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کالم  سیاست در 
موال علی علیه السالم      

کــه تاریــخ را زنــده و  کاملــی اســت  مــوال علــی علیــه الســام انســان 
کــه از او و ســیره اش ســخن  کار هرکــس  نیســت  کــرده و  نورافشــانی 
کــردار خــود مــوال و  بگویــد؛ مگــر بــا توســل بــه ســخن و رفتــار و 
کــه مــی تواننــد بــه خوبــی مــوال را معرفــی  فرزنــدان معصومــش 
کننــد یــا بایــد از قــرآن کریــم کمــک گرفــت و بــه ابعــاد شــخصیتی آن 
کامــل و نمونــه تاریــخ بشــریت پرداخــت. چنانچــه  پیامبــر  انســان 
بــزرگ)ص( فرمونــد: »علــی مــع القــرآن و القــرآن مــع علــی لــن یفترقا 
ــی و  ــا عل ــا قــرآن اســت و قــرآن ب ــی ب ــی الحــوض؛ عل حتــی یــردا عل

ایــن دو تــا قیامــت از هــم جــدا نخواهنــد شــد.« 
کار آســانی نیســت. بــرای شــناخت علــی)ع( بایــد  لــذا علی شناســی 
کــرد، بــه پیامبــر)ص( رســید و از او بــه علــی)ع(.  از خــدا شــروع 
موازیــن  و  قــرآن  بــه  پایبنــدی  سیاســت  علــی)ع(،  سیاســت 
موالســت  مقابــل  نقطــه  کــه  معاویــه  سیاســت  و  بــود   انســانی 
پشــت پــا زدن بــه تمــام ارزش هــا؛ همیــن مــرز بیــن سیاســت الهــی و 

سیاســت شــیطانی اســت. 
هدایــت بــود،  پیامبــر  سیاســت  جنگ هــا  در  علــی)ع(   سیاســت 
نصیحــت، ارشــاد و آن گاه برخــورد. او آغازگــر جنــگ نبــود و پیــش 
از آغــاز جنــگ، ســربازانش را ســفارش بــه رعایــت ارزش هــای الهــی 
ــب  ــان را تعقی ــید، فراری ــده نباش ــما آغازکنن ــود: ش ــرد و می فرم می ک

نکنیــد، مجروحــان را بــه قتــل نرســانید.
بــرای  بــود.  تاریــخ  ســتمگران  معاویــه، روش همــه  ولــی روش   
ــذاردن  گ ــا  ــر پ ــت زی ــه قیم ــد ب ــود؛ هرچن ح ب ــر ــروزی مط ــا پی او تنه
دربــاره  علــی)ع(  باشــد.  انســانی  و  الهــی  ارزش هــای  تمامــی 
کــه  دارد  را  ریاســت  شایســتگی  کســی  می فرماینــد:  سیاســت 
»حســن سیاســت« داشــته باشــد. روش خــوب سیاســی زمینه ســاز 
کــه در ســایه آن، حــق احیــا شــود و باطــل   ریاســت اســت؛ ریاســتی 

از بین برود ...
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کالم  سیاست در 
موال علی علیه السالم                                      

ادامه از صفحه یک: 

 مــوال فرمــود: »مــن حســنت سیاســته وجبــت طاعتــه؛ 
اطاعتــش  داشــت،  نیکــو  سیاســت  کــه  کــس  آن 

اســت.« واجــب 
کــه  کــس  »مــن حســنت سیاســته دامــت ریاســته؛ آن 
سیاســت نیکــو داشــته باشــد، ریاســتش دوام خواهــد 

یافــت. «
گام اجــرای سیاســت  در ســخن دیگــر، مــوال اولیــن 
الهــی را »سیاســت و تربیــت خویــش« می دانــد:  »مــن 
کــه خویــش  کــس  ســاس نفســه ادرک السیاســة؛  آن 
کــرده  کنــد، سیاســت را درک  را سیاســت و مدیریــت 

ــت. « اس
رفتــه  کار  بــه  معمــوال  مــوال  کالم  در  کــه  سیاســتی 
ــه عنــوان  ــا حکومــت و مردمــداری اســت؛ ب مــرادف ب
فــی  العــدل  السیاســة  »جمــال  فرمــود:  مــوال  نمونــه 
االمــرة و العفــو مــع القــدرة؛ زیبایــی سیاســت، عدالــت 

از موضــع قــدرت اســت.«  گذشــت  در حکمرانــی و 
سیاســت مطلــوب مــوال را همیــن دو اصــل تشــکیل 
کــرد. مــی دهــد: عــدل و عفــو و خــود ایــن چنیــن عمــل 
از دیــدگاه مولــی سیاســت درســت، مایــه ثبــات جامعــه 

است: 
»حســن السیاســة قــوام الرعیــة؛ سیاســت نیکــو برپــا 

دارنــده رعیــت اســت.«
درســت  تدبیــر  سیاســت«،  »حســن  مصادیــق  از 
گزیــدن از ریخــت و پــاش و اســراف  کنــاره  جامعــه و 
اســت: »حســن التدبیــر و تجنــب التبذیــر مــن حســن 
ــدن از اســراف  گزی ــر و دوری  السیاســة؛ نیکویــی تدبی
کلمــات  از نیکویــی سیاســت اســت.« این هــا برخــی از 
مولــی در زمینــه سیاســت اســت و ذره ای از دریــای 
گــر بــه دقــت مــورد توجــه قــرار  کــه ا ســیره علــوی اســت 
کمتــر شــاهد اختــالف می بودیــم و جریــان حــق  گیــرد، 

ــود. ــناخت ب ــل ش ــر قاب ــل بهت و باط

سرمقاله 

معاون ســابق سیاســی سپاه پاسداران:
دشــمن جرئت حمله 

بــه ایران را ندارد
معــاون ســابق سیاســی ســپاه پاســداران بــا بیــان 
 اینکــه دشــمن جرئــت حملــه بــه ایــران را نــدارد

در  جبهه هــا  دیگــر  در  دشــمن  کــرد:  اظهــار 
بــا شکســت های  و  اســت  ایــران  بــا  حــال جنــگ 
حملــه  دوران  می دانــد  خــورده  کــه  پی درپــی 
گــزارش  بــه  اســت.  رســیده  پایــان  بــه  نظامــی 
کیــد  تا بــا  جوانــی  یــداهلل  ســردار  وطــن،  کیمیــای 
بــر اینکــه در آینــده ای نزدیــک قــدرت مســتکبران 
گفــت:  رســید،  خواهــد  اتمــام  بــه  زورگویــان  و 
کشــورمان  کــه آینــده  جوانــان غیــور ایــن مــرز و بــوم 
راه  ادامــه دادن  بــا  رقــم خواهنــد زد، می بایــد  را 
دنیــا  مســتکبران  بــا  جــدی  مقابلــه  بــه  شــهدا، 
بپردازنــد. وی بصیــرت را عامــل اصلــی شــناخت 
کــه  انتظاراتــی  افــزود:  و   کــرد  قلمــداد  دشــمن 
کــه بــا قــوه بصیــرت  شــهدا از مــا دارنــد ایــن اســت 
کنیــم و مقابــل زورگویی هــای  را رصــد  دشــمنان 
آنــان بایســتیم. وی بــا اشــاره بــه دوســتی ایــران بــا 
ــاوز  ــورهای متج کش ــر  ــا مگ ــورهای دنی کش ــی  تمام
تامیــن  جهــت  زورگــو  کشــورهای  کــرد:  تصریــح 
نفــر  منافــع خــود حاضرنــد جــان صدهــا میلیــون 
را بگیرنــد؛ لــذا بایــد بدانیــم این هــا دشــمنان مــا 
هســتند و تــا ضربــه ای مهلــک بــه نظــام جمهــوری 

نمی نشــینند. کت  ســا نکننــد،  وارد  اســالمی 
 وی در ادامه به اهداف شــوم دشــمنان جمهوری 
کــرد: تســلط  اســالمی ایــران اشــاره و خاطرنشــان 
ایــران  خصــوص  بــه  منطقــه  کشــورهای   بــر 
آمریکایی هاســت.  اهــداف  مهم تریــن  از 
کــه در دوران 8 ســال دفــاع مقــدس  همان گونــه 
را  خــود  دست نشــانده  آمریــکا  کردیــم،  مشــاهده 
کــرد تــا آزادی  کشــورمان ترغیــب  بــه جنــگ علیــه 
ملــت ایــران را بگیــرد؛ امــا بــا جانفشــانی جوانــان 
انقالبــی نتوانســتند بــه اهــداف خــود برســند. وی 
بــا بیــان اینکــه دشــمن جرئــت حملــه بــه ایــران را 
در دیگــر جبهه هــا  کــرد: دشــمن  نــدارد، تصریــح 
در حــال جنــگ بــا ایــران اســت و بــا شکســت های 
دوران  می دانــد  اســت،  خــورده  کــه  پی درپــی 
پایــان رســیده اســت. معــاون  بــه  حملــه نظامــی 
داد:  ادامــه  پاســداران  ســپاه  سیاســی  ســابق 
دشــمن بــا اعمــال تحریم هــای اقتصــادی قصــد 
دارد بــا جنــگ روانــی، اذهــان عمومــی را متشــنج 
ــد  کن کاری  ــده  ــای فلج کنن ــا تحریم ه ــه ای ب گون ــه  و ب
کــه مــردم دســت نیازشــان را بــه ســوی شــیطان بــزرگ 
جنــگ  از  الگوگیــری  بــا  ملــت  ایــن  امــا  کننــد؛  دراز 
تحمیلــی، مقاومــت را ســرلوحه برنامه هــای خــود قــرار 

اســت.  داده 
برجــام  مســئله  در  اینکــه  بیــان  بــا  جوانــی   ســردار 
ــوان  ــرد، عن ک ــل  ــود عم ــدات خ ــی تعه ــه تمام ــران ب ای
کــرد: مــا در برجــام، حــدود 20هــزار ســانتریفیوژ را بــه 
ک را بــا ســیمان پــر  کتــور ارا 5 هــزار رســاندیم و قلــب رآ
کردیــم؛ امــا طــرف مقابــل بــه هیــچ یــک از تعهــدات 
گفــت  خــود عمــل نکــرد و اوبامــا در ســخنرانی خــود 
کنــد؛ یعنــی از  کــه ایــران بایــد بــه روح برجــام عمــل 
آرمان هــای انقــالب اســالمی دســت بــردارد. وی در 
کشــورمان در  کــرد: اوبامــا می خواهــد  کیــد  پایــان تا
مســایل هســته ای، حقــوق بشــر و موشــک از اهــداف 
کــه ایــن خواســته نشــان می دهــد  خــود دســت بکشــد 
کــه اهــل تقلــب و خدعــه  کرده ایــم  کــره  کســانی مذا بــا 

بوده انــد.

سپاه

هشدار رسانه آمریکایی 
گرد سی ان ان: در میز 

 در عربستان انقالبی 
مثل ایران در راه است!

بــا نظــام  ســی ان ان نگــران از اتحــاد دولــت اوبامــا 
عربســتان  کنونــی  وضعیــت  عربســتان،  پادشــاهی 
نظــام  بــا  را  ســعود  آل  غلــط  تصمیمــات  میــزان  و 

کــرد. مقایســه  ایــران  شاهنشــاهی 
ســی ان ان  شــبکه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ضمــن برگــزاری میزگــردی بــه بررســی دیــدار اوبامــا 
بــا پادشــاه عربســتان پرداخــت.در قســمتی از ایــن 
شــاید  می گویــد:  کارشناســان  از  یکــی  برنامــه، 
بازپخــش  نوعــی  بــه  عربســتان،  از  اوبامــا  حمایــت 
کارتــر بــا شــاه ایــران در دهــه 1970  مالقــات جیمــی 
در  ثبــات  پایــگاه  عنــوان  بــا  ایــران  از  تعریــف  و 
کــه  فکــر می کنیــد همان طــور  باشــد. شــما  منطقــه 
نیــز  امــکان دارد شــاه ســعودی  کــرد،  شــاه ســقوط 
باعــث  کــه  دارنــد  وجــود  زیــادی  کتورهــای  فا ...؟ 
کــم  قیمــت  تــداوم  اســت؛  رژیــم  ایــن  بی ثباتــی 
گســترش داعــش در عربســتان   نفــت امــکان نفــوذ و 
جنــگ بــا یمــن و ... . مخصوصــا رهبــری ســه گانه 

کارآمــد و مؤثــر نیســت. عربســتان 

مجلس، دولت را موظف به 
تعیین تکلیف فرآیند تسویه 

کرد بدهکاران ارزی 
نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت، دولــت را موظــف 
بــه تعییــن تکلیــف فرآینــد تســویه بدهــکاران ارزی از 

کردنــد. محــل حســاب ذخیــره ارزی 
)دوشــنبه  دیــروز  علنــی  نشســت  در  نماینــدگان   
در  اســالمی  شــورای  مجلــس  فروردین مــاه(   30
بودجــه  الیحــه  هزینــه ای  بخــش  بررســی  جریــان 
تعییــن  بــر  مبنــی  پیشــنهادی  بــا  کشــور  کل   95
از  کــه  ارزی  بدهــکاران  تســویه  فرآینــد  تکلیــف 
 109 بــا  شــد،  ح  مطــر فوالدگــر  حمیدرضــا  ســوی 
از  ممتنــع  رای   5 و  مخالــف  رای   16 موافــق،  رای 
ع 194 نماینــده حاضــر در صحــن موافقــت   مجمــو

کردند.
ح شــده آمــده اســت:  گفتنــی اســت در پیشــنهاد مطــر  
رقابت پذیــر  تولیــد  موانــع  رفــع  قانــون   )20( مــاده 
ح زیــر اصــالح  کشــور بــه شــر و ارتقــای نظــام مالــی 

می گــردد:
ــه تعییــن  ــت موظــف اســت نســبت ب  مــاده 20- دول
محــل  از  ارزی  بدهــکاران  تســویه  فرآینــد  تکلیــف 
ــر  ــه دولــت اعــم از مــوارد تهات حســاب ذخیــره  ارزی ب
کارگــران  شــده بــا بانک هــای ملــت، تجــارت، رفــاه 
کل  بــرای  نشــده  تهاتــر  مــوارد  و  ایــران  و صــادرات 
کشــور، ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از  بانک هــای 

کنــد. تصویــب ایــن اصالحیــه اقــدام 
ع ایــن مــاده  گیرنــدگان تســهیالت موضــو  تبصــره 1- 
از تاریــخ ابــالغ ایــن قانــون تــا شــش مــاه فرصــت دارنــد 
گشــایش را بــا بانــک  تــا بدهــی خــود بــه قیمــت روز 

کننــد.  عامــل تابعــه و یــا تعییــن تکلیــف 
بــه  اقــدام  تبصــره  ایــن  مطابــق  کــه  بدهکارانــی 
تعییــن تکلیــف بدهــی خــود نمــوده باشــند، مشــمول 
شــرایط  تطابــق  هســتند.  مــاده  ایــن  تســهیالت 
ــروه  کارگ ــا تصویــب  ــور ب ــا بدهــکاران مزب ایــن مــاده ب
کلیــه  ملــی و بــر حســب ضــرورت اســتانی می باشــد. 
عامــل  بانک هــای  توســط  اجرایــی  و  اقدامــات 
مــاده  ایــن  اصالحیــه  اجرایــی  آیین نامــه  ابــالغ  تــا 

می شــود. متوقــف 
تبصره 2- به قوت خود باقی است.
تبصره 3- به قوت خود باقی است.

قانــون   )6( بنــد  )د(  جــزء  مشــمولین   -4 تبصــره 
بودجــه ســال 88 نیــز مشــمول اســتفاده از تســهیالت 

مــاده می گردنــد. ایــن 

فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 
در صدا و سیما با اختصاص 
2 درصد از اعتبارات اجرایی

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت بــه دســتگاه های 
اعتبــارات  از  2درصــد  تــا  دادنــد  اجــازه  اجرایــی 
بنیان هــای  در  فرهنگ ســازی  بــرای  را  خــود 
آســیب های  بــا  مقابلــه  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
هزینــه صداوســیما  طریــق  از   اجتماعی فرهنگــی 

کنند.  
 نماینــدگان در نشســت علنــی دیــروز )دوشــنبه 30 
جریــان  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  فروردیــن( 
بررســی بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال 95 
احمــد  کــه   212 الحاقــی  پیشــنهاد  بــا  کشــور،  کل 
کــرده بــود بــا 98 رای موافــق  ح  ســالک آن را مطــر
ع 195  48 رای مخالــف و 9 رای ممتنــع از مجمــو

کردنــد. موافقــت  صحــن  در  حاضــر  نماینــده 
کلیه دســتگاه های   براســاس ایــن پیشــنهاد الحاقی، 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان ــمول م ــی مش اجرای
اعتبــارات  از  درصــد   2 تــا  هســتند  مجــاز  کشــوری 
ــوص در  ــه خص ــازی، ب ــور فرهنگ س ــه منظ ــود را ب خ
بخش هــای بنیان هــای اقتصــاد مقاومتــی و مقابلــه 
ــا آســیب های اجتماعی فرهنگــی از طریــق ســازمان  ب

کننــد. صــدا و ســیما هزینــه 
ایــن  بررســی  جریــان  در  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
مخالفــت  در  پیرمــوذن  کمال الدیــن  پیشــنهاد، 
بــا  دولتــی  نهادهــای  گفــت:  پیشــنهاد  ایــن  بــا 
محدودیــت بودجــه مواجهنــد. مراجعــان و پرســنل 
کمبــود اعتبــارات ناراضــی  دســتگاه های اجرایــی از 
و  فرهنگیــان  بدهی هــای  کــه  حالــی  در  هســتند؛ 
بازنشســتگان فــوالد پرداخــت نشــده اســت، هزینــه 
کــردن اعتبــارات در جهــت اقتصــاد مقاومتــی موجــب 

می شــود. عمــل  و  اقــدام  از  جلوگیــری 

اخبار   کوتاه 

بــه  عالقه منــد  افــراد  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
ــرای نقــاط تفریحــی و جــاذب توریســم  ســرمایه گذاری ب
مســتعد  نقــاط  از  می تواننــد  کوچــری،  ســد  اطــراف  در 
کــه بــرای آن هــا در نظــر  ح جامعــی  شناســایی شــده و طــر
گاهــی یابنــد و پیشــنهاد خــود را  گرفتــه شــده اســت، آ

کننــد. ارایــه 
ــه نقــل از روابــط عمومــی  کیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
کارگــروه  اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در اولیــن 
ــع دســتی در ســال  گردشــگری، میــراث فرهنگــی و صنای
جدیــد اظهــار داشــت: اصلی تریــن محــور توســعه اســتان 
میــراث  گردشــگری،  بلندمــدت،  توســعه  محــور  ســه 
فرهنگــی و صنایــع دســتی اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
زمینــه  ایــن  در  زیــادی  قابلیت هــای  اصفهــان  اســتان 
گردشــگری  کارگــروه  اســاس،  همیــن  بــر  افــزود:  دارد، 
اســتان اصفهــان بــا اهمیــت و اولویــت ویــژه ای پیگیــری 

می شــود.
در  گردشــگری  مهــم  ح  طــر دو  بــه  اصفهــان  اســتاندار 
کــرد: ســاخت چنــد هتل  کــرد و خاطرنشــان  اســتان اشــاره 
بــا معضــالت فنــی معمــاری و شهرســازی  پنــج ســتاره 
کار ســاخت ایــن  مواجــه بــود و در یکــی دو ســال گذشــته، 

هتل هــا متوقــف شــده بــود.
ایــن  ســاخت  بــرای  نهایــی  تصمیــم  اتخــاذ  از  وی 
گفــت: ضوابــط و مشــخصات نهایــی  هتل هــا خبــر داد و 
بــه متقاضیــان ســاخت هتل هــا اعــالم خواهــد شــد تــا 

گرفتــه شــود. از ســر  عملیــات اجرایــی آن هــا 
رســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه 20 هتــل در اصفهــان 

کــرد: 3 هتــل 5 ســتاره  در حــال ســاخت اســت، تصریــح 
کیفیت هــای مختلــف  4 هتــل 4 ســتاره و بقیــه نیــز در 
از ظرفیــت  قابــل قبولــی  کــه می توانــد حجــم  هســتند 

کنــد. ــه  ــه ظرفیــت موجــود اضاف تخــت را ب
گفــت: ایــن ســد در 6  کــرد و  کوچــری اشــاره  وی بــه ســد 
گرفتــه اســت و در حــال  گلپایــگان قــرار  کیلومتــری شــهر 
کــه آب آن، بیشــتر بــرای  حاضــر در مرحلــه آبگیــری اســت 
ــتان های اطــراف  ــم و شهرس ــتان ق ــرب اس ــن آب ش تامی

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

گردشــگری  اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه منطقــه 
بســیار زیبــا، بکــر و جاذبــی در اطــراف ایــن ســد ایجــاد 
گذشــته چــون  کــرد: متاســفانه در  شــده اســت، عنــوان 
گردشــگری  مناطــق  بــر  انضباطــی  و  مصــوب  ح  طــر
کــه در  کــم نبــوده اســت، ســبب شــده  اطــراف ســدها حا
اطــراف بســیاری از ســدها ســاخت و ســازهای نامتناســب 
و همــراه بــا مشــکالت زیســت محیطی حتــی بــرای آب 

کــم شــود. ســدها حا
کــه  گرفتــه شــد  ــار تصمیــم  وی ادامــه داد: بــرای اولین ب

ــگری  گردش ــه  ــا منطق ــاط ب ــی در ارتب کامل ــع و  ح جام ــر ط
ح علمــی  کــه هــم طــر کنیــم  کوچــری فراهــم  اطــراف ســد 
باشــد، هــم مســایل زیســت محیطی در آن رعایــت شــده 
ــر قــرار باشــد ســاخت و ســازی در اطــراف  گ باشــد و هــم ا
گیــرد. کامــل صــورت  ســد انجــام شــود بــا یــک انضبــاط 

بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
عنــوان  بــه  ســد  ایــن  اطــراف  در  نقطــه  چنــد  اینکــه 
نقــاط مســتعد شناســایی شــده اســت، اظهــار داشــت: 
کــم شــود  ــر ایــن نقــاط حا ــد ب ــه بای ک ــی  ــط و مقررات  ضواب
تفهیــم شــده اســت و بــرای ســرمایه گذاران ارایــه خواهــد 

شــد.
بــه  عالقه منــد  کــه  افــرادی  داشــت:  بیــان  وی 
ــرای نقــاط تفریحــی و جــذاب توریســم  ســرمایه گذاری ب
کوچــری هســتند، می تواننــد از ایــن نقــاط  در اطــراف ســد 
کــه بــرای آن هــا  ح جامعــی  مســتعد شناســایی شــده و طــر
گاهــی یابنــد و پیشــنهاد  گرفتــه شــده اســت، آ در نظــر 
کــه پیشــنهاد آن هــا در  ــی  کننــد و در صورت ــه  خــود را ارای
شــورای شهرســازی و معمــاری ایــران مــورد تصویــب قــرار 
بــا تحویــل زمیــن و دادن تســهیالت  رابطــه  گیــرد، در 

کــرد. اقــدام خواهیــم 
کــه بــه ریاســت اســتاندار  گفتنــی اســت در ایــن جلســه 
منطقــه  احیــای  خصــوص  در  شــد،  تشــکیل  اصفهــان 
شــده  قلمــکاری  پارچه هــای  )شست وشــوی  گازرکاری 
کــه قدمــت طوالنــی دارد و یکــی از حرفه هــای معــروف 
اصفهــان قدیــم بــه شــمار مــی رود( اصفهــان نیــز، بحــث 

و تبــادل نظــر و تصمیمــات الزم اتخــاد شــد.

کرد: ح  استاندار اصفهان مطر

کوچری گردشگری اطراف سد  فرصت سرمایه گذاری در منطقه 

گفت وگــو بــا مجلــه آلمانــی   وزیــر امورخارجــه ایــران در 
داشــت  اظهــار  هســته ای  توافــق  بــه  بااشــاره  اشــپیگل 
توافــق ایــن  نتایــج  دیــدن  انتظــار  در  ایــران  مــردم   کــه 

 هستند.
در  ظریــف  جــواد  محمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفت وگــو بــا اشــپیگل افــزود:  توافق نامــه هســته ای در 
کــه مــردم ایــران بتواننــد   صورتــی پایــدار خواهــد مانــد 

کننــد.   نتایــج آن را لمــس 
پایــدار  درازمــدت  در  توافــق  ایــن  کــه  می خواهیــم  گــر  ا
بمانــد،  بایــد در ایــن رابطــه ســرمایه گذاری شــود؛ زیــرا 
کــه مــردم ایــران می خواهنــد نتایــج آن را  روشــن اســت 

ببیننــد.
از  یکــی  شــاید  حاضــر  حــال  در  افــزود:   ادامــه  در  وی 
وجــود  ایــران  در  جهــان  در  ســوددهی  منابــع  باالتریــن 

دارد.  
از  دیگــری  بخــش  در  ایــران  خارجــه  امــور  وزیــر 
آمریکایی هــا  از  مــا  کــرد:  تصریــح  گفت وگــو  ایــن 
دخالــت اینکــه  آن  و  می خواهیــم  چیــز  یــک   فقــط 

 نکنند.
کننــد و بــه   آمریکایی هــا بایــد از   توافــق مشــترك حمایــت 
ک و بــدون  کــه معاملــه بــا ایــران پــا ایــن امــر واقــف باشــند 

گــر بــوده اســت. امــا و ا
  ایــران بــه وظایــف خــود در خصــوص مبــارزه بــا پولشــویی 
و  گاه  آ تروریســتی  اقدامــات  مالــی  کمــک  بــا  مبــارزه  و 

ــت.  ــف اس واق
از  بیــش  مــا  کــرد:  کیــد  تا دیگــری  بخــش  در  ظریــف   

کــه  کــرات را انجــام نداده ایــم  30مــاه، فشــرده ترین مذا
بــا یــک ســند توخالــی روبــه رو باشــیم.  االن بخواهیــم 
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  ایــران  امورخارجــه  وزیــر   
گفــت:  گفت وگــو درخصــوص اوضــاع ســوریه بــه اشــپیگل 
می کنیــم  حمایــت  اســد  بشــار  مانــدن  کار  روی  از  مــا 
ســوریه امــور  در  خارجــی  دخالــت  هرگونــه  مخالــف   و 

قبــال  در  خودشــان  بایــد  ســوریه  مــردم  هســتیم.   
کننــد. تصمیم گیــری  کشورشــان  سرنوشــت 

مــا  همــه  بــرای  بشــر  حقــوق  اینکــه  بیــان  بــا  ظریــف 
گفــت: مــا نگــران  مهــم اســت، بــه ایــن مجلــه آلمانــی 
کــه بــر جوانــان مســلمان و جوامــع  ســتم هایی هســتیم 
مهــر می شــود.  داشــته  روا  غربــی  جوامــع  در  مســلمانان 

کــم بــر ایــران را در دنیــا بی نظیــر   حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی امنیــت حا
توصیــف و از والیــت فقیــه بــه عنــوان قلــب تپنــده نظــام جمهــوری اســالمی یــاد 
کــرد: رهبــر معظــم انقــالب در طــول دوران زعامــت خــود بــه بهتریــن  کیــد  و تا

کرده انــد.  شــکل ممکــن انقــالب اســالمی را رهبــری 
کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت  اهلل حســین نــوری  همدانــی پیش از  گــزارش  بــه 
کشــور  ظهــر دیــروز در دیــدار بــا فرماندهــان نیــروی انتظامــی و مرزبانــی سراســر 
کــرد: در روایــات فراوانــی از اهــل  بــا تبریــک والدت امــام جــواد)ع( خاطرنشــان 
ــی  کامل ــناخت  ــه ش ک ــت  ــی اس کس ــد  ــان خردمن ــه انس ک ــت  ــده اس ــت)ع( آم بی

گام بــردارد. دربــاره زمــان خــود داشــته باشــد و در راســتای آن شــناخت 
ایــن مرجــع تقلیــد دربــاره اهمیــت شــناخت زمــان اظهــار داشــت: انســان بایــد 
را  گاهــی داشــته باشــد و آن هــا  آ از حــوادث، رخدادهــا و نقشــه های زمــان 

کنــد و همچنیــن اهــل زمــان را بشناســد. ارزیابــی و ریشــه  یابی 
ج حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه انقــالب اســالمی و تأثیــر  اســتاد درس خــار
کــرد: در زمــان مــا  فــوق العــاده آن در بیــداری ملت هــای آزاده جهــان تصریــح 
کــه بــر مــا الزم اســت تــا بــا آن آشــنا باشــیم و بایــد از  ع پیوســت  انقالبــی بــه وقــو
کاملــی  کــه متوجــه آن اســت، شــناخت  ارکان، ثمــرات، بــرکات و آســیب  هایی 

داشــته باشــیم.
 وی بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی انقالبــی مکتبــی، دینــی و مذهبــی اســت
کــه قابــل مقایســه بــا انقــالب  گفــت: در دنیــا انقالب  هــای فراوانــی بــوده اســت 
کــه بعــد از پیامبــر)ص( انحرافــی بــه  اســالمی ایــران نیســت؛ بــه ایــن معنــا 
وجــود آمــد و حکومــت بــه دســت بنــی امیــه، بنــی عبــاس و دیگــر حکومت  هــا 

کــه این هــا انحــراف از مســیر اســالم بــود. افتــاد 
ــا اشــاره بــه اینکــه انقــالب اســالمی در برابــر  ــاهلل نــوری  همدانــی ب حضــرت آیت 
ــد  ــازه نمی ده ــالم اج ــد: اس ــادآور ش ــد، ی ــود آم ــه وج ــی ب ــای طاغوت حکومت  ه

کننــد و مــردم دچــار  کاخ نشــین و تجمل  گراهــا بــر مــردم حکومــت  عــده  ای 
کــه مــردم آن زمــان دچــار فقرهــای مختلــف  فقــر شــوند؛ ایــن در صورتــی بــود 
فرهنگــی، مالــی و ... بودنــد؛ ایــن مســئله ســبب شــد تــا انقــالب بــه وجــود 

ــد. بیای
ایــن مرجــع تقلیــد بــه نقــش والیــت فقیــه در نظام اســالمی اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: والیــت فقیــه، رکــن بســیار مهــم و قلــب تپنــده نظــام جمهــوری اســالمی 
ــر  ــر و مدب ــت، مدی ــوا، عدال ــودن، تق ــه ب ــت؛ فقی ــالب اس ــاخصه انق ــن ش و اولی

کــه در رهبــر  بــودن و شــجاع بــودن از جملــه ویژگی  هــای ولــی فقیــه اســت 
معظــم انقــالب جمــع اســت.

انقــالب اظهــار  ج حــوزه علمیــه قــم دربــاره رهبــر معظــم  اســتاد درس خــار
کشــتی  داشــت: بعــد از امــام راحــل، حضــرت آیــت  اهلل خامنــه  ای توانســته ایــن 
کنــد؛ ایشــان جانشــین امــام  را در ایــن دریــای پرتالطــم راهبــری و هدایــت 
زمان)عــج( اســت؛ بایــد نســبت بــه اهــل بیــت)ع( اطاعــت و محبــت داشــته 

ــت. ــت)ع( اس ــل بی ــت اه ــادات، والی ــی عب ــرط قبول ــیم و ش باش
بــر  مبنــی  توصیــه  ای  بیــان  ضمــن  نــوری  همدانــی  اهلل  آیــت   حضــرت 
کتاب  هــای صحیفــه نــور، دفتــر تبیــان و وصیتنامــه امــام راحــل  خوانــدن 
شــاخصه- دیگــر  از  استکبارســتیزی  گفــت:  دیــدار  ایــن  در  حاضــران  بــه 
کــم  کشــورهای اســالمی حا کشــورهای مختلــف بــر  کــه   هــای انقــالب اســت 
خمینــی)ره(  امــام  فریادگــر،  و  فرزانــه  فقیــه  شــرایطی،  چنیــن  در  و  بودنــد 
کل جهــان تحــول  کــه در  نبــود  کار ســاده  ای  امــام راحــل،  کار  کــرد؛   قیــام 
بــه وجــود آورد.ایــن مرجــع تقلیــد، اســالم را از دیگــر شــاخصه  های انقــالب 
برشــمرد و یــادآور شــد: امــام راحــل، اســالم نــاب محمــدی را در برابــر اســالم 
شــاخص ه های  دیگــر  از  جهــادی  روحیــه  داشــتن  کــرد؛  ح  مطــر آمریکایــی 
روحیــه  ایــن  دارای  انتظامــی  و  نظامــی  قــوای  تمامــی  کــه  اســت  انقــالب 
ــد. ــان می  دهن ــمنان نش ــه دش ــود را ب ــدرت خ ــش ق ــام رزمای ــا انج ــتند و ب هس
کشــورمان  امنیــت  بــه  اشــاره  بــا  قــم  علمیــه  حــوزه  ج  خــار درس  اســتاد 
ایجــاد  ایــران  انتظامــی در  و  قــوای نظامــی  کــه  امنیتــی  کــرد:  خاطرنشــان 
کــم نیســت و ایــن در نتیجــه فعالیت  هــا و  کردنــد، در هیــچ جــای دنیــا حا
انقالبــی هســتند؛  آن،  اعضــای  و  اســالمی  نظــام  کاری  هــای شماســت؛  فدا
و  تکامل  هــا  تمــام  بســتر  امنیــت  و  اســت  اهمیــت  بــا  بســیار  شــما  خدمــت 

بدانیــد. عبــادت  را  خــود  خدمــت  و  ترقی  هاســت 

آیت  اهلل نوری  همدانی: 

والیت فقیه، قلب تپنده نظام جمهوری اسالمی است

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان 
عنــوان  اســتان  اســالمی  شــورای  اعضــای  جمــع  در 
کــه بایــد بــرای  کــرد: حضــور شــوراها بــه ایــن معناســت 
حــل مشــکالت جامعــه بــا جدیــت وارد عمــل شــوند و 
ارایــه  مناســبی  راهکارهــای  مختلــف  عرصه هــای   در 
گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید یوســف  دهند.بــه 
طباطبایی نــژاد، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
اســالمی  شــورای  اعضــای  جمــع  در  اصفهــان  جمعــه 
کــرد: حضــور شــوراها بــه ایــن معناســت که  اســتان عنــوان 
بایــد بــرای حــل مشــکالت جامعــه بــا جدیــت وارد عمــل 
شــوند و در عرصه هــای مختلــف راهکارهــای مناســبی 
کــرد: شــهرداران و اعضــای  ارایــه دهنــد. وی تصریــح 
شــوراهای اســالمی بایــد از تحمیــل هزینه هــای ســنگین 
کننــد؛ یکــی از هزینه هــای تحمیلــی  بــر مــردم جلوگیــری 
ــر مــردم، اخــذ وجوهــی بابــت نظــارت مهندســی اســت  ب
کــه بایــد راهکارهــای اصالحــی در ایــن زمینه اتخاذ شــود. 
بــه  خیانــت  قانونــی،  تخلفــات  برابــر  در  ســکوت   *

اســت نظــام  و  مــردم  اســام، 

کــرد: در بســیاری از مــوارد   امــام جمعــه اصفهــان اضافــه 
ســکوت در برابــر تخلفــات قانونــی، خیانــت بــه اســالم 
کــه  کشــور دارای قوانینــی اســت  مــردم و نظــام اســت؛ 
و  شــده  وضــع  مــردم  زندگــی  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
مســئوالن وظیفــه دارنــد بــر اجــرای آن نظــارت مســتمر 
یکــی  گفــت:  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد  باشــند.  داشــته 
مــردم  بــر  را  گزافــی  هزینه هــای  کــه  وجوهــی  از  دیگــر 
بــا  کــه  اســت  ســاختمانی  بیمه هــای  تحمیــل می کنــد 
حالــی  در  ایــن  و  متفــاوت می باشــد  بیمــه  انــواع  ســایر 
کــه خدمــات ناچیــزی در قبــال آن ارایــه می شــود؛  اســت 
بــه ســود مــردم  این گونــه رویه هــای غیرضــروری بایــد 
حضــرت  کالم  صریــح  کــرد:  کیــد  تا وی  شــود.  اصــالح 
امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( اســت کــه دولت حــق ندارد 
کــه وظیفــه اوســت، از مــردم پولــی بگیــرد؛  کاری  بــرای 
بنابرایــن نماینــدگان مــردم در شــوراهای اســالمی بایــد بــه 
عنــوان عقــل متفکــر جامعــه، حقــوق مــردم و حکومــت را 
تشــخیص داده و مانــع تضییــع حقــوق مختلــف شــوند.
کــرد: بســیاری از منابــع   امــام جمعــه اصفهــان اظهــار 

آبــی  از حوزه هــای  آب اســتان هــدر مــی رود؛ در برخــی 
باعــث  آن،  گســترده  پهنــای  زاینــده رود  رودخانــه 
افزایــش هــدر رفتــن آب از طریــق تبخیــر زیــاد می شــود 
کــه شــوراهای اســالمی وظیفــه دارنــد بــا ارایــه  در حالــی 
جریــان  ایــن  مانــع  مهندســی،  ح هــای  طر اجــرای   و 

شوند.
گســترده ای بــه حریــم   * در برخــی مناطــق تجاوزهــای 

رودخانــه زاینــده رود شــده اســت
بعضــی  در  کــرد:  تصریــح  طباطبایی نــژاد  اهلل  آیــت   
گســترده ای بــه حریــم رودخانــه  مناطــق هــم تجاوزهــای 
زاینــده رود شــده اســت؛ شــورای اســالمی شهرســتان بایــد 
بــه وظیفــه خــود در قبــال حفــظ منابــع زیســت محیطی و 

کنــد. حوزه هــای آبخیــز اســتان عمــل 
گفــت: دولــت اقــدام جــدی بــرای احقــاق حقــوق   وی 
مــردم در زمینــه برخــورداری از حقابــه زاینــده رود و تامیــن 
منابــع آب جدیــد نکــرده اســت؛ مســؤالن وظیفــه دارنــد بــر 
کننــد.  اســاس صداقــت و درســتی حــق مــردم را اســتیفا 
کــرد: در حــوزه اقتصــاد  امــام جمعــه اصفهــان تصریــح 

مقاومتــی مســئوالن اســتان اصفهــان، وظیفــه ای جــز در 
ح هــای آبخیــزداری ندارنــد؛  زمینــه اصــالح و  اجــرای طر
نبایــد مالحظه کاری هــای سیاســی بــر تامیــن منافــع مردم 
کنــد؛ مــا وظیفــه داریــم از ایجــاد و ادامــه  برتــری پیــدا 
ظلــم بــر اقشــار مختلــف مــردم در زمینه هــای مختلــف 

کننــد. جلوگیــری 
ــتایی  ــوات روس ــرد: قن ک ــار  ــژاد اظه ــت اهلل طباطبایی ن  آی
شــده  و حفــظ  ایجــاد  آن هــا  تــالش  و  مــردم  بــا همــت 
اســاس  بــر  را  قنــوات  ایــن  گــر دولــت بخواهــد  ا اســت؛ 
میلیاردهــا  بایــد  کنــد،  ایجــاد  امــروزی  هزینه هــای 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  کنــد؛  هزینــه  ریــال 
بایــد  اســت،  دســترس  در  بــزرگ  ســرمایه های  ایــن 
حفــظ  کارشناســی  تدابیــر  از  اســتفاده  و  دلســوزی   بــا 

شود.
ــل  ــد و عق ــی دارن ــام عال ــوراها مق ــت: ش گف ــان   وی در پای
متفکــر جامعــه هســتند؛ بنابرایــن بایــد از ظرفیت هــای 
موجــود در جامعــه بــرای حــل مشــکالت مــردم تــالش 

کننــد.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

شوراها برای حل مشکالت جامعه باید با جدیت وارد عمل شوند

گفت وگو بااشپیگل: ظریف در 
مردم ایران در انتظار دیدن نتایج برجام هستند

حتما بخوانید!
دشمن جرئت حمله به ایران را ندارد سه شنبـــــه  31 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 134 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



رشد 40 درصدی مشاغل خانگی 
در اصفهان

کار آفرینــی زنــان  کانــون  نماینــده بنیــاد توســعه تعــاون 
اســتان اصفهــان از رشــد 40 درصــدی توســعه مشــاغل 
گفــت:  ــر داد و  ــال 94 خب ــوان اســتان در س خانگــی بان
تســهیالت  جــذب  در  اســتان  نخســتین  اصفهــان، 
خوداشــتغالی زنــان اســت. مهــر الســادات حســنی اظهــار 
ــم  ــس ده ــدگان زن در مجل ــداد نماین ــش تع ــرد: افزای ک
گــروه متعهــد  اتفــاق خوبــی اســت؛ زیــرا تصمیمــات ایــن 
ــر  ــن قش ــکالت ای ــع مش ــد در رف ــرده می توان و تحصیل ک
کشــور مؤثــر باشــد. مدیــر  بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت 
خمینی شــهر  کبــری  خدیجــه  تعاونــی  شــرکت  عامــل 
بــرای  کمــی  ســرمایه  بــه  مشــاغل  این گونــه  گفــت: 
راه انــدازی نیــاز دارد؛ ریســک ســرمایه گذاری در صنایــع 
بــزرگ را نــدارد و مهم تــر اینکــه بــا این گونــه شــغل ها 
زنــان بهتــر بــه خانــواده رســیدگی می کننــد. حســنی از 
کشــور بــرای  ثبــت نــام حــدود 15 هــزار نفــر در سراســر 
از  خانگــی  اشــتغال  تومانــی  میلیــون   2 وام  دریافــت 
صنــدوق قــرض الحســنه مهــر امــام رضــا)ع( خبــر داد 
نــام 4هــزار  ثبــت  بــا  اصفهــان  اســتان  کــرد:  اظهــار  و 
ــتان های  ــب اس ــه ترتی ــا ب ــت را دارد؛ ام ــه نخس ــر رتب نف
کردســتان و آذربایجــان در رده هــای بعــدی هســتند.

گزینه سفر  اصفهان، اولین 
مرکز انگلیسی »دی. ام.جی«

نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه 
محققیــان،  رســول  اصفهــان،  اســتان  المللــی  بیــن 
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان اصفهــان در مالقــات بــا دو تــن از نماینــدگان 
بــا  انگلیــس،  ام.جــی  دی.  نمایشــگاهی  شــرکت 
ــن  ــران اولی ــه، ای ــه خاورمیان ــه در منطق ــه اینک ــاره ب اش
بیــان  اســت،  بــوده  نمایشــگاهی  مرکــز  دارای  کشــور 
داشــت: چشــم انداز پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان 
و  کیفیت تریــن  با بــه   2020 ســال  در  کــه  اســت  ایــن 
اســتانداردترین مرکــز نمایشــگاهی خاورمیانــه تبدیــل 
شــود. وی بــه ســابقه 60ســاله صنعــت نمایشــگاه ها 
کــرد و افــزود: در حــال حاضــر، یکــی  در ایــران اشــاره 
کــز مهــم نمایشــگاهی منطقــه، دبــی اســت؛ در  از مرا
دبــی  نمایشــگاه  فیزیکــی  فضــای  بــرای  کــه   حالــی 
کلــی پیش بینــی نشــده، بلکــه در هــر  یــک ســایت-پالن 
مقطــع زمانــی بــر اســاس نیــاز موجــود، فضاهــای جدیــد 
ــه  ک ــده  ــه ش ــز اضاف ــن مرک ــه ای ــازل ب ــای پ ــد تکه ه مانن
کــرده و ناشــی  کــور نمایشــگاهی را ایجــاد  ایــن امــر نقــاط 
کنــار  کــه طــراح و بهره بــردار ایــن پــروژه در  از ایــن اســت 
ــا اشــاره بــه همکاری هــای  هــم قــرار نداشــته اند. وی ب
 dmg events شــرکت  بــا  اصفهــان  نمایشــگاه  متعــدد 
در  ســاختمان  صنعــت  نمایشــگاه های  )برگزارکننــده 
کویــت، عربســتان، اندونــزی، هنــد و آفریقــا(  امــارات، 
کــرد: بــا توجــه بــه لغــو تحریم هــا، مایــل هســتیم  کیــد  تا
تجــاری  شــرکای  بــا  گســترده تری  همکاری هــای 
داشــته  جهــان  مهــم  نمایشــگاهی  کــز  مرا در  خــود 
باشــیم. همچنیــن معــاون بخــش ســاختمان شــرکت 
گفــت: از  نمایشــگاهی دی. ام.جــی در ایــن مالقــات 
ــت  ــی اس ــرکت انگلیس ــک ش ــی، ی ــه دی. ام.ج ک ــا  آنج
ــکا قــرار دارد، ســفر و حضــور  و پایــگاه اصلــی آن در آمری
تحریم هــا  شــدن  برداشــته  از  پیــش  تــا  ایــران  در  مــا 
ــرای  ــاز ب ــد ب ــا دی ــون ب کن ــا ا ــود؛ ام ــش نب ــدان اثربخ چن
دلیــل همکاری هــای  بــه  و  ســفر  ایــران  بــه  اولین بــار 
گذشــته بــا مرکــز نمایشــگاه اصفهــان، در اولیــن ســفر 
خــود اصفهــان را بــرای بررســی بــازار ایــران انتخــاب 
یــک  موفقیــت  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی  کردیــم. 
ــد در  ــا نبای ــگاهی، حتم ــز نمایش ــک مرک ــا ی ــگاه ی نمایش
پایتخــت بــود، بلکــه مهــم شــرایط و جاذبه هــای یــک 
کــه  اســت  بازدیدکننــدگان  و  غرفــه داران  بــرای  شــهر 
گردشــگری و اقتصــادی جاذبه هــای  اصفهــان از نظــر 
زیــادی دارد. در ادامــه » انــدی وایــت«، معــاون بخــش 
ســاختمان شــرکت نمایشــگاهی دی. ام.جــی و » انــدی 
از  دبــی  هتلــداری  نمایشــگاه های  مدیــر  اســتوارت«، 
ــد و از  کردن ــد  ــزرگ اصفهــان را بازدی ــروژه نمایشــگاه ب پ

گاه شــدند. ویژگی هــا و ابعــاد آن آ

گل های فصلی  تولید انواع 
 در شهرضا

بــا تولیــد انــواع گل هــای فصــل بهــار و تابســتان در واحد 
تولیــد نهــال پارک هــا و فضــای ســبز شــهری، ضمــن 
خریــد  هزینه هــای  در  ریالــی  میلیــارد   5 صرفه جویــی 
گل هــای ایــن فصــل از ســال، شــهرداری شــهرضا خــود 
را بــرای بخشــیدن رنــگ و روی جدیــد بــه فضــای ســبز 

کــرده اســت.  شــهری آمــاده 
واحــد  )مســئول  مهدی نیــا  مصطفــی  ســید  مهنــدس 
گفــت:  پارک هــا و فضــای ســبز شــهری( در ایــن رابطــه 
گذشــته نســبت بــه تولیــد  ایــن واحــد طبــق ســال های 
انــواع گل هــای فصلــی بهــاره و تابســتانه در واحــد تولیــد 
گل هــای  انــواع  کاشــت  بــه  اقــدام  خــود  گیــاه  و  گل 
ابــری  میمــون،  گازانیــا،  اطلســی،  قبیــل  از  فصلــی 
پریــوش ملــوک،  تــاج  خــروس،  تــاج  آهــار،   ســلوی، 

کالنتــوس نــاز آفتابــی، نازگوشــتی، نــاز یخــی   الیســوم، ا
و شــمعدانی بــه تعــداد تقریبــی یــک میلیــون نشــاء و 
کــه پــس از تکمیــل دوره تولیــد،  گلــدان نمــوده اســت 
پارک هــا  باغچه هــای  و  شــهر  ســطح  در  بــه زودی 
زیباســازی  مســئول  شــد.  خواهــد  کشــت  میادیــن   و 
گلخانه هــای  گل هــا در  و مبلمــان شــهری افــزود: ایــن 
ــع  ــا متــراژ 3000 متــر مرب ــزی و پیشــرفته شــهرداری ب فل
کشــت رفتــه  از اواخــر بهمن مــاه ســال 1394 بــه زیــر 
منتقــل  شــهر  ســطح  باغچه هــای  بــه  بــه زودی  و 

می شــود.
کاشــت و تولیــد انــواع  گفــت: الزم بــه ذکــر اســت بــا   وی 
ایــن  در  شــهرضا  شــهرداری  فــوق،  فصلــی  گل هــای 
ــواع  ــد ان ــال در خری ــارد ری ــغ 5 میلی ــکاری، مبل گل فصــل 
ــاه صرفه جویــی اقتصــادی و مصرفــی خواهــد  گی گل و 

داشــت.

اخبار کوتاه

کمیســیون »اقتصــاد  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از تشــکیل 
گفــت: ۸  و  داد  نزدیــک خبــر  آینــده ای  در  دولــت  در  خــالق« 

گلــوگاه اصلــی فســاد در دولــت شناســایی شده اســت. 
کاری بــا فعــاالن اقتصــادی  علــی جنتــی در مراســم صبحانــه 
گفــت: اواخــر ســال  ــع و معــادن ایــران  ــاق بازرگانــی و صنای در ات
ــت  ــده و دول ــالغ ش ــی اب ــاد مقاومت ــی اقتص کل ــت های  93 سیاس
ــه ســتاد  ک ــه نحــوی  ــد؛ ب ــال می کن ــت ایــن مــوارد را دنب ــا جدی ب
اقتصــاد مقاومتــی بــه ریاســت معــاون اول رییس جمهــور بــه 
صــورت مرتــب جلســات هفتگــی خــود را برگــزار می کنــد و در 
کارگــروه   11 هــم  مقاومتــی  اقتصــادی  سیاســت های  اجــرای 

تشــکیل شــده اســت. 
ــا  کارگروه ه ــن  ــی از ای ــزود: یک ــالمی اف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی بــرای اقتصــاد مقاومتــی اســت 
کنــد و وارد عمــل و  گــذر  کــه البتــه بایــد از مرحلــه برنامه ریــزی 

اقــدام شــود.
کشاورزی   رونق تولید در صنعت و 

ــا جدیــت چندیــن مســئله از  ــت ب ــرد: امســال دول ک وی تصریــح 
کشــاورزی و رفــع موانــع بخــش  جملــه رونــق تولیــد در صنعــت و 
خصوصــی را دنبــال خواهــد کــرد کــه در خصــوص حــوزه حمایــت 
از تولیــد، 16 جلســه در ســال 94 از جلســات دولــت بــه ایــن 
ــع  گامــی دیگــر، موان موضــوع اختصــاص داده شــده اســت و در 
پیــش  روی تولیــد بایــد بــا همــکاری مجلــس برداشــته شــود و 
وزارتخانه هــا نیــز بــه صــورت داخلــی در ایــن موضــوع پیشــگام 

شــوند.

  صادرات غیرنفتی
صــادرات  و  تولیــد  رونــق  بــرای  امســال  جنتــی،  گفتــه  بــه 
خواهــد  ارایــه  دولــت  ســوی  از  ویــژه ای  برنامــه  غیرنفتــی، 
واردات  بــر  صــادرات  دهــه  دو  از  پــس   94 ســال  البتــه  شــد؛ 
اســت؛  کشــور  اقتصــاد  در  خوبــی  نشــانه  ایــن  و  چربیــد 
حــوزه  بــه  صنعــت   120 ارتبــاط  بــه  توجــه  بــا  اینکــه  ضمــن 
رکــود  از  بخــش  ایــن  خــروج  دنبــال  بــه  دولــت   مســکن، 

است.
ح های نیمه تمام گذاری طر   وا

گــذاری  ح ویــژه دولــت بــرای وا کابینــه یازدهــم از طــر ایــن عضــو 
دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  و  داد  خبــر  نیمه تمــام  ح هــای  طر
ح هــای  طر کاربــری،  تغییــر  عــدم  صــورت  در  دارد  آمادگــی 
ــذار  گ ــادی وا ــاالن اقتص ــه فع ــگان ب ــه صــورت رای ــام را ب نیمه تم
ــادی آن  ــع اقتص ــد و از مناف کنن ــل  ــا را تکمی ح ه ــا ایــن طر ــد ت کن

شــوند. بهره منــد 
  فساد در اقتصاد ایران

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه مدیریــت ارزهــای 
خارجــی و وجــود فســاد در اقتصــاد ایــران اشــاره و خاطرنشــان 
کــه  گلــوگاه فســاد از ســوی دولــت شناســایی شــده اند  کــرد: ۸ 
امــکان  جلســه،  ایــن  در  رســانه  اصحــاب  حضــور  دلیــل  بــه 
توضیحــات بیشــتر دربــاره آن هــا وجــود نــدارد. البتــه نبایــد ایــن 
کــه اقتصــاد ایــران یــک بیمــاری  کــرد  نکتــه را هــم فرامــوش 
مزمــن دارد؛ امــا بــه هــر حــال دولــت بــه دنبــال مبــارزه بــا فســاد 

اســت.

  بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی
کــرد: بخــش اصلــی  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خاطرنشــان 
بانــک  بــه  دولــت  انباشــته  بدهــی  بــه  ایــران  بیمــار  اقتصــاد 
کــه رقمــی  مرکــزی، پیمانــکاران و سیســتم بانکــی مرتبــط اســت 
کــه وزیــر امــور  سرســام آور را بــه خــود اختصــاص می دهــد و زمانــی 
اقتصــادی و دارایــی، اعــداد مرتبــط بــا آن را در جلســه دولــت 
کــه دولــت بــه چــه میــزان  کــرد، همــه شــگفت زده شــدند  اعــالم 

بدهــی انباشــته دارد.
  بانک های کشور عموما ورشکسته هستند

کشــور عمومــا ورشکســته هســتند  جنتــی ادامــه داد: بانک هــای 
و در ایــن راســتا بایــد تحولــی ایجــاد شــود. البتــه از ســال 2010 
از  بســیاری  و  شــده  ح  مطــر خــالق  اقتصــاد  موضــوع  دنیــا  در 
ــه مســتقیما  ک ــد  کرده ان ــا ســاختارهایی را ایجــاد  کشــورهای دنی
بــه  ویــژه ای  توجــه  نخســت وزیر  یــا  رییس جمهــور  نظــر  زیــر 

اقتصــاد فرهنــگ دارنــد.
کتاب و هنرهای نمایشی   چاپ 

کتــاب و هنرهــای نمایشــی و  ــا بیــان اینکــه برخــی چــاپ  وی ب
تجســمی را فاقــد توجیــه اقتصــادی می داننــد، ادامــه داد: در 
ایــن حــوزه، فعالیت هــای مناســبی از ســوی بانک هــا و بخــش 
و  اقتصــادی  توجیــه  دارای  کــه  گرفتــه  صــورت  خصوصــی 
کــه در زمینــه هنرهــای  ارزش افــزوده زیــادی اســت؛ بــه نحــوی 
تجســمی، در چهــار ســال اخیــر، بانک هــا وارد شــده، موزه هــای 
ســرمایه گذاری های  و  داده انــد  تشــکیل  تجســمی  هنرهــای 
کالنــی بــه امیــد ســودآوری در ایــن بخــش صــورت داده انــد. 

جنتــی از تشــکیل نهــادی در دولــت تحــت عنــوان »کمیســیون 
گفــت: صنایــع  آینــده نزدیــک خبــر داد و  اقتصــاد خــالق« در 
ــر  کــرد و ب کمــک خواهنــد  فرهنگــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
کلیــدی برنامــه وزارت فرهنــگ  ایــن اســاس یکــی از محورهــای 
و ارشــاد اســالمی در ســال جــاری توجــه بــه اقتصــاد خــالق اســت.

کرد: ح  وزیر فرهنگ مطر

گلوگاه اصلی فساد اقتصادی شناسایی ۸ 

کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی بــا اشــاره  کل انجمــن  دبیــر 
اعــالم  ایــران  گاز مایــع  کامــل تحریــم صــادرات  لغــو  بــه 
ــع بــدون مشــتری  گاز مای کنــون ایــران یــک تــن  کــرد: هم ا
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  مهــدوی  احمــد  نــدارد.  هــم 
ــا اجرایــی شــدن برجــام گفــت: ب گاز مایــع ایــران   صــادرات 

بــه  ایــران هــم  گاز مایــع  تحریــم صــادرات 
طــور کامــل لغو شــده اســت. دبیــر کل انجمن 
بــا  ایــران  پتروشــیمی  صنعــت  کارفرمایــی 
گاز مایــع  کنــون تمامــی  کیــد بــر اینکــه هم ا تا
پتروشــیمی  مجتمع هــای  در  شــده  تولیــد 
پــس از تامیــن نیازهــای داخلــی روانــه بــازار 
ایــن  بــر  کــرد:  تصریــح  می شــود،  جهانــی 
حمــل  خارجــی  کشــتی های  ورود  اســاس، 

کشــور آزاد شــده اســت.  گاز مایــع بــه بنــادر و پایانه هــای 
کیــد بــر اینکــه در دوران تحریــم  ایــن مقــام مســئول بــا تا
مایــع  گاز  حمــل  کشــتی های  بــودن  خــاص  دلیــل  بــه 
ــه پاشــنه آشــیل برخــی  تولیــد و صــادرات ایــن محصــول ب
کشــور تبدیــل شــده بــود اظهــار  از مجتمع هــای پتروشــیمی 

کــه در حــال حاضــر هیچ گونــه  داشــت: ایــن در حالــی اســت 
محدودیــت و مشــکلی بــرای صــادرات گاز مایــع تولید شــده 

نــدارد. ایــران وجــود  در مجتمع هــای پتروشــیمی 
ــا لغــو تحریم هــا، در شــرایط  ــادآوری اینکــه ب ــا ی  مهــدوی ب
گاز مایــع بــدون مشــتری  فعلــی، حتــی یــک تــن محصــول 
پتروشــیمی  مجتمع هــای  مخــازن  در 
تمامــی  کــرد:  بیــان  نــدارد،  وجــود  کشــور 
شــده  فروختــه  مایــع  گاز  محموله هــای 

اســت. 
صنعــت  کارفرمایــی  انجمــن  کل  دبیــر 
اینکــه  یــادآوری  بــا  ایــران  پتروشــیمی 
توســط  تولیــدی  گازمایــع  از  بخشــی 
شــده  خریــداری  گازبــر   کشــتی های 
توســط  آن  مابقــی  و  ایــران  خصوصــی  بخــش  توســط 
ــال داده  ــی انتق ــای صادرات ــه بازاره ــی ب ــتی های خارج کش
کنــون مشــکالتی  کــرد: بــا ایــن وجــود، هم ا کیــد  می شــود، تا
حامــل  کشــتی های  بیمــه ای  پوشــش  تامیــن  بــرای 

دارد. وجــود  ایــران  پلیمــری  و  پتروشــیمی  محصــوالت 

گاز مایع ایران آزاد شد صادرات 

شــرکت آمریکایــی »پیمنــت وال« در حالــی مدعــی اتصــال 
شــبکه انتقــال پــول آنالیــن آمریــکا بــه شــبکه شــتاب ایــران 
کــه مقامــات مســئول در بانــک مرکــزی ایــن  شــده اســت 
در  داخلــی  رســانه های  بعضــی  می کننــد.  رد  را  موضــوع 

شــرکت  داده انــد:  گــزارش  اخیــر  روزهــای 
آمریکایــی پیمنــت وال )Paymentwall( در 
کــه اقدامــات  کــرده  ســایت رســمی خــود اعــالم 
شــبکه  بــه  اتصــال  و  هماهنگــی  بــرای  الزم 
کــرده اســت. هونــور  شــتاب ایــران را فراهــم 
گانــدی )Honor Gunday( مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت می گویــد: شــرکت مــا در آمریــکا واقــع 

اســت و تبعیــت از قوانیــن وزارت خزانــه داری آمریکا برایمان 
کــرده ایــران  بســیار مهــم اســت. بــا وجــود قشــر تحصیــل 

کشــور پتانســیل فراوانــی بــرای امــور  کــه ایــن  بــاور داریــم 
کــه بتوانیــم بــه زودی بــه شــبکه  تجــاری دارد و امیــد اســت 
شــتاب متصــل شــویم. ایــن خبــر طــوری توســط بعضــی 

ــان  ــس صاحب ــن پ ــا از ای گوی ــه  ک ــده  ــوه داده ش ــانه ها جل رس
کار در سراســر دنیــا بــه زودی خواهنــد توانســت از  کســب و 
طریــق شــبکه شــتاب )شــبکه تبــادل اطالعــات بیــن بانکــی( 
کــه مدعــی  ــد. پیمنــت وال  ــال را نیــز بپذیرن ــی ری واحــد پول
انتقــال پــول آنالیــن آمریــکا  اتصــال شــبکه 
شــرکتی  شــده،  ایــران  شــتاب  شــبکه  بــه 
خدمــات  کــه  اســت  فرانسیســکویی  ســان 
پــال  پــی  مشــابه  مالــی،  زمینــه  در  آنالینــی 
ارایــه می کنــد. ایــن اخبــار در حالــی در صــدر 
گرفتــه  قــرار  اقتصــادی  و  بانکــی  خبرهــای 
اداره  مدیــر  محمدبیگــی،  داوود  کــه  اســت 
نظام هــای پرداخــت بانکــی مرکــزی، ایــن خبــر را رد می کنــد 
کــه قطعــا شــبکه شــتاب ایــران بــه »پیمنــت وال«  و می گویــد 
متصــل نشــده اســت. مســئوالن مربوطــه در بانــک مرکــزی 
کــره توســط بانــک  گفت وگــو بــا مهــر، انجــام هرگونــه مذا در 

مرکــزی بــا شــرکت مربوطــه را تکذیــب می کننــد.

زن  مقــام  بزرگداشــت  و  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت  والدت  مناســبت   بــه 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  بانــوان  مشــاورین  هم اندیشــی  نشســت 
کل امــور بانــوان اســتانداری  اصفهــان بــا دکتــر ســهیال اثنــی عشــران، مدیــر 
حضــور  بــا  و  اصفهــان  آهــن  ذوب  ســهامی  شــرکت  میزبانــی  بــه  اصفهــان 
ــون خیریــن  کان ــر عامــل شــرکت و اعضــای  مشــاور فرهنگــی و اجتماعــی مدی
فرهنگــی بانــوان ذوب آهــن اصفهــان، سه شــنبه 23 فروردین مــاه در تــاالر 
کل امــور بانــوان و  گردیــد. دکتــر اثنــی عشــران، مدیــر  آهــن شــرکت برگــزار 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه  خانــواده اســتانداری اصفهــان در ایــن نشســت 
ــا نــام حضــرت فاطمــه زهــرا)س( متبــرک شــده اســت  ابتــدا و انتهــای ســال ب
ــنگین تر از  ــا س ــک م ــف تک ت ــم و تکلی ــش رو داری ــژه را پی ــی و وی ــالی فاطم س
ــه  ــم و ب کنی ــخص  ــرت را مش ــی حض ــاخصه های زندگ ــد ش ــت. بای ــته اس گذش

آن تأســی جوییــم.
  نقش زنان در مقوله اقتصاد مقاومتی

وی افــزود: بــا توجــه بــه نامگــذاری بجــا و شایســته ســال جــاری از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری تحــت عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بســیار مهــم 
کــه نقــش زنــان در مقولــه اقتصــاد مقاومتــی مــورد بحــث و بررســی قــرار  اســت 
گذشــته نیــز بــه نوعــی نهفتــه بــود  ع اقتصــاد در شــعار ســال های  گیــرد. موضــو
کنــار اقتصــاد، دو مبحــث مهــم اقــدام و عمــل نیــز  و اینکــه امســال دوبــاره در 
کــه اقتصــاد مقاومتــی بــه نحــو مطلــوب  عنــوان شــده اســت، نشــان می دهــد 

پیاده ســازی نشــده اســت. 
زنــان  نقــش  خصــوص  در  اســتانداری  خانــواده  و  بانــوان  امــور  کل  مدیــر 
زیــادی  تعــداد  از  یــک جامعــه  کــرد:  در مبحــث اقتصــاد مقاومتــی تصریــح 
از مدیریــت خانــواده صحبــت  کــه  اســت و زمانــی  خانــواده تشــکیل شــده 
منظــر  دو  از  و  بــوده  نشــدنی  انــکار  زمینــه  ایــن  در  زنــان  نقــش  می کنیــم 
کــه بانــوان اعمــال  قابــل بررســی اســت: یکــی از بــاب مدیریــت اقتصــادی 
محســوب  فرزنــدان  بــرای  الگویــی  بانــوان  اینکــه  دیگــر  و  می کننــد 
ــواده اســتانداری  ــوان و خان ــر امــور بان ــه در دفت ک می شــوند. یکــی از مــواردی 

مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  در  زنــان  نقــش  دارد  قــرار  کیــد  تا مــورد   امســال 
است.

کرد   برای پیشرفت جامعه، باید بر روی زنان سرمایه گذاری 
کنیــم  گــر جامعــه ای را بخواهیــم اصــالح  کــرد: ا  دکتــر اثنــی عشــران اضافــه 
کنیــم. نقــش همســران را انــکار نمی کنیــم؛ امــا بــه  بایــد از بانــوان آن آغــاز 
کنــار او ســپری  کودکــی فرزنــدان بــا همراهــی مــادر و در  دلیــل اینکــه دوران 
می شــود، بانــوان نقــش مؤثــری دارنــد و بــرای پیشــرفت جامعــه، بایــد بــر روی 

کــرد. زنــان ســرمایه گذاری 
  بانویی مؤثر در نهاد خانواده و اجتماع

مهنــدس علمــداری نیــز بــه جایــگاه حضــرت فاطمــه)س( و زندگــی اجتماعــی 
کلیــه عرصه هــا نــام آور  گفــت: حضــرت فاطمــه)س( در  ایشــان پرداخــت و 
بودنــد و همــه ابعــاد وجــودی یــک زن مؤثــر را در نهــاد خانــواده و اجتمــاع 
کــه هیــچ رســانه ای وجــود نداشــت، بــه همــگان نشــان دادنــد.  در زمانــی 
گــور می شــدند و حتــی هیــچ مقبــره ای از  کــه دختــران زنــده بــه  در دورانــی 
آن هــا باقــی نبــود، نــام و ســیره حضــرت فاطمــه)س( بــه عنــوان الگویــی 
وجــودی  گوهــر  فاطمــه)س(،  حضــرت  افــزود:  وی  شــد.  جاودانــه  کامــل 
کــه انســان چــه رســالتی در روی زمیــن  خویــش را شــناختند و متوجــه شــدند 
ایــن  گــر  ا و  دارد  فراوانــی  هنرهــای  و  اســتعدادها  ذاتــا  انســان  دارد.   
توانمندی هــا را بشناســد و آن هــا را در مســیر رضــای الهــی قــرار دهــد، قطعــا 
پیــروزی و موفقیــت در دنیاحاصــل خواهــد شــد؛ زیــرا ســیر ابــدی نیــز از مســیر 

می شــود. حاصــل  دنیــا 
 زنان، بستر اصلی جامعه هستند

ابــراز  ضمــن  شــرکت،  عامــل  مدیــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مشــاور 
در  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  بانــوان  مشــاورین  حضــور  از   خرســندی 
نشســت ها  تــدوام چنیــن  بــا  امیــدوارم  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  آهــن  ذوب 
کــه بســتر اصلــی جامعــه هســتند، بتوانیــم بــرای  و هم اندیشــی بیــن زنــان 
اثــرات قدم هــای خیــر  و  برداریــم  مؤثــری  گام هــای  ایــران  بــزرگ  خانــواده 

مــردم آحــاد  بــرای  بلکــه  خــود،  مجموعــه  و  ســازمان  بــرای  نه تنهــا   آن، 
 باشد.

  باید سرباز فرهنگی شویم 
کــرد: امــروز بــه دلیــل مســایل و مشــکالت  ایــن فعــال فرهنگــی خاطــر نشــان 
کــه دشــمن از نیــروی انســانی  کــه در کشــور وجــود دارد و بــا شــناختی  متعــددی 
گــر جهــاد جســمانی و حملــه نظامــی اتفــاق  کــرد و متوجــه شــد ا کســب  ایــران 
می کننــد  انتخــاب  را  شــهادت  و  می شــوند  بســیج  مــردم  تک تــک  بیفتــد، 
و  معنویــت  روح  از  را  کشــور  نمــود  قصــد  و  آمــد  ایــران  فرهنــگ  ســراغ  بــه 

کنــد.  شــهادت طلبی جــدا 
بنابرایــن طبــق دســتور مقــام معظــم رهبــری همــه مــا بایــد ســرباز فرهنگــی 
مهنــدس  باشــیم.  داشــته  مضاعــف  تــالش  فرهنــگ  جبهــه  در  و  شــویم 
گونــه شــعار  گفــت: بانــوان، منشــأ تربیــت جامعــه و بــه دور از هــر  علمــداری 
پــرورش  زن  دامــان  در  مــردی  هــر  کــه  چــرا  هســتند؛  جامعــه  صددرصــد 
اقتصــادی  سیاســی،  اجتماعــی،  صاحب منصبــان  تمــام  و  می یابــد 
یابنــد  حضــور  جامعــه  در  بانــوان  گــر  ا بنابرایــن  هســتند؛  مــادری  فرزنــد 
خواهیــم موفــق  عرصه هــا  همــه  در  و  شــد  خواهــد  اصــالح  فرهنــگ   قطعــا 

 بود.
  اقتصاد پویا، با فرهنگ درست معنا می یابد

کنــار آن  کــه در  وی ادامــه داد: اقتصــاد زمانــی ارزشــمند و پویــا خواهــد بــود 
فرهنــگ درســت مصــرف، اخــالق و رفتــار وجــود داشــته باشــد؛ در ایــن راســتا 
بســترجامعه حرکــت  در  کــه  کنیــم  ایجــاد  را  مردمــی  تشــکل  کردیــم  ســعی 

گیــرد.  فرهنگــی صــورت 
کار بســنده  بانــوان تنهــا بــه خانــه یــا خانم هــای شــاغل تنهــا بــه ســاعات 
باشــند.  داشــته  حضــور  فرهنگــی  مختلــف  عرصه هــای  در  و  نکننــد 
از  دیگــر  بخشــی  در  شــرکت  عامــل  مدیــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مشــاور 
بانــوان ذوب  کانــون خیریــن فرهنگــی  بــه هــدف تاســیس  ســخنان خــود 
بانــوان  از  متشــکل  کانــون  ایــن  کــرد:  اظهــار  و  پرداخــت  اصفهــان  آهــن 
خوبــی  بــه  آن هــا  اســتعدادهای  کــه  اســت  آهنــی  ذوب  خــالق  و  توانمنــد 
فراهــم پتانســیل ها  ایــن  شــکوفایی  بــرای  الزم  بســتر  یــا  د   شــناخته 

 نشده بود.
کالس هــای آموزشــی رایــگان در رشــته ها   بــه همــت واالی ایــن بانــوان غیــور، 
گرایش هــای متعــدد بــه منظــور ارتقــای ســطح فرهنــگ خانــواده ذوب آهــن  و 

در حــال برگــزاری اســت.

کانون خیرین فرهنگی بانوان ذوب آهن   فعالیت های 
کانــون خیریــن فرهنگــی بانــوان ذوب آهــن در شــهرهای  وی از ادامــه فعالیــت 
کــرد: اولیــن شــهری که بــرای فعالیت های  شهرســتان لنجــان خبــر داد و بیــان 

فرهنگــی بعــد از فوالدشــهر انتخــاب شــده اســت، زرین شــهر می باشــد. 
بانــوان  فرهنگــی  خیریــن  کانــون  بــه  کــه  دارم  تقاضــا  شــما   از 
کلمــه و تشــکیل اتــاق فکــر و  ذوب آهــن اصفهــان بپیوندیــد تــا بــا وحــدت 
کنیــم.  کل جامعــه خدمــت  بــه  کاربــردی  انجــام فعالیت هــای هدفمنــد و 
کــه بــا برنامه هــای مختلــف  شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن نشســت فرهنگــی 
همــراه بــود، از مشــاورین امــور بانــوان دســتگاه های اجرایــی اســتان اصفهــان 
آهــن  ذوب  بانــوان  فرهنگــی  خیریــن  کانــون  فعــال  اعضــای  همچنیــن  و 
تجلیــل بــه عمــل آمــد؛ همچنیــن حاضــران در ایــن نشســت از بخش هــای 
بازدیــد  اصفهــان  آهــن  ذوب  توســعه  پروژه هــای  و  تولیــد  خــط   مختلــف 

کردند.

مشاور فرهنگی و اجتماعی مدیر عامل ذوب آهن:
زنان، بستر اصلی جامعه هستند

اتصال شتاب ایران به آمریکا تکذیب شد
گزارش

اخبار کوتاه 

 نگاهی به صنعت برنامه نویسی 
گوشی های هوشمند

 اپلیکیشن های پول ساز
یــا  اپلیکیشــن ها  بــازار  روزهــا  ایــن    

سرویس  اقتصادی
الهه امانی

کاربــردی«  »برنامه هــای  همــان 
در  جدیــدی  اپلیکیشــن  روز  هــر  اســت؛  داغ  حســابی 
صنایــع  بهداشــتی،  خدمــات  از  مختلــف  حوزه هــای 
غذایــی و ارتباطــات تــا حوزه هــای تخصصــی مختلــف 
کــدام از  بــه بــازار عرضــه می شــود؛ بــه نظــر می رســد هــر 
کار می تواننــد بــا یــک  کســب و  ایده هــای منجــر بــه 
کاربردی تــر و  اپلیکیشــن مختــص بــه آن، مدرن تــر، 
دســت یافتنی تر شــوند. در ایــن میــان اپلیکیشــن های 
ســاخت داخــل بــه زبــان فارســی بــه جهــت ســهولت 
اســتفاده از آن در مقایســه بــا نمونه هــای خارجــی مــورد 
گرفتــه اســت.  اســتقبال بیشــتر مخاطبــان ایرانــی قــرار 
و  معتبرتریــن  جــزو  جهانــی  ســطح  در  برنامه نویســی 
پردرآمدتریــن شــغل های دنیاســت. براســاس آمارهــای 
ایندیــد )indeed( ســایت تخصصــی مشــاغل، میــزان 
متوســط حقــوق برنامه نویســان دنیــا ۸0 هــزار دالر در 
میلیــون   20 ســال،  در  تومــان  میلیــون   240( ســال 
تومــان در مــاه( اســت و ایــن یعنــی 39 درصــد بیشــتر از 
احرام پــوش میــالد  شــغل ها.  ســایر  متوســط   حقــوق 
ــا  گفت وگویــی ب بنیانگــذار جشــنواره موبایــل ایــران در 
قــدس نیــوز می گویــد: درآمــد حاصــل از اپلیکیش هــا در 
بحــث  اســت.  ریــال  میلیــون   50 ماهانــه  ایــران، 
درآمدزایــی از طریــق اپلیکیشــن ها از ســال 93 جــدی و 
شــده  آن هــا  تولیدکننــدگان  بــرای  درآمدزایــی  منبــع 
کــه 40 درصــد از 3400 تولیدکننــده  ــه طــوری  اســت؛ ب
کــه در ســال 94 در جشــنواره وب و موبایــل  اپلیکیشــن 
کرده انــد، از طریــق ارایــه اپلیکیشــن های  ایــران شــرکت 

خود شغل ایجاد کرده اند. 
اینترنتــی  کار  کســب و  کــرد: هــر شــرکت  وی اضافــه 
کــه  نفــر می شــود  بــرای 100  ایجــاد شــغل  بــه  منجــر 
کــه  شــده  باعــث  آن  از  درآمــد حاصــل  و  امــر  همیــن 
ســاالنه درصــد  جالــب توجهــی )در حــدود 10 درصــد( 
کار اینترنتــی  کســب و  کارهــای ســنتی بــه  کســب و  از 

آورنــد.  روی 
ایــران،  موبایــل  و  وب  جشــنواره  هشــتمین  در 
15900 نفــر در بخــش تارنمــا و 3400 نفــر در بخــش 
کــه 20  کردنــد  نرم افزارهــای مرتبــط بــا موبایــل شــرکت 
درصــد اپلیکیشــن های شــرکت داده شــده، مختــص 

ایــران بــود.
هــر  ماننــد  هــم  هوشــمند  گوشــی های  و  تبلت هــا   *
هســتند.  مختلــف  نرم افزارهــای  دارای  کامپیوتــری 
حمــل  قابــل  دســتگاه های  نرم افزارهــای  بــازار  در 
لغــت »اپلیکیشــن« یــا بــه اختصــار App بیشــتر از لغــت 
ــان  ــا هم ــت دقیق ــن لغ ــت و ای ــا افتاده اس ــزار« ج »نرم اف

می دهــد. را  کاربــردی«  »نرم افــزار  معنــی 

 اولتیماتوم وزیر صنعت 
به مونتاژکاران

شــرکت های  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
ــر  کشــور خواســت هــر چــه زودت مونتاژکننــده خــودرو در 
بــرای داخل ســازی قطعــات خودروهــای تولیــدی اقدام 
جلســه  جدیدتریــن  در  نعمــت زاده  محمدرضــا  کننــد. 
کــه بــرای  کــرد  کیــد  شــورای سیاســت گذاری خــودرو تا
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در صنعــت خــودرو، قطعــات 
داخل ســازی  بایــد  کشــور  در  مونتــاژی  خودروهــای 
از فــول  کــه مونتــاژکاران بایــد  کــرد  شــود. وی اظهــار 
و  گرفتــه  فاصلــه  کامــل(  )مونتــاژ  ســی کی دی کاری 
کاهــش  را  چینــی  به ویــژه  خارجــی  قطعــات  واردات 
دهنــد. نعمــت زاده از شــرکت های مونتــاژ کننــده خــودرو 
کشــور خواســت تــا برنامــه زمان بنــدی خــود را بــرای  در 
کنند.  داخل ســازی قطعــات خودروهــای تولیــدی ارایــه 
در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  اظهــارات  ایــن 
کــه در ســال جــاری تعرفــه واردات قطعــات  حالــی اســت 

کشــور افزایــش یافتــه اســت. خودرویــی بــه داخــل 

کالنشهرها   راهکارهای ارتقای 
در برنامه ششم

کشــور در  کالنشــهرهای  ــود و دومیــن نشســت شــهرداران  ن
کــه بحــث و تبــادل نظــر دربــاره برنامــه  حالــی برگــزار شــد 
ششــم توســعه، یکــی از ســرفصل های بررســی شــده در ایــن 
نشســت بــود. دکتــر مهــدی جمالی نــژاد دربــاره نشســت روز 
گفــت:  کشــور  کالنشــهرهای  گذشــته مدیــران ارشــد شــهری 
کشــور  کالنشــهرهای  کــه بــا حضــور شــهرداران  ایــن نشســت 
رســمیت یافــت، مصوبــات خوبــی را بــه دنبــال داشــت. وی 
ح شــد، افــزود:  بــا اشــاره بــه مباحثــی کــه در ایــن جلســه مطــر
گــزارش نحــوه عملکــرد بانــک شــهر و بررســی فعالیت هــای 
شــعب آن در ســال 94 و برنامه ریــزی بــرای ســال جدیــد از 
ح شــده در نشســت شــهرداران بــود.  موضوعــات مهــم مطــر
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تبــادل نظــر شــهرداران دربــاره 
کــرد: بحــث  نحــوه تعامــل بــا دیــوان محاســبات، بیــان 
کشــور، بحــث و  تبــادل نظــر دربــاره بودجــه ســال 95  و 
تبــادل نظــر دربــاره الیحــه اداری، اســتخدامی شــهرداری ها 
از دیگــر موضوعــات  آن  بــه  مربــوط  مقــررات  بازنگــری  و 
بررسی شــده در ایــن نشســت بــود. وی دربــاره مصوبــات 
گرفتــه  تصمیــم  گفــت:  کالنشــهرها  شــهرداران  نشســت 
کشــور  شــد دربــاره اقدامــات و رویکــرد دیــوان محاســبات 
در موضــوع حسابرســی و رســیدگی بــه امــور مالــی منابــع و 
یــک  شــهرداری ها  تمــام  شــهرداری ها،  داخلــی  مصــارف 
رونــد ثابــت را پیــش بگیرنــد. جمالی نــژاد در ادامــه اضافــه 
کــه نیــاز اســت بــه برنامــه ششــم توســعه  کــرد: بندهایــی 
گرفــت و  اضافــه شــود، در ایــن نشســت مــورد بحــث قــرار 
کــه نیــاز اســت در بودجــه ســال 95 بــرای ارتقــای  مــواردی 

ح شــد.  کالنشــهری اســتفاده شــود، احصــا و مطــر
کالنشــهرها  گفتنــی اســت نــود و دومیــن نشســت شــهرداران 
ک  بــه میزبانــی تهــران و بــا حضــور شــهرداران اصفهــان، ارا
ارومیــه، اهــواز، تبریــز، تهــران، رشــت، زاهــدان، شــیراز، قــم 

کرمانشــاه، مشــهد و همــدان برگــزار شــد. کرمــان،  ج،  کــر

حتما بخوانید!
3اصفهان، اولین گزینه سفر مرکز ... سه شنبـــــه  31 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 134 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



گرس له زا خداحافظی با زیباترین دشت ال

له های واژگون در نطفه یخ زدند ال
بزرگ تریــن  زدن  هــم  بــر  چشــم  یــک  در  و  باریدنــد  ابرهــا 
کشــور بــه زیــر بــرف رفــت و همــه  دشــت الله هــای واژگــون 
گل نشســتن، یــخ زدنــد و از بیــن  آن هــا در یــک قدمــی بــه 
گســترده ترین دشــت  رفتنــد. چهارمحــال و بختیــاری دارای 
کــه شــمارش معکــوس بــرای  کشــور اســت  الله هــای واژگــون 
رویــش ایــن الله هــا آغــاز شــده بــود. زمــان رویــش و شــکفتن 
فروردین مــاه  اواســط  از  دشــت،  ایــن  در  واژگــون  الله هــای 
شــروع می شــود و تــا اواخــر اردیبهشــت ماه ادامــه می یابــد. 
گل در مناطــق صخــره ای و ســنگالخی می رویــد و حتــی  ایــن 
تا ۱۰ هزار شــاخه از آن در یک دشــت قابل مشــاهده اســت. در 
حالــی کــه بوتــه الله هــای واژگــون رشــد کــرده و زمــان اندکــی تا 
اللــه دادن ایــن گل هــای زیبــا باقــی مانــده بــود، ابرهــا باریدند 
 و بــرف منطقــه را پوشــاند. الله هــا کــه در حال باز شــدن بودند 
گلبرگ هــای  گرفتنــد و  در پوشــش بــرف ۳۰ ســانتی متری قــرار 
گل هــای بســیار زیبــا در دمــای ســرد بــرف، یــخ زدنــد  ایــن 
واژگــون  الله هــای  دشــت  بزرگ تریــن  رفتنــد.  بیــن  از  و 
چهارمحــال و بختیــاری، امســال دیدنــی نیســت و بــه نظــر 
کوهرنــگ )اردیبهشــت ماه(  گردشــگری  مــاه  کــه   می رســد 
ایــن  باشــد؛  ایــن منطقــه  گردشــگری  مــاه  کــم رونق تریــن 
ــافران  ــد مس ــرای بازدی ــژه ب ــدات وی ــه تمهی ک ــت  ــی اس در حال
گردشــگران از ایــن منطقــه اندیشــیده شــده بــود و تــالش  و 
ــا همــکاری ارگان هــا و ســازمان ها از تخریــب  کــه ب ــود  شــده ب
گردشــگران جلوگیــری  و بوته کنــی الله هــای واژگــون توســط 
شــود. دشــت الله هــای واژگــون چهارمحــال و بختیــاری در 
کیلومتــری چلگــرد و در نزدیکــی روســتای بنواســتکی از   ۱۲

کوهرنــگ واقع شــده اســت. توابــع شهرســتان 

افزایش ساعات سرویس دهی 
بی.آر.تی اصفهان

گفــت:  معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ســاعات  شــهروندان،  بــه  بیشــتر  خدمات رســانی  منظــور  بــه 
ســرویس دهی اتوبوس هــای تنــدرو در اصفهــان افزایــش یافــت. 
درخواســت های  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  صلواتــی  علیرضــا 
مردمــی بــه منظــور خدمت رســانی ایمــن و ســریع بــه شــهروندان 
 ۲۳ ســاعت  تــا  تنــدرو  اتوبوس هــای  ســرویس دهی  ســاعات 
ــه  ــر ایــن اســاس آخریــن زمــان حرکــت از پایان افزایــش یافــت. ب
باقوشــخانه بــه ســمت پــل یزدآبــاد ۲۱ و ۳۰ دقیقــه و آخریــن 
 زمــان حرکــت از پــل یــزد آبــاد بــه ســمت پایانــه باقوشــخانه نیــز 

۲۱ و ۳۰ دقیقه است.
 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان تصریــح 
کــرد: همچنیــن ســرویس ویــژه از میــدان آزادی بــه ســمت پایانــه 
باقوشــخانه از ســاعت ۲۱ و 45 دقیقــه تــا ۲۳ بــه فاصلــه ۱5 

دقیقــه ای در ایســتگاه حاضــر می شــود.

اخبار کوتاه 

اصفهان، نامزد پایتخت گردشگری 
جهان اسالم

ســازمان کنفرانــس اســالمی کــه با 57 کشــور، دومین ســازمان 
بیــن دولتــی پــس از ســازمان ملــل متحــد اســت، از تمامــی 
کــه بــه منظــور معرفــی  کــرده  کشــورهای عضــو درخواســت 
گردشــگری جهان اســالم، یکی از شــهرهای  شــهرهای نمونه 
کشــور بــرای انتخــاب شــهر  خــود را به عنــوان نماینــده آن 
ــا توجــه  کننــد و شــهر اصفهــان ب گردشــگری، معرفــی  نمونــه 
بــه ظرفیت هــا و جاذبه هــای تاریخــی و میراثــی، به عنــوان 
ایــران در ســال ۲۰۱7 معرفــی  اســالمی  نماینــده جمهــوری 
ترتیــب  بــه  قــدس و قونیــه  ایــن شــهرهای  از  شــد. پیــش 
گردشــگری ســال های ۲۰۱5 و  به عنــوان شــهرهای نمونــه 
۲۰۱6 انتخــاب شــده بــود و جلســه انتخــاب شــهرهای نمونــه 
کشــور آفریقایی  گردشــگری برای ســال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 در 

نیجــر برگــزار شــد. 
اصفهــان  اینکــه  بیــان  بــا  بــاره  ایــن  در  اصفهــان  اســتاندار 
می گویــد:  اســت،  بــوده  ایــران  پایتخــت  چهاربــار  کنــون  تا
بلنــد  مناره هــای  فیــروزه ای،  گنبدهــای  شــهر  اصفهــان 
 5 بــه  آن  تاریخــی  ســابقه  کــه  اســت  تاریخــی  پل هــای  و 
اصفهــان  می افزایــد:  زرگرپــور  رســول  می رســد.  ســال  هــزار 
کنــون پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اســالمی اســت  هم ا
گردشــگری  و قــرار اســت در ســال ۲۰۱7 بــه عنــوان پایتخــت 
انتخــاب  می کنــد:  تصریــح  وی  شــود.  برگزیــده  اســالمی 
ــالم  ــان اس ــگری جه گردش ــه  ــهر نمون ــوان ش ــه عن ــان ب اصفه
کــه بایــد از ایــن فرصــت بیشــترین  فرصــت ارزشــمندی اســت 
و  ملــی  رخــداد  یــک  اتفــاق  ایــن  کــه  ببریــم  را  اســتفاده 
فرابخشــی اســت و بایــد از نگاه هــای بخشــی در ایــن ارتبــاط 

کنیــم.  بــه جــد پرهیــز 
کیــد می کنــد: امــروز سیاســت و رویکــرد دولــت تدبیــر  زرگرپــور تا
و امیــد، نهایــت اســتفاده از تــوان و ظرفیــت بخــش غیردولتــی 
اســت و معتقدیــم دولــت بایــد سیاســت های خــود را ابــالغ 
را عملــی  ایــن سیاســتگذاری ها  کــرده و بخــش خصوصــی 

کنــد. 
گردشــگران  کــه  افــرادی  تک تــک  می دهــد:  ادامــه  وی 
کســی تا راننــدگان  ماننــد  می شــوند  مواجــه  آن هــا   بــا 
 فروشــندگان، مغــازه داران و ... بایــد آمــاده ایــن اتفــاق مهــم 
گردشــگران نهایــت  باشــند و در نــوع برخوردهــا و اســتقبال از 
ــد. زرگرپــور یکــی از اصلی تریــن  گیرن کار  ــه  حســن و دقــت را ب
گردشــگری دانســته و  محورهــای توســعه اســتان را محــور 
گردشــگری  می افزایــد: در ســال آینــده، اصفهــان پایتخــت 
اســالمی خواهــد شــد و امســال نیــز بــه عنــوان شــهر جهانــی 
اینکــه  بیــان  بــا  اســت. وی  برگزیــده شــده  صنایــع دســتی 
اصفهــان در صنعــت رتبــه نخســت را داشــته و بزرگ تریــن 
گرفتــه اســت  کشــور در ایــن اســتان قــرار  واحدهــای صنعتــی 
گردشــگری رتبــه  اظهــار می کنــد: ایــن اســتان همچنیــن در 
نخســت و در زمینــه دانشــگاهی رتبــه دوم و ســوم را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.

گزارش

ــوم پزشــکی اصفهــان از     رییــس دانشــگاه عل
کیمیای وطن 

زهرا نصیری
بیــن  در  دخانیــات  اســتعمال  ســن  کاهــش 
دانــش آمــوزان و ســرعت افزایــش آن در بیــن زنــان اصفهــان خبر 

داد.
گــذاری در شــهر، شــاهد ایــن هســتیم روزبــه روز آمــار  گشــت و  بــا 
نوجوانــان  و  جوانــان  بیــن  در  ســیگار  و  ازدخانیــات  اســتفاده 
ایــن درحالــی  مــی شــود؛  نزدیــک  مــرز بحرانــی  بــه  اصفهــان 
کــه دانش آمــوزان مقاطــع راهنمایــی نیــز بــه اســتفاده از  اســت 
کــه  ســیگار روی آورده انــد و ایــن مســئله زنــگ خطــری اســت 
بایــد مســئوالن درمانــی و بهداشــتی و نهــاد هــای نظارتــی بــر 
گمــرگ ایــران در ســال  کــه ســازمان  کننــد. در حالــی  آن نظــارت 
کشــورهای  گذشــته، رقمــی معــادل ۱۲۱ میلیــون دالر ســیگار از 
فدراســیون  کــره،  جمهــوری  ترکیــه،  عربــی،  متحــده  امــارات 
روســیه، هلنــد و ویتنــام محمولــه ای ســیگار بــه ایــران ترخیــص 
بــه  ایــن محصــول در ســال  وارادات  اســت، همچنــان  کــرده 
کشــور تــداوم داشــته و در شــنبه ۲8 فروردیــن محمولــه ای از 
ســیگار حــاوی توتــون بــه ارزش چهــار و نیــم میلیــون دالر بــه 
کــه  ــی اســت  کشــور وارد شــده اســت. همــه ایــن مســایل در حال
کــه نســل جــوان و نوجــوان  مســئوالن بی توجــه بــه ایــن مســئله 
کشــیده مــی شــوند و هــر روز ایــن مــاده در اختیــار  بــه چــه دامــی 
اقشــار مختلــف قــرار مــی گیــرد کــه در برخــی مواقــع با مــواد مخدر 
گامــی بــه ســوی اعتیــاد مــی شــود،  نیــز مخلــوط شــده و ســرآغاز 
کــه هیچ گونــه  روز بــه روز بــه واردات ایــن محصــوالت بیهــوده 

منفعتــی بــرای جامعــه ندارنــد، اقــدام می کننــد.
دالرهــای ایــران هــر روز بــرای خریــد محصوالتــی صــرف می شــود 
کــه هیچ گونــه بازدهــی بــرای کشــور ندارنــد و در ایــن میــان کســی 

کــه بــه دنبــال مســبب اصلی باشــد. نیســت 
مســئوالن بــه جــای ســرمایه گذاری در پــروژه هــای نخبــگان 
خ هــای  یــا حمایــت از صنعــت داخلــی و بــه راه انداختــن چــر
اقتصــادی کشــور، دالر و ارز ایــران را بــرای خرید محصولی صرف 
مــی کننــد کــه گامــی بــرای نزدیکــی نســل هــای جــوان و نوجوان 
بعــدی  هــای  گام  و در  اول  گام  از دخانیــات در  اســتفاده  بــه 
اعتیــاد اســت؛ امــا رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
درباره کاهش ســن اســتفاده از ســیگاردر بین شــهروندان اســتان 
گفــت: متاســفانه اســتفاده از ایــن مــاده در  اصفهــان خبــر داد و 

بیــن زنــان نیــز بــا ســیر صعــودی روبــه رو اســت .
شــیوع  دربــاره  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
ســن  گفــت:  دانش آمــوزان  بیــن  در  دخانیــات  اســتعمال 
کاهــش و ســرعت رشــد  اســتعمال دخانیــات در اســتان اصفهــان 

اســت. یافتــه  افزایــش  زنــان  بیــن  در  آن 
 غالمرضــا اصغــری البتــه از ارایــه آمــاردر زمینــه ســن شــیوع مــواد 
گفــت: مــا بــا آمــوزش و  کــرد و  مخــدر در اصفهــان خــودداری 
فعالیــت  گاه ســازی،  آ زمینــه  در  و  درتعامــل هســتیم  پــرورش 

هــای خوبــی داریــم.
کــه ارایــه خدمــات در خانه هــای  وی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ح پزشــک  ــا طــر ــه دریافــت هزینــه اســت و آی بهداشــت منــوط ب
خانــواده چنیــن هدفــی را دنبــال مــی کنــد، گفــت: بــه هیــچ وجــه 
دریافــت پــول از ســوی بهــورز مجــاز نیســت و تمامــی خدماتــی 
گــر  کــه بــه مــردم در ایــن زمینــه ارایــه مــی شــود، رایــگان اســت؛ ا

گــزارش شــود.  تخلفــی در ایــن رابطــه بــوده اســت، بــه مــا 
خانــه  چنــد  بهــورزان  و  خانــواده  پزشــکان  راســتا،  ایــن  در 
بهداشــت دراســتان اصفهــان از چنــد ماهه گذشــته بــرای گرفتن 

ابتدایی تریــن خدمــات ، شــامل فشــار خــون ، دیابــت و ... اقدام 
ــه  ــن زمین ــه در ای ک ــد  کردن ــی  ــان م ــه از مراجع ــت هزین ــه دریاف ب
هیــچ اقــدام مثبتــی از ســوی متولیــان امــر صــورت نگرفتــه بــود؛ 
تــا اینکــه امــروز رییــس دانشــگاه قــول مبســوطی بــرای پیگیــری 
ایــن مســئله داد. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه 
مناســبت هفتــه ســالمت نیــز برنامه هــای ایــن دانشــگاه را اعــالم 
کیــد بــر غلبــه بــر بیماری  کــرد و گفــت: شــعار امســال ایــن هفتــه  تا
کنــون  حــدود 5۰۰ هــزار نفــر، یعنــی  کــه هم ا دیابــت اســت؛ چــرا  
۱۰ درصــد جمعیــت اســتان اصفهــان بــه دیابت مبتال هســتند که 
نیمــی از آن هــا ) ۲5۰ هــزار نفــر ( از بیمــاری خــود مطلــع نیســتند.
کــه از بیمــاری دیابــت خــود  اصغــری افــزود: حــدود ۲5۰ هــزار نفــر 
اطــالع ندارنــد، بایــد شناســایی شــوند تــا هزینــه هــای درمــان 
و  بــه ســرعت در دنیــا  بیمــاری  ایــن  یابــد.  کاهــش  آینــده  در 
کشــورمان در حــال شــیوع اســت و بایــد بــا خودمراقبتــی و ســبك 

کــرد. زندگــی درســت از آن پیشــگیری 
کنــون  ــاردار و دیابتــی نیــز توضیــح داد: تا ــاره مــادران ب   وی درب
ــاردار شــدن  مشــکلی بــرای مــادران ایرانــی مبتــال بــه دیابــت و ب
آن هــا نداشــتیم؛ امــا مــواردی در بیــن زنــان افغــان مشــاهده 
بــه  بــارداری  بــرای  امــا  بودنــد،  مبتــال  دیابــت  بــه  کــه  شــده 
هــم  مــورد  ایــن  نکرده انــد.  مراجعــه  بهداشــت  پایگاه هــای 
ــروع  ــه نامش ــا رابط ــم ب ــن خان ــون ای ــود؛ چ ــاص ب ــورت خ ــه ص ب
 باردارشــده و ایــن موضــوع را ازتیــم هــای بهداشــتی مخفــی کرده

 بودند.

یک بام و دو هوای ورود دخانیات به ایران:

افزایش مصرف دخانیات در زنان

گفــت:  کشــاورزی اصفهــان  رییــس ســازمان نظــام مهندســی 
گلخانــه ای  کشــت های  در  خوبــی  جایــگاه  اصفهــان، 
کــه بــا داشــتن یــک هــزار و  گونــه ای  بــه دســت آورده؛ بــه 
کشــور را دارد.  گلخانــه ای، رتبــه ســوم  ۲5۰ هکتــار فضــای 

کنــون  ا مهــدی تقی پــور اظهــار داشــت: هــم 
گلخانــه ای در  ۱8 شــرکت ســازنده ســازه های 
می کننــد.  فعالیــت  اصفهــان  اســتان  ســطح 
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ســازمان نظــام 
مهندســی کشــاورزی بــرای ارتقای کشــت های 
اصلــی  محــور  دو  داشــت:  بیــان  گلخانــه ای 
گلخانه هــا بــا  شــامل توســعه دانــش فنــی در 
کنــار  در  کشــاورزی  کارشناســان  به کارگیــری 

تجربــه بهره بــرداران و نیــز تهیــه و تقویــت ضوابــط و مقــررات 
توســعه کشــت گلخانــه ای را بــه طــور جدی دنبــال می کنیم. 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی  رییــس ســازمان نظــام مهندســی 
گل و  اســتان اصفهــان همچنیــن بــه برگــزاری نمایشــگاه 
گیــاه اصفهــان بــرای آشــنایی فعــاالن ایــن بخــش بــا آخریــن 

گل و  کــرد: نمایشــگاه  اعــالم  اشــاره داشــت و  دســتاوردها 
کــه بــا حضــور افــراد صاحــب  گیــاه، رویــداد اثربخشــی اســت 
کارشناســان آموزش دیــده، یــک بســته  کنــار  تجربــه و فــن در 
کامــل را بــه متقاضیــان دانــش و تجربــه صنعــت  اطالعاتــی 

ارایــه می کنــد.  گلخانــه داری 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری پنجمیــن نمایشــگاه 
گیاهــان دارویــی، فضــای ســبز  گیــاه،  گل و 
شــهری، ماهیــان و پرنــدگان زینتــی از اول تــا 
ششــم اردیبهشــت ســال جــاری افــزود: اســتان 
ــان ایــن نمایشــگاه ــه عنــوان میزب  اصفهــان ب
عرضــه  و  تولیــد  زمینــه  در  باالیــی  توانایــی 
گیــاه زینتــی دارد و ایــن نمایشــگاه  انــواع گل و 

کشــوری را داراســت.  ظرفیــت تبدیــل بــه یــک برنــد 
گفــت: اســتان اصفهــان بــا داشــتن یــک هــزار و ۲5۰  وی 
کشــوری را دارد و  گلخانــه ای، رتبــه ســوم  هکتــار فضــای 
گل، رتبــه  گلــدان  همچنیــن بــا تولیــد ســاالنه 4۲ میلیــون 

کــرده اســت. کســب  کشــور  نخســت را در 

اصفهــان  اســتان  لبنــی  کارخانــه داران  اتحادیــه  رییــس 
گفــت: امــکان خریــد شــیر خــام از دامــداران اســتان اصفهــان 
وجــود  نیــز  مصــوب  خ  نــر بــه  حتــی  و  دلخــواه  قیمــت  بــا 
گالیــه دامــداران اســتان  نــدارد. هومــان امیــری در خصــوص 

کمتــر از  خ  اصفهــان از خریــداری شــیرخام بــا نــر
ــر،  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــته اظه گذش ــال  س
بــا 5۰ درصــد ظرفیــت  لبنیــات  کارخانه هــای 
فعالیــت می کننــد. وی بیــان داشــت: زمانــی که 
شــیر تولیــد شــده زیــاد امــا مصــرف پاییــن باشــد، 
کارخانه هــا توانایــی خریــد شــیر خــام از  عمــال 

دامــداران بــه مقــدار تولیــد شــده را ندارنــد. 
اصفهــان  اســتان  لبنیــات  کارخانــه داران  اتحادیــه  رییــس 
ــات  ــی در لبنی ــش قیمت ــه افزای گون ــچ  ــه هی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
کــرد: لبنیــات بــا همــان قیمــت ســال ۹۲  نداریــم، تصریــح 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بــازار عرضــه می شــود. وی  در ســطح 
خ داده در لبنیــات فانتــزی اســت ــر افزایــش قیمتــی هــم ر گ  ا

بــا ماســت  ادامــه داد: منظــور از لبنیــات فانتــزی، لبنیــات 
آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  امیــری  اســت.   ... و  موســیر  و 
کارخانــه داران از شــیر خشــک بــه جــای خریــداری شــیرخام 
گــر منظــور شــیر  گفــت: ا در تولیــد لبنیــات اســتفاده می کننــد، 
کــودکان  بــرای  کــه  اســت  وارداتــی  خشــک 
از  کارخانــه دار  بــرای  می کننــد،  اســتفاده 
از  امــا  نیســت؛  صرفــه  بــه  اقتصــادی  نظــر 
گرفتــن  رویــه  بــرای  اســکیم  شیرخشــک 
ماســت اســتفاده می شــود. رییــس اتحادیــه 
بــا  اصفهــان  اســتان  لبنیــات  کارخانــه داران 
اشــاره بــه اینکــه مصــرف شــیر و لبنیــات در 
کــه می توانــد زمینــه بــروز بیمــاری  کــم اســت  خانوارهــا بســیار 
گــر روزی 6۰۰ تــا 7۰۰  را بــرای افــراد فراهــم ســازد، ادامــه داد: ا
ــاس  ــر اس ــزان ب ــد شــیر خــام داشــتیم، امــروز ایــن می ــن تولی ت
گــزارش جهــاد کشــاورزی و انجمــن دامــداران به ۳ هــزار و ۲۰۰ 

تــن رســیده اســت.

کارخانه داران لبنی استان اصفهان: رییس اتحادیه 
امکان خرید شیر خام با قیمت مصوب وجود ندارد

کشاورزی اصفهان: رییس سازمان نظام مهندسی 
کشور را دارد گلخانه ای  اصفهان، رتبه سوم فضای 

حتما بخوانید!
افزایش ساعات سرویس دهی ...  سه شنبـــــه  31 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 134 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:   مبنی  دادخواستی  مویسات  جبار  3/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  مطالبه  به طرفیت 1- مهدی پرچمی 2- رضا پرچمی فر تقدیم نمو
وز .........مورخ 95/3/8ساعت 17/30  تعیین گردیده است.  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2077/م  شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:   مبنی  دادخواستی  موسیات  جبار  5/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  مطالبه  به طرفیت 1- مهدی پرچمی فر 2- رضا پرچمی فر تقدیم نمو
است.  گردیده  تعیین    17/00 95/3/8ساعت  .........مورخ  وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2076/م  شماره: 

اصفهان

گهی ابالغ آ
9409980361700051شماره  ونده:  پر 9510100361700476شماره  ابالغیه:  شماره 
د  محمو شاکی    / خواهان   1395/01/28 تنظیم:  یخ  تار  940059 شعبه:  بایگانی 
به  یعقوبیان   ابراهیم  متهم    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هرندی   حسینی 
از  اعسار  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته 
ینه دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  پرداخت هز
عمومی  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
باال – خ شهید نیکبخت  واقع در اصفهان خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
امر به  ارجاع  قرار  یان رسیدگی  به کالسه  940059 ح / 28ثبت گردیده که در جر
اصل  و  دادگستری  رسمی  کارشناس  یه  نظر اکنون  و  گردیده  صادر  کارشناسی 
و به  دن خوانده و درخواست خواهان  المکان بو گردیده است.  به علت مجهول 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خواندگان ظرف یک هفته   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و  یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خو و ضمن 
یه کارشناسی نفیا یا اثباتا به صورت کتبی به این دادگاه  د را نسبت به نظر نظر خو
اعالم نماید. شماره: 2109/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
ونده: 9409980351100148 شماره اجرائیه: 9510420351100027 شماره پر

مشخصات   1395/01/16 تنظیم:  یخ  940164تار  : شعبه  بایگانی  شماره 

نشانی:  زمانی   علیرضا  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک   : نام   1 ردیف  له  محکوم 
ه  ت   –  8165835198 پ  ک   –  3 پ   – توحید  خ  ابتدای   – آذر  پل   – اصفهان 
خانوادگی  نام  حسین   نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم  09131680415مشخصات 
نام  حسن    نام:   -2 المکان    مجهول  نشانی:  عباسعلی    پدر:  نام  قاسمی   :
خانوادگی:خیاری  نام پدر: محمد علی   نشانی : مجهول المکان 3- نام : جعفر 
نام خانوادگی : خلجی نام پدر: احمد نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده 
: موم  ین نام خانوادگی  یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : نسر
وی بانک صادرات ساختمان  وبر ساز  نام پدر: رضا   نشانی : اصفهان – خ ارباب ر
بلوط ط 3 واحد 9 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی علیرضا زمانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
علیه  محکوم   9409970351101226 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوطه 
محکوم است به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  د و هشت هزار و ششصد و سی دو ر نو
یال بابت خسارات  دو میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و نهصد و پنجاه و نه ر
دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و بیست و سه هزار و پانصد و پنجاه 
یخ  یال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تار ر
تورم  نرخ  شاخص  اساس  بر  آن  وصول  زمان  لغایت   )92/9/10( چک  رسید  سر 
کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم 
یال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق  له و پرداخت مبلغ 3/504/931 ر
یخ ابالغ اجرائیه  ده . محکوم علیه مکلف است از تار دولت . رای صادره غیابی بو
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(  : 1- ظرف ده ر
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه  استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید  نداند 
به  نقدی که  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول  و غیر  منقول  اموال 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  هر عنوان 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
و هر  انتقاالت  و  ونیز فهرست نقل  ثالث  از اشخاص  او  و کلیه مطالبات  ثالث دارد 
به  اعسار  از طرح دعوای  قبل  زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  تغییر دیگر  نوع 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4-  له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و  ، حبس تعز
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت 
یا  وثیقه  دیع  یا تو له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از  آزادی محکوم علیه  د  شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
محکومیت مالی 1394( شماره: 2141/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید مرتضی هاشمی

اجرائیه
ونده: 9409980350600791 شماره اجرائیه: 9510420350600038 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/28 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 940891تار
ردیف 1 نام : منصور نام خانوادگی : ترکی  نام پدر : غالمرضا نشانی: اصفهان 

یف شرقی کوچه 52 بن بست شهید ترکی با کد پستی  – خ امام خمینی – خ شر
محکوم  09131680415مشخصات   09131170928 همراه  تلفن  با   8189808513
المکان   مجهول  نشانی:  پاشائی   : خانوادگی  نام  حسین   نام:   -1 ردیف  علیه 
و شماره  دادنامه  اجرای حکم - -  تعالی بموجب در خواست  به: بسمه  محکوم 
مربوطه 9409970350601933 - - مورخ - - 94/11/12 - - شعبه شش حقوقی 
اصفهان - - محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ - - یکصد و شصت و نه 
یال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات  میلیون و دویست و پنجاه هزار ر
یخ  دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تا خیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تار
له و پرداخت حق  تا زمان وصول آن در حق محکوم  چک - - )93/01/06( - - 
االجرا در حق صندوق دولت .  رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است از تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
را  د  از آن میسر باشد. چنانچه خو معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
را شامل  د  اموال خو وز کلیه  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  به اجرای مفاد  قادر 
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت  خواست محکوم له باز داشت می شو
اموال به منظور  از اعالم کامل صورت  دداری محکوم علیه  مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون  فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
د. ) ماده  شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له  وز ارائه شو مهلت سی ر
د.) تبصره 1 ماده 3  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو یا تو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2151/ م الف  مدیر دفتر شعبه 

ششم  حقوقی اصفهان – فانی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 95- 50خواهان علی اصغر مختاری دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز  ده است . وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه به طرفیت محمد محرابی  تقدیم نمو
............. مورخ 95/4/2 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده است . لذا با عنایت 
 73 ماده  به  مستندا  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی  وبه ر به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ...... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
. شماره:  اتخاذ خواهد شد  و تصمیم مقتضی  تلقی شده   قانونی  ابالغ  رسیدگی 
2062/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  عالئی  مصطفی  خواهان   950115 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

ده  وان بخش  تقدیم نمو و پراید به طرفیت وجیهه ر در انتقال سند خو بر:الزام به 
وزچهارشنبه مورخ 95/3/12ساعت 9  تعیین گردیده  است .وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 2068/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آبادی  نجف  مهدیه  مهری  خواهان   950119 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سلیمانی  پژمان   -2 رضایی  مجید  طرفیت1-  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی 
95/3/8ساعت  مورخ  وز...........  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم 
حسب  خوانده  دن  بو المکان  ل  مجهو به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین    9/30
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر  مدیر  الف  2069/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  خیراللهی  رضا  حمید  125/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ینه دادرسی و نشر آگهی به  یال به انضمام هز 14/000/000 ر مبنی بر:مطالبه مبلغ 
وز .............  ده است . وقت رسیدگی برای ر طرفیت خالد حیدری تقدیم نمو
دن  ل المکان بو مورخه 95/3/12 ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهو
از وقت  خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
وی مدرسه  وبه ر ارباب – ر ل   او به این شعبه واقع در خیابان سجاد-  رسیدگی 
مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
ل شورای حل اختالف اصفهان مراجعه  شورای حل اختالف اصفهان – شعبه او
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف   2074/م 

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  عاملی  جبل  شهرام  941449خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  رحیمی  علیرضا  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
به  توجه  با  گردیده  تعیین   10 ساعت   95/3/8 مورخه   ............. وز  ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان   تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  ل  مجهو
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  دادرسی  آئین 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  2شورای   مجتمع  آتشگاه  خیابان  در  واقع  شعبه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

د ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
.شماره: 2070

/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



روزهــای  ایــن  جنجالــی  پروژهــای  از  یکــی    
سرویس فرهنگی

 سولماز پرویزی
بمبئــی«  »ســام  ســینمایی  فیلــم  ســینما، 
کــه خبرهــای آن  محصــول مشــترک ایــران و بالیــوود هنــد اســت 
گذشــته و چــه امســال در صــدر خبرهــای ســینمایی  چــه در ســال 
بــرای  هنــد  ســینمای  جذابیت هــای  از  غ  فــار داشــت.  قــرار 
همچــون  سرشناســی  چهره هــای  حضــور  ایرانــی،  مخاطبــان 
گلــزار و بنیامیــن بهــادری در ایــن فیلــم، ســبب شــده  محمدرضــا 
فیلــم  ایــن  دیــدن  بــرای  ســینما  عام تــر  مخاطبــان  کــه 
کــه بــه نظــر می رســد ایــن فیلــم  کننــد و این گونــه  لحظه شــماری 
امســال می توانــد یکــی از کاندیداهــای پرفروش تریــن فیلــم ســال 

باشد.
  درباره فیلم

کــه در  کارگردانــی ایــن فیلــم را قربــان محمدپــور بــر عهــده دارد   -
کاری اش فیلــم »آنچــه مــردان دربــاره زنــان نمی داننــد«  کارنامــه 

بــه چشــم می خــورد.
- »ســام بمبئــی«، ملودرامــی عاشــقانه اســت و داســتان آشــنایی 
کــه هــر  یــک دختــر هنــدی و یــک پســر ایرانــی را روایــت می کنــد 
دو دانشــجوی پزشــکی هســتند و درگیــر اتفاقــات پیچیــده ای 

می شــوند.
- فیلــم »ســام بمبئــی«، اولین پــروژه بین المللی ســینمای ایران 
کــه بــا مشــارکت ســینمای هنــد ســاخته شــده  محســوب می شــود 

کار در هندوســتان اســت و بخــش  اســت. بیشــتر فیلمبــرداری 
کار( در ایــران فیلمبــرداری شــد. اندکــی از آن )حــدود 10 درصــد از 
کــه فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »ســام بمبئــی«  - درحالــی 
رســید  پایــان  بــه  تهــران  در  محمدپــور  قربــان  اثــر   چهارمیــن 

مراحل فنی این پروژه مشترک ایران و هند ادامه دارد.
- محمدرضــا گلــزار و بنیامیــن بهــادری کــه نقــش مقابــل یکدیگر 
در ایــن فیلــم هســتند، قــرار اســت یــک ترانــه مشــترک بــا مضمون 

عاشــقانه بخوانند.
- پیش تــر ســونونیگام، خواننــده سرشــناس هنــدی ترانــه پایانی 
»ســام بمبئــی« را خوانــد و آلبــوم ایــن فیلــم بــا ۶ ترانــه مــاه آینــده 

کمپانــی بــزرگ هنــدی وارد بــازار جهانــی می شــود. توســط یــک 
- همچنیــن آریجیــت ســینگ کــه ترانــه »عاشــقی ۲« او در جهان 
فیلــم  مهــم  ترانه هــای  از  یکــی  آینــده  هفتــه  اســت،  معــروف 

»ســام بمبئــی« را می خوانــد.
اثــر ســینمایی در هندوســتان توســط »موشــن  ایــن  - پخــش 

انجــام می شــود. کشــور  ایــن  پاییــزی  کــران  ا پیکچــر« و در 
کران شــود.  کشــورهای مختلفی ا - قرار اســت »ســام بمبئی« در 
کشــور  کــرات انجام شــده میــزان فــروش فیلــم در هــر  طبــق مذا
کشــور تعلــق دارد و میــزان فــروش  یعنــی ایــران و هنــد بــه آن 
بیــن المللــی هــم بــه نســبت ســرمایه گذاری و مشــارکت تقســیم 

خواهــد شــد.

کارگــردان، ۳۰ درصــد فیلــم بــه زبــان فارســی و ۷۰  گفتــه  - بــه 
درصــد آن بــه زبــان انگلیســی خواهــد بــود. فیلــم دوبلــه نخواهــد 
کــه بازیگــران بــه زبــان انگلیســی صحبــت  شــد. ســکانس هایی 
کــران فیلــم در  می کننــد، زیرنویــس فارســی خواهــد شــد و بــرای ا

خ می دهــد. هنــد نیــز ایــن اتفــاق برعکــس ر
ســام  دربــاره  فیلــم  ایــن  اصلــی  نقــش  گلــزار،  محمدرضــا   -
بمبئــی می گویــد: از همــکاری بــا بالیــوود و پــروژه »ســام بمبئــی« 
کــه در ایــن پــروژه دارم پرچــم  خوشــحالم و امیــدوارم بــا ســهمی 
کشــورهای دنیــا بــه اهتــزاز درآوریــم. همــکاری  ایــران را در دیگــر 
ایــران و هنــد در »ســام بمبئــی«، اتفــاق بزرگــی اســت؛ چــون 
کارهــای ســینمایی بســیار بزرگــی انجــام  شــرکت موشــن پیکچــرز 
داده و قــرارداد بــا ایــن شــرکت بــزرگ فیلمســازی به نفع ســینمای 
ایــران خواهــد بــود. دربــاره نقــش خــودم در ایــن فیلــم بایــد فقــط 

بگویــم مــن در ایــن فیلــم نقــش یــک دانشــجوی ســال آخر رشــته 
کــه طــی آشــنایی بــا یــک دختــر هنــدی، اتفاقاتــی  پزشــکی را دارم 
و  جالــب  سرنوشــت  و  می دهــد  خ  ر داســتان  طــول  در  برایــش 

پیچیــده ای در انتظــارش اســت.
- بــازی همســر جدیــد بنیامیــن در ایــن فیلــم هــم در جــای خــود 
کــه  جالــب اســت. محمدپــور دربــاره ایــن حضــور می گویــد: زمانــی 
ــا شــایلی، همســر بنیامیــن بهــادری آشــنا شــدم، متوجــه شــدم  ب
کامــا مســلط اســت؛ بــه همیــن دلیــل از او  کــه او بــه زبــان هنــدی 
تســت بازیگــری گرفتــم و بعــد از موفقیــت در ایــن تســت، در یکــی 
کردیــم و آن را تبدیــل  از شــخصیت های فیلــم تغییراتــی ایجــاد 
بــه یــک دختــر از یــک خانــواده مســلمان هنــدی کردیم تا مســئله 
حجــاب رعایــت شــود و همســر بنیامیــن بهــادری بتوانــد در ایــن 

کنــد. فیلــم بــازی 

نگاهی به پرسر وصداترین پروژه این روزهای سینما

سالم بمبئی در اندیشه فتح گیشه

اســت  معتقــد  فیلمبــردار  و  عــکاس  کاری،  محمــود 
خاطــرات  از  می شــود  کودکــی  دوران  بــه  مربــوط  آنچــه 
خوبــی  ســوژه  بوده ایــم،  آن هــا  در  کــه  مکان هایــی  تــا 
دوم  دور  داور  کاری،  محمــود  اســت.  عکاســی  بــرای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــته« ب ــی »فرش ــی و داستان نویس ــزه عکاس جای
کودکــی« عکس هــای  ع ایــن جایــزه، یعنــی »محلــه  موضــو

ــی  ــه باالی ــط رو ب ــطح متوس ــالی را دارای س ارس
گفــت:  جایــزه  ایــن  ســوژه  دربــاره  و  دانســت 
کــه هــر مفهومــی  عکاســی ایــن قابلیــت را دارد 
کنــد؛ ولــی بعضــی از موضوعــات  را تصویــری 
گســتردگی بیشــتری برخوردارنــد و قابلیــت  از 
ســوژه های  بــه  نســبت  بیشــتری  دسترســی 
می کنــم  فکــر  افــزود:  وی  دارنــد.  چالشــی 

کودکــی« بــه ایــن دلیــل ســوژه ایــن جایــزه قــرار  »محلــه 
کنــار جایــزه ادبــی فرشــته  کــه وجــه ادبــی دارد و در  گفتــه 
تعبیــری  بــه  باشــد.  داشــته  قصه گویــی  نــگاه  می توانــد 
ــه  ــه اســت و مخصوصــا »محل هــم تصویــری و هــم ادیبان

کنــار  کودکــی« می توانــد عنــوان یــک قصــه باشــد. البتــه در 
کــه ســوژه  بخــش عکــس، بخــش داســتانی هــم قــرار دارد 
کودکــی« اســت و قطعــا ایــن دو بخــش در  آن هــم »محلــه 
کنــار هــم می تواننــد تأثیــر متفاوت تــری داشــته باشــند. 
کودکــی  دوران  بــه  بازگشــت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  کاری 
خاطــرات  کــرد:  عنــوان  باشــد،  جــذاب  بســیار  می توانــد 
خاطراتــی  جذاب تریــن  از  کودکــی 
کــه تــا پایــان عمــر بــا هــر انســانی  اســت 
نظــر  بــه  حتــی  مانــد.  خواهــد  باقــی 
ایــن  را  حافظــه  بخــش  بیشــترین  مــن 
قطعــا  و  می دهنــد  تشــکیل  خاطــرات 
ــر را روی شــخصیت  آن هــا بیشــترین تأثی
کودکــی بســیاری  افــراد دارنــد. در دوران 
از مســایل برایمــان پررنگ تــر از بزرگســالی اســت و همــه 
حتــی  و  مناســبات  معمــاری،  فضــا،  جملــه  از  پدیده هــا 
پدربزرگ هــا  و  مادربزرگ هــا  معلــم،  همچــون  آدم هایــی 

دارنــد. متفاوت تــری  شــکل  و... 

کودکی، سوژه های خوبی برای عکاسی است مکان های مربوط به 

کرمــان   ارکســتر ســمفونیک آلیانــس فرانســه در تهــران،  
کاشــان، بــه رهبــری یــک رهبــر  یــزد،  شــیراز، اصفهــان و 

ارکســتر ایرانــی روی صحنــه خواهــد رفــت. 
داد:  توضیــح  این بــاره  در  آلیانــس  ارکســتر  رهبــر 
کــه قــرار اســت بــا ایــن ارکســتر روی صحنــه  برنامــه ای 
برنامــه ای  اســت؛چون  مهــم  بســیار  برایــم  ببریــم، 

کشــور ایــران و فرانســه  دوســتانه میــان دو 
معمــارزاده  پژمــان  می شــود.  محســوب 
 ادامــه داد: مــن در فرانســه بــزرگ شــده ام 
فرانســه  دولــت  و  می کنــم  زندگــی  آن جــا 
امکانــات زیــادی در اختیــار مــن قــرار داده تا 
کشــور یــک ارکســتر داشــته  بتوانــم در ایــن 
کــه در ارکســتر الیانــس  باشــم. نوازندگانــی 

بــرای شــما ســاز خواهنــد زد، همــه نوازندگانــی بســیار 
حرفــه ای هســتند و حتــی یکــی از آن هــا نوازنــده ارکســتر 

ــت. ــن اس ــک برلی فیارمونی
کــه به ســختی بــه زبــان فارســی صحبــت   ایــن هنرمنــد 
بــا  را  حرفــه ای  تک نــواز  دو  کــرد:  اظهــار  می کــرد، 
ــن  ــا موفق تری ــی از آن ه ــم؛ یک ــران آوردی ــه ای ــان ب خودم

دختــر  یــک  دیگــری  و  اســت  فرانســوی  پیانیســت 
را  گانینــی  پا کنســرتوی  اروپــا،  در  کــه  اســت  ســاله   20
کــرده اســت. او یــک نوازنــده اســتثنایی در اروپــا  اجــرا 
از  انگیــزه اش  دربــاره  معمــارزاده  می شــود.  محســوب 
نوازنــدگان  می خواهــم  کــرد:  بیــان  ایــران  در  حضــور 
کشــور مــا چقــدر  کــه  اروپایــی بــه ایــران بیاینــد و ببیننــد 
کشــورهای  بافرهنــگ و اســتثنایی اســت. 
شــدن  کم رنــگ  کــه  ببیننــد  بایــد  دیگــر 
می شــود  باعــث  ایــران،  بــا  آن هــا  رابطــه 
چیزهــای زیــادی را از دســت بدهنــد. آن هــا 
کشــور مــا را ببیننــد. او  بایــد تصویــر واقعــی 
کــرد:  دربــاره رپرتــوآر ایــن اجــرا نیــز بیــان 
رپرتــوآر  وحــدت،  تــاالر  اجــرای  بــرای  مــا 
بســیار خوبــی تــدارک دیده ایــم. قطعــه ای از آهنگســازی 
همین طــور  و  رمانتیــک  دوره  در  اروپــا  شــمال  در 
قطعاتــی از دوره بــاروک و رقص هــای مجــار یوهانــس 
کنســرت  کــه در ایــن   برامــس از جملــه قطعاتــی اســت 
 اجــرا خواهیم کرد. کنســرتوی شــماره 4 بتهــوون نیز اجرا 

خواهد شد.

120 فرانسوی در بناهای تاریخی ایران می نوازند
حرف و نقل 

- نمایــش »بیــرون پشــت در« نوشــته ولفگانــگ بورشــرت 
آلمــان روی  کشــور  ایمــان اســکندری در  کارگردانــی  بــه 

صحنــه مــی رود.
کــران بین المللــی خــود را در ســی و  - ۹ فیلــم نخســتین ا
چهارمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر تجربــه می کننــد.

ــا تخفیــف  ــازار VOD شــده و قصــد دارد ب - آمــازون وارد ب
ویــژه بــازار را از آن خــود کنــد و ایــن یعنــی نت فلیکــس یــک 

کــرده اســت. رقیــب جــدی پیــدا 
- بیشــتر از صــد هنرمنــد ایرانی در نمایشــگاه »طای آبی« 
کــه جمعــه 3 اردیبهشــت ســاعت ۱۵ افتتــاح می شــود، 

ــا مضمــون آب را بــه نمایــش می گذارنــد. آثارشــان ب
کیارســتمی در جدیدتریــن خبرهــا از  - خانــواده عبــاس 
ــینما  ــردان س کارگ ــن  ــدن ای ــه ب ــت ب ــب و عفون ــت ت بازگش

گفتنــد. ســخن 
کــه پروانــه  کــرد  - پرنــد زاهــدی، فیلمســاز جــوان اعــام 
ســاخت »نشــان از بی نشــان« پــس از ۸ بــار بازبینــی هنــوز 

صــادر نشــده اســت.
کارگــردان نامــدار بریتانیایــی بــا بســتن  - ســم منــدس، 
شــدن  جــدا  احتمــال  بانــدی،  غیرجیمــز  قــرارداد  یــک 
کــرد. منــدس قــراردادی بســت  از مأمــور ۰۰۷ را تقویــت 
کــه بــر مبنــای ماجــرای  بــرای ســاخت فیلــم »متــل تماشــا« 
واقعــی جرالــد فــوس ســاخته می شــود و بــه دهــه ۱۹۶۰ 

بازمی گــردد.
مســئولیت  ایــن  از  پیــش  کــه  فناییــان  تاجبخــش   -
پروژه هــای الــف ویــژه ســازمان صداوســیما را عهــده دار 
بــا  همــکاری  ادامــه  بــه  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  بــود، 
ــا  گمــان نمی کنــم بشــود ب گفــت:  تلویزیــون تمایــل دارد، 
کــه  کنــم؛ ایــن اتفــاق، دالیــل مختلفــی دارد  کار  تلویزیــون 
ــون  ــریال تلویزی ــم و س ــت فیل ــل، مدیری ــن دالی ــی از ای یک
کــه خیلــی معیارهــای مشــخص و معمولــی بــرای  اســت 
همــکاری بــا افــراد نــدارد و اصــا معلــوم نیســت بــا چــه 

کنــد. کار  می خواهــد  کســانی 
- رضــا اســماعیلی، شــاعر، می گویــد: متاســفانه در حــال 
کتاب هایــی بــا تیــراژ 500 یــا 200 نســخه منتشــر  حاضــر 
کــه ایــن دیگــر نشــر نیســت؛ شــوخی و بــازی  می شــود، 

اســت.
ــرده اســت  ک - تلویزیــون ایــن روزهــا برنامــه ای را فراهــم 
کــه در آن مخاطبــان بــا  تحــت عنــوان »جــادوی صــدا« 
صاحبــان صداهــای خاطره ســاز - پیشکســوتان عرصــه 

دوبلــه - آشــنا می شــوند.
- امســال نیــز اثــر جدیــدی از بهمــن فرزانــه در نمایشــگاه 

کتــاب تهــران عرضــه نخواهــد شــد.

سخن روز

 فعالیت ۱۴۰ مرکز قرآنی در اصفهان
کریــم اســتان     مدیــر عامــل دارالقــرآن 

سرویس فرهنگی
   زهرا نصیری 

کریــم  دارالقــرآن  گفــت:  اصفهــان 
اســتان اصفهــان، فقــط در شــهر اصفهــان حــدود ۳۰ مرکــز 
مشــارکت  خیــران  آن هــا  ســاخت  در  کــه  دارد  فعــال 
ــا  ــو ب گفت وگ داشته اند.حجت االســام مهــدی اژه ای، در 
قرآنــی  مرکــز   ۱۴۰ وجــود  بــه  اشــاره  بــا  مــوج  خبرگــزاری 
گفــت:  کریــم در اســتان اصفهــان  وابســته بــه دارالقــرآن 
بیــش از ۱۶هــزار نفــر در ســال در کاس هــای آموزشــی ایــن 
ــه انجــام فعالیــت  ــا اشــاره ب ــز شــرکت می کننــد. وی ب مرک
هــای قرآنــی در شــهر اصفهــان از وجــود یکهــزار مجتهــد 
تــراز اول و زنــان مجتهــده  در ایــن شــهر نــام بــرد و افــزود: 
در  کــه  داشــته اند  وجــود  زیــادی  علمــای  شــهر  درایــن 
زمینــه علــوم و معــارف قــرآن بــه خصــوص تفســیر شــهرت 
کریــم اســتان  داشــته اند. مدیــر عامــل ســازمان دارالقــرآن 
تاســیس  ســاله  چندیــن  پیشــینه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
گفــت:  در قبــل از انقــاب قــرآن  کریــم اصفهــان  دارالقــرآن 
و  مهجــور  مدرســه ها  و  دانشــگاه ها  منــازل،  مســاجد  در 
معــدود  خیلــی  قــرآن  عمومــی  جلســات  و  بــود  متــروک 
جلســات  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی  می شــد.  برگــزار 
اســتان  کریــم  دارالقــرآن  ســازمان  در  قرآنــی  مختلــف 
ــز ایــن ســازمان در  ک اصفهــان ادامــه داد: در بعضــی از مرا
اصفهــان بیــن ۶۰۰ تــا ۷۰۰ نفــر از نوجــوان تــا بزرگســاالن در 

جلسات قرآنی شرکت می کنند.

سعدی، سفیر انسانیت
ارزانــی  حبیب رضــا  المســلمین  و  االســام  حجــت 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان  مدیــر 
در پیامــی اول اردیبهشــت ســالروز تولــد شــیخ اجــل 
گفــت. در متــن ایــن پیــام  ســعدی شــیرازی را تبریــک 
آمــده اســت: باســمه تعالــی. اول اردیبهشــت ماه در 
تقویــم ملــی ایرانیــان، همزمــان بــا ســالروز تولــد شــیخ 
کــه فرهنگــوران او را به عنــوان  اجــل ســعدی شــیرازی 
نــام  ســعدی  یــادروز  می شناســند،  ســخن  اســتاد 
کتــاب پرمغــز و ارزشــمند ســعدی  گرفتــه اســت. دو 
بوســتان  و  گلســتان  اســت؛  گلســتان  و  بوســتان 
ســعدی حاصــل شــناخت او از انســان اســت و ایــن دو 
گرایــش انســانی دارد. ســعدی، ســفیر انســانیت  اثــر 
گفت وگــوی  ــرای  همبســتگی و هم زیســتی اســت و ب
خــود  زیبــای  اشــعار  بــا  تمدن هــا  و  فرهنگ هــا 
کــرده اســت. ازایــن رو اســتاد ســخن در  زمینه ســازی 
اشــعار خــود بــه عالــم معنویــت، عرفان و فلســفه ورود 
کــرده اســت و بــه بیــان دردهــا و مشــکات بشــریت و 
ارایــه راه حــل پرداختــه اســت. تأثیرپذیــری شــاعران 
ســرزمین های دیگــر از شــعر و ادبیــات ســعدی نیــز 
کــه در پژوهش هــای مختلــف بــه  موضوعــی اســت 
آن پرداختــه شــده اســت. روز بزرگداشــت مــرد نکونــام 

ســعدی شــیراز بــر همــه ایرانیــان مبــارک بــاد.

کنش عزت اهلل انتظامی  وا
 به پوستر فجر

عــزت اهلل انتظامــی بــرای برپایــی جشــنواره جهانــی 
کــه  کــرد. ایــن بازیگــر  فیلــم فجــر آرزوی موفقیــت 
تصویــرش در فیلــم »گاو« بــه عنوان پوســتر جشــنواره 
ــتانه  ــت، در آس ــده اس ــی ش ــر طراح ــم فج ــی فیل جهان
تأســف  اظهــار  بــا  ســینمایی  رویــداد  ایــن  برپایــی 
داشــته  حضــور  جشــنواره  در  نمی توانــد  اینکــه  از 
ــده  ــه ش ک ــی  ــم دعوت ــفانه علی رغ ــت: متاس گف ــد  باش
کــه دارم، نمی توانــم حضــور  امــا بــه دلیــل بیمــاری 
کنــم و رفتنــم بــرای دیگــران دردســر می شــود.  پیــدا 
معتقــدم  و  دیــدم  را  جشــنواره  پوســتر  افــزود:  وی 
کــه از فیلــم »گاو« طراحــی  زیباتریــن تصویــری اســت 
شــده و بــه نظــرم یــک شــاهکار اســت و خوشــحالم 
شــده  ایــن جشــنواره  بــرای  هــم  تبلیغــات وســیعی 
ــرد:  ک ــار  ــش اظه ــاره وضعیت ــر درب ــای بازیگ ــت. آق اس
کــه بــاال مــی رود، مشــکات هــم  بــه هــر حــال ســن 
ــل  ــه دلی ــه ب ک ــر  ــاه اخی ــا دو م ــود، خصوص ــاد می ش زی
ج شــوم. انتظامــی  بیمــاری نتوانســتم از خانــه خــار
کــه اخیــرا خبــری از او دربــاره اهــدای هدایایــی بــرای 
بیمارســتانی در تهــران منتشــر شــده بــود،  دربــاره  ایــن 

کــرد. اتفــاق اظهــار بی اطاعــی 

 نوازنده سرشناس هندی
 به ایران می آید

بــا  اردیبهشــت ماه   4 چائوراســیا  پراســاد  هــاری 
مشــارکت ســفارت هنــد و بنیــاد رودکــی روی صحنــه 
 30 صبــح  کــه  خبــری  نشســت  در  رفــت.  خواهــد 
ــا حضــور مدیــر عامــل بنیــاد رودکــی و  فروردین مــاه ب
کشــور هنــد در ایــران برگــزار شــد، جزییــات ایــن  ســفیر 
تشــریح شــد. ســفیر هندوســتان در ســخنانی  اجــرا 
ــه  ک ــم  ــت می کن ــاالری صحب ــرد:  امــروز در ت ک ح  ــر مط
کشــور شــما، یعنــی رودکــی بــر روی  نــام شــاعر بــزرگ 
کنفرانــس خبــری  آن اســت و همچنیــن زمــان ایــن 
گذشــته  کــه روز  خیلــی مناســب اســت؛ از آن جهــت 
وزیــر امــور خارجــه هندوســتان، ایــران بــود و بــا دکتــر 
مختلــف  حیطه هــای  در  و  داشــت  دیــدار  ظریــف 
آقــای  افــزود:  وی  کردنــد.  صحبــت  یکدیگــر  بــا 
چائوراســیا، یکــی از نوازنــدگان در ســطح بین المللــی 
را  هندوســتان  مهــم  جوایــز  کــه  اســت  هندوســتان 
نیــز بــه خــود اختصــاص داده اســت. در نهایــت بایــد 
کــه ایشــان  بگویــم باعــث افتخــار ســفارت هنــد اســت 
بــه  باشــند.  داشــته  ایــران  در  اجرایــی  پذیرفته انــد 
هرحــال ســن ایشــان زیــاد اســت و آوردن او بــه ایــران 
کار ســاده ای نبــود. ســفارت و یــک بنیــاد خصوصــی 
کرده انــد تــا ایــن اجــرا برگــزار  هنــدی ســخت تــاش 
کــرد: ایــن نقطــه شــروع همــکاری  کیــد  کومــار تا شــود. 
کشــور اســت و قطعــا بــه زودی برنامه هــای ســطح  دو 
بــاالی دیگــری بــا بنیــاد رودکــی ترتیــب خواهیــم داد.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبه  31 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
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گذشته پرفروش ترین فیلم های جهان در هفته 

شــمار  بــه  شــهر  اســطوره های  هنرمنــدان،  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
گفــت: اقداماتــی چــون تجلیــل از هنرمنــدان شــهرها و بازخوانــی روایتگــری  می رونــد، 
کنــد.  آن هــا در زمینــه هنــر و فرهنــگ شــهر، می توانــد هویــت شــهرها را دوبــاره زنــده 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد  بــه 
بــا شــعار اســتوار نــگاه داشــتن ریشــه های فرهنگــی و هنــری اصفهــان، بعــد از ظهــر 
و  اصفهانــی ســینما  بازیگــر پیشکســوت  کشــاورز،  اســتاد محمدعلــی  بــا  )یکشــنبه( 
کنــار ماقــات بــا هنرمنــدان  کــرد: در  کــرد. وی در ایــن دیــدار اظهــار  تلویزیــون دیــدار 
اصفهــان، برنامــه ای هــم بــرای عــرض ارادت بــه هنرمنــدان شــاخص اصفهانــی و 
گرفتــه اســت.  کار شــهرداری اصفهــان قــرار  کشــوری نیــز در دســتور  ح  اســاتید مطــر
کشــاورز هــم بــه دلیــل اســطوره  شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دیــدار بــا اســتاد 
بــودن ایــن هنرمنــد برنامه ریــزی شــد، افــزود: دیــدار بــا ســایر هنرمنــدان اصفهانــی در 

کاری پیش بینــی شــده اســت.  کشــور هــم در اولویت هــای  ســایر نقــاط 
کنــار ســایر اقدامــات و برنامه هــا، امســال  وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان در 
کــرد: می خواهیــم ایــن شــعار را بــه  را ســال »فرهنــگ و هنــر« قــرار داده اســت، بیــان 
کشــور بــه  کــه در ادامــه آن تمــام  کنیــم  کشــور برســانیم و جریانــی را راه انــدازی  سراســر 

تجلیــل از هنرمنــدان خــود بپردازنــد. 
جمالی نــژاد دیــدار بــا هنرمنــدان را در حفــظ هویــت شــهرها مؤثــر دانســت و اضافــه 
کــرد: هنرمنــدان، اســطوره های شــهر هســتند و خاطــرات آن هــا روایــت شــهر اســت 
نویــن شــهرها  بــه تمدن ســازی  بازخوانــی آن هــا تحــت عنــوان »خوانــش شــهر«  و 
ــوران  ــور پ کش ــینمای  ــق س ــردان موف کارگ ــه  ک ــدار  ــن دی ــد. در ای ــایانی می کن ــک ش کم
کــه بــرای ایرانی هــا بــا  کشــاورز  درخشــنده هــم حضــور داشــت، اســتاد محمدعلــی 
کــرده اســت  ایفــای نقــش مانــدگار در مجموعــه تلویزیونــی پدرســاالر، خاطره ســازی 

ــران را ســتود و از  ــرور ای ــان، ایــن شــهر هنرپ ــان خاطــرات زندگــی خــود در اصفه ــا بی ب
کــرد. زحمــات شــهردار اصفهــان نیــز تقدیــر 

کشــاورز در شــهر اصفهــان، محلــه  ســیچان )ســیچون( بــه دنیــا آمــد  اســتاد محمدعلــی 
ــد  گرجی تبارانــی بودن ــا از  ــدان وی اصالت ــواده »کشــاورز« اســت. خان ــد دوم خان و فرزن
ــام خانوادگــی قبلــی  کــه در زمــان شــاه عبــاس بــه ایــران آمــده و مســلمان شــده اند. ن
او اصانــی بوده اســت. فعالیــت هنــری اش را از ســال ۱۳۳۹ بــا حضــور در نمایــش 
کــرد و ســپس بــا ایفــای نقــش در نمایش هایــی همچــون  کره مونــا« آغــاز  »ویولن ســاز 
 »آنتیگــون«، »آنــدورا«، »ادیپــوس شــهریار«، »بــازی اســتریندبرگ«، »دایــی وانیــا«

بازیگــری  بــه  و شــماری دیگــر  گیــل«  آقــای  باشــکوه  »لبخنــد  »عاشــق مترســک«، 
کارگردانــی  و  رفــت  تلویزیــون  بــه   ۱۳۴۷ ســال  در  شــد.  بــدل  تئاتــر  در  حرفــه ای 
کشــاورز در  گرفــت.  هنــری قســمت هایی از ســریال »خانــه قمرخانــم« را بــه عهــده 
ســریال های تلویزیونــی زیــادی همچــون دایی جــان ناپلئــون، »آتــش بــدون دود« 
»هزاردســتان«، »ســربداران«، »ســلطان و شــبان«، »گرگ هــا«، »پدرســاالر« و ... بــه 
ــم »مــادر« ســاخته  ــازی در فیل ــرای ب کشــاورز ب ــه اســت. اســتاد  نقــش آفرینــی پرداخت
ــد. ــرد ش ــش اول م ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری غ بلوری ــیمر ــت س ــزد دریاف ــی، نام ــی حاتم عل

کارگردان: زک اســنایدر
کاویل، ایمی آدامز بازیگــران: بــن افلک، هنــری 

خاصــه داســتان: بتمــن، شــخص ســوپرمن را در مــرگ دوســتش 
ک و خودخوانــده  مقصــر می دانــد و ســوپرمن نیــز بتمــن را خطرنــا

کــه... می دانــد و جنگــی میــان ایــن دو ســر می گیــرد 
نظــر  بــه  طوالنــی  دقیقــه   154 بــرای  ســوپرمن«  و   »بتمــن 

می رسد.
ســوپرمن  و  زاد  نبــرد  کــه  اولیــه  هیجان انگیــز  دقیقــه   15 از  بعــد   
بعــدی  نیم ســاعت  می دهــد،  نمایــش  دیگــری  دیــد  زاویــه  از  را 
تبدیــل ســوپرمن  حریفــش  و  بتمــن  معرفــی  بــرای  تقــا  یــک   بــه 

 می شود. 
در سرتاســر فیلــم بیــش از حــد بــه ســکانس های تخیلــی تکیــه شــده 

است. 
می رســد  نظــر  بــه  فریبنــده  جهــات  برخــی  از  فیلــم  پایان بنــدی 
دســت  از  را  قدرتمنــد  و  اساســی  کاری  انجــام  فرصــت  فیلــم  و 
انتخــاب را  حدســی  قابــل  اوج  نقطــه   عــوض  در  و   می دهــد 

 می کند.
چــه  ابرقهرمانــی  فیلم هــای  بیشــتر  کــه  داریــم  یــاد  بــه  همگــی   
فیلم هــای  در  کــه  موضوعــی  داشــته اند.  زودگــذری  تاثیــرات 
شــاهدش فیلــم  ایــن  در  امــا  نیفتــاد،  اتفــاق  نــوالن   کریســتوفر 

 هستیم.

کشاورز: شهردار اصفهان در دیدار با استاد محمدعلی 

هنرمندان، اسطوره های شهر هستند
معرفی فیلم:

بتمن علیه سوپرمن: طلوع عدالت

کتاب جنگل

زوتوپیا

بتمن مقابل سوپرمن: 
طلوع عدالت

پاندای کونگ فوکار 3

مرد شکارچی: جنگ 
زمستانی

2 میلیارد دالر

574 میلیون دالر

516 میلیون دالر

355 میلیون دالر

43 میلیون دالر

یان یس چکناوار نقاشی های لور
وزهــا بــا نمایشــگاه نقاشــی، میزبــان دوســتدارانش اســت. در ایــن  یــان، موســیقیدان و رهبــر ارکســتر ایــن ر یــس چکناوار لور
وی بــوم وجــود دارد و در کنــار این هــا، پوســتر ارکســترهای  یلیــک ر یــان بــا تکنیــک آکر یــس چکناوار نمایشــگاه، 50 اثــر نقاشــی از لور
ی داشــته و همچنیــن کاورهــای آلبوم هــای وی کــه  جهانــی ماننــد ویــن و فیالرمونیــک لنــدن کــه ایــن هنرمنــد بــا آن هــا همــکار

وفــی ماننــد EMI و فیلیپــس انتشــار یافتــه به نمایــش درمی آیــد. توســط شــرکت های معر

در قاب تصویر

کارگاه آموزشی اصغر فرهادی 
و مجید مجیدی

کنــار  در  ایرانــی  شــاخص  گران  ســینما از  تعــدادی 
گران خارجــی در بخــش »دارالفنــون« بــه هنرجویــان  ســینما
ســینما آمــوزش می دهنــد. حــدود ۱۱۰ هنرجــو در نخســتین 
دوره »دارالفنــون« در شــش روز برگــزاری جشــنواره جهانــی 
گران  ســینما تجربه هــای  و  آموزش هــا  از  فجــر  فیلــم 
ــه از  ک ــان  ــن هنرجوی ــد. ای ــتفاده می کنن ــان اس ــران و جه ای
کوتــاه هســتند،  دانشــجویان ســینما و فیلمســازان فیلــم 
کمتــر از ۲۷  کشــور دیگــر انتخــاب شــده اند و  از ایــران و ۹ 
ســال ســن دارنــد. هنرجویــان »دارالفنــون« از افغانســتان 
لبنــان، فلســطین، ســوریه ترکیــه،  تاجیکســتان، عــراق، 
بخــش  در  می آینــد.  ایــران  بــه  آذربایجــان  و  کســتان  پا
»دارالفنــون« اصغــر فرهــادی، مجیــد مجیــدی، مجتبــی 
راعــی، فریــدون جیرانــی، فرشــته طائرپــور، محمــود کاری، 
کاشــانی، فــرزاد مؤتمــن، پــوران درخشــنده، علیرضا  مهــران 
محمدعلــی  آبنــار،  پرویــز  اســامی،  مجیــد  داوودنــژاد 
 ســجادی مجیــد برزگــر، همایــون اســعدیان و... در طــول 

6 روز به این هنرجویان آموزش می دهند.

اولین بازیگر »لینا« 
جلوی دوربین رفت

بــه  »لینــا«  داســتانی  فیلــم  ایــران  بخــش  فیلمبــرداری 
کارگردانــی رامیــن رســولی و تهیه کنندگــی مســعود نیکنــام 
پیــرزاده و ســیاوش حقیقــی آغــاز شــد و حســیبا ابراهیمــی 
بــه عنــوان اولیــن بازیگــر جلــوی دوربیــن رفــت. »لینــا« بــه 
عنــوان یــک پــروژه بین المللــی مشــترک فیلمســازی بیــن 
کارگردانــی  ایــران، افغانســتان و هلنــد، نخســتین تجربــه 
کــه نویســندگی آن را  فیلــم بلنــد رامیــن رســولی اســت 
خــود برعهــده داشــته اســت. روز ۲۹ فروردیــن حســیبا 
ــی و نخســتین بازیگــر  ــه عنــوان بازیگــر اصل ابراهیمــی، ب
فیلــم در تهــران جلــوی دوربیــن ســیاوش حقیقــی رفــت و 
اولیــن پان هــای »لینــا« ثبــت شــد. بازیگــران اصلــی دیگــر 
نیــز در روزهــای آینــده بــه پــروژه اضافــه می شــوند. مــژگان 
قره خوانلو، ســودابه غبیشــاوی، شــهاب شــادابی و قاســم 

کریمــی از بازیگــران دیگــر ایــن فیلــم هســتند. میــرزا 

»در اینجا« 
جــواد یحیــوی، بازیگــر و مجــری برنامه هــای تلویزیونــی 
دربــاره فعالیت هــای اخیــرش در حــوزه تئاتــر گفــت: در حــال 
حاضــر مشــغول دورخوانــی و آمــاده شــدن بــرای اجــرای 
نمایــش »در اینجــا« بــه کارگردانــی آیلیــن کیخایــی هســتم. 
ــر نمایشــی براســاس فیلمنامــه فیلــم ســینمایی »در  ایــن اث
بــروژ« بــه کارگردانــی مارتیــن مــک دونــا نوشــته شــده اســت. 
ــده دارد  ــش برعه ــن نمای ــه در ای ک ــی  ــاره نقش ــوی درب یحی
کتــر اصلــی  کارا کــه یکــی از دو  َکــن  توضیــح داد: مــن نقــش 
نمایــش اســت، بــر عهــده دارم. او یــک آدمکــش اســت و 
ظاهــرا همــراه بــا دوســتش ری بــه شــهری آمده انــد تــا آب هــا 
از آســیاب بیفتــد و ماموریــت جدیدشــان را آغــاز کننــد؛ امــا در 

اصــل ماجــرا چیــز دیگــری اســت.

کوتاه از فرهنگ



عذرخواهیعربستانیها
کافینیست 

ــه شــدت از  ــه رســانه های عربســتانی ب ک ــود  ــد روز پیــش ب چن
عراقی هــا بــه خاطــر تصمیــم بــرای بــازی در ایــران و پافشــاری 
روی ایــن تصمیــم خــود انتقــاد و صحبت هــای عجیبــی را 
کنــش تنــد فدراســیون  کردنــد. ایــن صحبت هــا بــا وا منعکــس 
فوتبــال عــراق همــراه بــود. عراقی هــا، رســانه های عربســتانی 
کردنــد؛ ایــن در حالــی  را بــه تفرقــه افکنــی و فتنه گــری متهــم 
کــه »عبــد الخالــق مســعود«، رییــس فدراســیون عــراق  اســت 
کــه »امیــر ترکــی«، رییــس اتحادیــه کشــورهای عربــی  می گویــد 
بــه  وی  از  عربســتان  فدراســیون  رییــس  عیــد«،  »احمــد  و 
کرده انــد. مســعود ادامــه  خاطــر ایــن صحبت هــا، عذرخواهــی 
ــار  ــه اعتب ــه ب ک ــانی را  کس ــه  ک ــد  داد: هــر دو طــرف وعــده دادن
فدراســیون عــراق خدشــه وارد کردنــد، مجــازات خواهنــد کــرد. 
کــرد: بایــد بگویــم مــن بــه  کیــد  رییــس فدراســیون عــراق تا
کــه  کتفــا نمی کنــم و قطعــا از رســانه هایی  معــذرت خواهــی ا

کــرد. کردنــد، شــکایت خواهــم  بــه مــا توهیــن 

توپهایآلاشپورت
ازایرانمیروند

توپ هــای آل اشــپورت دیگــر در لیــگ برتــر و لیــگ یــک مــورد 
ــوپ  ــن ت ــر تامی ــگ برت ــازمان لی ــد. س ــرار نمی گیرن ــتفاده ق اس
بــرای مســابقات، دو فصــل آتــی لیــگ برتــر و لیــگ یــک را 
ــرای ایــن  گذاشــته اســت و قیمــت تعیین شــده ب ــده  ــه مزای ب
مزایــده 3 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان اســت. چنــد فصلــی 
کــه توپ هــای آل اشــپورت در لیــگ برتــر و لیــگ یــک  اســت 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ امــا ســازمان لیــگ برتــر همزمان 
بــا فســخ قــرارداد آل اشــپورت از ســوی فدراســیون فوتبــال در 
تــاش اســت تامیــن توپ هــای بازی هــا را بــه یــک شــرکت 

کنــد. گــذار  جدیــد وا

ازُمشتخوردنمجیدی
ناراحتشدم

کــه در  مجیــد صالــح، دســتیار پرویــز مظلومــی دربــاره اتفاقاتــی 
خ داد، می گویــد: هــواداران و  تمریــن روز یکشــنبه ایــن تیــم ر
لیدرهــا ناراحــت هســتند. ایــن هــم بــه خاطــر عملکــردی اســت 
کــه مــا در دربــی داشــتیم. بــه هــر حــال مــا مجــری ایــن قضیــه 
از  مجیــدی  فــرزاد  خــوردن  مشــت  دربــاره  صالــح  هســتیم. 
ــن  ــدای تمری ــد: در ابت ــح می ده ــز توضی ــتقال نی ــای اس لیدره
گمانــم یــک  ایــن اتفــاق افتــاد و مــن واقعــا ناراحــت شــدم. بــه 
کــه بــه فــرزاد مجیــدی مشــت زدنــد.  کردنــد  مقــدار زیــاده روی 
گفتیــم بــه داخــل  دیــروز مــا دیدیــم هــواداران ناراحــت هســتند 
ــا آن هــا حــرف زدیــم؛  ولــی مــن اصــا برخــورد  بیاینــد و حتــی ب

فیزیکــی را نمی پســندم.

کوتاه از ورزش

البهالیخبرها
- ســرمربی اســتقال پــس از جلســه هیئــت مدیــره 
حاضــر بــه پاســخگویی بــه ســواالت خبرنــگاران نشــد 
کنــش مظلومــی  کــرد. از چهــره و وا و آن مــکان را تــرک 

کــه او عصبانــی اســت. پیــدا بــود 
- بارســلونا یکشــنبه شــب در هفته ســی و ســوم اللیگا 
2 بر 1 از والنســیا شکســت خورد. نیمار نتوانســت این 
شکســت را هضــم کنــد و رفتارهــای ناشایســتی از خود 
بــروز داد و هنــگام شــادی بازیکنــان حریــف بــه آنــان 
ــه  ــه ای ب ــا دســتش ضرب ــرد. او همچنیــن ب ک توهیــن 

پشــت ســر بازیکــن والنســیا زد.
آســیا  قهرمانــان  لیــگ  پنجــم  هفتــه  آغــاز  بــا   -
ــتین  ــتان، نخس ــال عربس ــران و اله ــازی ای کتورس ترا
کشــور پــس از مناقشــه اخیــر را  مصــاف فوتبالــی دو 

کــرد. خواهنــد  برگــزار 
- کیمیــا علیــزاده کــه کم ســن ترین تکوانــدوکار ایرانــی 
راه یافتــه بــه بازی هــای المپیــک اســت، می گویــد: از 

حــاال کارم بــرای المپیــک شــروع شــده اســت.
- عذرخواهــی مهــدی رحمتــی از هــواداران اســقال 
شــده  مواجــه  آن هــا  اســتقبال  بــا  گرام،  اینســتا در 
اســت. جالــب اینکــه هــواداران پرســپولیس نیــز در 
ــد. ــد از رحمتــی پرداخته ان ــه تمجی کامنت هایشــان ب
- ادیــن ژکــو، مهاجــم رم در پایــان فصــل ایــن تیــم را 

کــرد. تــرک خواهــد 
تیــم  بازیکنــان  از  برخــی  گذشــته  روزهــای  در   -
ــی باشــگاه خــود  ســیاه جامــگان بابــت مشــکات مال
حــاال  دادنــد.  انجــام  عامــل  مدیــر  از  را  گایه هایــی 
مســئوالن تیــم مشــهدی قصد برخــورد بــا بازیکنانی را 

کــه در ایــن بــاره صحبــت می کننــد. دارنــد 
قــم  صبــای  فوتبــال  تیــم  مربــی  دایــی،  علــی   -
کــه بازیکنــان تیمــش بــه حــق نســبت بــه  کــرد  اعــام 

کرده انــد. اعتــراض  باشــگاه  مشــکات 
ایــران  فوتبــال  ملی پــوش  محمــدی،  میــاد   -
تــورک  در  حضــور  ســال  ســه  دو،  از  پــس  می گویــد 
اروپــا  معتبــر  لیگ هــای  راهــی  روســیه،  گروژنــی 

. م می شــو
کاندیــدای ریاســت  - شــهاب الدیــن عزیــزی، خــادم 
کمیتــه اســتیناف فدراســیون  فدراســیون فوتبــال بــه 

کــرد. فوتبــال شــکایت 
- مقامــات دورتمونــد اخبــار منتشــره دربــاره ترانســفر 
شــایعه  را  میانی شــان  خــط  ســتاره  گونــدوگان 

خواندنــد.
- داویــد دخیــا، دروازه بــان منچســتریونایتد، پــس 
ــا تــک گل  ــا ب ــل اســتون وی از پیــروزی ایــن تیــم مقاب
مهاجــم  ایــن  از  تمجیــد  بــه  راشــفورد،  مارکــوس 

پرداخــت. نوجــوان 

همگام با ورزش

   تیــم ملــی والیبــال ایــران، ایــن روزهــا 
سرویس  ورزش

پوریا قلی پور 
و  ســخت  تمرینــات  لوزانــو  نظــر  زیــر 
بــه  تمرینــات  ایــن  می گــذارد.  ســر  پشــت  را  پرفشــاری 
کــه چندبــاری بازیکنــان تیــم را  حــدی ســنگین بــوده 
کــرده اســت؛ امــا بــا ایــن حــال هــم  راهــی بیمارســتان 
لوزانــو و هــم بازیکنــان راضــی بــه نظــر می رســند و معلــوم 
اســت همگــی عــزم جزمــی بــرای رســیدن بــه المپیــک 

دارند.
آخرین خبرها از اردوی تیم ملی والیبال

کــی  حا والیبــال  ملــی  تیــم  اردوی  از  خبرهــا  آخریــن   -
کــه مجتبــی میرزاجان پــور و امیــر غفــور در  از آن اســت 
گذشــته غایــب بودنــد. البتــه امیــر غفــور  تمرینــات روز 
امــا  داد  دســت  از  را  تمریــن  کل  دنــدان درد  دلیــل  بــه 
گــردن  ناحیــه  از  جزیــی  گرفتگــی  کــه  میرزاجان پــور 
ــان  ــه مربی گفت ــه  ــرد. ب ک ــدا  ــور پی ــالن حض ــت، در س داش
دلیــل  بــه  میرزاجان پــور  گــردن  ناحیــه  مصدومیــت 
انجــام تمریــن نبــوده اســت. بــا توجــه بــه مصدومیــت 
علــوی  امیــن  و  معنوی نــژاد  جــواد  بازیکــن،  دو  ایــن 

شــدند. آن هــا  جایگزیــن 
ایــن  کــه  بــود  بازیکنانــی  از  یکــی  قائمــی،  فرهــاد   -
هفتــه از تیــم الــف بــه تیــم ملــی ب منتقــل شــده اســت. 
گذشــته  کــه هفتــه  محمــد موســوی و عــادل غامــی نیــز 
بــا تیــم تمریــن نمی کردنــد، در  مصدومیــت داشــتند و 
تمریــن دیــروز حاضــر بودنــد؛ هرچنــد بــه نظــر می رســید 
کامــل رفــع نشــده  مصدومیــت عــادل غامــی بــه صــورت 

ــت. اس
- محمــد موســوی، ســرعتی زن تیــم ملــی والیبــال نیــز 
گروهــی  بعــد از یــک هفتــه مصدومیــت بــه تمرین هــای 

بازگشــت.
- رائــول لوزانــو، ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران در 
بازیکنــان  شــرایط  دربــاره  ملــی  تیــم  تمریــن  حاشــیه 
اســت و همــه  برخــوردار  از شــرایط خوبــی  تیــم  گفــت: 
چنــد  و  هســتند  برخــوردار  کامــل  ســامتی  از  بچه هــا 

دارد. وجــود  جزیــی  مصدومیــت 
باعــث  پرفشــار  تمرینــات  آیــا  اینکــه  دربــاره  لوزانــو   -

یــا خیــر، می گویــد:  مصدومیــت بازیکنــان شــده اســت 
کســی مصــدوم نیســت و غامــی  کــه  مــن توضیــح دادم 

بازگشــته اند.  تمرینــات  بــه  نیــز  موســوی  و 
بــه  ربطــی  مصدومیتشــان  نیــز  میرزاجان پــور  و  غفــور 
تمرینــات نــدارد و اصــا چنیــن مشــکاتی مصدومیــت 
میرزاجان پــور  و  دارد  دنــدان درد  غفــور  نیســت. 
اســت  ایــن  منظــور  گــر  ا دارد.  گــردن  گرفتگــی  نیــز 
بلــه  می دهیــم،  انجــام  را  ســختی  تمرینــات  مــا  کــه 
ایــن بابــت وجــود  از   درســت اســت؛ ولــی مصدومیتــی 

ندارد.

بــه  پاســخ  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی   -
بازی هــای  ندیــدن  بــه  توجــه  بــا  کــه  ســوال  ایــن 
اســت  کــرده  انتخــاب  را  بازیکنانــش  چطــور  او  لیــگ 
را  بازیکنــان  مــن  کــه  شماســت  ایــده  ایــن  می گویــد: 
خوبــی  بــه  را  آن هــا  همــه  مــن  کــه  چــرا  نمی شناســم؛ 
لیــگ و حتــی  می شناســم و براســاس عملکردشــان در 
کاری شــان آن هــا را انتخــاب گرفتــن راندمــان   در نظــر 

کرده ام.  
بازیکنــان  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  دربــاره  لوزانــو   -
حملــه  در  و  تیمــی  لحــاظ  بــه  مــا  تیــم  می گویــد:   نیــز 
ولــی  می کنــد؛  کار  خــوب  تــوپ  روی  دفــاع  و  دریافــت 
بایــد هماهنگــی بیــن دفــاع روی تــور و توپ گیری مــان 

کنیــم.  را بهتــر 
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران گفت: بیشــتر تیم های 
اروپایــی درگیــر برگــزاری لیگ هایشــان هســتند و هنــوز 
تمریناتشــان را شــروع نکرده انــد تــا بازی هــای تدارکاتــی 
کننــد؛ در حــال حاضر بازی با لهســتان و فرانســه  را برگــزار 
کافــی  قبــل از آغــاز مســابقات انتخابــی المپیــک بــرای مــا 

 است.
مســابقات  بــرای  را  خــود  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم   -
می کنــد.  آمــاده  ریــو   201۶ المپیــک  انتخابــی 
 8 حضــور  بــا  خردادمــاه  هشــتم  از  رقابت هــا  ایــن 
ونزوئــا  لهســتان،  کانــادا،  فرانســه،  ایــران،  تیــم 
آغــاز توکیــو  در  )میزبــان(  ژاپــن  و  اســترالیا   چیــن، 

 می شود.

بلندقامتان والیبال در اندیشه صعود به المپیک

والیبالایران،همچنانپرامید

حاشــیه های  تهــران  دربــی  در  اســتقال  شکســت 
بــا  و  داشــت  همــراه  بــه  آبی پوشــان  بــرای  را  زیــادی 
بــازی، هنــوز  ایــن  از برگــزاری  گذشــت چنــد روز  وجــود 
ایــن  بــا  نتوانســته اند  تیــم  ایــن  لیدرهــای  و  هــواداران 

کنــار بیاینــد و بــه دنبــال یافتــن  شکســت 
ایــن  در  هســتند.  بــد  باخــت  ایــن  دالیــل 
دربــاره  غیرمســتندی  خبرهــای  میــان، 
خــروج یکــی از بازیکنــان مشــهور اســتقال 
شــب قبــل از دربــی و رفتنــش بــه منطقــه 
فرحــزاد منتشــر شــده اســت. حتــی می گوینــد 
ــو رفتــن ایــن خبــر  بازیکــن مشــهور پــس از ل

کــرده و آن هــا را  بــا بازیکنــان تیــم خــود هــم جــر و بحــث 
فیلم هــای  از  یکــی  در  اســت.  کــرده  جاســوس خطــاب 
درگیری هــای اســتقالی ها بــا لیدرهــا، ایــن خبــر از زبــان 
یکــی از لیدرهــا شــنیده می شــود کــه بــه تــرک اردو اعتراض 
کــه مقابــل در ورودی ورزشــگاه آزادی بــه  داد. ایــن لیــدر 

همــراه ســایرین در حال اعتــراض به کادر فنی و بازیکنان 
بــا صــدای بلنــد آن بازیکــن را خطــاب قــرارداد و  بــود، 
گفــت: تــا چهــار صبــح فرحــزاد بــوده ای! ایــن بازیکــن البته 
کــه شــب  کنشــی نشــان نــداد؛ امــا از آنجــا  بــه ایــن حــرف وا
دربــی اســتقال در اردو بــوده و خــروج از اردو 
ــز مظلومی باشــد  ــا دســتور پروی ــد ب  حتمــا بای
ایــن  بــا  می رســد.  نظــر  بــه  ممکــن  غیــر 
ــع از بازگشــت دیرهنــگام  حــال بعضــی مناب
بــه هتــل خبــر  از فرحــزاد  بازیکــن مشــهور 
شــود  تاییــد  خبــر  ایــن  گــر  ا کــه   می دهنــد 
دردســرهای بســیاری بــرای بازیکــن مشــهور 
کــه پرویــز مظلومــی  کنــار ایــن موضــوع  خواهــد داشــت. در 
شــما  حرف هــای  خاطــر  بــه  گفــت  لیدرهــا  از  یکــی  بــه 
گــر موضــوع تــرک اردو  گذاشــتم، ا برهانــی را در ترکیــب 
توســط دیگــر بازیکــن آبی هــا بــه اثبــات برســد، می توانــد 

کنــد. بلبشــوی بزرگــی در ایــن تیــم ایجــاد 

آیاستارهاستقاللشبقبلازدربی،درفرحزادبود؟
تیرانــدازی درحالــی حضــور در رقابت هــای جــام جهانــی 
کــه به گفته  برزیــل - المپیــک آزمایشــی- را تجربــه می کنــد 
رییــس ایــن فدراســیون بــرای تامیــن هزینه هــای ســفر تیــم 
ــردن پــول شــده  ک ــه قــرض  ــور ب ــه برزیــل، وی مجب ــی ب مل

پنــج  کســب  بــا  ایــران  تیرانــدازی  اســت! 
کــه بســیاری از  ســهمیه المپیــک در شــرایطی 
ــه  ــت ب ــد دس ــل می ش کنس ــا  ــا و اعزام ه اردوه
کار بزرگــی زد. در میــان ایــن ۵ ســهمیه کســب 
شــده، 4 ســهمیه به بانوان اختصاص دارد و 
ایــن بــه نوبــه خــود در میــان فدراســیون های 
کشــور بی نظیــر اســت؛ امــا آنچــه در  ورزشــی 

ایــن میــان بــه بزرگ تریــن دغدغــه تیرانــدازان المپیکــی 
کمبــود تجهیــزات  تبدیــل شــده، مشــکات عدیــده مالــی و 
ــکلی  ــت. مش ــان اس ــی پوش ــن مل ــن ای ــرای تمری ــی ب ابتدای
کــه تبعــات ناشــی از آن حــاال در همیــن ســه روز ابتدایــی 
می شــود.  دیــده  هــم  برزیــل  جهانــی  جــام  رقابت هــای 

کشــورمان  المپیکــی  بانــوی  احمــدی  الهــه  کــه  درحالــی 
ماه هــا در رنکینــگ فدراســیون جهانــی، رتبــه نخســت را 
بــه خــود اختصــاص داده بــود، حــاال وی بــا یــک پلــه ســقوط 
در جــدول جهانــی در مســابقات ریــو حتــی موفــق بــه صعــود 
بــه مرحلــه فینــال مســابقات نشــد؛ ایــن در 
کــه الهــه احمــدی در المپیــک  حالــی اســت 
لنــدن و در میــان برتریــن رقبــای خــود بــه 
المللــی  بیــن  آوردگاه  بزرگ تریــن  فینــال 
رســید. مهــدی هاشــمی رییــس فدراســیون 
تیرانــدازی می گویــد: دو اعــزام دیگــر در پیــش 
دیگــری  و  مونیــخ  مســابقات  یکــی  داریــم. 
کــه البتــه هنــوز هزینــه آن هــا را نداریــم. بــرای  فرانســه اســت 
همیــن ســفر بــه برزیــل هــم، دو ســوم هزینه هــا را قــرض 
کردیــم تــا بتوانیــم تیــم را اعــزام کنیــم؛ امیدواریــم مســئوالن 
کســب مــدال در المپیــک را  کــه شــانس  از رشــته تیرانــدازی 

کننــد. هــم دارد، حمایــت 

تیربیتوجهیمسئوالندرچشمتیراندازی

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

توپ های آل اشپورت از ایران می روند سه شنبـــــه  31 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 134 ســـــال دوم       ݡسݒ



انسان های مؤمن، به جهان 
خوش بین تر هستند

اهــداف  از  یکــی  گفــت:  دانشــگاه  و  حــوزه  اســتاد  یــک 
دیــن جلــب توجــه انســان بــه عالــم غیــب اســت؛ اســام 
کــه بــه عالــم  می خواهــد انســان های مؤمنــی پــرورش دهــد 
ســیدعبداهلل  حجت االســام  هســتند.  خوش بیــن  وجــود 
بحرینــی، اســتاد حــوزه و دانشــگاه، در همایــش »ســامت 
کــرد: افــرادی  معنــوی و بهداشــت جســمی شــهروند« اظهــار 
کــه بــه خــدا ایمــان داشــته باشــند و بــر اســاس اعتقــاد قلبــی 
بــه خداونــد، بــه دیگــران احتــرام بگذارنــد، انســان هایی 
خصلت هــای  عالی تریــن  شــرایطی  هــر  در  کــه  هســتند 
کــرد: دانشــمندان  رفتــاری را نشــان می دهنــد. وی تصریــح 
ــر اســاس نظــام مهندســی  ــد، جهــان هســتی ب عقیــده دارن
دقیــق بــر مبنــای معیارهــای منطقــی ریاضــی تدوین شــده؛ 
کریــم نیزمــورد  کــه بارهــا از ســوی قــرآن  طبــق ایــن دیــدگاه 
گرفتــه اســت، هیــچ ســخن و رفتــاری نابــود  تأییــد قــرار 
نمی شــود؛ بلکــه بــرای مدتــی، افــق دیــد مــا نمی توانــد آن 

کنــد. را درک 

 برگزاری اردوی یک روزه با قرآن
 در طبیعت

مســئول مرکــز فعالیت هــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی واحــد 
ــرآن در  ــا ق ــزاری اردوی یــک روزه »اردوی ب اصفهــان از برگ
طبیعــت« به همــت مرکــز فعالیت هــای قرآنــی جهــاد واحــد 
 اصفهــان در روزهــای آینــده خبــر داد. علی اصغــر مایــی 
مســئول مرکــز فعالیت هــای قرآنــی جهــاد دانشــگاهی واحــد 
جهــاد  قرآنــی  فعالیت هــای  مرکــز  کــرد:  اظهــار  اصفهــان 
برنامــه ای  تــا  دارد  نظــر  در  اصفهــان  واحــد  دانشــگاهی 
قرآنــی بــا عنــوان اردوی بــا قــرآن در طبیعــت را در ابتــدای 
کنــد. وی بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده  اردیبهشــت ماه برگــزار 
کریــم اســتان اصفهــان  ایــن اردو بــا همــکاری دارالقــرآن 
برگــزار شــود، افــزود: در ایــن زمینــه جلســات هماهنگی بین 
مســئوالن جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان و دارالقــرآن 
کریــم اصفهــان برگــزار شــده اســت. مایــی بــا اشــاره بــه 
کارکنــان جهــاد  و  دانشــجویان  قرآنــی،  فعــاالن  از  اینکــه 
کریــم بــرای شــرکت  دانشــگاهی واحــد اصفهــان و دارالقــرآن 
کــرد: در  در ایــن اردوی قرآنــی دعــوت خواهــد شــد، بیــان 
ــاتید حــوزه و دانشــگاه دعــوت خواهــد شــد  ایــن اردو از اس
ــی  ــان برخ ــریح و بی ــه تش ــن اردو، ب ــرکت در ای ــن ش ــا ضم ت
بپردازنــد.  قــرآن  منظــر  از  طبیعــت  عالــم  جنبه هــای  از 
دانشــگاهی  جهــاد  قرآنــی  فعالیت هــای  مرکــز  مســئول 
کارگاه آمــوزش  کــرد: دومیــن  واحــد اصفهــان خاطرنشــان 
کریــم  کارکنــان دارالقــرآن  خبرنــگاری )دوره تکمیلــی( ویــژه 
ــا ایکنــا شــعبه اصفهــان نیــز در  اصفهــان بــرای همــکاری ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاری برگ ــال ج ــدای س ابت

معارف

کباب سفر به سرزمین محبوب 
و  چهارمحــال  اســتان  مرکــز  بــه  گــر  ا   

سرویس  گردشگری
  آیدین بهاری

کبــاب  بختیــاری ســفر می کنیــد، عاشــق 
بایــد  از غذاهــای مــورد عاقه تــان اســت،  هســتید و آش 
گردشــگر خوشــبخت بدانیــد. وقتــی در  خودتــان را یــک 
کبــاب  کشــور، در مهم تریــن مناســبت ها »  شــرق و غــرب 
بختیــاری« غــذای دلخــواه همــه محســوب می شــود، راهــی 
باقــی  برایتــان  مــادری اش  ســرزمین  در  آن  امتحــان  جــز 
کــه از گوشــت فیله گوســفندی  کبــاب بختیــاری  نمی مانــد. 
و جوجــه کــه در روغــن زیتــون و پیــاز طعــم دار شــده، درســت 
می شــود، بــدون شــک یکــی از بهترین هــای آشــپزی ایــران 
کمابیــش شــبیه نمونه هــای  کــه  کال جــوش هــم  اســت. 
دیگــر ایــن غــذا در ســایر نقــاط ایران اســت از کشــک ســابیده 
و جوشــیده بــه همــراه پیــاز داغ و نعنــای داغ ســرو می شــود و 
بیشــتر در میــان ایــات رایــج اســت. پــرورد دوغ هــم آش 
ــازه همــراه شــده اســت.  ــا ســبزی های ت کــه ب دوغــی اســت 
ــه  ــا اســفناج پخت ــه ب ک ــه اســت  ــد ترخین ــوپی مانن ــاج، س ام
گــردک  آ و  فتیــر  شــهرکرد،  شــیرینی های  از  می شــود. 
پولکــی  و  بلداجــی  گــز  کنــار  در  کــه  بــرد  نــام  می تــوان 
هســتند.  بختیــاری  مــردم  چــای  همیشــگی  همراهــان 
دیدنی هــای قابــل ماحظــه ای در چهارمحــال و بختیــاری 
کــه تعــدادی از آن هــا شــامل  انتظــار مســافران را می کشــد 
بناهــای تاریخــی و بخشــی از آن هــا جاذبه هــای طبیعــی در 

حاشیه شهر هستند.
  قلعه چالشتر:

 ایــن قلعــه در زمــان قاجــار، توســط خدارحــم چالشــتری 
کــه دارای اجــزای مختلفی  ســاخته شــده اســت. ایــن منــزل 
ــی، حمــام و اصطبــل اســت  ــی، بیرون ــل هشــتی، اندرون مث
خانــه  همیــن  در  اســت.  قاجــاری  معمــاری  کامــل  نمــاد 
کبردهخــدا در زمــان جنــگ اول  کــه علــی ا تاریخــی بــود 
ــا اســتفاده از  کتــاب »امثــال و حکــم« را ب جهانــی نگاشــتن 

کــرد. کتابخانــه آغــاز  کتاب هــای موجــود در 
  پل زمان خان:

کیلومتــری شــمال شــهرکرد بنــای بــا ارزش ایــن پــل   در 29 
کــه در  بــر روی زاینــده رود ســاخته شــده اســت. ایــن پــل 
گذشــته از مســیرهای عمــده تــردد عشــایر قشــقایی به شــمار 
گردشــگری  ــب یــک منطقــه  ــه، امــروز بیشــتر در قال می رفت

شــناخته می شــود.
گون: له های واژ   دشت ال

آبشــار  و  دارد  قــرار  کوهرنــگ  در شهرســتان  ایــن دشــت، 
کوهرنــگ و چشــمه دیمــه از دیگــر دیدنی هــای آن هســتند.

گندمان:  تاالب 
تــاالب گندمــان بــا 980 هکتــار وســعت محل مناســبی برای 
کبــک و  رشــد جگــن و آاللــه آبــی اســت و پرندگانــی مثــل 
حواصیــل و مرغابــی در آن زندگــی می کننــد. تــاالب، محــل 

مناســبی بــرای فعالیت هایــی نظیــر ســوارکاری اســت.

گشت و گذار

از  ایرانی هــا  مــا  رفتارهــای  درک     
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده
قــدری  بــه  کارهاســت؛  دشــوارترین 
پیچیدگــی در زبــان و رفتــار و زوایــای پنهــان و پیــدای 
گاهــی خودمــان هــم از درک  ــه  ک ــا وجــود دارد  ــی م زندگ
هــم  اخیــرش  نمونــه  ناتوانیــم.  خودمــان  رفتارهــای 
از  لرســتان.  وحــش  بــاغ  و  زرد  گــوزن  ماجــرای  همیــن 
گــوزن  کامــا مشــخص بــود مقصــر اصلــی خــود  ابتــدا هــم 
کــه در یــک اقــدام ناجوانمردانــه و بــا هــدف بدنــام  بــوده 
کــردن بــاغ وحــش مــدرن و فــوق امنیتــی لرســتان دســت 
بــه خودکشــی زده اســت تــا مســئوالن دلســوز و زحمتکش 
بــاغ وحــش و مــردم دوســتدار محیــط زیســت لرســتان را 

کند. تخریب 
ــوزن  گ ــد  ــه های پلی ــاره نقش ــا درب ــروز م ــزارش ام گ ــه   البت
زرد نیســت، بلکــه می خواهیــم دربــاره یکــی از اقدامــات 
از  نگران کننــده طبیعــت در نشــان دادن چهــره زشــت 

کنیــم.  مــردم ایــران صحبــت 
ــگ در  ــا هماهن کام ــدام  ــک اق ــت در ی ــا طبیع ــن روزه ای
کــردن میلیون هــا تــن زبالــه  کشــور، بــا عیــان  سرتاســر 
و  زباله ریــز  مردمــی  را  ایرانی هــا  دارد  ســعی  خــود  در 

دهــد. نشــان  زیســت  بــه محیــط  بی توجــه 
بیگانــگان  ســر  زیــر  قطعــا  کــه  مذمــوم  اقــدام  ایــن   
اســت را بــه راحتــی می توانیــد در جای جــای شــهرها و 

کشــور بــه وضــوح ببینیــد. شــرط می بنــدم  روســتاهای 
کوچــه  در  و  بیاییــد  بیــرون  خانــه  از  حــاال  همیــن  گــر  ا
می توانیــد  قــدم   10 از  کمتــر  در  بزنیــد  قــدم  خیابــان  و 
کــرده  رهــا  خــودش  روی  طبیعــت  کــه  را  زبالــه  یــک 
ــت  ــت اهمی ــه در طبیع ــود زبال ــه وج ــد. البت ــت، ببینی اس
چندانــی نــدارد و اصــوال جــای زبالــه در طبیعــت اســت 
کــه مــا نمی توانیــم زباله هایمــان را ببریــم و در  وگرنــه 
کنیــم؛ امــا نگرانــی مــا از تبلیغــات  ج از جــو زمیــن رهــا  خــار
ســعی  کــه  اســت  الحــال  معلــوم  عناصــر  برخــی  ســوء 
ــان ــر نش ــت را در خط ــط زیس ــیاه نمایی محی ــا س ــد ب  دارن

 دهند. 
بــا  نمی تــوان  دیگــر  کــه  رســیده  جایــی  بــه  کار  اصــا 
کــرد؛ مــا از صبــح تــا  حیوانــات یــک شــوخی خودمانــی 
شــب در خیابــان اســم انــواع حیوانــات را بــرای تفهیــم 
کافــی اســت  کار می بریــم، امــا  بهتــر حرف هایمــان بــه 
تــا  بکنــد  یــک خــر شــوخی خرکــی  بــا  فــرد شــوخ  یــک 
کمپیــن و راهپیمایــی علیهــش بــه راه بیندازنــد  هــزاران 
چــوب  بــا  داشــت  قصــد  کــه  دیگرمــان  دوســت  آن  یــا 
آنچنــان  بــا  بتکانــد  را  کــی  خا ســگ  آن  ک هــای  خا

کــه بیــا و ببیــن. نگرانــی مــا  هجمــه عظیمــی روبــه رو شــد 
ــای  کاغ ه ــا  ــد ب ــد بای ــردا روز بگوین ــه از ف ک ــت  ــن اس از ای
ــد  ــارک هــم ســام و علیــک بکنیــد و ایــن خــود می توان پ
زیــرا  بینــدازد؛  خطــر  بــه  را  مــا  شــهری  جامعــه  کیــان 
کاغ هــا از  کــه خودتــان بهتــر مــی دانیــد ایــن   همان طــور 
خبرچینــی  راه  از  و  بوده انــد  خبرچیــن  االیــام  قدیــم 
کــه شــاعر می فرمایــد:  روزگار را می گذراننــد؛ همان طــور 
پرهــای  بــا  دســته  هزارتــا  میــان  خبرچیــن  »کاغــای 

 »... و  شکســته 

پــارک  پنهانــی در  کار  یــک  کنیــد بخواهیــد  حــاال فکــر 
می بینیــد  بجنبیــد،  خودتــان  بــه  تــا  بدهیــد؛  انجــام 
گذاشــته اند  خانواده تــان  دســت  کــف  را  خبــر  کاغ هــا 
آمــار  و  می پاشــد  هــم  از  خانواده هــا  کیــان  این گونــه  و 
طــاق بــاال مــی رود. حــاال بــه نظــر شــما خــوب اســت بــه 

بگذاریــم؟!  احتــرام  کاغ هــا 
گربه هــا مخصوصــا  بــه  کــه بگذریــم می رســیم  کاغ  از 
االیــام  قدیــم  از  کــه  چشم ســبز  ســیاه های  همــان 

می آوردنــد.  خودشــان  بــا  بدشانســی 
کــه کا شــانس و اقبــال دورش  کنیــد یکــی مثــل مــن  فکــر 
گربــه ســیاه هــم مواجــه  کشــیده اند، بــا یــک  را خــط قرمــز 
شــود؛ اصــا مــن خــودم یــک جایــی خوانــدم دلیــل اصلــی 
همیــن  از  یکــی  هــم  پرســپولیس  بــه  اســتقال  باخــت 
گوشــه ای  در  را  خــودش  کــه  بــوده  ســیاه  گربه هــای 
گاهــی  از  بــوده و هــر  کــرده  از نیمکــت اســتقال قایــم 
خــودش را بــه پرویــز خــان نشــان مــی داده و هرچــه پرویز 
کــه بیــا و دســت از ســر مــا بــردار  کــرده  خــان از او خواهــش 
گربــه ســیاه  ایــن  البتــه می گوینــد  نکــرده؛  قبــول  گویــا 
بدشانســی آور بــا مهــدی طارمــی رفاقــت دیرینــه دارد و 
گلزنــان  همیــن هــم باعــث شــده االن در صــدر جــدول 

ــر باشــد. لیــگ برت
گری  کــه افشــا  بگذریــم، در نهایــت قصــد مــا ایــن بــود 

کنیــم. گاه  کنیــم و شــما را از مقاصــد شــوم طبیعــت آ

اقدامات نگران کننده طبیعت در نشان دادن چهره زشت از  ایرانیان

گری مقاصد شوم طبیعت افشا

کل اوقــاف و امــور  ح زائــران حســینی توســط اداره  طــر
ــه اجــرا درآمــد.  ــه اســتان اصفهــان ب خیری

امــور  و  اوقــاف  کل  اداره  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
خیریــه اســتان اصفهــان، معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان اظهــار  اداره 

امــور خیریــه  اوقــاف و  کل  اداره  داشــت: 
اجــرای  راســتای  در  اصفهــان  اســتان 
نیک اندیــش  واقفــان  نیــات  امینانــه 
کــرد. حجــت  ح زائــران حســینی را اجــرا  طــر
امیــری  حســن  المســلمین  و  االســام 
افــرادی  ح،  طــر ایــن  اســاس  بــر  افــزود: 
کــه ســن آن هــا بیــش از 40 ســال باشــد و 

تمکــن مالــی جهــت ســفر بــه عتبــات عالیــات را نداشــته 
ایــن ســفر معنــوی مشــرف  بــه  نیــز  کنــون  باشــند و تا
نشــده باشــند، توســط اداره هــای اوقــاف و امــور خیریــه 
ــزام  ــفر اع ــن س ــه ای ــی ب ــام قرعه کش ــا انج ــایی و ب شناس

می شــوند.

ــل 22  ــز از مح ــاری نی ــال ج ــزود: در س ــه اف  وی در ادام
ح  کــه نیــات آن هــا منطبــق بــا اجــرای ایــن طــر موقوفــه 
اســت، 15 نفــر در نیمــه اردیبهشــت ماه جهــت زیــارت 
کشــور عــراق اعــزام می شــوند.  بــه عتبــات عالیــات در 
حجــت االســام و المســلمین حســن امیــری در ادامــه 
کــرد: ایــن افــراد از اداره هــای اوقــاف  بیــان 
و امــور خیریــه سراســر اســتان معرفی شــدند 
و مراســم قرعه کشــی جهــت اعــزام آن هــا 
در محــل معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی 
اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  اداره 
اداره  نماینــده  نظــارت  بــا  و  اصفهــان 
اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  تحقیــق 
نماینــده حراســت ایــن اداره و همچنیــن نماینــده دفتــر 
بازرســی و ارزیابــی عملکــرد اوقــاف اســتان برگــزار شــد. 
امســال  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
خانواده هــای معظــم شــهدای مدافــع حرمیــن نیــز در 

اولویــت قــرار داشــتند.

تــا بــه حــال بــرای 232 اقامتــگاه بومگــردی مجــوز صادر شــده. 
کــه تعــداد ایــن اقامتگاه هــا تــا 5 ســال دیگــر  برنامــه ایــن اســت 
کــه  بــه 2هــزار واحــد افزایــش یابــد؛ جهــش تأمل برانگیــزی 
گردشــگری آن  کل دفتــر همکاری هــا و توافق هــای ملــی  مدیــر 
را بــرای توســعه گردشــگری کشــور الزم می دانــد. اقامتگاه هــای 

ایــران  اســت در  یــک دهــه  بوم گــردی حــدود 
کــه  ایرانــی  قدیمــی  گرفته انــد؛ خانه هــای  پــا 
شــده اند  مرمــت  صاحبانشــان  توســط  بیشــتر 
نوشــیدنی های  و  ک  خــورا بــا  صاحبخانــه  و 
و  می کنــد  پذیرایــی  مهمانانــش  از  محلــی 
آیین هــای  و  موســیقی  شب نشــینی ها،  در 
گشــت های  و  می گــذارد  اجــرا  بــه  را  ســنتی 

معمــاری آن هــا  در  کــه  خانه هایــی  می انــدازد.  راه   بومــی 
ــته  ــروز نشس ــی ام ــه زندگ ــی ب ــش بوم ــش و پوش گوی ــگ،  فرهن
کل دفتــر همکاری هــا و  اســت. محمدعلــی فیاضــی، مدیــر 
توافق هــای ملــی گردشــگری و دبیــر کمیته ملــی طبیعت گردی 
بومــی  خانه هــای  ایــن  شــمار  افزایــش  بــرای  ایده هایــی  از 

کــرد: درحــال حاضــر 232  در سراســر ایــران خبــر داد و اظهــار 
کشــور فعــال اســت.  اقامتــگاه بوم گــردی بــه صــورت رســمی در 
قصــد داریــم تعــداد آن هــا را تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه 
کــه آیــا  بــه 2 هــزار واحــد برســانیم. او در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بــرای راه انــدازی ایــن تعــداد اقامتــگاه بومــی، ظرفیت ســنجی 
کــه بــه 2هــزار اقامتــگاه  شــده یــا مشــخص شــده 
گفــت: ظرفیــت بوم گــردی و  بومــی نیــاز داریــم، 
گرفــت؛  گردشــگری روســتایی را نبایــد دســت کم 
ــی  ــد اقامت ــت 232 واح ــود فعالی ــا وج ــه ب ک ــرا  چ
از اســتان ها چنیــن  بومــی، هنــوز در بســیاری 
کمیتــه  دبیــر  اســت.  نشــده  ایجــاد  ظرفیتــی 
ملــی طبیعت گــردی همچنیــن بــا اعتقــاد بــه 
کشــور  کندگــی ایــن اقامتگاه هــا در ســطح  اینکــه توزیــع و پرا
مناطــق  در  اقامتگاه هــا  کــم  ترا افــزود:  نیســت،  مناســب 
کویــری و بیابانــی بیشــتر از ســایر مناطــق اســت و اســتان های 
کرمــان، یــزد و اصفهــان، بــه ترتیــب بیشــترین ســهم را از ایــن 

اقامتگاه هــا بــه خــود اختصــاص داده انــد.

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  31 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 2000134 »خانه ایرانی« در راه است ســـــال دوم       ݡسݒ

2هزار »خانه ایرانی« در راه است ح »زائران حسینی« به اجرا درآمد طر

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یاوری  امید  119/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  بر:مطالبه به طرفیت جعفر حسنی ساطحی تقدیم نمو
وز ............. مورخه 95/3/8 ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 2083/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یاوری  امید  120/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  ساطحی  حسنی  جعفر  طرفیت  به  بر:مطالبه 
با توجه  وز ............. مورخه 95/3/8 ساعت 11 صبح تعیین گردیده  برای ر
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  شورای   13 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   13 شعبه  دفتر  مدیر  الف  2084/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

وکالت  با  فرهمندیان  رضا  محمد  خواهان   941011 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سعید بهرامی نسب دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند به طرفیت آرام نجیمی 
وزسه شنبه مورخ  ده است .وقت رسیدگی برای ر – جواد حسنی عارف  تقدیم نمو
دن  المکان بو با توجه به مجهول  95/3/11ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده است. 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر  مدیر  الف  2085/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 950120 خواهان سید خلیل نوری صادقی دادخواستی  در خصوص پر
.وقت  است  ده  نمو تقدیم  اعالئی  کرمعلی  طرفیت  به  خسارت   بر:مطالبه  مبنی 
گردیده  تعیین  ظهر    12/30 95/3/11ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
حل  شورای   2 شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2086/م  د.شماره:  شو می 

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941352خواهان حمید رضا عباسزاده با وکالت غزاله  در خصوص پر
آذر  ایمان  طرفیت  به  رسمی  سند  انتقال  به  برالزام  مبنی  دادخواستی  هوشمندان 
وزسه شنبه مورخ 95/3/11ساعت  ده است .وقت رسیدگی برای ر خش تقدیم نمو
دن خوانده حسب  8/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
د.شماره: 2087/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  پناه  یزدان  عبدالرضا  111/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
بابت 2  یال  ر  120/000/000 پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  بر:صدور حکم  مبنی 
برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  شجاعی  مرتضی  طرفیت  به  چک  فقره 
به  توجه  با  گردیده  تعیین   11:00 ساعت   95/3/12 مورخه   ............. وز  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
اول خیابان   واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  32شورای  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  شعبه 32  دفتر  مدیر  الف  2089/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  پناه  یزدان  عبدالرضا  110/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
بابت  یال  ر  160/000/000 پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  بر:صدور  مبنی 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  بانی  حسن  محمد  طرفیت  به  چک  فقره   3
به  با توجه  تعیین گردیده   10:00 وز ............. مورخه 95/3/12 ساعت  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
اول خیابان   واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
حل  32شورای  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر  الف  2090/م  د.شماره:  شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  یاوری   امید  115/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یخ 94/7/14 و  بر:مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 96477 مورخ 94/7/14 بتار
یال  به طرفیت جعفر حسنی تقدیم  174645 مورخ 94/5/10 به مبلغ 162/500/000 ر
وز ............. مورخه 95/3/16 ساعت 9:00  ده است . وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  وبه ر خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  32شورای  شعبه   –
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
د.شماره: 2092/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع  تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یاوری   امید  114/95خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
بر:مطالبه وجه دو فقره چک 146248 مورخ 94/3/25 و 964746 مورخ 94/6/14 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  حسنی  جعفر  طرفیت  به  یال   ر  192/500/000 مبلغ  به 
وز ............. مورخه 95/3/16 ساعت 8:30 تعیین گردیده با  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57  وبه ر ارباب – ر خیابان  
کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 2093/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 94- 1855خواهان مهدی بدیع زادگان  دادخواستی  در خصوص پر
ده  یال    به طرفیت مرتضی داوری تقدیم نمو مبنی بر:مطالبه مبلغ 27/500/000 ر
وز ............. مورخه 95/3/11 ساعت 11:30 تعیین  است . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
6شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر  الف  2094/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
اجرائیه

ونده: 9309980351200566 شماره اجرائیه: 9510420351200042 شماره پر
یخ تنظیم: 1395/01/26 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه : 930580تار
ردیف 1 نام : شکر اله  نام خانوادگی : سی منی نشانی: شهرستان اصفهان خ رباط 
نام  نام: غالمرضا   زمندگان پ 49 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1-  ر اول خ 
وی  وبر خانوادگی : احمدی  نام پدر: حسین  نشانی: فالورجان خواشارک خ اصلی ر
خانوادگی:ابوالحسنی  نام  حسین   نام:   -2 محمدی   ابراهیم  شهید  کوچه  بانک 
نام پدر: رحیم  نشانی : شهرستان اصفهان خوراسگان خ سلمان سلمان 28 ک 
شهید رمضانی پ 2 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم 
علیه نام : زهرا نام خانوادگی : سعادت  نام پدر: اسماعیل  نشانی : اصفهان – خ 
واحد   2 ط  کیمیا  ساختمان   ) سابق  مهرداد   ( قندی  شهید  خ  جنب  نظامی  حکیم 
4    نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شکر اله سی منی  محکوم به: بسمه 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه غیابی  
پرداخت مبلغ  به  منا  محکومند  مربوطه 9409970351201391 محکوم علیها تضا 
یال بابت  یال بابت اصل خواسته و بالمناصفه و مبلغ 15/300/000 ر 260/000/000 ر
یخ 1392/03/30  ینه دادرسی و متضامنا به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تار هز
لغایت زمان وصول بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق 

صندوق  حق  در  اجرا  ینه  هز بابت  یال  ر  13/000/000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم 
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر دولت . محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  اموال خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  شو
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال 
د.)  دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 2134/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:   ونده کالسه 950093خواهان ناهید شمسی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
.وقت  است  ده  نمو تقدیم  بهارانچی  حسینی  علیرضا  طرفیت  به  و  در خو استرداد 
وز شنبه مورخ 95/3/8ساعت 8/30 صبح  تعیین گردیده است.  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  7مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  2071/م  شماره: 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 94/ 124خواهان حمید رضا خیر اللهی  دادخواستی  در خصوص پر
و نشر  ینه دادرسی  انضمام هز به  یال  ر   22/000/000 مبلغ  به  بر:مطالبه چک  مبنی 
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  حیدری  جانمراد  طرفیت  به  آگهی  
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   10:15 ساعت   95/3/12 مورخه   .............
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 2075/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان



کشف موجودات فضایی زمان 

 

اســتفان هاوکینگ، فیزیکــدان برجســته عصــر حاضــر 
رویارویــی  احتمــاال  کــه  اســت  کــرده  پیش بینــی 
انســان ها بــا آنچــه حیــات فرازمینــی خوانــده می شــود 
شــد. هاوکینگ  نخواهــد  محقــق  زودی  ایــن   بــه 
کــه در نیویــورک و بــا حضــور  کنفرانــس خبــری  در 
یــوری میلنــر میلیــارد و ســرمایه گذار معــروف روســی 
در زمینــه توســعه فناوری هــای نوظهــور برگــزار شــد، 
ــور  ــع حض ــه در جم ک ــمندانی  ــایر دانش ــه س ــاب ب خط
رویارویــی  درخصــوص  خــود  پیش بینــی  داشــتند، 
کــرد.  ح  مطــر را  فرازمینــی  حیــات  بــا  انســان 
کــه طــی   همزمــان وی از پــروژه ای جدیــد خبــر داد 
فضــا  اعمــاق  بــه  ریزفضاپیماهــا  از  دســته ای  آن 
از سیســتم  تــا بشــر بتوانــد خبــری  ارســال می شــود 
بــه  موســوم  شمســی  منظومــه  مجــاور  ســتاره ای 

کنــد.  کســب   Alpha Centauri
ــر  گ ــرده ا ک ح  ــر ــگ مط که هاوکین ــده ای  ــاس ای ــر اس  ب
او و همکارانــش قابلیــت  ریزفضاپیماهــای مدنظــر 
باشــند  داشــته  را  نــور  ســرعت  درصــد   ۲۰ بــا   پــرواز 
در  تنهــا  کــه  گفــت  قاطعیــت  بــا  تــوان  مــی  آن گاه 
همســایه  ســتاره ای  سیســتم  بــه  ســال   ۲۰ مــدت 
زمیــن خواهنــد رســید.  شــاید در نــگاه نخســت ۲۰ 
ــا وقتــی  ــب توجهــی باشــد، ام ســال مــدت زمــان جال
 Alpha Centauri کــه رســیدن بــه متوجــه مــی شــویم 
 ۳۰ مــدت  طــی  فعلــی  فناوری هــای  از  اســتفاده  بــا 
گرفــت بــه اهمیــت پــروژه  هــزار ســال صــورت خواهــد 
مدنظر هاوکینــگ و همکارانــش پــی خواهیــم بــرد. 
 Alpha Centauri کــه ایــن ریزفضاپیماهــا بــه  زمانــی 
برســند طــی مــدت یــک ســاعت، پــرواز در عمقــی را 
انجــام داده و مجموعــه اطالعاتــی را از آن جمع آوری 

و راهــی زمیــن می کننــد. 
گرفتــه شــده از آن و   ایــن اطالعــات شــامل تصاویــر 
کــم در ایــن  اندازه گیــری میدان هــای مغناطیســی حا

سیســتم ســتاره ای اســت. 
گذشــته  کــه در ایــن مصاحبــه همچــون   هاوکینــگ 
بــا  بــود  مدرنــش  فــوق  چرخــدار  صندلــی  بــر  ســوار 
گرفتــن از هــوش مصنوعــی بــه ســواالت پاســخ  یــاری 
پرســش ها  ایــن  از  یکــی  بــه  پاســخ  در  او  مــی داد. 
آینــده  تــا ۲۰ ســال  کــه بعیــد مــی دانــد بشــر  گفــت 
احتمــال  او  کنــد.  پیــدا  بیگانــه  حیــات  از  ردی 
ادامــه  در  وی  دانســت.   پاییــن  را  کشــفی  چنیــن 
کپلــر صــورت  کــه توســط ماموریــت  کشــفیاتی  گفــت: 
قابــل  ســیاره  میلیاردهــا  می دهــد  نشــان  گرفتــه، 
کهکشــان راه شــیری وجــود دارد.  بــه  ســکونت در 
کهکشــان در  گفته هاوکینــگ حداقــل صــد میلیــارد 
دنیــای مریــی وجــود دارد؛ پــس قابــل تصــور اســت 
کن  کــه دیگــران )بیگانــگان فضایــی( در آن هــا ســا
باشــند. اظهــارات اخیــر ایــن فیزیکــدان سرشــناس 
بــود  گفتــه  پیش تــر  او  کــه  شــده  ح  مطــر درحالــی 
بــرای  جــدی  تهدیــدی  )هوشــمند(  بیگانــگان 
کنان زمیــن محســوب مــی شــوند. منبــع: خبرگــزاری مهــر ســا

دانش و فناوری

 کاهش  آمار برق گرفتگی 
در سال 1394در استان اصفهان   

اســتان  قانونــی   پزشــکی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، طــی ســال  1394 تعــداد 29 مــورد فوتــی )25 
کــز  پزشــکی  مــرد و 4 زن ( بــه دلیــل برق گرفتگــی بــه مرا
الزم  اســت.  گردیــده  ارجــاع  اصفهــان  اســتان  قانونــی 
ســال  در   برق گرفتگــی  از  ناشــی  مــرگ  ذکراســت  بــه 
1394نســبت بــه  مــدت مشــابه ســال قبــل از آن کــه 38 نفر 
کاهــش داشــته اســت. همچنیــن   )35مــرد و 3 زن( بــوده، 
ــار فوت شــدگان   ناشــی از غــرق شــدگی  در ایــن مــدت،  آم
کــه نســبت  تعــداد 53 مــورد فوتــی ) 46 مــرد و 7 زن( بــوده 
کــه 51 نفــر ) 43 مــرد و 8  بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن 

زن( بــوده، افزایــش داشــته اســت.

 افزایش آمار متوفیات ناشی 
از  مسمومیت با گاز منوکسید کربن 
در سال 1394 در استان اصفهان   

اســتان  قانونــی   پزشــکی  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــار اجســاد معاینــه شــده در  اصفهــان ، طــی ســال 1394 آم
کــز پزشــکی قانونــی اســتان بــا تشــحیص علــت مــرگ  مرا
کربــن ، 52 مــورد  )12 زن  کســید  گاز مونوا مســمومیت بــا 
کــه نســبت بــه  مــدت مشــابه ســال قبــل  و 40 مــرد (  بــوده 
کــه ایــن تعــداد 47 نفــر )شــامل 34 مــرد و 13زن(  از آن 
بــوده افزایــش داشــته اســت .همچنیــن در ایــن مــدت  آمــار 
فوت شــدگان  ناشــی از ســوختگی شــامل  192 نفر،  )72زن  
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از  و 120مــرد( بــوده 
آن )207 نفــر شــامل 109زن و 98مــرد( معــادل 7و 2دهــم 

کاهــش داشــته اســت. درصــد 

 تخطی از سرعت مطمئنه
3 کشته برجای گذاشت

گفت وگــو بــا خبرنــگار  ســرهنگ »غالمرضــا شــهریاری« در 
گفــت: مامــوران پلیــس راهنمایــی  پایــگاه خبــری پلیــس، 
و رانندگــی شــهر اصفهــان از برخــورد یــك دســتگاه ســواری 
پــرادو بــا شــی ثابــت در اتوبــان شــهید »کشــوری« اصفهــان بــا 

خبــر و بالفاصلــه بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه یــك دســتگاه ســواری پــرادو 
ــر 3  ــفانه ه ــه متاس ک ــود  ــرده ب ک ــورد  ــت برخ ــی ثاب ــك ش ــا ی ب
مقــام  ایــن  دادنــد.  دســت  از  را  خــود  جــان  آن  سرنشــین 
کارشناســان پلیــس راهــور علــت  انتظامــی بیــان داشــت: 
کنتــرل وســیله نقلیــه  ایــن حادثــه را عــدم توانایــی راننــده در 
کرده انــد. اعــالم  مطمئنــه  ســرعت  از  تخطــی  علــت  بــه 
کــرد: در مقــررات  ســرهنگ شــهریاری در پایــان خاطــر نشــان 
ــا در  ــت ت ــده تکلیــف شــده اس ــه رانن ــی ب ــی و رانندگ راهنمای
کــه فاقــد چــراغ راهنمایــی و تابلــوی ایســت یــا  تقاطع هایــی 
مامــور راهنمایــی اســت و در ســرپیچ ها، جاده هــای تنــگ و 
کــه موانعــی در مســیر  ــی در محیط  هایــی  کل ــه طــور  تپــه و ب
بارندگــی،  آن هــا وجــود دارد و همچنیــن هنــگام  حرکــت 
ــه  ــیله نقلی ــرعت وس ک، از س ــوال ک ــه و  ــا م ــاران ی ــرف وب در ب
کــه بــرای جلوگیــری از تصــادف ضــرورت دارد  خــود تــا حــدی 

بکاهند.

 همدردی یادگار گرامی امام 
با خانواده »ستایش قریشی« 

»ســتایش  مرحــوم  خانــواده  بــا  امــام  گرامــی  یــادگار 
کــه چنــد روز پیــش،  کن ایــران  قریشــی« دختــر افغــان ســا
ــید،  ــل رس ــه قت ــع ب ــوی فجی ــه نح ــت ب ــس از آزار و اذی پ
کــرد. حجــت االســالم و المســلمین ســید  ابــراز همــدردی 
گرام خــود نوشــت:  حســن خمینــی در صفحــه اینســتا
»خبــر بســیار تلــخ بــود و عجیــب اینکــه در عصــر انفجــار 
اطالعــات دیــر مطلــع مــی شــویم. ســتایش، دختــر بچــه 
کشــته می شــود. از ایــن جهــت  افغانــی آزار می بینــد و 
هیــچ فرقــی بیــن افغانــی و ایرانــی نیســت؛ ولــی شــاید 
کســانی  ایــن اتفــاق اندکــی تلخ تــر و شــکننده تر اســت. 
از »غربت کشــیدگان«  یــا  باشــند  زیســته  کــه در غربــت 
کــه انــدوه و  مصایــب آن را شــنیده باشــند، درمی یابنــد 
ک تــر اســت. هــر  مصیبــت در غربــت ســخت تر و دردنا
گفــت بــرادران و خواهــران افغانــی مــا  چنــد مــی تــوان 
ــاز  ــی ب کمتــر احســاس غربــت می کننــد ول کشــور  در ایــن 
کــه  گرفــت. سربســته بگویــم  کــم  نبایــد غربــت را دســت 
دیــن  و  ملیــت  تعــدی،  و  اجحــاف  حق کشــی،  ظلــم، 
ندارنــد؛ هــر چنــد شــرمندگی آن بــرای مــا صاحب خانه هــا 
مــی مانــد؛ صاحب خانه هــای مســلمان و شــیعیان علــی 
بــا  الــدار«.  ثــم  الجــار   « فرمــود  کــه  همــان  فاطمــه،  و 
ک  کــه مظلومانــه روی در نقــاب خــا خانــواده دخترکــم  
ــرادران و خواهــران  کشــید، همــدردی می کنــم و بــرای ب
آوارگــی  تلــخ  طعــم  بــا  را  عمــری  کــه  خویــش  افغانــی 
کنــده از ســربلندی و  زیســته اند، یــک زندگــی باثبــات و آ

افتخــار آرزومنــدم.« ایســنا

فراری خطرناک 
در ماشین ظرفشویی پیدا شد

کــه یــک  یــک زندانــی فــراری 182 ســانتیمتری در حالــی 
شــورت ورزشــی پوشــیده بــود و دســتبند بــه دســت داشــت 
گلــن  در ماشــین ظرفشــویی نامــزدش پیــدا شــد. تیموتــی 
از  وزلــی  گفــت:  جاســپر  بخــش  رییس پلیــس  بلنــک، 
زنــدان فــرار کــرده و بــرای خــود یــک گــودال خــوب درســت 
کــرده اســت. تــری توتــل صاحــب آپارتمان هــا گفته اســت: 
کــه 182 ســانت قــد دارد  بــرای یــک مــرد بــه انــدازه وزلــی 
کــه خــود را در چنیــن ظرفشــویی جــا  واقعــا ســخت اســت 
کــرده بــود  کنــد. اوانــز مجــرم از بیمارســتانی در جاســپر فــرار 
کــردن دســتش بســتری شــده بــود. اوانــز  کــه بــه دلیــل بــاد 
ــه جرم هــای ســرقت، ســرقت خــودرو و  چ ب از هشــتم مــار
ایجــاد حریــق دســتگیر شــده بــود و بــه جــرم فــرار از زنــدان 

هــم بــا اتهاماتــی روبــه رو خواهــد شــد.

حوادث سه شنبه  31  فروردین ماه  1395

 اختــالل خــواب، مختــص بزرگســاالن نیســت. ایــن روزهــا بســیاری 
کننــد؛  کــودکان نیــز بــا ایــن اختــالل دســت و پنجــه نــرم مــی  از 
آلودگــی  خــواب  کــه  مشــهودش  عارضــه  کنــار  در  کــه  اختاللــی 
کاهــش  از  دارد؛  فراوانــی  مشــهود  غیــر  عــوارض  اســت،  روزانــه 
گفت وگــو، دکتــر  گرفتــه تــا اختــالل رشــد. در ایــن  ســطح ایمنــی 

خســرو صادق نیــت، فلوشــیپ اختــالالت خــواب و عضــو هیئــت 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه همیــن عارضــه اخیــر 
اشــاره می کنــد و توصیه هــا و هشــدارهای الزم را بــه والدیــن ارایــه 

گفت وگــو همــراه شــوید. می دهــد. بــا ایــن 
کــودکان و نوجوانــان چــه ویژگی هایــی  خــواب مطلــوب بــرای 

دارد؟
کمیــت خوبــی  کیفیــت و  کــه  - خــواب مطلــوب، خوابــی اســت 
داشــته باشــد. نیــاز افــراد بالــغ بــه خــواب در طــول شــبانه روز، بیــن 
7.5 تــا 8.5 ســاعت اســت. البتــه ایــن میــزان خــواب ممکــن اســت 
کمتــر باشــد. در زمــان بلــوغ  کمــی بیشــتر یــا  در افــراد مختلــف، 
کــه ایــن مســئله طبیعــی  ممکــن اســت میــزان خــواب افزایــش یابــد 
بــرای  آمــاده شــدن  بــا  بلــوغ مصــادف اســت  اســت. همچنیــن 
کــه ایــن شــرایط  رقابت هــای تحصیلــی و آزمون هــای پــی در پــی 
کارهــای فکــری و خســتگی ناشــی از درس خوانــدن هــم  یعنــی 

باعــث مــی شــود نوجوانــان بــه خواب بیشــتری نیاز داشــته باشــند.
چه زمانی می گوییم فرد خواب خوبی ندارد؟

 - 8 ســاعت خــواب طبیعــی شــامل خــواب ســبک، نیمه ســبک
کــه نســبت ایــن مراحــل را  عمیــق و خــواب رؤیاســت. هــر عاملــی 
گــر فــرد ظاهــرا بــه انــدازه کافــی خوابیــده باشــد  بــه هــم بزنــد، حتــی ا
باعــث مــی شــود خــواب خوبــی را تجربــه نکنــد و در طول روز کســل 
کــه شــامل 25-20 درصــد  کیفیــت، خوابــی اســت  باشــد. خــواب بــا 
خــواب رؤیــا، 25-20 درصــد خــواب عمیــق، حــدود 50 درصــد 

کمتــر از 10 درصــد خــواب ســبک باشــد. خــواب نیمه عمیــق و 
کــودکان   زود از خــواب بیــدار شــدن باعــث چــه مشــکالتی در 

یــا نوجوانــان مــی شــود؟
- 2 ســاعت آخــر خــواب، اهمیــت زیــادی بــرای حافظــه و تثبیــت 
کنکــوری  گرفتــه شــده قبلــی دارد. دانــش آمــوز پشــت  مطالــب یــاد 
کــه همیشــه 8 ســاعت می خوابیــده، نبایــد بــه دلیل مطالعه بیشــتر 

دروس، 8 ســاعت خــواب را بــه 6 ســاعت تقلیــل دهــد. ثابــت شــده 
کار نتیجــه عکــس می دهــد و دانــش آمــوز بی خــواب مجبــور  ایــن 
اســت بــرای خوانــدن یــک مطلــب چنــد برابــر معمــول وقــت صــرف 

کمتــر آن را بــه خاطــر بیــاورد. کنــد و 
کیفیت زندگی افراد دارد؟   دیر خوابیدن چه تأثیری در 

کــه مشــغول درس خوانــدن، اســتفاده از  کــودکان و نوجوانانــی 
و  اینترنــت، تماشــای ماهــواره و ... هســتند و دیــر می خوابنــد 
کیفیــت خــواب خوبــی نخواهنــد  نزدیــک ظهــر بیــدار مــی شــوند، 
کــردن  در مختــل  زیــادی  تأثیــر  ســروصدا  و  نــور  چــون  داشــت؛ 
کیفیــت خوابشــان دارنــد و از همــه مهم تــر ریتــم خــواب و بیــداری 
کــه بــا شــرایط شــبانه روز مطابقــت نــدارد و باعــث  ایــن افــراد اســت 
بی نظمــی در ریتــم بیولوژیــک خــواب مــی شــود. بــه طــور معمــول 
ــی  ــاعت خاص ــد در س ــرد، بای ــر ف ــداری ه ــواب و بی ــروع خ ــان ش زم

باشــد. 

 کم خوابیدن چه مشکالتی
کند؟ کودکان ایجاد می   در 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 134 ســـــال دوم                ݡسݒ

 در حــال حاضــر هیــچ نهــاد، ارگان یــا ســازمانی 
ــنامه  ــی شناس ــودکان ب ک ــمی از  ــق و رس ــار دقی آم
نــدارد؛ امــا بــا ایــن حــال بر اســاس یک آمار نســبی 
کــودک در ایــران  غیررســمی بیــش از 400 هــزار 
کــه به طــور  کودکانــی  بــدون شناســنامه هســتند. 
آمده انــد  دنیــا  بــه  غیرایرانــی  پــدران  از  عمــده 
و بــه دلیــل نداشــتن اوراق هویــت از بســیاری 
کــه  کودکانــی  می ماننــد.  محــروم  حقــوق  از 
شناســنامه ندارنــد، حضــوری نامریــی در جامعــه 
کــه بشــوند، یکــی از شــهروندان  دارنــد؛ بیمــار 
ایــن جامعــه نیســتند کــه بتواننــد از بیمــه درمانی 
کــه بشــوند، بــه غیــر از  کننــد، بــزرگ  اســتفاده 
دیگــری  آینــده  کارگــری،  و  خدماتــی  کارهــای 
ــل و  ــکان تحصی ــن ام ــش از ای ــون پی ــد؛ چ ندارن
کــه بــا دســتور رهبــر  آمــوزش نداشــته اند. هرچنــد 
معظــم انقــالب از ســال گذشــته امــکان تحصیــل 
کــه  بــرای آن هــا فراهــم شــده اســت. دســتوری 
بــا اســتقبال فراوانــی روبــه رو شــد. ایــن تصویــر 
کــه آن هــا  کودکانــی را نشــان می دهــد  دو نفــر از 
ــر  ــند، ه ــاز می شناس ــران غیرمج ــام مهاج ــه ن را ب
چنــد در همیــن شــهر بــه دنیــا آمده انــد و تــا حــاال 
یــک ثانیــه هــم در هــوای کشــور خودشــان نفــس 
انــد.  ندیــده  هــم  را  آســمانش  و  انــد   نکشــیده 

منبع: مهر

کودکان بی شناسنامه

قــاَل اإلمــام الجــواد )علیــه الســام(: َثــاُث ِخصــال َتْجَتِلــُب ِبِهــَنّ 
ِة  ــِدّ  ِفــی الِشّ

ُ
: 1- ااْلْنصــاُف ِفــی اْلُمعاَشــَرِة ٢- َو اْلُمواســاة

ُ
ــة اْلَمَحَبّ

ْلــب َســلیم. ]کشــف الغّمــه، ج 2، 
َ

ُجــوُع إلــی ق 3- َوااْلْنِطــواُع َوالُرّ
ص 349[

ســه خصلــت جلــب محّبــت مــی کنــد: 1- انصــاف در معاشــرت بــا 
مــردم ٢- همــدردی در مشــکات آن هــا 3- همــراه و همــدم 

ــات.  ــا معنوی شــدن ب

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

26   ْC

28   ْC

20   ْC

7   ْC

8   ْC

15   ْC

٢   ْC

جدول کلمات متقاطع - شماره 5
 روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- نخستین پایه تحصیلی - پیشه  مغنی 
2- همه گیاهان از آن می رویند -  پادشاه

3- سر و کله زدن با چیزی بدون هدف - رود خون - پوشیدنی جنگی 
نیاکان - پایان چیزی به زبان امروزی - ماده نیست 

4- نوشیدنی سنتی ایرانی -  رشته دانشگاهی نگارگران  - مروارید 
شب - همراه آتش 

5- نام شاهزاده  پیشدادی که پدرش سرزمین ایران را به او داد و 
در شاهنامه  از آن سخن گفته شده است - جام شراب - دهمین ماه 

سال - نژاد ایرانیان
6- میوه خوشبو و زردرنگ - عالمت جمع -  همه دارند و با آن خوانده 

می شوند - روستای کوچک - همه پوشاک با آن بافته می شود 
7- هم تراز میهن - دورن نیست 

8- واژه پرکاربرد اسب سوار - یکی از موبدان پارس که سلسله 
اشکانی را نابود و خود پادشاهی را به دست گرفت - حرف انتخاب 

9- زیبا سخن گفتن یا نامی برای دختران - نام پادشاه هخامنشی یا 
کسی که نیازمند نباشد 

10- مخفف واژه کهن - بیشتر شلوراها دارند - دهان - همه عطرها یک 
چیز خوب دارند - پوشش پرندگان 

11- از شهرهای استان مازندران -  اگر خیلی خسته باشید ... ندارید تا 
کاری را انجام دهید  - جن  - باید نیست

12-  قدردانی - جانوری با چشم زیبا - پرنده خوشبختی - پدر رستم 
13- ساز دهنی ایرانی - فلز گرانبها -  هوی جواب آن است - همه 

تن ها دارند - مخفف زاییدن
14- بی مانند - زندگی کردن

15- جویای دانش - خانم خانه

1- نام مادر سهراب - نام باستانی برای دختران
2- جریان کاری - بیماری که با گاز گرفتن سگ دچارش می شوند

3- خوب نیست - پیرزن ها زیاد می زنند - دین، آیین - برای شمارش 
تراکم فرش به کار می رود - واژه همراهی

4- جانوری هم خانواده کالغ و بزرگ تر از گنجشک - پیشرفت ناگهانی 
یا هم تراز پرش - واژه نخست هر داستان کودکانه - بر اسب سوار 

می کنند 
5- راه باریک میان دو کوه - سوم شخص مفرد - واژه کهن ایرانی 

هم تراز اندوه - نیروی جنگی هر کشور 
6- ناله ای که از روی ناکامی باشد - رد پای آب - می گویند: گفته های 

آن سخنور ... است - بزرگ ترین شماره تک رقمی - دندان بزرگ فیل
7- چیزی که از زر ساخته شده باشد - نام آهنگری که درفش مشهور 

ایران باستان را ساخت
8- هم تراز لیز ، یا جای لیز - کتاب زردشت - واژه تنفر

9- یار و مونس - برای سفره هفت سین الزم است، اما »س« ندارد 
10- صدای درد - ایران بدون ران - نام دیگر دام یا زندان - به پهلو 

تکیه دادن - ریشه واژه زدن
11-  بیشتر میوه ها دارند - از آن وارد جایی می شوند - نوشیدنی که 

جایگزینی ندارد و از هر نوشیدنی گواراتر است - لطمه
12- خوردنی چرب صبحانه - پاسخ بخش دوم از پرسش دوازدهم 

افقی جدول - راه اصولی - پاسخ بخش سوم پرسش 6 عمودی
13- تازه و جدید - مروارید - کوتاه شده واژه نیاکان  - حرص - ... 

آدمی شریف است
14- بسیار نو و تازه - با دیزی می خورند 

15- وجه چیزی را دادن - یکی از نام های کهن ایرانی و همچنین یکی از 
پادشاهان ایرانی

عمودیافقی

کــه در هــر  اعضایــی لوبیایی شــکل و مایــل بــه رنــگ قرمــز 
کلیه هــا بــرای  دو طــرف ســتون فقــرات بــدن واقــع شــده؛ 
آن هــا  اصلــی  کار  چــون  هســتند؛  حیاتــی  خیلــی  بدنتــان 

اســت. خــون  تصفیــه 
یــا  می بریــد  رنــج  کلیــه  بــه  مربــوط  بیماری هــای  از  گــر  ا  
کنیــد، ایــن مــواد غذایــی  می خواهیــد ســالمتی آن هــا را حفــظ 

کنیــد. را بــه رژیــم غذایی تــان اضافــه 
   فلفل دلمه ای قرمز:

  A ، B6 و C کمــی دارد و منبعــی عالــی از ویتامین هــا پتاســیم 
اســیدفولیک و فیبــر اســت؛ فلفــل دلمــه ای قرمــز لیکوپیــن 
ســرطان های  برابــر  در  شــما  از  کــه  اســت  کســیدانی  آنتی ا
کنــد. می توانیــد آن را در ســاالد بریزیــد  خــاص محافظــت مــی 

کنیــد. و میــل 
   سیب:

کاهــش می دهــد و از یبوســت جلوگیــری و در  کلســترول را 
کنــد؛ در  مــی  از شــما محافظــت  قلبــی  برابــر بیماری هــای 
کاهــش می دهــد.  عیــن حــال خطــر ابتــال بــه ســرطان را هــم 

ســیب، فیبــر بــاال و اجزایــی ضدالتهابــی دارد.

کلم:    
سرشــار از ویتامین هــای K ، C و فیبــر اســت؛ همچنیــن منبــع 
ــبزی  ــن س ــت. ای ــک اس ــید فولی ــن B6 و اس ــی از ویتامی خوب
کــرده و ســالمتی قلــب و  ــر ســرطان از شــما محافظــت  در براب
کنــار  کلــم را بــه ســاالد اضافــه و  عــروق را بهبــود می بخشــد. 

کنیــد. وعــده اصلــی غذایــی ســرو 
   سیر:

دندان هــا روی  ک  پــال تشــکیل  از  پیشــگیری  بــه   ســیر 
کمــک می کنــد. بــا توجــه بــه  کلســترول و التهــاب  کاهــش 
عطــر و طعــم آن، پــودر ســیر می توانــد جایگزینــی عالــی بــرای 

ســیر و نمــک باشــد.
   پیاز:

 )quercetin( کورســتین سرشــار از فالنوییدهــا، بــه خصــوص 
کــه می توانــد  کســیدانی قــوی اســت  کورســتین، آنتــی ا اســت؛ 
کاهــش دهــد و از شــما در برابــر بیشــتر  بیماری هــای قلبــی را 
کمــی داشــته و  کنــد. پیــاز پتاســیم  ســرطان ها محافظــت 
chromium اســت؛ ایــن مــاده معدنــی بــه  منبــع خوبــی از 

کمــک می کنــد. کربوهیــدرات و چربــی  ســوخت و ســاز 

کلیه ها پاسخ جدول شماره 4 کلمات متقاطعمواد غذایی مفید برای سالمتی 


