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وزنامه ای برای همه ر

آیت اهلل نوری همدانی:

گرانی  بیکاری و 
دو مشکل اصلی 

مردم است

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ
 مردم استان سمنان:

اقتصاد مقاومتی، مبنای 
برنامه های سال 95 دولت است
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احسان به والدین   

در آســتانه ورود بــه 13 رجــب، والدت بــا ســعادت مــوالی 
و  بــزرگ  روز  ایــن  هســتیم.  الســام  علیــه  علــی  متقیــان 
و  عزیــز  پــدران  به ویــژه  مســلمانان،  همــه  بــه  را  باشــکوه 
بــه  و  می گوییــم  تهنیــت  و  تبریــک  پیشــاپیش  بزرگــوار 
کیــدات  کــه از تا همیــن مناســبت دربــاره احســان بــه والدیــن 
قرآنــی در فرهنــگ دینــی اســام اســت، بــه اختصــار مطالبــی 

می کنیــم.  بیــان  را 
ــَک  کریــم فرموده انــد: »َو َقضــی  َرّبُ خداونــد متعــال در قــرآن 
ــا َیْبُلَغــّنَ ِعْنــَدَک  ــاُه َو ِباْلواِلَدْیــِن ِإْحســانًا ِإّمَ  ِإّیَ

َ
 َتْعُبــُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
أ

ّفٍ َو ال َتْنَهْرُهمــا َو 
ُ
ــْل َلُهمــا أ ــا َتُق ِکاُهمــا َف ْو 

َ
َحُدُهمــا أ

َ
ــَر أ اْلِکَب

َکریمــًا«   ــْواًل  ــْل َلُهمــا َق ُق
کــه جــز او را نپرســتید و بــه پــدر و  »پــروردگارت مقــرر داشــت 
ــا یکــی  ــا زنــده هســتی، هــرگاه هــر دو ی کنیــد. ت مــادر نیکــی 
بــه درشــتی  و  میــازار  را  آنــان  شــوند،  ســالخورده  آن دو  از 
کــرام ســخن بگــوی  .« )اســراء  خطــاب مکــن و بــا آنــان بــه ا

)23
ــاز را بــه  ــدر و مــادر بیشــترین نی کــه پ یعنــی در زمــان پیــری 
گفتــن دل آنــان  فرزنــدان دارنــد، نبایــد حتــی بــه انــدازه اف 

را بــه درد آورد. 
کــه در ایــن بــاره در قــرآن آمــده  از ایــن آیــه و ســایر آیاتــی 
اســت، اهمیــت احســان بــه والدیــن فهمیــده می شــود. ایــن 
کــه پیامبــر نیــز در سفارشاتشــان   اهمیــت بــه انــدازه ای اســت 
حتــی  والدیــن،  بــه  نیکــی  بــرای  علــی!  ای  می فرماینــد: 

بپیمــا.  را  دوســاله  مســیر 
روایــت  الســام  ابــی عبــد اهَّلل علیــه  از حضــرت  همچنیــن 
پرده هــای  از  پــرده ای  شــود،  قیامــت  روز  هــرگاه  شــده: 
کــه دارای شــامه ای باشــد  کــس  بهشــت برداشــته شــود و هــر 
بــوی بهشــت را از پانصــد ســال راه بشــنود؛ مگــر یــک طایفــه 

کــه نشــنوند...

 بودجه 95 در بهارستان
 بسته شد

3 اقتصاد

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2

Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

میالد رپ ربکت حضرت امیر المومنین ؟ع؟ 

و روز پدر رب تمامی شیعیان مبارک باد

حذف 24 میلیونی
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حذف یارانه نقدی پردرآمدها 
کلید خورد

اعتکاف فرصتی
برای نزدیک شدن به خدا

بــه  دســتیابی  پــی  در  فطــری  طــور  بــه  انســان 
اســت  خویــش  وجــودی  ابعــاد  پــرورش  و  کمــال 
مهــم  گامــی  دوســت،  منــزل  در  خلوت گزینــی  و 
انســانی بــزرگ  مقصــد  ایــن  بــه  رســیدن  جهــت   در 

 است. 
ــا  دیــن انسان ســاز اســام، فکــر جدایــی از زندگــی دنی
را  رهبانیــت  و  مــردم  از  کناره گیــری  و  گوشه نشــینی 
اعتــکاف  امــا  اســت؛  کــرده  اعــام  ناپســند  و  باطــل 
را بــه عنــوان فرصتــی بــرای بازگشــت بــه خویــش و 
کــه از هیاهــو  کســانی  خــدای خویــش قــرار داده تــا 
شــوند  مــی  خســته  مــادی  زندگــی  جنجال هــای  و 
کننــد  بتواننــد چنــد صباحــی بــا خالــق خــود خلــوت 
 و توســط ارتبــاط جــان و روح خــود بــا خالــق هســتی 
بــا ایمــان و اعتقــادی راســخ بــه ســوی ســعادت دنیــا و 

گام بردارنــد. آخــرت 
 اعتــکاف در لغــت بــه معنــای »گوشه نشــین شــدن 
گوشه نشــینی  در جایــی مانــدن، خــود را بازداشــتن و 
عبــارت  اصطــاح،  در  و  اســت  عبــادت«  بــرای 
جامــع  مســجد  در  روز   3 حداقــل  مانــدن  از  اســت 
الحــرام  مســجد  یعنــی  چهارگانــه؛  مســاجد  یــا  شــهر 
بصــره  مســجد  و  کوفــه  مســجد  النبــی،  مســجد 
خــاص؛  شــرایطی  بــا  خداونــد،  عبــادت  قصــد  بــه 
زنــده دار شــب  شــب ها  و  روزه  روزهــا  کــه  حالــی   در 

 باشد.
تــا   13 یعنــی  البیــض،  ایــام  در  بیشــتر  اعتــکاف   
انجــام  داوود  ام  اعمــال    بــا  همــراه  رجــب  مــاه   15
 10 و  الحــرام  مســجد  در  اعتــکاف  روز   3 می شــود. 
شــده ســفارش  نیــز  رمضــان  مبــارک  مــاه  آخــر   روز 

 است.
کــه  اســت  آن  بــر  دال  نیــز  قــرآن  آیــات  از  بعضــی 
اعتــکاف در ادیــان الهــی گذشــته وجــود داشــته اســت: 
کعبــه را مقــام امــن  کــه مــا خانــه  »بــه یــاد آر هنگامــی 
و مرجــع امــر دیــن خلــق مقــرر داشــتیم و دســتور داده 
کــه مقــام ابراهیــم را جایــگاه پرســتش خــدا قــرار  شــد 

دهیــد؛
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»بهار وصل«
 در بهار طبیعت

فوتبال ایران در شوک

خودروسازان علیه دولت 
یا علیه مردم؟!

وضعیت برداشت آب 
زیرزمینی فاجعه است

معاون توسعه فناوری معاونت علمی 
کرد: ح  و فناوری ریاست جمهوری مطر

امکان ایجاد 7میلیون 
گاز محصول از نفت و 
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اصفهان

اقتصاد

بهار وصل 

ورزش

سرنوشت مبهم بازار خودرو در سال 95

کیمیای وطن  گفت وگوی اختصاصی 
با رییس شورای اتحادیه  انجمن های 

کشور اسالمی دانش آموزان 

مهرداد اوالدی درگذشت

کشاورزی در اصفهان: معاون وزیر جهاد 

ادامه در صفحه 

ادامه در صفحه 

یادداشت



احسان به والدین   
ادامه از صفحه یک: 

عرض کردم: آن ها کیستند؟ 
گفتــن  کمتریــن عاق هــا  فرمودنــد: عــاق پــدر و مــادر؛ 
گــر از آن کلمه پســت تر کلمــه ای بود،  کلمــه  اف باشــد و ا
ــی  ــدای تعال ــه خ ک ــان  ــرد؛ همچن ــی می ک ــدا از آن نه خ
ــْل َلُهمــا  ّفٍ َو ال َتْنَهْرُهمــا َو ُق

ُ
ــْل َلُهمــا أ ــا َتُق فرمــوده: »َف

َکِریمــًا«؛ »پــس مگــوی مــر آن دو را اف و آزارشــان   
ً

ــْوال َق
مــده و بگــوی بــه آن هــا ســخنی نیکــو و پســندیده.« 

کــس بــه پــدر و مــادر از روی خشــم  و فرمودنــد: هــر 
کــرده  ســتم  او  حــق  در  مــادر  و  پــدر  گرچــه  ا بنگــرد، 
نمی کنــد.  قبــول  را  او  نمــاز  تعالــی  خــدای  باشــند، 

کــه رســول خــدا  و از حضــرت ابــی جعفــر روایــت شــده 
کــه بــوی  فرمودنــد: بپرهیزیــد از عــاق پــدر و مــادر؛ زیــرا 
بهشــت از هزار ســال راه شــنیده می شــود و عاق والدین 

ــوی آن را نمی شــنوند.  و قاطــع رحــم ب
کــه  کام اینکــه از آیــه فــوق فهمیــده می شــود  خاصــه 
عباداتمــان خالــص بــرای خداونــد باشــد و در هــر حــال 
کنیــم  کــه هســتیم بــه والدینمــان نیکــی  و هــر شــرایطی 
بی احترامــی  نشــانه  کــه  کلمــه ای  کمتریــن  حتــی  و 
بــه  اســت(  شــده  تعبیــر  اف  بــه  قــرآن  در  )کــه  باشــد 
و  مرتبــه بی ادبــی  پایین تریــن  و اف،  نگوییــم  آنــان 

اســت. بی احترامــی 
کــه از رســول خــدا)ص( پرســیده  در روایتــی آمــده اســت 
کنــم؟ فرمودنــد:  کــه احســان  شــد: یــا رســول اهَّلل، بــه 
کــه؟ فرمودنــد:  بــه  بــه مــادرت؛ ســوال شــد: ســپس 
کــه؟  بــه مــادرت؛ دوبــاره ســوال شــد: پــس از آن بــه 
فرمودنــد: بــه مــادرت؛ بــاز پرســیده شــد: ســپس بــه که؟ 

ــدرت. ــه پ فرمــود: ب
امــام  از  گویــد:  )گندم فــروش(  حّنــاط  والد  ابــی 
بــه  »و  عزوجــل:  خــدا  قــول  از  پرســیدم  صــادق)ع( 
چیســت؟ احســان  ایــن  کنیــد«،  احســان  والدیــن 
کــه بــه خوشــی بــا آن هــا یــار  فرمــود: احســان ایــن اســت 
کــه آنچــه را نیــاز دارنــد از تــو  باشــی و آن هــا را وانــدارى 
گــر چــه توانگــر باشــند )یعنــی حوایــج آن هــا  بخواهنــد، ا
کــه خــدا عزوجــل  کنــی(؛ مگــر نیســت  را نگفتــه فراهــم 
مــی  فرمایــد: »لــن تنالوالبــر حتــی تنفقوا حتــی تحبون«؛ 
کــردن نرســید تــا آنکــه از آنچــه دوســت  »بــه احســان 

کنیــد.« )آل عمــران، 92(  داریــد، انفــاق 
گویــد: ســپس امــام صــادق)ع( فرمــود: و امــا قــول خــدا 
گــر چنانچــه یکــی از آن هــا یــا هــر دو نــزد تــو  عزوجــل: »ا
بــه دوران پیــرى رســیدند بــه آن هــا اف مگــو و بــا آن هــا 
گــر تــو را بــه تنــگ  درشــتی مکــن.« )اســراء، 23(؛ یعنــی ا
گــر تــو را زدنــد بــا آن هــا  آوردنــد بــه آن هــا مگــو اف و ا

درشــتی مکــن؛ 
گــر  »و بــا آن هــا بــه احتــرام ســخن بگــو«، فرمــود: یعنــی ا
ــن   ــرزاد؛ ای ــما را بیام ــدا ش ــو: خ ــا بگ ــه آن ه ــد ب ــو را زدن ت

کریمانــه و محترمانــه؛  گفتــار  اســت 
و  زبونــی  آن هــا  برابــر  در  مهربانــی  روى  »از  فرمــود: 
کــن«؛ یعنــی خیــره بــه آن هــا منگــر و جــز بــا مهــر  فروتنــی 
و دلســوزى بــه آن هــا نــگاه نکــن  و آواز خــود را از آواز 
آن هــا بلندتــر نکــن و دســت بــاالى دســت آن هــا مــدار و 

ــر.  ــر آن هــا پیشــی مگی ب
کــه از والدینمــان بــه هــر صــورت و در  چــه زیباســت 
کنیــم و ایــن ســپاس  هــر زمــان و مکانــی سپاســگزاری 

بالوالدیــن احسانا«ســت. همــان »و 

سرمقاله 

گرانی  بیکاری و 
دو مشکل اصلی مردم است

حضــرت آیــت اهَّلل نــوری همدانــی بیــان اینکــه بیــکاری و 
گرانــی دو مشــکل اساســی مــردم اســت افــزود: انتظــار داریــم  
تمــام مســئوالن بــا یکدیگــر بــرای رفــع این مشــکات اساســی 

کننــد. مــردم تــاش 
ج حوزه علمیه  گــزارش کیمیــای وطن، اســتاد درس خــار بــه 
قــم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه پنــج 
ح  کــه موضــوع عفــاف و حجــاب در جامعــه مطــر ســال اســت 
کــرد:  شــده، ولــی مســئوالن بــه آن بی توجــه بوده انــد بیــان 
غافــل  مهــم  موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  دولــت  متأســفانه 
ابتــدا در وزارتخانه هــا و  کــه  انتظــار داریــم  بــوده اســت و 
بــرای  بیمارســتان ها  حتــی  و  دولتــی  دســتگاه های  بعــد 
 رعایــت حجــاب و عفــاف اباغــی از ســوی دولــت انجــام 

شود. 
کیــد  تا ضمــن  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
و  اســت  حــرام  بانک هــا  دیرکــرد  کــه  نکتــه  ایــن  بــر 
بارهــا  مــردم  کــرد:  اظهــار  ربــا محســوب می شــود،  نوعــی 
بانک هــا  ولــی  می گوییــد  شــما  کــه  نوشــته اند  نامــه 
اقــدام دیرکــرد  دریافــت  بــه  بــاز  و  هســتند   بی توجــه 
داد:  ادامــه  همدانــی  نــوری  اهَّلل  آیــت  می کنند.حضــرت   
راه  در  را  خــود  امکانــات  کــه  می خواهیــم  بانک هــا  از  مــا 
گیرنــد؛ ولــی  کار  کشــاورزی و اقتصــاد مقاومتــی بــه  صنعــت، 
کــه حــرام اســت، اصــرار  آن هــا هــر روز بــر دریافــت دیرکــرد 

 می ورزند.

آیت اهلل نوری همدانی:

 اعتکاف فرصتی 
برای نزدیک شدن به خدا

ادامه از صفحه یک:
  

کارشناس و پژوهشگر مسائل دینی 
حسن بابایی

کــه حــرم خــدا  گرفتیــم   از ابراهیــم و اســماعیل پیمــان 
کیــزه داریــد بــرای اینکــه اهــل ایمــان بــه طــواف و  را پا
اعتــکاف حــرم بیاینــد و در آن نمــاز بــه جــای آرنــد.« 
کــه در  مــی شــود  اســتفاده  آیــه  ایــن  از  )بقــره،125( 
زمــان حضــرت ابراهیــم)ع( و حضــرت اســماعیل)ع( 
پیــروان  و  اعتــکاف وجــود داشــته  نــام  بــه  عبادتــی 
می شــدند.  معتکــف  کعبــه  گــرد  گردا حنیــف  دیــن 
ــنگین  ــئولیت س ــه مس ــا آنک ــز ب ــی)ع( نی ــرت موس حض
بــرای  بــر دوش داشــت،  را  امــت  رهبــری و هدایــت 
خلــوت  بــرای  و  کــرد  رهــا  را  آنــان  زمانــی  مــدت 
کــوه طــور  بــه خلوتــگاه  بــا محبــوب خویــش  کــردن 
شــتافت و در پاســخ بــه پرســش پــروردگارش عرضــه 
و   ... لترضــی؛  ربــی  الیــك  عجلــت  و   ...« داشــت: 
کــرده و بــر آن هــا  مــن بــرای خشــنودی تــو تعجیــل 
تقــدم جســتم.« )طــه،84( قــرآن در جایــی دیگــر از 
گوشــه گیری پیــروان حضــرت عیســی)ع(  رهبانیــت و 
ســخن بــه میــان آورده و می فرمایــد: »و از پــی نــوح و 
ابراهیــم بــاز رســوالن دیگــر و ســپس عیســی پســر مریــم 
کتــاب آســمانی انجیــل را عطــا  را فرســتادیم و بــه او 
کردیــم و در دل پیــروان او رأفــت و مهربانــی را نهادیــم 
کــه از پیــش خــود در آوردنــد، مــا آن  و تــرك دنیایــی 
کســب  آنکــه  بــرای  را برایشــان مقــرر نکردیــم؛ مگــر 
کــه  ــا ایــن حــال آن را چنــان  کننــد؛ ب خشــنودی خــدا 
حــق رعایــت آن بــود، منظــور نداشــتند« )حدیــد، 27( 
کــه  اســام نیــز بــا پیش بینــی عبادتــی بــه نــام اعتــکاف 
بــرای  در واقــع نوعــی خلــوت و درون گرایــی اســت، 
جلوگیــری  و  انســانی  جامعــه  و  انســان ها  ســاختن 
کــرده  چاره اندیشــی  خــدا،  کــردن  فرامــوش  آفــت  از 
اســت  اعتــکاف، زمینــه مناســبی  اســت. در حقیقــت 
روحیــات  و  انگیزه هــا  دربــاره  کاوش  بــه  انســان  تــا 
خویــش بپــردازد و بــرای رفــع نقصــان و تکامــل خــود 
و  عقلــی  روحــی،  بالندگــی  کمــال،  رشــد،  بکوشــد. 
ایمانــی انســان و رســیدن بــه عالــم شــهود و ملکــوت از 
آثــار اعتــکاف اســت. در اعتــکاف، انســان بــا پــی بــردن 
ــا تقویــت نقــاط  بــه نــکات مثبــت و منفــی وجــودش، ب
ــر  ــاوه ب ــرد ع ــد و ف ــود می کاه ــای خ ــت، از ضعف ه مثب
بــه همنوعــان خویــش هــم توجــه  حفــظ معنویــات، 
ع اســت: آثــار فــردی و آثــار  می کنــد. آثــار اعتــکاف دو نــو

اجتماعــی.
آثار فردی

اثــر خلوت گزینــی آســمانی اعتــکاف، نورانیــت  اولیــن 
قلبــی اســت؛ یعنــی انســان بــا توجــه بیشــتر بــه خــدا 
کســب می کنــد و درنتیجــه  فیوضــات ربانــی بیشــتری را 
نــور خداونــد در دلــش متجلــی مــی شــود. اعتــکاف، 
کارآمــد بــرای اندیشــیدن بــه شــیوه  کارســاز و  فرصتــی 
رفتــاری خــود در عرصه هــای مختلــف زندگــی و نحــوه 
عبودیــت در پیشــگاه خداونــد اســت. تقویــت روحیــه 
کســازی روح  کــه موجــب پا گناهــان  بندگــی، دوری از 
و  تواضــع  می شــود،  حــق  پذیــرش  بــرای  آمادگــی  و 
کــه ثمــره تفکــر و پاســخ بــه نــدای درون انســان  فروتنــی 
اســت، از جملــه آثــار فــردی اعتــکاف می باشــد. معتکف 
کــه در مــدت اعتــکاف از بســیاری از امــور حــال هــم 
چشم پوشــی می کنــد در حقیقــت تمرینــی بــرای تقویــت 
اراده خــود انجــام می دهــد. از ســوی دیگــر اخــاص در 
کــه در ایــن عمــل عبــادی نهفتــه  عبــادت و دوری از ریــا 
اســت، ســبب تواضــع و فروتنــی وی می شــود. اعتــکاف 
بهتریــن فرصــت بــرای انــس بــا خــدا و درك شــیرینی و 
لــذت بندگــی اوســت؛ میدانــی اســت بــرای بــه زمیــن 
زدن وابســتگی ها و زدودن عشــق بــه دنیــا. اعتــکاف 
کــه آدمــی در آن بــا مــرور  انسان ســاز و فرصتــی اســت 
گذشــته  رفتــار  و  گفتــار  بررســی  و  خــود  اعمــال  نامــه 
کــه تنهــا یــار و همــراه مجســم تــا روز  خــود، اعمالــش را 
ــزال، 6( می ســنجد و هــر آنچــه را  قیامــت هســتند، )زل
کنــون از او ســر زده، محــك می زنــد و خــود را بــرای  تا
را محاســبه  بــدش  و  نیــك  اعمــال  کــه ذره ذره  روزی 

می کننــد )زلــزال، 8(، آمــاده می ســازد.
آثار اجتماعی

اجتماعــی  فعالیت هــای  و  وظایــف  بــه  کــردن  عمــل 
از  انســان  ســقوط  ســبب  معنــوی،  پشــتوانه  بــدون 
انســان  رســیدن  از  مانــع  و  خــود  حقیقــی  جایــگاه 
نوعــی  کــه  اعتــکاف  می شــود.  مطلــوب  کمــال  بــه 
خدافراموشــی  آفــت  از  را  انســان  اســت،  درون گرایــی 
روحیــه  افزایــش  می دهــد.  نجــات  خودفراموشــی  و 
از  اجتمــاع مســلمین  بــه  توجــه  و  تعــاون و همــکاری 
جملــه آثــار اجتماعــی اعتــکاف اســت.در دنیــای امــروز 
کــه بشــر بــا بحران هــای زیــاد مــادی و معنــوی روبــه رو 
اســت مراســم های دینــی از قبیــل اعتــکاف می توانــد 
اعتــکاف  مهــم  آثــار  دیگــر  از  باشــد.  آرامش بخــش  
ایــن مراســم عبــادی و  در ســطح جامعــه، رویارویــی 
کــه  نفــوذ فرهنــگ بیگانــه اســت.جوانی  بــا  معنــوی 
در مراســم اعتــکاف طعــم شــیرین ایمــان و انــس بــه 
خداونــد را چشــیده اســت، لذت هــای مــادی و شــهوانی 
ــانی  ــه آس ــود و ب ــی ارزش می ش ــر و ب ــش حقی در دیدگاه
ــوی  ــود. از س ــار نمی ش گرفت ــی  گــرداب فســاد و تباه در 
دیگــر چنیــن مراســمی، خــود پیامــی عملــی و درســی 

اســت. مــردم  بــرای  عبرت آمیــز 
 حضــور جمعــی از مومنــان در مســجد بــرای عبــادت 
بــرای  الگودهــی  و  الگوســازی  نوعــی  حقیقــت  در 
جوانــان  و  نوجوانــان  مخصوصــا  جامعــه  اقشــار 
خداپرســتی  بــه  دعــوت  نوعــی  همچنیــن  و  اســت 
خواهــد  جامعــه  بــر  ســازنده ای  آثــار  و  دینمــداری  و 
اجتماعــی،  شناســان  جــرم  عقیــده  بــه  داشــت. 
کــم  باعــث  معنــوی،  مســایل  گســترش  و  بســط 
اعتــکاف  می شــود.  جوامــع  در  فســاد  و  جــرم  شــدن 
کنــد؛  ایفــا  مهمــی  نقــش  می توانــد  میــان  ایــن  در 
زیــرا مشــتمل بــر چنــد عبــادت اســت و آثــار معنــوی 
برجــای  غیرمعتکــف  افــراد  بــر  حتــی   ویــژه ای 

می گذارد.

یادداشت

بــزرگ  اجتمــاع  در  سه شــنبه  روز  جمهــوری  رییــس 
را مبنــای  اقتصــاد مقاومتــی  اســتان ســمنان،  مــردم 
ــر و امیــد دانســت و  ــت تدبی برنامه هــای ســال 95 دول
کــه بایــد دســت بــه دســت یکدیگــر اقتصــاد  کــرد  کیــد  تا

کنیــم.  مقاومتــی را عملیاتــی 
پایــگاه  از   نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
المســلمین  و  االســام  حجــت  دولــت،  اطاع رســانی 
اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  روحانــی،  حســن  دکتــر 
شــرایط  بــه  گسســته ایم«،  را  تحریــم  »زنجیرهــای 
اظهــار  و  کــرد  اشــاره  یازدهــم  دولــت  کار  بــه  آغــاز 
یازدهــم دولــت  فعالیــت  آغــاز  بــا  همزمــان   داشــت: 

نقطــه  در  تحریم هــا  و  ایران هراســی  اسام هراســی، 
آرامــش  عــدم  و  بیــکاری  رکــود،  تــورم،  و  بــود   اوج 
کشــور و اقتصــاد را در  در بــازار، زندگــی مــردم و آینــده 
کــرده بــود. ذهــن مــردم بــا تردیدهــای فــراوان مواجــه 

بــا  ایــران  بــزرگ  ملــت  گفــت:  جمهــوری  رییــس 
کــه  92،خواســت  خــرداد  در  خــود  تاریخــی  تصمیــم 
و  بــزرگ  قدرت هــای  ایران هراســی  و  اسام هراســی 
و  کــرده  مواجــه  شکســت  بــا  را  جهانــی  صهیونیســم 
منطقــه ای  مســایل  و  تحریــم  از  حاصــل  فشــارهای 
فصــل  و  حــل  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  بین المللــی  و 

کنــد.
بــزرگ  ملــت  تــاش  ثمــره  را  برجــام  روحانــی  دکتــر 
رهبــری  معظــم  مقــام  هدایت هــای  و  ایــران 
برجــام  می گوینــد  کــه  آنــان  بــه  گفــت:  و  دانســت 
برجــام  گفــت  بایــد  اســت،  کــرده  چــه  مــا   بــرای 
افتخــاری سیاســی و حقوقــی بــرای تاریــخ ایــران ثبــت 

کــرده اســت.
»رســانه های  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  جمهــوری  رییــس 
و  آشــوب  گفــت:  دهنــد«،  قــرار  مدنظــر  را  اخــاق  مــا 

و  نمی پســندد  ایــران  ملــت  را  رســانه ای  ج  ج ومــر هر
شــأن  در  رســانه ها  بعضــی  غیراخاقــی  هجمه هــای 

نیســت. ایــران  بــزرگ  ملــت 
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز زنجیرهــای 
روابــط  امــروز  کــرد:  تصریــح  شــده،  گسســته  تحریــم 
بانکــی خوبــی میــان بانک هــای ایــران بــا بانک هــای 
و  می شــود  گشــوده  دیگــری  از  پــس  یکــی  جهانــی 
زمینــه  در  کشــورها  دیگــر  بــا  مــا  قراردادهــای  اولیــن 
ایجــاد ارتبــاط بیــن بانــک مرکــزی ایــران و بانک هــای 

کشورهاســت. ایــن 
کیــد بــر اینکــه دولــت بــه تــاش  رییــس  جمهــوری بــا تا
گفــت:  می کنــد  افتخــار  عرصــه  ایــن  در  ایــران  ملــت 

رهبــری  هدایت هــای  و  ملــت  تــاش  ثمــره  برجــام، 
کــه بایــد  اســت و مــا امــروز در جایگاهــی قــرار داریــم 
اســتفاده  برجــام  از  پــس  آمــده  وجــود  بــه  فضــای  از 

کنیــم.
دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه نام گــذاری ســال 95 بــه 
عنــوان »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« از ســوی 
ابــاغ برنامه هــای بلندمــدت  رهبــر معظــم انقــاب و 
در راســتای اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــه دســت هــم داده  ــد همــه دســت ب گفــت: امســال بای
و دســتورات رهبــری را اجــرا و اقتصــاد مقاومتــی را در 

کنیــم. کشــور عملیاتــی 
در  تــاش  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس  

کــرد:  جهــت جــذب ســرمایه های خارجــی خاطرنشــان 
در  خارجــی  ســرمایه گذاری  جــاری،  ســال  ابتــدای  از 
پرشــتابی  حرکــت  ایــران،  امــروز  و  شــده  آغــاز  کشــور 
بــا دیگــر  اقتصــادی  و  تجــاری  روابــط  توســعه  بــرای 

دارد. رو  پیــش  کشــورها 
رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه مســئله مهــم آب بــرای 
کنــار  در  اســتان  ایــن  گرفتــن  قــرار  و  اســتان ســمنان 
ایــن  کــه  کــرد  کیــد  تا کــم  بارندگــی  بــا  مرکــزی  کویــر 
کشــاورزی و مصــارف دیگــر بــه  اســتان بــرای صنعــت، 
آب نیازمنــد اســت و بایــد اقدامــات مؤثــر و الزم را در 

ایــن خصــوص انجــام دهیــم.
دکتــر روحانــی دامــه داد: بایــد نحــوه اســتفاده از منابــع 
گــردش آب و فعــال  کنیــم؛ وی  آبــی را بهینــه و اصــاح 
کشــاورزی را از  شــدن تصفیــه فاضــاب بــرای مصــارف 
اســتان  نیــاز  مــورد  تامیــن آب  بــرای  برنامه هــا  دیگــر 
ح بلندمــدت  برشــمرد.رییس جمهــوری ســپس بــه طــر
اشــاره  ســمنان  اســتان  بــه  خــزر  دریــای  آب  انتقــال 
فراوانــی  مباحــث  ح،  ایــن طــر اظهــار داشــت:  و  کــرد 
طــی  دولــت  امــا  داشــت؛  دنبــال  بــه  رســانه ها  در  را 
گذشــته، محیــط زیســت را مکلــف  ماه هــای آخــر ســال 
ح را بررســی  کــه مطالعــات و اشــکاالت ایــن طــر کــرد 
کنــد و تقریبــا 80 درصــد از ایــن مســایل انجــام شــده 
و 20 درصــد مابقــی نیــز طــی هفته هــای آینــده بررســی 

خواهــد شــد.
صنعــت  شــدن  فعــال  ضــرورت  روحانــی  دکتــر 
ســاخت  نشــان  خاطــر  را  ســمنان  اســتان  گردشــگری 
عبــور  محــل  تنهــا  نبایــد  ســمنان  کــرد:  کیــد  تا و 
گردشــگری  مقصــد  بایــد  بلکــه  باشــد؛  گردشــگران 
پتانســیل های  و  اســتعدادها  اســتان  ایــن  باشــد. 

دارد. گردشــگر  جــذب  بــرای  فراوانــی 

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان سمنان: 

اقتصاد مقاومتی، مبنای برنامه های سال 95 دولت است

کشــورمان بــا بیــان »بــا وجــود اینکــه منعــی در  وزیــر خارجــه 
ارتباطــات ســالم اقتصــادی بــا آمریــکا از ســوی ایــران وجــود 
 نــدارد، مــا به دنبــال ارتباطــات اقتصــادی بــا آمریــکا نبوده ایــم«
کنگــره مشــکاتی دارنــد  کــرد: آمریکایی هــا در مصوبــات  اظهــار 
ــات نبــود؛ بلکــه برجــام  کــه برجــام به دنبــال تغییــر ایــن مصوب
به دنبــال عــدم مداخلــه آمریــکا در ارتباطــات ایــران بــا ســایر 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از وزارت  گــزارش  کشــورها بــود. بــه 
کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد  کشــور، 
خبرنــگاران  جمــع  در  حضــور  بــا  نیویــورک  بــه  ورود  بــدو   در 
شــرکت در دو اجــاس اهــداف توســعه پایــدار، امضــای تعهــدات 
ــه در پاریــس انجــام شــد  ک کنوانســیون تغییــرات آب و هوایــی 
کشــورها را از  ــا ســران دیگــر  و همچنیــن دیدارهــای دوجانبــه ب
اهــداف ســفر و برنامه هــای خــود و هیئــت همــراه بــه آمریــکا ذکــر 

ــرد: تعهــدات اعــام شــده از ســوی  ک ــرد. ظریــف خاطرنشــان  ک
کنوانســیون تغییــرات آب و هوایــی بــا تصویــب دولــت  ایــران در 
بــه امضــا خواهــد رســید. وی همچنیــن اجــاس اهــداف توســعه 
و  کشــورها  برنامه هــای  را حــول محــور معرفــی  پایــدار 2030 
کــرد. وزیــر امــور  توقعــات آن هــا از جامعــه بین الملــل عنــوان 
کشــورمان ادامــه داد: ایــن ســفر، فرصــت خوبــی بــرای  خارجــه 
معانــد  گروه هــای  اقدامــات  و  ح هــا  طر اجــرای  از  جلوگیــری 
کــه بــا هــدف ایران هراســی   ایــران در فضاســازی های پســابرجام 
در جریــان اســت، از طریــق مصاحبه هــا و نشســت ها بــا مجامــع 
کــرد: بــا توجــه  کادمیــک آمریکاســت. ظریــف اعــام  فکــری و آ
بــه ضــرورت پیگیــری اجــرای جــدی برجــام توســط آمریــکا، روز 
کــری، وزیــر خارجــه  سه شــنبه نشســت دوجانبــه ای بــا جــان 
ــا  ــا بیــان »ب کشــورمان ب آمریــکا خواهیــم داشــت. وزیــر خارجــه 

بــا  اقتصــادی  ســالم  ارتباطــات  در  منعــی  اینکــه  وجــود 
آمریــکا از ســوی ایــران وجــود نــدارد مــا به دنبــال ارتباطــات 
کــرد: آمریکایی هــا  ــا آمریــکا نبوده ایــم« اظهــار  اقتصــادی ب
کــه برجــام به دنبــال  کنگــره مشــکاتی دارنــد  در مصوبــات 
تغییــر ایــن مصوبــات نبــود؛ بلکــه برجــام به دنبــال عــدم 
کشــورها بــود.  مداخلــه آمریــکا در ارتباطــات ایــران بــا ســایر 
اخیــر  روزهــای  پیگیری هــای  کــرد:  خاطرنشــان  ظریــف 

ولــی اهَّلل ســیف، رییــس بانــک مرکــزی و اینجانــب و پــس از آن 
ــه روز جمعــه در  ک کمیســیون مشــترک  همکارانمــان در جلســه 
ویــن برگــزار خواهــد شــد، همــه بــا هــدف جلوگیــری از مداخــات 
آمریــکا از طریــق قوانیــن قبلــی خــود در ممانعــت از ارتباطــات 
ــت. وی  ــران اس ــا ای ــورها ب کش ــایر  ــی س ــی و مال ــات بانک موسس
گذشــته، مجموعــه ای از موانــع و  گفــت: آمریــکا در ســال های 

مقــررات بــرای ایــران ایجــاد کــرده بــود کــه ایــن موانــع و مقــررات 
بــا وجــود برجــام از نظــر قانونــی رفــع شــده اســت. 

ــه  ــن مرحل ــه داد: در ای ــران ادام ــی ای ــتگاه دپیلماس ــس دس ریی
گذشــته  کــه در  نوبــت بــه اطمینان ســازی بــه موسســاتی اســت 
ــا ایــران خســارت  به علــت وجــود ایــن موانــع در ارتباطاتشــان ب
کــه بایــد بــه همــه آن هــا ایــن اطمینــان داده شــود در  دیده انــد 

آینــده از ایــن ارتباطــات خســارت نخواهنــد دیــد.

کشور: وزیر امور خارجه 

کشورها را دنبال می کند برجام، عدم مداخله آمریکا در ارتباطات ایران با سایر 

مهــدوی  ابوالحســن  ســید  اهَّلل  آیــت   
کیمیای وطن

  حمید الهی
انقــاب  لــوازم  از  رســانه  بســیج  گفــت: 
اســامی محســوب شــده و بــرای حفــظ و بقــای انقــاب 
در  اطمینــان  مــورد  و  شایســته  افــراد  بایــد  اســامی، 

کشور حضور داشته باشند.  رسانه های 
کیمیــای وطــن، آیــت اهَّلل ســید ابوالحســن  گــزارش  بــه 
مهــدوی، صبــح دیــروزدر دیــدار بــا اعضــای بســیج رســانه 
لــوازم  از  رســانه  بســیج  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان 
گــر بخواهیــم بقــای  انقــاب اســامی محســوب شــده و ا
انقــاب حفــظ و انقــاب صــادر شــود، بایــد افــراد مــورد 
مشــکات  کــه  چــرا  برگزینیــم؛  رســانه  در  را  اطمینانــی 
زیــادی را در رســانه های داخــل داشــته ایم؛ بــه طــوری 
عوامــل  بــا  رســانه ها  ایــن  در  نفــوذی  افــرادی  کــه 
ضدانقــاب ارتبــاط داشــته و حتــی حقــوق می گرفتنــد 

کــه اخیــرا تعــدادی از آن هــا دســتگیر شــدند.
و  جایــگاه  فضایــی،  چنیــن  در  افــزود:  ادامــه  در  وی   
خواهــد  نمــود  بیشــتر  مراتــب  بــه  رســانه  بســیج  ارزش 
اســامی  انقــاب  کــه  اســت  خوشــحالی  باعــث  و  کــرد 

نیروهــای خوبــی را در عرصــه رســانه ســاخته اســت؛ چــرا 
کــه وجــود افــراد مؤثــر و مــورد اعتمــاد نظــام، تاثیــر زیــادی 

دارد. رســانه ها  بــر 
گفــت: عمــل   نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان 
پایه گــذاری  او  عقیــده  و  فکــر  مبنــای  بــر  انســان،  هــر 
کله عمــل افــراد، برگرفتــه از طــرز  می شــود؛ بنابرایــن شــا

آن هاســت. فکــر 
متفــاوت  کــرد: دو درخــت  ادامــه خاطرنشــان  در   وی 
دو میــوه متفــاوت می دهــد و دلیــل آن متفــاوت بــودن 
ریشــه آن هاســت؛ وقتــی در یــک انتخابــات می گوینــد 
ترویــج  جامعــه  در  را  تفکــری  چنیــن  و  شــده  تقلــب 
می دهنــد، عمــل آن در خیابان هــا نمــود پیــدا می کنــد 
گرفتــه شــدن عمــل از طــرز تفکــر  و ایــن نشــان دهنده در 

اســت.
بــا  جهــان  رســانه های  داد:  ادامــه  مهــدوی  آیــت اهَّلل   
ــه  ک ــی  ــق عمل ــر طب ــتند و ب ــت هس ــغول فعالی ــدرت مش ق
وقتــی  تغییــر دهنــد؛  را  افــراد  فکــر  دارنــد، می خواهنــد 
می شــود،  آورده  میــان  بــه  رســانه  بســیج  از  لفظــی 

تــا  آمــده  بســیج  کــه  چــرا  دارد؛  ویــژه ای  قداســت 
کنــد و  خصوصیــات یــک بســیجی را در جامعــه ایجــاد 
بایــد رفتــار یــک بســیجی در طــرز فکــر یــک رســانه ایجــاد 
کــه انتظــار مــا از بســیج رســانه پــا بــه رکاب بــودن و  شــود 

اســت. بــودن  و بصیــر  بســیج  و  جانفشــانی 
کادر   وی بــا اشــاره بــه جلوگیــری از تعجیــل در انتخــاب 
ــاره تربیــت نیــروی  ــد درب ــر شــد: نبای بســیج رســانه متذک

کمیــت از اهمیــت زیــادی  کــرد و  کار در رســانه عجلــه 
یابــد  اهمیــت  کمیــت  گــر  ا کــه  چــرا  نیســت؛  برخــوردار 
کیفیــت بــه تدریــج نــزول می کنــد و ایــن بــه نفــع بســیج 
رســانه نیســت و باعــث وارد شــدن خســارت می شــود.
کیــد  تا ادامــه  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو   
زمــان  مــرور  بــه  کــه  باشــند  مراقــب  بایــد  افــراد  کــرد: 
ــده  ــه ســقوط معنــوی دی ک ــد؛ چــرا  ســقوط معنــوی نکنن
مقــام  توصیــه  در  نیســت؛  لمــس  قابــل  و  نمی شــود 
معظــم رهبــری بــه تولیــت جدیــد آســتان قــدس رضــوی 
معنویــات  از  بهره گیــری  در  و  شــد  داده  تذکــر  ایــن 
امــام  حــرم  متولــی  کــه  طــوری  بــه  شــد؛  ویــژه  کیــد  تا
متوســل حضــرت  آن  بــه  بتوانــد  خــود  بایــد   رضــا)ع( 

 شود.
کار در بســیج رســانه   وی بــا بیــان اینکــه 400 نیــروی 
اســتان اصفهــان عــدد بســیار خوبــی اســت، یــادآور شــد: 
کیفــی، عملکــرد خوبــی  امیــدوارم ایــن تعــداد از لحــاظ 
داشــته باشــد و در راســتای حفــظ دســتاوردهای انقــاب 

ــوب واقــع شــود. اســامی و بســیج مطل

آیت اهلل مهدوی در دیدار با اعضای بسیج رسانه استان اصفهان:

گروی حضور افراد شایسته و مورد اطمینان در رسانه هاست بقای انقالب در 

معــاون توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــت و  ــیده اس ــان رس ــه پای ــی ب ــاد نفت ــت: اقتص گف ــوری  جمه
کــرد؛  گاز ایجــاد  می تــوان هفــت میلیــون محصــول از نفــت و 

گرفته ایــم.  ــاد  امــا تنهــا ســوزاندن آن را ی
دیــروز  صبــح  وطنــی  علــی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کارآفرینــی هم نــت  )سه شــنبه( در مراســم افتتاحیــه رویــداد 
گــر نیازهــای جامعــه تشــخیص داده  کــرد: ا روســتا اظهــار 
انجــام  درمــان  نه تنهــا  شــود،  تجویــز  نســخه  و  نشــود 
نمی گیــرد، بلکــه شــاید باعــث آســیب زدن بــه آن نیــز شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز افتخــار بســیاری از افــراد بازگشــت 

ابریشــم  فــرش  روســتاییان  افــزود:  روستاهاســت،  بــه 
کلــک و حقه بــازی می بافنــد و  گران قیمــت را بــدون هیــچ 
بــه دنیــا عرضــه می کننــد. صداقــت، خــرد، ایمــان، اعتقــاد و 
کــه حاصــل تــاش  پشــتکار در فــرش ایرانــی دیــده می شــود 

کشــور اســت.  هنــر فرشــبافان روســتایی 
معــاون توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
گفــت: بایــد علــم و فنــاوری در اختیــار فرشــبافان  جمهــوری 
گیــرد. وطنــی بــه ســتاد توســعه فنــاوری راهبــردی در  قــرار 
گیاهــان  کــرد: بیشــترین  گیاهــان دارویــی اشــاره و اضافــه 
کشــور مــا قــرار دارد. نمی توانیــم بگوییــم  دارویــی دنیــا در 
بایــد  بــوده،  کــم  بارندگــی  و  اســت  خشک ســالی  امســال 
کشــور وجــود دارد و بــه همیــن  کــه بحــران آب در  بپذیریــم 

دلیــل بایــد در جهــت توســعه فناوری هــا بربیاییــم. 
معــاون توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
اســت  دارویــی  گیاهــان  از  مملــو  ایــران  گفــت:  جمهــوری 
دارویــی  گیــاه  عنــوان  تحــت  را  آن  کــه  اســت  حیــف  و 
کنیــم.  صــادر  خــام  صــورت  بــه  و  دهیــم  توســعه  خــام 

تشــخیص  درســت  روســتا  مشــکات  گــر  ا داد:  ادامــه  وی 
بــرای  فنــاوری  و  علــم  از  کنیــم  تــاش  و  شــود  داده 
اســتفاده  می شــود  تولیــد  روســتاها  در  کــه  محصوالتــی 
خواهــد  کاهــش  نیــز  محصــوالت  تولیــد  هزینــه  کنیــم، 
نــگاه  بــا  تولیــدی  محصــوالت  باشــد  قــرار  گــر  ا یافــت. 
رعایــت  اســتانداردها  آن  در  بایــد  شــود،  تولیــد   صادراتــی 
روســتاها  در  فنــاوری  و  علــم  بایــد  راســتا  ایــن  در  شــود. 
بــرای  بســتری  همچنیــن  و  شــود  گرفتــه  کار  بــه 
تــا  شــود  فراهــم  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان 
عملیاتــی و  گیرنــد  کار  بــه  روســتاها  در  را  خــود   دانــش 

ــاوری  ــاوری معاونــت علمــی و فن ــد. معــاون توســعه فن کنن  
ریاســت جمهــوری بــا بیــان اینکــه 14 ســتاد توســعه فنــاوری 
اظهــار  اســت،  شــده  تشــکیل  معاونــت  ایــن  در  راهبــردی 
گیاهــان دارویــی، بیــش از 2 هــزار و  کــرد: در توســعه فنــاوری 
ح  ح تحقیقاتــی تهیــه شــده و از ایــن تعــداد 85 طــر 200 طــر
کشــور بــا ایــن  تجــاری شــده اند. بایــد جوانــان در سراســر 

ــر داشــته باشــند.  ــه صــورت مســتمر ارتبــاط مؤث ســتادها ب

وطنــی بــا بیــان اینکــه یــک و نیــم میلیــارد تومــان از واردات 
کشــور چیــن از ســوغات مشــهد اســت افــزود: برطبــق افــق 
هــزار و 200  یــک  بــه  بایــد  کشــور   GDP 1404 چشــم انداز
دالر  میلیــارد   600 میــزان،  ایــن  از  کــه  برســد  دالر  میلیــارد 
گــر  ا شــود.  تامیــن  دانش بنیــان  اقتصــاد  طریــق  از  بایــد 
هــر  بایــد  کنیــم،  تقســیم  اســتان ها  بیــن  را  میــزان  ایــن 
داشــته ارزی  صــادرات  دالر  میلیــارد   20 حــدود   اســتانی 

 باشد. 
وی بــا بیــان اینکــه اقتصــاد نفتــی بــه پایــان رســیده اســت، 
کــرد: می تــوان هفــت میلیــون محصــول از نفــت  خاطرنشــان 
گرفته ایــم.  کــرد؛ امــا تنهــا ســوزاندن آن را یــاد  گاز ایجــاد  و 
معــاون توســعه فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
زیرزمیــن،  در  نــه  واقعــی  ســرمایه های  افــزود:  جمهــوری 
افــراد  خــرد  و  عقــل  آن  و  دارد  قــرار  زمیــن  روی  بــر  بلکــه 
می تــوان  زمیــن  روی  ســرمایه های  از  اســتفاده  بــا  اســت. 
بــه وجــود  زیرزمیــن  از ســرمایه های  فناورانــه  محصــوالت 

آورد.  

کرد: ح  معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطر

گاز  امکان ایجاد 7میلیون محصول از نفت و 

حتما بخوانید!
امکان ایجاد 7میلیون محصول از  .... چهارشنبـــــه  01 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 135 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



حذف 24 میلیونی
حذف یارانه نقدی پردرآمدها 

کلید خورد

بخــش  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
تصویــب  بــه  را  هدفمنــدی  تبصــره  هزینــه ای 

 . ند ند ســا ر
جلســه  در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بودجــه  14 الیحــه  تبصــره  دیــروز مجلــس،  علنــی 
کردنــد. براســاس مصوبــه  ســال 1395 را تصویــب 
هدفمندکــردن  قانــون  اجــرای  در  مجلــس، 
دولــت  بــه   1388 دی مــاه   15 مصــوب  یارانه هــا 
مالــی  منابــع   1395 ســال  در  شــد  داده  اجــازه 
خدمــات  و  کاالهــا  قیمــت  اصــاح  از  حاصــل 
ــا مبلــغ چهارصــد و هشــتاد  ع قانــون مذکــور ت موضــو
و  ریــال   )480.000.000.000.000( میلیــارد  هــزار 
از  اســتفاده  بــا  قانــون  ایــن  یارانــه ای  ردیف هــای 
غیرنقــدی  و  نقــدی  پرداخــت  روش هــای  انــواع 
و  شــود  داده  نیازمنــد،  و  هــدف  خانوارهــای  بــه 
کمــک  همچنیــن بــرای ارایــه خدمــات حمایتــی و 
-1 الحاقــی  بنــد  کنــد.  اقــدام  تولیــد  بخــش   بــه 
یارانــه   1395 ســال  در  اســت  موظــف  دولــت   -1
نقــدی سرپرســت خانــوار اقشــار زیــر را حــذف نمایــد:
کــه درآمــد  کلیــه تجــار و صاحبــان مشــاغل آزاد   -1

ســاالنه آن هــا حداقــل 350 میلیــون ریــال باشــد.
2- نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، قضــات 
و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه ها و موسســات 
و  پزشــکان  غیردولتــی،  و  دولتــی  آموزشــی 

ن شــکا ن پز ا ند د
و  ســه گانه  قــوای  و  دولــت  کارکنــان  کلیــه   -3
دولتــی  عمومــی  موسســات  کلیــه  و  شــهرداری ها 
کارکنــان  کلیــه  و  غیردولتــی  عمومــی  موسســات  و 
و  کشــوری  بازنشســتگان  و  مســلح  نیروهــای 
کلیــه حقوق بگیــران و مســتمری بگیران  لشــکری و 
مشــمول تأمیــن اجتماعــی و همــه دریافت کننــدگان 
کــه  حقــوق و مســتمری بخــش دولتــی و غیردولتــی 
ــال  دریافتــی ســاالنه آن هــا بیــش از 350 میلیــون ری

باشــد.
و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  و  مدیــران  کلیــه   -4
و  غیردولتــی  و  دولتــی  شــرکت های  بازرســان 
ــت و نهادهــای عمومــی غیردولتــی  ــه دول وابســته ب
کلیــه مدیــران و اعضــای هیئــت مدیــره و رؤســا  و 
بیمه هــا  و  بانک هــا  شــعب  و  مناطــق  معاونــان  و 
کارکنــان  کلیــه  و  اعتبــاری  و  مالــی  موسســات  و 
کــه دریافتــی  اشــخاص حقوقــی دولتــی و غیردولتــی 
باشــد. ریــال  از 350 میلیــون  بیــش  ســاالنه آن هــا 

کشــور ج از  کلیــه ایرانیــان مقیم خار  -5
بــاالی  دهــک  ســه  در  کــه  اشــخاصی  کلیــه   -6
ذکــر  فــوق  مــوارد  در  و  هســتند  کشــور  درآمــدی 

. ند ه ا نشــد
بنــد الحاقــی 2- از ابتــدای تیرمــاه 1395 پرداخــت 
یارانــه بــه اشــخاص مشــمول ایــن تبصــره تصــرف 
در امــوال عمومــی بــوده و جــرم محســوب می شــود.
کــه  بنــد الحاقــی 3- دریافــت یارانــه توســط افــرادی 
ــه  ــه موجــب ایــن تبصــره اســتحقاق دریافــت یاران ب
 2 میــزان  بــه  نقــدی  جریمــه  مســتوجب  ندارنــد، 

برابــر مبلــغ دریافتــی می باشــد.
کلــی  سیاســت های  اجــرای  در   -4 الحاقــی  بنــد 
منابــع  ملــی  تولیــد  تقویــت  و  مقاومتــی  اقتصــاد 
بــه  ایــن تبصــره   1 بنــد الحاقــی  از اجــرای  حاصــل 

می شــود: هزینــه  ذیــل  ح  شــر
تســهیات  ســود  یارانــه  جهــت  درصــد   30 الــف- 
پوشــش  تحــت  خانوارهــای  اولویــت  بــا  اشــتغال 
کمیتــه امــداد حضــرت امام خمینــی)ره( و بهزیســتی 
غ التحصیــان  و ایثارگــران و رزمنــدگان معســر و فار

جوانــان و  دانشــگاهی 
ســود  یارانــه  پرداخــت  جهــت  درصــد   35 ب- 
متوســط  و  کوچــک  واحدهــای  بــه  تســهیات 
و  فنــی  خدمــات  کشــاورزی،  معدنــی،  صنعتــی، 

صادراتــی و  گردشــگری  مهندســی، 
ج- 15 درصــد جهــت حمایــت از نوســازی صنایــع بــا 

کاهــش مصــرف شــدت انــرژی رویکــرد 
و  مشــوق ها  ارایــه  جهــت  درصــد   20 د- 

صادراتــی زیرســاخت های 
کــه تعــداد فرزنــدان  بنــد الحاقــی 5- خانوارهایــی 
باشــند  بیشــتر  و  نفــر   5 آن هــا  تکفــل  تحــت 
هــر  بــا  و  بــوده  ج  خــار تبصــره  ایــن  شــمول  از 
برخــوردار  یارانــه  از  آن هــا  تقاضــای  بــا   درآمــدی 

هستند.
دولــت موظــف اســت در تشــخیص خانوارهــای ســه 
دهــک اول درآمــدی تعــداد جمعیــت خانــوار را مــورد 

توجــه قــرار دهــد.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت   -6 الحاقــی  بنــد 
گــزارش  اجتماعــی موظــف اســت هــر 3 مــاه یکبــار 
اجــرای ایــن تبصــره را بــه مجلــس شــورای اســامی 

کنــد. ارایــه 
کــه واجــد شــرایط  کســانی  کلیــه  الحاقــی 7-  بنــد 
دولــت  بــه  می تواننــد  هســتند،  یارانــه  دریافــت 
کــه یارانــه آن هــا را بــه افــراد نیازمنــد  اجــازه دهنــد 
اســتانی  عمرانــی  ح هــای  طر یــا  عــام  یــا  خــاص 

دهنــد. انتقــال 
ــف  ــا 136 رأی موافــق، 40 رأی مخال ایــن تبصــره ب
ع 195 نماینــده حاضــر در  و 5 رأی ممتنــع از مجمــو

مجلــس، بــه تصویــب رســید.

گزارش ویژه

  یکــی از خواســت های مهــم و بــه حــق مــردم 
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده 

قیمــت  کاهــش  برجــام،  از  پــس  دوران  در 
خــودرو و افزایــش کیفیــت خودروهــای داخلــی اســت. البتــه ایــن 
کنــون نه تنهــا محقــق نشــده، بلکــه خودروســازان بــه  خواســته تا
شــدت بــر افزایــش قیمــت و روال کیفــی ســابق خود اصــرار دارند. 
کارشناســان اقتصــادی رقابتــی شــدن بــازار  کــه بیشــتر  در حالــی 
امــا  می داننــد،  اجتناب ناپذیــر  صنعــت  ایــن  بــرای  را  خــودرو 
ــه  ــال راحــت فقــط ب ــا خی ــان خودروســازان بی رقیــب و ب همچن
معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان  می اندیشــند.  بیشــتر  ســود 
کیفیــت آن هیچ گونــه همخوانــی ای  قیمــت خــودرو در ایــران بــا 
نــدارد و باالخــره بایــد ایــن قیمــت روزی واقعــی شــود و انحصــار 
ج شــود.  خــودرو از دســت دو غــول صنعــت خــودروی ایــران خــار
پــس از برجــام و امضــای قراردادهــا بــا شــرکت هایی همچــون 
کیفــی خــودرو شــاهد  پــژو انتظــار می رفــت حداقــل در بحــث 
تحــول باشــیم؛ امــا بــازار پرســود واردات قطعــات و لــوازم یدکــی 
بی کیفیــت چینــی ســبب شــده مافیــای خــودرو در ایــران بــه 
کیفیــت نــرود تــا نه تنهــا انحصــار   هیــچ وجــه زیــر بــار افزایــش 

پا برجا بماند، بلکه کیفیت هم روزبه روز کمتر شود.
کیفی خودرو گزارش    

کارشناســان خــودرو همــواره  کــه  از بحث هــای مهمــی  یکــی 
کــه  کیفــی خودروســت  گــزارش  ح می کننــد اعــام منظــم  مطــر
نه تنهــا مدت هاســت اعــام نشــده، بلکــه هربــار خودروســازان 
کارشــناس صنعــت خــودرو  از اعــام آن طفــره می رونــد. یــک 
باعــث  پــرده  پشــت  موضوعــات  و  دالیــل  بعضــی  می گویــد: 
کیفیــت خودروهــای داخلــی بــه طــور  گــزارش ارزیابــی  کــه  شــده 
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  امینــی  امــراهلل  نشــود.  منتشــر  منظــم 
کیفیــت بســیاری از خودروهــای داخلــی پاییــن  اظهــار می کنــد: 

را  ایــن موضــوع  گرفتــه  کیفــی صــورت  ارزیابی هــای  و  اســت 
ارزیابی هــای  براســاس  اینکــه  بیــان  بــا  وی  می کنــد.  تاییــد 
صورت گرفتــه بســیاری از خودروهــای داخلــی در پایین تریــن 
کیفــی قــرار دارنــد، می افزایــد:  متاســفانه خودروســازان بــه  ســطح 
کیفیــت  دلیــل انحصــاری بــودن بــازار، انگیــزه ای بــرای ارتقــای 
کیــد  ندارنــد. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی تا
گــزارش  کــه  می کنــد: موضــوع تاســف برانگیز دیگــر ایــن اســت 

وضعیــت کیفــی خودروهــای تولیــدی در کشــور نیــز بــه دالیلی به 
صــورت منظــم منتشــر نمی شــود. ایــن وضعیــت در حالــی اســت 
کــه از جدیدتریــن وضعیــت  کــه ایــن حــق مصرف کننــدگان اســت 
گاهــی  آ کننــد  انتخــاب  می خواهنــد  کــه  خودرویــی  کیفــی 
گســترده  داشــته باشــند. امینــی بــا بیــان اینکــه انتشــار منظــم و 
گرفتــن  کیفــی خودروهــا، باعــث تحــت فشــار قــرار  وضعیــت 
کیفیــت خواهــد شــد، خاطرنشــان  خودروســازان بــرای اصــاح 

خــود  کیفیــت محصــوالت  قبــال  در  بایــد  کــرد: خودروســازان 
کیفــی  گزارش هــای ارزیابــی  پاســخگو باشــند و انتشــار منظــم 

قــدم اول در ایــن راه اســت.
  شفاف سازی

گــر واقعــا دولــت در  بــا توجــه بــه عــدم پاســخگویی خودروســازان ا
پــی شفاف ســازی اســت، انتظــار مــی رود خــود دولــت بــا اســتفاده 
کیفــی خودروهــا را بــه اطــاع  کارشناســان مســتقل، وضعیــت  از 
ــه نوعــی یــک اعــام جنــگ  کار ب ــد ایــن  مــردم برســاند؛ هــر چن
مســتقیم از ســوی دولــت اســت، امــا می توانــد تلنگــری باشــد بــر 
دیــوار بلنــد مافیــای خــودرو. هــر چنــد ایــن جنــگ از آغــاز فعالیــت 
کامــا آشــکارا در جریــان اســت و حتــی همیــن  دولــت یازدهــم 
چنــد روز پیــش در اقدامــی عجیــب، اعضــای شــورای رقابــت 
کردنــد و در ســطل زبالــه انداختنــد.  نامــه وزیــر صنعــت را پــاره 
و  مســتقل  نهــاد  یــک  عنــوان  بــه  رقابــت  شــورای  اعضــای 
فراقــوه ای عمــل می کننــد، امــا رفتارهــای اینچنینــی دردی را 
ــم  ــرا ه ــب ماج ــه جال ــرد. نکت ک ــد  ــردم دوا نخواه ــکات م از مش
از موضوعــات درون  وقتــی خبرنــگاران خواســتند  اینجاســت 
نامــه باخبــر شــوند، اعضــای شــورای رقابــت بــا ســر بــاز زدن از 
کردنــد ایــن نامــه دور انداختــه شــده و دیگــر  افشــای نامــه اعــام 

در دســترس نیســت.
  رقابتی شدن بازار خودرو

از  حــال  و  گذشــته  در  دولــت  حــد  از  بیــش  حمایت هــای 
خودروســازان داخلــی، خــود یکــی از عوامــل اصلــی وضعیــت 
کــه  بــازار خــودرو همان گونــه  کاف ســردرگم  اســت و  کنونــی 
همــه کارشناســان ایــن صنعــت اعتقــاد دارنــد، فقــط بــا بــاز شــدن 
درهــای تجــارت خــودرو و خــروج از انحصــار در نتیجــه رقابتــی 

شــدن بــازار خــودرو بــاز خواهــد شــد.

سرنوشت مبهم بازار خودرو در سال 95

خودروسازان علیه دولت یا علیه مردم؟!

جریــان  در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
بنــد  در  کشــور  کل   95 بودجــه  الیحــه  بــه  رســیدگی 
درآمــدی از تبصــره ایــن الیحــه، قیمــت خرده فروشــی 
ــر اســاس  ــد. ب ــی را افزایــش دادن خ ســیگار واردات ــر هــر ن

ایــن مصوبــه از ابتــدای ســال 1395 بــه 
ســیگار  نــخ  هــر  خرده فروشــی  قیمــت 
وارداتــی مبلــغ 500 ریــال و تولیــد مشــترک 
مبلــغ  داخلــی  تولیــد  و  ریــال   350 مبلــغ 
اضافــه  عــوارض  عنــوان  بــه  ریــال   100
امــور  وزارت  همچنیــن  می شــود. 
اقتصــادی و دارایــی مکلــف اســت مبالــغ 

مزبــور را از واردکننــدگان و تولیدکننــدگان حســب مــورد 
ردیــف  ع  موضــو عمومــی  درآمــد  حســاب  بــه  و  اخــذ 
کنــد.  واریــز  قانــون  ایــن   5 شــماره  جــدول   160155
ــی اصــل  کل همچنیــن در اجــرای قانــون سیاســت های 
44 قانــون اساســی و بــا عنایــت بــه لغــو قانــون انحصــار 

دولتــی دخانیــات مصــوب 29/ 12/ 1307 و اصاحــات 
بعــدی آن، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف 
گونــه وجــوه دریافتــی  ــرای وصــول خالــص هــر  اســت ب
نگاشــت  تمــام  بابــت  ایــران،  دخانیــات  شــرکت 
انحصــار  حقــوق  ســایر  و  )هولوگــرام( 
الزم  تاریــخ  از  پــس  دخانــی  محصــوالت 
ســهام  گــذاری  وا مصوبــه   شــدن   االجــرا 
شــرکت مزبــور، بابــت رد دیــون صنــدوق 
بــر  فــوالد  کارکنــان صنعــت  بازنشســتگی 
گــزارش حســابرس اقــدام و وجــوه  اســاس 
مزبــور را بــه حســاب درآمــد عمومــی نــزد 
کنــد. همچنیــن وزارت  کشــور واریــز  کل  خزانــه داری 
صــدور  از  حاصــل  درآمدهــای  اســت  موظــف  صنعــت 
بابــت  دریافتــی  دولتــی  حقــوق  گونــه  هــر  و  مجوزهــا 
واردات و تولیــد محصــوالت دخانــی را طــی ســال 95 

کنــد. بــه ردیــف درآمــدی مذکــور واریــز 

افزایش عوارض سیگار وارداتی و داخلی
گران می شود سیگار 

گنــدم در ســال جــاری ممنــوع  بــا توجــه بــه اینکــه واردات 
اعــام شــده اســت، رییــس اتحادیــه نان هــای فانتــزی 
آزاد  آرد  و  گنــدم  کــه  بــه صنایعــی  پــس  ایــن  از  گفــت: 
ــا تخفیــف 350  گنــدم ب کیلوگــرم  اســتفاده می کننــد، هــر 

عرضــه  تومــان   900 قیمــت  بــه  تومانــی، 
مانــع  دولــت  اقــدام  همیــن  کــه  می شــود 
از افزایــش قیمــت نــان شــد. محمدجــواد 
بخشــنامه  براســاس  کــرد:  اظهــار  کرمــی 
یارانــه ای  گنــدم  قیمــت  دولــت،  هیئــت 
ولــی  اســت؛  گذشــته  ســال های  هماننــد 
کــه بــه قیمــت 1250 تومــان  گنــدم آزادی 

خریــداری می کردیــم، بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات 
گنــدم، از ایــن پــس کیلویــی 900 تومــان عرضــه می شــود. 
وی افــزود: دولــت بــه صنایعــی مثــل نانوایــان یــا قنــادان 
بــه  را  گنــدم  می کننــد،  اســتفاده  آزاد  آرد  و  گنــدم  کــه 
کیلویــی 900 تومــان می فروشــد و  ــی یعنــی  قیمــت جهان

همیــن موضــوع باعــث می شــود افزایــش قیمــت نــان در 
گفــت: بــا توجــه بــه  کرمــی  ســال جــاری نداشــته باشــیم. 
کارگــری، بیمــه و ســایر  این کــه همه ســاله هزینه هــای 
ــت  ــش قیم کاه ــا  ــد، ب ــش می یاب ــد افزای ــای تولی مولفه ه
خ نــان در ســال جــاری افزایــش  گنــدم، نــر
نان هــای  اتحادیــه  رییــس  نمی یابــد. 
بیــان  نیمه حجیــم(  و  )حجیــم  فانتــزی 
کــرد: البتــه بهتــر بــود دولــت یکسان ســازی 
را در همــه نانوایی هــا اعمــال می کــرد؛ چــرا 
کار، دیگــر نانوایی هــای دولتــی  کــه بــا ایــن 
را  یارانــه ای خــود  آردهــای  نمی توانســتند 
بــه قیمــت زیــادی بــه نانوایی هــای آزادپــز شــده بفروشــند 
و رقابــت ســالمی بــه وجــود می آمــد. وی بــا بیــان اینکــه 
100 درصــد نانوایی هــای فانتــزی آزادپــز شــده اند، اظهــار 
کــه البتــه  کل نانوایی هــا، آزادپــز شــدند  کــرد: 15 درصــد از 

رونــد آزادپــزی نانوایــان متوقــف شــد. 

کیمیــای وطــن، نماینــدگان در صحــن علنــی دیــروز )سه شــنبه 31  گــزارش  بــه 
کشــور بــا  کل  فروردیــن مــاه( مجلــس در جریــان بررســی الیحــه بودجــه ســال 95 
کشــور  کل  الحــاق متنــی بــه تبصــره 7، بخــش هزینــه ای الیحــه بودجــه ســال 95 
کردنــد. بــه موجــب ایــن مصوبــه، بــه منظــور رد بخشــی  را بعــد از بررســی تصویــب 
از دیــون دولــت بــه صنــدوق بازنشســتگی فــوالد، دولــت مکلــف اســت بــرای تأدیــه 
کنــد  18 هــزار میلیــارد ریــال از محــل درآمدهــای عمومــی دولــت در ســال 95 اقــدام 
تــا بــرای پرداخــت حقــوق بازنشســتگان اقــدام شــود. رقــم مزبــور در حســاب های 
فــی مابیــن دولــت و ایــن صنــدوق منظــور می شــود؛ بنــد مذکــور جایگزیــن جــدول 
گمــرک جمهــوری اســامی  18 پیشــنهادی دولــت می شــود. نماینــدگان همچنیــن 
کاالهــای وارداتــی از همــان  کردنــد بــرای اســترداد حقــوق ورودی  ایــران را مکلــف 
گمرکــی مصــوب 22  ع مــواد 66 و 68 قانــون امــور  مــواد و قطعــات وارداتــی موضــو
کــه تــا پایــان ســال  آبــان 90 ظــرف مــدت 15 روز از محــل تنخــواه دریافتــی از خزانــه 
کنــد. همچنیــن نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  تســویه می کنــد، اقــدام 
ــا افزایــش حقــوق ورودی واردات محصــوالت فــوالدی  ــد ب کردن ــت را مکلــف  دول
و نیــز عــوارض صــادرات مــواد خــام معدنــی مرتبــط بــا زنجیــره تولیــد فــوالد بــه 
کار و  میــزان دو و نیــم درصــد، صددرصــد منابــع حاصلــه را بــه وزارت تعــاون، 
رفــاه اجتماعــی بــرای پرداخــت مســتمری بازنشســتگان فــوالد اختصــاص دهــد.

بــا وجــود بارندگی هــای اخیــر، ســه اســتان اصفهــان، شــیراز و بوشــهر 
کیمیــای وطــن  گــزارش  هنــوز در وضعیــت قرمــز خشکســالی هســتند. بــه 
اخیــر  باندگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  کرمانشــاه  حمیدرضــا چیت چیــان در 
گفــت: خوشــبختانه ایــن بارندگی هــا موجــب شــد تــا بســیاری از ســدهای 
کشــور میــزان ذخیــره  کننــد. در حــال حاضــر بیشــتر ســدهای  کشــور ســرریز 
گنجایــش آب جدیــد را ندارنــد و شــاید تنهــا  آب بســیار خوبــی دارنــد و 
کمبــود آب  چنــد ســد بــه ایــن شــکل نباشــد. وی بــا بیــان اینکــه مشــکل 
گفــت: امیدواریــم در باقی مانــده فصــل  کشــور وجــود دارد،  هنــوز هــم در 
کمبــود  آبــی، بارندگی هــای مطلــوب همچنــان ادامــه داشــته باشــد تــا 
گــر بارندگی هــا در ادامــه فصــل  آب جبــران شــود. چیت چیــان افــزود: ا
آبــی بــه همیــن منــوال ادامــه داشــته باشــد، وضعیــت خوبــی را در فصــل 
گرمــا خواهیــم داشــت. وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود ایــن بارش هــا هنــوز 
گفــت: متاســفانه  برخــی اســتان ها در وضعیــت قرمــز خشکســالی هســتند، 
ــد.  کمبــود آب دارن اســتان های اصفهــان، شــیراز و بوشــهر هنــوز مشــکل 
ح آبــی حــال حاضــر  گرمســیری را بزرگ تریــن طــر ح  وی همچنیــن طــر
ح می توانــد دســتمایه توســعه  کــرد و ادامــه داد: ایــن طــر کشــور معرفــی 

ــود. ــور ش کش ــرب  ــه غ ــی در منطق ــادی و اجتماع اقتص

کــه نهایــی شــدن آن از زمســتان ســال قبــل تــا دومیــن مــاه  قــراردادی 
ــر  ــت س ــود را پش ــر خ ــای آخ گام ه ــرانجام  ــده، س ــول انجامی ــه ط ــار ب از به
ــه نخســتین هواپیماهــای نوســاز مســافرتی  ــذارد و نتیجــه آن تجرب می گ
و  حمــل  وزیــر  بــود.  خواهــد  میــادی  جــاری  ســال  در  ایرانی هــا  بــرای 
از  پــس  ایرفرانــس  بــه همــراه نخســتین هواپیمــای  کــه  فرانســه  نقــل 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  بــا  گذشــته  روز  آمــده،  تهــران  بــه  ســال  هشــت 
گره گشــایی در یکــی از  کــه می توانــد بــه  کراتــی را انجــام داد  ایــران مذا
منجــر  ایــران  گذشــته  ســال های  اقتصــادی  قراردادهــای  بزرگ تریــن 
کــه در جریــان ســفر زمســتان  ایربــاس  شــود. پیش قــرارداد خریــد 118 
گام هــای  روزهــا  ایــن  امضــا رســید،  بــه  فرانســه  بــه  رییــس جمهــوری 
کشــور  نهایــی خــود را پشــت ســر می گــذارد و ســخنان رســمی وزرای دو 
ــه  ــرای نتیج ــرف ب ــاد دو ط ــای زی ــان از امیدواری ه ــه، نش ــران و فرانس ای
کار ظــرف چنــد هفتــه آینــده دارد. هرچنــد طوالنــی شــدن  بخــش شــدن 
فراینــد تبدیــل قــرارداد ابتدایــی بــه توافــق نهایــی باعــث شــد برخــی بــه 
کننــد، امــا بــه نظــر می رســد  ح ابــراز تردیــد  اجرایــی بــودن نهایــی طــر
کــه حــاال تمامــی  مســایل فنــی، اقتصــادی و البتــه سیاســی در بیــن بــوده 

آن هــا در حــال نهایــی شــدن هســتند.

پرداخت مطالبات بازنشستگان فوالد

اپل، سامسونگ را به خدمت گرفت
سامســونگ در حــال ســاختن 100 میلیــون صفحــه نمایــش OLED بــرای آیفــون 7s Plus اســت. ظاهــرا سامســونگ یــک خــط 

تولیــد کامــل در کارخانــه آســیایی خــود بــرای تهیــه ایــن ســفارش تعییــن کــرده اســت.

در قاب تصویر

راه فرود ایرباس ها سرانجام هموار می شوداصفهان، شیراز و بوشهر در وضعیت »قرمز«

کلیک

اخبار کوتاه

گوشی هوشمند  چگونه یک 
خوب بخریم؟

خــوب  گوشــی  یــک  بــرای خریــد     
سرویس فرهنگی

 آیدین بهاری 
نیســت؛  کافــی  زیــاد  پــول  فقــط 
گوشــی مناســب بخریــد  بــرای اینکــه بتوانیــد یــک 
ــا  ــد. حتم ــاج داری ــادی احتی ــای زی کتوره ــه فا ــما ب ش
کتورهایــی؟ مــا شــما را بــا برخــی از  می پرســید چــه فا

کتورها آشنا می کنیم. این فا
اســت،  کشــور  کــدام  ســاخت  تلفــن  اینکــه   -
اهمیتــی نــدارد. آنچــه مهــم اســت اصــل بــودن و 
نــو بــودن دســتگاه اســت. مســایل مربــوط بــه محــل 
کــه برخــی  گوشــی، در واقــع ترفنــدی اســت  ســاخت 
کار  گران فروشــی بــه  فروشــندگان غیرمتعهــد بــرای 

می برنــد.
گوشــی لــوازم  گــر تمایــل داریــد در هنــگام خریــد  - ا
بدنــه  قــاب  یــا  نمایشــگر  محافــظ  مثــل  جانبــی 
قیمــت  بــه  بــازار،  بــه  رفتــن  از  قبــل  کنیــد،  تهیــه 
کنیــد. امــروزه بیشــتر تلفن هــای  آن هــا نیــز توجــه 
دارنــد  مقــاوم  بســیار  نمایشــگرهایی  بــاال  رده 
بی نیــاز  تلقــی  و  پاســتیکی  محافظ هــای  از   کــه 

هستند.
اندرویــدی  تلفن هــای  روی  اپلیکیشــن  نصــب   -
آیفــون و وینــدوز فون هــا بســیار ســاده و راحــت اســت 
و نیــازی نیســت شــما هزینــه هنگفتــی بــرای نصــب 

ــه فروشــنده بپردازیــد. آن هــا ب
گــر قصــد خریــد از بــازار را داریــد، حتمــا پیــش از  - ا
آنایــن فروشــگاه های  طریــق  از  خریــد  بــه   اقــدام 
کنیــد تــا حــدود قیمــت دســتگاه  قیمت هــا را چــک 

مدنظرتــان را بدانیــد.
کــدام  هــر  قیمــت  کــه  باشــید  داشــته  توجــه   -
اســاس  بــر  لیســت  در  هوشــمند  گوشــی های  از 
گفتــه شــده اســت. بــرای  مشــخصات آن دســتگاه 
هوشــمند  گوشــی  یــک  مشــخصات  در  گــر  ا مثــال 
دو  از  پشــتیبانی  یــا  گیگابایــت   32 حافظــه  مقــدار 
ــن  ــا همی ــب ب ــت متناس ــده، قیم ــر ش کارت ذک ــیم  س
نســخه اســت. ممکــن اســت نســخه های دیگــر از 
ــا بیشــتر  کمتــر ی ــا حافظــه ذخیره ســازی  گوشــی ب آن 

باشــند. داشــته  باالتــری  یــا  پاییــن  قیمــت 
خریــد  زمــان  کــه  چالش هایــی  از  دیگــر  یکــی   -
هســتید روبــه رو  آن  بــا  هوشــمند   گوشــی های 
از  دوربیــن  گــر  ا اســت.  دســتگاه  دوربیــن  بخــش 
اهمیــت بســیار زیــادی در انتخــاب شــما برخــوردار 
گوشــی های  اســت، بهتریــن دوربیــن را می توانیــد بــا 

پرچمــدار در اختیــار داشــته باشــید.
کنیــد قبــل از انتخــاب دســتگاه، آن  - حتمــا ســعی 
را از نزدیــک در دســت بگیریــد و مــوردی را انتخــاب 
کــه نزدیکــی بیشــتری بــا ســلیقه و ترجیــح شــما  کنیــد 

دارد.

 بودجه 95 در بهارستان
 بسته شد

واحــده  مــاده  تصویــب  بــا  مجلــس  نماینــدگان 
بودجــه  کل  کشــور،   1395 ســال  بودجــه  الیحــه 
بــرای  را  آینــده  تومانــی ســال  میلیــارد  هــزار   978
بــر  کردنــد.  ارســال  نگهبــان  شــورای  بــه  بررســی 
کشــور  ایــن مــاده واحــده، بودجــه 1395  اســاس 
 9785529974000000 بــر  بالــغ  منابــع  حیــث  از 
ریــال )نــه میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و پنــج هــزار 
ــاد  ــد و هفت ــارد و نهص ــه میلی ــت و ن ــد و بیس و پانص
بالــغ  از حیــث مصــارف  ریــال( و  و چهــار میلیــون 
و  میلیــون  )نــه  ریــال   9785529974000000 بــر 
هفتصــد و هشــتاد و پنــج هــزار و پانصــد و بیســت و 
نــه میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون ریــال( 

ح زیــر اســت: بــه شــر
لحــاظ  از  دولــت  عمومــی  بودجــه  منابــع   - الــف 
و  ســرمایه ای  دارایی هــای  گــذاری  وا و  درآمدهــا 
مالــی و مصــارف بودجــه عمومــی دولــت از حیــث 
هزینه هــا و تملــک دارایی هــای ســرمایه ای و مالــی 
بالــغ بــر 3 میلیــون و 354 هــزار و 895 میلیــارد و 

میلیــون شــامل:   145
1-منابــع عمومــی بالــغ بــر 2 میلیــون و 943 هــزار و 

937 میلیــارد و 199 میلیــون ریــال
و  وزارتخانه هــا  اختصاصــی  2-درآمدهــای 
موسســات دولتــی بالــغ بــر 410 هــزار و 957 میلیــارد 

ریــال میلیــون   946 و 
و  بانک هــا  دولتــی،  شــرکت های  بودجــه    - ب 
لحــاظ  از  بــه دولــت  وابســته  انتفاعــی  موسســات 
بــر 6  درآمدهــا و ســایر منابــع تامیــن اعتبــار بالــغ 
میلیــون و 828 هــزار و 171 میلیــارد و 863 میلیــون 
ــغ  ریــال و از حیــث هزینه هــا و ســایر پرداخت هــا بال
ــر 6 میلیــون 828 و 171 میلیــارد و 863 میلیــون  ب

ــال. ری

اتحادیه اروپا به دنبال لغو 
تحریم های ایران ایر

کارشناســان  میــادی  آینــده  مــاه  اروپــا  اتحادیــه 
تــا  کــرد  ایــران اعــزام خواهــد  بــه  امنیــت پــرواز را 
ارزیابــی  مــورد  را  ایران ایــر  شــرکت  هواپیماهــای 
کــوب آداموویــچ، ســخنگوی  فنــی قــرار دهنــد. جا
کــه بــازوی اجرایــی اتحادیــه اروپــا  کمیســیون اروپــا 
گفــت: ایران ایــر در  اســت بــه وال اســتریت ژورنــال 
ســال 2010 بــه دلیــل نگرانی هــای ایمنــی مربــوط 
گرفــت؛ امــا  بــه هواپیماهایــش در لیســت ســیاه قــرار 
12 فرونــد از هواپیماهــای ایــن شــرکت از ممنوعیت 
مذکــور معــاف بــوده و بــه ایران ایــر امــکان داده انــد 

کنــد.  ــا را حفــظ  ــه اروپ خدمــات پــرواز ب
اتفــاق  کنــون  ا کــه  آنچــه  افــزود:  ادامــه  در  وی 
مــه  مــاه  در  فنــی  ارزیابی هــای  انجــام  می افتــد، 
مشــکات  ایران ایــر  آیــا  شــود  مشــخص  تــا  اســت 
بــه  پروازهــا  ایمنــی  اســت.  کــرده  حــل  را  ایمنــی 

نیســت. مربــوط  ایرالیــن  یــک  ملیــت 

حتما بخوانید!
3نان فانتزی گران نمی شود چهارشنبـــــه  01 اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 135 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گندم برای نانوایان تخفیف قیمت 
گران نمی شود نان فانتزی 

گاز )تومان( قیمت انواع اجاق 

اجاق گاز 5 شعله 15120 
تیتانیوم بلومبرگ

اجاق گاز 5 شعله اورانوس 
اسنوا

178,000

155,000

1,020,000

295,000

1,170,000

1,170,000

2,290,000

اجاق گاز 5شعله لعاب رومینا 
اسنوا

اجاق گاز 5 شعله طرح فر 
آرابهین پارس

اجاق گاز پنج شعله فردار 
لئو 505 استیل رزگاز

اجاق گاز دو شعله توکار 630 
آبسال

اجاق برقی القایی 
16DE060 ارکید



مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:
پوشش رویدادهای اصفهان 

در شبکه های سراسری
بــرای  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
نخســتین بار، معــاون ســیمای رســانه ملــی و مدیــران بیــش 
ظرفیت هــای  شــناخت  بــرای  ســیما  و  صــدا  شــبکه   10 از 
در  کالنشــهر  ایــن  رویدادهــای  بهتــر  پوشــش  و  اصفهــان 
شــبکه های سراســری رســانه ملــی بــه نصف جهــان ســفر 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  بــه  کردنــد. 
اصفهــان، هــادی نباتی نــژاد بــا اشــاره بــه حضــور مدیــران 
کــرد: ایــن ســفر بــه دنبــال  صــدا و ســیما در اصفهــان اظهــار 
ارتبــاط  بــه  توجــه  بــا  و  جمالی نــژاد  دکتــر  رســمی  دعــوت 
چنــد  طــی  اصفهــان  شــهری  مدیریــت  خــوب  و  مســتمر 
گذشــته و حضــور شــبکه های مختلــف صــدا و ســیما  مــاه 
در نصــف جهــان انجــام شــد. وی بــا بیــان اینکــه حضــور 
مدیــران شــبکه های مختلــف صــدا و ســیما در اصفهــان 
کالنشــهر  ایــن  بــرای  را  جدیــدی  فرصت هــای  و  رویکــرد 
گفتمــان  مهیــا می کنــد، ادامــه داد: بــا توجــه بــه رویکــرد و 
جدیــد مدیریــت شــهری اصفهــان مبنــی بــر دانش محــوری 
در  ملــی  رســانه  به ویــژه  گروهــی  رســانه های  نقــش  و 
بــرای  الزم  زمینه ســازی  ایجــاد  و  گفتمــان  ایــن  تبییــن 
آن، ایــن ســفر از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. مدیــر 
کــرد: جلســه  روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان تصریــح 
مدیــران رســانه ملــی بــا شــهردار و اعضــای شــورای شــهر 
مدیــران  و  شــد  برگــزار  صمیمــی  فضایــی  در  اصفهــان 
ظرفیت هــای  بــه  پرداختــن  بــرای  مختلــف  شــبکه های 
نصــف جهــان در هفتــه نکوداشــت اصفهــان و رویدادهــای 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  کردنــد.  آمادگــی  اعــالم  دیگــر  مهــم 
رســانه  و  اصفهــان  شــهرداری  بیــن  الزم  هماهنگی هــای 
ملــی در ایــن جلســه برقــرار شــد تــا رویدادهــای اصفهــان 
بــه صــورت ملــی پوشــش داده شــود، ادامــه داد: در ایــن 
جلســه، دغدغه هــا و ظرفیت هــای موجــود اصفهــان توســط 
مجموعــه مدیریــت شــهری بیــان و قــرار شــد اصفهــان بیــش 
از پیــش در رســانه ملــی حضــور داشــته باشــد. نباتی نــژاد 
ــا  ــه اینکــه برقــراری ارتبــاط رســانه ای ب ــا اشــاره ب در ادامــه ب
پیشــبرد  بــرای  برون مــرزی  و  ملــی  اســتانی،  رســانه های 
از دغدغه هــای  اصفهــان،  شــهردار  دانش محــور  گفتمــان 
اســت اصفهــان  شــهرداری  عمومــی  روابــط   مجموعــه 
ــا  ــتی ب ــن نشس ــا چنی ــد ت ــالش ش ــبب ت ــن س ــه همی ــت: ب گف
ــزار  ــی برگ ــی رســانه مل ــران شــبکه های تلویزیون حضــور مدی
علی اصغــر  بــر  عــالوه  دیــدار  ایــن  در  اســت  گفتنــی  شــود. 
مدیــران  ملــی،  رســانه  ســیمای  معــاون  پورمحمــدی، 
شــبکه های یــک، دو، چهــار، تهــران، جــام جــم، نســیم 
نمایــش، افــق، اقتصــاد، مســتند، ســالمت و رییــس مرکــز 
نمایــش ســیما و مدیــر تامیــن برنامه هــای خارجــی ســیما 

داشــتند. حضــور 

شهرداری

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با 

رییس شورای اتحادیه  انجمن های اسالمی 
دانش آموزان کشور

»بهار وصل« در بهار طبیعت

گــون گونا  هــر ســاله بــه مناســبت های 
کیمیای و طن 

امیر عباس زاده
بــه  دارنــد  توفیــق  دانش آمــوزان 
از  و  شــوند  شــرفیاب  انقــالب  معظــم  رهبــر  محضــر 
رهنمودهــای ایشــان بهــره ببرنــد؛ امســال نیــز در اولیــن 
کاروان اعضــای اتحادیــه انجمن هــای اســالمی  دیــدار، 
روز  اولیــن  در  کشــور  سراســر  دانش آمــوزی 
امــام  بــا ســعادت  اردیبهشــت ماه و در آســتانه میــالد 

علی)ع( به دیدار رهبر انقالب می شتابند. 
بــه همیــن بهانــه بــا مهــدی فوقــی، رییــس شــورای 
ــوزان  ــالمی دانش آم ــای اس ــه انجمن ه ــزی اتحادی مرک
ایــن  جزییــات  از  تــا  پرداختیــم  گفت وگــو  بــه  کشــور 
دیــدار باخبــر شــویم. رییــس شــورای مرکــزی اتحادیــه 
دربــاره  کشــور  دانش آمــوزان  اســالمی  انجمن هــای 
گفــت: بــه لطــف پــروردگار متعــال دیــدار  ایــن دیــدار 
بــا  اســالمی  انجمن هــای  دانش آمــوزان  اختصاصــی 
گردیــد و دانــش آمــوزان  رهبــر معظــم انقــالب فراهــم 
انجمن هــای اســالمی چشــم انتظار زیــارت رهبــر معظــم 
انقــالب هســتند. امســال نیــز ماننــد هــر ســال 3000 نفــر 
اســالمی سراســر  انجمن هــای  دانش آمــوزان عضــو  از 
کشــور بــه دیــدار مقــام معظــم رهبــری خواهنــد رفــت تــا 

از بیانــات ایشــان بهره منــد شــوند. 
کــه »بهــار وصــل«  کــرد: در ایــن دیــدار   فوقــی اضافــه 
گزارش هــای خــود را  نامگــذاری شــده، دانش آمــوزان 
کــرد.  در محضــر رهبــر بــزرگ انقــالب قرائــت خواهنــد 
دل نوشــته های  گفــت:  گزارش هــا  ایــن  دربــاره  او 
در  صورت گرفتــه  فعالیت هــای  و  دانش آمــوزان 
ایــن  از  بخشــی  دانش آمــوزی  اســالمی  انجمن هــای 
گــزارش خواهــد بــود. رییــس شــورای مرکــزی اتحادیــه 
اضافــه  کشــور  دانش آمــوزان  اســالمی  انجمن هــای 
دختــر  دانش آمــوز   1000 حــدود  دیــدار  ایــن  در  کــرد: 
داشــت.  خواهنــد  حضــور  پســر  دانش آمــوز   2000 و 
رهبــری،  معظــم  مقــام  بیانــات  داشــت:  اظهــار  وی 
بــرای دانش آمــوزان  رو  پیــش  افــق  و  رویکــرد  مبیــن 

شــد. خواهــد  ســال  طــول  در  اســالمی  انجمن هــای 

گفت وگو

از  درصــد   74 حــدود  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
کــه ایــن رقــم  کشــور برداشــت می شــود  آب هــای تجدیدپذیــر 
کمیســیون  جلســه  در  کشــاورز  عبــاس  اســت.  فاجعــه  حــد  در 
کشــاورزی، آب و محیــط زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان و در 
ــا بیــان اینکــه امــکان  کشــاورزی اســتان ب جمــع فعــاالن بخــش 
وجــود  کشــاورزی  حــوزه  در  کنونــی  شــرایط  در  و خطــا  آزمــون 
و  بحــث  مســایل  تمــام  حــل  بــرای  بایــد  کــرد:  اظهــار  نــدارد، 
کیــد بــر اینکــه  گفت وگــو شــود و بــه وحــدت نظــر رســید. وی بــا تا
کشــور اســت کشــاورزی   کمبــود ســرمایه، نقــص تاریخــی بخــش 
محصــوالت  عرضــه  و  تولیــد  در  پاییــن  بهــره وری  داد:  ادامــه 
کشــاورزی در اقتصــاد و تولیــد و وابســتگی  کشــاورزی، ناپایــداری 
کشــاورزی  و تأثیرپذیــری زیــاد از آب، ســه چالــش جــدی بخــش 
کشــاورزی افــزود: در  کشــور هســتند. معــاون زراعــت وزارت جهــاد 
کشــاورزی وجــود  دنیــا یــک میلیــارد و 360 میلیــون هکتــار زمیــن 
ــاز  کمتــر از 300 میلیــون هکتــار نی کــه آب معــادل مســاحت  دارد 
اســت؛ امــا در ایــران ایــن میــزان از نظــر مســاحت 50-50  اســت؛ 
کشــاورزی، آب  کــه نیمــی از مســاحت زمین هــای  بــه ایــن معنــی 
نیــاز اســت. همچنیــن در دنیــا بیــش از 60 درصــد زمین هــای 
کشــاورزی نیازمنــد آب هســتند؛ امــا در ایــران ایــن میــزان بیــش 

از 90 درصــد اســت.
کشاورزی در دنیا تجاری نشده است    

کشــورهای دنیــا اشــاره و  کشــاورز، بــه اهمیــت امنیــت غذایــی در 
کشــورها  کــرد: موضــوع امنیــت غذایــی بــرای تمــام  خاطرنشــان 
بــدون اســتثنا، موضــوع بســیار مهمــی اســت و دولت هــا بــرای 
کشــاورزی در  ایــن موضــوع هزینــه می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
کشــاورزی  کمتــر از 8 درصــد تولیــدات  دنیــا تجــاری نشــده و تنهــا 

عنــوان  بــه  کــه  حالــی  در  دارد؛  قــرار  تجــارت  بخــش  در  دنیــا 
نمونــه 98 درصــد وســایل الکترونیکــی در تجــارت اســت. وی 
وجــود  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه گذاری  در  کــرد:  اضافــه 
کارآمــد و ماهــر و تکنولــوژی از اهمیــت  کار  منابــع مالــی، نیــروی 
خاصــی برخــوردار اســت. در دنیــا وجــود منابــع مالــی منبع توســعه 
کار انســانی  گــر نیــروی  ســرمایه ای محســوب نمی شــود؛ بلکــه ا
و تکنولــوژی وجــود داشــته باشــد، منابــع مالــی بــه دنبــال آن 
کشــاورزی  ــه وجــود خواهــد آمــد. معــاون زراعــت وزارت جهــاد  ب
ــا  ــور م کش ــه در  ک ــاری را  ــا رفت ــای دنی کج ــچ  ــرد: در هی ک ــح  تصری
می شــود  انجــام  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه  تامیــن  بــرای 

کشــاورزان داده  وجــود نــدارد و تســهیالت بانکــی بــا ســود زیــاد بــه 
نمی شــود. در ایــران دسترســی بــه ســرمایه مشــکل اســت و بــا 

کشــاورزی خوانــش نــدارد.  خ هــای بخــش  نر
کشور خارج می کند   روغن نباتی، 4میلیارد دالر ارز از 

بــازار روغــن، اولیــن واردکننــده  کشــور در  اینکــه  بــا بیــان  وی 
کــه بــه واســطه واردات  کــرد: حجــم دالری  دنیاســت، اظهــار 
ج شــده اســت در ســال های اخیــر بــه  کشــور خــار  روغــن نباتــی از 

4 میلیارد دالر در سال رسیده است.
منفــی  تجــاری  تــراز  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
شــده  بررســی  تــا 94  ســال های 79  از  کشــاورزی  محصــوالت 

و طبــق آمــار، ایــن میــزان از منفــی 2هــزار میلیــون دالر در ســال 
اســت و در  بــه منفــی 4میلیــون دالر در ســال 94 رســیده   79
کمتریــن حــد خــود و حــدود  ســال های 91 و 92 ایــن میــزان در 
کشــاورز، بــا بیــان اینکــه در 90.2  منفــی 9 میلیــون دالر بــود. 
کمتــر از  کربــن آلــی  ک هــای اســتان اصفهــان درصــد  درصــد خا
کشــور )بــه  گفــت: در اســتان های دیگــر  یــک درصــد وجــود دارد، 
کشــور( نیــز وضعیــت  غیــر از اســتان های شــمالی و شــمال غــرب 
بــه همیــن نحــو و بســیار نگران کننــده و هشــداردهنده اســت و 

بایــد دربــاره آن فعالیت هایــی انجــام شــود.
  وضعیت برداشت آب زیرزمینی فاجعه است

بــر  کــرد:  خاطرنشــان  و  اشــاره  کشــور  در  آب  بحــران  بــه  وی 
کمیســیون توســعه پایــدار ملــل متحــد   طبــق شــاخص برداشــت 
حــد  در  تجدیدپذیــر  آب هــای  از  برداشــت  درصــد   10 از  کمتــر 
درصــد   20-10 برداشــت های  و  می شــود  ارزیابــی   مطلــوب 
ــه ترتیــب  20-40 درصــد، 40-60 درصــد و بیــش از 60 درصــد ب
کــم، بحــران متوســط، بحــران زیــاد و فاجعــه  در حــد بحــران 
هســتند. در ایــران 74 درصــد برداشــت از آب هــای تجدیدپذیــر 

ــت. ــه اس ــد فاجع ــم در ح ــن رق ــه ای ک ــود  ــام می ش انج
ــران آب  ــه داد: بح ــاورزی ادام کش ــاد  ــت وزارت جه ــاون زراع  مع
ــر از ســطح ملــی اســت؛  کشــور در ُبعــد منطقــه ای بســیار حادت در 
کــه در بعضــی مناطــق و اســتان ها بحــران آب بســیار  بــه طــوری 
 55 اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورز  می شــود.  گــزارش  نگران کننــده 
کشــور را آب هــای زیرزمینــی تشــکیل  درصــد منابــع آبــی مطمئــن 
آبــی  منابــع  بــه  طبیعــی  ظرفیــت  از  بیــش  گفــت:  می دهنــد، 
کشــور ناشــی از  دســت اندازی شــده اســت و بیشــتر اتفاقــات آبــی 

دست اندازی هاســت. ایــن 

کشاورزی در اصفهان: معاون وزیر جهاد 

وضعیت برداشت آب زیرزمینی فاجعه است

گفــت: درارتبــاط بــا مباحــث فرهنگــی  اســتاندار اصفهــان 
گفتمــان  ایجــاد  نیازمنــد  مقاومتــی،  اقتصــاد  بــا  مرتبــط 
کــردن آن هســتیم. رســول  بــرای مردمــی  و بسترســازی 
کــه  زرگرپــور در جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 

بــه ریاســت نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
اصفهــان و دربــاره شــعار »اقتصــاد مقاومتــی 
کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  عمــل«  و  اقــدام 
کــه  اقتصــاد مقاومتــی چندیــن ســال اســت 
ح اســت و دولــت نیــز از ســال  کشــور مطــر در 
امــر  ایــن  بــرای  را  ویــژه ای  رویکــرد  گذشــته 
رابطــه  در  را  اقداماتــی  و  نمــوده  پیش بینــی 
اقتصــاد  کــردن  اجرایــی  و  کــردن  بــا عملــی 

اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  گرفتــه  پیــش  در  مقاومتــی 
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــاد س ــر ایج ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
کردنــد، افــزود: ایــن ســتاد فرماندهــی بــه  کیــد  مقاومتــی تا
دســتور رییــس جمهــور و بــا حکــم ایشــان بــرای معــاون اول 
کــه مدنظــر رهبــری  رییــس جمهــور تشــکیل و ســاختاری 
بــود ایجــاد شــد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

اقدامــات بســیاری در قالــب تدویــن برنامه هــا و پروژه هــا 
اقتصــاد  شــورای  در  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده  انجــام 
کشــور 12 برنامــه  اقتصــاد مقاومتــی تدویــن و تصویــب شــده 
ــا  ح ه ــداف، طر ــا اه ــن برنامه ه ــک از ای ــر ی ــرای ه ــت و ب اس
گردیــده  رویکردهــا و سیاســت ها مشــخص 
ــب  ــت و در قال ــده اس ــالغ ش ــتان ها اب ــه اس و ب
آن دســتگاه های مختلــف پروژه هــای خــود 
بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور  کرده انــد.  ح  مطــر را 
پیشــنهاد وزیــر کشــور مبنــی بــر اعــالم آمادگــی 
ح هــا  طر اجــرای  پایلــوت  بــرای  اســتان ها 
گفــت:  مقاومتــی  اقتصــاد  برنامه هــای  و 
کــه  بــود  اســتانی  اولیــن  اصفهــان،  اســتان 
ــه عنــوان پایلــوت اجــرای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی  ب
کــرد. زرگرپــور بــا بیــان اینکــه اصلی تریــن  اعــالم آمادگــی 
گفــت:  اســت،  شــهری  فضــای  بســترها،  مهم تریــن  و 
درخصــوص تبلیغــات شــهری، بسترســازی درون شــهری و 
مردمــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی در فضــای عمومی شــهرها 

تبلیغــات رســانه ای موفــق عمــل نکرده ایــم. و 

کیــد  تا کارآفرینــی  واژه  روی  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
دچــار  زمینــه  ایــن  در  امیدواریــم  و  داریــم  بســیاری 

نشــویم.  شــعارزدگی 
گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان  بــه 

ــژاد در نشســت ســتاد  دکتــر مهــدی جمالی ن
در  کارگــر  هفتــه  گرامیداشــت  هماهنگــی 
گذشــته در  از ســال  کــرد:  اصفهــان اظهــار 
هفتــه  »هــر  ح  طــر اصفهــان،   شــهرداری 
ــب آن  ــم و در قال کردی چنــد افتتــاح« را آغــاز 
بافزایــش  را  عمرانــی  پروژه هــای  ســرعت 
دادیــم تــا نشــان دهیــم تنهــا در پــی شــعار 
دادن و حــرف زدن نیســتیم. وی بــا بیــان 

ــازی  گفتمان س ــا  ــدی را ب ــای جدی ــت فض ــرار اس ــه ق اینک
کار  گفتــه می شــد  گذشــته  کــرد: در  کنیــم تصریــح  ایجــاد 
شــهرداری تنهــا مربــوط بــه بخش هــای خدماتــی اســت؛ 
پــس از آن فضــای اجتماعــی نیــز بــه جنــس شــهرداری 
کــه قــرار اســت ایجــاد  گفتمانــی  کنــون  اضافــه شــد؛ هم ا
دانش محــوری  و  دانایی محــوری  گفتمــان  شــود 

کشــور تســری  کــه قصــد داریــم آن را بــه سراســر  اســت 
از  اینکــه یکــی  بــر  کیــد  بــا تا دهیــم. شــهردار اصفهــان 
کارآفرینــی  دانش محــور  و  خــالق  شــهر  شــاخصه های 
کیــد بســیاری  کارآفرینــی تا اســت، ادامــه داد: روی واژه 
دارم و عالقــه نــدارم در ایــن زمینــه دچــار 
شــعارزدگی شــویم؛ بایــد تفاهم نامــه ای بــا 
کارهــای  ــا  کارگــری تدویــن شــود ت جامعــه 
کلیــد  مشــترکی را همــراه بــا ایــن جامعــه 
شــهروند  و  کارگــر  گــر  ا کــه  چــرا  بزنیــم؛ 
کــی  مرفهــی داشــته باشــیم، شــهر ســالم و پا

داشــت.  خواهیــم 
وی افــزود: شــهرداری اصفهــان بیشــترین 
در  می طلبــد  و  دارد  اصفهــان  شــهر  در  را  کارگــر  تعــداد 
کارگــران  زمینه هــای مختلــف از جملــه بهبــود آمــوزش 
کارهــای بســیاری را انجــام دهیــم. جمالــی نــژاد تصریــح 
و  توســعه  بهبــود،  راســتای  بتوانیــم در  امیــدوارم  کــرد: 
ــا  کارهــای مشــترکی را ب کارگــران،  ارتقــای ســطح زندگــی 

کارگــری انجــام دهیــم. مســئوالن مرتبــط در حــوزه 

شهردار اصفهان:
کارآفرینی از شاخصه های مهم شهر خالق و دانش محور است

استاندار اصفهان:
کردن اقتصاد مقاومتی موفق عمل نکرده ایم در مردمی 

حتما بخوانید!
»بهار وصل« در بهار طبیعت چهارشنبـــــه 01 اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 135 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی مزایده آ
اجرای احکام مدنی شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
ونده اجرایی کالسه 920369 ج ح / 4 له رضا قلی فرهادی جلیل بابادی  در خصوص پر
وش اموال منقول  یال به منظور فر و علیه رسول امینی بر مطالبه مبلغ 74/576/554 ر
زمندگان، نبش کوچه 29، طبقه دوم با وصف کارشناسی  به شرح ذیل به نشانی: خ ر
ذیل التذکر مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 95/2/29 از ساعت 9 
تا 9/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم، ساختمان اجرای احکام دادگستری، 
وز قبل از جلسه مزایده  ید 5 ر خ نیکبخت، جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. طالبین خر
دیع 10 % قیمت کارشناسی به  د تا با تو به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بو
دادگستری  ملی  بانک  نزد   2171290210008 شماره  به  دادگستری  سپرده  حساب 
یزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند مزایده از مبلغ  اصفهان و ارائه فیش وار

د.  ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر وع و پیشنهاد دهنده باال کارشناسی شر
ویت اموال توقیفی و با توجه به وضعیت کمی و کیفی آنها و با  یه کارشناس پس از ر نظر
یر اعالم  در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در امر قیمت گذاری بعنوان قیمت پایه بشرح ز
یاست با ال با شش صندلی و یک  نظر می نماید. 1ـ ست میز کنفرانس 6 نفره و میز ر
یاست  ر صندلی  و  یاست  ر میز  2ـ  یال   ر  18/500/000 مستعمل  یاست  ر گردان  صندلی 
وی مشکی مستعمل  نفره ر کاناپه 2  و یک  نفره پشت مستطیلی  با دو مبل تک  همراه 
با دو مبل تک نفره پشت  یاست  با میز ر یاست ساده همراه  یال  3ـ میز ر ر  14/000/000
یال  4ـ دو عدد ال سی دی مانیتور  11/500/000 ر ویه مشکی  هاللی یک کاناپه 2 نفره ر
سامسونگ  دی  سی  ال  عدد  یک   .5 یال   ر  2/500/000 مستعمل  اینچ   19 سامسونگ 
یال   جمعًا اقالم فوق الذکر به مبلغ پنجاه  32 اینچ نصب دیوار مستعمل 3/500/000 ر

یال جهت قیمت پایه مزایده میلیون ر
اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان       2116/ م الف

دادنامه
شماره     1395/01/28 تنظیم:  یخ  تار   9509970350600160 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   930746 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350600671 ونده:  پر
9309980350600671 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند شاکر محمد به  شماره 9509970350600160 خواهان: آقای امیرحسین حاضری فر
نشانی شیراز کارخانه سیمان 14 متری شقایق ک 4 پ 41  خوانده : آقای احمد عسا 
اهواز( خواسته:  وان  کار زندان مرکزی  )فعاًل  المکان  به نشانی مجهول  ای  یمه  کره سر
ونده ختم  یان ناشی از جرم  دادگاه با عنایت به محتویات پر ر و ز مطالبه وجه بابت ضر

یر مبادرت به صدور رای می نماید.  رسیدگی را اعالم و بشرح ز
به  محمد  شاکر  زند  فر حاضری  امیرحسین  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
زند ناجی بخواسته مالبه خسارات ناشی از  یمه ای فر طرفیت آقای احمد عسا کره سر
ونده  ونده و محتویات پر وع با عنایت به جامع محتویات پر جرم و تحصیل مال نامشر
و مفاد دادنامه شماره 6614-1393/5/15 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی 
وع به تحمل حبس  یق نامشر اصفهان و محکومیت خوانده به اتهام تحصیل مال ازطر
اقدام  از  اینکه خواهان مدعی است که  و  یال در حق خواهان  ر  640/000/000 مبلغ  ورد 
رسیدگی  درخواست  فوق  بشرح  دعوی  طرح  با  و  شده  وارد  وی  به  خسارات  خوانده 
یان  یه کارشناسی که میزان خسارات وارده به خواهان را در جر ده و از توجه به نظر نمو
مصون  کارشناسی  یه  نظر و  اعالم  یال  ر  120/000/000 مبلغ  کیفری  ونده  پر به  رسیدگی 
یق نشر  یه از طر از هر گونه ایراد و اعتراض باقی مانده و خوانده با وصف ابالغ اخطار
خویش  ذمه  برائت  و  خواهان  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  آگهی 
ده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندًا به ماده 18  ایراد و دفاعی ننمو
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 331 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی 
یال بعنوان اصل خواسته در  مدنی خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ر
ینه دادرسی  حق خواهان محکوم می گردد و خواهان مکلف به پرداخت ما به التفاوت هز
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  باشد  می 
وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید  همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست ر

نظر اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی     2152/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره     1394/12/19 تنظیم:  یخ  تار   9409970350102272 دادنامه:  شماره 
یت  9409980350100256 شماره بایگانی شعبه:940297  خواهان: شرکت تامکو به مدیر
زند سهراب به نشانی  یان با وکالت آقای امیرقاسم منصور زاده فر محمد ابراهیم قدیر
اصفهان ـ چهار راه وکال مقابل بانک صادرات ساختمان میالد واحد 4  خواندگان: 1. 
یای  زند منصور به نشانی مجهول المکان  2. شرکت سازه در آقای محسن کلکویی فر
یت محسن کلکویی به نشانی تهران خیابان مرتضوی ک خوش مقام  خرمشهر به مدیر
مطالبه   .3 چک   وجه  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته   3 پ   7
ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح  خسارت دادرسی  دادگاه با عنایت به محتویات پر
وکالت  با  تامکو  شرکت  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید.    می  رای  انشاء  ذیل 
زاده بطرفیت محسن کلکویی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  آقای امیرقاسم منصور
یال بابت وجه یک فقره چک به شماره 336136-92/3/26 بانضمام  1/620/000/000 ر
ینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به  خسارت هز
ونوشت مصدق چک و گواهینامه  ونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و ر محتویات پر
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
و دلیلی که  نیاورده  وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
از  ابرازی خواهان مصون  ده و مستندات  ابراز ننمو از برائت ذمه خویش باشد  حاکی 
ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519، 198، 
194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
یه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت  اصالحی صدور چک و استفسار
خسارت  بانضمام  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  1/620/000/000 مبلغ  بپرداخت  خوانده 
یخ چک تا زمان وصول  زش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تار تاخیر تادیه و ار
یق  بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طر
اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی 
رات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست  وفق مقر
وز قابل تجدید نظر  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر ر

خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.
د مومن زاده       2144/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ـ داو

دادنامه
شماره     1393/11/28 تنظیم:  یخ  تار   9309970350102044 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   930428 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350100369 ونده:  پر
دادنامه  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  داداگاه   1 شعبه   9309980350100369
خ   ، اصفهان  نشانی  به  نجفی  حسین  آقای  خواهان:     9309970350102044 شماره 
رضا  آقای  خوانده:  نجفی.   دکتر  وخانه  دار بهشت،  هشت  راه  چهار  نبش   ، رگمهر  بز
و گردشکار:  در شایان بابوکانی به نشانی مجهول المکان  خواسته: الزام به فک پالک خو
به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه 
صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص دعوی حسین نجفی به طرفیت رضا 
شایان بابوکانی بخواسته الزام خوانده نسبت به تعویض و فک پالک به شماره انتظامی 
ونده  115 ص 49 ایران 13 به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق بیع نامه عادی مورخ 92/5/13 که  و مالحظه دادخواست تقدیمی و ر
با  و  به خوانده داشته  انتظامی فوق  به شماره  ماتیز مدل 79  و  در وش خو بر فر لت  دال
توجه به پاسخ استعالم واصله از پلیس راهور که حکایت از مالکیت خواهان نسبت به 
ده و آنچه مورد  پالک موصوف دارد و با عنایت به اینکه پالک های انتظامی شخصی بو
یه و امانت در ید  ده و پالک انتظامی به عنوان عار و بو در معامله قرار می گیرد صرفا خو
ده و با مطالبه مالک آن مشارالیه مکلف به استرداد آن می باشد و با توجه به  یدار بو خر
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده 
دعوی خوناهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 519، 198، 194 قانون آیین 
دادرسی مدنی و ماده 624 و  645 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تعویض و 
فک پالک به شماره انتظامی فوق الذکر و پرداخت بابت خسارت دادرسی طبق تعرفه در 
وز پس از ابالغ  حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر

وز قابل تجدید نظرخواهی است.  قابل واخواهی و سپس ظرف بیست ر
د مومن زاده   2143/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  داو

دادنامه
ونده:  پر شماره     1394/06/04 تنظیم:  یخ  تار   9409970351000858 دادنامه:  شماره 
اله  حجت  آقای   .1 ها:  خواهان   940237 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351000203
زند سید کاظم  یشی شهرکی فر زند امیرحسین 2. آقای سید رضا قر وجنی فر کیانی بر
ـ  نیکبخت  خیابان  ـ  اصفهان  نشانی  به  یار  شهر زند  فر وزی  نور محسن  آقای  وکالت  با 
اکبر  آقای   .1 خواندگان:    37 واحد  ـ   3 طبقه  5ـ  ماکان  مجتمع  ـ  دادگستری  وی  وبر ر
زند غالم آقا به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان فالورجان ـ فالورجان  جمشید وند فر
زند  یفی فر 2. آقای فرهاد شر ـ پالک 11  ـ بن بست 2  ـ کوچه 8 متری  یعتی  ـ خیابان شر
یم به نشانی اصفهان ، چهارباغ باال ، مقابل کارخانه زمزم، مجتمع کاویان، طبقه 2،  کر
واحد 212 3. زامیاد به نشانی تهران ـ کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج ـ خیابان زامیاد 
ـ شرکت زامیاد   خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 2. الزام به فک رهن  3. الزام به تنظیم 
وزی به وکالت از  و  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محسن نور در سند خو
زند  یشی شهرکی فر زند امیر حسین و سید رضا قر وجنی فر اله کیانی بر آقایان حجت 
زند غالم  یم 2ـ اکبر جمشید وند فر زند کر یفی فر سید کاظم به طرفیت آقایان 1ـ فرهاد شر
و  رهن  فک  به  الزام  و  در خو سند  تنظیم  به  الزام  های  خواسته  به  زامیاد  شرکت  3ـ  آقا 
مطالبه خسارت، دادگاه اواًل با عنایت به اینکه حسب ماده 793 قانون مدنی هر گونه 
انتقال مال مرهونه نافذ نمی باشد و خوانده ردیف  از جمله  و اعتباری  تصرف مادی 
آخر به عنوان مرتهن، قرارداد منعقده فی ما بین سایر خواندگان را تنفیذ نکرده است 
و نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم  در بنابراین طرح دعوی الزام به تنظیم سند خو
اینکه این خوانده  با توجه به  از طرف دیگر  را فاقد وجاهت قانونی تشخیص می دهد 
ده است  وها شده بو در ده که در مقابل خواهان ها متعهد به فک رهن از خو ردیف اول بو
بنابر این دعوی الزام به فک رهن را متوجه خوانده ردیف دوم نمی داند به همین جهت 
دادرسی  آیین  قانون   84 ماده   4 بند  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  به  مستندًا 
مدنی قرار عدم استماع دعوی اول خواهان ها نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم و 
قرار رد دعوی الزام به فک رهن نسبت به خوانده ردیف دوم را صادر و اعالم می نماید 
ردیف  خوانده  به  نسبت  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  دعوی  توجه  عدم  لحاظ  به  ثانیًا 
اول مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مذکور در مورد 
خوانده ردیف اول را صادر و اعالم می نماید ثالثًا از آنجایی که خوانده ردیف اول علی 
پرداخت  بر  دال  دفاعی  و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  یه  اخطار قانونی  ابالغ  رغم 
نیز  آخر  ردیف  خوانده  دفاعیات  و  نداشته  ابراز  وها  در خو از  رهن  فک  و  مرتهن  دیون 
موید همین موضوع است بنابراین دعوی خواهان ها نسبت به خوانده مذکور در مورد 
را وارد می داند و مستندًا به مواد 219، 220، 1284، 1301 و  الزام به فک رهن  خواسته 
1324 قانون مدنی 198 و 52 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم الزام 
وهای نیسان مدل 90 نزد خوانده ردیف آخر به  در خوانده ردیف اول به فک رهن از خو
پالک های انتظامی 850731 ، 850725، 850714 همگی ایران 23 و پرداخت هشتصد و 
یال بابت حق  ینه دادرسی و مبلغ هفتصد و پنجاه و شش هزار ر یال بابت هز سی هزار ر
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید حکم صادر شده غیابی ظرف 
وز  ر ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20  یخ  تار از  وز  ر مهلت 20 
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان  از تار
تجدید  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  مهلت  ظرف  شده  صادر  قرارهای  و  اصفهان 

نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. 
یب نواز    2156/ م الف رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ ایمان غر

دادنامه
ونده:      شماره بایگانی شعبه: 940640  شماره دادنامه: 9409976836400414  شماره پر
دادگاه   4 شعبه   9209980351900878 کالسه:  ونده  پر  1394/9/16 تنظیم:  یخ  تار
خواهان:    9409976836400414 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده 
د حیدری  زند سید علی مراد با وکالت آقای محمو خانم لیلی سادات رمضانی پیانی فر
بانک ملت  وی  وبر ر امام  اول خیابان  به نشانی فالورجان  باقر  زند محمد  فر کلیشادی 
زند محسن به نشانی  ساختمان وکال واحد شماره یک  خوانده: آقای محمد ناطقیان فر
ئی پ 78  خواسته: صدور حکم طالق  تهران تهران پارس بین خ 133 و خ 135 ک موال
به  و  را اعالم  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  با توجه  وجه  دادگاه  به درخواست ز

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم  شرح ز
د حیدری کلیشادی به  زند سید علی مراد با وکالت آقای محمو لیلی رمضانی پیانی فر
طرفیت آقای محمد ناطقیان به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای 
رسیدگی  های  جلسه  و  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  که  شرح  بدین  طالق  صیغه 
دفترخانه   1371/4/1 مورخه   7569 شماره  رسمی  سند  موجب  به  است  ده  نمو اعالم 
شماره 164 اصفهان به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است ولی خوانده از بدو زندگی 
زند  چهارفر و  خواهان  کردن  رها  و  نفقه  پرداخت  عدم  و  رفتار  سوء  بر  عالوه  مشترک 
ده و موجبات عسر و حرج وی را فراهم ساخته  مشترک اقدام به مصرف مواد مخدر نمو
وط ضمن عقد نکاح نیز تخلف صورت گرفته فلذا متقاضی صدور گواهی  است و از شر
عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق گردیده است از آنجایی که آدرس خوانده 
ده است شناسایی نشده است  دعوی در محلی که خواهان در دادخواست اعالم نمو
ده و  لذا دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به نشر آگهی نمو
نیز  دفاعیه  الیحه  و  نیافته  حضور  رسیدگی  های  جلسه  در  نشرآگهی  علیرغم  خوانده 
لت  د که دال دای اظهارات شهو ده است. دادگاه با توجه به خواسته خواهان مو ارائه ننمو
وج )خوانده( دارد مالحظه توافق نامه عادی فیما بین  بر ترک زندگی مشترک از ناحیه ز
طرفین که حکایت از صحت ادعای خواهان مبنی بر اعتیاد و ترک انفاق و سوء رفتار 
وجه در ادامه زندگی و مسندًا به ماده  خوانده می کند، دادگاه با احراز عسر و حرج ز
قانون حمایت خانواده   33  ،32 ،31 ،29  ،27  ،26  ،24  ،20 مواد  و  قانون مدنی   1130
وجه  مصوب 1391 حکم به الزام خوانده به طالق خواهان صادر و اعالم می نماید و ز
یه  می تواند پس از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طالق و با بذل تمامی مهر
د را به نحو خلع  وجیت، خو د شامل نفقه و اجرت المثل ایام ز و سایر حقوق مالی خو
زند صغیر به نام عبدالرضا 10 ساله می باشند  وجین دارای یک فر مطلقه نماید. ضمنًا ز
دن خوانده و مصلحت، به خواهان محول  که حضانت وی به لحاظ مجهول المکان بو
صبح   9 ساعت  از  را  د  خو زند  فر جمعه  وزهای  ر هفته  هر  تواند  می  خوانده  و  د  شو می 
زند مشترک  زند مشترک را مالقات نماید و در خصوص نفقه فر لغایت 6 بعد ازظهر فر
وز پس از  د. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 ر نیز خواهان در آتیه اقدام خواهد نمو
وز قابل تجدیدنظرخواهی در  ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. ضمنًا مدت اعتبار حکم طالق 6 ماه پس 

یخ ابالغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی است. از تار
ـ محمد جواد سلیمانی نسب     2139/  رئیس شعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهان 

م الف

دادنامه
شماره     1395/01/16 تنظیم:  یخ  تار   9509970353500030 دادنامه:  شماره 
 : کالسه  ونده  پر شعبه:941129  بایگانی  شماره   9409980359800377 ونده:  پر
9409980359800377  شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( 
زند حسین به  تصمیم نهایی شماره 9509970353500030   شاکی: آقای جواد غالمی فر
نشانی شهرستان اصفهان، خ فجر، ک شهید آخوندی، پ 55  متهمین: 1. آقای علی 
اتهام: ضرب و  آقای محمد رحمانی همگی به نشانی شهرستان اصفهان   رحمانی  2. 
و  را اعالم  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  با توجه  جرح عمدی  گردشکار: دادگاه 
آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز شرح  به 
محمد رحمانی و علی رحمانی دائر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به 
آقای جواد غالمی دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
انجام  محلی  تحقیقات  و  گزارش  و  خصوصی  شاکی  شکایت  و  اصفهان  شهرستان 
شده توسط مرجع انتظامی و گواهی صادره از پزشکی قانونی و عدم حضور متهمین 
ونده بزه  د در پر امارات موجو و  ابالغ قانونی و سایر قرائن  در جلسه دادرسی علیرغم 
ده و مستندًا به مواد 125 ، 448 ، 709 و 714 قانون  ز و مسلم بو انتسابی به وی محر
دی  کبو بابت  کامل  دیه  هزارم  سه  پرداخت  به  بالمناصفه  را  متهمین  اسالمی  مجازات 
و  راست  بابت حارصه سمت  و دو درصد دیه کامل  فوقانی چشم چپ  پلک  مختصر 
حق  در  چشم  دو  هر  ملتحمه  شدگی  سرخ  بابت  کامل  دیه  هزارم  سه  و  پیشانی  چپ 
یخ درگیری محکوم می نماید. رای صادره  آقای جواد غالمی ظرف مدت یکسال از تار
دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و   غیابی 

می باشد.
ری      2137/ م الف رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ حسین گاز



امــروز اول اردیبهشــت ماه بــه نــام یکــی از بــزرگان ادبیــات 
کــه پیامبــر ادب  کالســیک ایــران نامگــذاری شــده؛ مــردی 
دهه اســت  یــک  بــر  افــزون  اســت.  شــده  نامیــده  پارســی 
فــارس  فرهنگــی  ارگان هــای  و  نهادهــا  مشــارکت  بــا  کــه 
ســعدی پژوهان و سعدی شناســان هــر ســال بــا اجتمــاع بــر ســر 
تربــت اســتاد ســخن، ســعدی شــیرازی بــا نکوداشــت یــاد ایــن 
پیــام آور انســانیت بــه تبییــن آرا و اندیشــه های شــیخ اجــل 
جایــگاه  کیســت  ســعدی  بدانیــم  آنکــه  بــرای  می پردازنــد. 
کجاســت و  گرانمایــه در شــعر و ادبیــات پارســی  ایــن شــاعر 
پرداختــن بــه اندیشــه های اســتاد ســخن تــا چــه میــزان بــه 
کوتــاه  عنــوان یــک نیــاز امــروزی محســوس اســت، مــروری 
ــه  گرانمای ــاره افــکار و آرای ایــن شــاعر  ــر آنچــه درب می کنیــم ب

بیــان شــده اســت.
ثار واخالق سعدی   توجه به آ

آثــار  بــه  توجــه  سعدی شناســان  و  دانشــوران  از  بســیاری 
برجســته  شــخصیت  از  الهام گرفتــن  و  ســعدی  واخــالق 
 اســتاد ســخن را الزمــه و ضــرورت زندگــی امــروزی می داننــد و 
معتقدنــد: توجــه بــه آثــار و اندیشــه های شــیخ اجــل، موجــب 
کتــاب پرمغــز  بازشناســی فرهنــگ غنی ایرانــی می شــود. دو 
گلســتان  اســت؛  گلســتان  و  بوســتان  ســعدی،  ارزشــمند  و 
اســت و  انســان  از  او  و بوســتان ســعدی، حاصــل شــناخت 

در  ســعدی  آنچــه  امــا  دارد؛  انســانی  گرایــش  اثــر،  دو  ایــن 
کــرده اســت، حاصــل 30 ســال  کتاب هــای خــود جمــع آوری 
از  شــناخت  تامــل،  بــا  همــراه  زندگــی  تجربــه  دنیــا،  دیــدن 
ماهیــت انســان و بهره گیــری از حکیمــان و عارفــان اســت.

گلستان و بوستان   
ســیاحت  و  ســیر  بــه  زندگــی  از  مرحلــه ای  در  ســخن  اســتاد 
غزنــه  و  بلــخ  بــه  پرداخــت؛  اســالمی  کشــورهای  بیشــتر  در 
تجربــه  بــا  و  کــرد  ســفر  هندوســتان  در  گجــرات  بــه  رفــت؛ 
را  هنــدی  زبــان  دهلــی  در  و  شــد  آشــنا  هنــد  برهمن هــای 
گرفــت. در ایــن دوران، ســعدی از طریــق دریــا بــه یمــن  فرا
از  پــس  و  رفــت  عربــی  کشــورهای  بــه  ســپس  و  حبشــه  و 
کعبــه،  مدتــی در شــام بــه ویــژه در دمشــق، بعلبــک  زیــارت 
کن شــد. ســعدی پــس از ســفرهای  لبنــان و بیت المقــدس ســا
بســیار بــه شــیراز بازگشــت و تجــارب خــود را بــه نــگارش در 
ــه در ســال 655 هجــری، زیباتریــن  گرانمای آورد. ایــن شــاعر 
و لطیف تریــن شــعرهای خــود یعنــی بوســتان را در ده بــاب 
انســانی  و  اخالقــی  مســایل  مهم تریــن  بــه  آن  در  و  ســرود 
ماننــد عــدل، احســان، عشــق تواضــع، قناعــت، شــکر و توبــه 
ــر دیگــر خــود  پرداخــت. ســعدی همچنیــن در ســال 656، اث
کــه آمیــزه ای از  گلســتان را بــه رشــته تحریــر در آورد  یعنــی 
ع  کــه ســعدی موضــو نظــم و نثــر و مجموعــه حکایاتــی اســت 

کنــار همــه  کــرده یــا ســاخته ذهــن اوســت. در  آن را تجربــه 
کــه بــرای ســعدی بــه عنــوان شــاعر پــر آوازه  ایرانــی   اوصافــی 

ــانیت  ــام آور انس ــوان پی ــه عن ــعدی را ب ــیاری س ــد، بس آورده ان
می شناســند.

  سعدی، سفیر انسانیت
ســعدی ســفیر انســانیت، همبســتگی و همزیســتی اســت و 
گفت وگــوی فرهنگ هــا و تمدن هــا بــا اشــعار زیبــای  بــرای 
کــرده اســت. از ایــن رو اســتاد ســخن در  خــود زمینه ســازی 
اشــعار خــود بــه عالــم معنویــت، عرفــان و فلســفه و بــه بیــان 
ــه اســت.  ــل پرداخت ــه راه ح ــا و مشــکالت بشــریت و ارای درده
تأثیرپذیــری شــاعران ســرزمین های دیگــر از شــعر و ادبیــات 
کــه در پژوهش هــای مختلــف  ســعدی نیــز، موضوعــی اســت 

ادیبــان  و  اندیشــمند  افــراد  اســت.  شــده  پرداختــه  آن  بــه 
کردنــد؛ امــا تأثیــر  بســیاری پیــش از ســعدی شــیرازی ظهــور 
ســعدی در عرصــه اخــالق و ادبیــات ایــران و جهــان اســالم 
بیــش از همــه بــوده اســت. در هــر حــال از ســعدی بایــد بــه 
ــرد؛  ک ــاد  ــم ی ــه فرهنــگ ایرانــی و حرمــت قل عنــوان جــان  مای
کــه اینــک  بی شــک ســعدی از پیشــگامان عرصــه ای اســت 
گذشــت قرن هــا رونــدگان بیشــماری یافتــه اســت.  پــس از 
یــک  جان مایــه  کــه  شــاعر  یــک  نــه  گرانمایــه  شــاعر  ایــن 
یــک  نــه  و  ملــت  یــک  کــه روح  یــک مصلــح  نــه  فرهنــگ، 
کــه خــود حرمــت قلــم اســت و متــن تاریــخ فرهنــگ  نویســنده 
ایــن ســرزمین را بــا نشــان های بایســته خویــش، آذیــن بســته 

اســت.

به مناسبت روز سعدی

سعدی، سفیر  انسانیت

تازه تریــن رمــان نرگــس آبیــار بــا عنــوان »نفــس« در نمایشــگاه 
کتــاب تهــران ارایــه خواهــد شــد. تازه تریــن رمــان  بین المللــی 
کــه نســخه ســینمایی آن  نرگــس آبیــار بــا عنــوان »نفــس« 
گذشــته بــه  در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ســال 
کتــاب  از ســوی نشــر نیمــاژ در نمایشــگاه  نمایــش درآمــد، 
گفتــه آبیــار روایتــی  تهــران رونمایــی می شــود. »نفــس« بــه 

دخترکــی  روزمرگی هــای  و  پرســه ها  از  اســت 
خیالبــاف بــه نــام بهــار در آســتانه بلــوغ و تــالش او 
بــرای کشــف جهــان هســتی تــا بتوانــد زندگــی را بــا 
ــودش  ــبک خ ــه س ــی آن ب ــیرینی و تلخ ــی ش تمام

کنــد.  ــه  تجرب
زندگــی شــخصیت اصلــی ایــن رمــان در دو بزنــگاه 
کــه شــامل انقــالب اســالمی و دفــاع  مهــم ایــران 

مقــدس اســت، می گــذرد و داســتان رمــان نیــز از اندکــی پیــش 
از پیــروزی انقــالب اســالمی شــروع می شــود و بــا وجــود اینکــه 
ــز  ــای خیال انگی ــرده متــن دنی ک ــالش  ــر ت نویســنده در ایــن اث
ــرار دهــد و فرازهای تاریخــی رمــان را  راوی را محــور و اصــل ق

بــه حاشــیه ببــرد، امــا در نهایــت جنــگ تحمیلــی بــا قطعیــت 
تمــام واقعیــت خــود را بــر ســر راوی تحمیــل می کنــد.

ح زندگــی ســه  کنــار روایــت زندگــی بهــار بــه شــر  ایــن رمــان در 
کمــال و مریــم در فاصلــه  نــادر،  بــا نام هــای  کــودک دیگــر 
کــه بــا پــدر و مادربزرگشــان  ســال های ۵۷ تــا ۶۲ می پــردازد 
رویاهــای  از  پــر  کــودکان،  ایــن  دنیــای  می کننــد.  زندگــی 
کــه بــه زودی رنــگ  ــه اســت  کودکان زیبــای 

حقیقــت بــه خــود می گیــرد.
چندیــن  خــود  کارنامــه  در  آبیــار  نرگــس   
رمــان  دارد؛  رمــان  و  داســتان  مجموعــه 
منتشــر  گذشــته  ســال  کــه   »۱۴۳ »شــیار 
کتــاب از اســتقبال خوبــی  شــده و در بــازار 
آن  ســینمایی  نســخه  و  شــد  برخــوردار 
ایــران در  از فیلم هــای تحســین شــده ســینمای  نیــز یکــی 
ســال های اخیــر بــوده اســت. رمــان »نفــس« در ۱۳۶ صفحــه 
کتــاب  بــا نمایشــگاه  بــه قیمــت ۱۰ هزارتومــان همزمــان  و 

می شــود. منتشــر  تهــران 

کتابمیآید نرگسآبیاربارمان»نفس«بهنمایشگاه

مدیــر مــوزه عروســک و اســباب بازی کاشــان از مرمــت قدیمی ترین 
و نخســتین عروســک از مجموعــه تاریخــی ایــن مــوزه خبــر داد. 
گفــت: مــوزه عروســک و اســباب بــازی،  امیــر ســهرابی در این بــاره 
چهــار مجموعــه عروســک خیمه شــب بازی دارد کــه ســه مجموعه 
اشــیا  ایــن  کــه  اواخــر قاجــار هســتند  تــا  اواســط  بــه  آن مربــوط 

گذشــت زمــان دچــار  براســاس شــرایط نگهــداری و 
آســیب هایی شــدند و نیازمنــد حفاظــت اصولــی 
بودنــد تــا بتــوان آن هــا را بــه عنــوان یــک ســند 
کــرد. او بــه همکاری دانشــگاه  ارزشــمند نگهــداری 
اصفهــان بــرای مرمــت یکــی از عروســک های ایــن 
گفــت: یکــی از دانشــجویان  کــرد و  مــوزه اشــاره 
پایان نامــه  اشــیا،  رشــته مرمــت  کارشناسی ارشــد 

خــود را بــا عنــوان »فن شناســی، آسیب شناســی، مرمــت و ارایــه 
خیمه شــب بازی  عروســک های  از  نمونــه  ســه  حفاظــت  طــرح 
کــه بــر ایــن  کــرد  کاشــان« انتخــاب  مــوزه عروســک و اســباب بازی 
اســاس نخســتین عروســک بــرای مرمت بــه این دانشــگاه تحویل 

داده شــده اســت. او بــا اشــاره بــه اینکــه قدیمی تریــن مجموعــه 
کــرد:  عروســک ایــران در ایــن مــوزه نگهــداری می شــود، اظهــار 
ســال گذشــته به درخواســت موزه، کارشناســان پژوهشکده مرمت 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی بازدیــدی از عروســک ها داشــتند و در 
گــزارش بازدیــد بــر لــزوم و ضــرورت اقدامــات حفاظتــی و مرمتــی 
کــرد: متاســفانه  کردنــد. ســهرابی اضافــه  کیــد  تا
گــزارش پژوهشــکده و درخواســت مــا از  بــا وجــود 
کل موزه هــا، هنــوز اعتبــاری بــرای حفاظــت  اداره 
نشــده  داده  اختصــاص  عروســک ها  مرمــت  و 
کارگاه مرمــت  کــه بــه  اســت. نخســتین عروســکی 
دانشــگاه هنــر اصفهــان ســپرده شــد، از مجموعــه 
در  و  اســت  ایــران  عروســک های  قدیمی تریــن 
منطقــه ناییــن و اردکان ثبــت شــده. ایــن عروســک قدمتــی بیــن 
ــا 150 ســال دارد. عنــوان ایــن عروســک مشــخص نیســت؛  130 ت
»فــراش«  نــام  بــا  دیگــری  عروســک  مشــابهت  دلیــل  بــه   امــا 

احتمال دارد که این عروسک نیز عروسک فراش باشد.

کاشان مرمتقدیمیترینعروسکایراندر
حرفونقل

ملــی  جشــنواره  یازدهمیــن  آثــار  نــام  ثبــت  مهلــت   -
زمــان  و  خــرداد   ۳۱ تــا  اصفهــان  رضــوی  نگارگــری 

شــد. تمدیــد  تیرمــاه   ۱۵ تــا  آثــار  اصــل  دریافــت 
- حمیدرضــا نوربخــش، مدیــر عامــل خانــه موســیقی بــا 
ــد فعالیت هــای ایــن نهــاد در ســال  گزارشــی از رون ــه  ارای
کــه در انتخابــات خانــه موســیقی  کــرد  گذشــته اعــالم 

ــرد. ک شــرکت نخواهــد 
بــه  اشــاره  بــا  اقتصــاد  رادیــو  مدیــر  رضایــی،  کبــر  ا  -
ــان  ــد بی ــال جدی ــبکه در س ــن ش ــد ای ــت های جدی سیاس
کارشناســان اقتصــادی بــه برنامه هــا  کــه قــرار اســت  کــرد 
کارشــناس مجــری بــه اجــرا بپردازنــد. بیاینــد و در ســمت 
بــا  کــه  داســتان«  »آخریــن  انیمیشــن  کارگــردان   -
ک شــاهنامه فردوســی  کاوه و ضحــا اقتبــاس از داســتان 
کــه ایــن اثــر بــه بــازار جشــنواره  کــرد  ســاخته شــده، اعــالم 

کــن دعــوت شــده اســت.
تلویزیــون  و  ســینما  صدق گویــا،  نگیــن  اعتقــاد  بــه   -
فیلمنامه هــای  بحــران  بــا  ســال ها  ایــن  در  ایــران 

شــده اند. مواجــه  بی محتــوا 
دومیــن  امســال،  نیمــه نخســت  در  لــک زاده  کریــم   -
کارگردانــی  خ«  ســر »کلــه  نــام  بــا  را  خــود  بلنــد  فیلــم 
کــه پــس  خ« داســتان مــردی اســت  می کنــد. »کلــه ســر
از ســال ها بــه زادگاه خــود برگشــته و در جســت وجوی 

اســت. گذشــته اش 
کافی شــاپی نمی دانــد  - علیــرام نورایــی، خــود را بازیگــر 
کــرده، دوســت  کــه بــازی  و می گویــد همــه نقش هایــی را 

دارد و بــه آن هــا افتخــار می کنــد.
- در پنجــاه و یکمیــن حضــور بیــن المللــی فیلــم »فصــل 
ــزه بهتریــن بازیگــر  ــا«، ســاره بیــات، جای فراموشــی فریب
فیلــم بلنــد ســینمایی را از پانزدهمیــن دوره جشــنواره 

ــت. گرف ــکا  ــورون« آمری »تیب
ــی بســکتبال  ــی معصومــی، بازیکــن ســابق تیــم مل - عل
فعالیــت  خوانندگــی  حــوزه  در  اســت  ســالی  چنــد  کــه 
قطعــه  پــدر،  روز  فرارســیدن  آســتانه  در  می کنــد 
مســعود  و  پــدران  همــه  یــاد  بــه  را  »مــرد«  موســیقایی 

کــرد. منتشــر  کیمیایــی 
نوجــوان  و  کــودک  گــروه  ایرانــی  کتــاب  نخســتین   -
کشــور برزیــل  »فانــوس دریایــی«، موفــق بــه اخــذ فیپــا از 

شــد.
در  درگیــری  11ســال  از  پــس  آمریــکا  عالــی  دادگاه   -
نویســندگان  ســوی  از  »گــوگل«  شــدن  متهــم  پرونــده 
کپی رایــت، حکــم خــود را بــه نفــع  بــه رعایــت نکــردن 

کــرد. صــادر  »گــوگل« 

سخن روز

رضاکیانیان،سفیرمحیطزیستشد
کیانیــان، ســفیر محیــط زیســت پنجمیــن جشــنواره  رضــا 
بازیگــر  کیانیــان  رضــا  شــد.  ســبز  فیلــم  بین المللــی 
کــه پیــش از ایــن بارهــا در فعالیت هــای محیــط  ســینما 
از  حفاظــت  مشــکالت  بــه  و  داشــته  شــرکت   زیســتی 
کنــش نشــان داده اســت، بــه  محیــط زیســت ایــران وا
عنــوان ســفیر محیــط زیســت بــه جشــنواره فیلــم ســبز 
ســبز  فیلــم  الملــی  بیــن  پنجمیــن جشــنواره  پیوســت. 
24 تــا 31 اردیبهشــت ماه در تهــران )ســینما فلســطین و 
کشــور  مرکــز فرهنگــی هنــری صبــا( و همزمــان در سراســر 

می شــود. برگــزار 

دوخبرجدیددرحوزهساخت
سریالهایتلویزیونی

شــبکه  ســریال  و  فیلــم  گــروه  مدیــر  صبــاح،  مســعود 
مجموعه هــای  کلیدخــوردن  بــه  اشــاره  بــا  ســیما  دو 
گرفتــه  ــرای نیمــه دوم ســال 95 در نظــر  ــه ب ک ــدی  جدی
دو  زمســتان  و  پاییــز  بــرای  مــا  کــرد:  اظهــار  شــده اند، 
مراحــل  گرفته ایــم.  نظــر  در  خانوادگــی  مجموعــه 
مجموعــه  دو  ایــن  بازنویســی  و  فیلمنامــه  نــگارش 
کــه »یکتــا« و »آرام بگیریــم« نــام دارنــد، انجــام شــده 
ــه  اســت و تیــم تولیــد از نیمــه اردیبهشــت ماه وارد مرحل
کارگردانــی  تصویربــرداری می شــوند. ســریال »یکتــا« بــه 
مفیــد  بهــروز  تهیه کنندگــی  و  شاه حســینی  شــهرام 
انتخــاب  و  بازیگــر  انتخــاب  پیش تولیــد،  مرحلــه  در 
کارهــای پربازیگــر و  لوکیشــن اســت. ایــن مجموعــه جــزو 
ــه پیش تولیــدش بادقــت و  ــه مرحل ک پرلوکیشــنی اســت 
ع  وســواس انجــام می شــود. »یکتــا« بــا موضوعــات متنــو
ســاخته  قســمت   26 در  خانوادگــی  ملــودرام  ژانــر  در 
کــه بــه  خواهــد شــد. همچنیــن ســریال »آرام بگیریــم« 
مقــدس  دفــاع  ســینمای  انجمــن  بــا  مشــارکتی  شــکل 
گلــی و  بــه تهیه کنندگــی فرهــاد  ســاخته خواهــد شــد، 
کارگردانــی روح اهلل ســهرابی ســاخته می شــود. بازنویســی 
ــی همچنــان  متــن ایــن مجموعــه هــم انجــام شــده؛ ول
 42 در  می گیریــم«  »آرام  اســت.  نــگارش  مرحلــه   در 
قســمت در لوکیشــن های تهــران، خوزســتان و باغ هــای 
ــرداری می شــود. ایــن  اطــراف شهرســتان ســاوه تصویرب
پرلوکیشــن  و  پربازیگــر  کارهــای  جــزو  هــم  مجموعــه 
کنــون حضــور بازیگرانــی چــون ثریــا قاســمی کــه تا  اســت 
توکلــی  هوشــنگ  قائمیــان،  فرهــاد  زنگنــه،   لعیــا 
آخوندتبــار  تینــا  اوســیوند،  علــی  مظلومــی،  میرطاهــر 
امــا  اســت؛  شــده  قطعــی  آن  در  فالحی پــور  پرویــز  و 
کــه  اســت  کارهایــی  ایــن مجموعــه جــزو  کــه  آنجــا  از 
بازیگــران  از  تعــدادی  دارد،  زیــادی  شــخصیت های 
شــد.  خواهنــد  اضافــه  مجموعــه  ایــن  بــه  بــه زودی 
ع محــوری ســریال »آرام  بحــث امنیــت جامعــه، موضــو

اســت. بگیریــم« 

اخبار کوتاه 

»چارلیچاپلیندرایران«
رونماییشد

ســفید  و  ســیاه  قصه هــای  طنــز  تلویزیونــی  مجموعــه 
فرهنــگ  کمیتــه  ســوی  از  ایــران«  در  چاپلیــن  »چارلــی 
شــد.  رونمایــی  و  تولیــد  اصفهــان  شــهرداری  شــهروندی 
کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری اصفهــان بــا  دبیــر 
بیــان اینکــه ایــن مجموعــه داســتانی در ۱۰ قســمت ۷ تــا 
گفــت: در ایــن مجموعــه  ۱۰ دقیقــه ای تولیــد شــده اســت، 
چارلــی  شــخصیت  از  گیــری  الگــو  بــا  کوتــاه  فیلم هــای 
چاپلیــن، معضــالت و مشــکالت فرهنگــی جامعــه امــروز را 

بــه صــورت طنــز بیــان می کنــد. 
محمدحســن مردانــی آلودگــی هــوا، آداب میهمانی، مهارت 
ــاد، اســتفاده از دوچرخــه ــن« و پیشــگیری از اعتی گفت ــه   »ن

مســافربر  مزاحــم،  مشــاغل  همســایه،  حقــوق  رعایــت 
شــخصی، حفــظ فضــای ســبز و… را از موضوعات مجموعه 
قصه هــای ســیاه و ســفید چارلــی چاپلیــن در ایــران عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن داســتان های جــذاب در صفحــه نخســت 
بــرای  عالقه منــدان  و  شــده  بارگــذاری  آپــارات  ســایت 
دیــدن ایــن مجموعــه داســتانی می تواننــد بــه ایــن ســایت 
کننــد. دبیــر کمیتــه فرهنگ شــهروندی شــهرداری  مراجعــه 
کراتــی نیز بــا مســئوالن مربوطه  اصفهــان بــا بیــان اینکــه مذا
در خصــوص پخــش سراســری ایــن مجموعــه داســتانی 
کــرد: بــه زودی مجموعه  انجــام شــده اســت ابــراز امیــدواری 
داســتان های ســیاه و ســفید چارلــی چاپلیــن در ایــران در 

شــبکه های سراســری پخــش شــود.

ساختسریالسلمانفارسی
دراصفهان

کــه در نخســتین ســفر اســتانی تیــم مدیــران  معــاون ســیما 
بــود  کــرده  ســفر  اصفهــان  بــه  سراســری  شــبکه های 
آمادگــی  اصفهانی هــا  دوره،  یــک  در  کــه  کــرد  یــادآوری 
خــود را بــرای ســاخت ســریال »ســلمان فارســی« اعــالم 
ایــن  فیلمنامــه  حاضــر  حــال  در  افــزود:  و  بودنــد  کــرده 
اســت؛  شــدن  اجرایــی  آمــاده  و  شــده  نوشــته  ســریال 
زادگاه  در  را  ســریال  ایــن  می تــوان  تمایــل  صــورت  در 
کــرد. علی اصغــر  ســلمان فارســی، یعنــی اصفهــان تولیــد 
ســازمان  سراســری  شــبکه های  گفــت:  پورمحمــدی 
بیشــتر  همــکاری  بــرای  را  خــود  آمادگــی  ســیما  و  صــدا 
بــه عمــوم مــردم  بــرای معرفــی ظرفیت هــای اصفهــان 
بــا  نشســتی  در  او  می کننــد.  اعــالم  جهــان  و  کشــورمان 
گفــت:  شــهر  ایــن  اســالمی  شــورای  اعضــای  و  شــهردار 
هنرمنــدان  نخبــگان،  ظرفیــت  بزرگ تریــن  اصفهــان، 
سیاســتمداران  صنعتگــران،  فرماندهــان،  شــهیدان، 
شــبکه های  و  دارد  را  دینــی  علمــای  و  اقتصاددانــان 
آمادگــی  کشــور  ســیمای  و  صــدا  ســازمان  سراســری 
دارنــد بــرای ترویــج و تبلیــغ ایــن ظرفیت هــا وارد عمــل 
بــرای  سراســری  شــبکه های  همــکاری  وی  شــوند. 
پوشــش برنامه هــای نــوروزی بــا شــهرداری اصفهــان را 
کــه  کــرد: بایــد توجــه داشــت  مثال زدنــی خوانــد و بیــان 
برنامه هــای پیش بینــی شــده بــرای عمــوم مــردم در شــهر 
اصفهــان در نــوروز 95 بــا دیگــر ســال ها متفــاوت بــود و 
کــرده تــا ایــن ظرفیت هــا را  صــدا و ســیما عــزم خــود را جــزم 

بــرای الگوگیــری بــه دیگــر شــهرها نیــز تســری دهــد.

انتقادفردوسیپور
ازروزنامههایورزشی

همــکاران  از  نــرم  انتقــاد  بــا  فردوســی پور  عــادل 
کــه پــس از  رســانه یی اش در روزنامه هــا، از آن هــا خواســت 
کــه اســتفاده می کننــد  بازی هــای شــهرآورد، در تیترهایــی 
برنامــه  تهیه کننــده  و  مجــری  کننــد.    مراعــات  بیشــتر 
تیترهــای  از  تعــدادی  فروردین مــاه   30 برنامــه  در   »90«
کــه  ــادآور شــد  کــرد و ی روزنامه هــا در روزهــای اخیــر را مــرور 
ُکــری خوانــدن خــوب اســت، امــا بهتــر اســت  درســت اســت 
کننــد.  بیشــتری  مراعــات  تیترهــا  انتخــاب  در  دوســتان 
ــه تیترهایــی چــون »ســوبله  فردوســی پور در ایــن ارتبــاط ب
چوبلــه شــدی آقــای مربــی«، »اســتقالل دیگــر رقیــب مــا 
نیســت«، »ســالم چارلــی چاپلیــن«، »4 فینــال آسیاســت تــو 
هنــوز خوابشــو ندیــدی«، »پرســپولیس یــا شــالکه 04«، »4 

کــرد. کجــا« اشــاره  کجــا 4 اونــا  مــا 

تفاهمجدیدایرانوکره
برایپخشسریال

کــره جنوبــی از امضــای  گردشــگری  وزیــر فرهنــگ، ورزش و 
و  ورزش  حــوزه  در  کــره  و  ایــران  بیــن  همــکاری  تفاهــم 
ک  کیــم جونــگ دا کــره ای خبــر داد.  پخــش ســریال های 
روزنامه نــگاران  همایــش  حاشــیه  در   )Kim Jondeok(
کــه روز دوشــنبه در ســئول برگــزار شــد، در پاســخ  بــرای صلــح 
بــه پرسشــی دربــاره  برنامــه توســعه همکاری هــای فرهنگــی 
کــه می دانیــد خانــم  گفــت: همان طــور  کــره  بیــن ایــران و 
جمهــور  رییــس   ،)Park Geun-hye( هــی  گــون  پــارک 
ایــن  می کنــد.  ســفر  ایــران  بــه  آینــده  مــاه  جنوبــی  کــره 
کــره بــه ایــران  کــه رییس جمهــوری از  نخســتین بار اســت 
ســفر می کنــد و ایــن می توانــد نقطــه عطفــی در تاریــخ روابــط 
کــره باشــد. او دربــاره امضــای تفاهم نامــه  ایــران و  بیــن 
گفــت:  کــره ای  ســریال های  پخــش  بــرای  همــکاری 
کــه از طریــق ســینما  کــره ای  کــه می دانیــد مــوج  همان طــور 
و ســریال و موســیقی آغــاز شــد، در ایــران هــم مخاطبــان 
کــه  خــود را یافتــه اســت. ایــن اقبــال وجــود خواهــد داشــت 
کــره و ایــران درک عمیقــی بــه وجــود بیایــد.  بیــن دو ملــت 
کــره در پاســخ بــه اینکــه  وزیــر فرهنــگ، ورزش و گردشــگری 
مــن  گفــت:  دارد،  ایرانــی  مخاطبــان  بــرای  پیامــی  چــه 
کــره ای  کــه بــه مخاطبــان  نه تنهــا بــه مخاطبــان ایرانــی 
ایــران  خاورمیانــه  کشــورهای  میــان  در  می کنــم  عــرض 
کــره اســت. مــا بایــد دربــاره  فرهنــگ  کشــور بــه  نزدیک تریــن 
ایــران بیشــتر بدانیــم. ایــران فرهنــگ غنــی و بســیار جالبــی 
کره ای هــا عالقــه زیــادی بــه شــناخت فرهنــگ ایــران  دارد. 
دارنــد. امیــدوارم در فصــل تــازه روابــط بیــن دو کشــور ارتباط 
فرهنگــی مــا تقویــت شــود و درک عمیق تــری از فرهنــگ بــا 

ارزش دو طــرف بــه دســت آوریــم.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  01  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 135انتقاد فردوسی پور از روزنامه های ورزشی ســـــال دوم       ݡسݒ

مجیدرضــا مصطفــوی بــا انتشــار نامــه ای سرگشــاده از وضعیــت نگهــداری 
مقــاالت  دست نوشــته ها،  موســیقی،  و  فیلــم  بی بدیــل  آرشــیو  کتاب هــا، 
و  کــرد  نگرانــی  ابــراز  )منتقــد(  قوکاســیان  زاون  متعــدد  پژوهش هــای  و 
ایــن  شــد.  هنرمنــد  ایــن  نــام  بــه  بنیــادی  تاســیس  در  تســریع  خواســتار 
کارگــردان و دوســت زند  یــاد زوان قوکاســیان در بخشــی از نوشــتار خــود آورده 
اســت: داســتان، موضوعــی تکــراری اســت: عــدم تحقــق وعده هــا در حفــظ 

آثــار و میــراث شــخصیتی فرهنگــی پــس از درگذشــتش!
چهره هــای  برجســته ترین  و  مهم تریــن  از  یکــی  پیــش  مــاه   14 اصفهــان   
فرهنگــی خــود را پــس از 40 ســال فعالیــت مســتمر و چشــمگیر از دســت داد. 
زاون قوکاســیان، منتقــد، مــدرس، نویســنده و پژوهشــگر ســینمای ایــران 
پــس از تحمــل 10 ســال درد و رنــج حاصــل از بیمــاری اپیدمی شــده ایــن 

روزهــا، در نیمــروز ســرد اول اســفند ســال 93 در زادگاهــش درگذشــت. 
کســپاری طبــق آییــن مراســم های اینچنینــی در ایــران، مدیــران  در روز خا
میــراث  حفــظ  از  ک  ســوزنا خطابه هــای  بــا  اصفهــان  فرهنگــی  و  سیاســی 
گفتنــد؛ از تاســیس مجموعــه ای بــه یــاد او  فرهنگــی و هنــری قوکاســیان 
بــرای تبدیل شــدن بــه پاتــوق فرهنگــی بــرای جوانــان و دوســتداران ســینما 

در شــهر اصفهــان. 
گذشــت 7 مــاه و عــدم پیگیــری و پایبنــدی مدیــران شــهری بــه  پــس از 
رســاندن  نتیجــه  بــه  بــرای  زاون  قدیمــی  دوســتان  از  برخــی  ادعــا،  ایــن 
کمــه ترا یونــس  اســعدیان،  همایــون  کردنــد.  آمادگــی  اعــالم  مهــم   ایــن 
محمدرحیــم اخــوت، علــی خدایــی، رضــا مهیمــن و ... در شــهریور ســال 
94 بــا برگــزاری جلســه ای در اصفهــان، هیئــت موسســان »بنیــاد فرهنگــی 

گــردآوری و  ایجــاد آن،  از  کــه هــدف  را تشــکیل دادنــد  زاون قوکاســیان« 
کتابخانــه و آرشــیو فیلــم  حفــظ آثــار زاون و ایجــاد مکانــی بــرای ســاماندهی 
دلیــل  بــه  کــه  بــود  هنرجویانــی  بــرای  آینــده  در  آموزشــگاهی  تاســیس  و 
کادمیــک ســینما تحصیــل  کــز آ نداشــتن بضاعــت مالــی نمی تواننــد در مرا

کردنــد. کننــد و جهــت ثبــت و انجــام مراحــل قانونــی اقــدام 
 متاســفانه در مرحلــه بعــدی بــه دلیــل نداشــتن مــکان مشــخص و عــدم 
معرفــی آن بــرای تاســیس ایــن بنیــاد، انجــام تشــریفات قانونــی مســکوت 
مانــده اســت. همچنیــن تالش هــای محمــد اطبایــی و دکتــر خسرونشــان 
بــرای  کل میــراث فرهنگــی اصفهــان  اداره  بــا مدیــران  رایزنــی  بــرای  نیــز 
کوچــک( تــا ایــن لحظــه بــه نتیجــه  اختصــاص مکانــی )حتــی محــدود و 
ســه  هنــری  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  بیشــتر  کــه  شــهری  اســت.  نرســیده 
ادبیــات  و  تئاتــر  فیلــم،  جشــنواره های  برگــزاری  از  آن،  در  اخیــر  دهــه 
مــدارس  و  هنــر  دانشــگاه های  تاســیس  و  تجســمی  ســمپوزیوم های  تــا 
کنــون  گرفتــه اســت، ا فیلمســازی بــه همــت و یــاری قوکاســیان فقیــد شــکل 

آثــار او دریــغ می کنــد. بــرای نگهــداری  اتــاق  از تخصیــص یــک 

خالصه داستان:
کــه حیوانــات   )Zootopia :در شــهری بــه نــام زوتوپیــا )بــه انگلیســی
کــه  بــرای جرمــی  کن هســتند، وقتــی روبــاه چرب زبــان  در آن ســا
مرتکــب نشــده، مقصــر شــناخته می شــود، پلیــس شــهر )خرگــوش( 
آن هــا  دوی  هــر  وقتــی  امــا  می دهــد؛  قــرار  پیگــرد  تحــت  را  او 
کــه بــا هــم  هدف هــای یــک توطئــه می گردنــد، مجبــور می شــوند 

متحــد شــوند تــا…
تحلیل: 

بــه معنــای  نــه  البتــه  اســت؛  احتــرام  قابــل  انیمیشــنی  »زوتوپیــا« 
کمپانــی  کارهــای  ــه یادماندنــی( ماننــد بهتریــن  ــا ب خیلــی خــوب )ی
بیشــتر  از  بهتــر  توجهــی  جالــب  طــرز  بــه  بلکــه  دیزنی/پیکســار، 
ــازار  کــه اســتودیوها هــر ســال روانــه ب کارهــای بســاز بفروشــی اســت 
فیلم هــای خانوادگــی می کننــد تــا نبــض بــازار را بــه دســت بگیرنــد. 
ع فیلــم و توانمندســازی  گرچــه پایه هــای الزم بــرای وحــدت موضــو ا
کافــی در »زوتوپیــا« و توســط راوی نشــان داده  ــه انــدازه  ــر ب یــک اث
چــون  انیمیشــن هایی  تأثیرگــذاری  بــه  نمی توانــد  امــا  می شــود، 

داســتان اســباب بازی، وال-ای یــا درون و بیــرون باشــد. 
خ  کترهــای جــذاب خــود را بــه ر کارا بــا ایــن حــال ایــن انیمیشــن 
کلیــت  گــر  می کشــد؛ تعــدادی تک صحنه هــای فوق العــاده )حتــی ا
جــذاب  اجتماعــی  محیــط  یــک  و  باشــد(،  نخ نمــا  کمــی  داســتان 

دارد.

ح شد: با درخواست تاسیس بنیادی برای زاون قوکاسیان مطر

ابرازنگرانیازوضعیتنگهداریآرشیوزاون
معرفی انیمیشن:

زوتوپیا

ی سهراب سپهر

یــن  ی )۱۵ مهــر ۱۳۰۷ کاشــان - ۱ اردیبهشــت ۱۳۵۹ تهــران( شــاعر، نویســنده و نقــاش اهــل کاشــان بــود. او از مهم تر ســهراب ســپهر
ی از جملــه انگلیســی، فرانســوی، اســپانیایی و ایتالیایــی  شــاعران معاصــر ایــران اســت و شــعرهایش بــه زبان هــای بســیار

ترجمــه شــده اند.

در قاب تصویر جدولفروشسینمادرسال95

من سالوادور نیستم

50 کیلو آلبالو

بادیگارد

ابد و یک روز

کوچه بی نام

10,774,453,999 تومان

5,898,778,697 تومان

4,158,025,598 تومان

3,940,105,697 تومان

2,900,278,900 تومان



مهرداد اوالدی درگذشت

فوتبال ایران در شوک

گــوار بــار دیگــر فوتبــال ایــران     خبــری نا
سرویس  ورزش 

 دامون رشیدزاده

اوالدی  مهــرداد  فروبــرد.  بهــت  در  را 
مهاجم ســابق تیم ملی و باشــگاه اســتقالل، پرســپولیس 
تجریــش  شــهدای  بیمارســتان  در  دیــروز  ملــوان،  و 
در   ۱۳۶۴ ســال  متولــد  اوالدی  مهــرداد  درگذشــت. 
قائم شــهر اســت و فوتبــال خــود را از تیم هــای ایــن شــهر 
فوتبــال  تیــم  بــه  اوایــل دهــه ۸۰  و ســپس  کــرد  آغــاز 
پرســپولیس پیوســت و پــس از آن در تیم هــای الشــباب 
امــارات، ملــوان، نفــت تهــران و اســتقالل بازی کــرد. وی 
ســابقه بــازی در رده هــای ســنی فوتبــال ملــی ایــران را نیز 
گل  کارنامــه داشــت. ضمــن اینکــه ۱۳ بــازی ملــی و ۱  در 
ملــی نیــز در کارنامــه وی بــه چشــم مــی خــورد. خبــر مرگ 
در  دقیقــه  چنــد  عــرض  در  اوالدی  مهــرداد  گهانــی  نا
فضــای مجــازی، صــدر اخبــار را بــه خــود اختصــاص داد. 
چهره هــای سرشــناس فوتبــال ایــران هــر یــک بــه نوعــی 

این خبر را تسلیت گفتند.
برانکو

ــر  کــه در پیــش از آغــاز تمریــن پرســپولیس از خب برانکــو 
هــم  بــاز  می گویــد:  این بــاره  در  اســت،  شــده  مطلــع 
نــوروزی، غــم بزرگــی وجــودم  فــوت  هــادی  مثــل روز 
جــوان  و  بااســتعداد  بازیکنــی  اوالدی،  گرفــت.   فرا را 
کــه خبــر فــوت او اول برایــم غیرواقعــی بــه نظــر  بــود 
کــه دیگــر او را نداشــته  آمــد، امــا تقدیــر بــر ایــن اســت 

 باشیم.
کنــار مــا آمــد و   او همیــن دو هفتــه پیــش در بــازی ملــوان 
مــن بــاور نمی کنــم کــه از دســتش داده باشــیم.  ســرمربی 
پرســپولیس ایــن مصیبــت را بــه خانــواده وی و اهالــی 
ورزش، بــه خصــوص هــواداران پرســپولیس و ملــوان 

گفــت. تســلیت 
علی کریمی

شــماره ۸ محبــوب پرسپولیســی ها بــا انتشــار عکــس و 
پســتی مربــوط بــه آن، بــه خبر درگذشــت مهــرداد اوالدی 

کنــش نشــان داد.  وا
کــه در تیــم  ملــی و پرســپولیس بــا مهاجــم  کریمــی  علــی 
شــمالی تــازه درگذشــته هم تیمــی بــود، بــا انتشــار پیامــی 
کنــش  وا او  فــوت  خبــر  بــه  گرامش  اینســتا صفحــه  در 

نشــان داد. 
کریمــی در این بــاره نوشــته: دیگــه نمی دونــم چــی  علــی 

بگــم، روحــت شــاد.
رضا نورمحمدی

رضــا نورمحمــدی، کاپیتان اول پرســپولیس در گذشــت 
گفــت.  مهــرداد اوالدی را بــه جامعــه فوتبــال تســلیت 
رضــا نورمحمــدی در حالــی کــه از شــنیدن خبر درگذشــت 
گفــت:  مهــرداد اوالدی شــوکه شــده بــود، در ایــن بــاره 
واقعــا نمــی دانــم چــه بایــد بگویــم و اصــال نمــی توانــم 
کــه خبــر  کنــم. دقیقــا حــال زمانــی  ایــن اتفاقــات را بــاور 
 هــادی نــوروزی را شــنیدم، داشــتم و چیــزی نمــی توانــم 
بگویــم، جــز آرزوی صبــر بــرای خانــواده اش و جامعــه 

فوتبــال.
پرویز مظلومی

ســرمربی اســتقالل از خبــر فــوت مهاجــم ملــوان شــوکه به 
کوتــاه  گفت وگویــی  نظــر می رســد. پرویــز مظلومــی در 
گفــت: ایــن خبــر را تــازه شــنیدم و واقعــا شــوکه شــدم. 
کــه جــوان مســتعدی مثــل مهــرداد  جــای تاســف اســت 
اوالدی از جمــع مــا رفتــه اســت و ایــن خبــر بعــد از هــادی 
ــران اســت.  ــرای فوتبــال ای ک ب ــا ــوروزی، خبــری دردن ن
گفــت: تمامــی بازیکنــان، اعضــای  مظلومــی در پایــان 
هرگونــه  تــا  آماده انــد  اســتقالل  مدیــران  و  فنــی  کادر 
همــکاری را بــرای برگــزاری هــر چــه باشــکوه تر مراســم 
مهــرداد اوالدی انجــام بدهنــد. امیــدوارم جامعه فوتبال 
کمــی از درد بــزرگ خانــواده مهــرداد اوالدی را  بتواننــد 

تســلی بدهنــد.
حنیف عمران زاده

درگذشــت  خبــر  اســتقالل  مدافــع  عمــران زاده  حنیــف 
ک می دانــد. حنیــف عمــران زاده  مهــرداد اوالدی را دردنــا
کــه در اختیــار »ورزش ســه« قــرار داد، نوشــت:  در پیامــی 
بعــد از  هــادی نــوروزی بــار دیگــر یکــی از همشــهری های 
خوبــم را از دســت دادم و واقعــا نمی دانــم حکمــت ایــن 

قصــه چیســت.
ــر فــوت مهــرداد اوالدی  کــه خب ــم  ــم بگوی  فقــط می توان
و  مــن  اســت.  ک  دردنــا بســیار  فوتبــال  جامعــه  بــرای 
از  کمکــی  هــر  تــا  آماده ایــم  اســتقالل  بازیکنــان  ســایر 
انجــام وی  بازمانــدگان  بــرای  برمی آیــد   دســتمان 

 بدهیم.
کریم انصاری فرد

ــان  ــی پانیونیــوس یون ــم انصاری فــرد، مهاجــم ایران کری
جامعــه  بــه  را  اوالدی  مهــرداد  گهانــی  نا درگذشــت 
انصاری فــرد  گفــت.  تســلیت  خانــواده اش  و  فوتبــال 
شــنیدن  گفــت:  اوالدی  مهــرداد  فــوت  درخصــوص 
ک و باورنکردنــی   ایــن خبــر تلــخ بــرای مــن بســیار دردنــا

بود.
امــا  اســت؛  شــایعه  خبــر  ایــن  می کــردم  فکــر  واقعــا 
ناراحــت  از صمیــم قلــب  متاســفانه حقیقــت داشــت. 
ک را بــه جامعــه فوتبــال و  هســتم؛ بایــد ایــن خبــر دردنــا

بگویــم. تســلیت  اوالدی  خانــواده 
میناوند

خوانــدن  شــوک آور  بــا  پرسپولیســی ها  پیشکســوت 
درگذشــت مهــرداد اوالدی از فــوت جوانــان ابــراز نگرانــی 
کــرد. مهــرداد میناونــد، بازیکن ســابق پرســپولیس و تیم  
کــه بــرای تماشــای دیــدار پیــکان و خونه به خونــه  ملــی 
خبــر  خوانــدن  شــوک آور  بــا  می بــرد،  ســر  بــه  بابــل  در 
گفــت: واقعــا از شــنیدن ایــن  درگذشــت مهــرداد اوالدی 

خبــر جگــرم ســوخت. 
کــه چــرا ایــن جوان هــا خیلــی زود و در  آدم فکــر می کنــد 
کــه می تواننــد بهتریــن باشــند از دســت برونــد.   روزهایــی 
روحــش  اوالدی  مهــرداد  امیــدوارم  داد:  ادامــه  وی 
صبــر نیــز  خانــواده اش  بــرای  و  شــود  رحمــت   قریــن 

کنــون در بابــل حضــور دارم و مطمئنــا بــرای   آرزومنــدم. ا
 حضــور در جمــع خانواده آن مرحوم به قائم شــهر خواهم

 رفت.

گزارش ویژه

اسپانسر جدید تیم ملی 
از راه رسید

ملــی  تیــم  پیراهــن  اسپانســر  گذشــته  روز  جلســه  در 
اولیــه  پرداخــت  فدراســیون،  مســئوالن  بــا  فوتبــال 
ــد تیــم  ــرار اســت لبــاس جدی گرفــت. ق ــرارداد صــورت  ق
ملــی روز ۱۵ اردیبهشــت رونمایی شــود. بعــد از پایان کار 
شــرکت »آل اشــپورت« بــا فدراســیون فوتبــال و انتخــاب 
»جیــووا« بــه عنــوان اسپانســر جدیــد پیراهــن تیــم ملــی 
فوتبــال ایــران، جلســه نهایــی دو طــرف دیــروز برگــزار 
شــد. در ایــن جلســه پرداخــت اولیــه اسپانســر جدیــد بــه 
گرفــت. طــی صحبت هــای  فدراســیون فوتبــال صــورت 
ــی  ــگ ایران ــر یوزپلن ــت تصوی ــرار نیس ــه، ق گرفت ــورت  ص

ــی نقــش ببنــدد. ــد تیــم مل روی پیراهــن جدی

تنشی دیگر در جمع آبی ها
دروازه بــان تیــم فوتبــال اســتقالل بــه دلیــل ناراحتــی 
از قضــاوت مجیــد صالــح، بــا ناراحتــی محــل تمریــن 
کــرد. تیــم فوتبــال اســتقالل پــس  آبی پوشــان را تــرک 
کــه در دربــی هشــتاد و دوم داشــت، هنــوز  از شکســتی 
ایــن  بــه خــود ندیــده و هــر روز در تمریــن  روز خــوش 
روز  تمریــن  در  می آیــد.  وجــود  بــه  حاشــیه هایی  تیــم 
کــه در زمیــن شــماره دو مجموعــه ورزشــی  سه شــنبه هــم 
آزادی برگــزار شــد، وحیــد طالب لــو درحالــی محــل را تــرک 
کــه ناراحــت و دلخــور بــود. طالب لــو در رابطــه بــا  کــرد 
علــت ناراحتــی اش گفــت: مســئله خاصی نبــود؛ ناراحتی 
فوتبــال  در  صالــح  مجیــد  یکطرفــه  قضــاوت  از  مــن 
درون تیمــی بــود و هیــچ مشــکل دیگــری وجود نداشــت.

گرت بیل غیبت مشکوک 
کــه رئــال مادرید بــرای ۵ بــازی باقی مانده  درســت زمانــی 
در اللیــگا و نیــز بــازی برابــر ســیتی در لیــگ قهرمانــان بــه 
گــرت بیــل در  تمــام ســتاره های خــود نیــاز دارد غیبــت 
ــرد.  ک ــه اردوی ایــن تیــم وارد  ــی را ب تمریــن دیــروز نگران
گــرت  کــه  تمریــن دیــروز رئالی هــا در شــرایطی برگــزار شــد 
کارواخــال در ســالن بدنســازی و زیــر نظــر  بیــل و دنــی 
فیزیوتراپ هــای باشــگاه بــه صــورت اختصاصــی تمریــن 
کارواخال  کردنــد و در تمرینــات گروهــی حضور نداشــتند. 
بــه دلیــل مصدومیــت عضالنــی مختصــر، بــه طــور حتــم 
بــازی فــردا و احتمــاال بــازی بعــدی برابــر رایووایکانــو را نیز 
از دســت خواهــد داد؛ امــا تیــم پزشــکی رئــال هنــوز دربــاره 
علــت غیبــت بیــل در تمریــن دیــروز اظهارنظــر رســمی 

نکــرده اســت.

اعالم اسامی 
بازیکنان تیم ملی فوتسال

بــه  را  بازیکــن  ایــران ۲۲  فوتســال  ملــی  تیــم  فنــی  کادر 
اولیــن مرحلــه اردوی آماده ســازی ایــن تیــم در ســال جدیــد 
از  ملــی فوتســال  تیــم  آماده ســازی  اردوی  کــرد.  دعــوت 
زیــر  ملــی  تیم هــای  کمــپ  در  اردیبهشــت ماه   ۱۸ تــا   ۵
آغــاز می شــود. اســامی  الشــریعه  نظــر ســیدمحمد ناظــم 
اســت:  زیــر  ح  شــر بــه  اردو  بــه  شــده  دعــوت  بازیکنــان 
ســپهر محمــدی - علیرضــا صمیمــی - جــواد اســفندیاری 
توکلــی  فرهــاد  کشــاورز -  فراهانــی - محمــد  مرتضــی   -
کاظمــی - قــدرت بهــادری -  - حمیــد احمــدی - افشــین 
علیرضــا وفایــی - ســعید افشــار - محمــد طاهــری- مهــران 
عالی قــدر - قاســم عروجــی - محمدرضــا سنگ ســفیدی 
- اصغــر حســن زاده - مهــدی جاویــد - حســن طیبــی - 
احمــد اســماعیل پور- میثــم برمشــوری - طاهــا مرتضــوی 
 ۵ یکشــنبه  روز  بازیکنــان  ایــن  انجــام.  ره  علیرضــا  و 
کادر فنــی  اردیبهشــت ماه ســاعت ۹ صبــح بایــد خــود را بــه 
کننــد. تیــم ملــی فوتســال خــود را بــرای حضــور در  معرفــی 

کلمبیــا آمــاده می کنــد. مســابقات جــام جهانــی 

مربی ازبکستانی برای تیم ملی 
جودوی بانوان

فدراســیون جــودو هدایــت تیــم ملــی جــودوی بانــوان را 
بــه یــک مربــی ازبکســتانی می ســپارد. تیــم ملــی جــودوی 
خوبــی  نتایــج  آســیا  قهرمانــی  مســابقات  در  کــه  بانــوان 
کســب نکــرده بــود، بــه زودی بــا یــک مربــی ازبکســتانی 
کار خــود را پیگیــری می کنــد. در جریــان ســفر اخیــر تیــم 
ــی  ــا حضــور در مســابقات قهرمان ــه ب ک ــه ازبکســتان  ــی ب مل
آســیا همــراه بــود مســئوالن فدراســیون بــرای هدایــت تیــم 
کــره شــده و در نهایــت  ملــی بانــوان بــا چنــد مربــی وارد مذا
بــا مربــی تیــم ازبکســتانی بــه توافــق رســیدند. ایــن مربــی 
و  ملــی  تیم هــای  هدایــت  و  آمــده  تهــران  بــه  بــه زودی 
رده هــای ســنی مختلــف بانــوان را بــر عهده خواهــد گرفت.

خطیبی مرا زد، بیهوش شدم
فضلــی مربــی تیــم نســاجی مازنــدران دربــاره رفتارهــای 
در  کــرد.  بیــان  را  تنــدی  اظهــارات  خطیبــی  رســول 
جریــان بــازی دیــروز تیم هــای ماشین ســازی و نســاجی 
کادر فنــی دو تیــم بــا  مازنــدران در لیــگ دســته اول 
هــم درگیــر شــدند. او ادعــا می کنــد رســول خطیبــی، 
ســرمربی ماشین ســازی ضربــه ای بــه صــورت وی زده 
کــه باعــث بیهوشــی چنــد دقیقــه ای ایــن مربــی شــد.

برنامه تیم ملی تغییر می کند
اردوی  خردادمــاه،  ابتدایــی  روزهــای  در  ملــی  تیــم 
تدارکاتــی خــود را بــرای انجــام چنــد بــازی دوســتانه برپــا 
کشــور  یــک  در  ابتــدا  از همــان  اردو  ایــن  کــرد.  خواهــد 
کــه بــا  کــی روش در تماســی  خارجــی برگــزار خواهــد شــد. 
ــر داده و  ــه خب ــر برنام ــته، از تغیی ــال داش ــیون فوتب فدراس
گفتــه در بازگشــت بــه تهــران برنامــه را تغییــر خواهــد داد. 
کنــون فقــط بــازی بــا مقدونیــه در تاریــخ ۱ خــرداد  هم ا
قطعــی شــده؛ امــا تیــم ملــی می خواهــد دو بــازی دیگــر 
کــه فعــال نــام تیم هــا مشــخص نیســت.  هــم انجــام دهــد 
کنــون در پرتغــال بــه ســر  کــی روش هم ا گفتنــی اســت 
می بــرد و پیــش از برگــزاری انتخابــات فدراســیون فوتبــال 

وارد تهــران خواهــد شــد.

کوتاه از ورزش

  نگاهــی بــه انتهــای جــدول لیــگ برتــر فوتبــال 
سرویس  ورزش 

پوریا قلی پور 
اســتقالل  تیــم   ۴ بیــن  از  می دهــد  نشــان 
بــه دســته  تیــم  ملــوان، ۳  و  ســیاه جامگان  آهــن،  راه  اهــواز، 
تیــم  ۴ ایــن  بیــن  از  امــا  کــرد؛  خواهنــد  ســقوط   پایین تــر 
کدامیــک شــانس بیشــتری بــرای مانــدن در لیــگ برتــر خواهــد 

داشت؟
استقالل اهواز )13 امتیاز – رتبه شانزدهم(

برنامه دیدارهای این تیم در چهار هفته پایانی
هفته ۲7: استقالل اهواز – پرسپولیس

هفته ۲۸: فوالد خوزستان – استقالل اهواز
هفته ۲۹: استقالل اهواز – سایپا

کتورسازی – استقالل اهواز هفته ۳۰: ترا
امتیــاز   ۱۰ امــن  منطقــه  بــا  کنــون  هم ا اهوازی هــا،  اســتقالل 
فاصلــه دارنــد و طبیعــی اســت ســقوط خــود را بــه دســته پایین تــر 
کــه اســتقالل  پذیرفتــه باشــند. فوتبــال ادامــه دارد و چــه خــوب 
اهــواز از حضــور غیرفوتبالــی در لیــگ برتــر ایــن فصــل درس هــای 
گــر نیــت حضــور در لیــگ  خوبــی آموختــه باشــد و از ایــن پــس، ا
برتــر را دارد، بــا عملکــرد شایســته در لیــگ یــک بــه ایــن مهــم 
بــا همــه  تیــم ریشــه دار و پرطرفــدار  ایــن  بــرای  یابــد.  دســت 
ــاز  ــد امتی ــا خری ــه ب ک ــی فوتبــال، زشــت اســت  ضعف هــای قانون
کــه خــود مهــد اســتعداد  وارد لیــگ برتــر شــود؛ آن هــم خوزســتان 

و یکــی از قطب هــای اصلــی فوتبــال اســت.
راه آهن )19 امتیاز – رتبه پانزدهم(

برنامه دیدارهای این تیم در چهار هفته پایانی
هفته ۲7: راه آهن – پدیده

هفته ۲۸: استقالل خوزستان – راه آهن
هفته ۲۹: راه آهن – سپاهان

هفته ۳۰: پرسپولیس – راه آهن
کــه بعــد از تعطیــالت زمســتانی بــا مهــدی تارتــار بــا  راه آهــن 
مــی داد  ادامــه  کار  بــه  بــازی  هــر  از  امتیــاز  نیــم  و  یــک   رونــد 
کــرده  کســب  ــاز  ــازی، فقــط یــک امتی ــر از ۵ ب در هفته هــای اخی
اســت. بــا ایــن رونــد نبایــد از راه آهــن انتظــار مانــدن در جــدول 
بازی هــا را داشــت. البتــه در فوتبــال، وقــوع هــر اتفاقــی محتمــل 
کاغــذ شــانس  آهــن روی  راه  گفــت  بایــد  و  نظــر می رســد  بــه 

مانــدن دارد.
سیاه جامگان 21 امتیاز – رتبه چهاردهم(

برنامه دیدارهای این تیم در چهار هفته پایانی
کتورسازی هفته ۲7: سیاه جامگان – ترا

هفته ۲۸: صبای قم – سیاه جامگان
هفته ۲۹: ذوب آهن – سیاه جامگان

هفته ۳۰: سیاه جامگان – ملوان
بیــن  برتــر  لیــگ  در  حضــور  ادامــه  بــرای  اصلــی  جــدال 

ســیاه جامگان و ملــوان اســت. از حســن های ســیاه جامــگان 
کــه  می بــرد  بهــره  نیمکــت  روی  مربــی ای  از  کــه  اســت  ایــن 
ــر  ــان تبح ــزه بازیکن ــج انگی ــازد و در تهیی ــود را نمی ب ــچ گاه خ هی
خاصــی دارد. قرعــه ســیاه جامگان در هفته هــای باقی مانــده 
خیلــی ســخت نیســت. ایــن تیــم در خانــه حریفــان بــه مصــاف 
کــه بــه دلیــل مشــکالت مالــی، انگیــزه نتیجــه  صبایــی مــی رود 
گرفتــن را از دســت داده اســت و ذوب آهــن هــم دیگــر آن تیــم 
قــوی هفته هــای ابتدایــی نیســت. ســیاه جامگان یــک بــازی 
ــازی  کــه ایــن ب کتورســازی در پیــش رو دارد  ــر ترا ســخت در براب

کاظمــی حایــز اهمیــت اســت. خانگــی بــرای تیــم فرهــاد 
ملوان )23 امتیاز – رتبه سیزدهم(

برنامه دیدارهای این تیم در چهار هفته پایانی
هفته ۲7: ملوان – سایپا

کتورسازی – ملوان هفته ۲۸: ترا

هفته ۲۹: ملوان – صبای قم
هفته ۳۰: سیاه جامگان – ملوان

ملــوان ۲ امتیــاز از ســیاه جامــگان پیــش اســت و ایــن بدیــن 
ــه دســتان خــودش اســت  ــه تعییــن سرنوشــت ب ک معنــی اســت 
ــوان هــم  ــدن برخــوردار اســت. مل ــرای مان و از شــرایط بهتــری ب
بــازی  بــه ماننــد ســیاه جامــگان در پیــش رو دارد.  شــرایطی 
مســتقیم ایــن دو تیــم در هفتــه پایانــی در مشــهد برگزار می شــود. 
ملــوان دو بــازی، میزبــان اســت و دو بازی، میهمــان. دیدارهای 
کــه در  خانگــی ملــوان بــا ســایپا و صبــای قــم برگــزار می شــود 
کــه بایــد و شــاید خــوب نبوده انــد. امــا  هفته هــای اخیــر آن چنــان 
کــه  کتورســازی ســخت اســت؛ بــه خصــوص  جــدال ملــوان بــا ترا
ــال  ــه دنب ــازی ب کتورس ــود و ترا ــزار می ش ــز برگ ــازی در تبری ــن ب ای
کســب ســهمیه اســت. شــاید هــم نتیجــه دیــدار ایــن تیــم بــا 

ســیاه جامگان در هفتــه پایانــی تعیین کننــده باشــد.

ملوانیاسیاهجامگان؟

نبرد برای بقا

را  بــا نماینــده جیــووا در پرتغــال  قــرار مالقــات  کــی روش 
کــه در خصــوص البســه تیــم  قبــول نکــرد و اذعــان داشــت 

ملــی بهتــر اســت فدراســیون فوتبــال تصمیــم بگیــرد!
 بــا هماهنگی هــای فدراســیون فوتبــال بــا شــرکت جیــووا 

را  ایــن شــرکت می خواســت نماینــده خــود 
بــه پرتغــال بفرســتد تــا در نشســت یــک روزه 
ح هــای لبــاس تیــم ملــی را  کــی روش، طر بــا 
ــن  ــش را در ای ــذارد و نظرات ــار وی بگ در اختی
خصــوص جویــا شــود؛ امــا ســرمربی تیــم ملــی 
کار نیســت و  گفــت نیــازی بــه انجــام ایــن 
بهتــر اســت فدراســیون فوتبــال در ایــن بــاره 

کــی روش از تغییــر  تصمیــم بگیــرد! البتــه بــه نظــر می رســد 
اسپانســر تیــم ملــی بــدون مشــورت بــا خــودش ناراحــت 
گفتــه بــود. نکتــه  اســت و ایــن را پیش تــر در مصاحبــه ای 
بــه  ملــی  تیــم  نخســت  محمولــه  اینکــه  توجــه  جالــب 
ــاه وارد تهــران  ــال اردیبهشــت م ســفارش فدراســیون فوتب

کنــون  گیــرد. هم ا می شــود تــا در اختیــار ملی پوشــان قــرار 
فدراســیون  ســوی  از  ح  طــر ارایــه  منتظــر  جیــووا  شــرکت 
ح هــا و رنگ هــای مدنظــر فدراســیون  فوتبــال اســت تــا طر

کنــد.  فوتبــال را در تولیــد لباس هــا اعمــال 
جــای  اینکــه  بــرای  فوتبــال  فدراســیون 
باقــی  کــی روش  بــرای  را  گالیــه ای  هیــچ 
ــا قــرار نماینــده جیــووا  نگــذارد می خواســت ب
بــا  را  چیــز  همــه  پرتغــال  در  کــی روش  و 
کــی  کنــد؛ امــا  ســرمربی تیــم ملــی هماهنــگ 
کــه فعــال روی دنــده لــج اســت، ایــن  روش 
ســفارش های  حجــم  نکــرد.  قبــول  را  قــرار 
فدراســیون فوتبــال بــه شــرکت جیــووا بــه انــدازه ای اســت 
پیراهــن  مســابقه ای  در  خواســتند  گــر  ا ملی پوشــان  کــه 
خــود را بــا تیــم حریــف عــوض کننــد، دچــار مشــکل نشــوند. 
کارخانــه جیــووا در  ح هــا و لوگوهــا هــم در  گفتنــی اســت طر

شــد. حــک خواهــد  لباس هــا  روی  ناپــل 

کی روش قرار با نماینده جیووا را قبول نکرد
 بهــرام مشــتاقی، عضــو شــورای فنــی تیم هــای ملــی 
کشــتی  آســتانه حضــور نماینــدگان  کشــتی فرنگــی در 
مغولســتان  گزینشــی  رقابت هــای  در  ایــران  فرنگــی 
منجــزی  قاســمی  امیــر  و  ســوریان  حمیــد  گفــت: 
تــا  شــدند  مغولســتان  اوالنباتــور  راهــی  گذشــته  شــب 

و   ۵۹ وزن هــای  ســهمیه  کســب  بــرای 
برونــد. هــر دو  بــه میــدان  کیلوگــرم   ۱۳۰
آمادگــی  بــا  تــا آخریــن لحظــه  فرنگــی کار 
ایــن  بــه  مطلوبــی  روحــی  و  جســمی 
کــه امیــدوارم داســتان  مســابقات رفتنــد 
وزن هــا  ایــن  در  مــا  ســهمیه  کســب 

برســد. پایــان  بــه  باموفقیــت 
 وی بــا اشــاره بــه وضعیــت حمیــد ســوریان 

افــزود: پرافتخارتریــن فرنگــی کار ایــران، چــاره ای جــز 
گزینشــی مغولســتان نــدارد؛  موفقیــت در رقابت هــای 
ایــن  در  ســهمیه  نکــردن  کســب  در صــورت  کــه  چــرا 
کشــتی فرنگــی ایــران در رقابت هــای  کار او و  میــدان، 
گزینشــی آتــی در اســتانبول ترکیــه بــه مراتــب ســخت تر 

و حســاس تر خواهــد بــود. 
کشــتی فرنگــی ادامــه داد: مطمئنــا  عضــو شــورای فنــی 

کیلوگــرم المپیــک را در  گــر مــا نتوانیــم ســهمیه وزن ۵۹  ا
کــردن  کنیــم، جمــع و جــور  کســب  گزینشــی مغولســتان 
ــاره ســوریان از لحــاظ روحــی روانــی بســیار مشــکل  دوب
بــرای  فعــال  دیگــری  گزینــه  مــا  اینکــه  ضمــن  اســت؛ 

گزینشــی ترکیــه نداریــم.  ــه  ــی ب اعــزام احتمال
قاســمی  امیــر  بــه  خاتمــه  در  مشــتاقی 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  هــم  منجــزی 
بــه  هــم  ســنگین وزن  در  امیدواریــم 
ــم  مشــکل خاصــی در مغولســتان برنخوری
همیــن  در  بتوانــد  منجــزی  قاســمی  و 
کیلوگــرم را  مســابقات، ســهمیه وزن ۱۳۰ 
کنــد. مطمئنــا در غیــر ایــن صــورت  کســب 
کســب ســهمیه ســنگین وزن  ــرای  کار مــا ب
بــه مراتــب ســخت تر  گزینشــی ترکیــه  در رقابت هــای 

شــد.  خواهــد 
گذشــته  حمیــد ســوریان و امیــر قاســمی منجــزی شــب 
المپیــک  گزینشــی  رقابت هــای  در  حضــور  بــرای 
جمعــه  روز  رقابت هــا  ایــن  شــدند.  مغولســتان  راهــی 
برگــزار اوالنباتــور  شــهر  در  اردیبهشــت ماه   ســوم 

 می شود.

سوریان، فرصتی برای اشتباه ندارد

گفــت: بازیکنــان در ایــن فصــل از لیــگ  ملی پــوش تیــم بســکتبال شــیمیدر تهــران 
برتــر بســکتبال بیــن تیم هــا تقســیم شــدند و همیــن مســئله باعــث نزدیــک شــدن 
کــه  ــر بســکتبال  ــاره ایــن فصــل از لیــگ برت کیان درب رقابت هــا شــد. اوشــین ســاها
کــرد: بــه نظــر مــن اتفــاق خوبــی  ــان رســید، اظهــار  ــه پای ــا ســومی تیــم شــیمیدر ب ب
کل تیم هــا تقســیم شــدند و  کــه بازیکنــان در  کــه در ایــن فصــل افتــاد، ایــن بــود 
کــه تیم هــا رقابــت نزدیکــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند. در  همیــن مســئله باعــث شــد 
گذشــته از همــان ابتــدا دو یــا ســه تیــم مدعــی بودنــد؛ امــا امســال واقعــا  ســال های 
شــرایط فــرق داشــت و تعــداد تیم هــای مدعــی زیادتــر شــده بود. هیــچ رقابتــی هــم 
ــان تیــم بســکتبال شــیمیدر ادامــه داد: بازی هــای  کاپیت ــود.  ــل پیش بینــی نب قاب
ایــن فصــل نزدیــک بودنــد و همــه تیم هــا در حــد تــوان خــود رقابتــی بســیار خــوب 
کــه می شــد  انجــام دادنــد. در ســال های قبــل، شــاهد بازی هــای زیــادی بودیــم 
کــدام تیــم برنــده خواهــد شــد؛ امــا امســال  گفــت  کــرد و  نتایــج آن را پیش بینــی 
واقعــا نتایــج قابــل پیش بینــی نبــود و همــه تیم هــا شــگفتی های زیــادی بــه وجــود 
کــه بازیکنــان خارجــی ایــن فصــل را  ــه ایــن ســوال  کیان در پاســخ ب آوردنــد. ســاها
کــه  کــرد: یکــی از دالیلــی  گذشــته چطــور دیــدی، بیــان  نســبت بــه لیگ هــای 
بســکتبال ایــران رشــد چشــمگیری داشــت، حضــور بازیکنــان خــوب خارجــی بــود 

ــد.  ــا حضــور در ایــران الگــو می شــدند و تأثیرگــذار بودن کــه ب

رقابت ها در لیگ این فصل نزدیک بود

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

غیبت مشکوک گرت بیل چهار شنبـــــه  01 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 135 ســـــال دوم       ݡسݒ

بهترین ورزشکار سال جهان معرفی شد
کرد. کسب  نواک جکوویچ، بهترین تنیسور حال حاضر دنیا، عنوان برترین ورزشکار جهان در دومین سال متوالی را 

ســتاره پیشــین یوونتــوس بــه ســتایش از زیــدان پرداخــت و عملکــرد او در رئــال را 
بــاور نکردنــی دانســت. زیــن الدیــن زیــدان در شــرایط ســختی هدایــت رئــال مادریــد 
کنــون تیــم  گرفــت. او هــر چنــد بــا انتقادهــای زیــادی مواجــه شــد، امــا ا را بــر عهــده 
او عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داده اســت و نه تنهــا فاصلــه خــود بــا بارســلونا را 
بــه حداقــل رســانده، بلکــه در لیــگ قهرمانــان اروپــا هــم بــه نیمــه نهایــی راه یافتــه 
و بــا قرعــه خوبــی کــه نصیــب ایــن تیــم شــده، شــانس زیــادی بــرای قهرمــان شــدن 
دارد. الســاندرو دل پیــرو، همبــازی ســابق زیــدان در یــووه بــه ســتایش از ســرمربی 
کــرده  گفــت: زیــدان خــود را آمــاده چالش هــای بــزرگ  فرانســوی رئــال پرداخــت و 
بــود. بســیار ســخت اســت کــه بــاور کــرد او در ایــن مــدت کوتــاه چنیــن تغییــری را در 
بازیکنــان رئــال بــه وجــود آورد. زیــدان توانســته تفکــر بازیکــن رئــال را تغییــر دهــد و 
االن تیــم او بســیار باروحیــه و خــوب بــازی می کنــد. او ادامــه داد: بــه زیــدان  بــرای 
ــه دســت آورده  ــا و رقابت هــای لیــگا ب ــان اروپ کــه در لیــگ قهرمان موفقیت هایــی 
کــه  کــرده  اســت، تبریــک مــی گویــم. او عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داده و ثابــت 
شایســته مربیگــری در تیــم بــزرگ رئــال اســت. دل پیــرو دربــاره شــرایط ســخت این 
گفــت: واقعــا شــگفت زده شــده ام. نمی توانــم چنیــن شــرایطی را  روزهــای بارســلونا 
گــر دو هفتــه پیــش کســی بــه مــن می گفــت بارســلونا ایــن همــه امتیــاز از  بــاور کنــم. ا

کــه غیــر ممکــن اســت.  دســت می دهــد بــدون شــک بــه او می گفتــم 

ستایش دل پیرو از زیدان

لیگ اروپا نیمه نهایی

لیگ برتر )خلیج فارس(

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395

23:35 لیورپول - ویارئال

 23:35 سویا - شاختار

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395

23:35 ویارئال - لیورپول

 23:35 شاختار - سویا

جمعه 3 اردیبهشت 1395

17:30 استقالل خوزستان - گسترش فوالد

 17:30 سایپا - ملوان

17:30 پدیده - راه آهن

 18:10 پرسپولیس - استقالل اهواز



تالش برای تسهیل در پرداخت 
وام ازدواج

کل دفتــر ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت ورزش و  مدیــر 
کــردن  فراهــم  بــرای  وزارتخانــه  ایــن  اقــدام  از  جوانــان 
زمینــه پرداخــت تســهیالت ۱۰ میلیونــی ازدواج خبــر داد. 
ناصــر صبحــی بــا بیــان اینکــه بانک هــا در پرداخــت وام 
در  افــزود:  هســتند،  مشــکالتی  دچــار  ازدواج  میلیونــی   ۳
ــان حفــظ  ــت جوان ــد شــأن و منزل پرداخــت وام ازدواج، بای
بــه  انــدک  مبلغــی  پرداخــت  در  طوالنــی  انتظــار  و  شــود 
نیســت.  درســت  مشــترک  زندگــی  شــروع  بــرای  جوانــان 
جدیــد  میلیونــی   ۱۰ وام  تــا  کنیــم  پیــدا  راهــکاری   بایــد 
شــود.  پرداخــت  جوانــان  بــه  دردســر  بــدون  و  به راحتــی 
طــور  بــه  جوانــان  و  ورزش  وزارت  کــرد:  کیــد  تا صبحــی 
کــره بــا بانک هــا  مســتقیم اختیــار و وظیفــه ای بــرای مذا
ازدواج  وام  پرداخــت  در  مســئول  دیگــر دســتگاه های  یــا 
نــدارد؛ بــا ایــن حــال تــالش می کنیــم بــه منظــور فراهــم 
اقداماتــی  وام  راحت تــر  اخــذ  بــرای  الزم  شــرایط  کــردن 

دهیــم. انجــام 

آغاز اجرای طرح 
سنجش سالمت نوآموزان

ح  طــر اجــرای  آغــاز  از  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معــاون 
در  دبســتان  بــه  ورود  بــدو  نوآمــوزان  ســالمت  ســنجش 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری خبــر داد. مجیــد  نیمــه اول 
کــرد: نوبت دهــی پایگاه هــای  قدمــی در ایــن بــاره اظهــار 
و  بــود  خواهــد  الکترونیکــی  خانواده هــا  بــه  ســنجش 
خانواده هــا پــس از حضــور در پایــگاه، طبــق نوبــت تعییــن 
بــه  و  دریافــت  را  تاییدیــه ای  ســنجش،  انجــام  و  شــده 
مدرســه محــل ثبــت نــام فرزندشــان ارایــه می کننــد. وی 
کشــور مجــری ایــن  افــزود: 9۰۰ پایــگاه ســنجش سراســر 
ح هســتند و حــدود 2 میلیــون نوآمــوز بــدو ورود را تحــت  طــر

می دهنــد.  قــرار  غربالگــری 
همچنیــن  اســتثنایی  آموزش وپــرورش  ســازمان  رییــس 
ــر  ح ســنجش خب ــه طــر ــودکان پنــج ســال تمــام ب ک از ورود 
ح ســنجش  گذشــته معمــوال طــر گفــت: در ســال های  داد و 
کــودکان شــش ســال تمــام اجــرا می شــد؛ امــا  ســالمت بــرای 
ح ســنجش  کــودکان پنــج ســال تمــام نیــز وارد طــر امســال 
خواهنــد شــد. وی ادامــه داد: پیش بینــی می کنیــم نیمــی 
کــودکان پنــج ســال تمــام فرزنــدان خــود را بــرای  از والدیــن 
کمــک می کنــد تــا  کــز بیاورنــد. ایــن اقــدام  ســنجش بــه مرا
بتوانیــم یــک ســال زودتــر مداخــالت درمانــی و روانــی را 
کــودکان دچــار مشــکل انجــام دهیــم و بــه عنــوان  بــرای 
کنیــم  گــر نیــاز بــه ســمعک و ... دارنــد، آن را تامیــن  مثــال ا
کــز  کــودکان دچــار اختــالالت رفتــاری و روانــی را بــه مرا یــا 

مشــاوره ارجــاع دهیــم.

خبر کوتاه

 اشکاالت ریشه ای رانندگی
 در ایران

 ۴۴ مثــال  تصادفــات  نحــوه  آمــار    
کیمیای وطن 

علی اکبر عین اللهی   
درصــد تصادفــات واژگونــی خــودرو 
گواهینامــه رانندگــی  کــه نحــوه دادن  نشــان می دهــد 
می دهــد  نشــان  آمــار  ایــن  دارد  اساســی  اشــکال 
شــرایط  در  رانندگــی  نحــوه  از  ایــران  شــهروندان 
مختلــف جــوی اطــالع ندارنــد و نمی تواننــد رانندگــی 
نحــوه  یــا  کننــد  هماهنــگ  شــرایط  آن  بــا  را  خــود 
ــچ  ــال هی ــت ۱۰ س گذش ــا  ــی ب ــروی انتظام ــارت نی نظ

تغییری نکرده است. 
دوربین هــا  از  اســتفاده  و  نظــارت  نحــوه  بــه  نــگاه 
ــت  ــرای ثب ــا ب ــط از آن ه ــت و فق ــنتی اس ــان س همچن
ــه می تــوان  ک ــی  ــود. در صورت تخلــف اســتفاده می ش
بــا  راننــده  کــردن  متوقــف  بــرای  ثبــت  اولیــن  بــا 
ــا مســتقر  ــا ب ــرد ی ک ــدام  ســرعت غیرمجــاز در مســیر اق
در  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  نیروهــای  کــردن 
کنــار اتوبان هــا، اشــراف آنــان  بــاالی پل هــا بــه جــای 
گاهــی از ایــن  بــه جــاده را افزایــش داد و راننــدگان بــا آ
اشــراف در رانندگــی خــود دقــت بیشــتری می کننــد. 
بــرای اصــالح  بایــد در طــول ســال  از همــه مهم تــر 
کــه بایــد  نحــوه رانندگــی راننــدگان در داخــل شــهر 
کــرد و ایــن رویــه  کننــد اقــدام  بیــن خطــوط رانندگــی 
کــرد. مقــام معظــم رهبــری در  را بــه فرهنــگ تبدیــل 
کاری و انضبــاط  ســال ۱۳۷۳ شــعار ســال را وجــدان 
کــرده بــود.در بخشــی از پیــام آن  اجتماعــی اعــالم 
کار«  گــر ملتــی دارای »وجــدان  ســال می فرماینــد: »ا
کار او خــوب خواهــد شــد و وقتــی  باشــد، محصــول 
کار نیکــو شــد، وضــع اجتماعــی بــه طــور  محصــول 
کــرد.« بــرای روشــن شــدن  قطــع بهبــود پیــدا خواهــد 
و  آموزشــی  نهادهــای  اقــدام  ع  نــو و  مفهــوم  ایــن 
رســانه ای بایــد مفهــوم وجــدان اجتماعــی را در علــم 

کنیــم. روشــن  جامعه شناســی 
 در علــم جامعــه شناســی وقتــی قانــون یــا فرهنــگ 
بــه  و  شــود  درونــی  جامعــه  یــک  افــراد  در  خاصــی 
گفتــه  بــه  عــادت و رفتــار شــخصی تبدیــل شــود و 
ایــن  بــه  بشــود،  رفتــاری  ملکــه  اخــالق،  علمــای 

گوینــد. مــی  رفتــار«  شــدن  »وجدانــی  فراینــد 
کشــور همــه مســئولند  ــز آموزشــی و رســانه های  ک  مرا
وجــدان  بــه  را  رانندگــی  و  راهنمایــی  قوانیــن  تــا 
انتظامــی  نیــروی  البتــه  و  کننــد  تبدیــل  اجتماعــی 
بیشــتری  اســت، مســئولیت  امــر  ایــن  بــر  ناظــر  کــه 
کنــد  ج  کــردن خــار دارد و بایــد خــود را از ســنتی فکــر 
ــام افزایــش  ع مقطعــی - مثــال در ای ــه ایــن موضــو و ب
ســفرها- نــگاه نکنــد؛ بلکــه بــه عنــوان یــک رونــد 

برنامــه داشــته باشــد. بــرای آن 

     یادداشت 

و  ســلوک  مــاه  اســت؛  ارزشــمند  رجــب  مــاه    
کیمیای وطن 

 علی زندیه
دل  آیینــه  از  شــیطانی  زنگارهــای  زدودن 
اســت؛ مــاه والیــت و برافروختــن چــراغ معرفــت در شبســتان وجــود 
اســت؛ مــاه رجــب، مــاه اعتــکاف اســت. اعتــکاف، پــرورش جســم 
و جــان اســت؛ انســان آمیــزه ای اســت از ایــن دو و نیازمنــد پــرورش 
در ابعــاد وجــودی خــود؛ انســان بــه دنبــال ســعادت و کمال اســت؛ 
زیبــا  و  شــیرین  مناجاتــی  اســت،  نیایــش  نیازمنــد  انســان  روح 
هم کالمــی موجــودی ضعیــف بــا منشــأ قدرت هــا. از آغــاز خلقــت تــا 

صحنه رستاخیز، راز و نیاز، زیباترین هنر آدمی است. 
گرایــی و خدمــت  اعتــکاف، محــو خودخواهــی در امــواج بلنــد خدا
بــه امــت اســالمی اســت. اعتــکاف، بیــرون رفتــن از خانــه خویــش 
و مصمــم شــدن بــر حضــور در خانــه حضــرت حــق اســت. عبادتــی 
ــوم  ــه روزه روز س ک ــت  ــه اس ــه و داوطلبان ــتحبی و تقرب جویان مس
گریــز از لذت گرایــی و مهــار  آن رنــگ وجــوب می گیــرد. اعتــکاف، 
گرایان  حــس خودمحــوری و برتری جویــی و بازگشــت از قبلــه دنیا

بــه ســمت و ســوی قلــب و قبلــه هســتی اســت.
حجت االســالم  بــا  اعتــکاف  روزهــای  رســیدن  فــرا  بهانــه  بــه    
کل  اداره   اعتــکاف  ســتاد  دبیــر  بابایــی،  حســن  المســلمین  و 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه  تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان بــه 

گفت وگوســت. ایــن  نظــر می گذرانیــد حاصــل  از 
- اعتــکاف امســال در چنــد مــکان و بــا حضــور چنــد نفــر برگــزار 

می شــود؟
اعتــکاف امســال در 55۰ مســجد و بــا حضــور حــدود ۱2۰هــزار نفــر 

ــزار می شــود.  برگ
حضــور  و  مســجد  در 5۱۰  روحانــی  مراســم  ایــن  گذشــته  ســال 
ــا  کــه خوشــبختانه امســال در مقایســه ب ۱۰۴هــزار نفــر برگــزار شــد 
گذشــته  ســال قبــل شــاهد رشــد اســتقبال مردمــی هســتیم. ســال 
کــه امســال  یــک مســجد بــه دانش آمــوزان اختصــاص داشــت 
بــا هماهنگــی بــا آمــوزش و پــرورش ایــن تعــداد بــه دو مســجد 
ــاهد  ــوزی ش ــکاف دانش آم ــن در اعت ــرد؛ همچنی ک ــدا  ــش پی افزای
کــه از 8۰ نفــر در ســال 9۴  گونــه ای  رشــد 5 برابــری هســتیم؛ بــه 

بــه رقــم ۴۰۰ معتکــف دانش آمــوز رســیده ایم.
مــرد  - حــدودا چنــد درصــد معتکفــان زن و چنــد درصــد 

؟ هســتند
ــان تشــکیل می دهنــد و  ــا ۷۰ درصــد معتکفــان را زن حــدودا 68 ت
کل جوانــان حــدود ۷۰ درصــد تعــداد معتکفــان زن و مــرد را  در 

تشــکیل می دهنــد.
صــورت  چــه  بــه  امســال  اعتــکاف  فرهنگــی  برنامه هــای   -

اســت؟
کــه  امســال شــاهد راه انــدازی ســامانه جامــع اعتــکاف هســتیم 
ایــن  بــا نصــب  ایــران  و  اســتان  از جای جــای  همــه معتکفــان 
گوشــی خــود می تواننــد نه تنهــا از برنامه هــای  ســامانه بــر روی 
خاطره هــا می تواننــد  بلکــه  کننــد،  حاصــل  اطــالع   اعتــکاف 

ایــن  بــه  اعتــکاف  مراســم  از  را  خــود   ... و  فیلم هــا  عکس هــا 
کننــد و  ســامانه ارســال و دیگــران را در اعتــکاف خــود شــریک 

دهنــد. گســترش  جامعــه  در  را  اعتــکاف  زیبایی هــای 

یکــی از برنامه هــای اعتــکاف امســال، پیشــنهاد راه انــدازی رادیــو 
اصفهــان  اســتان  مرکــز  ســیمای  و  صــدا  ســازمان  بــه  اعتــکاف 
کــه اعــالم خواهــد شــد شــنوندگان  کــه در ســاعات خاصــی  بــود 
ــد و ان شــاءاهلل در  ــو بهــره ببرن ــد از برنامه هــای ایــن رادی می توانن
ســال آینــده برنامه هــای رادیــو اعتــکاف تمام وقــت در روزهــای 
اعتــکاف پخــش خواهــد شــد. برنامــه دیگــر مــا بــرای روزهــای 
ح  ح بــا قــرآن در زالل اعتــکاف اســت. در ایــن طــر اعتــکاف طــر
مباحثــی همچــون تصحیــح قرائــت حمــد و توحیــد، جزءخوانــی 
کریــم و دربــاره ســبک زندگــی آمــوزش داده خواهــد شــد؛  قــرآن 
همچنیــن اعــزام 2۰۰ مبلــغ و مبلغــه تحــت عنــوان حلقه هــای 
بصیرتــی از دیگــر برنامه هــای ســتاد اعتــکاف اســتان اصفهــان 

اســت.
- توصیه شما به معتکفان چیست؟

کــه هــدف  مهم تریــن توصیــه مــن بــه معتکفــان عزیــز ایــن اســت 
اعتــکاف  اصلــی  هــدف  نکننــد.  فرامــوش  را  اعتــکاف  اصلــی 
کــه  انقطــاع از دنیاســت. اعتــکاف نوعــی مــردن اختیــاری اســت 
ــا بریــدن از دنیــا بــه آن دســت پیــدا می کنــد و ایــن  هــر شــخص ب
کمتــر  کــه بــا  بریــدن از لذت هــای دنیــوی، شــیرینی خاصــی دارد 

ــل قیــاس اســت. ــی قاب لذت

گوی اختصاصی با حجت االسالم و المسلمین بابایی، دبیر ستاد اعتکاف تبلیغات اسالمی اصفهان: گفت و   در 

اعتکاف، معجونی از عبادت های اسالمی است

ویــژه »ســفر  ح  اجــرای طــر از  کیــش  گردشــگری  معــاون 
برگــزاری  بــا  همزمــان  ۷ ســال«  زیــر  کــودکان  رایــگان 

داد.  خبــر  جزیــره  ایــن  در  تابســتانی  جشــنواره 
امســال  کیــش  اینکــه  بیــان  بــا  محب خدایــی  محمــد 
می کنــد،  تجربــه  را  تابســتانی  جشــنواره  متفاوت تریــن 

کــرد: مــا بــه دنبــال ارایــه الگــو و تبییــن  اظهــار 
کشــور هســتیم؛  گردشــگری  واژه تحــول در 
کیــد  تا امســال  جشــنواره  در  همیــن  بــرای 

کــودکان شــده اســت. ویــژه ای بــر 
جشــنواره  کــرد:  اضافــه  وی   
خردادمــاه  اول  از  کیــش  تابســتانی 
آن بــا  همزمــان  کــه  می شــود   آغــاز 

کــودکان  بــا محوریــت  ح »جزیــره آب نبــات چوبــی«  طــر
کیــد اصلــی ایــن جشــن  زیــر ۷ســال، اجــرا خواهــد شــد. تا
کــه متناســب بــا آن بــرای  گردشــگری ســالمت اســت  بــر 
ــژه ای در نظــر  ــروه ســنی مختلــف، برنامــه  وی گ طیف هــا و 

گرفتــه شــده اســت.
زیــر  کــودکان  رایــگان  ســفر  ح  طــر دربــاره  همچنیــن  او   

جشــنواره  در  داد:  توضیــح  کیــش  جزیــره  بــه  ۷ســال 
ــی  ــوار ایران ــفر خان ــه س ــده هزین ــعی ش ــال س ــتانی امس تابس
کاهــش یابــد؛ طبــق هماهنگــی بــا هتل هــا و  کیــش  بــه 
کــه زیر نظر ســازمان منطقــه آزاد کیش  شــرکت هواپیمایــی 
گرفتــه  فعالیــت می کنــد، تخفیف هــای ویــژه ای درنظــر 
شــده تــا زمینــه ســفری ارزان و بانشــاط بــرای 

شــود.  فراهــم  ایرانی هــا 
کــودکان زیــر ۷ســال  همزمــان بــا ایــن اقــدام، 
رایــگان  اقامــت  و  هواپیمــا  بلیــت  از  نیــز 
گردشــگری  بهره منــد خواهنــد شــد. معــاون 
داد:  ادامــه  کیــش  آزاد  منطقــه  ســازمان 
ســهمیه ویــژه ای بــرای ســازمان های دولتــی 
امتیــاز  از  نیــز  آن هــا  کارمنــدان  تــا  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
ســفرهای اقســاطی و تخفیف هــای ویــژه، بهره منــد شــوند. 
کیــد  تا کیــش  آزاد  منطقــه  ســازمان  گردشــگری  معــاون 
کــرد: تــالش می کنیــم فضایــی در ایــن جزیــره ایجــاد شــود 
و  ترکیــه  چــون  دیگــری  مقاصــد  جایگزیــن  کیــش،  کــه 

فــارس شــود. کشــورهای حاشــیه خلیــج 

درمــان  حــوزه  برنامه هــای  بهداشــت،  وزیــر  درمــان  معــاون 
اورژانس هــای  وضعیــت  بهبــود  زمینــه  در  را   95 ســال  در 
گفــت: در ســال جــاری در  کــرد و  کشــور تشــریح  بیمارســتانی 
نیــروی  تریــاژ،  بخــش  در  خصوصــا  اورژانــس  بخش هــای 
گرفتــه  کار  ــه  ــاالی پنــج ســال ب ــه ب ــا تجرب انســانی پرســتاری ب

می شــود. 
مهم تریــن  از  یکــی  آقاجانــی  محمــد  دکتــر 
 95 ســال  در  را  درمــان  حــوزه  برنامه هــای 
افزایــش دسترســی و حمایــت مالــی از بیمــاران 
گفــت: همچنیــن  کــرد و  صعب العــالج عنــوان 
خدمــات  ســاماندهی  بیمــار،  ایمنــی  ارتقــای 
خدمــات  فرایندهــای  ارتقــای  دندانپزشــکی، 

از  حمایــت  بیمارســتانی،  و  بیمارســتانی  پیــش  اورژانــس 
زوجیــن نابــارور و بهبــود مدیریــت بیمارســتانی نیــز از جملــه 
کــه در معاونــت درمــان آن هــا را در ســال  برنامه هایــی اســت 

می بریــم. پیــش  جــاری 
ارایــه  بهبــود  راســتای  در  اســاس  همیــن  بــر  افــزود:  وی   

خدمــات در بخــش اورژانــس بیمارســتانی، توســعه و بهســازی 
اورژانس هــای بیمارســتان های وابســته بــه وزارت بهداشــت را 
در دســتور کار قــرار دادیــم. بــر همیــن اســاس از دو ســال گذشــته 
کار نوســازی و بهســازی ۴۳۰ بخــش اورژانــس بیمارســتانی 
کــه در ســال 95 نیــز آن را ادامــه می دهیــم و  کردیــم  را آغــاز 
 ۱25 نیــز  دیگــر  ســوی  از  می کنیــم.  تکمیــل 
بخــش اورژانــس جدیــد بــا ظرفیــت ۱۷۰۰ تخــت 

در حــال ســاخت اســت.
 آقاجانــی بــا بیــان اینکــه در راســتای ارتقــای 
بیمارســتانی  اورژانــس  خدمــات  فرایندهــای 
قــرار اســت در بخش هــای اورژانــس خصوصــا 
پرســتاری  انســانی  نیــروی  تریــاژ،  بخــش  در 
گرفتــه  شــود، ادامــه داد:  کار  بــا تجربــه بــاالی پنــج ســال بــه 
همچنیــن در ســال جــاری، نیــروی دســتیار تخصصــی باالتــر 
از ســال دوم دســتیاری، جهــت ارایــه خدمــات تخصصــی و 
کــه در بخــش اورژانــس مــورد  نیــروی انســانی غیرپرســتاری 

گرفتــه می شــوند. کار  نیــاز اســت، بــرای ارایــه خدمــت بــه 

7اجتماعی چهارشنبـــــه  01 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 135اشکاالت ریشه ای رانندگی ســـــال دوم       ݡسݒ

کیش کودکان زیر 7سال به  امسال 125 اورژانس جدید ساخته می شودسفر »رایگان« 

دادنامه
شماره     1394/12/25 تنظیم:  یخ  تار   9409970353502270 دادنامه:  شماره 
 : کالسه  ونده  پر شعبه:941466  بایگانی  شماره   9409980353500521 ونده:  پر
سابق(  جزایی   109( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   109 شعبه   9409980353500521
زند  فر گورتی  بدیعی  زهره  خانم  شاکی:    9409970353502270 شماره  نهایی  تصمیم 
بدیعی   د  محمو شهید  ک  دوم  ل  ژ گورت  شرقی،  جی  خ   ، اصفهان  نشانی  به  منصور 
یم محمدی به نشانی مجهول المکان  اتهام: مزاحمت تلفنی  دادگاه پس  متهم: خانم مر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده به شرح ز رسی اوراق و محتویات پر از بر
زند حاجی آقا دارنده خط تلفن  یم محمدی فر رای دادگاه در خصوص اتهام خانم مر
از  بدیعی  زهره  خانم  به  نسبت  تلفنی  مزاحمت  بر  دائر   09378077446 بشماره  همراه 
ر و ارسال  پیامک دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و پاسخ  تماسهای مکر
متهم  حضور  عدم  و  شده  اخذ  ینت  پر مالحظه  و  ایرانسل  شرکت  از  واصله  استعالم 
ونده بزه  د در پر امارات موجو و  ابالغ قانونی و سایر قرائن  در جلسه دادرسی علیرغم 
ز و مسلم و مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسالمی مصوب  انتسابی به وی محر
یری محکوم می نماید  یرات متهم را به تحمل چهار ماه حبس تعز سال 1375 بخش تعز
همین  در  واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر  20 مدت  ظرف  و  دادگاه 

استان اصفهان می باشد.
ری       2136/ م الف رئیس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ گاز

مزایده 
 1411/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  دوم  شعبه 
دگاه  و ش ج ر دوم که خانم اشرف رضایی علیه حسین علی یاری به آدرس اتوبان فر
ینه های اجرایی به مبلغ  وستای دینان درب مسجد پالک 349 بابت محکوم به و هز ر
د  ل مسکونی با عرصه حدو یال اموال توقیفی به شرح یک باب منز 1/364/670/000 ر
بی و تیرچه های  بع )طبق سند( با اسکلت دیوار باربر و سقف طاقی ضر 189/56 مترمر
موزائیک  نمای سرامیک کف حیاط  با  در حد یک طبقه  د 8 سال  با قدمت حدو آهنی 
اپن  و آشپزخانه  با یک واحد اطاق خواب  ل مورد نظر دارای یک سالن  می باشد. منز
اطاق  داخلی  دیوارهای  سطوح  باشد.  می  حیاط  داخل  بهداشتی  ویس  سر و  حمام  و 
د رنگ و سالن تا ارتفاع هشتاد سانتیمتر از کف سرامیک و از هشتاد  خواب گچ و اندو
و  سالن  کف  و  رنگ  د  اندو و  گچ  سقف  و  سقف  تا  باال  به  سانتیمتر(   )80( سانتیمتر 
می  فلزی  کابینت  با  سرامیک  و  کاشی  کف  و  آشپزخانه  سطوح  کاری،  سیمان  خواب 
سیستم  باشد.  می  حیاط  داخل  و  سرامیک  و  کاشی  بهداشتی  های  ویس  سر باشد 
دارای  ملک  این  باشد  می  گای  بخاری  با  محل  گرمایش  و  آبی  کولر  محل  سرمایش 
سند  برگ  دو  دارای  خواهان  اظهار  طبق  محل  باشد.  می  گاز  و  ق  بر و  آب  اشتراکات 
زش  مالکیت که هر کدام به میزان سه دانگ می باشد. که با توجه به جمیع جهات موثر ار
ششدانگ پالک مبلغ یک میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون و چهارصد و هشتاد 
یال معادل با یکصد و هفتاد و سه میلیون و ششصد  یال )1/736/480/000( ر هزار ر
زش  د. لذا ار و چهل و هشت هزار تومان )173/648/000( تومان برآورد و اعالم می شو
و  شصت  و  هشتصد  معادل  مبلغ  محترم  خوانده  مالکیت  به  مربوط  مشاع  دانگ  سه 
یال برابر با هشتاد و شش  یال )868/240/000( ر هشت میلیون و دویست و چهل هزار ر
و اعالم  برآورد  )86/824/000( تومان  و بیست و چهار هزار تومان  میلیون و هشتصد 
می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. که مبلغ مذکور معادل 
مورخ  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  باشد.   می  آزادی  بهار  تمام  سکه   83/685
95/3/9 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام واقع در شیخ صدوق شمالی 
یز ده درصد  چهار راه وکالء برگزار می گردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با وار
اجرای  به  فیش  آن  ارائه  و  ملی  بانک   2171350205001 حساب  شماره  به  پایه  مبلغ  از 
خواهد  مزایده  برنده  قیمت  ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  نمایند.  بازدید  اموال  از   احکام 

د.  بو
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان     2055/ م الف

ابالغ رای
ونده 5025/92  شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پر
وی  وبر ش ج ر دوم له خانم زهرا بهرامی و علیه آقای حامد راجی به آدرس خ امام خمینی ر
ینه های اجرایی به مبلغ  سه راهی ملک شهر قنادی نان تک گندم بابت محکوم به و هز
یال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1( یکدستگاه خمیرکن با موتور  74/590/121 ر
 )2 یال  ر  8/500/000 مبلغ  به  مستعمل  متر  سانتی   78 قطر  به  استیل  کاسه  و  مربوطه 
با نوار نقاله موتور و میز مربوطه مستعمل به مبلغ  اتوماتیک  پهن کن  یکدستگاه خمیر
ینی شیشه خم سه درب مستعمل به مبلغ  یال 3( یکدستگاه یخچال ویتر 7/500/000 ر
یابی گردیده  ز یه کارشناس ار یال طبق نظر یال جمعًا به مبلغ 31/000/000 ر 15/000/000 ر
است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای مورخ 95/3/4 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در 
یز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001  جلسه مزایده می توانند با وار
وز قبل از مزایده از اموال بازدید نمایند  بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا حداقل 5 ر

د.  ین مبلغ برنده مزایده خواهد بو تر پیشنهاد دهنده باال
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان   2056/ م الف

گهی مزایده اموال غیرمنقول آ
کالسه  ونده  پر خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   14 شعبه  احکام  اجرای 
د کاوه با وکالت نجمه جلوان و احمد همایون فال و علیه  910173 ج 14 له آقای مسعو
رگر بابلدشتی به آدرس: اصفهان، ابن سینا، کوچه باغ دردشت، کوچه شماره  مجتبی ز
ل کلنگی، سمت راست، پالک 49، کد  17، مسجد دلفتح صحه، بن بست دردشت، منز
یال بابت محکوم به  پستی: 8148663541 به خواسته مطالبه مبلغ 442/022/757 ر
ونده کالسه 910134  یال بابت حق االجرای دولتی و همچنین پر و مبلغ 22/101/137 ر
شعبه 6 اجرای احکام حقوقی له آقای اکبر اکبری اشیانی با وکالت نجمه جلوان بر علیه 
به خواسته استرداد مقدار 191/730 گرم  الذکر  آدرس فوق  به  بابلدشتی  رگر  ز مجتبی 
ینه کارشناسی  ینه دادرسی، حق الوکاله و هز طالی 18 عیار ساخته شده به انضمام هز
شنبه  وز  ر در  ای  مزایده  جلسه  دولتی  االجرای  حق  بابت  یال  ر  10/755/228 مبلغ  و 
مورخ 95/3/1 ساعت 10/30 ـ 10 در محل اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع 
در )اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل 
ـ  سوم  طبقه  ـ  حقوقی  احکام  اجرای  ساختمان  پارسیان،  بیمه  جنب  اصفهان،  استان 
واحد 6( برگزار نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از: سهم االرث 
محکوم علیه مقدار 7/40 حبه مشاع از 19/2 حبه مشاع از 48 حبه به استثنای بهای 
ثمنیه اموال منقول و غیرمنقول از پالک ثبتی 1265 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان ملکی 
رگر بابلدشتی به آدرس : اصفهان، ابن سینا، کوچه باغ دردشت، کوچه شماره  رضا ز
ل کلنگی، سمت راست، پالک 49،  17، مسجد دلفتح صحه، بن بست دردشت، منز
یه  یه کارشناس: که طبق نظر کد پستی: 8148663541   اوصاف ملک بر اساس نظر
ل مسکونی کلنگی است که مساحت عرصه  کارشناس دادگستری پالک فوق یکباب منز
بع است که اسکلت دیوارباربر  د 150 مترمر بع و مساحت اعیانی حدو د 400 متر مر آن حدو
ق،  و پوشش سقف چوبی و مصالح کف سیمان و موزاییک و دارای اشتراکات آب، بر
گاز و فاضالب می باشد. ملک فوق در حال حاضر در تصرف مادر محکوم علیه می 
یال  ر  6/800/000/000 مبلغ  فوق  پالک  دانگ   6 زش  ار فوق  موارد  به  توجه  با  که  باشد 
ونده 910173  با توجه به مبلغ محکوم به و حق االجرای در پر یابی گردیده است.  ز ار
 215/104/171 مبلغ  که   6 ج   910134 کالسه  ونده  پر به  محکوم  وز  ر به  قیمت  و   14 ج 
وز مزایده  یال اعالم گردیده الزم به ذکر است با توجه به نوسان قیمت طال ـ قیمت در ر ر
استعالم خواهد شد. به انضمام خسارات و حق االجرای دولتی که جمع محکوم به 2 
از 19/2 حبه  باشد. معادل مقدار 7/40 حبه مشاع  یال می  ر ونده 698/124/693  پر
مشاع از 48 حبه مشاع باستثنای بهای ثمنیه اموال منقول و غیرمنقول پالک فوق سهم 
از ملک فوق  مزایده  از جلسه  قبل  وز  ر  5 ید  باشد. طالبین خر االرث محکوم علیه می 
واقع در آدرس  اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 

حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که 
ین قیمت را ارائه دهد. تر باال

مدیر اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان    2112 / م الف
گهی مزایده آ

یر  اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ز
ونده کالسه 930622 و 940013 / ج/6 له مهین بانو آسیایی )930622(  برگزار نماید پر
یا  مهین بانو آسیایی و ایفا معمار )940013( با وکالت آقای امیرقاسم منصور زاده علیه آر
یعتی، مجتمع  زند احمد به نشانی: اصفهان، آپادانا دوم، کوچه شر مقدس قهفرخی فر
وش 2 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی 5000/19762 بخش  امین، واحد 7   مورد مزایده: فر
دخت  شهین  مادرش  از  احمد  زند  فر قهفرخی  مقدس  یا  آر االرثی  سهم  اصفهان  ثبت   5
در  یالی  ر  790/835/767 بدهی  خاطر  به  وش  فر که  یزاله  عز زند  فر قهفرخی  اسدیان 
یالی آن  ونده 930622 و حق االجرای 148/346/209 ر حق مهین بانو آسیایی بابت پر
ونده 940013/ ج/6 به مبلغ 3/070/252/567  وش 2 دانگ برای بدهی در پر و مابقی فر
یال بابت نیم عشر اجرای دولتی می  یال در حق ایفا معمار و مبلغ 146/542/628 ر ر
یه کارشناس: مجتمع مسکونی مذکور احداثی با اسکلت  باشد. اوصاف ملک طبق نظر
نمای آجری می  با  و  زمین  یر ز با  وی همکف  و در 4 طبقه ر بلوک  تیرچه  بتنی و سقف 
باشد و واحد مورد معرفی در طبقه چهارم )واحد شماره 7 شرقی( قرار گرفته است. بر 
به  منضم  اصفهان  جنوب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  ذه  ماخو استعالم  مفاد  اساس 
بع در طبقه دوم واقع  آپارتمان فوق دارای مساحت 125/29 مترمر ونده شش دانگ  پر
گردیده است که در این خصوص وکیل خواهان اظهار می دارد که محل وقوع ملک طبقه 
چهارم قرار داشته و اشتباها در نامه فوق طبقه دوم ذکر گردیده است. در زمان مباشرت 
را  د  از محل مورد معرفی خوانده حضور نداشت و شخصی که خو برای کارشناسی 
د اظهار داشت که مستاجر می باشد. در زمان بازدید  علی فصیحی هرندی معرفی نمو
مالحظه گردید که کف ها سرامیک، بدنه دیوارهای داخلی گچ و کاغذ دیواری و قسمت 
آشپزخانه  کف  آلومینیوم،  خارجی  های  پنجره  و  چوبی  داخلی  های  درب  رنگ،  هایی 
توالت  و  حمام  بهداشتی  های  ویس  سر کف   MDF کابینت  و  کاشی  بدنه  سرامیک 
رادیاتورهای  و  پکیج  ساختمان  گرمایشی  سیستم  باشد.  می  کاشی  بدنه  و  سرامیک 
ق  بر فاضالب،  و  آب  انشعابات  دارای  همچنین  د.  بو کولر  آن  سرمایش  و  آلومینیومی 
به موقعیت  با توجه  و  التوصیف  به مراتب فوق  با عنایت  ایحااًل  و گاز می باشد. علی 
یابی  ز محل و ابعاد و مساحت و قدمت و نوع کاربری و جمیع جهات موثر در قضیه ار
وضعیت  در  مذکور  مسکونی  آپارتمان  دانگ  شش  کارشناسی  پایه  قیمت  بدینوسیله 
یال برآورد و اعالم  فعلی و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا جمعًا مبلغ 5/910/000/000 ر
یال می باشد. زمان: 95/3/3  ساعت:  زش 2 دانگ آن 1/970/000/000 ر نظر گردید که ار
دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  ساختمان  نیکبخت،  خ  اصفهان،  مکان:  صبح     10
از مزایده ضمن هماهنگی  وز قبل  ر توانند 5  ید می  اصفهان، طبقه چهارم  طالبین خر
یعتی، پالک 25،  با این اجرا از ملک در آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوچه شر
زش  مجتمع مسکونی امین، طبقه چهارم، واحد 7 دیدن کرده و با سپردن 10درصد ار
ملک به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به 
د. پیشنهاد  وع می شو این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شر

د. ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر دهنده باال
مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان  2113/ م الف

گهی مزایده اموال منقول آ
اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومیـ  حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
یده السادات رضوی با وکالت سعید جاللی  خصوص کالسه اجرایی 940188 ج 15 له فر
واحدی و شرکت تجاری اخوان واحد مبنی بر مطالبه مبلغ  علیه علیرضا و حبیب اله میر
ینه های دادرسی و اجرایی و  یال بابت اصل خواسته و .......... هز 515/886/834 ر
یخ 95/2/27 ساعت  وز دوشنبه تار یال حق االجرای دولتی در ر مبلغ 25/794/342 ر
8:30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل استان اصفهان خیابان نیکبخت 200 متر 
ساختمان  پارسیان  بیمه  جنب  صدوق  شیخ  سمت  به  مرکزی  ساختمان  از  تر  پایین 

یر که توسط  ز توقیفی  مال  ـ  اموال  وش  فر واحد 6 جهت  احکام حقوقی طبقه 3  اجرای 
یه وی  نظر و  یابی گردیده  ز ار یال  ر  360/000/000 مبلغ  به  کارشناس رسمی دادگستری 
وز  ید می توانند 3 ر مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خر
از جلسه مزایده به نشانی میدان جمهوری اسالمی اول خیابان رباط تقاطع اول  قبل 
واحدی نزد حافظ اموال محمد حاجی وند از آن بازدید و با  یینات و موکت اخوان میر تز
سپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
خواهد  مزایده  برنده  قیمت  ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  نمایند  شرکت  مزایده  جلسه  در 
موضوع  مال  ـ  اموال  لیست  باشد.  می  علیه  محکوم  عهده  بر  اجرایی  های  ینه  هز د.  بو
ول کاغذ دیواری کالسیک طرح سه بعدی  یابی تعداد هشتصد ر ز مزایده  بدینوسیله ار

با مشخصات: 
Collection – classical – item No : 10131 / 4902      Made in Italy

ول  ر به مبلغ هر  بر قیمت ها  د و جمیع عوامل و جهات موثر  به وضعیت موجو با توجه 
یال  ول به مبلغ 360/000/000 ر یال( و جمع هشتصد ر 450/000 )چهارصد و پنجاه هزار ر

یال( اعالم می گردد. )سیصد و شصت میلیون ر
ز اجرای احکام شعبه ی 15 دادگاه حقوقی اصفهان     2114/ م الف دادور

گهی مزایده )نوبت اول( آ
ونده کالسه 920402  اجرای احکام شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پر
ج / 9 له ابراهیم کاظمی با وکالت خانم عاطفه باباصفری علیه شاهین بابایی به مطالبه 
جلسه  دولتی  االجرای  حق  بابت  یال  ر  4/795/218 مبلغ  و  یال  ر  95/904/377 مبلغ 
یخ 95/3/4 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 9 حقوقی واقع  مزایده ای در تار
در اصفهان ـ خیابان شهید نیکبخت ـ 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری 
مورد  اوصاف  نماید.   برگزار   5 واحد  ـ  سوم  طبقه  ـ  حقوقی  احکام  اجرای  ساختمان  ـ 
آبی رنگ  اتومبیل سواری وانت نیسان  از یک دستگاه  مزایده: مورد مزایده عبارتست 
مدل 1389 به شماره انتظامی 343 ی 85 ایران 13 شماره شاسی 291324 و شماره 
از  پایه کارشناسی که مصون  بر اساس قیمت  موتور 585092 می باشد. مورد مزایده 
ید می توانند  یابی گردیده است. طالبین خر ز یال ار اعتراض مانده است 190/000/000 ر
یز  وار با  و  بازدید  نور  پارکینگ  در  واقع  مزایده  مورد  از  مزایده  برگزاری  از  قبل  وز  ر  5
شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده  حساب  به  کارشناسی  پایه  قیمت  از  درصد   10
و کسی  نمایند  مزایده شرکت  آن در جلسه  به همراه داشتن فیش  و   2171290210008

ین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نماید. تر برنده مزایده می باشد که باال
اجرای احکام شعبه 9 حقوقی اصفهان      2115/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/11/06 تنظیم:  یخ  تار   9409970354501508 دادنامه:  شماره 
زند  رادمهر فر آقای میثم  بایگانی شعبه: 940508 شاکی:  9409980362300552 شماره 
وردین ـ کوی قصابی ـ پ 27   حسن به نشانی شهرستان اصفهان ـ اتوبان چمران ـ خ فر
زند محمد رضا به نشانی شهرستان اصفهان نجف  متهم: آقای محمد علی نیکبخت فر
آباد ـ ویالشهر ـ خ پاسداران ـ ولفجر 2 ـ پ 15  اتهام: مزاحمت تلفنی   دادگاه با توجه به 
ونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.   محتویات پر
زند محمدرضا دایر بر ایجاد  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محمد علی نیکبخت فر
زند حسن با توجه به محتویات  مزاحمت تلفنی، موضوع شکایت آقای میثم رادمهر فر
ونده، تحقیقات انجام شده، استعالم بعمل آمده از مخابرات، متن پیامکهای ارسالی  پر
امارات  و  قرائن  سایر  و  مشارالیه  ناحیه  از  موثر  دفاع  و  حضور  عدم  و  متهم  طرف  از 
ز تشخیص و نامبرده را به استناد ماده  ونده اتهامش را بشرح فوق محر د در پر موجو
641 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  وز از تار رای صادره غیابی است و ظرف 20 ر

است. 
رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان   رستم پور   2110/ م الف



راه هایی برای نجات از روزمرگی
دچــار  آدم هــا  می شــود  باعــث  كــه  چیــزی  اولیــن  شــاید 
روزمرگــی و تكــرار شــوند، بی هدفــی و نداشــتن انگیــزه اســت.
كــه از خــواب بیــدار می شــوید  وقتــی انگیــزه نداریــد صبــح 
كارهایــی  كارهــای روزانــه خودتــان هســتید،  فقــط مشــغول 
كــه هــر روز تكــرار می شــود و در شــما نشــاطی ایجــاد نمی كنــد.
بــه گــزارش كیمیــای وطــن از انجمــن ام اس ایــران، همــه مــا 
یــك تجربــه مشــترك در زندگــی داشــته ایم؛ اینكــه صبــح بــا 
زنــگ ســاعت از خــواب بیــدار می شــویم، پتــو را روی ســرمان 
می كشــیم و بــا یــك تلخــی دامنــه دار از تــه دل آرزو می كنیــم 
كاش زندگــی ادامــه پیــدا نمی كــرد و اینجــا ایســتگاه آخــر  كــه 

بــود.
احســاس  شــما  كــه  می شــود  ناشــی  آنجــا  از  حــس  ایــن 
می كنیــد همــه چیــز یكنواخــت شــده و دیگــر مثــل ســابق 
ــا در  خوشــحال نیســتید؟ شــاید ایــن بهتریــن زمــان اســت ت

كنیــد.  ایجــاد  تغییراتــی  زندگی تــان 
گــر می خواهیــد شــادی و نشــاط زندگی تــان را  بــه هــر حــال ا
كــه  افزایــش دهیــد، بهتــر اســت بــه دنبــال تغییراتــی باشــید 

شــما را خوشــحال تر می كنــد. 
و حتــی  زندگــی  ســبك  در  تغییــر  رژیــم غذایــی،  در   تغییــر 
ثبــت نــام در باشــگاه، خلــق و خــوی شــما را بهتــر می كنــد 
و طــرز فكرتــان را نســبت بــه زندگــی تغییــر می دهــد. پــس 
كنیــد و از همیــن حــس و حــال  تهدیــد را تبدیــل بــه فرصــت 
كنیــد. امروزتــان انگیــزه بگیریــد تــا برنامــه تــازه ای را دنبــال 

**لقمه بزرگ تر از دهانتان برندارید
كنیــد و بــرای رســیدن  بایــد هدفــی را در آینــده مشــخص 
كــه ســنگ بــزرگ  كنیــد؛ امــا فرامــوش نكنیــد  بــه آن تــاش 

عامــت نــزدن اســت.
 وقتــی صحبــت از تغییــرات بــه میــان می آیــد، بیشــتر مــا 
گام هــای بزرگــی برداریــم و تغییــری  كــه بایــد  فكــر می كنیــم 
كــه ایــن  كنیــم؛ در صورتــی  اساســی در زندگی مــان ایجــاد 
كــه اهــداف  كار ایــن اســت  طــرز فكــر اشــتباه اســت. بهتریــن 
كــه  كنیــد  تقســیم  كوچكــی  بخش هــای  بــه  را  بزرگتــان 

باشــند. دســت یافتنی 
**زندگینامه های افراد موفق را بخوانید

و  كرده ایــد  عــادت  فعلی تــان  شــرایط  بــه  حتــم  طــور  بــه 
بیــرون آمــدن از ایــن وضعیــت دشــوار بــه نظــر می رســد. 
كــه قــرار اســت بــه جــای بهتــری برســید؛ امــا گاهــی  می دانیــد 
اوقــات شــاید مــردد شــوید و ایــن تردیدهــا شــما را از ادامــه 

مســیر بــازدارد. 
بزرگــی  نعمــت  خــوب  دوســت  یــك  شــرایطی  چنیــن  در 
كنــد مایــوس نشــوید و بــه  كمــك  كــه بــه شــما  اســت؛ فــردی 

ادامــه دهیــد. مســیرتان همچنــان 
انگیــزه، مهم تریــن  تغییــرات مثبــت حفــظ  ایجــاد  بــرای 
ــرژی  كــه سرشــار از ان ــد  كار اســت؛ پــس شــخصی را الزم داری
مثبــت  و  امیدواركننــده  حرف هــای  بــا  و  باشــد  مثبــت 

كنــد. بیــرون  زندگی تــان  از  را  دلســردی 
كنید **آینده را مجسم 

كاغــذ  روی  را  اهدافتــان  كــه  اســت  ایــن  كار  بهتریــن 
كــه در زندگــی  كنیــد  بنویســید. بــه طــور دقیــق مشــخص 
چــه می خواهیــد، چــه احساســی داریــد و بعــد از اینكــه بــه 
اهدافتــان رســیدید، زندگی تــان چــه تغییــری می كنــد. وقتــی 
تصویــر خوبــی از زندگــی آینده تــان داشــته باشــید و ایــن 
كنیــد؛ بــه احتمــال زیــاد راحت تــر بــه  تصویــر را مــدام مجســم 

می رســید. هــدف  آن 
**مكمل های ویتامین D بخورید

 D كمبــود ویتامیــن ایــن روزهــا درصــد زیــادی از مــردم بــا 
بــا عایمی ماننــد  ایــن ویتامیــن  كمبــود  روبــه رو هســتند. 
چاقــی ایمنــی،  سیســتم  ضعــف  خســتگی،   افســردگی، 
همچنیــن  می شــود؛  همــراه  موهــا  ریــزش  یــا  كمــردرد 
ویتامیــن C منبعــی عالــی بــرای بهبــود وضعیــت ســامت 
اســت. وقتــی بــه تغذیه تــان اهمیــت می دهیــد، نســبت بــه 

می كنیــد. پیــدا  بهتــری  احســاس  خودتــان 
**دفتر خاطرات داشته باشید

كنیــد  بــرای اینكــه مراحــل تغییراتتــان را بــه خوبــی دنبــال 
یــك دفتــر خاطــرات یــا سررســید داشــته باشــید و وقایــع مهــم 
كار چنــد مزیــت دارد؛ نوشــتن  را داخــل آن بنویســید؛ ایــن 
بــه  عواطــف و احساســات دربــاره موضوع هــای مختلــف 
كاغــذ  كمــك می كنــد و وقتــی اهدافتــان را روی  آرامــش شــما 

می نویســید آن هــا را فرامــوش نمی كنیــد. 
**به زندگی تان نمره بدهید

بــه  كنیــد،  دور  خودتــان  از  را  منفــی  افــكار  اینكــه  بــرای 
انرژی هــای مثبــت زیــادی نیــاز داریــد. اول زندگــی فعلی تــان 
را ارزیابــی كنیــد؛ ببینیــد بیــن نمــره 1 تــا 10، چــه نمــره ای بــه 
را روی  اصلی تــان  اهــداف  بعــد  در مرحلــه  آن می دهیــد؟ 

ــد. كاغــذ بیاوری

دانستنی

كن خصوصی  انهدام باند سارقان اما
با 38 فقره سرقت در »برخوار«

گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه  ســرهنگ »علــی صادقــی« در 
گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت  خبــری پلیــس 
بــه  رســیدگی  »برخــوار«  شهرســتان  در  خصوصــی  كــن  اما
ایــن  گاهــی  آ پلیــس  مامــوران  كار  دســتور  در  موضــوع 

گرفــت. قــرار  شهرســتان 
ایــن  در  را  خــود  تحقیقــات  گاهــان،  كارآ داد:  ادامــه  وی 
زمینــه آغــاز كردنــد و موفــق بــه شناســایی و دســتگیری یكی 

ــدند. ــارقان ش از س
در  ســارق  ایــن  داشــت:  بیــان  صادقــی  ســرهنگ 
را  از همدســتانش  نفــر  انجــام شــده، ســه  بازجویی هــای 
كــه پــس از دســتگیری، ایــن ســه نفــر نیــز پنــج  كــرد  معرفــی 

كردنــد. معرفــی  را  دیگــر  ســارق 
ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت: در مجمــوع 9 نفر ســارق 
كن خصوصی  كــه بــه 38 فقــره ســرقت از اما دســتگیر شــدند 

كردند. اعتــراف 
بــه  اشــاره  ضمــن  برخــوار  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
كــن  تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضایــی بــه صاحبــان اما
كــرد: بــا اســتفاده از روشــنایی الزم بــرای  خصوصــی توصیــه 
مطمئــن  نگهبانــان  از  كارگیــری  بــه  خصوصــی،  كــن  اما
سیســتم های  بــه  كــن  اما كــردن  مجهــز  بــا  همچنیــن  و 
پیشــگیری از ســرقت ماننــد دزدگیــر، قفل هــای مطمئــن و 

غیــره، راه هــای ســرقت را بــر ســارقان ببندیــد. 

دختر هفت ساله خراسان جنوبی 
در بیابان پیدا شد

جنوبــی  خراســان  احمــر  هــال  جمعیــت  عامــل  مدیــر 
كــه پــس از وقــوع  گفــت: دختــر بچــه هفــت ســاله ای 
طوفــان در بیابان هــای اطــراف روســتای چــاه عشــایر 
گــم شــده بــود، بعــد  شهرســتان سربیشــه عصــر دوشــنبه 
از 14ســاعت جســت وجو اوایــل صبــح روز سه شــنبه پیــدا 
و بــه خانــواده اش تحویــل داده شــد. روابــط عمومــی 
جمعیــت هــال احمــر خراســان جنوبــی، جــواد خامســان 
كــه 20  ایــن دختربچــه هنــگام وقــوع طوفــان  افــزود: 
گلــه  بــرادرش همــراه  اتفــاق  بــه  دقیقــه ادامــه داشــت 
كــرد: بــرادر دختــر  ج از روســتا بــود. وی اضافــه  در خــار
ــه  ــدام ب ــان، اق ــان در بیاب ــرعت طوف ــش س ــا افزای ــه ب بچ
كــه خواهــرش بــه علــت  گوســفندان می كنــد  جمــع آوری 
وجــود گــرد و خــاك شــدید در جهــت خــاف طوفــان از گلــه 

گــم مــی شــود. دور و 
تــاش  بــا  روســتایی  دختربچــه  ایــن  شــد:  یــادآور  وی 
نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر، نیــروی انتظامــی و 

ســپاه پاســداران منطقــه پیــدا شــد.
كــودك  ایــن  خانــواده  آنكــه  از  پــس  كــرد:  بیــان  وی 
موفــق بــه یافتــن فرزنــد خــود در بیابان هــای منطقــه 
نشــدند، مراتــب را تلفنــی توســط اهالی روســتا و نیروهای 
كانتــری بــه جمعیــت هــال احمــر سربیشــه اطــاع داده 

شــد.
كــرد: بــه محــض اطــاع از ایــن خبــر   خامســان اظهــار 
دو تیــم عملیاتــی جمعیــت هــال احمــر وارد عمــل شــد و 
كــودك را در بیابان هــای  عملیــات جســت وجو و نجــات 

كــودك شــدند. كردنــد و موفــق بــه یافتــن  منطقــه آغــاز 
شــهر سربیشــه در 75كیلومتــری جنــوب بیرجنــد مركــز 
خراســان جنوبــی در جــاده بیرجنــد- زاهــدان قــرار دارد.

اعالم دلیل مرگ ستایش 
تا دو هفته آینده

كل پزشــكی قانونــی اســتان  مســعود قادی پاشــا، مدیــر 
ــا آزمایــش و علــت مــرگ ســتایش  تهــران، در ارتبــاط ب
داشــت:  اظهــار  ورامیــن،  در  افغانســتانی  دختربچــه 
پزشــک  توســط  زمینــه  ایــن  در  اولیــه  تحقیقــات 
قاضــی  توســط  آن  نتایــج  و  گرفتــه  انجــام  قانونــی 
ــده اعــام خواهــد شــد. وی افــزود: آزمایش هــای  پرون
گرفتــه انجــام  دختربچــه  فــوت  علــت  بــه   مربــوط 
ــت.  ــده اس ــن نش ــوت تعیی ــی ف ــت نهای ــوز عل ــی هن  ول
بــه مســئوالن مربوطــه در پزشــكی قانونــی ابــاغ شــده 
ع  ــده را در اســر ــه ایــن پرون ــوط ب ــه آزمایش هــای مرب ك
وقــت انجــام دهنــد و علــت را بــه مرجــع قضایــی و 
كل پزشــک  كننــد. مدیــر  دادگســتری ورامیــن اعــام 
قاضــی  اینكــه  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  اســتان  قانونــی 
جزییــات پرونــده را اعــام می كنــد، ادامــه داد: پزشــک 
و  داده  انجــام  تخصصــی  و  كارشناســی  كار  قانونــی 
اجــازه نــدارد جزییــات مرتبــط بــه ایــن پرونــده را اعــام 
كنــد. قادی پاشــا در پاســخ بــه اینكــه در شــبكه های 
دختربچــه  مــرگ  از  قبــل  می شــود  گفتــه  اجتماعــی 
قاتــل مقــدار زیــادی اســید در وان حمــام بــه او پاشــیده 
گفــت:  كنــد،  اســت تــا بتوانــد جســد را بــه نحــوی محــو 
نداریــم  اجــازه  مــا  و  اســت  مســئول پرونــده، قاضــی 
كمیســیون  كنیــم.وی از تشــكیل  جزییــات را اعــام 
كــه  بررســی وضعیــت جســمانی و روانــی پســر 17ســاله 
قاتــل دختربچــه افغانســتانی اســت در پزشــكی قانونــی 
حضــور  بــا  كمیســیون  ایــن  كــرد:  اعــام  و  داد  خبــر 
متخصصــان روان پزشــكی و پزشــكی قانونــی برگــزار 

شــده و نتیجــه آن بــه دادگاه اعــام می شــود.
كل پزشــكی قانونــی اســتان تهــران خاطرنشــان  مدیــر 
كــرد: آسیب شناســی نمونه هــا در آزمایــش دختربچــه 
افغانســتانی نیــاز بــه مدتــی زمــان دارد تــا بتــوان علــت 
كــرد؛ بنابرایــن پیش بینــی  دقیــق مــرگ را مشــخص 
كثــر تــا دو هفتــه آینــده علــت دقیــق مــرگ  می كنیــم حدا

مشــخص شــود.
افغــان  دفــن دختربچــه  جــواز  گفــت:  پایــان  در  وی 
ح حــال جســد نیــز  توســط پزشــكی قانونــی صــادر و شــر
بــه قاضــی اطاع رســانی شــده؛ ولــی علــت دقیــق مــرگ 
هنــوز مشــخص نیســت و در صــورت نهایــی شــدن 

را اطاع رســانی می كنــد. قتــل، دادگاه آن  علــت 
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کیمیــای وطــن: بــا وجــود پیشــرفت های فــراوان هنــوز باورهایــی 
كــه بعضــی از آن هــا  در امــور پزشــكی میــان برخــی وجــود دارد 
پایــه و اســاس علمــی  ندارنــد. دویچــه ولــه بــه چنــد مــورد از آن هــا 

پرداختــه اســت.
۱- بوی بد دهان، تنها به خاطر معده است

اســت معــده  از  ناشــی  فقــط  دهــان  بــد  بــوی  كــه  نظــر   ایــن 
اشــتباه اســت. دلیــل اصلــی بــوی بــد دهــان در بســیاری از مــوارد 
ناشــی از مشــكات در دهــان، بینــی، دندان هــا و حلــق اســت. 
كیزگــی دهــان و دندان هــا  ایــن موضــوع بــه رعایــت نكــردن پا
گفتــه پزشــكان، فقــط در مواقــع بســیاری نــادری  برمی گــردد. بــه 
بیمارهــای معــده می توانــد دلیلــی بــرای بــوی بــد دهــان باشــند.

۲- یادگیری در خواب به هیچ عنوان ممكن نیست
كــه امــكان یادگیــری در خــواب وجــود دارد، درســت  ایــن نظــر 

اســت. بخش هایــی از مغــز در زمــان خــواب امــور یادگرفتــه شــده 
در زمــان بیــداری را مــرور می كننــد و از ایــن طریــق مــوارد یادگیــری 
گفتــه  بــه  می بخشــند.  اســتحكام  ذهنــی  ســاختارهای  در  را 
كارشناســان امــا مغــز در زمــان خــواب، فقــط قــادر بــه یادگیــری 
اطاعاتــی اســت كــه فــرد در زمــان بیــداری یــاد گرفته شــده  باشــد.
لودگــی بــه صــورت مطلــق دور  كــودكان بایــد از هــر نــوع آ  -۳

باشــند
گفتــه  بــه  نیســت.  درســت  كارشناســان  نظــر  بــه  گفتــه  ایــن 
آلودگی هــا  بــا  نــوزادی  دوران  از  بایــد  كــودكان  متخصصــان، 
بــدن تقویــت  تــا سیســتم دفاعــی  و بیماری هــا مواجــه شــوند 
شــود. البتــه میــزان آلودگــی و نــوع بیمــاری بایــد در حــد معمــول 
ایــن  طریــق  از  كــودكان  دفاعــی  سیســتم  باشــد.  متعــارف  و 
تمرین هــا در آینــده مقاومــت بیشــتری در قبــال آلرژی هــا و آســم 

می دهــد. نشــان 
گرفت كامال عقب  كنترل خون دماغ، باید سر را  ۴- برای 

ایــن توصیــه اشــتباه اســت. در زمــان خونریــزی بینــی، نبایــد ســر 
كامــا بــه ســمت عقــب بــرد و بایــد آن را در حالــت عــادی نــگاه  را 
داشــت تــا خــون از بینــی جــاری شــود؛ در غیــر ایــن صــورت امــكان 

كــه خــون وارد معــده و حالــت تهــوع ایجــاد شــود. دارد 
زودتــر  و  بهتــر  پانســمان  و  چســب زخم  بــدون  زخم هــا   -۵

می شــوند درمــان 
ایــن دركــی نادرســت اســت. چســب زخم ســبب درمــان بهتــر 
ــی می شــود.  جراحــت و همچنیــن مانــع از عفونــی شــدن احتمال
از  و  مــی دارد  نــگاه  مرطــوب  را  زخــم  محــل  چســب  زخــم 
خشک شــدن و بــه جــای مانــدن ناخوشــایند اثــر زخــم بــر پوســت 

می كنــد.  جلوگیــری 
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وزیــر خارجــه آمریــكا می گویــد: ایــران از زمــان دســتیابی بــه توافــق 
هســته ای بــا قدرت هــای جهــان، فقــط 3 میلیــارد دالر از دارایی هــای 
كــه  كــرده اســت. ایــن در حالــی اســت  مســدود شــده خــود را دریافــت 
مخالفــان جمهوری خــواه برجــام در آمریــكا پیــش از توافــق هســته ای 
كــه در صــورت اجرایــی شــدن برجــام، ایــران  كــرده بودنــد  ابــراز نگرانــی 

كــرد. بیــش از 100 میلیــارد دالر دریافــت خواهــد 
كــه بــه  كــری در نشســتی بــا نماینــدگان احــزاب سیاســی آمریــكا  جــان 
گــروه طرفدار اســراییل برگزار شــد، گفت:  میزبانــی ِجــی اســتریت، یــک 
كــه قــرار اســت ایــران  »بــه یــاد داریــد چــه بحثــی بــر ســر میــزان پولــی 
گرفــت؟ بعضی وقت هــا می شــنوید  كنــد، در  )پــس از برجــام( دریافــت 
كــه برخــی از نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــكا ایــن 

ــارد دالر عنــوان می كننــد.« ــغ را 155 میلی مبل
ایــن مبلــغ 100 میلیــارد دالر  افــزود: »برخــی تصــور می كردنــد  كــری 
كــه 100 میلیــارد دالر بلوكــه شــده بــود... بــر اســاس  خواهــد بــود؛ چــرا 
محاســبه مــا، بــا توجــه دقیــق بــه وضعیــت اقتصــادی، ایــن مبلــغ 55 

میلیــارد دالر اســت.«
گفــت:  وزیــر خارجــه آمریــكا خطــاب بــه نماینــدگان احــزاب آمریــكا 
»می دانیــد آن هــا تــا بــه امــروز چــه مبلغــی دریافــت كرده انــد؟ تــا همیــن 

كــه مــن این جــا ایســتاده ام، حــدود 3 میلیــارد دالر.« امشــب 
كرده انــد بــا وجــود لغــو  مقامــات ایرانــی نیــز از ســوی دیگــر بارهــا اعــام 
تحریم هــا، بــا توجــه بــه اینكــه رونــد تجدیــد روابــط اقتصــادی ایــران 
كنــد بــوده  بــا بانک هــا و شــركت های خصوصــی بین المللــی بســیار 
ــل مشــاهده  ــار مثبــت و ســودآور توافــق هســته ای قاب ــوز آث اســت، هن

نیســت.
بــا  مصاحبــه ای  در  فروردیــن   27 ایــران  مركــزی  بانــک  رییــس 
 5+1 گــروه  و  ایــران  هســته ای  توافــق  گفــت:  بلومبــرگ  تلویزیــون 
كنــون »تقریبــا هیــچ« دســتاورد اقتصــادی بــرای  موســوم بــه برجــام، تا

تهــران در بــر نداشــته اســت. پــرس تــی وی فارســی

 كری: ایران پس از برجام 
كرده است فقط 3 میلیارد دالر دریافت 

موال علی علیه السالم فرمودند: سه ویژگی است که در هر کس 
یافت شود، ایمان او کامل می شود: آن که وقتی خشنود شود، 

خشنودى اش او را به باطل نکشاند و خشمش او را به هنگام 
خشم، از حق برون نبرد و هر گاه توان یافت، به آنچه از او نیست، 

دست درازى نکند.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

16   ْC

16   ْC

16   ْC

16   ْC

2   ْC

2   ْC

2   ْC

2   ْC

و  ضــد  دســتورات  دلیــل  بــه  اســترس  و  آشــفتگی  احســاس 
كرده ایــد كــه پیــدا  كیلــو افزایــش وزنــی   نقیــض رییســتان یــا ســه 
كــه نمی توانیــد آب و هــوا   مشــكلی را حــل نمی كنــد. همان طــور 
گفتــن جملــه »نگــران نبــاش« بــه خودتــان  كنیــد، بــا  كنتــرل  را 
نیــز، نمی توانیــد كار مفیــدی انجــام دهیــد. در عــوض می توانیــد 

كنیــد. از نگرانــی بــه نفــع خودتــان اســتفاده 
ک، ســازمان دهنده  ــی مــدال كمبرل كیمیــای وطــن،  گــزارش  ــه  ب
كارهایــی  حرفــه ای، مربــی مدیریــت زمــان و نویســنده »چــه 
آزاردهنــده  عــادت   ۴۴ دهیــد:  انجــام  كار  محــل  در  نبایــد  را 
كار« می گویــد: بایــد یــاد بگیریــد  وقت گیــر و بی حاصــل در محــل 
ــا تفكــر  كــه چگونــه نگرانــی را تشــخیص دهیــد و ســپس آن را ب
كــه افــكار شــما  كنیــد. نگرانــی وقتــی بــه وجــود می آیــد  جایگزیــن 
كــه شــما بــرای  درگیــر مشــكلی می شــوند؛ امــا تفكــر زمانــی اســت 
كــردن یــک راه حــل، تمركــز می كنیــد. نگرانــی، بی فایــده  پیــدا 

ــا تفكــر باعــث پیشــرفت می شــود. اســت؛ ام
كنیــد تــا نگرانی تــان را بــه نتیجــه مطلوبــی  ایــن نــكات را دنبــال 

برسانید:
۱. هدفمند، نگران باشید

ــاد، مشــكل  ــال زی ــه احتم ــد: ب ــاوول می گوی روانپزشــک ادوارد ه
كــه بیــش از حــد نگرانــش هســتید؛  شــما آن چیــزی نیســت 
كــه بــرای مقابلــه بــا آن، اســتراتژی های  بلكــه چیــزی اســت 
كــه بنشــینید و یــک ورق  معــدودی داریــد. او توصیــه می كنــد 
كنیــد. در ســتون اول، تمــام  كاغــذ را بــه ســه ســتون تقســیم 
كــه  نگرانی هایتــان را بنویســید. در ســتون دوم، بدتریــن چیــزی 
ممكــن اســت دربــاره نگرانی هایتــان اتفــاق بیفتنــد، بنویســید و 
در ســتون ســوم، ســه یــا چهــار اســتراتژی بــرای مقابلــه بــا بدترین 

كــه فكــر می كنیــد  اتفــاق ممكــن را بنویســید و دور یكــی از آن هــا 
انجــام  را  آن  ســپس  بكشــید؛  خــط  ببریــد،  بــه كار  می توانیــد 
دهیــد؛ یــک برنامــه قابــل اجــرا تقریبــا همیشــه، پادزهــری بــرای 

ــی اســت. نگران
۲. نگرانی هایتان را بزرگ نکنید

هســتیم  افتادنشــان  اتفــاق  نگــران  كــه  چیزهایــی  از  یكــی 
كمــی  روی آن هــا داریــم یــا اصــا  كنتــرل  كــه  چیزهایــی هســتند 
از  كار.  از  اخــراج  ماننــد  كنیــم،  كنتــرل  را  آن هــا  نمی توانیــم 
كــه آیــا ایــن نگرانــی، واقعــا فایــده ای دارد؟  خودتــان بپرســید 
ــگاه  ــی در دانش ــتادیار روان شناس ــر و اس ــلطانف، دكت ــتفان س اس
كــه دربــاره اش ناراحــت  كالیفرنیــا می گویــد: هــر چیــزی  پپردیــن 
ک  كــه فكــر می كنیــد ترســنا هســتید، بــه احتمــال زیــاد، آنقــدری 
كــه  كنیــد و بپذیریــد  كــه ایــن تــرس را بررســی  نیســت؛ هنگامــی 
ج اســت، كمتــر درباره  احتمالــش كــم اســت یــا از كنتــرل شــما خار

نگــران می شــوید. آن 
كنید ۳. بهترین سناریوی ممكن را تصور 

رالــی مــک آلیســتر، پزشــک و كارشــناس ارشــد بهداشــت عمومــی 
كنیــد در حــال مقابلــه بــا یــک مشــكل هســتید و   می گویــد: تصــور 
ــد  ــا نمی توانی ــد ی ــر نمی دانی گ ــد؛ ا ــل می كنی ــت ح ــا موفقی آن را ب
رســیدن  چیســت،  ممكــن  داســتان  بهتریــن  كــه  بفهمیــد 
یــا  نگرانی هــا  كــه  می شــود. هنگامــی  بســیار دشــوارتر  آن  بــه 
چالش هــای جدیــد بــه وجــود می آینــد بــه دنبــال یــک قســمت 
مثبــت و امیدواركننــده باشــید. مــک آلیســتر می گویــد: هــرگاه 
ــان بپرســید  ــه از خودت ــد، بافاصل ــش می آی ــد پی ــی جدی موقعیت

گــر دربــاره نتیجــه یــک  كــه قســمت مثبــت ماجــرا چیســت؟ مثــا ا
كــه بــه ســامتی تان  آزمایــش نگرانیــد، بــه خودتــان بگوییــد 
كــه چــه اتفاقــی می افتــد.  اهمیــت می دهیــد و مهــم نیســت 
پــس بهتــر اســت بــه جــای ۶ مــاه بعــد، همیــن حــاال متوجــه 

شــوید. بیماری تــان 
كارهایتان را به بعد موكول نکنید  .۴

آیــا عــادت داریــد كارهایتــان را بــه تعویق بیندازید؟ اینكار بیشــتر 
كــه فكــر می كنیــد، شــما را مضطــرب می كنــد. جــان  از آنچــه 
راولــی، پزشــک خانــواده در انجمــن بیــن المللــی علــوم ورزشــی 
ــه مشكاتشــان  ــه ب ك ــد  ــد: بســیاری از مــردم عــادت دارن می گوی
كنتــرل شــوند.  كــه آن هــا غیــر قابــل  ــا زمانــی  رســیدگی نكننــد ت
گــر  كــه بایــد انجــام دهیــد، همیــن امــروز انجــام دهیــد. ا كاری را 
كنیــد  كاری تــا دقیقــه آخــر صبــر  بــرای اجــرای یــک پــروژه بــزرگ 
انجــام آن، غیرممكن تــر بــه نظــر می رســد. در عــوض آن را بــه 
كــه می توانیــد در طــول هفتــه  كنیــد  كوچكــی تقســیم  كارهــای 
قبــل از بــه پایــان رســیدن مهلــت پــروژه انجــام دهیــد. شــاید 
تقســیم پــروژه، نگران كننــده بــه نظــر برســد، امــا بــه محــض 
اینكــه اولیــن قــدم را برداریــد، احســاس بســیار بهتــری خواهیــد 

ــت. داش
كنید ۵. خودتان را تشویق 

كمــی   كافــی اســت  اغلــب اوقــات، بــرای رهایــی از نگرانــی فقــط 
گاهــی اوقــات، مــا بدتریــن دشــمنان  كنیــد.  خودتــان را تشــویق 
خودمــان هســتیم. دكتــر ســاندرا هاربر می گویــد: بــرای اینكــه 
كــه  كنیــد  بــا خودتــان مهربــان باشــید، بــرای یــک روز وانمــود 

مثبــت  جمــات  و  داریــد  كارتونــی  حبــاب  یــک  ســرتان  روی 
دوبــاره  و  كنیــد  یادداشــت  را  آن هــا  بگوییــد.  خودتــان  بــه 
بخوانیــد. صحبــت منفــی بــا خودتــان، شــما را در دردهایتــان 
كــه از بهتریــن دوســتتان  غــرق می كنــد. در عــوض، همان طــور 
حمایــت می كنیــد و بــه او انــرژی می دهیــد بــه خودتــان نیــز 

انــرژی و انگیــزه دهیــد. 
كنید كار بهتری برای انجام دادن پیدا   .۶

كــه در  گرفتــن نگرانــی ایــن اســت  راهــی دیگــر بــرای نادیــده 
می گویــد:  آلیســتر  مــک  كنیــد.  عــوض  را  موضــوع  ذهنتــان، 
كنــد یــا تمــام توجــه  كــه شــما را شــاد  فعالیتــی انجــام دهیــد 
كنــد. تحقیقــات دانشــگاه مریلنــد نشــان می دهــد  شــما را جلــب 
كمتــر در جلــوی  بــه میــزان 30 درصــد  كــه شــادترین مــردم، 
كــه  تلویزیــون وقــت می گذراننــد. یــک دلیــل شــاید ایــن باشــد 
افكارتــان  در  غــرق  كــه  می شــود  باعــث  تلویزیــون  تماشــای 
شــوید و دربــاره نگرانی هایتــان، بیشــتر فكــر كنیــد. دكتر اســتفان 
الردی، نویســنده »درمــان افســردگی« توصیــه می كنــد بــرای 
كــردن ایــن چرخــه نگرانــی، بــا یــک دوســت صحبــت  متوقــف 
كنیــد. یــک مكالمــه دو طرفــه خــوب، انــرژی ذهنــی زیــادی 
و  فكــر  هســتید،  مكالمــه  حــال  در  وقتــی  بنابرایــن  می گیــرد؛ 

كــردن دشــوار اســت. خیــال 
كنید ۷. یک حركت قدرتی را تمرین 

ــا  ــترس ی ــاس اس ــه احس ك ــدی  ــه بع ــد دفع ــه می كن ــی توصی راول
كردیــد، یــک حركــت قدرتــی انجــام دهیــد. او می گویــد:  نگرانــی 
ــد ســاده باشــد، مثــا رســاندن دو انگشــت  حركــت شــما می توان
كــه خودتــان را در یــک  دســتانتان بــه هــم. مهــم ایــن اســت 
نگــرش ذهنــی مثبــت قــرار دهیــد و ســپس ایــن حــركات را بارهــا 

انجــام دهیــد تــا ملكــه ذهنتــان شــود .

راهکار  هایی مطمئن برای نگرانی كمتر و احساس شادی بیشتر
كنترل استرس و اضطراب بهترین روش برای 

جدول سودوکو - شماره 4پاسخ جدول شماره 5 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

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

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

یافــت:

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

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

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


