی صحنــه 
گــودرزی از اجــرای عمومــی ایــن اثــر  کارگردانــی شــکرخدا 

مــاه خبــر داد. اردیبهشــت  اواخــر  نمایشــی در 
برخــی  نشــدن  رعایــت  نمایشــی  هنرهــای  مدیــرکل   -
گــروه نمایــش  توافقــات و تعهــدات مجــوز اجــرا از ســوی 
ــام تمــام دختــران ایــران زمیــن اســت« را دلیــل  ــی ن »لیل

ــرد. ک ــر  ــی ذک ــر نمایش ــن اث ــی ای ــرای عموم ــف اج توق
دامنــال  و  الرنــس  جنیفــر  کنــار  در  فایفــر  میشــل   -
گلیســون در فیلــم جدیــد دارن آرونوفســکی نقش آفرینــی 

. می کنــد
کویــن هــارت قــرار  - بــه نظــر می رســد دویــن جانســون و 
ــون  ــد، چ ــکیل بدهن ــدی تش کم ــد  ــک زوج جدی ــت ی اس
ــرای ســاخت مجــدد فیلــم محبــوب »جومانجــی« نیــز  ب

ــد. گرفته ان ــرار  ــر ق ــر مدنظ ــن دو بازیگ ای

سخن روز

آنچه در فصل دوم شهرزاد 
خواهید دید

کیمیــای وطــن: فصــل اول ســریال شــهرزاد در حالــی رو 
کــه پیش تولیــد فصــل دوم بــه شــکل  بــه پایــان اســت 
گــروه تولیــد عــالوه بــر تمدیــد  جــدی آغــاز شــده اســت و 
هــم  جدیــد  بازیگــران  بــا  اول  فصــل  بازیگــران  قــرارداد 
فاطمــه  بازیگــران  ایــن  از  یکــی  شــدند؛  کــره  مذا وارد 
کــه حضــورش در فصــل دوم ایــن ســریال  معتمدآریاســت 

تقریبــا قطعــی اســت. 
حالــی  در  روزهــا  ایــن  ســریال،  ایــن  دوم  فصــل 
کــه  می گــذارد  ســر  پشــت  را  خــود  تولیــد  پیــش  مراحــل 
ایــن  و  اســت  رســیده  پایــان  بــه  تقریبــا  آن  فیلمنامــه 
ســرگرم  فتحــی  حســن  همــراه  بــه  ثمینــی  نغمــه  روزهــا 
پایانــی  قســمت های  فیلمنامــه  نــگارش  و   بازنویســی 

هستند.
شــروع  جایــی  از  ســریال  ایــن  دوم  فصــل  ماجــرای   
کــه بعــد از مــرگ »بــزرگ آقــا« همــه چیــز بــه قبــاد  می شــود 
»دیوان ســاالر«  دســتگاه  و  دم  همــه کاره  او  و   می رســد 

می شود. 
گرفتــن قبــاد بــه مــذاق »عمــه  امــا شــرایط جدیــد و قــدرت 
کرمــان زندگــی می کنــد، خــوش نمی آیــد  کــه در  بلقیــس« 
می آیــد.  تهــران  بــه  قبــاد  از  قــدرت  گرفتــن  بــرای  او  و 
نقــش عمــه بلقیــس را در ایــن ســریال قــرار اســت فاطمــه 

ــد. کن ــازی  ــا ب معتمدآری
از  قــدرت بخشــی  گرفتــن  بــرای  قبــاد  بــا  او  کشــمکش   
قصــه فصــل دوم اســت. از طــرف دیگــر قبــاد در زمانــی 
کــه قــدرت را در دســت دارد، شــرایطی را مهیــا می کنــد 
کشــور  ج از  کــه فرهــاد از ایــران بــرود و مجبــور شــود در خــار

زندگــی خــود را ادامــه دهــد. 
یــک  در  ســریال  ایــن  دوم  فصــل  از  بخش هــا  همیــن 
بــود  خواهــد  ارمنســتان  احتمــاال  کــه  خارجــی  کشــور 
فصــل  ســریال  تولیــد  گــروه  و  می شــود  تصویربــرداری 
اول  فصــل  پایــان  بــا  بالفاصلــه  هســتند  تــالش  در  دوم 
ــا بتواننــد توزیــع آن را از نیمــه  کلیــد بزننــد ت فصــل دوم را 
قــرار  »شــهرزاد«  ســریال  دوم  فصــل  کننــد.  آغــاز  ســال 
کــه در 26 قســمت تهیــه و تولیــد شــود و بــه بــازار  اســت 

 بیاید.

کنش مهران مدیری  وا
به انتقادهای فراستی

گذشــت حــدود 10 روز از انتقــاد  کیمیــای وطــن: بعــد از 
و  بازیگــر  ایــن  مدیــری،  مهــران  بــه  فراســتی  مســعود 
کارگــردان در برنامــه  شــنبه شــب »دور همــی« بــه انتقادهــا 
کنــش نشــان داد. مدیــری در ابتــدای  بــا لحنــی طنــز وا
نمــی روم؛  راه  زیــاد  گفــت:  خنــده  بــا  همــی  دور  برنامــه 
راه  بی دلیــل  مــن  گفتــه  فراســتی  جــان  مســعود  چــون 
جملــه  ایــن  چندین بــار  برنامــه  طــول  در  او  مــی روم. 
لحنــی  بــا  فراســتی  انتقــادات  دیگــر  بــه  و  کــرد  تکــرار  را 
بــا اشــاره  طنــز پاســخ داد. فراســتی در برنامــه »هفــت« 
گفتــه بــود: آقــای مهــران مدیــری  بــه طنــز »دور همــی« 
کــه قبــال موقعیت هــای طنــز خوبــی خلــق می کــرد -   -
کــه واقعــا هیچــی  ــدا شــویی در تلویزیــون می گــذارد  جدی
ــدون آنکــه دلیــل داشــته  نیســت. مدیــری راه مــی رود، ب
ســیخ  جوجــه  شــمال  در  مــردم  می گویــد  مــدام  باشــد. 
فریــب  این هــا  نــدارد؛  خنــده  چــی؟  کــه  خــب   می زننــد 

است.

کیهان کلهر در تاالر وحدت می نوازد
از  پــس  کمانچــه  چیره دســت  نوازنــده  کلهــر،  کیهــان 
کــرد.  ــدار خواهــد  ــا دوســتدارانش در تهــران دی مدت هــا ب
کنــون مشــغول  کــه ا ایــن نوازنــده و آهنگســاز پیشکســوت 
آمریکاســت  و  اروپــا  در  کنســرت هایش  تــور   برگــزاری 
گفــت: اردیبهشــت ماه بــه ایــران خواهــم  دربــاره  اجرایــش 
آمــد و خردادمــاه امســال در تــاالر وحــدت روی صحنــه 

خواهــم رفــت. 
کنســرت و  محمدحســین توتونچیــان، تهیه کننــده  ایــن 
کلهــر، نیــز در این بــاره اظهــار  کیهــان  مدیــر برنامه هــای 
کنســرت اســتاد  کــرد: تمــام مجوزهــای الزم بــرای برگــزاری 
گرفتــه شــده اســت و قــرار اســت او ۳، ۴، ۱۰  کلهــر   کیهــان 
۱۱ و ۱۲ خردادمــاه در در تــاالر وحــدت روی صحنــه بــرود. 
کیهــان  او ادامــه داد: برنامه هایــی نیــز تــدارک دیده ایــم تــا 
مخاطبانــش  بــرای  را  اجراهایــی  شهرســتان ها  در  کلهــر 
 داشــته باشــد و جزییــات آن را بــه زودی اعــالم خواهیــم

کرد.  

مجوزی برای عباس قادری 
صادر نشده

خبرهــا  برخــی  اعــالم  پــی  در  موســیقی  دفتــر  کل  مدیــر 
آلبــوم »قســم« بــه خوانندگــی عبــاس  بــر انتشــار  مبنــی 
ایــن  از ســوی  کــرد: هیچ گونــه مجــوزی  کیــد  تا قــادری 
ــر صــادر نشــده  نهــاد بــرای تولیــد، انتشــار و توزیــع ایــن اث

 است.
توزیــع  بــر  مبنــی  خبــری  انتشــار  دربــاره  طالبــی  فــرزاد   
عبــاس  خوانندگــی  بــه  »قســم«  عنــوان  بــا  آلبومــی 
توضیــح  خواننــده  ایــن  کنســرت  برگــزاری  و  قــادری 
کــه هیچ گونــه درخواســتی  داد: صراحتــا اعــالم می کنــم 
وزارت  موســیقی  دفتــر  بــه  آلبــوم  ایــن  تولیــد  بــر  مبنــی 
دفتــر  طبیعتــا  و  نرســیده  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
و  انتشــار  بــرای  مجــوزی  هیچ گونــه  نیــز  موســیقی 
صــادر  مدنظــر  خواننــده  عنــوان  بــا  آلبــوم  ایــن   توزیــع 

نکرده است.
 وی در پایــان دربــاره برخورد بــا توزیع کنندگان غیرقانونی 
کــرد: برخــورد بــا توزیع کننــدگان آلبومــی  ایــن آلبــوم بیــان 
کــه حتــی درخواســتی هــم بــرای تولیــد آلبــوم خــود بــه 
کــه  اســت  دیگــری  ع  نداده انــد، موضــو دفتــر موســیقی 
یقینــا مراجــع قانونــی پیگیــر آن خواهنــد بــود؛ امــا بنــده بــاز 
کــه نــه درخواســتی بــه دفتــر موســیقی  کیــد می کنــم  هــم تا
بــرای تولیــد ایــن آلبــوم ارایــه شــده و نــه مــا مجــوزی را در 

کرده ایــم. این بــاره صــادر 

اخبار کوتاه
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تازه های بازار نشر

گزینه هــای پخــش در مــاه  کــه از  کارگردانــی جــواد افشــار  ــرادر« بــه  ســریال »ب
کنــون 35 درصــد از تصویربــرداری اش بــه پایــان رســیده  رمضــان اســت، تا
اســت و همچنــان بازیگــر می گیــرد. نعمــت اهلل چگینــی - تهیه کننــده ســریال 
کالیــی بــه تازگــی بــه  کاظــم بلوچــی در نقــش بهــرام  کــرد:  »بــرادر« - اعــالم 
پــروژه »بــرادر« اضافــه شــده اســت. همچنیــن بــه زودی قــرار اســت دو بازیگــر 
کار اضافــه شــوند. بــرای ســاخت  نقــش اصلــی و تعــدادی بازیگــر دیگــر هــم بــه 
کنــون از قســمت  ج زدن هســتند و تا گــروه ســازنده مشــغول ر ســریال »بــرادر« 
میانگیــن  لحــاظ  بــه  امــا  کردنــد؛  تصویربــرداری  را  قصــه  ســی ام  تــا  یکــم 
گفــت:  کل تصویربــرداری بــه پایــان رســیده اســت. وی  کنــون 35 درصــد از  تا
گــروه ســازنده در حــال حاضــر در خیابــان اشــرفی اصفهانــی تهــران مشــغول 
خ و رضــا توکلــی بازیگرانی  تصویربــرداری هســتند. حســین یــاری، پوریــا پورســر
کــه ایــن روزهــا مقابــل دوربیــن »بــرادر« ایفــای نقــش می کننــد. مــا تــا  هســتند 
کنــده در شــهر تهــران مشــغول  دو هفتــه آینــده همچنــان در لوکیشــن های پرا
کار هســتیم تــا بــه یــک لوکیشــن ثابــت برســیم. تهیه کننــده ســریال شــبکه  بــه 
کامبیــز دیربــاز و حســین یــاری در  دو ســیما در پایــان بــا اشــاره بــه جابه جایــی 
کــه در پــی ایــن ماجــرا اتفــاق افتــاد، توضیــح  »بــرادر« و حــرف و حدیث هایــی 
کــه پیش تــر هــم در ایــن زمینــه توضیــح دادم، حــذف آقــای  داد: همان طــور 
دیربــاز و جایگزینــی آقــای یــاری در پــروژه »بــرادر«، فقــط بــه دلیــل تداخــل 
ــاز صحبــت  ــا آقــای دیرب ــدا ب ــا از همــان ابت ــه م ک ــود؛ چرا ــاز ب کاری آقــای دیرب
کردیــم و حتــی قــرارداد هــم بســتیم؛ ولــی مــا ایشــان را بــرای بعــد از عیــد 
ــاز از همــان ابتــدا  ج می زدیــم. آقــای دیرب کارمــان را ر کــه  می خواســتیم؛ چــرا 

ــکل  ــه مش ــن ن ــد دارد؛ بنابرای ــم تعه ــر ه کار دیگ ــک  ــه ی ــه ب ک ــود  ــه ب گفت ــم  ه
خاصــی وجــود داشــت و نــه حــرف و حدیثــی پیــش آمــده بــود. در نهایــت 
کارمــان  بــه  یــاری را  گرفتیــم آقــای  کاری تصمیــم  هــم بــه خاطــر تداخــل 
ــا هــدف پخــش  کارگردانــی جــواد افشــار ب ــه  ــرادر« ب کنیــم. ســریال »ب دعــوت 
در مــاه رمضــان امســال شــبکه دو ســیما در حــال ســاخت اســت. حســین یــاری 
خ، لیــال اوتــادی، ســهیال رضــوی، ســوگل  حســن پورشــیرازی، پوریــا پورســر
کاوه خداشــناس، آشــا محرابــی  طهماســبی، بیــوک میرزایــی، رضــا توکلــی، 
ســید مهــرداد ضیایــی، پورانداخــت مهیمــن، مهــرداد ضیایــی و ... از بازیگران 
ســریال »بــرادر« هســتند. در خالصــه داســتان ایــن مجموعــه آمــده اســت: حــاج 
کــه بــا  کاظــم پهلــوان، مــردی خّیــر و از تجــار سرشــناس برنــج ایــران اســت 
کیــد بــر حمایــت از تولیــد ملــی فقــط در زمینــه برنــج ایرانــی فعالیــت می کنــد؛  تا
کــه یــک روزنامه نــگار پرجنــب  او بــه همــراه پســرش مســعود و دختــرش مریــم 
گذشــته و مســموم بــه  و جــوش اســت برضــد واردات قاچــاق برنج هــای تاریــخ 

ایــران مبــارزه می کنــد.

کارگردان: ســامان سالور
نویســنده: سامان سالور

بازیگــران: فــرزاد حســنی، علیرضــا مهــران، آزاده زارعــی، محمــود 
نظرعلیــان، میســا مولــوی، حمیــد حبیبی فــر، ســاناز اســدی

خالصه داســتان فیلم:
کــه  ایســتگاه هفــت، حســن  پــل  تعمیــر نشــدن  و  از خرابــی  پــس 
کاالهــا را  کــه می توانــد مســافران و  مســئول وســیله ابتدایــی اســت 
گرگــر نــام دارد، قــدرت پیــدا می کنــد.  از روی رودخانــه عبــور دهــد و 
در  دارنــد،  را  رودخانــه  از  عبــور  قصــد  کــه  مختلفــی  افــراد  انتقــال 
زندگــی معمولــی و تکــراری حســن باعــث بــروز مســایلی می شــود.

کم حادثــه  و  کم جاذبــه  فیلمــی  کل،  در  گفــت،  خواهیــم  آمیــن 
کنــد. هرچنــد بــرای مخاطــب  کــه نمی توانــد ریتمــش را حفــظ  اســت 
بــدون  بدیــع  تصاویــر  ایــن  امــا  می کنــد،  خلــق  بدیــع  تصاویــری 
ک  ارتبــاط مفهومــی باقــی می ماننــد و بــه ســادگی از خاطره هــا پــا
اندک مانــدگار  هرچنــد  اثــری  را  فیلــم  ایــن  نمی شــود  می شــوند. 

دانســت.
گفــت، بــا روایــت خــودش مخاطــب را در انتظــار   آمیــن خواهیــم 
کــدام از حــوادث  ع یــک فاجعــه نــگاه مــی دارد و در نهایــت هیــچ  وقــو
داســتان نمی توانــد حکــم یــک فاجعــه مؤثــر را بــرای مخاطــب ایفــا 

ــاط. کم ارتب ــده و  کن ــی پرا ــا حوادث ــت ب ــم اس ــی بی نظ ــد. فیلم کن

حسین یاری و حسن پورشیرازی مقابل دوربین جواد افشار

»برادر« همچنان در جست وجوی بازیگر
معرفی فیلم:

گفت آمین خواهیم 

مجموعه شعر »مادر«

رمان »نی نا«

»بنی آدم«

سوفیا پتروونا

بچه های امروز معرکه اند

نعمت مرادی

شیوا ارسطویی

محمود دولت آبادی

لیدیا چوکوفسکایا

عزیز نسین

خانواده چاپلین در یک قاب
ی در  ــر یگ ــا باز ــان ب ــه همزم ــود ک ــت ب ــای صام ــر فیلم ه ــخصیت های عص ــن ش ی ــن و تأثیرگذارتر ی ــتی از خالق تر ــن« به راس »چاپلی
یــن چهــره  فیلم هایــش، کارگردانــی، تهیه کنندگــی و ســاخت موســیقی آن هــا را نیــز بــر عهــده داشــت. او بــدون شــک ماندگارتر

ســینما خواهــد بــود.

در قاب تصویر

رمان تازه »فریبا کلهر« منتشر شد
رمــان تــازه ای از فریبــا کلهــر بــا عنــوان »کشــور ده متری« 
از ســوی نشــر فریبــا بــا همکاری نشــر آموت منتشــر شــده 
کلهــر رمــان تــازه ای را بــرای مخاطبــان  اســت. فریبــا 
نوجــوان بــا عنــوان »کشــور ده متــری« منتشــر و روانــه 
کــه ایــن روزهــا آثــارش را بــا  کلهــر  کــرد.  کتــاب  بــازار 
کتاب هــای رمــان بــرای همــه« در  عنــوان »مجموعــه 
قالــب مؤسســه نشــر فریبــا و بــا همــکاری نشــر آمــوت 
منتشــر می کنــد، در ادامــه انتشــار مجموعــه آثــار نوجوان 
کتــاب منتشــر  خــود، ایــن رمــان را در آســتانه نمایشــگاه 
کشــوری اســت  کــرده اســت. داســتان ایــن رمــان دربــاره 
بــا مســاحت ۱۰ متــر کــه دو پادشــاه دارد کــه یکــی از آن ها 
نیــز قالبــی اســت؛ همیــن مســئله بــرای مــردم این کشــور 
کــرده اســت. رمــان »کشــور  مشــکالت بســیاری ایجــاد 
بــه  کلهــر در ۱۵۲ صفحــه و  ده متــری« نوشــته فریبــا 
قیمــت ۹۰۰۰ تومــان توســط نشــر فریبــا )بــا همــکاری 

نشــر آمــوت( منتشــر شــده اســت.

آغاز یک سریال طنز در شبکه دو
نمایشــی  و  ســریالی  مجموعه هــای  بــه  عالقه منــدان 
شــبکه دو ســیما از امشــب می تواننــد ســریال تلویزیونــی 
کننــد.  »ســهمی بــرای دوســت« را از ایــن شــبکه دنبــال 
 45 قســمت   15 در  دوســت«  بــرای  »ســهمی  ســریال 
گــروه فیلــم و ســریال شــبکه دو تولید شــده  دقیقــه ای در 

اســت. 
ســودجویی های  طنــز  داســتانی،  مجموعــه  ایــن 
شــرکت های هرمــی و همچنیــن مســیر درســت و اصولــی 
ایــن مجموعــه  بــه نمایــش می گــذارد.  را  درآمدزایــی 
تهیه کنندگــی  و  اطیابــی  مســعود  کارگردانــی  بــه  کــه 
آنتــن مــی رود، قــرار اســت روایتگــر  بهــروز مفیــد روی 
ــز باشــد؛ مجموعــه ای  ــا نگاهــی طن نقــدی اجتماعــی ب
ــد.  ــرار می ده ــور ق ــان را مح ــود جوان ــای خ ــه در الیه ه ک
اشــکان  بــه  می تــوان  مجموعــه  ایــن  بازیگــران  از 
نجومــی  مهتــاج  شــاه محمدی،  مســعود   خطیبــی، 
رضــا فیــض نــوروزی، علــی ســرابی، ســپیده خــداوردی 

کــرد.  امیرغفارمنــش و ... اشــاره 
ســریال تلویزیونــی »ســهمی بــرای دوســت« هــر شــب 
ســاعت 21:30 بــه روی آنتــن مــی رود و بازپخــش آن در 
ســه نوبــت 2 بامــداد، 12 و 16:15 روز بعــد خواهــد بــود.

 در خالصه این داستان آمده است: 
آرزو  هیــچ  و  شــده  جــدا  همســرش  از  کــه  »اســماعیل 
کــه  و هدفــی نــدارد همــراه بــا بــرادر ناتنــی اش بهــرام 
خانــه  یــک  در  اســت  بلندپــرواز  بســیار  او  برعکــس 
دو  ایــن  کــه  شــرایطی  در  می کنــد.  زندگــی  اجــاره ای 
بــرادر بــا مشــکالت مالــی فــراوان روبــه رو هســتند، بهــرام 
کالهبــرداری  او  از  تومــان  میلیــون  کــه 3  را  شــخصی 

و... می بینــد  کــرده، 

کوتاه از فرهنگ



اتفاق عجیب در آستانه المپیک

برق آزادی قطع شد 
تمرینات تعطیل

کیمیــای وطــن: بــرق مجموعــه ورزشــی آزادی از ســاعت 
ایــن قطعــی  10 صبــح دیــروز )یکشــنبه( قطــع شــد و 
بــرق، چنــد ســاعتی بــه طــول انجامیــد. پیــش از ایــن 
ــده  ــع ش ــی قط ــل بده ــه دلی ــه ب ــن مجموع ــرق ای ــز، ب نی
گذشــته نیــز بــه دلیــل  گفتــه می شــود اتفــاق روز  بــود و 
همیــن مشــکل اســت. تمرینــات تیم هــای ملــی کشــتی و 
والیبــال بــه دلیــل بــروز همیــن مشــکل لغو شــد و کار دیگر 
کــه در بخش هــای دیگــر  فدراســیون ها و ورزشــکارانی 
ایــن مجموعــه تمریــن می کردنــد نیــز، بــا مشــکل مواجــه 
کارمنــدان بعضــی از فدراســیون های مســتقر  شــد. بــه 
کــه ایــن مشــکل  در مجموعــه آزادی هــم اعــام شــد 
ــه خانه هــای خــود  ــر اســت ب امــروز حــل نمی شــود و بهت
 برونــد. فدراســیون های ورزشــی والیبــال، وزنه بــرداری

ورزشــگاه  در  قایقرانــی  ووشــو،  تیرانــدازی،  کشــتی، 
کمــپ تیم هــای ملــی بعضــی  اســتقرار دارنــد و  آزادی 
از رشــته های مختلــف نیــز در ایــن ورزشــگاه قــرار دارد. 
آزادی  ورزشــی  مجموعــه  مدیــر  نیکوخصــال،  فرهــاد 
آزادی  ورزشــگاه  گفــت:  ایرنــا  بــه  اتفــاق  ایــن  دربــاره 
ــز  ــادی نی ــرق زی ــه ب ــه هزین ک ــت  ــزرگ اس ــه ای ب مجموع
ــادر می شــود، آن  ــرق مجموعــه ص ــض ب دارد. وقتــی قب
را در پروســه اداری پرداخــت قــرار می دهیــم. در صورتــی 
کــه ایــن پروســه بیــش از حــد معمــول طوالنــی شــود نیــز 
معمــوال مســئوالن اداره بــرق بــا مــا همــکاری می کننــد و 
یــک بــار اخطــار می دهنــد و مــا هــم ایــن رونــد را ســریع تر 
انجــام می دهیــم؛ امــا ایــن بــار هیچ کــدام از ایــن اتفاقــات 
ــه  ــرق مجموع ــی، ب ــار قبل ــدون اخط ــان ب گه ــاد و نا نیفت
کــه بــا  کردیــم  قطــع شــد. وی افــزود: از صبــح تــاش 
مســئوالن اداره بــرق تمــاس بگیریــم تــا ایــن مشــکل 
کســی پاســخگو نبــود. ورزش متعلــق بــه  حــل شــود؛ امــا 
مــردم اســت و قهرمانــان و ملی پوشــانی کــه در مجموعه 
ورزشــی آزادی تمریــن می کننــد، بــه دنبــال موفقیــت در 
ایــن  در  داریــم  انتظــار  هســتند.  المپیــک  بازی هــای 
ــا  شــرایط مســئوالن اداره بــرق نیــز همــکاری بیشــتری ب

مــا داشــته باشــند. 
ــا مجموعــه ورزشــی  کــه آی ــه ایــن ســوال  وی در پاســخ ب
پرداخــت  توانایــی  خــود  بودجــه  بــه  توجــه  بــا  آزادی 
گفــت: مشــکلی از ایــن  قبــض بــرق دوره ای را نــدارد، 
نظــر نداریــم؛ امــا ایــن بــار بــه دلیــل بعضــی مشــکات 
پروســه پرداخــت طوالنــی شــد و از اداره بــرق هــم تذکــری 
بــه مــا ندادنــد. مبلــغ بدهــی مجموعــه ورزشــی آزادی بــه 
کــه باعــث قطعــی بــرق ایــن مجموعــه شــد  اداره بــرق 

حــدود 65 میلیــون تومــان عنــوان شــده اســت.

گزارش

کریمی فعال ممنوع الورود
کمیتــه انضباطــی دربــاره فیــروز  بعــد از صــدور رای 
کــه مدیــر فنــی تیــم  کریمــی ایــن ذهنیــت پیــش آمــد 
کســین البــرز فقــط بــه همــراه ایــن تیــم نمی توانــد بــه  ا
کمیتــه انضباطــی  اســتادیوم بــرود. یکــی از اعضــای 
کریمــی  گفــت: »نــه، ایــن طــور نیســت.  در ایــن بــاره 
از ورود بــه همــه ورزشــگاه ها محــروم اســت.« جلســه 
کریمــی امــروز  انضباطــی رســیدگی بــه وضعیــت فیــروز 
کریمــی از  برگــزار می شــود. رای صــادره دربــاره فیــروز 
کمیتــه صیانــت یا  کمیتــه انضباطــی بــوده، نــه  ســوی 
ــه خاطــر  گفتــه می شــود وی ب اخــاق. ضمــن اینکــه 
کــه در بــازی بــا شــاهین شــهرداری بوشــهر  رفتــاری 
داشــت بــا چنیــن محرومیتــی مواجــه شــده اســت. 
کســین البــرز  کــه تیــم ا او در ایــن بــازی و در حالــی 
هــر ســه تعویــض خــود را انجــام داده بــود، از روی 
کشــید و  ســکو یکــی از بازیکنــان تیمــش را بیــرون 
دقایقــی بعــد او را بــه میــدان فرســتاد و ایــن ســبب 
خنــده حاضــران در ورزشــگاه شــهید بهشــتی بوشــهر 

شــده بــود.

کاپیتان تیم ملی 
منتظر مساعدت نظام وظیفه

ملــی جوانــان  تیــم  کاپیتــان  کــرم اهلل چعــب،  رضــا 
کــه اخیــرا موفــق شــده بــه جمــع لژیونرهــای  ایــران 
ایــران اضافــه شــود، به دلیــل مشــکات نظام وظیفــه 

همچنــان در ایــران بــه ســر می بــرد. 
ــا  ــرارداد ب گفتــه می شــود ایــن بازیکــن پــس از عقــد ق
کار 90  گرفتــن ویــزای  تیــم مافــرای پرتغــال بــرای 
کــه ســازمان  بــود  کــرده  ایــران ســفر  بــه  روزه خــود 
نظام وظیفــه اجــازه خــروج از کشــور را بــه ایــن بازیکــن 
ایــن  باشــگاه مافــرا شــدیدا پیگیــر حضــور  نــداد!  را 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــه ه ک ــتند  ــت و از او خواس ــن اس بازیک
کنــد؛ زیــرا مربــی ایــن تیــم، حســاب  مشــکلش را حــل 
کــرده و مــدام پیگیــر وضعیــت  ویــژه ای روی او بــاز 

اوســت.

مشیری به دنبال جذب مورینیو
ایرانــی  ســرمایه دار  مشــیری،  فرهــاد  اینکــه  از  پــس 
ســهام اورتــون را خریــداری و شــروع بــه ســرمایه گذاری 
ــدا  ــدرت را پی ــن ق ــا ای ــر آن ه ــه نظ ــرد، ب ک در ایــن تیــم 
کــه بــا تیم هــای بــزرگ لیــگ رقابــت مالــی  کرده انــد 
کــه  داشــته باشــند. روزنامــه دیلــی اســتار مدعــی شــد 
اورتــون قصــد دارد ژوزه مورینیــو را بــرای فصــل آینــده 
بــه خدمــت گرفتــه و او را جانشــین روبرتــو مارتینــز کند.

همگام با ورزش

شــکل  روز  هــر  اســتقالی ها  مشــکات   
سرویس  ورزش

  پوریا قلی پور
تــازه ای بــه خــود می گیــرد؛ در تازه تریــن 
کــه در  اتفــاق، هــواداران معتــرض تیــم فوتبــال اســتقال 
کادر  زمیــن تمریــن آبی هــا حضــور یافتــه بودنــد، علیــه 
فنــی، بازیکنــان و مدیریــت باشــگاه شــعار دادنــد. پیــش 
از شــروع تمریــن جــر و بحــث میــان هــواداران معتــرض و 
کشــید و بعــد  پرویــز مظلومــی، پــای رحمتــی را بــه وســط 
از آن، حملــه هــواداران بــه فــرزاد مجیــدی را بــه دنبــال 
از  ایــن زودی هــا  بــه  اســتقال  تــا نشــان دهــد  داشــت 

ج نخواهد شد. بحران خار
  مدیریت از راه دور

دومیــن  و  هشــتاد  شــرایطی  در  اســتقال  فوتبــال  تیــم 
کــه چنــد  کــرد  گــذار  دیــدار خــود برابــر پرســپولیس را وا
انجــام  راه دور  از  باشــگاه  ایــن  اســت مدیریــت  ماهــی 
وزارت  در  بیشــتر  آبــی  باشــگاه  سرپرســت  و  می شــود 
ورزش اســت. ایــن روزهــا نــوک تیــز انتقادهــا علیــه پرویــز 
کــرد، بــد بازیکنانــش را چیــد  کــوچ  کــه بــد  مظلومــی اســت 
گرفــت؛ امــا در واقــع امــروز  و بــد مقابــل پرســپولیس قــرار 
بــد بــودن پرویــز مظلومــی، ســپری تدافعــی و تمام قــد 
باشــگاه  سرپرســت  افشــارزاده،  بهــرام  مقابــل  شــده 
کــه البتــه بســیار بیشــتر از اســتقال در  اســتقال اســت 
وزارت ورزش زمــان ســپری می کنــد. حرمــت مــوی ســپید 
کشــیده  کــه ایــن مدیــر بــرای ورزش ایــران  و زحماتــی 

کــه بســیاری از منتقــدان و پیشکســوت ها  موجــب شــده 
افشــارزاده را در پیلــه ای خــاص نگــه دارنــد؛ امــا واقعیــت 
ــت را  ــنگین شکس ــار س ــتقال ب ــارزاده در اس ــه افش کارنام
از روی دوش مظلومــی برمــی دارد. افشــارزاده دو فصــل 
گرفــت  کــه بــه اســتقال آمــده و تیمــی را تحویــل  اســت 
ــر  ــم برت ــه 4 تی ــود و ب ــی ب ــی قهرمان ــر، مدع ــا روز آخ ــه ت ک
آســیا هــم رســیده بــود. ماحصــل ایــن دو فصــل تــا امــروز 
ایــن بــوده اســت: ســه شکســت در دربــی، یــک تســاوی 
روی  اســتقال  گــر  ا تنهــا  و  گــر  ا جــام.  بــدون  البتــه  و 
مثــل  را  پیشــرفت  ایــن  و  داشــت  قــرار  پیشــرفت  ریــل 
کارنامــه  کنیــد، ایــن  پرســپولیس می توانســتید احســاس 
کتمــان بــود؛ امــا اســتقال دور خــود می چرخــد و  قابــل 

مســیرهم درســت جلــو نمــی رود.
کادمی   استقالل بدون مدیر آ

در واقــع حتــی برنامــه بلندمدتــی هــم در ایــن باشــگاه 
تــا  گرفتــه  ویــژه  جوان گرایــی  از  نمی شــود؛  دیــده 
یــا  بانــک  تاســیس  بــرای  مثــا  مــدون  برنامــه ای 
ــه  ــن در برنام ــش از ای ــه پی ک ــواردی  ــی و م ــیم کارت آب س
کاری اســتقال قــرار داشــت. ایــن باشــگاه مدت هاســت 
خ نــداده جــز بــا  کادمــی نــدارد و این هــا ر حتــی مدیــر آ
ایــن  سرپرســت  اســتقال.  در  افشــارزاده  وقــت  کمبــود 
باشــگاه بــرای ایــن باشــگاه نمی توانــد وقــت بگــذارد. 
ــره  ــزار شــده هیئــت مدی کافــی اســت تعــداد جلســات برگ

را بشــمارید و ببینیــد چــه تعــداد از ایــن جلســات برگــزار 
شــده و در چنــد تــا افشــارزاده حضــور داشــته اســت. عــدم 
تصمیم گیــری  عــدم  و  جلســات  در  افشــارزاده  حضــور 
بــا اتــکا بــه تجربــه ایــن مدیــر، موجــب شــد مدیرانــی 
کــه  تصمیم  گیرنــده باشــگاه دو ســتاره اســتقال شــوند 
اینکــه  نهایتــا  و  نداشــته اند  هــم  محلــی  تیــم  کنــون  تا
مدیــران باتجربه تــری مثــل نظــری جویبــاری و البتــه 
کار دســت اسپانســر  کردنــد تــا  بهــرام امیــری را هــم حــذف 
کــه ماحصل آن رقم خوردن  و مدیــران رده میانــی بیفتد 
پرویــز  و  قلعه نویــی  امیــر  بــا  دربــی  در  شکســت  ســه 
 مظلومــی باشــد و بــی جــام بــودن و حتــی بــی برنامــه

 بودن.

  سرنوشت امیر در انتظار پرویز
ــرد  ک ــر اســتقال  بهــرام افشــارزاده را امیررضــا خــادم مدی
گــودرزی بــا وجــود مدیریــت افشــارزاده در  و پــس از آن 
کــرد  اســتقال، ایشــان را سرپرســت حــوزه وزارت ورزش 
کــه  خ داد  بــرای اســتقال ر بــه ایــن ترتیــب اتفاقــی  و 
گرفتــن ایــن تیــم در لیــگ هــم بــا  کنــون حتــی ســهمیه  ا
گــر همــراه شــده اســت. شکســت بــا دو مربــی مقابل  امــا و ا
از روی دوش مظلومــی  را  پرســپولیس، در واقــع فشــار 
آیــا  دیــد  بایــد  نمی کنــد.  رهــا  تنهــا  را  او  و  برمــی دارد 
ــی اشــتباهات  ــر قلعه نویــی قربان مظلومــی هــم مثــل امی
ــا اینکــه افشــارزاده خــودش  کل مجموعــه خواهــد شــد ی

در آخــر فصــل از اســتقال خواهــد رفــت؟

کسی مقصر شکست استقالل است؟ چه 

استقالل، پرویز، بهرام و دیگران

ــتم  ــه سیس ک ــی  ــران، درحال ــدوی ای ــی تکوان ــم مل ــو تی عض
بــا برتــری مقابــل  کــرد  ایــراد پیــدا  داوری در چنــد مــورد 
حریــف نپالــی خــود در مرحلــه نیمه نهایــی، ضمــن راهیابــی 
بــه دیــدار فینــال موفــق بــه کســب ســهمیه المپیک شــد. در 

کســب ســهمیه المپیــک  ادامــه رقابت هــای 
کــه بــه میزبانــی فیلیپیــن در  در قــاره آســیا 
کیمیــا علیــزاده موفــق بــه  مانیــل جریــان دارد 
کســب ســهمیه المپیــک شــد تــا تکوانــدوی 
ایــران بــا چهــار ســهمیه مهیــای حضــور در 

ــود.  ــو ش ــک ۲016 ری المپی
از  پــس  کیلوگــرم   5۷ وزن  در  علیــزاده 

مقابــل   0 بــر  برتــری 19  و  مرحلــه نخســت  در  اســتراحت 
»فیترینــا« از اندونــزی راهــی مرحلــه نیمه نهایــی شــد. وی 
ــدار نهایــی  ــه دی ــد ب کســب ســهمیه المپیــک بای ــرای  ــه ب ک
صعــود می کــرد، در ایــن مرحلــه بــه مصــاف »نیامــا گارانــگ« 
از نپــال رفــت و بــا ارایــه یــک مبــارزه برتــر، رانــد اول را 1۳ بــر 

1 بــه ســود خــود خاتمــه داد و در نهایــت هماننــد بــازی اول 
کــرد  کار را تمــام  خــود در رانــد دوم و بــا نتیجــه 15 بــر ۲ 
کســب ســهمیه المپیــک  و بــا شکســت حریــف موفــق بــه 
ــران پیــش از ایــن توســط عاشــورزاده،  ــدوی ای شــد. تکوان
خدابخشــی و مردانــی ســه ســهمیه المپیــک 
و  بــود  کــرده  کســب  مــردان  بخــش  در  را 
علیــزاده چهارمیــن ســهمیه تکوانــدوی ایران 
المپیــک ۲016 می باشــد.  بــرای حضــور در 
تکوانــدوی بانــوان ایــران از المپیــک ۲004 
کنــون در هــر دوره بــا یــک تکوانــدوکار  آتــن تا
در المپیک هــا حضــور داشــته اســت. ســاناز 
خوش جمال فکــری  ســارا   ،۲004 المپیــک  در  شــهبازی 
در المپیــک ۲00۸ و سوســن حاجی پــور در المپیــک ۲01۲ 
ــدوکار  ــوی تکوان ــزاده چهارمیــن بان توفیقــی نداشــتند. علی
کســب مــدال بــه وی  کــه امیــد زیــادی بــرای  ایرانــی اســت 

مــی رود.

سهمیه های تکواندوی ایران به چهار رسید
کیمیا علیزاده المپیکی شد

گل ایــن تیــم در  ملی پــوش ایرانــی آلکمــار در بــرد پــر 
پررنگــی  نقــش  هلنــد  برتــر  لیــگ  یکــم  و  ســی  هفتــه 
داشــت. علیرضــا جهانبخــش بعــد از نمایــش نه چنــدان 

خــوب در بــازی قبلــی، ایــن بــار در ترکیــب 
آلکمــار درخشــش فــوق العــاده ای داشــت 
از  یکــی  زولــه  برابــر  پــرگل 1-5  بــرد  در  و 
از  بعــد  تیمــش  نفــرات  تأثیرگذارتریــن 
گرفــت.  مهاجــم ملی پــوش هلنــدی لقــب 
جهانبخــش در دقیقــه 66 بــازی با دریبل 
جریمــه  محوطــه  وارد  زولــه   مدافعــان 

داور  تــا  شــد  ســرنگون  حریــف  گلــر  خطــای  بــا  و  شــد 
قرمــز  کارت  بــا  و  بگیــرد  را  میزبــان  تیــم  دوم  پنالتــی 
کــه  صحنــه ای  کنــد.  اخــراج  را  زولــه  دروازه بــان 
ــرای دقایقــی  ــه راه انداخــت و ب ــادی ب جنجال هــای زی
امــا در نهایــت همیــن پنالتــی  کــرد؛  بــازی را متوقــف 

از  بعــد  آن هــا  تــا  شــد  تبدیــل  آلکمــار  چهــارم  گل  بــه 
کامــی یــک بــرد شــیرین و ارزشــمند را بــه دســت  چنــد نا

بیاورنــد. 
شــماره  مهاجــم  یانســن  بــازی  ایــن  در 
را  تیمــش  گل   4 تنهایــی  بــه  آلکمــار   9
کــرد تــا در صــدر جــدول  وارد دروازه زولــه 
قــرار  هلنــد  فوتبــال  گلزنــان  بهتریــن 
بگیــرد و بعــد از او بســیاری از ســایت های 
عملکــرد  از  تمجیــد  بــه  هلنــدی 

پرداختنــد.  جهانبخــش 
بــا ایــن بــرد، شــانس آلکمــار بــرای نشســتن در جایــگاه 
بــازی  در  فاینــورد  چــون  شــد؛  بیشــتر  جــدول  ســوم 
ــت دادن ۲  ــا از دس ــا ب ــرد ت ک ــاوی  ــود مس ــه خ ــن هفت ای
بــه ۳ امتیــاز یــاران جهانبخــش  بــا   امتیــاز اختافــش 

 برسد.

 در اقدامــی نمادیــن از قهرمانــان، مربیــان و دیگــر عوامــل 
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
و  روســتایی  ورزشــی  فرهنگــی  المپیــاد  هفتمیــن  اجرایــی 

بازی های بومی محلی استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.
گســترده ای  بعضــی از واژه هــا بــه دلیــل اســتفاده زیــاد، انــدک انــدک از مواضــع 
کاربــرده  کــرده و فقــط در معنــای خــاص بــه  کــه بــرای آن هــا وضــع شــده، عبــور 

می شــوند، چــه در دایــره واژه هــای مثبــت و چــه در دایــره واژه هــای منفــی.
اســتان  بومی محلــی  بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  بالندگــی  و  رشــد  بــرای 
اصفهــان در دوــــ ســه ســال اخیــر کــه باعــث ایجــاد فضایی سرشــار از شــور و شــوق 
گردیــده چــه واژه ای مناســب تر  نشــاط و شــادابی و تفریــح مناســب در روســتاها 
کــه در ســایه مدیریــت خــوب ســرهنگ ســپاه  از همدلــی و وفــاق مــی تــوان یافــت 
گردیــده  مهــدی اســدی، وزیــر مجموعــه ای متخصــص و بادانــش حاصــل 

اســت.
کــه بــه  کــه ایــن هیئــت در آســتانه ســال 95  از اقدامــات مهــم و ارزنــده ای 
ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل نامیــده شــده اســت، انجــام داده ایــن 
ــای  ــت تیم ه ــی وسرپرس ــکار، مرب ــکوهی از ۲00 ورزش ــم باش ــه در مراس ک ــت  اس
کشــی، دال پــان ، دویــدن  ــی، طنــاب  اول تاســوم مســابقات پنــج رشــته لی.ل
کــه در هفتمیــن المپیــاد  گونــی و پخــت غــذا و نــان محلــی و صنایــع دســتی  بــا 
کــرده بودنــد، بــا اهــدا جوایــز  کســب  بانــوان و آقایــان عناویــن اول تــا ســوم را 

ــرد. ک ــل  ــی تجلی ــده و نفیس ارزن
کام اهلل مجیــد و نواختــه  کــه بــا تــاوت آیاتــی از  در آییــن  تجلیــل از قهرمانــان 
غامرضــا  دکتــر  شــد،  آغــاز  ایــران  اســامی  جمهــوری  مقــدس  ســرود  شــدن 
جعفــری رییــس و مســتجاب دبیــر فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای 
کشــور، مهنــدس حمیدرضــا فوالدگــر وســرکارخانم زهــرا ســعیدی  بومــی محلــی 
اســامی، عیســی  مــردم اصفهــان و مبارکــه در مجلــس شــورای  نماینــدگان 
کل امــور روســتایی اســتانداری، امینــا زاده و شــاهعلی، معاونــان  بهمنــی، مدیــر 
توســعه ورزش ، مالــی و نیــروی انســانی اداره کل ورزش وجوانــان اســتان و تنــی 

ــتند. ــور داش ــی حض ــئوالن محل ــات و مس ــد از مقام چن
کــه در خانــه وزنــه بــرداری اصفهــان ترتیــب یافتــه بــود  کــم نظیــر   درایــن آییــن 
ــران و  ــی ای ــی محل ــای بوم ــتایی و بازی ه ــیون ورزش روس ــس فدراس ــدا ریی ابت
عضــو شــورای بــرون مــرزی وزارت ورزش و جوانــان بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد 
و  روســتایی  ورزش  کــه هیئــت  گفــت: خوشــحالم  اصفهــان  اســتان  هیئــت 
کــه بــا  بازی هــای بومــی محلــی اســتان اصفهــان بــا تعامــل و همــکاری خوبــی 
کــه  کمتریــن بودجــه ای  مقامــات اســتانی و مســئوالن ورزش اســتان دارد، بــا 
کــرده و درحــد تــوان و  در اختیــار داشــته، بــه توفیقــات ارزشــمندی دســت پیدا
ــان و عوامــل اجرایــی هفتمیــن المپیــاد  ــرای تجلیــل از قهرمان بضاعــت خــود ب
کــرده اســت تــا بــا  فرهنگــی ورزشــی ســال 94چنیــن مراســم باشــکوهی را بــر پــا 

ــه عمــل آورد . ــی وتجلیــل ب ــای نفیســی از آن هــا قدردان اهــدای هدای
دکتــر جعفــری  بــا اظهــار امیــدواری بــه اینکــه در ســال های آتــی شــاهد برپایــی 
عملکــرد  پیرامــون  باشــیم،  اســتان  ایــن  در  شــکوهمندتری  جشــنواره های 
گفــت: بــه یقیــن ســفر مــن و  قابــل قبــول هیئــت اســتان اصفهــان در ســال 94 
ــت  ــن واقعی ــانگر ای ــم نش ــن مراس ــور در ای ــان و حض ــه اصفه ــیون ب ــر فدراس دبی
انکارناپذیــر اســت کــه هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومی محلی اســتان 
بــا زیــر مجموعــه ای  اصفهــان از قابلیت هــای باالیــی برخــوردار مــی باشــدو 
کاردان خدمــات ارزشــمندی را در راســتای حمایــت از هیئت هــای  توانمنــد و 
شهرســتان ها و نهایتــا در جهــت رشــد و توســعه ورزش در روســتاها زحمــات 
گردیــده در بیــن برتریــن هیئت هــای  کــه باعــث  زیــادی را متحمــل شــده اســت 
کــه بــی تردیــد برگــزاری جشــنواره، قبــول  کنــد  کشــور جایــگاه ویــژه ای پیــدا 
ــل از  ــی و تجلی ــی ورزش ــاد فرهنگ ــزاری المپی ــوری و برگ کش ــابقات  ــی مس میزبان
قهرمانــان بــا اهــدای جوایــز نفیــس وارزنــده، نمونــه بــارز ایــن مدعاســت و قطعــا 
ایــن توفیقــات حاصــل نمــی شــد مگــر در ســایه همدلــی و رفاقت و عشــق و عاقه 
در انجــام امــور مربوطــه و خدمــت صادقانــه بــه جامعــه روســتایی، بــه خصــوص 
ــه ویــژه مقامــات اســتانداری  ــا نهادهــا و ارگان هــای مختلــف ب تعامــل خــوب ب
کــه  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  و  دهیــاران  و  بخشــداری ها  فرمانداری هــا، 
ــا در  کنــد ت ــه روز افزایــش پیــدا  ــداوم داشــته باشــد و روز ب ــد ت امیــدوارم ایــن رون

آینــده شــاهد موفقیــت وپیشــرفت های بیشــتری درتمــام زمینه هــا باشــیم.
روســتائیان  ورزشــی  فرهنگــی  جشــنواره  هشــتمین  برگــزاری  از  دکترجعفــری 
درســال جــاری خبــر داد وافــزود: ســعی داریــم ایــن برنامه هــا را تــداوم ببخشــیم  
کنــد تــا جامعــه روســتایی مــا بتوانــد در عرصه هــای بیــن المللــی بــا  واســتمرارپیدا 
کــه درخــور شــان ایــران اســامی اســت پرچــم پرافتخارومقــدس  کســب عناوینــی 

کشــورمان را بــه اهتــزاز درآورنــد.
پــس از اجــرای برنامه هــای متنوع وموســیقی ســنتی توســط علیرضا خورشــیدی 
خواننــده جــوان وخــوش صــدا، مهنــدس عیســی بهمنــی مدیــرکل امورروســتایی 
شــما  ازجنــس  کــه  افتخارمیکنــم  داشــت:  اظهــار  بیاناتــی  طــی  اســتانداری 
روســتائیان عزیــز هســتم ودرروســتا بــه دنیــا آمــده ام وقریــب بــه ۳0 ســال ازعمرم 
گویــم مــن یــک روســتایی هســتم  کــرده ام، لــذا بــا افتخارمــی  را درروســتا ســپری 
کننــدگان جامعــه  خدمــت مــی  وبــه روســتائیان، ایــن قشــر زحمتکــش وتولیــد 
کــه درعرصــه بیــن المللــی ورزش نیــزاز  پیــش قــراوالن ورزش روســتایی  کنــم، 
گــون بومــی محلــی بــه  گونا هســتند و بــا بالندگــی و ســرفرازی در رشــته های 

کننــد. عناویــن بــا ارزشــی دســت پیــدا مــی 
اســدی  کــه ســرهنگ  از روزی  افــزود:  اســتانداری  امــور روســتایی  کل  مدیــر 
ــی درورزش روســتایی  گرفتــه ، تحول ــه دســت  اداره امــور ورزش روســتائیان را ب
کــه جــا دارد ازایشــان  کــرده اســت  وبازیهــای بومــی محلــی ایــن اســتان ایجــاد 

کــش وســایر همــکاران وی تشــکرو  وعلــی صفایــی دبیــر پرتــاش وزحمــت 
ــز،  ــتائیان عزی ــما روس ــادم ش ــک خ ــوان ی ــه عن ــزود: ب ــی اف کنم.بهمن ــی  قدردان
کــه در خدمــت بــه شــما عزیــزان  پیشــگاه خداونــد زمانــی ســر بلنــد خواهــم بــود 
موفــق باشــم تامدیــون شــما نشــوم  و در انجــام امــور و پیگیــری خواســته هایتان 
کــه امیــدوارم در ســایه تــاش  بتوانــم خدمتــی شایســته و بایســته انجــام دهــم 

کنــم . بیشــتر بــه ایــن مهــم دســت پیــدا 
اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتانداری  روســتایی  امــور  کل  مدیــر  بهمنــی،  عیســی 
گفــت: امــروزه ورزش قهرمانــی  بــه ارزش هــای فرهنگــی واخــاق  در ورزش 
در  کــه  درحالــی  اســت؛  ح  مطــر رقابــت  بحــث  و  شــده  ای  حرفــه  جهــان  در 
ورزش هــای بومی محلــی مــا، رفاقــت حــرف اول رامــی زنــد و چیــزی بــه نــام 

نــدارد. رقابــت وجــود 
و  خصلــت  از  عمــل،  در  صداقــت  و  درســتی  و  راســتی  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  ایــران  بومــی محلــی  بازی هــای  و  روســتایی  بــارز ورزش  خصیصه هــای 
شــمار مــی آیــد؛ ضمــن اینکــه یــاری رســاندن بــه هم تیمی هــا و ایجــاد همدلــی 
می داننــد؛  پیــروزی  کســب  بــه  حصــول  بــرای  غایــی  هــدف  را  همیــاری  و 
مضــاف بــه اینکــه بــرد و باخــت در ورزش ســنتی و بــه  یادگارمانــده از دیرینیــان 
و پیشــینیان معنــا و مفهومــی نــدارد و بیشــتر بــه جنبــه رفاقتــی و دوســتی ها  

اندیشــیده مــی شــود.
کشــور  کــه امــروزه در  کر و سپاســگزارم  کــرد: خــدارا شــا عیســی بهمنــی اضافــه 
کــرده و در  عزیزمــان ایــران ایــن آداب و ســنن ورســوم  دیرینــه قــوام ودوام پیدا
حــال احیــا شــدن اســت .آئیــن تجلیــل ازنامــداران وقهرمانــان ورزش روســتایی 

وبازیهــای بومــی محلــی اســتان اصفهــان بــا ســخنان ســرکار ســرهنگ مهــدی 
کــه بــه حــق  کــرد، مدیــری  اســدی رئیــس هیــات ایــن رشــته ورزشــی ادامــه پیــدا 
در احیــای ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی اســتان اصفهــان بــا توجــه 
کندگــی ایــن اســتان پهنــاور، قــدم هــای مثبتــی را برداشــته وبــه  بــه وســعت وپرا

کــرده اســت. عبارتــی ره صدســاله را یــک شــبه طــی 

کار و عمــل  بیــان وصداقــت در  بــه داشــتن صراحــت  کــه  ســرهنگ اســدی 
شــهرت یافتــه اســت، بــا یــادآوری خاطره هــای بــه یــاد ماندنــی و ماندگارشــهدا 
گرامــی  گفــت: یــاد وخاطــره ۲۳ هزارشــهید اســتان اصفهــان را  کــرد و  آغــاز ســخن 
کــه 10۸6 شــهید ورزشــکار اصفهانــی، یعنــی یــک  ــادآور مــی شــوم  مــی دارم و ی
چهــارم ورزشــکاران شــهید کل کشــور را شــهدای ورزشــکاراصفهان، نظیــر شــهید 
کشــور تشــکیل مــی دهنــد؛   کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال جوانــان  حســن غــازی، 

گرامــی می داریــم . گرانقــدر و واالمقــام را هــم  ــاد وخاطــره ایــن شــهیدان  ی
 اســدی آنــگاه بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن المپیــاد فرهنگــی ورزشــی بانــوان 
کــه بــا ۳۷0 شــرکت کننده از  روســتایی درســال 94 اظهــار داشــت: ایــن المپیــاد 
19 شهرســتان  در یــک روســتا بــه نــام ازان از توابــع شهرســتان میمــه برگــزار شــد 
کمــک و حمایــت مســئوالن ایــن شهرســتان بــه ویــژه  بــه لطــف پــروردگار توانــا و 
بــرادر ایثارگــر و تاشــگرمان آقــای یعقوبــی، رییــس اداره ورزش و جوانــان یکــی 

از بهتریــن و باشــکوه تریــن المپیــاد در طــول ســال های اخیــر بــود. بــه خصــوص 
گذاشــتند  در بحــث پذیرایــی و اســکان ایــن تعــداد شــرکت کننده ســنگ تمــام 
تــا میزبانــی شایســته و قابــل تحســین باشــند. رییــس هیئــت ورزش روســتایی 
و بازی هــای بومــی محلــی اســتان، ســال 94 را ســالی پربــار و پرخیــر و برکــت 
بــرای ایــن هیئــت خوانــد و افــزود: 55 خانــه ورزش روســتایی در محروم تریــن 
فرمانداری هــا  اســتانداری،  فدراســیون،  کمک هــای  بــا  اســتان   روســتاهای 
شهرســتان ها  در  هیئت هــا  و  اداره هــا  رؤســای  جوانــان،  و  ورزش  کل  اداره 
بــه  امنیــت  و  آرامــش  کمــال  در  روستانشــین  مــرد  و  زن  تــا  شــد  راه انــدازی 
ورزش دلخواهشــان بپردازند.مهــدی اســدی، اقــدام شــا یســته و خداپســندانه 

کــرد: هیئــت  کاهــش پــول بیمــه روســتاییان را ســتود و تصریــح  فدراســیون در 
کارت بیمــه ورزشــکاران روســتایی اســتان در ســال 95 را  کلیــه هزینــه صــدور  مــا 
گیــرد. ســرهنگ اســدی در پایــان از اهتمــام  بــه مــدت یــک ســال بــر عهــده مــی 
کشــور در امــر  ومســاعدت دکتــر شــعبانی رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی 
کاهــش هزینــه صــدور کارت بیمــه روســتاییان ورزشــکار و حمایــت بی دریــغ دکتر 

کــرد. جعفــری، رییــس فدراســیون تشــکر و قدردانــی 
کــه  پایــان بخــش آییــن تجلیــل از ورزشــکاران، مربیــان وسرپرســتان تیم هایــی 
کــه  کــرده بودنــد، بــا اهــدای هدایایــی همــراه شــد  عناویــن اول تاســوم را احــراز 
هیئــت ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی اســتان تــدارک دیــده بــود. 
ــدگان  ــعیدی نماین ــم س ــر و خان ــدس فوالدگ ــزان را، مهن ــن عزی ــا وجوایزای هدای
فدراســیون،  دبیــر  و  رییــس  مســتجاب،  آقــای  و  جعفــری  دکتــر  مجلــس، 
کل امــور روســتایی اســتانداری،امینازاده و شــاهعلی  مهنــدس بهمنــی، مدیــر 
کل ورزش وجوانــان اســتان و مهــدی اســدی و علــی صفایــی  معاونــان اداره 
کردنــد. در پایــان ایــن مراســم آقــای دکتــر جعفــری  رییــس و دبیــر هیئــت اهــدا 
رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی کشــور مــژده داد: 
کــه قــرار اســت  ایــران درمســابقات بیــن المللــی ســال آینــده ورزش روســتاییان 

کنــد. شــهریور مــاه در جمهــوری قرقیزســتان برگــزار شــود، شــرکت مــی 

کشــور از سراســر جهــان بــرای حضــور در  دکتــر جعفــری افــزود: تــا ایــن لحظــه 40 
کرده انــد. ایــن مســابقات اعــام آمادگــی 
  نتایج مسابقات هفتمین المپیاد

شهرســتان  و  دوم  مبارکــه  شهرســتان  اول،  کاشــان  تیــم  کشــی،  درطنــاب 
اول  تیــم شهرســتان اصفهــان  پــان:  رشــته دال  اصفهــان ســوم شــدند. در 
گونــی خانــم اســما عبیــاوی از  شــهرضا دوم و لنجــان ســوم شــدند. در دویــدن با
کانلــواز شــهرضا ســوم  مبارکــه اول، زهــرا اســماعیلی از چــادگان دوم و شــقایق ضا
شــدند. در رشــته لــی . لــی خانم هــا فاطمــه رجایــی از لنجــان مقــام اول را کســب 
کــرد، زهــرا ابراهیمــی از نجــف آبــاد دوم و معصومــه عــرب بــه اتفــاق مینــا ایــزدی 

بــه ترتیــب از چــادگان و شــهرضا مشــترکا ســوم شــدند.
ــا خانم هــا: نســرین محمــد  ــی، شهرســتان چــادگان ب دربازی هــای بومــی محل
امینــی، فاطمــه ابراهیمــی، الهــه صفــری، زهــرا اســماعیلی، فاطمــه آقایــی، 
کرمــی، فاطمــه نصیــری وفاطمــه براتــی بــه مربیگــری خانــم فاطمــه  مریــم 
عباســی وسرپرســتی خانــم ســمیه هارونی قهرمــان شــدند، تیــم خوانســار دوم و 

تیم هــای لنجــان وســمیرم مشــترکا ســوم شــدند  
در پخــت غــذا و نــان محلــی و صنایــع دســتی: مقــام اول را تیــم روســتای ازان 
 شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه  بــا دســت پخــت خانم هــا: اعظــم اســامی
و  آبــاد دوم شــد  تیــم نجــف  کــرد؛  کســب  مریــم جبــاری و  فاطمــه عبدلــی 

شــدند.  ســوم  مشــترکا  فاورجــان  و  بیــدگل  و  آران  تیم هــای 
در بخــش آقایــان:  در رشــته دال پــان: حســینقلی پرویــزی از اصفهــان اول 
محمــد رضــا مرادیــا ازخوانســار دوم و داوود علــی ســوادکوهی از فریدونشــهر ســوم 

شــدند.
گونــی: علیرضــا پــور بافرانــی از ناییــن بــه مقــام اول دســت   در رشــته دویــدن بــا 
یافــت، حســین صفــری از چــادگان در جــای دوم قــرار گرفت وســید رضــا طاهری 
از نجــف آبــاد ســوم شــد.در رشــته لی لــی: علیرضــا عباســی از چــادگان قاطعانــه 
از  پوربافرانــی  مهــدی  و  اصفهــان دوم  از  عــرب مختــاری  یونــس  شــد،  اول 
کاشــان مشــترکا ســوم شــدند.در رشــته هفــت ســنگ:  ناییــن ومهــدی فرخــی از 
گنچــه امیــن صــادق ابراهیمــی، رضــا  تیــم چــادگان متشــکل از آقایــان: محمــد 
خســروکیانی علــی مقــدم بــا مربیگــری آقــای مهــدی اســتکی بــه قهرمانــی دســت 
گرفــت. کردنــد، تیــم برخــوار دوم شــد و تیــم ســمیرم در مــکان ســوم جــای  پیــدا 
کاشــان بــا علــی اصغــر دیــاری، محمــد حســین  در طنــاب کشــی: تیــم شهرســتان 
نظامــی، ابوالفضــل تقــی زاده، ابوالفضــل قصابــی، محمدرضــا شــاطریان، علــی 
ــه  ــی مؤمنیــان ب ــه یــی، ســید حمیدرضــا تولیــت، امیرحســین طریقــی و عل موت
مربیگــری ســید عبــاس کاظمــی رتبــه اول را احــراز کــرد؛ تیــم شهرســتان چادگان 

دوم شــد و تیــم ســمیرم مقــام ســوم را بــه خــود اختصــاص داد. 
در فوتســال: ۲ تیــم در ســه مرحلــه و بــه صــورت دوره ای بــا هــم بــه رقابــت 
کــه بــه طــور زنــده و پخــش مســتقیم از ســیمای  پرداختنــد؛ در بــازی فینــال 
مصــاف  بــه  چــادگان  و  فریدونشــهر  تیــم  دو  شــد،  پخــش  اصفهــان  شــبکه 
کــه در نهایــت بــا برتــری تیــم فریدونشــهر بــه پایــان رســید و  هــم شــتافتند 
کــرد. در تیــم فریدونشــهر قهرمــان هفتمیــن  کســب  کاشــان مقــام ســوم را تیــم 
المپیــاد آقایــان: حمیدرضــا میــر معنــا، امیــر جعفــری، مصطفــی هدایتــی،  هــادی 
خورســیانی یعقــوب طهماســبی، وحیــد خلیلــی، حســن نجــات پــور، میــاد 
رحیمــی، محمــد صفــری، محمــد ذوالفقــاری بــازی کردنــد؛ مربــی آقــای کامــران 
خورســیانی و سرپرســت آقــای بهمــن ســلیمانی بود.شــایان ذکــر اینکــه هیئــت 
کشــور مــی  ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی تنهــا هیئتــی در ســطح 
کل امــور روســتایی  کمــک اداره  ــا  کــه المپیــاد فرهنگــی ورزشــی خــود را ب باشــد 
کل ورزش وجوانــان، رؤســای اداره هــای ورزش وجوانــان و  اســتانداری، اداره 
و  همــت  و  بخشــداری ها  فرمانداری هــا  شهرســتان ها،  ورزشــی  هیئت هــای 
حمیــت مثال زدنــی عــده ای عاشــق ورزش روســتایی و عشــایری طــی  هفــت 
ســال بــا نظمــی خــاص و بــا شــکوهی خاطــره انگیــز همــه ســاله و بــدون وقفــه 
کــرده اســت؛ در زیــر مجموعــه هیئــت ورزش روســتای و بازی هــای بومــی  برگــزار 
کــه در راس آن ســرهنگ ســپاه مهــدی اســدی، مدیــری مدبــر و  محلــی اســتان 

ــام علــی صفایــی قــرار دارد. ــه ن دبیــری  تاشــگر ب
کشور:     رییس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 

هییت ورزش روستاییان اصفهان، موفق ترین هیئت درکشور
بازی  هــای  و  روســتایی  ورزش  فدراســیون  رییــس  جعفــری،  غامرضــا  دکتــر   
کیمیــای وطــن  کــه بــا خبرنــگار  کوتاهــی  گفــت وگــوی   کشــور در  بومــی محلــی 
کیفیــت برگــزاری آییــن تجلیــل از ورزشــکاران  داشــت، ضمــن ابــراز خرســندی از 
گفــت:  کننــده در هفتمیــن المپیــاد فرهنگــی ورزشــی اصفهــان  زن و مــرد شــرکت 
کــه در راس آن ســرهنگ اســدی قــرار دارد  هیئــت ورزش روســتاییان اصفهــان 
درســال های اخیــر تحــول یافتــه و عملکــرد بســیار خوبــی داشــته و بــه عنــوان 
برتریــن هیئــت شــناخته شــده اســت. دکتــر جعفــری بــا اشــاره بــه هــدف از ســفر 
یــک روزه خــود بــه اصفهــان اظهــار داشــت: همــان طورکــه شــاهد بودیــد پیــش 
بــرای شــرکت در مجمــع ســالیانه  امــروز ) پنجشــنبه ۲6 فروردیــن(  از ظهــر 
ــاالر اجتماعــات  ــه در ت ک ــی  رؤســای هیئت هــای ورزش روســتایی و بومــی محل
گــردش  ــزارش  گ ــردم و  ک ــود، حضــور پیــدا  ســرای ورزشــکاران تشــکیل یافتــه ب
کــه  مالــی و عملکــرد هیئــت اســتان را دریافــت داشــتم و مــورد بررســی قــرار دادم  
بــه تاییــد اعضــای مجمــع هــم رســید.دکتر جعفــری افــزود: عصــر امــروز هــم 
در مراســم باشــکوه اختتامیــه و تجلیــل از قهرمانــان، مربیــان و ســایر عوامــل 
ــی اســتان  ــاد فرهنگــی ورزشــی روســتایی و بومــی محل اجرایــی هفتمیــن المپی
گونــه برنامه هــای  کنــم برپایــی ایــن  کــه الزم می دانــم اذعــان  شــرکت داشــتم 
بالندگــی ورزش در  بــرای رشــد و  فرهنگــی  ورزشــی مــی توانــد بسترمناســبی 
مناطــق روســتایی و رشــد وتوســعه و مشــارکت مــردم روســتاها در ورزش هــای 
بومی محلی  را فراهم آورد و فضایی سرشــار از شــور و شــوق و نشــاط و شــادمانی 

کنــد.  در جامعــه ایجــاد 

در آیین تجلیل از 200 ورزشکار زن و مرد روستایی:

از برترین های المپیاد فرهنگی ورزشی تجلیل شد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کاپیتان تیم ملی منتظر مساعدت... دوشنبـــــه  30 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 133 ســـــال دوم       ݡسݒ

در هفته سی ویکم لیگ برتر هلند
نقش پر رنگ علیرضا در پیروزی آلکمار



کنش ها به مرگ ستایش وا
شــبکه های  از  گوشــه  هــر  بــه  حــاال 

سرویس  اجتماعی
دامون رشیدزاده

کــه ســر می زنیــد، بحث هــا  اجتماعــی 
کــه بــه  ــاره مــرگ ســتایش دختربچــه 6ســاله اســت  درب

ک و غیر انسانی به قتل رسیده.  طرزی هولنا
ایــران و هــر  البتــه زاده  افغانســتانی اســت و  ســتایش 
از  غ  فــار بیایــد،  دنیــا  بــه  ک  ایــن خــا در  کــه  فرزنــدی 
از چــه قــوم ملیتــی و رنــگ پوســت و مذهبــی  اینکــه 
ک اســت و هریــک از مــا  باشــد، فرزنــد ایــن آب و خــا
ســتایش  مســئولیم.  ســرزمینمان  کــودکان  قبــال  در 
کــه اهــل  گــم می شــود و پــدر و مــادرش  22 فروردیــن 
دختــرک  دنبــال  بــه  را  جــا  همــه  هســتند  افغانســتان 
زیــرورو می کننــد؛ پلیــس هــم ردی از دختــرک نمی یابــد 
پلیــس  ســتایش،  شــدن  گــم  روز  فــردای  اینکــه  تــا 
گرفتــه اســت. پــدر ســتایش بــا پیکــر  می گویــد ردی از او 
پســر  می شــود؛  شــده  مواجــه  دختــرش  آســیب دیده 
17ســاله همســایه، ســتایش را بعــد از تجــاوز بــا چاقــو بــه 
قتــل می رســاند و پیکــرش را در وان حمــام می انــدازد 
و رویــش اســید می ریــزد؛ شــبیه صحنــه ای از ســریال 
در  شــهرزاد  ســی دی  بــا  همــراه  کــه  بــد«  »بریکینــگ 

می رســید.  فــروش  بــه  شــهر  ســوپرمارکت های 
پســر 17ســاله در از بیــن بــردن جنــازه موفــق نیســت و از 
کمــک می خواهــد و ایــن دوســت هــم پــدرش  دوســتش 
کالنتــری  و  پلیــس  بــه  خبــر  و  می گــذارد  جریــان  در  را 
شــده  دســتگیر  پســرک  حــاال  و  می شــود  داده  محــل 

اســت. 
غم نامه هــای  از  موجــی  هــم  بــاز  همیشــه  مثــل 
افتــاده  راه  بــه  بی گنــاه  کــودک  ایــن  بــرای  اینترنتــی 
چنــد  و  کــرد  خواهــد  فروکــش  زودی  بــه  البتــه  کــه 
بــاال و پاییــن رود  لــب دیوارمــان  از  کــه آفتــاب  بــاری 
گــر  ا امــا  شــد؛  خواهــد  فرامــوش  هــم  ســتایش  نــام 
دســت  افغــان  مهاجــر  یــک  و  بــود  برعکــس  حادثــه 
کنش هــا چگونــه بــود؟   بــه چنیــن عملــی زده بــود، وا
حتمــا عــده ای اآلن درحــال بــاال رفتــن از دیــوار ســفارت 
هــم عکس هــای  عــده ای دیگــر  و  بودنــد  افغانســتان 
بــا  عــده ای  شــاید  یــا  می کردنــد  پــاره  را  غنــی  اشــرف 
فریــاد وا مصیبتــا، پرچــم افغانســتان را در خیابان هــای 
کنش هــا بــه مــرگ  شــهر بــه آتــش می کشــیدند؛ امــا وا
برابــر  در  دیگرمــان  رفتارهــای  ماننــد  هــم  ســتایش 
مســایل اجتماعــی و محیــط زیســت و ... تنهــا محــدود 
ــران  ــه نگ ــت، بی آنک ــده اس ــک ش ــک و الی کلی ــد  ــه چن ب

آینــده جامعــه خــود باشــیم. 
خ دادن چنیــن میــزان  قطعــا ایــن پرونــده بــه دلیــل ر
خشــونتی، در دادگاه هــای عالــی بررســی خواهد شــد؛ اما 
وظیفــه مــا ایرانی هــا در برابــر میهمانــاِن جنگ زده مــان 

همچنــان بــر ســر جــای خــود باقــی اســت.

یادداشت روز

رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت 

عنوان کرد:

کاهش ۱۰ درصدی قند
 در نوشابه ها

میــزان  بهداشــت  وزارت  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  رییــس 
و  غذایــی  مــواد  در  چربــی  و  قنــد  نمــک،  اســتاندارد 
گفــت: ایــن اســتانداردها بایــد  کــرد و  نوشــیدنی ها را اعــالم 
رعایــت  مــردم  مصرفــی  الگــوی  در  و  غذایــی  صنایــع  در 

شــود.
در  تغذیــه ای  برنامه هــای  بــا  رابطــه  در  عبداللهــی  زهــرا   
بــه  بایــد  گذشــته  ســال  برنامه هــای  گفــت:   95 ســال 
کــه مهم تریــن آن اصــالح  کنــد  صــورت مــداوم ادامــه پیــدا 
و چربــی  نمــک  قنــد،  میــزان  کاهــش  و  الگــوی مصــرف 
در ســبد تغذیــه مــردم اســت. علــت اجــرای ایــن برنامــه 
ماننــد  گیــر  غیروا بیماری هــای  وجــود  آن،  پیگیــری  و 
ــه  ک ــت  ــه وزن اس ــی و اضاف ــاری قلب ــت، بیم ــرطان، دیاب س

اســت.  شــده  عمــده ای  مشــکل 
وی ادامــه داد: مهم تریــن علــت افزایــش ایــن بیماری هــا 
کــه  طــوری  بــه  اســت؛  مــردم  غذایــی  الگــوی  تغییــر 
غذاهــای  مقابــل  در  و  می خورنــد  میــوه  و  ســبزی  کمتــر 
بــه  و  گازدار  نوشــابه های  فســت فود،  خ کردنی،  ســر
 میــزان زیــادی قنــد، نمــک و چربــی در طــی روز مصــرف 

می کنند.
کیــد بــر اینکــه بایــد برنامــه و سیاســت ها   عبداللهــی بــا تا
کــه مصــرف قنــد گونــه ای دنبــال شــود   در ســال 95 بــه 

گفــت:  کاهــش یابــد،  نمــک و چربــی در ســبد غذایــی مــردم 
ح تحــول ســالمت  کارهــای آموزشــی در طــر عــالوه بــر انجــام 
ــا  ــت ب ــه خدم ــطح ارای ــن س ــه در اولی ــان تغذی کارشناس ــز  نی
ــدند و در  ــه ش گرفت کار  ــه  ــه ب ــاوره تغذی ــوزش و مش ــه آم ارای
گروهــی بــه صــورت مداخله محــور  کنــار آمــوزش فــردی و 
آمــوزش  را  خــود  پوشــش  تحــت  جامعــه   ســطح 

دادند. 
افــزود:  بهداشــت  وزارت  تغذیــه  بهبــود  دفتــر  رییــس 
محصوالتــی  تــا  شــدیم  کار  وارد  نیــز  غذایــی  صنایــع  بــا 
کم نمــک  کم قنــد،  ســالمت محور،  کــه  شــود  تولیــد 
ســتاد  دلیــل  همیــن  بــه  باشــد؛  داشــته  کمــی  چربــی  و 
و  تشــکیل  چربــی  و  قنــد  نمــک،  مصــرف  کاهــش  ملــی 
 اســتانداردهای محصــوالت غذایــی و نوشــیدنی بازنگــری

 شد. 
 10 نوشــابه  قنــد  اســتاندارد  ترتیــب  ایــن  بــه  افــزود:  وی 
در  نمــک  اســتاندارد  و  کنــد  پیــدا  کاهــش  بایــد  درصــد 
کنــد.  بایــد تغییــر  نیــز  انــواع ســس ها  نــان، پنیــر، دوغ و 
فــاز  در  درصــد   2.3 از  نــان  در  موجــود  نمــک  کنــون  هم ا
کاهــش  اول بــه 1.8 درصــد و در فــاز دوم بــه 1.6 درصــد 
کاهــش  درصــد  یــک  از  کمتــر  بــه  بایــد  امــا  کــرد؛  پیــدا 
کــه ایــن رقــم تصویــب شــده و بایــد حتمــا اجــرا  یابــد؛ چــرا 

 شود.

خبر کوتاه

استقبال مشروط وزارت جوانان 
از وام ازدواج

وزارت  خانــواده  تعالــی  و  ازدواج  دفتــر  کل  مدیــر   
مجلــس  مصوبــه  از  اســتقبال  بــا  جوانــان  و  ورزش 
بایــد  گفــت:  ازدواج  وام  افزایــش  خصــوص  در 
اندیشــیده  وام  ایــن  پرداخــت  عملــی  راهکارهــای 
اخیــر  مصوبــه  بــه  اشــاره  بــا  صبحــی  ناصــر  شــود. 
مجلــس در خصــوص افزایــش وام ازدواج از 3 بــه 10 
میلیــون تومــان افــزود: پرداخــت هرگونــه تســهیالت 
ــندیده  ــری پس ــه ازدواج، ام ــان ب ــب جوان ــرای ترغی ب
اســت؛ مشــروط بــه آنکــه عملــی باشــد. وی ادامــه 
 3 وام  پرداخــت  در  بانک هــا  حاضــر  حــال  در  داد: 
میلیونــی هــم بــه خوبــی عمــل نمی کننــد و اینکــه 
ارایــه  بــه جوانــان  را  بایــد وام 10 میلیونــی  چگونــه 
کــه  پرســید  مجلــس  نماینــدگان  از  بایــد  دهنــد، 
اســت  ح پیش بینــی شــده  آیــا عملیاتــی شــدن طــر
تعالــی خانــواده  و  ازدواج  کل دفتــر  یــا خیــر؟ مدیــر 
کــرد: معتقــدم قبــل  کیــد  وزارت ورزش و جوانــان تا
از هــر اقدامــی در افزایــش وام ازدواج، بایــد اهــداف 
مشــخص شــود و راهکارهــای عملــی رســیدن بــه آن 
نیــز دقیقــا بررســی و شناســایی شــود؛ در غیــر ایــن 
صــورت انتطــارات بیشــتر می شــود و مشــکلی هــم از 

نمی شــود. حــل  جوانــان 

تقسیط پرداخت بدهی دولت 
به تأمین اجتماعی

از  اجتماعــی  کمیســیون  رییســه  هیئــت  عضــو 
تقســیط بدهــی دولــت بــه تأمیــن اجتماعــی طــی 5 
گفــت: بدهــی 100 هــزار میلیــاردی  ســال خبــر داد و 
محمــد  می شــود.  پرداخــت  ششــم  برنامــه  طــی 
افــزود:  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  ســعیدی  اســماعیل 
مطالبــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی از دولــت، طــی 
ــن  گذشــته پرداخــت نشــده اســت و همی ــال  ــد س چن
افزایــش  مطالبــات  میــزان  شــده  باعــث  ع  موضــو
چشــمگیری داشــته باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیــش از 100 هــزار میلیــارد تومــان بدهــی دولــت بــه 
ششــم  برنامــه  در  گفــت:  اســت،  اجتماعــی  تأمیــن 
کــه در ســال های برنامــه  توســعه پیش بینــی شــده 
ایــن بدهــی پرداخــت شــود و برهمیــن اســاس بدهــی 
عضــو  می شــود.  پرداخــت  ســال   5 در  و  تقســیط 
کیــد  کمیســیون اجتماعــی مجلــس تا هیئــت رییســه 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تأمیــن اجتماعــی ســازمانی 
همیــن  بــه  اســت،  آن  متولــی  دولــت  کــه  اســت 
می کنــد؛  کوتاهــی  بدهی هــا  پرداخــت  در  دلیــل 
برنامه ریزی هــای  بــا  ســال   5 طــی  امیدواریــم  امــا 
انجام شــده بدهــی ایــن ســازمان بــه صفــر برســد تــا 
تأمیــن اجتماعــی نیــز بتوانــد بــه تعهــدات خــود در 
گفــت:  ســعیدی  کنــد.  عمــل  بیمه شــدگان  قبــال 
چنــدی قبــل نماینــدگان مجلــس، دولــت را مجــاز 
و  خصوصــی  بخــش  بــه  خــود  بدهی هــای  کردنــد 
ــا اولویــت تأمیــن  ــر دولتــی را ب نهادهــای عمومــی غی
داشــت:  اظهــار  وی  کنــد.  پرداخــت  اجتماعــی 
امیدواریــم در صــورت پرداخــت بدهی هــای دولــت 
ــود  کمب ــل  ــه دلی ــه ب ک بخشــی از تعهــدات و لوایحــی 
اعتبــارات ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســکوت مانــده 
 ماننــد قانــون همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان
بیمــه زنــان خانــه دار، افزایــش مرخصــی زایمــان و... 

اجرایــی شــود.

 ۱۰ برابر شدن وقوع سیل
 در ایران

کارشــناس  مزدآبــادی،  طباطبایــی  محســن  ســید 
اغلــب  بی دفاعــی  بــه  اشــاره  بــا  شــهری،  مســایل 
گفــت:  کشــور در برابــر مخاطــرات طبیعــی  شــهرهای 
پنــج دهــه  بــه  ایــران نســبت  ع ســیل در  تعــداد وقــو
پیــش، بیــش از 10 برابــر شــده اســت. ســید محســن 
ع ســیل ویرانگر  طباطبایــی مزدآبــادی بــا اشــاره بــه وقو
هزینه هــای  آمــدن  وارد  و  کشــور  غربــی  بخــش  در 
ســنگین اقتصــادی بــه شــهرها گفت: امــروزه نهادهای 
کاهــش  بــرای  را  ویــژه ای  ح هــای  طر بین المللــی 
خطرپذیــری شــهرها در برابــر مخاطــرات طبیعــی تهیــه 
توســعه یافته  شــهرهای  در  کــه  کرده انــد  تدویــن  و 
در حــال اجرایــی شــدن اســت و نتایــج و ثمــرات نیــز 
کــه تــا حــدود زیــادی ایــن سیاســت ها  نشــان می دهــد 
از آســیب های مخاطــرات طبیعــی بکاهــد.  توانســته 
کاهــش  وی بــا بیــان اینکــه اســتراتژی بیــن المللــی 
 ،)ISDR( متحــد  ملــل  ســازمان  در  طبیعــی  بالیــای 
ــاب آوری شــهرها  ــرای ت دســتورالعمل های جامعــی را ب
ادامــه  ح می کنــد،  برابــر مخاطــرات طبیعــی مطــر در 
کاهــش خطرپذیــری بحــران  کنفرانــس جهانــی  داد: 
در ســال 2005 در اســتان هیوگــوی ژاپــن برگــزار شــد 
 2015 ســال  تــا  کاری  چارچــوب  و  العمــل  دســتور  و 
تصویــب شــد. طباطبایــی بــا اشــاره بــه اینکــه »راهبــرد 
مهم تریــن  ایمن تــر«،  جهانــی  بــرای  یوکوهامــا 
می دهــد تشــکیل  را  دســتورالعمل  ایــن   بخــش 

پیشــگیری  مرحلــه  ســه  شــامل  دســتور  ایــن  گفــت: 
کاهــش  و   )Preparedness( آمادگــی   ،)Prevention(

اســت.  )Mitigation( اثــرات 
 ایــن کارشــناس مســایل شــهری بــا عنــوان ایــن مطلــب 
بالهایــی  و  خطــرات  مهم تریــن  از  یکــی  ســیل،  کــه 
کــه شــهرها را تهدیــد می کنــد، ادامــه داد: اغلــب  اســت 
از  و  شــده اند  واقــع  ســیالبی  جلگه هــای  در  شــهرها 
ســوی دیگــر، توســعه افقــی شــهرها و حاشیه نشــینی و 
ــب توجهــی از جمعیــت شــهرها  بدمســکنی درصــد جال
را در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت. آمــار و تحقیقــات 
از  میلیون نفــر   190 از  بیــش  ســاالنه  می دهــد  نشــان 
ع ســیل هســتند و  کشــور جهــان در معــرض وقــو  90
کشــور مــا نیــز بنــا بــه دالیــل متعــدد، رونــد افزایــش  در 
تعــداد  کــه  به طــوری  بــوده؛  جــدی  بســیار  ســیالب 
ــه پنــج دهــه پیــش  کنــون نســبت ب ع ســیل هم ا وقــو

بیــش از 10 برابــر شــده اســت.

اخبار

قول هــای  نقــل  اســت  ســالی  چنــد     
سرویس  اجتماعی
 سولماز پرویزی

شــخصیت های  از  غریــب  و  عجیــب 
سرشــناس نقــل مجلــس ایرانی هاســت؛ بــه طــور متوســط 
گوشــی موبایتــان برویــد حداقــل یــک  غ  کــه بــه ســر هــر بــار 
نقــل قــول از یکــی از بــزرگان تاریــخ را مشــاهده می کنیــد کــه 
گــر هــر یــک از مــا قبــل از انتشــار  بیشــتر هــم جعلــی اســت و ا
حــد  ایــن  تــا  شــک  بــدون  می کــرد  تحقیــق  کمــی  آن 
کــه از او نقــل  گســترش نمی یافــت. یکــی از چهره هایــی 
ــی در دنیــای مجــازی هســت، پروفســور  قول هــای فراوان
مجیــد ســمیعی، جــراح سرشــناس مغــز و اعصــاب اســت. 
بیمارســتان  ریاســت  حاضــر  حــال  در  ســمیعی  پرفســور 
خصوصــی علــوم عصبــی هانوفــر در آلمــان را بــر عهــده دارد 
کــه خــود بنیانگــذار آن بــوده اســت. ایــن جــراح سرشــناس 
در زمینــه تــورم مغــز و ترمیــم و بازســازی جراحــی دســتگاه 
کــه  عصبــی محیطــی مطالعــات مهمــی انجــام داده اســت 
جهانــی  کادمــی  آ ســوی  از   201۴ ســال  در  شــد  ســبب 
جراحــان مغــز و اعصــاب، عنــوان برتریــن جــراح مغز جهان 
را کســب کنــد. شــاید همیــن عناویــن و افتخــارات که مایه 
قول هــای  نقــل  شــده  موجــب  اســت  ایرانــی  هــر  غــرور 
کنــد. امــا  گســترش پیــدا  عجیبــی از او در دنیــای مجــازی 
گفته هــای ایــن نابغــه  ــار مــا قصــد داریــم بعضــی از  ایــن ب

کنیم. مغز و اعصاب را از زبان خودش بیان 

   سکته مغزی در سنین باال
مهــم  بــاال  ســنین  در  بــدن  ســالمت  در  زیــادی  عوامــل 
ــا افزایــش ســن بــر ســالمت مغــز بســیار  اســت. تغذیــه مــا ب
مؤثــر اســت. زمانــی مــا متوجــه بیمــاری در ســلول های 
کــه دچــار ســکته شــده ایم؛ در حالــی  مغــزی می شــویم 
ــر  گ ــیم. ا ــز باش ــه مغ ــر تغذی ــه فک ــل ب ــال قب ــد 20 س ــه بای ک

بتوانیــم از ســنین 35 تــا ۴0 ســال بعــد مواظــب تغذیــه 
کــه عــروق  چربــی، فشــار خــون و مســایل دیگــر باشــیم 
بــدن خســته نشــوند، مطمئنــا در ســنین بــاال بــا دقــت و 
کنیــم. ایــن نصیحــت مــن  تمرکــز زیــاد می توانیــم زندگــی 
خــود  ســالمت  بــه  عالقه منــد  کــه  اســت  کســانی  بــرای 

هســتند.

  ضرر امواج موبایل برای مغز و اعصاب
کــه اطــراف مــا وجــود  امــواج موبایــل تنهــا امواجــی نیســت 
ــد و در بــدن مــا رد می شــود  ــوع مــوج می آی دارد. هــزاران ن
و مــا نمی بینیــم. شــاید بــه همیــن دلیــل اعتقــادی بــه 
کــه امواجــی  کنــون ثابــت نشــده  ضرررســانی آن نداریــم. تا
کــه در اطــراف مــا هســت، ضــرر زیــادی بــرای بــدن دارد 
کار، یعنــی اثبــات یــا رد ایــن موضــوع، بســیار  یــا نــه. ایــن 
مشــکل اســت. از ایــن لحــاظ نمی گویــم اثــری نــدارد؛ همــه 
کــه  کــه از بــدن مــا رد می شــوند حتــی دو انســان  امــواج 
ــا  ــا بــه همدیگــر برمی خورنــد، ی مقابــل همدیگــر هســتند ی
بــه هــم عالقه منــد می شــوند یــا بــا همدیگــر تعامــل فکــری 
دارنــد یــا احساســات نســبت بــه همدیگــر دارنــد، امــواج 

دارنــد.
  توصیه به دانشجویان پزشکی

اشــتباه  جوان هــا  اســت.  افــکار  تمرکــز  چیــز  مهم تریــن 
ــر  گ ــد. ا ــر می پرن کــه از شــاخه ای بــه شــاخه دیگ می کننــد 
آدم اطالعــات عمومــی داشــته باشــد، بــد نیســت؛ ولــی 
بایــد رشــته ای را در پیــش بگیــرد. بــرای ایــن منظــور بایــد 
در  قــدرت  بزرگ تریــن  باشــد. عشــق،  رشــته  آن  عاشــق 
گــر بــرای ثــروت و مقــام بخواهــد بــه  وجــود انســان اســت. ا
ــق  ــد عاش ــود. بای ــد ب ــق نخواه ــد، موف ــزی باش ــال چی دنب
باشــد و از همــه چیــز بــرای تســلط در آن رشــته، صرف نظــر 
کننــد. گــوش  کنــد. امیــدوارم جوانــان بــه ایــن نصیحــت 

هر نقل قولی را باور نکنید

پروفسور سمیعی واقعی چه می گوید؟

کــه تلگــرام را دو برنامه نویــس روس  در نخســتین ماه هایــی 
ــاید  کشــورهای نزدیــک می فرســتادند، ش ــه  ــد و ب نوشــته بودن
کــه نیمــی  خودشــان هــم فکــرش را نمی کردنــد روزی بیایــد 
کشــور پرجمعیــت، بیشــتر راه هــای ارتباطــی  از جمعیــت یــک 

ســاعت های  بیشــتر  و  کننــد  رهــا  را  قبــل 
ــه  ک ــانی  ــه پیام رس ــبند ب ــان را بچس شبانه روزش
پیام رســان ها  دیگــر  داغ  بــازار  در  شــاید  آن هــا 
از  بعــد  حــاال  کردنــد.  طراحــی اش  ناامیدانــه 
دیگــر  تلگــرام،  طراحــی  از  سه ســال  گذشــت 
کــه  شــده اند  مطمئــن  »دوروف«  بــرادران 
و  اروپــا  در  نــه  همیشــه،  خــالف  را  بازارشــان 

کننــد؛ آن هــا حــاال بــه  کــه بایــد در ایــران ســرمایه گذاری  آمریــکا 
یکــی از معروف تریــن برنامه نویســان جهانــی تبدیــل شــده اند 
ایرانی هــا معروفشــان  کــه  اروپایی هــا و آمریکایی هــا  نــه  کــه 
گــر تــا همیــن چنــد مــاه پیــش هــر بــار حــرف میــزان  کردنــد. ا
  20 حــدود  در  رقمــی  می شــد،  تلگــرام  از  ایرانی هــا  اســتفاده 
کــه از  میلیــون نفــر دست به دســت می شــد؛ حــاال و این طــور 

ســرور مرکــزی ایــن نرم افــزار پیام رســان پیداســت، ایــن رقــم 
کــه  گذشــته بــود  دو برابــر افزایــش داشــته اســت. آبــان ســال 
کاربــر فعــال  کــه از 62  میلیــون  کردنــد  موسســان تلگــرام اعــالم 
کاربــران ایرانــی اســت؛  تلگــرام بیــش از 38  درصــد مربــوط بــه 
براســاس  امــا حــاال و  نفــر؛  یعنــی 23  میلیــون 
کــه »خبرآنالیــن« دیــروز از ایــن ســرور  بررســی ای 
کاربــر ایرانــی  انجــام داده، بیــش از ۴5  میلیــون 
از تلگــرام اســتفاده می کننــد. پنــج روز قبــل از 
عیــد نــوروز بــود کــه مدیــران تلگــرام در تازه تریــن 
کاربــران  تعــداد  کــه  کردنــد  اعــالم  خــود  آمــار 
ماهانــه فعــال ایــن اپلیکیشــن پیام رســان از مــرز 
کــرده و روزانــه حــدود 15  میلیــارد پیــام  کاربــر عبــور  100  میلیــون 
در ایــن ســرویس رد و بــدل می شــود. از طــرف دیگــر آمارهــای 
کانال هــای  ترافیــک  بــه  مربــوط  کــه   telegram.me ســرور 
تلگــرام اســت و از ژوئــن ســال گذشــته فعــال شــده اســت، نشــان 
کانال هــا را  کاربــران ایرانــی 81  درصــد از ترافیــک  کــه  می دهــد 

در اختیــار دارنــد.

مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون با بیــان اینکه »خــون کامل 
کشــور در لیســت رســمی دارویی ســازمان  و فرآورده های خونی 
و  بــر خــون  افزایــش نظارت هــا  از  گرفــت«،  قــرار  و دارو  غــذا 

فرآورده هــای خونــی در پــی ایــن اقــدام خبــر داد. 
شــدن  افــزوده  از  پورفتــح اهلل  کبــر  علی ا دکتــر 
کشــور  خونــی  فرآورده هــای  و  کامــل  خــون 
داد  کشــور خبــر  رســمی  دارویــی  فهرســت  بــه 
ســازمان  تولیــدات  اســاس،  ایــن  بــر  گفــت:  و 
کشــور  انتقــال خــون نیــز بــه فهرســت دارویــی 
چنیــن  مفهــوم  افــزود:  وی  شــدند.  اضافــه 
کــه محصــوالت تولیــدی در  اقدامــی ایــن اســت 

ســازمان انتقــال خــون، اســتانداردهای مربــوط به ســازمان غذا 
کرده و مانند ســایر داروهای تولیدی، از ســوی  کســب  و دارو را 
ســازمان غــذا و دارو بــر فرآورده هــای تولیــدی انتقــال خــون نیــز 

می شــود.  نظــارت 
پورفتــح اهلل بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ۴ ســال 
کــه ســازمان بهداشــت جهانــی در مســتنداتی ارســال  اســت 

بــه  خونــی  فرآورده هــای  و  خــون  کــه  می کنــد  درخواســت  و 
فهرســت دارویــی کشــورها اضافــه شــوند و توســط یــک ســازمان 
کــرد: یکــی  گیرنــد، اظهــار  ناظــر بــر قوانیــن تحــت نظــارت قــرار 
کــه مــا  از مشــکالت مــا در ســازمان انتقــال خــون ایــن بــوده 
تولیــد  خودمــان  را  فرآورده هــا  و  محصــوالت 
کــرده و خودمــان هــم تاییــد می کردیــم؛ امــا ایــن 
ســازمان های  بین المللــی  مقــررات  نظــر  از  کار 
بلکــه  نیســت؛  تاییــد  مــورد  چنــدان  نظاره گــر 
فرآورده هایشــان  بایــد  تولیدکننــدگان  امــروزه 
بازرســی  مــورد  نظارتــی  ارگان  یــک  توســط  را 

ممیــزی و نظــارت قــرار دهنــد. 
ســازمان  پیشــنهاد  اســاس  بــر  داد: خوشــبختانه  ادامــه  وی 
کــه عالقه منــد  غــذا و دارو و موافقــت ســازمان انتقــال خــون 
کشــور در ایــن  بــود بــه توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی در 
ــارت  ــورد نظ ــون م ــال خ ــوالت انتق ــود و محص ــل ش ــه عم زمین
ــی  ــد، خــون و فرآورده هــای خون گیرن ــرار  ســازمان غــذا و دارو ق

کشــور شــد. وارد لیســت دارویــی رســمی 

7اجتماعی دوشنبـــــه  30 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 133استقبال مشروط وزارت جوانان... ســـــال دوم       ݡسݒ

نظارت بر »خون« افزایش یافت ایرانی ها رکورددار استفاده از تلگرام

در  بــا حضــور  کنــد،  ازدواج  اعدامــی  یــک  بــا  دارد  کــه قصــد  دختــر جوانــی 
کــرد: »پــس از مراســم، بــرای نجــات  دادســرای امــور جنایــی تهــران اعــالم 
کــه فــوق  گــزارش ایســنا، پرســتو 28 ســاله  کــرد«. بــه  شــوهرم تــالش خواهــم 
لیســانس تربیــت بدنــی دارد، بــه قاضــی شــهریاری سرپرســت دادســرای ناحیه 
گفــت: پنــج مــاه پیــش بــرای مالقــات بــرادرم بــه زنــدان رفتــه بــودم  27 تهــران 
کــه  کــه دیــدم متهــم جوانــی بــا مــادرش ســرگرم صحبــت اســت و در حالــی 
کــه بی گنــاه اســت. ایــن دختــر بــا بیــان اینکــه  اشــک می ریخــت، ادعــا می کــرد 
کــه  »ماجــرای جالبــی بــود و از بــرادرم دربــاره جــرم هم ســلولی اش پرســیدم 
گفــت: اصرارهــای پســر جــوان بــه بی گناهــی،  متوجــه شــدم وی قاتــل اســت«، 
کــرده بــود تــا اینکــه در مالقــات بعــدی بــرادرم، شــماره ام را  ذهنــم را مشــغول 
ــم.  کن ــش  کمک ــم  ــاید بتوان ــا ش ــرار دادم ت ــر ق ــار امی ــادرش در اختی ــق م از طری
کــه وی روز 1۴ دی مــاه  وی افــزود: در تمــاس تلفنــی امیــر از زنــدان، پی بــردم 
کــه بــرادر و خواهــرزاده اش بــا هــم درگیــر  ســال 88 در خانــه اش خــواب بــوده 
کــه امیــر بــا ســر و صــدای آن هــا از خــواب بیــدار می شــود  می شــوند و زمانــی 
گرفتــه اســت. امیــر بــا  کــه بــرادرش از ناحیــه پهلــو هــدف چاقــو قــرار  می بینــد 
دیــدن ایــن صحنــه چاقــوی خونیــن را برداشــته و قصــد داشــته تــا بــه درگیــری 
کــه خواهــرزاده اش پــا بــه فــرار می گــذارد و امیــر نیــز بــه  آن هــا پایــان دهــد 
تعقیبــش مــی رود؛ در ایــن لحظــه در خیابــان بــه زمیــن می افتــد و امیــر نیــز 
کــه در دســتش بــود بــه صــورت  کــرده و بــا چاقویــی  گیــر  پایــش بــه جــدول 
ــده  ــوان ش ــر ج ــرگ پس ــث م ــن باع ــه همی ک ــد  ــا می افت ــی روی محمدرض اتفاق
کــه بــا امیــر در تمــاس بــودم  گفــت: در ایــن مــدت  اســت. پرســتو در ادامــه 
کــرد و  کردیــم تــا اینکــه امیــر از مــن خواســتگاری  احســاس خوبــی بــه هــم پیــدا 

مــن نیــز پذیرفتــم. وی بــا بیــان اینکــه قصــد دارد روز والدت حضــرت علــی)ع( 
گفــت: خانــواده مقتــول بــرای بخشــش دایــی خانــواده  بــه عقــد امیــر دربیایــد، 
خواســتار دریافــت 500 میلیــون تومــان دیــه شــده اند و قصــد دارم بیــرون از 
کنــم و از مــردم نیــز  زنــدان بــرای نجــات همســر آینــده ام هزینــه دیــه را جمــع 
گفــت: روزهــای نخســت پســرم در  کننــد. مــادر امیــر نیــز  کمکمــان  می خواهــم 
ــا  کــه ب کــرده اســت  تمــاس از زنــدان، می گفــت بــه دختــر جوانــی عالقــه پیــدا 
کــردم و پســرم ســه هفتــه بــا مــن تمــاس  پیشــنهاد خواســتگاری اش مخالفــت 
گرفتــن بــا پرســتو شــدم و توانســتم دختــر جــوان را  نگرفــت و مجبــور بــه تمــاس 
همــراه خــودم بــه زنــدان ببــرم تــا همدیگــر را از نزدیــک ببیننــد. بــر اســاس ایــن 
کمــک و جمــع آوری  کــه قصــد  کســانی  گــزارش، قاضــی شــهریاری خواســت تــا 
دیــه بــرای نجــات جــان ایــن جــوان را دارنــد بــه شــعبه دوم اجــرای احــکام یــا 

کننــد. دفتــر سرپرســتی دادســرای امــور جنایــی مراجعــه 

طــی حکمــی از ســوی فرمانــده نیــروی انتظامی ســرهنگ دوم »محســن ابراهیمی« 
کــرد. ســردار حبیــب اهلل جانثــاری  بــه ســمت فرمانــده جدیــد یــگان نوپــو منصــوب 
ــد نوپــو  ــده جدی ــع و معارفــه فرمان جانشــین یگان هــای ویــژه ناجــا در مراســم تودی
گفــت: یــگان »نوپــو«، یگانــی تخصصــی و اثرگــذار در ســطوح مختلــف کشــور اســت. 
کــرد: یــگان نوپــو بــا توجــه بــه روحیــه بســیجی و والیتمــداری خــود  وی اظهــار 
کنــد.  توانســته اســت در ســخت ترین مأموریت هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن عمــل 
وی افــزود: یــگان »نوپــو«، تواســته اســت بــا بهتریــن عملکــرد در ماموریت هــای 
گــذار شــده تــوان و قــدرت نیــروی انتظامــی را بــه نمایــش بگــذارد. جانشــین  وا
لــزوم هوشــیاری بــرای مقابلــه بــا  یگان هــای ویــژه ناجــا بــا بیــان اینکــه امــروز 
کــرد: یــگان نوپــو ،یگانــی تخصصــی  کــس پوشــیده نیســت، بیــان  دشــمن بــر هیــچ 
کــرد:  کشــور اســت. ایــن مقــام انتظامــی خاطرنشــان  حرفــه ای، مهــم و اثرگــذار در 
کارکنــان نوپــو بایــد بــا روحیــه بســیجی و انقالبــی و جهــادی بتواننــد بصیــرت خــود 
را در مقابلــه بــا دشــمن افزایــش دهنــد و امــروز انتظــارات از ایــن نیــرو در تمامــی 
گــزارش ســایت پلیــس، پیــش  مقاطــع در باالتریــن ســطح ممکــن اســت. براســاس 
کــه  از ایــن ســرهنگ حســین امجدیــان، فرماندهــی یــگان نوپــو را بــر عهــده داشــت 
کــه نــام اختصــاری نیــروی  کــرد. نوپــو  فرمانــده انتظامــی از خدمــات وی نیــز تقدیــر 
ویــژه پشــتیبان والیــت یــا نیــروی ویــژه پادوحشــت اســت، در اصطــالح بین المللــی 
نیــروی ضدتروریســم می باشــد؛ یکــی از نیروهــای یــگان ویــژه نیــروی انتظامــی 
ــرای عملیات هــای ضدتروریســتی و رهایــی  ــه ب ک ــران اســت  جمهــوری اســالمی ای
ــه دلیــل داشــتن یونیفــورم ســیاه رنگ  گــروگان اســتفاده می شــود. اعضــای نوپــو ب
گــروگان  بــه ســیاه جامگان نیــز معــروف شــده اند. مأموریــت واحــد نوپــو، در رهایــی 
واحــد  ایــن  مأمــوران  و  تروریســتی خالصــه می شــود  بــا عملیات هــای  مقابلــه  و 

گفــت: اقتصــاد  کل هماهنگــی و ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان  مدیــر 
مقاومتــی دســتور جلســه نخســتین جلســه کمیســیون اقتصــاد، اشــتغال و مســکن جوانــان در 
ســال جــاری خواهــد بــود. ســیدجواد رضــوی با اعالم این خبــر اظهار کرد: کمیســیون اقتصاد، 
اشــتغال و مســکن جوانــان، یکــی از کمیســیون های ذیل ســتاد ملی ســاماندهی امــور جوانان 
کــه شــعار امســال را اقتصــاد مقاومتــی تعییــن  اســت و بــا توجــه بــه آنکــه مقــام معظــم رهبــری 
کردنــد و در فرمایشــات خــود از جوانــان بــه عنــوان افــرادی مؤثــر بر رونق اقتصادی و پیشــرفت 
ــد از  ــور، بای کش ــادی  ــرفت اقتص ــرای پیش ــه ب ک ــد  کردن ــد  کی ــد و تا ــام بردن ــور ن کش ــادی  اقتص
کیــد  ظرفیت هــای درون ایــران بهــره ببریــم، بــه ایــن قشــر می پردازیــم. وی در ادامــه بــا تا
بــر اینکــه جوانــان از ایــن منظــر، فرصــت بســیار مهمــی بــرای افزایــش مشــارکت اقتصــادی و 
کــرد: توانمندســازی آنــان بــه منظــور حضــور  رونــق اقتصــادی محســوب مــی شــوند، عنــوان 
در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و مــا ایــن موضــوع را در ســتاد ملــی 
کمیســیون اقتصــاد اشــتغال و مســکن دنبــال می کنیــم. در ســتاد  ســاماندهی امــور جوانــان و 
کمیســیون اقتصــاد در چارچــوب هدف گــذاری اصلــی بــرای  ملــی ســاماندهی امــور جوانــان و 
کارشناســی خــود  کــرد و امیدواریــم بتوانیــم هدف گــذاری  اقتصــاد مقاومتــی حرکــت خواهیــم 
را انجــام دهیــم. رضــوی در پایــان بــا بیــان اینکــه صاحب نظــران و نماینــدگان دســتگاه های 
گفــت: در ایــن شــرایط  ــد،  کمیســیون اقتصــاد اشــتغال و مســکن عضویــت دارن مختلــف در 
کمیســیون موضــوع اقتصــاد مقاومتــی را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهیــم  می توانیــم در ایــن 
و نتیجــه را بــه ســتاد ملــی ســاماندهی امــور جوانــان ارایــه کنیــم. امیدواریــم کــه ایــن کار نتایــج 
خوبــی داشــته باشــد و بتوانیــم در زمینــه مشــارکت اقتصــادی جوانــان، پیشــنهادات خوبــی را 

کنیــم. تنظیــم و تدویــن و بــه مراجــع مربوطــه ارایــه 

فرمانده جدید یگان نوپو منصوب شدجزییات ازدواج با یک مرد اعدامی در زندان

 اقتصاد مقاومتی، نخستین دستور 
کمیسیون اشتغال جوانان جلسه 

آثار سیل در دزفول
کشــور  کــه در جریــان ســیل چنــد روز اخیــر، خســارت های بســیاری دیــده اســت. در چنــد روز اخیــر در 14 اســتان  دزفــول یکــی از شــهرهایی اســت 

کشــته و 2 نفــر مفقــود شــده اند. کنــون 4 نفــر  کــه داشــته، تا کــه جــدای از خســارت های بســیاری  ســیل جــاری شــده 

جاذبه گردشگری



کسانی   ازدواج با چه 
ممنوع است؟

خانــواده،  روان شناســان  و  جامعه شناســان 
خانواده هــا  اســت  بهتــر  کــه  می کننــد  عنــوان 
بــر  عــاوه  فرزندانشــان  ازدواج  هنــگام  در 
ــه عامــل طبقــه  اجتماعــی   کتورهــای دیگــر، ب فا
پــارس  گــزارش  بــه  نیــز توجــه داشــته باشــند. 
نیــوز، انســان ها در آفرینــش همگــی برابــر آفریــده 
کــه  شــده اند؛ امــا مســایلی در زندگــی وجــود دارد 
باعــث بــه هــم ریختــن ایــن تعــادل می شــود؛ 
جامعه شناســی  در  مهــم  مباحــث  از  یکــی 
گروه هــا،  افــراد،  میــان  موجــود  تفاوت هــای 
قشــرها، و جامعه هــای انســانی و تأثیــری اســت 
ــد  ــی و چن ــی اجتماع ــا در زندگ ــن تفاوت ه ــه ای ک
کــه هــر فــرد،   و  چــون آن دارنــد. شــک نیســت 
کــم  یــا   گــروه، قشــر، و جامعــه ای تفاوت هایــی 
گروه هــا، قشــرها و جوامــع  بیــش بــا ســایر افــراد، 
دو  حداقــل  تفاوت هــا  ایــن  زمینــه   در  دارد. 
ح بررســی و جوابگویــی  مســئله  مهــم شــایان طــر

اســت: 
تفاوت هــا  ایــن  منــش  و  علــت  اینکــه  یکــی 

؟  چیســت
علــت  خــود،  تفاوت هــا  ایــن  اینکــه  دیگــر  و 
منفــی ،  و  مثبــت  نتایــج  و  آثــار  چــه  منشــأ  و 
مــادی  و  معنــوی  پیشــرفت  و  اســتکمال  در 

باشــند؟ می تواننــد  جامعه هــا 
اختالف طبقاتی، دقیقا چیست؟

اجتماعــی  طبقــه  از  جامعه  شناســان  وقتــی 
کــه  گروهــی از افــراد اشــاره دارنــد  می  گویندبــه 
نظــام  سلســله  مراتب  در  را  مشــابهی  جایــگاه 
رو  ایــن  )از  دارنــد  تولیــد  روابــط  و  اقتصــادی 
 socioeconomic class / status از واژه  برخــی 

می  کننــد(. اســتفاده 
درآمــد  میــزان  پایــه  بــر  ایــن جایــگاه مشــابه،   
وی  دسترســی  میــزان  و  فــرد  شــغلی  منزلــت 
توزیــع  قــدرت سیاســی و شــبکه  ابزارهــای  بــه 
امکانــات اجتماعــی قــرار دارد. ایــن ســه پایــه  
ع  اصلــی بــا ســبک زندگــی یــک طبقــه ماننــد نــو
ســخن   گفتــن، محلــه ســکونت و وســعت واحــد 
مــدل  اتومبیل  هــای  از  اســتفاده  مســکونی، 
و  تفریحــات  ع  نــو پوشــش،  ع  نــو باال/پاییــن، 
کــه نشــانه های یــک طبقــه اســت و  ماننــد آن 
طبقــه  یــک  مــازم  ویژگی  هــای  بــا  همچنیــن 
وضعیــت  معــاش،  در  بی  ثباتــی  ثبــات  ماننــد 

اســت.  همــراه  تحصیــات 
جامعه شــناس  رســولی،  محمدرضــا 
یــک  اجتماعــی،  طبقاتــی  اختــاف  گفــت: 
مســایل  در  اســت.  جامعه شناســی  اصطــاح 
جامعه شناســی معمــوال از ایــن اصطاح اســتفاده 
زیــادی مــی شــود؛ امــا ایــن اختــاف طبقاتــی در 
متفــاوت  وســعت  و  ع  نــو یــک  بــه  جامعــه  هــر 
مشــاهده می گــردد. مشــخصه یــا معــرف  ایــن 
مــادی  ســرمایه های  تقســیم  نحــوه  اختــاف، 
اســت؛  جامعــه  هــر  غیرمــادی  ســرمایه های  و 
ــراد  ــزان دسترســی اف ــوان از می ــال می ت ــرای مث ب
بــه آمــوزش بــه عنــوان ثــروت غیرمــادی  نــام 
دارایی هــای  تقســیم  دیگــر  طــرف  از  و  بــرد 
مــادی   ثــروت  عنــوان  بــه  را  جنســی  و  نقــدی 
کــه  ایــن اســت  افــزود: فرضیــه  شــناخت. وی 
افــراد یــک جامعــه ناراضــی و ناخرســند خواهنــد 
کــه دایمــا شــاهد تفاوت هــای بــزرگ  بــود وقتــی 
طبقاتــی  اختــاف  بنابرایــن  باشــند؛  درآمــدی 
تأثیــر قابــل مشــاهده ای بــر روی رضایــت باطنــی 

. دارد  جامعــه  افــراد 
کــه  دهــد  مــی  نشــان  تحقیقــات  تازه تریــن   
باالنــس اقتصــادی در جامعــه باعــث رضایــت و 
خرســندی افــراد آن اجتمــاع و برعکــس تفــاوت 
طبقاتــی یــا درآمــدی موجــب ناخرســندی آن هــا 

می شــود. 
و  اعتمــاد  داد:  ادامــه  جامعه شــناس  ایــن 
مــردم  کــه  اســت  انتظــاری  دوســتانه  رفتــار 
یــک  بــرای  دارنــد.  یکدیگــر  از  جامعــه  یــک 
ایــن  اســت؛  جامعــه، همبســتگی بســیار مهــم 
کــه در مقابــل، غریبه هــا  بــه  ســبب مــی شــود 
اعتمــاد  کننــد و چنیــن احســاس  اعتمــاد  هــم 
عمومــی موجــب تقویــت تعلــق اجتماعــی مــی 
موجــب  درآمــدی  بــزرگ  تفاوت هــای  شــود. 
موجــب  و  همبســتگی  و  اعتمــاد  ایــن  کاهــش 
جامعــه  در  ناخرســندی  احســاس  ایجــاد 
و  شــغلی  موقعیــت  دادن  دســت  از  می شــود. 
کــه در جوامــع  اجتماعــی، نگرانــی و ترســی اســت 
 امــروزی یکــی از دالیــل ایجــاد اســترس فــردی

 می باشد . 
بــه نظــر محققــان ایــن حالــت نگرانــی و تــرس 
کــه در چشــم اطرافیــان بــه عنــوان  از ایــن اســت 
کســب در آمــد  کــه موفقیــت اندکــی در  شــخصی 

دارد، بــه نظــر بیایــد .
تفــاوت  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  ایــن   
بــرای  مناســبی   زمینــه  جامعــه،  در  درآمــدی 
ایجــاد  ایــن نگرانــی و تــرس بــه وجــود مــی آورد 
کاهــش احســاس رضایــت و شــادمانی  و موجــب 

. کل جامعــه می شــود  در 

علمی

 دستگیری کیف قاپ حرفه ای
 در اصفهان

خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  کریمــی«  »جهانگیــر  ســرهنگ 
از  تعــدادی  شــکایت  پــی  در  گفــت:  خبــری  پایــگاه 
کیف قاپــی از آنــان توســط  شــهروندان اصفهانــی مبنــی بــر 
کار  دســتور  در  موضــوع  بــه  رســیدگی  ناشــناس،  فــردی 
گاهــی اصفهــان قــرار  گاهــان پایــگاه جنــوب پلیــس آ کارآ
ویــژه  گشــت های  زمینــه،  ایــن  در  افــزود:  وی  گرفــت. 
بــه صــورت محســوس و  گاهــی  کمیــن و شــکار پلیــس آ

شــدند. فعــال  شــهر  ســطح  در  نامحســوس 
گشــتی  کریمــی بیــان داشــت: یکــی از واحد هــای  ســرهنگ 
کــه در  متوجــه رفتارهــای مشــکوک یــک موتورســوار شــد 
گوشــه ای از میــدان در حــال انتخــاب ســوژه های ســرقت 
خــود بــود؛ او را تحــت نظــر قــرار داد و حیــن ارتــکاب ســرقت 

کــرد. وی را دســتگیر 
در  ســارق  ایــن  کــرد:  اضافــه  انتظامــی  مقــام  ایــن 
کیف قاپــی  فقــره   27 بــه  شــده  انجــام   بازجویی هــای 
اجتماعــی  معــاون  کــرد.  اعتــراف  اصفهــان  شــهر  در 
اشــاره  ضمــن  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی 
خاطرنشــان  قضایــی  مراجــع  بــه  متهــم  تحویــل  بــه 
از  عبــور  هنــگام  بانــوان  خصــوص  بــه  شــهروندان  کــرد: 
کــه بــه  پیاده روهــا و خیابان هــا، مراقــب افــراد ناشــناس 
آنــان  بــه  هــر ســوال دیگــری  یــا  آدرس  پرســیدن  بهانــه 
در  تــردد  از  امــکان  حــد  تــا  و  باشــند  می شــوند،  نزدیــک 
مکان هــای خلــوت همــراه بــا وجــوه نقــد زیــاد یــا امــوال 

کننــد. خــودداری  بــاارزش، 

سرقت از حساب شهروند اصفهانی 
با ترفند خرید کارت شارژ

رییــس مرکــز اطاع رســانی پلیــس اســتان اصفهــان 
کــرد: در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنی  اظهــار 
بــر اینکــه فــرد ناشناســی از طریــق اینترنــت اقــدام بــه 
ع  کــرده اســت، بررســی موضــو ســرقت از حســاب وی 

گرفــت. کار مامــوران پلیــس فتــا قــرار  در دســتور 
در  کی  شــا افــزود:  شــهریاری  غامرضــا  ســرهنگ 
کــه فــرد ســارق، مبالــغ  کــرد  اظهــارات خــود عنــوان 
بــه صــورت جزیــی و در دفعــات متعــدد  را  ســرقتی 
کــرده و وقتــی متوجــه ایــن  از حســاب او برداشــت 
از  بانکــی  امــور  انجــام  بــرای  کــه  شــده  ع  موضــو
اســت. کــرده  تهیــه  چاپــی  نســخه  خــود،  حســاب 
اقدامــات  انجــام  بــا  نهایــت  در  کــرد:  تصریــح  وی 
کارشناســان پلیــس  گرفتــه توســط  تخصصــی صــورت 

فتــا، متهــم شناســایی و دســتگیر شــد.
رییــس مرکــز اطاع رســانی پلیــس اســتان اصفهــان 
کــرد: متهــم در مواجهــه بــا مســتندات  خاطرنشــان 
گشــود و بــه بــزه انتســابی  پلیــس، لــب بــه اعتــراف 
بــه شــهروندان  پایــان  در  کــرد. شــهریاری  اعتــراف 
کــرد: بــه طــور مکــرر، حســاب بانکــی خــود  توصیــه 
کســر  ــر ناخواســته مبلغــی از آن  گ ــا ا ــد ت کنی را بررســی 
گــزارش دهیــد؛ همچنیــن  شــد، بــه ســرعت بــه پلیــس 
کنیــد  سیســتم پیامــك حســاب بانکــی خــود را فعــال 

کنش هــای خــود بــا خبــر شــوید. تــا از ترا
وی افــزود: رمزهــای قــوی و مطمئــن بــرای حســاب 
کنیــد و رمزتــان را در فواصــل زمانــی  خــود انتخــاب 
مناســب تغییــر دهیــد. همچنیــن از رمــز بانکــی خــود 
کــرده و آن را نــزد دیگــران بازگــو  بــه خوبــی محافظــت 

نکنیــد.

تیغ جراح، صورت نوزاد را برید
ج حریرچــی، قایم مقــام وزیــر بهداشــت در خصــوص  ایــر
پزشــکی  خطــای  بــر  مبنــی  مجــازی  فضــای  در  عکســی 
هنــگام زایمــان توضیــح داد: از زمــان رخــداد اطــاع دقیقــی 
نــدارم؛ امــا این گونــه عــوارض در تمــام دنیــا بــه صــورت 

انــدک دیــده مــی شــود. 
کیــد بــر نتیجــه ایــن اتفــاق  قایم مقــام وزارت بهداشــت بــا تا
ابــزار  توســط  ســزارین  عمــل  حیــن  در  نــوزاد  ایــن  گفــت: 
کــه  پزشــکی بــا جراحــت در ناحیــه صــورت مواجــه شــده 
کاهــش به کارگیــری  کیــد مــا  بــه طــور مشــخص همچنــان تا
بایــد  موضــوع  ایــن  و  اســت  کشــور  در  ســزارین  روش  از 

شــود. فرهنگ ســازی 
گــر از جنبــه ارگان هــای نظارتی بــه این موضوع  وی افــزود: ا
بنگریــم، از مســئول فنــی بیمارســتان و رییــس بیمارســتان 
پزشــکی  نظــام  ســازمان  و  بهداشــت  وزارت  تــا   گرفتــه 
وظایــف ذاتــی و عمومــی بــر گــردن دارنــد کــه شــامل آمــوزش 
کادر درمانــی و انجــام اقدامــات سیســتماتیک و جامــع در 

جهــت پیشــگیری از ایــن خطاهاســت. 
ــای  ــوزش تکنیک ه ــای آم ــرد: ارتق ک ــان  ــی بی ــر حریرچ دکت
کادر جراحــی و از  جراحــی و ارتقــای توانایی هــای فــردی 
طرفــی فرهنگ ســازی زایمــان طبیعــی از جملــه اقداماتــی 
کاهــش هــر چــه بیشــتر ایــن عــوارض  کــه می توانــد در  اســت 
گــزارش ایــن مــوارد  کادر درمانــی بــرای  مؤثــر باشــد. تشــویق 
اســت تــا بــه تبــع آن علــل و میــزان شــیوع آن بررســی شــود 
ــی  و اقدامــات الزم پیشــگیرانه صــورت بگیــرد؛ ایــن در حال
ــرد  ــا وقتــی خــود ف کشــورهای دنی ــه در بســیاری از  ک اســت 
گــزارش می کنــد، رســیدگی بــا فلســفه و دیــد دیگــری  خطــا را 

صــورت می گیــرد.
گر اشــتباه توســط   قایم مقــام وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: ا
پزشــکان حــاذق صــورت بگیــرد،  یــک نــوع رســیدگی انجــام 
گــروه درمانــی  کــه خطــای  مــی شــود و در مواقعــی هــم 
خــاص و عــوارض از درصــد اســتانداردهای مــورد نظــر باالتــر 
اســت، در ایــن صــورت هــم رســیدگی دیگــری می طلبــد. 
البتــه رابطــه بیمــار و پزشــک هــم رابطــه اصلــی و مســتقل 
کــه بــا معیارهــای خــودش بررســی مــی شــود. شــایان  اســت 
ــد  ــی ده خ م ــکی ر ــای پزش ــه خط ک ــواردی  ــت در م ــر اس ذک
برخــورد بــا پزشــک متخلــف منــوط بــه شــکایت خانــواده 
گفتنــی اســت ایــن اتفــاق در یــک  فــرد از پزشــک اســت. 
خ داده اســت. منبــع: باشــگاه خبرنــگاران بیمارســتان خصوصــی ر
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ســاختن  عرصــه  در  نام آشــنا  برنــدی   Kwikset
قفل هاســت. ایــن شــرکت نیــز هماننــد رقبایــش وارد بــازار 
قفــل  هوشــمند شــده اســت و قصــد دارد قفــل  هوشــمندی 
قفــل  معنــای  امــا  نــدارد؛  کلیــد  بــه  نیــازی  کــه  بســازد 

چیســت؟ کلیــد  بــدون 
از  نقــل   بــه  نیـــوز،  جــام  علمــی  ســرویس  گــزارش  بــه 
عرصــه  در  نام آشــنا  برنــدی   Kwikset آی تی رســان، 
ســاختن قفل هاســت. ایــن شــرکت نیــز هماننــد رقبایــش 
دارد  قصــد  و  اســت  شــده  هوشــمند  قفــل   بــازار  وارد 
نــدارد؛  کلیــد  بــه  نیــازی  کــه  بســازد  قفــل  هوشــمندی 

در  معمــوال  چیســت؟  کلیــد  بــدون  قفــل  معنــای  امــا 
کلیــد نیــز در نظــر  قفل هــای هوشــمند، شــکافی بــرای 
گــر بــه دالیلــی ماننــد اتمــام باتــری یــا  گرفتــه می شــود تــا ا
ــا اســتفاده از  کار نکــرد، ب مشــکات فنــی قفــل هوشــمند 
ــد«  کلی ــدون  ــرد. »ب ک ــاز  ــوان در را ب ــز بت ــی نی ــد معمول کلی
وجــود  کلیــد  و  شــیار  ایــن  دیگــر  کــه  معناســت  بدیــن 

ندارنــد.
کار بــرای افزایــش  بــر اســاس اعامیــه ایــن شــرکت، ایــن 
کلیــد وجــود نــدارد کــه   ضریــب امنیــت اســت. از آنجایــی 

دزدان قادر به دزدی نخواهند بود. 

نشــده  انتخــاب  آن  بــرای  نامــی  هنــوز  کــه  قفــل  ایــن 
کاربــران بــرای  اســت، دارای نمایشــگری لمســی اســت و 

کننــد. کــدی را وارد  ورود بــه خانــه، بایــد 
کــه بــرای یکســال  AA الزم دارد  ایــن قفــل، 4 باتــری 
ــزان  ــا می ــود دارد ت ــانگری وج ــت. نش ــی اس کاف ــتفاده  اس
باتــری موجــود را نشــان دهــد و البتــه می تــوان از یــک 
کــرد.  اســتفاده  پشــتیبانی  بــرای  نیــز  ولتــی   9 باتــری 
ــازار  کــه ایــن محصــول اواخــر 2016 بــه ب انتظــار مــی رود 
اعــام  قفــل هوشــمند  ایــن  بــرای  بیایــد. هنــوز قیمــی 

نشــده اســت.

کلید ساخت قفل بدون 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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رونمایی از سامانه 
»اس 300« در روز ارتش

بخشــی از ســامانه دفاعــی موشــکی اس 300 صبــح 
یکشــنبه در مراســم رژه روز ارتش رســما رونمایی شــد.

 2 رونمایــی،  ایــن  در  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
و  فرماندهــی  و  حامــل  خودرهــای  راداری،  ســامانه 
نمایــش  بــه  موشــک گذار  جرثقیــل  حامــل  خــودرو 
و  النچــر  مســلح،  نیروهــای  رژه  در  شــد.  گذاشــته 

نشــد. داده  عبــور  جایــگاه  جلــو  از  موشــک ها 
ســامانه موشــکی اس 300 در مــدل پــی ام یــو 2، یــک 
ــه  ــادر ب ــه ق ک ــت  ــد اس ــرد بلن ــکی ب ــاع موش ــامانه دف س
شناســایی اهــداف بالســتیک، هواپیماهــای بمــب 
افکــن، جنگنــده و غیــره اســت. تحویــل ایــن ســامانه 
کــه قــرارداد آن ســالها  کشــورمان  از ســوی روســیه بــه 
متعــددی  حواشــی  بــا  اســت،  شــده  منعقــد  پیــش 
گذشــته رســانه هــا  همــراه بــود امــا ســرانجام هفتــه 
دادنــد.  خبــر  ایــران  بــه  آن  اول  بخــش  تحویــل  از 
کــه ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هــم  موضوعــی 
کــرد:» مرحلــه نخســت ایــن  اینگونــه بــه آن اشــاره 
و  اســت  کــرده  را طــی  اجرایــی خــود  قــرارداد مســیر 
تــا پایــان مراحــل تکمیلــی  ایــن قــرارداد  امیدواریــم 

کنــد.« خــود را طــی 

عکس نوشت

اْلُمؤِمــُن  الســام(:  )علیــه  الجــواد  تقــی  محمــد  اإلمــام  قــاَل 
 ٢- َوواِعــظ 

ّ
 َوَجــَل

ّ
َیْحتــاُج إلــی َثــاِث ِخصــال: 1- َتْوفیــق ِمــَن اهلِل َعــَز

ــْن َیْنَصُحــُه. ]بحاراألنــوار، ج 72، ص  ُبــول ِمَمّ
َ

ِمــْن َنْفِســِه 3- َوق
65، ح 3[

مؤمــن در هــر حــال نیازمنــد بــه ســه خصلــت اســت: 1- توفیــق 
ــول و  ــود 3- قب ــی از درون خ ــال ٢- واعظ ــد متع ــرف خداون از ط

پذیــرش نصیحــت کســی کــه او را نصیحــت کنــد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

22   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

ــران  ــراری مدی ــه اضط ــان در جلس ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
کشــاورزان نیــاز بــه  کشــت پاییــزه  گفــت: بــرای  آبفــا در مقابلــه بــا خشکســالی 
کنــون  کــه هم ا ــی اســت  رهاســازی آب در بســتر زاینــده رود بــود و ایــن درحال
ــر ایــن اســاس مدیریــت آب اســتان  کــم آب اســت؛ ب حــوزه زاینــده رود بســیار 
ــرب  ــوزه ش ــده رود در ح ــد زاین ــی س ــره آب ــت و ذخی ــر محدودی ــا ب ــرد بن ک ــرر  مق
ــذا تحقــق  ــد؛ ل ــه عمــل آی کشــاورزان ب ــا  ــز، نهایــت همــکاری ب و بهداشــت نی
ایــن مهــم، منــوط بــه همــکاری و همدلــی تمامــی مشــترکان درخصــوص 
مدیریــت مصــرف بهینــه و پرهیــز از اســراف در مصــرف می باشــد و جــاری 
کوتــاه زمانــی، بــه معنــای  بــودن آب در زاینــده رود آن هــم در یــک مقطــع 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  دارم  مؤکــد  ســفارش  نشــود.  تلقــی  آب  بــودن  بســیار 
آبــی همــه  نیــاز  تــا  مصــرف درســت آب در همــه زمینه هــا ضــروری اســت 
 بخش هــا تامیــن شــود انتظــار مــی رود مــردم بــا مصــرف بهینــه آب شــرب
 شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان را در تامیــن پایــدار آب در طــول ســال یــاری 

کنند .
تعــداد  همه ســاله  افزایــش  رغــم  بــه  کــرد:  اعــام  امینــی  مهندس هاشــم 
کاهــش  تولیــد آب در اصفهــان  میــزان  تــا 94  از ســال 89  آبفــا  مشــترکان 
درصــد   5 تــا   4 حــدود  همه ســاله  رفــت  مــی  انتظــار  کــه  حالــی  در  یافــت؛ 
جلوگیــری  همچــون  راهکارهایــی  بــا  امــا  باشــیم؛  داشــته  آب  تولیــد  رشــد 
مثــال  عنــوان  بــه  کنیــم؛  مدیریــت  را  مصــرف  توانســتیم  آب  هدررفــت  از 
ایــن  کنــون  و هم ا بــوده  میــزان هدررفــت آب 24/6 درصــد   88 ســال  در 
کنــون مــی تــوان  کــه هم ا رقــم بــه 17/6 درصــد رســیده اســت. بــه طــوری 
اســتان  بــا  قطــر 1400 میلیمتــر در  انتقــال  نشــتی در خطــوط  گفــت هیــچ 
اصفهــان صــورت نمی گیــرد و هرگونــه نشــتی هــم وجــود داشــته باشــد، در 
ــزان ســرانه مصــرف هــم  ــر، می ــز در چندســال اخی لحظــه رفــع مــی شــود و نی
کــه در ســال 86 میــزان ســرانه مصــرف خانگــی  کاهــش یافــت؛ بــه طــوری 
ــا ایــن وجــود  کنــون ایــن رقــم بــه 151 لیتــر رســید؛ امــا ب 189 لیتــر بــود و هم ا
قــرار  مــدار  در  اصفهــان  مــردم  شــرب  آب  تامیــن  پایــدار  و  اساســی  راهــکار 
کــه بــه رغــم وجــود آب  گرفتــن ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان اســت؛ چــرا 
در حــوزه زاینــده رود تونــل اشــترجان ظرفیــت انتقــال بیــش از 10 میلیــون 
کــه  متــر مکعــب بــه تصفیه خانــه باباشــیخعلی را نــدارد؛ ایــن درحالــی اســت 
ح هــای توســعه ای آبرســانی همه ســاله بــر میــزان مشــترکان   بــا اجــرای طر

افزوده می شود .
مهنــدس امینــی دســتور داد همــه شهرســتان های اســتان نســبت بــه اجرایــی 
کــردن ســند جامــع راهبــردی تامیــن، توزیــع و مصــرف آب شــرب در تابســتان 
ــق  کوتاه تریــن زمــان ممکــن، مطاب ــد در  ــرد: بای ک ــح  کننــد و تصری 95 اقــدام 
ــتان 95 در  ــرای تابس ــرف آب ب ــع و مص ــن، توزی ــردی، تامی ــع راهب ــند جام س
کــه هریــک از شــهرها و مناطــق  همــه مناطــق اســتان تدویــن شــود؛ بــه طــوری 
ــبکه های  ــاح ش ــن اص ــد؛ همچنی کنن ــه  ــود را تهی ــه خ ــص ب ــند مخت ــک س ی

کشــف پمپ هــای  فرســوده، مانــور والوهــای روی خطــوط اصلــی، فرعــی، 
توزیــع  شــبکه  فشــار  مدیریــت  غیرمجــاز،  انشــعابات  کشــف  غیرمجــاز، 

گیــرد. کار قــرار  مانیتورینــگ شــبکه، اســتفاده از تله متــری در دســتور 
  نشست اضطراری بررسی تامین آب شرب و بهداشتی 56 شهر 

و 300 روستای بهره مند از حوزه آبریز زاینده رود
در جلســه بررســی وضعیــت تامیــن آب شــرب ســالم و بهداشــتی شــهرهای 
کم آبــی وزارت نیــرو  بهره منــد از حــوزه آبریــز زاینــده رود، دبیــر ســتاد مقابلــه بــا 
کاهــش ســهم برداشــت آب شــرب و بهداشــتی از حــوزه  گفــت: باتوجــه بــه 
گیــرد؛ چــرا  کیفــی آب شــرب بایــد بســیار مــورد توجــه قــرار  زاینــده رود تغییــرات 

کیفیــت آب شــرب، خــط قرمــز وزارت نیــرو می باشــد . کــه 
دکتــر تشــیعی بــه چگونگــی تامیــن آب شــرب در فصــل تابســتان پرداخــت 
پیگیــر  جــاری  تابســتان  در  بایــد  اصفهــان  اســتان  آبفــای  کــرد:  اعــام  و 
مــورد  شــهرداری  ســبز  فضــای  آبیــاری  جهــت  شــرب  آب  کــه  باشــد 
اســتفاده قــرار نگیــرد و نیــز فشــار شــبکه توزیــع مدیریــت شــود و بــه رغــم 
مدنظــر شــرب  آب  بــودن  کیفــی  جهــت  در  تاش هــا  مصــرف،   مدیریــت 

گیرد .  قرار 
کــه در فصــل تابســتان  کــی از آن اســت  وی افــزود : پیش بینــی هواشناســی حا
ــا دو درجــه افزایــش می یابــد؛  گذشــته دمــا یــک ی نســبت بــه تابســتان ســال 
کــه مصــرف بیــش از پیــش مشــترکان را  بنابرایــن بــا توجــه بــه افزایــش دمــا 
بــه دنبــال دارد، تدابیــری جهــت مدیریــت مصــرف اعمــال شــود تــا مــردم بــا 

کم آبــی مواجــه نشــوند .
ســاخت:  خاطرنشــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
بارندگی هــا در ســال آبــی فعلــی نســبت بــه میانگیــن دراز مــدت 25 تــا 30 
کنــون میــزان ذخیــره آبــی ســد  کــه هم ا کاهــش یافــت؛ بــه طــوری  درصــد 
کافــی بــرای  زاینــده رود بــه حداقــل ممکــن رســیده و اطمینــان بــرای ذخیــره 

آب شــرب مشــترکان نداریــم.
مهــم  شــاخص های  از  یکــی  چلگــرد  ایســتگاه  در  بارندگــی  افــزود:  طرفــه 
گذشــته حــدود  ذخیــره ســد زاینــده رود اســت؛ میــزان بارندگــی زمســتان ســال 
کــه ایــن رقــم در میانگیــن بلندمــدت  1030 تــا 1040 میلیمتــر بــوده، درحالــی 
کاهــش بارندگی هــا  حــدود 1450 میلیمتــر اســت. بــر ایــن اســاس باتوجــه بــه 
وضعیــت ذخیــره ســد زاینــده رود مطلــوب نیســت؛ احتمــال اینکــه امســال بــه 

کمتریــن میــزان ذخیــره برســد، وجــود دارد.
کــرد: در چنــد ســال  طرفــه تامیــن آب شــرب مــردم را ضــروری خوانــد و اعــام 
گذشــته بــا توجــه بــه تــوان تخصصــی و مدیریتــی مســئوالن امــر در اســتان 
شــد؛  تولیــد  منابــع  محدودیــت  رغــم  بــه  مشــترکان  شــرب  آب  اصفهــان، 
کــه نهایــت  ح توســعه ای شــهری  ــر ــد ط ــت و رش ــد جمعی ــه رش ــه ب ــا باتوج ام
افزایــش مشــترکان را بــه دنبــال دارد، راه انــدازی ســامانه دوم آبرســانی در 

اصفهــان ضــروری بــه نظــر می رســد.
توجــه  بــا  شــرکت  عامــل  مدیــر  امینــی،  مهنــدس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
در  گفــت:  بــه شــرب  زاینــده رود  حــوزه  میــزان تخصیــص آب  کاهــش  بــه 
ســال های اخیــر، شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا بهره گیــری از نیــروی 
کــرده  ــه تامیــن آب شــرب مشــترکان  ــه اقــدام ب انســانی متخصــص و باتجرب
کــه همه ســاله بــا افزایــش 4 تاالــی 5 درصــدی مشــترکان و بــه  اســت؛ چــرا 
تامیــن  مشــترکان  شــرب  آب  فصــول،  تمــام  در  آبــی  منابــع  کاهــش  رغــم 
از  شــرب  آب  تهیــه  کاهــش  دســتورالعمل  بــه  توجــه  بــا  کنــون  هم ا شــد. 
حــوزه زاینــده رود، ســند جامــع راهبــردی تامیــن، توزیــع و مصــرف آب شــرب 
مشــترکان در تابســتان 95 تدوین می شــود تا برا ســاس آن، راهکارهای الزم 
گرفتــه  بــرای تامیــن پایــدار آب شــرب مــردم در تابســتان ســال جــاری درنظــر 

 شود .

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان :
کشاورزان کاهش تخصیص آب شرب اصفهان به جهت همکاری با 


