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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کاظم)ع(   شیوه های مبارزات سیاسی امام 

له
قا

رم
س عصــر  اجتماعــی  و  سیاســی  اوضــاع  از  آنچــه   

می آیــد  دســت  بــه  الســام  علیــه  کاظــم  امــام 
قیــام  بــرای  شــرایط  کــه  اســت  ایــن  نشــانگر 

روزگار  در  زیــرا  اســت؛  نبــوده  فراهــم  مســلحانه 
بــر  چنــان  عرصــه  هــارون،  به ویــژه  عبــاس،   بنــی 
کســی تــوان فعالیت سیاســی  کــه  اهــل بیــت تنــگ بــود 
حدیــث  راویــان  حتــی  نداشــت.  فرهنگــی  حتــی  و 
ببرنــد  نــام  کاظــم  امــام  از  آشــکارا  نداشــتند  جرئــت 
علمــی  و  عرفانــی  فقهــی،  تفســیری،  دیدگاه هــای  و 
از ســوی دیگــر، سیاســت و مشــی  کننــد.  نقــل  را  او 
حکومــت، ســتیز بــا شــیعه بــود. ضمــن اینکــه نظــام 
و  جعفــر)ع(  بــن  موســی  از  عبــاس  بنــی  اســتبدادی 
کینه و حســد خویش را از  پیروانش وحشــت داشــت و 
گمــاردن  راه هــای مختلــف نشــان مــی داد. هــارون بــا 
مامــوران ویــژه، ارتبــاط مالــی امــام و شــیعیان را قطــع 
کــه آن بزرگــوار بارهــا از ســختی معیشــت  کــرد تــا جایــی 
گاهــی  خویــش می نالیــد. افــزون بــر آن، هــارون هــر از 

بــرای آن حضــرت مزاحمــت فراهــم می کــرد...
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گیاهان دارویی، طعمه جدید قاچاقچیان

گیاهان دارویی   چرا 
گران است؟ در ایران 

وکیل مدافع بابک زنجانی:

 اعالم میزان دقیق بدهی
 »بابک زنجانی«

نمایشنامه » آرش« در تاالر هنر روی صحنه رفت

»آرش«، سرفصلی نو در 
نمایشنامه خوانی اصفهان

 سفر با تور بدون راهنما 
در ایران ممنوع!

جابری انصاری در نشست خبری:

 دولت عربستان، مسئول 
سد راه حجاج ایران است
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هفت خوان پیش روی 
والیبال ایران

در صفحه در شهر )۴( بخوانید

 تأثیر تفکرات شهید  مطهری
 بر  معلمان و جامعه

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با معلمان و نومعلمان سراسر کشور: 

 نسل آینده با هویت مستقل 
و عزتمنددینی تربیت شود 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

بلندقامتان ایران در راه صعود به المپیک

-  باید نوجوانان و جوانان کشور را به گونه ای تربیت کنیم که به دنبال 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ مستقل باشند و هرگونه وابستگی در این مسائل 

مذموم به شمار آید.
-  تا زمانیکه روحیه استقالل و مقاومت و ایستادگی وجود نداشته باشد، اگر 
مسئوالن صدها جلسه هم برای اقتصاد مقاوم�ت بگذارند، در نهایت کار به 

نتیجه کامل و صحیح نخواهد رسید.
-    تحمل مخالف در جامعه نهادینه نشده است زیرا تا فردی مخترص طعنه ای 
می زند، با مشت به سینه او کوبیده می شود؛ این، یع�ن عدم تحمل مخالف.

-   وق�ت در نشان دادن مبا�ن و عنارص قدرت خود در مقابل دشمن، مالحظه 

سیم، دشمن »گستاخ« می شود. و اجتناب کنیم و یا ب�ت
-   امروز دشمنان حرفها�ی می زنند که بزرگ�ت از دهانشان است و مثاًل طراحی 
می کنند که »ایران در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد«؛ درحالیکه 

این سخنان، غلط اضافی است.

شهادت امام مویس کاظم ؟ع؟ 
تسلیت باد



 شیوه های مبارزات سیاسی
کاظم)ع(                          امام 

ادامه از صفحه یک: 
 و او را از مدینــه بــه بغــداد یــا بصــره منتقــل می  نمــود 
و بــه بهانــه اینکــه مــردم را بــه ســوی خــود می خوانــد 
می انجامــد  خونریــزی  و  اختــاف  بــه  کارش   و 
بــه زندانــش می افکنــد. هــارون در ســال ۱۷۰ ه.ق 
افــکار  بــرای فریــب  قبــر پیامبــر خــدا)ص(  برابــر  در 
کاری  گفــت: ای پیامبــر خــدا! بــرای  عمومی چنیــن 
پــوزش  تــو  از  دهــم،  انجــام  گرفتــه ام  تصمیــم  کــه 
جعفــر)ع(  بــن  موســی  می خواهــم   می طلبــم؛ 
کنــم؛ زیــرا او مــردم را بــه خویــش دعــوت  را زندانــی 
کار در پــی اختــاف افکنــدن میــان  می کنــد و بــا ایــن 
بــه هــر روی  تــو و ریختــن خــون آن هاســت.  امــت 
کــه  گونــه ای بــود  کاظــم بــه  وضــع جامعــه عصــر امــام 
قیــام مســلحانه راه بــه جایــی نمی بــرد. بــه همیــن 
گرفــت از راه هــای دیگــری  دلیــل آن حضــرت تصمیــم 
کنــد. یکــی از شــیوه های  بــا حکومــت طاغــوت مبــارزه 
تشــکیل  بــرای  فرهنگســازی  امــام،  مبارزاتــی 
کاظــم)ع( از راه هــای مختلــف  حکومــت بــود؛ امــام 
اســامی  حکومــت  تشــکیل  فرهنــگ  می کــرد  ســعی 
 در جامعــه نهادینــه شــود. ایــن امــر بســیار مهــم بــود؛ 
ــه حکومــت از  ک ــه وجــود می آمــد  ــرا ایــن اندیشــه ب زی
آِن خانــدان پیامبــر اســت و بنــی عبــاس، آن را غصــب 
کــه میــان پیشــوای هفتــم  گفت وگــوی زیــر  کرده انــد. 
خ داده بــه خوبــی از اهــداف عالــی امــام در  و  هــارون ر
زمینــه تشــکیل حکومــت اســامی  و نیــز از نیــات پلیــد 

 هــارون، پــرده برمــی دارد.
کســب  آزمایــش و  بــه منظــور  روزی  هــارون )شــاید 
ــه آن حضــرت اعــام  گاهــی از آرمــان امــام هفتــم( ب آ
برگردانــد.  او  بــه  را  »فــدک«  اســت  حاضــر  کــه  کــرد 
کــه بــا تمــام حــدود  امــام  فرمــود: در صورتــی حاضــرم 
و مرزهایــش پــس بدهــی.  هــارون پرســید: حــدود و 
کــدام اســت؟ امــام فرمــود: حــّد اولــش  مرزهــای آن 
عــدن؛ حــّد دومــش، ســمرقند؛ حــّد ســومش آفریقــا 
و حــّد چهارمــش مناطــق ارمنیــه و بحــر خــزر اســت. 
بــا شــنیدن ایــن حــدود، نتوانســت خــود را   هــارون 
ایــن  گفــت: در  ناراحتــی  بــا خشــم و  و  کنــد  کنتــرل 
امــام  نمی مانــد.  باقــی  مــا  بــرای  چیــزی  صــورت 
کــه نخواهــی پذیرفــت. شــیوه  فرمــود: می دانســتم 
ایــن  بــود.  نفــوذ در حکومــت  امــام  دیگــر مبارزاتــی 
رویکــرد هــم موجــب حفــظ شــیعیان می شــد و هــم 
می یافــت؛  گاهــی  آ حکومــت  سیاســت های  از  امــام 
بدیــن منظــور امــام بــرای ســامان دادن بــه مبــارزات 
برنامــه ای  نیروهــای شــیعی،  از  سیاســی و حمایــت 
و  فعــال  نیروهــای  آن  اســاس  بــر  کــه  دیــد  تــدارک 
کلیــدی حکومــت قــرار  مطمئــن، در مســئولیت های 
»علــی  آن،  فعــال  اعضــای  از  یکــی  کــه  می گرفتنــد 
کــه  بــن یقطیــن« بــود. وی بارهــا از امــام خواســت 
 اجــازه دهــد از مســئولیت های خویــش در حکومــت 
بــدان  امــام  لکــن  کنــد؛  کناره گیــری  عبــاس  بنــی 

نــداد.  رضایــت 
ــت و  ــی حکوم ــات داخل ــاندن اطاع ــا رس ــراد ب ــن اف ای
ــی  کمــک مال ــی از امــام علیــه الســام و  پشــتیبانی مال
بــه شــیعیان، مبــارزات امــام را حمایــت می کردنــد.
در  امــام  روش هــای  از  دیگــر  یکــی  منفــی  مبــارزه 
برخــورد بــا حکومــت جــور بــود؛ امــام مبــارزه منفــی 
را در قالب هــای مختلــف از جملــه عــدم مســاعدت 
نمونــه  یــک  مــی داد.  انجــام  حکومــت،  بــه  مالــی 
از  مهــران  بــن  صفــوان  نهــی  امــام،  منفــی  مبــارزه 
کــه او از امــام  اجــاره دادن شــترهایش به هــارون بــود 
ــا  هــارون را علــی  رغــم  کــرد و همــکاری اش ب اطاعــت 

کــرد. کــه داشــت، قطــع  خطــری 
حکومت هــارون  بــا  هفتــم)ع(  امــام  منفــی  مبــارزه 
بــر  مبنــی  حضــرت  فتــوای  شــایعه  کــه  بــود  چنــان 
کمیت هــارون در جامعــه وجــود  حرمــت والیــت و حا
در  حضــرت  از  مســامحه ای  کمتریــن  و  داشــت 
نمی شــد. دیــده  عبــاس  بنــی  حکومــت  بــا  برخــورد 
شــیوه مبارزاتــی دیگــر، تربیــت اندیشــمندان فکــری 
ســوی  از  اینکــه  بــا  کاظــم  امــام  اســت.  سیاســی  و 
حکومــت  هــارون تحــت فشــار بــود و بخــش عمــده ای 
گذرانــد، اندیشــمندانی تربیــت  از عمــرش را در زنــدان 
گروه هــای انحرافــی  کــه در برابــر حکومــت جــور و  کــرد 
از  اجتماعــی  علمــی  و  عرصــه  در  و  می ایســتادند 
بودنــد.  برخــوردار  زیــادی  اطمینــان  و  اســتواری 
کــه هدایــت شــیعیان و مبــارزه بــا  امــام می دانســت 
حکومــت، نیــاز بــه انســان های سیاســتمدار، متدّیــن 
گردان  و عالــم دارد تــا مســیر او را ادامــه دهنــد. شــا
گــون بــه مبــارزه علیــه  گونا امــام نیــز بــا روش هــای 
گردان  حکومــت اقــدام می کردنــد. حتــی بعضــی از شــا
و تربیت یافتــگان امــام بــا بیــان جایــگاه حکومــت و 
امامــت و اینکــه حکومــت، حــق خانــدان پیامبر)ص( 

بــا حکومــت وقــت مبــارزه می کردنــد. اســت، 
عبدالرحمــان بــن  یونــس  هماننــد  آن هــا  از  برخــی    
صفــوان بــن یحیــی، محمــد بــن ابــی عمیــر، عبــداهلل 
بــن مغیــره، حســن بــن محبــوب ســراد و احمــد بــن 
اجمــاع  اصحــاب  از  بزنطــی  نصــر  ابــی  بــن  محمــد 

شــده اند.  شــمرده 
و  راویــان  کــه  بــود  چنــان  بــزرگان  ایــن  عظمــت 
محّدثــان هــرگاه حدیــث و روایــت خــود را منتهــی بــه 
یکــی از افــراد فــوق می دیدنــد، آرامــش خاطــر پیــدا 
می کردنــد. آنــان تالیفــات فراوانــی داشــتند و برخــی 
گذرانــده  زنــدان  در  را  بســیاری  ســال های  آن هــا  از 

بودنــد.

سرمقاله 

جابری انصاری در نشست خبری:
 دولت عربستان، مسئول 

سد راه حجاج ایران است      

ع  جابــری انصــاری در پاســخ بــه ســوالی دربــاره موضــو
ایــن  در  شــده  انجــام  رایزنی هــای  و  امســال  حــج 
کــه می دانیــد صــدور  گفــت: همــان طــور  خصــوص 
روادیــد از ســوی عربســتان بــرای نماینــدگان ایــران 
تاخیــر  بــا  ریــاض  در  گفت وگوهــا  انجــام  جهــت 
بســیار زیــاد انجــام شــد و متاســفانه دولــت عربســتان 

اســت. نــداده  انجــام  را  الزم  همکاری هــای 
ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  خارجــه  وزارت   ســخنگوی 
هیــچ درخواســت فوق العــاده و ویــژه ای جــز اینکــه 
بدیهــی  و  طبیعــی  وظایــف  بــه  عربســتان  دولــت 
حــج  مراســم  میزبــان  دولــت  عنــوان  بــه  خــودش 
ــاز  ــتان ب ــفانه عربس ــت: متاس گف ــدارد،  ــد، ن کن ــل  عم
هــم در ادامــه تناقــض میــان سیاســت های اعامــی و 
گونــه ای  گونــه حــرف می زنــد و  اعمالــی خــودش یــک 

دیگــر عمــل می کنــد.
ع  موضــو عمــا  عربســتان  گفــت:  انصــاری  جابــری 
حــج و همچنیــن بعضــی مســایل ورزشــی را آغشــته 
کارشــکنی  کــرده اســت و بــه  بــه اختافــات سیاســی 
و مشــکل آفرینی در تحقــق خواســته های جمهــوری 

اســامی مبــادرت مــی ورزد.
ــامی  ــوری اس ــته های جمه ــرد: خواس ک ــح  وی تصری
فراهــم  حجــاج،  ســامت  و  امنیــت  حفــظ  شــامل 
مســافرت  و  برگــزاری  طبیعــی  زمینه هــای  کــردن 
ســال های  رویه هــای  اســاس  بــر  ایرانــی  حجــاج 

اســت. موجــود  توافقــات  و  گذشــته 
گــر  ا کــرد:  خاطرنشــان  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
کنــد و عربســتان تغییــری  رونــد فعلــی ادامــه پیــدا 
در سیاســت اشــتباه خــودش انجــام ندهــد، دولــت 
کشــور مســئول ســد راه حجــاج ایرانــی خواهــد  ایــن 
بــود و ایــن پرونــده هــم بــه مجموعــه  پروند ه هــای 
عربســتان در زمینــه نقــض آشــکار قوانیــن بین المللــی 
ــد  ــه خواه ــامی اضاف ــک اس ــر مناس ــر ب ــن ناظ و قوانی

شــد.
در  تصمیم گیــری  مرجــع  افــزود:  انصــاری  جابــری 
ــی  ــاظ اجرای ــه لح ــران ب ــج در ای ــئله ح ــوص مس خص
برعهــده ســازمان حــج اســت؛ امــا تصمیم گیری هــای 

نهایــی در شــورای عالــی حــج انجــام می شــود.

حجاج

ــح   ــامی صب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
دیــروز )دوشــنبه( در دیــدار بــا هــزاران نفــر از معلمــان و نومعلمــان 
کشــور ضمــن تجلیــل از تاش هــا و زحمــات جامعــه معلمــی،  سراســر 
»تربیــت نســل آینــده ای بــا هویــت مســتقل، عزتمنــد دینــی و دارای 
شــاخص های ممتــاز و جریان ســاز« را وظیفــه اصلــی و بســیار خطیــر 
گــر جامعه ای  آمــوزش و پــرورش و معلمــان دانســتند و تاکیــد کردنــد: ا
بــا چنیــن ویژگی هایی شــکل بگیرد، قطعــا اقتصاد مقاومتــی و بدون 
نفــت، برخــورداری از فرهنــگ مســتقل، اصــاح الگــوی مصــرف و 
روحیــه ایســتادگی و مقاومــت در برابــر زیاده خواهی هــا معنــا پیــدا 

کــرد. خواهــد 
کار معلمی را کاری دشوار  توصیف کردند و گفتند: کار  رهبر انقاب، 
کار  مخلصانــه و بــرای خــدا، مانــدگار و موجــب نجــات اســت و زمینــه 

مخلصانــه در شــغل معلمــی، کاما وجــود دارد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، حرکــت و آثــار شــهید آیــت اهلل مطهــری 
را نمونــه درخشــانی از کار مخلصانــه و بابرکــت برشــمردند و افزودنــد: 
نتیجــه اخــاص آن عالــم زمان شــناس و نیازشــناس، مانــدگارِی آثــار 
کــه ده هــا ســال پــس از شــهادتش،  برجســته  اوســت؛ به گونــه ای 
همچنــان اهــل فکــر از آثــار آن بزرگــوار، بهتریــن بهره هــا را می جوینــد.
رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد: البتــه اخــاص و قناعــت جامعــه معلمان 
نبایــد موجــب غفلــت مســئوالن از مســایل مــادی و معیشــتی ایــن 
گفته ایــم و بــاز هــم  کــه بارهــا  جامعــه ســختکوش شــود و همچنــان 
کــه در آمــوزش و پــرورش صــرف  می گوییــم، هــر هزینــه و بودجــه  ای 
اســامی  انقــاب  رهبــر  اســت.  ســرمایه گذاری  واقــع  در  می شــود، 
گفتنــد: موضــوع  ســپس بــه طــرح بحــث اصلــی خــود پرداختنــد و 
کــه آمــوزش و پــرورش نســل آینــده را بــا چــه  اساســی ایــن اســت 
ویژگی هایــی مــی خواهــد تربیــت کند و کشــور بــرای ادامه مســیر خود 

بــه چگونــه نســلی نیــاز دارد؟
مــورد  ویژگی هــای  بیــان  از  قبــل  خامنــه ای  اهلل  آیــت  حضــرت 
و  کردنــد  اشــاره  نکتــه  یــک  بــه  آینــده  نســل  تربیــت  بــرای  نیــاز 
میــدان  و  فضــا  یــک  در  آینــده  نســل  تربیــت  بــرای  مــا  افزودنــد: 
 خالــی از رقیــب قــرار نداریــم؛ بلکــه بــا حریفــی بــه نــام »نظــام ســلطه

کردنــد: ممکــن  بیــن المللــی« مواجــه هســتیم. ایشــان خاطرنشــان 
اســت برخــی تعجــب کننــد کــه چــه ارتباطی میــان آمــوزش و پــرورش 
کــه واقعیــت ایــن  و »نظــام ســلطه بیــن المللــی« وجــود دارد در حالــی 
ــِت  ــژه مل ــرای نســل جــواِن ملت هــا، به وی ــه نظــام ســلطه ب ک اســت 

ایــران برنامــه دارد.
صهیونیســم  ســرمایه داران  آمریــکا،  اســامی،  انقــاب  رهبــر 
ســلطه  »نظــام  مظهــر  را  مســتکبر  دولت هــای  بعضــی   و 
بیــن المللــی« دانســتند و تاکیــد کردند: نظام ســلطه می خواهد نســل 
آینــده کشــورها، نســلی باشــند کــه فکر، فرهنــگ، نگاه و ســلیقه مورد 
نظــر او را در مســایل جهانــی داشــته باشــند و در نهایــت نخبــگان، 
کــه  کننــد  ــه فکــر و عمــل  سیاســتمداران و افــراد تاثیرگــذار همان گون

او تمایــل دارد. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره به قدمت ایــن برنامه فرهنگی 
بــه جــای  کــه  گفته انــد  بارهــا  گفتنــد: متفکــران غربــی  اســتعمار 
ــه  ــن و کم هزین ــم، بهتری ــرن نوزده ــتعمارِی ق ــایی های اس کشورگش
کشــورها و  تریــن روش، تزریــق فکــر و فرهنــگ خــود بــه نســل جــوان 
تربیت زبدگان و نخبگانی اســت که همچون ســربازان نظام ســلطه 

کــرد. عمــل خواهنــد 

ایشــان بعضــی دولت هــای منطقــه را نمونــه بــارز 
این برنامه ریزی اســتکباری دانســتند و افزودند: 
انجــام  را  کاری  همــان  کنــون  ا دولت هــا  ایــن 
ــه  ــی هم ــد و حت ــکا می خواه ــه آمری ک ــد  ــی دهن م
هزینه هــای آن را هــم متقبــل مــی شــوند و هیــچ 
امتیــازی نیــز نمی گیرنــد و فقــط در مقابــِل آن، 
ــد و  آمریکایی هــا، ایــن دولت هــا را حفــظ می کنن

مانــع از ســقوط آنــان می شــوند.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه حریــف 
مــا چنیــن برنامــه ای بــرای نســل آینده کشــورمان 
ــان بومــی  ــزوم ترویــج فکــر و فرهنــگ و زب دارد، ل
در  متاســفانه  گفتنــد:  و  کردنــد  خاطرنشــان  را 
برخــی مواقــع بــه جــای ترویــج زبــان فارســی، 
کار بــه  کنــون  زبــان انگلیســی ترویــج می شــود و ا

کــه آمــوزش زبــان انگلیســی بــه مهــد کودک هــا  جایــی رســیده اســت 
کردنــد:  کشــیده شــده اســت.حضرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرشــان 
ایــن موضــوع بــه معنــای مخالفت بــا یادگیــری زبان خارجی نیســت؛ 
کشــور و در میــان  بلکــه بحــث اصلــی، ترویــج فرهنــگ بیگانــه در 

ــت. ــان اس ــان و جوان ــودکان نوجوان ک
ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورهای دیگــر بــرای مقابلــه بــا ترویــج 
زبــان و فرهنــگ بیگانــه برنامــه دارنــد، گفتنــد: متاســفانه در کشــور ما 
بــرای مقابلــه بــا ایــن موضــوع برنامــه خاصــی وجــود نــدارد و میــدان 
گذاشــته ایم.رهبر انقــاب  گســترش فرهنــگ بیگانــه بــاز  را بــرای 
ــج  ــرای تروی ــختی ها ب ــع و س ــواع موان ــاد ان ــه ایج ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
کــه  زبــان فارســی در برخــی از کشــورهای غربــی افزودنــد: در شــرایطی 
آن هــا اجــازه ترویــج زبــان فارســی را نمــی دهنــد، مــا زبــان و فرهنــگ 

کار واقعــا عقانــی اســت؟ کنیــم؛ آیــا ایــن  آن هــا را ترویــج مــی 
کردنــد: ایــن ســخنان بــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان 
کــردن آمــوزش زبــان انگلیســی در مــدارس نیســت؛  معنــای تعطیــل 
ــه  ــی مواج ــه حریف ــا چ ــم ب ــه بدانی ک ــت  ــن اس ــی ای ــث اصل ــه بح بلک
بــرای  دقیقــی  برنامه ریزی هــای  چــه  مقابــل  طــرف  و  هســتیم 

کشــور دارد. تاثیرگــذاری بــر نســل آینــده 
ایشــان ســپس بــه بیــان شــاخص ها و ویژگی هــای مــورد نیــاز بــرای 
تربیت نســل آینده کشــور پرداختند و گفتند: مهم ترین شــاخصه ای 
گیــرد شــکل گیری  کــه بایــد در تربیــت دانش آمــوزان مدنظــر قــرار 
آینــده اســت.رهبر  »هویــت مســتقل، عزتمنــد و دینــی« در نســل 
کردنــد: بایــد نوجوانــان و جوانــان کشــور را بــه  انقــاب اســامی تاکیــد 
ــه دنبــال سیاســت اقتصــاد و فرهنــگ  ــه ب ک کنیــم  ــه ای تربیــت  گون
مســتقل باشــند و هرگونــه وابســتگی در ایــن مســایل مذمــوم به شــمار 

آیــد.
موضــوع ایــن  لحــاظ  از  را  کشــور  خامنــه ای  اهلل  آیــت   حضــرت 
دچــار آســیب دانســتند و افزودنــد: عاقــه بیــش از حــد بــه اســتفاده از 
کــه از دوران  تعابیــر فرنگــی یــک نمونــه از ایــن آســیب دیدگی اســت 

طاغــوت بــرای مــا بــه ارث رســیده اســت.

 ایشــان یکــی از لــوازم اصلــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را شــکل گیری 
هویــت مســتقل در نوجوانــان و جوانــان دانســتند و خاطرنشــان 
کــه روحیــه اســتقال و مقاومــت و ایســتادگی وجــود  کردنــد: تــا زمانــی 
گــر مســئوالن صدهــا جلســه هــم بــرای اقتصــاد  نداشــته باشــد، ا
و صحیــح  کامــل  نتیجــه  بــه  کار  نهایــت  در  بگذارنــد،  مقاومتــی 
ــی،  ــاد مقاومت ــد: اقتص ــامی افزودن ــاب اس ــید.رهبر انق ــد رس نخواه
اقتصــاد بــدون نفــت و فرهنــگ مســتقل، هنگامــی معنا پیــدا می کند 
اهلل  آیــت  بگیرد.حضــرت  شــکل  جامعــه  در  مســتقل  هویــت  کــه 
خامنــه ای احیــای »شــاخص های ممتــاز و مفاهیــم جریان ســاز« در 
دانش آمــوزان را یکــی دیگــر از وظایــف ســنگین معلمــان و آمــوزش 
مشــارکت  اندیشــه ورزی،  ایمــان  گفتنــد:  و  دانســتند  پــرورش  و 
ایــن  جملــه  از  مصــرف  الگــوی  اصــاح  و  اجتماعــی  همــکاری  و 
کــه بایــد در نســل آینــده رشــد پیــدا  شــاخص های برجســته اســت 
کنند.رهبــر انقــاب اســامی، »تحمــل مخالــف«، »ادب و مــؤدب 
بــودن«، و »تدیــن و اشــرافی بــار نیامــدن« را از دیگــر از شــاخص های 
گفتنــد: آمــوزش و پــرورش  برجســته بــرای نســل آینــده برشــمردند و 
بــه تنهایــی نمی توانــد ایــن »وظیفــه مقــدس« را انجــام دهــد. ایشــان 
بــا اشــاره بــه نقــش بخش هــا و دســتگاه های مختلــف افزودنــد: 
معاونــت پرورشــی آمــوزش و پــرورش از جملــه بخش هایــی اســت 
کــه در ایــن زمینــه نقــش تاثیرگــذار و وظیفــه ســنگینی دارد و بایــد بــا 
اقدامــات پرتــاش، هدفمنــد، هوشــمند و ســالم از لحــاظ اعتقــادی، 
سیاســی و اخاقــی در ایــن مســیر گام بردارد و هرگونــه کوتاهی در این 

ــود. ــد ب ــده خواه ــل آین ــرورش و نس ــوزش و پ ــه آم ــه ب ــه ضرب زمین
رهبــر انقــاب اســامی صــدا و ســیما را یکــی از دســتگاه های دارای 
مســئولیت درخصــوص نهادینــه کردن شــاخص های ممتاز در نســل 
آینــده و فرهنگســازی در ایــن زمینــه دانســتند و بــا انتقــاد از عملکــرد 
گذشــته هــم دربــاره لــزوم برنامه ریــزی  گفتنــد: ســال  رســانه ملــی 
دقیــق و صحیــح صــدا و ســیما بــرای نســل جــوان مطالبــی بیــان شــد؛ 

امــا متاســفانه عمــل نشــده اســت.
ایشــان افزودنــد: صــدا و ســیما بایــد بــا اســتفاده از افــراد صاحــب 
کاری ویــژه بــرای آمــوزش و  اندیشــه و متخصــص، یــک ســرفصل 

پــرورش داشــته باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه نامه یکی 
کــه هفتــه پیــش بــا ایشــان دیــدار  از دانش آموزانــی 
داشــتند و گایــه وی از نبــود برنامه هــای مناســب و 
تاثیرگذار برای جوانان دبیرســتانی در صدا و ســیما 
گفتنــد: بایــد در رســانه ملــی بــا شــیوه های  بــود، 
بــرای  برنامه هایــی  کارشناســانه،  و  هنرمندانــه 
اقنــاع فکــری، روحــی، دینــی و علمــی جوانان تهیه 
شــبکه ها  برخــی  در  کنونــی  برنامه هــای  و  شــود 
بــه هیــچ وجــه بــا نیازهــا در ایــن زمینــه همخوانــی 
ــز یکــی دیگــر  ندارند.ایشــان وزارت ارتباطــات را نی
از دســتگاه های مســئول در زمینــه تربیــت نســل 
گســتردگی فضــای  آینــده برشــمردند و بــا اشــاره بــه 
ایــن  در  تحــوالت  روزافــزون  ســرعت  و  مجــازی 
عرصــه و ارتبــاط مســتمر جوانــان بــا فضــای مجــازی خاطرنشــان 
کســی مخالــف اســتفاده از فضــای مجــازی نیســت؛ بلکــه  کردنــد: 
موضــوع اصلــی ایــن اســت که در چنین عرصه ای که لغزشــگاه اســت 
بایــد زمینــه اســتفاده صحیــح فراهــم شــود، نــه آنکــه فضــای مجازی 

کنتــرل باشــد. بــه صــورت رهــا و غیرقابــل 
ــی  ــورای عال ــات و ش ــه از وزارت ارتباط گای ــا  ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــال بســتن فضــای مجــازی  ــه دنب گفتنــد: کســی ب فضــای مجــازی 
نیســت؛ زیرا این کار عاقانه نیســت؛ اما چرا هنگامی که کشــورهای 
دیگــر بــرای حفاظــت از فرهنــگ خــود در اســتفاده از فضــای مجــازی 
چارچوب هایــی قــرار می دهنــد، مــا فضــای مجــازی را رهــا کرده ایــم؟ 
کارهــای الزم در آمــوزش و  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکــی دیگــر از 
پــرورش را تزریــق روحیــه شــادابی و جوانــی در معلمــان خواندنــد و از 
کردنــد. رهبــر  کشــور تاکیــد  همیــن زاویــه بــر نوســازی نظــام آموزشــی 
گفتنــد:  کهنــه بــودن نظــام آموزشــی  انقــاب بــا اشــاره بــه فرســوده و 
نظــام آموزشــی کنونــی برگرفته از نظام آموزشــی اروپاســت و همچون 
»اثــری مــوزه ای«، دســت نخورده باقــی مانــده و کهنه شــده اســت؛ در 
حالی کــه الزم اســت نوســازی شــود.حضرت آیــت اهلل خامنه ای توجه 
کارآمــدی  ــز فنــی و حرفــه ای در »مهــارت افزایــی و  ک ــه اهمیــت مرا ب
پــرورش  و  آمــوزش  اولویت هــای  دیگــر  از  یکــی  را  جــوان«  نســل 
برشــمردند و افزودنــد: طبــق گزارش هــا، ۱۲ هــزار نوع شــغل در جامعه 
وجــود دار؛ امــا آیــا بایــد همه دانش آمــوزان با اســتعدادهای گوناگون، 

کننــد؟ مســیر واحــد و یکســانی را در تحصیــات خــود طــی 
انتقــاد از »اســتفاده از برخــی نام هــا و نشــان های مربــوط بــه دوران 
طاغــوت همچــون پیشــاهنگان« یکــی دیگــر از محورهــای ســخنان 
رهبــر انقــاب خطــاب بــه مســئوالن آمــوزش و پــرورش بــود. ایشــان 
تشــکلهایی  و  وجــود عناویــن  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  در  افزودنــد: 
اســامی  اتحادیــه انجمن هــای  همچــون بســیج دانش آمــوزی و 
ــی  ــی خاص ــه معان ک ــته  ــاظ گذش ــر و الف ــد از تعابی ــوزان، نبای دانش آم
را به دنبــال خــود منتقــل می کننــد اســتفاده شــود.حضرت آیــت اهلل 
خامنــه ای در ادامــه بــه موضــوع مــدارس دولتــی و غیــر انتفاعی اشــاره 

گفتنــد: آمــوزش و پــروش در قانــون اساســی، مســئله ای  کردنــد و 
ــار و  گرفتــن همــه ب ــرار  ــای ق ــه معن ــه ایــن ب »حاکمیتــی« اســت؛ البت
وظایــف بــر دوش دولــت نیســت؛ امــا دولــت بایــد در آموزش وپــرورش 
کــردن روزافــزون  کنــد و بــر همیــن اســاس، تبدیــل  نقش آفرینــی 
کــه بعضــی از آن هــا نیــز  مــدارس دولتــی بــه مــدارس غیرانتفاعــی 
کار درســت و ســنجیده ای  شــهریه های ســنگینی می گیرنــد، لزومــا 

نیســت.
کیفیــت مــدارس دولتــی  ــد ســطح و  ــد: بای کردن رهبــر انقــاب تاکیــد 
کــه رغبــت خانواده هــا بــه ایــن مــدارس افزایــش  آنچنــان ارتقــا یابــد 
کند.ایشــان در جمع بنــدی ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اهمیــِت  پیــدا 
کشــور و نقــش برجســته معلمــان در ایــن  کــردن  ســاختن و قدرتمنــد 
مســیر، مهم تریــن عنصــر قدرت ســاز را »علــم« خواندند و خاطرنشــان 
کردنــد: قــدرت، فقــط بــه داشــتن ســاح نیســت؛ بلکــه »علــم، ایمان، 
شــخصیت ملــی، ایســتادگی و هویــت انقابــی«، عناصــر تولیــد قدرت 

هستند.
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردند: دشــمن وقتــی قدرت شــما را ببیند، 
ناچــار بــه عقب نشــینی خواهــد شــد؛ امــا وقتــی در نشــان دادن مبانــی 
و عناصــر قــدرت خــود در مقابــل دشــمن، ماحظــه و اجتنــاب کنیــم و 

یا بترســیم، دشــمن »گســتاخ« می شــود.
ایشــان بــا اشــاره بــه طرحــی کــه در کنگــره آمریــکا علیــه رزمایش هــای 
دریایــی ایــران در جریــان اســت، افزودنــد: امروز دشــمنان حرف هایی 
کــه  کــه بزرگ تــر از دهانشــان اســت و مثــا طراحــی می کننــد  می زننــد 
»ایــران در خلیــج فــارس نبایــد رزمایــش نظامــی داشــته باشــد«؛ 
کــه ایــن ســخنان، غلــط اضافــی اســت.حضرت آیــت اهلل  درحالــی 
خامنــه ای همــه ایــن زیاده خواهی هــا را از ســوی ملــت بــزرگ و بیــدار 
کردنــد: خلیــج  ایــران قابــل پاســخگویی دانســتند و خاطرنشــان 
ــارس  ــج ف ــاحل خلی ــران و س ــت ای ــور مل ــل حض ــه و مح ــارس، خان ف
ــد  ــت قدرتمن ــن مل ــه ای ــق ب ــان متعل ــای عم ــادی از دری ــواحل زی و س
اســت؛، بنابرایــن مــا بایــد در ایــن منطقــه حضــور، رزمایــش و اظهــار 
کــه بایــد بگوینــد  قــدرت داشــته باشــیم و ایــن آمریکایی هــا هســتند 
چــرا از آن ســوی دنیــا بــه اینجــا آمــده و رزمایــش بــه راه می اندازنــد؟ 
کــرد. این گونــه بایــد بــا قدرت هــای زیاده خــواه مواجــه شــد و برخــورد 
ایشــان، ماندگاری و قدرتمندتر شــدن روزافزون جمهوری اســامی را 
نشــانه شکســت دشــمنان خواندنــد و خاطرنشــان کردند: قــرآن به ما 
کــه دشــمن،  کنیــم  کــه بایــد به گونــه ای خــود را آمــاده  آموختــه اســت 

همــواره تــرس و واهمــه داشــته باشــد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا 
گرامیداشــت یــاد شــهیدان مطهــری، رجایــی و باهنــر و بــا تبریــک 
کنــد از  کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش تــاش مــی  هفتــه معلــم تاکیــد 
طریــق فرهنگســازی، بســتری مناســب بــرای تحقــق عملــی اقتصــاد 

کنــد. مقاومتــی فراهــم 
آقــای فانــی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای راهبــردی آمــوزش و پــرورش 
در طــول برنامــه ششــم مبتنی بر اجرای ســند تحــول بنیادین خواهد 
گفــت: تدویــن نقشــه راه ســند تحــول آمــوزش و پــرورش،  بــود، 
تدویــن  معلمــان،  منزلــت  ارتقــای  جدیــد،  رشــته های  طراحــی 
برنامــه راهبــردی دانشــگاه های فرهنگیــان و تربیــت دبیــر شــهید 
رجایــی، تقویــت مشــارکت های مردمــی و توســعه پژوهش ســراهای 
دانش آمــوزی از مهم تریــن فعالیت هــای آمــوزش و پــرورش در ســال 

گذشــته بــوده اســت.

کشور:  رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با معلمان و نومعلمان سراسر 

نسل آینده با هویت مستقل و عزتمنددینی تربیت شود 

ــزول  ــر اینکــه ســیر ن کیــد ب ــا تا ــی فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه ب مشــاور عال
اســت شــده  آغــاز  عملیاتــی  و  میدانــی  اعتقــادی،  فکــری،  نظــر  از   داعــش 
کــرد امســال، ســال پایــان و در هــم پیچیــده شــدن داعــش و  ابــراز امیــدواری 

ــد.  ــه باش ــا در منطق تکفیری ه
کیمیــای وطــن، ســردار مســجدی در یــادواره شــهدای مدافــع حــرم  گــزارش  بــه 
کــم بــود  کاشــان، بــا بیــان اینکــه در ســوریه شــرایط ســختی حا کارگــر  و شــهدای 
و 3 جریــان اصلــی تکفیــری داعــش، جبهــه النصــره و احــرار الشــام وارد ایــن 
کــه ضدتشــیع  گــروه از ایــن نظــر  منطقــه شــده بودنــد، اظهــار داشــت: ایــن 3 
ضدعلوی هــا و ضــد حرمیــن شــریفین هســتند، همــه در برابــر نابــودی شــیعه 

هم عقیــده شــده اند.
ــود و  ــوریه ب ــقوط در س ــال س ــد در ح ــار اس ــت بش ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
کــرده و وارد دمشــق شــدند  تکفیری هــا، بســیاری از مناطــق ســوریه را اشــغال 
کردنــد  افــزود: تکفیری هــا بخش هــای زیــادی از پایتخــت ســوریه را اشــغال 
گــر دولــت ســوریه ســقوط می کــرد و منطقــه آن هــا بــه دســت احــرار الشــام  کــه ا
و جبهــه النصــره می افتــاد، ارتبــاط بیــن ایــران و جبهــه مقاومــت و نیــز ارتبــاط 
بیــن لبنــان و فلســطین قطــع می شــد. در ایــن صــورت حــزب اهلل در لبنــان 
محصــور می شــد و شــرایط بســیار ســخت و مشــکلی بــه وجــود می آمــد؛ بــه 

همیــن دلیــل تکفیری هــا بــرای نابــودی دولــت ســوریه آمدنــد تــا ایــن دولــت 
کننــد.  را ســاقط 

 مشــاور عالــی فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه پاســداران بــا بیــان اینکــه دولــت 
ــا تدابیــر خــود و همــکاری مستشــاری ســپاه حفــظ  شــده  کنــون ب بشــار اســد تا
کســازی و دمشــق نیــز  کــرد: جبهــه جنــگ بــا ورود ایــران پا اســت، خاطرنشــان 

آزاد شــد؛ همچنیــن در ماه هــای اخیــر روس هــا بــا جبهــه مقاومــت هم پیمــان 
شــدند و ارتــش ســوریه نیرویــی جدیــد تشــکیل داد.

کــه   وی ادامــه داد: مجاهدیــن لبنــان، افغانســتان و عــراق در منطقــه ســوریه 
جهــاد خــود را حــق و باطــل اعــام کردنــد، وارد ســوریه شــدند و بــا ارتش ســوریه 
گرفتــه جبهــه جنــگ  گشــتند؛ همچنیــن بــا حمایت هــای صــورت  هم پیمــان 
کنترل  شــده پیــش رفــت و داعشــی ها و جبهــه النصــره مناطــق مختلفــی را از 

دســت دادنــد.
کــرد: در حملــه تکفیری هــا بــه عــراق، آنــان بــه   ســردار مســجدی تصریــح 
کــه ســپاه  بــه  دروازه هــای ســامرا نزدیــک شــدند و عــراق در آســتانه ســقوط بــود 
کمــک ارتــش عــراق رفــت تــا بحــران بــه وضعیــت مطلوبــی رســید؛ امــروز ســامرا 
ُکــرد  کردنشــین بــا همــکاری پیشــمرگان  کاظمیــن و مناطــق  کربــا،  نجــف، 
کســازی و امنیــت خوبــی در ایــن مناطــق  از وجــود تکفیری هــای داعــش پا
ــار ماننــد  ــی دو منطقــه موصــل و بخش هایــی از اســتان االنب ــرار اســت؛ ول برق

فلوجــه هنــوز در اشــغال تکفیری هاســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن مــا یــک دشــمن اعتقــادی و عقیدتــی اســت   وی ب
کــرد: ســیر نــزول داعــش از نظــر فکــری، اعتقــادی، میدانــی و عملیاتــی  کیــد  تا

آغــاز شــده اســت.

مشاور عالی فرماندهی نیروی قدس سپاه: 

امیدواریم امسال، سال در هم پیچیده شدن داعش باشد 

در  بازنشســتگان  دوبــاره  به کارگیــری  ملــت  خانــه  در  مــردم  نماینــدگان 
کردنــد.  ع  ممنــو را  اجرایــی  دســتگاه های 

ــان  ــروز )دوشــنبه ۱3 اردیبهشــت( در جری نماینــدگان در نشســت علنــی ددی
ــاده  ــا م ــور ب کش ــعه  ــای توس ــکام برنامه ه ــی از اح ــم برخ ــه تنظی ــی الیح بررس

ــد. کردن الحاقــی ۲4 ایــن الیحــه موافقــت 
افــرادی  به کارگیــری  هرگونــه  الیحــه،  ایــن   ۲4 الحاقــی  مــاده  براســاس 

یــا  شــده  بازنشســته   یــا  بازخریــد  مقــررات،  و  قوانیــن  اجــرای  در  کــه 
ایثارگــران،  علمــی،  هیئــت  اعضــای  مقامــات،  به اســتثنای  می شــوند 
در  باالتــر  و  درصــد)%۷۰(  هفتــاد  جانبــازان  فرزنــدان  و  شــهدا  فرزنــدان 
به نحــوی  کــه  دســتگاهی  هــر  یــا  ردیــف  دارای  یــا  اجرایــی  دســتگاه های 
می باشــد  ع  ممنــو می کننــد،  اســتفاده  کشــور  کل  بودجــه  از  انحــا  از 
بــه  عنــوان  هــر  تحــت  و  محــل  هــر  از  پرداخــت  هرگونــه  همچنیــن  و 

ع  ممنــو مذکــور  دســتگاه های  توســط  بازخریــد  و  بازنشســته   افــراد 
است. 

 )4۱( مــاده  به اســتثنای  حکــم  ایــن  مغایــر  عــام  مقــررات  و  قوانیــن  کلیــه 
ــی دولــت و  قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال
کشــوری و مــاده )9۱( قانــون اســتخدام  مــاده )95( قانــون مدیریــت خدمــات 

کشــوری مصــوب ۱345/3/3۱ لغــو می گــردد.

به کارگیری دوباره بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع شد

بــر  کیــد  تا ضمــن  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دموکــرات  نامــزد 
علیــه  توخالــی  تهدیداتــی  صهیونیســتی،  رژیــم  از  سرســختش  حمایــت 

کــرد. ح  مطــر کشــورمان 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران جــوان، جوئیــش  گــزارش  بــه 
کلینتــون، داوطلــب نامــزدی حــزب دموکــرات در  اینســایدر نوشــت: هیــاری 
ــخت  ــی سرس ــود را حام ــنبه خ ــکا روز یکش ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب

اســراییل خوانــد.
کلینتــون در شــبکه رادیویــی »ای ام  ایــن پایــگاه اینترنتــی در ادامــه نوشــت: 
شــریک  گذشــته  در چنــد دهــه  مــن  »اســراییلی ها می داننــد  گفــت:   »9۷۰
بــرای  آنچــه  بــه  همچنــان  مــن  بــوده ام.  اســراییل  سرســخت  و  وفــادار 
محافظــت از اســراییل انجــام داده ام، ادامــه خواهــم داد تــا اطمینــان حاصــل 
کنــم قدرتمندانه تریــن دفــاع از اســراییل صــورت می گیــرد. مــن هــر آنچــه 
کــه  کشــور اســراییل و فلســطین  بتوانــم بــرای پیشــبرد راه حــل تشــکیل دو 

شــخصا معتقــدم بــه نفــع اســراییل اســت، انجــام خواهــم داد.« 
کــه تــاش بــرای ایجــاد  کــرد زمانــی  کلینتــون در زمــان مصاحبــه خــود اذعــان   
ائتــاف حامــی رژیــم تحریم هــای ایــران را هدایــت می کــرد، موافــق توافــق 

گــر ایــران »یــک  هســته ای بــا تهــران بــود. وی در اظهاراتــی مدعــی شــد ا
ــد داد. ــان خواه ــل نش ــدت عم ــود، ش ــرف ش ــق منح ــن تواف ــانتیمتر« از ای س

در  جمهوری خــواه  حــزب  نامــزدی  داوطلبــان  از  دیگــر  یکــی  کــروز،  تــد   
بــا برنامــه  انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا روز یکشــنبه در مصاحبــه 
گفــت: دونالــد ترامــپ  »دیــدار بــا مطبوعــات« در شــبکه تلویزیونــی ان بی ســی 
کــه هــر دو در حــزب خــود  کلینتــون  از داوطلبــان نامــزدی جمهوری خواهــان و 
پیشــتازند، در خصــوص موضوعــات سیاســت خارجــی داخلــی، دو روی یــک 

ســکه و شــبیه هــم هســتند. 
شــبکه  از  صبــح  یکشــنبه  کــه  هفتــه«  »ایــن  برنامــه  در  همچنیــن  کــروز 
گفــت: »می دانیــد، ایــن وضعــی اســت  تلویزیونــی ای بی ســی پخــش شــد، 
کنــار اســراییل  کــه  گــر ایــن دولــت را  کــه مــا ســال ها شــاهد آن بوده ایــم. ا
گفتــه اســت بــه ایــن شــکل عمــل می کنــد.  نمی ایســتد دوســت داریــد، ترامــپ 
فاجعه بــار  توافــق  ایــن  اســت  گفتــه  ایــران  دربــاره   ترامــپ  کنیــد،  گــوش 
بــا هیــاری  ایــن خصــوص  بــا تهــران را حفــظ می کنــد. وی در  هســته ای 
ــت  ــه در روز نخس ک ــتم  ــزدی هس ــا نام ــن تنه ــت. م ــده اس ــم عقی ــون ه کلینت

پــاره می کنــم.« را  توافــق  ایــن  ریاســت جمهــوری، 

کلینتون:  ادعای 

کنش نشان می دهم گر ایران حتی یک سانتیمتر از برجام منحرف شود، به شدت وا  ا

حتما بخوانید!
به کارگیری دوباره بازنشستگان ... سه شنبـــــه  14 اردیبهشت ماه 21395
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کرمان آب، بزرگ ترین چالش 
کرمــان بــا بیــان  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
داد:  ادامــه  اســت  آب  کرمــان  بزرگ تریــن چالــش  اینکــه 
ــه لحــاظ  کشــور ب گفــت بحرانی تریــن اســتان  شــاید بشــود 
کرمــان اســت و علــت آن هــم بــه اقلیــم اســتان  منابــع آبــی 
کــه وضعیــت  و هــم بحث هــای متعــدد دیگــر برمی گــردد 
بختیــاری  محمدرضــا  اســت.  شــده  بغرنــج  اســتان  آب 
اینکــه  بیــان  بــا  رســانه  اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در 
کــرد: در ســفر  کشــور آب اســت، اظهــار   امــروز بحــث اول 
کــه  مســئله ای  بزرگ تریــن  اســتان،  بــه  جمهــور  رییــس 
بیــان  بــا  اســتان اســت. وی  ح می شــود بحــث آب  مطــر
کرمــان آب اســت، ادامــه داد:  اینکــه بزرگ تریــن چالــش 
ــه لحــاظ  کشــور ب گفــت بحرانی تریــن اســتان  شــاید بشــود 
منابــع آبــی کرمــان اســت و علــت آن، هــم به اقلیم اســتان و 
کــه وضعیــت آب  هــم بحث هــای متعــدد دیگــر برمی گــردد 
کــرد: شــرکت  اســتان بغرنــج شــده اســت. بختیــاری تصریــح 
ح  آب منطقــه ای اســتان کرمــان، طی دو ســال گذشــته، طر
جامعــی بــرای آب اســتان تدویــن و بــه تصویــب وزارت نیــرو 
کــدام مناطــق و  ح مشــخص اســت  کــه در ایــن طــر رســاند 
کــرد: بیــش از 98  کجــا تأمیــن آب شــوند. وی بیــان  بایــد از 
درصــد آب شــرب اســتان از منابــع زیرزمینــی تأمیــن می شــود 
کــه  و تنهــا 6 میلیــون متــر مکعــب از منابــع ســطحی اســت 
کشــور  کرمــان، جــزو معــدود اســتان های  در همیــن راســتا 
توســعه  بحــث  در  زیــرا  اســت؛  وضعیتــی  چنیــن  دارای 
اســتان ها  ســایر  از  عقب تــر  آبــی،  پروژه هــای  اجــرای  در 

کــه دلیــل آن اقلیــم اســتان و وســعت آن اســت. هســتیم 

 دیدگاه های اقتصاد مقاومتی 
باید جامع تر ارایه شود

چهارمحــال  اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  دیدگاه هــای  گفــت:  بختیــاری  و 
گــودرز  ــر باشــد.  کامل ت ــر و  ح هــای مختلــف بایــد جامع ت طر
کــرد: تفکیــک برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی  کیــد  امیــری تا
اجرایــی  دســتگاه های  بــه  مربــوط  برنامه هــای  ســایر  از 
ح هــا و پروژه هــای ایــن  کیفیــت طر می توانــد در افزایــش 
ح هــای اقتصــاد  کنــد. وی افــزود: در طر حــوزه نقــش ایفــا 
کار بــرای تحقــق اهــداف  مقاومتــی، زمان بنــدی و تقســیم 
دارد.  ضــرورت  علمــی  معیارهــای  اســاس  بــر  مدنظــر 
کشــاورزی و خدمــات، مهم تریــن بخش هــای  صنعــت، 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  حمایــت  مــورد 
کشــور و چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود. وی 
ــی  ــتاد فرمانده ــخیص س ــورت تش ــرد: در ص ک ــان  خاطرنش
اقتصــاد مقاومتــی مبنــی بــر اختصــاص اعتبــار الزم بــرای 
ــدازی واحدهــای تولیــدی، بانک هــای عامــل  ــا و راه ان احی
ایــن  در  نیــاز  مــورد  تســهیالت  پرداخــت  بــرای  موظفنــد 
کننــد. ســتاد فرماندهــی اســتان ها بــه ریاســت  زمینــه اقــدام 
اســتانداران و در ســطح ملــی بــه ریاســت معــاون اول رییــس 

جمهــوری تشــکیل و فعــال شــده اســت.

ساخت اولین پارک آبی شهر یزد
شــورای  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  رییــس  و  ســخنگو 
پــارک  مجموعــه  اولیــن  ســاخت  از  یــزد  شــهر  اســالمی 
یــزد در شــهرک مهــرآوران خبــر داد. وحیدرضــا  آبــی شــهر 
پــارک  ایــن  راه انــدازی  اینکــه  بیــان  بــا  یــزدی  خبــاززاده 
ــود  ــزد ش ــهر ی ــت در ش ــتر توریس ــذب بیش ــث ج ــد باع می توان
ــن  ــد ت ــا چن ــره ب ک ــه مذا ــر در مرحل ــال حاض ــرد: در ح ک ــار  اظه
گفتــه  وی، پیش بینــی می شــود  از مســئوالن هســتیم. بــه 
کــه راه انــدازی ایــن پــارک آبــی بــه 260 میلیــارد ریــال اعتبــار 
و حــدود 36 مــاه زمــان نیــاز دارد. خبــاززاده یــزدی ادامــه 
فضایــی چالــه  همچــون  خدماتــی  پــارک،  ایــن  در   داد: 
سرســره های  مــواج،  رودخانــه  مــوج،  تولیــد  اســتخر 
کشــتی  بزرگســاالن  و  کــودکان  اســتخرهای  سرپوشــیده، 
 وایکینگ هــا و ســایر تجهیزاتــی ماننــد ســونا جکــوزی ماســاژ
شــورای  ســخنگوی  می شــود.  ارایــه   ... و  ســنتی  حمــام 
اســالمی شــهر یــزد افــزود: مســاحت زمیــن بــرای ســاخت پارک 
آبــی 7 هــزار و 791 متــر مربــع بــا ســطح زیربنــای بیــش از 20 
هــزار متــر مربــع اســت. ایــن مســئول، هــدف از ســاخت اولیــن 
مجموعــه پــارک آبــی در شــهر یــزد را خدمــت بــه همشــهریان 
و ایجــاد محیطــی شــاد و جــذاب بــرای تمامــی ســنین عنــوان 

کــرد.

 اجازه نمی دهیم مشکالت 
کند کارگران را سخت تر  شرایط 

کار  گفــت: تهدیدهــای حــوزه  کاشــان  ــداری  سرپرســت فرمان
کارگــری را رصــد می کنیــم و اجــازه نخواهیــم داد فشــارها  و 
کــه  گذشــته و تبعــات آن  و مشــکالت ناشــی از تحریم هــای 
کارگــران ســخت تر  بــرای  همچنــان وجــود دارد، شــرایط را 
ــرد:  ک ــران اظهــار  کارگ ــا  ــدار ب ــان در دی کنــد. حمیدرضــا مومنی
کارگــری بــه نســبت دیگــر  کار و  کاشــان در حــوزه صنعــت و 
کشــور از ســبقه و پیشــینه افتخارآمیــزی برخــوردار  مناطــق 
کــه بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای منطقــه و تالش هــای  اســت 
مــردم محقــق شــده. وی رفــع دغدغه هــای کارگــری را وظیفه 
ــد شــرایطی  ــازار رقابتــی نبای کــرد: ب دولــت دانســت و تصریــح 
بی توجهــی  مــورد  کارگــر  حقــوق  و  حــق  کــه  کنــد  ایجــاد 
گیــرد و تضییــع شــود. سیاســت های حمایتــی دولتــی  قــرار 
می توانــد فشــارها و مشــکالت ناشــی از ایــن موضــوع را کاهش 
دهــد. بــا ایــن وجــود افزایــش توانمندی هــا و مهــارت نیــروی 
گیــرد. وی بــا اشــاره بــه  انســانی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار 
کارگــر ســرمایه  کــه  کننــد  کارفرمایــان بایــد بیشــتر درک  اینکــه 
گــر تمــام ســرمایه گذاری ها را  گفــت: ا عرصــه تولیــد اســت، 
کارفرمــا بــرای تولیــد انجــام دهــد، ولــی کارگــر نباشــد، نخواهــد 
مقابــل  در  و  باشــد  داشــته  خروجــی  هیچ گونــه  توانســت 
کار و ســرمایه صاحبــان صنایــع را  کارگــران نیــز بایــد محیــط 
کوشــا باشــند. از خــود دانســته و در مراقبــت و حفاظــت از آن 

اخبار کوتاه

 امــروزه انســان ســالم به عنــوان اصلی تریــن 
سرویس  اقتصاد

   بردیا عباس زاده
عامــل توســعه شــناخته شــده اســت و علــوم 
ــق  ــم را محق ــن مه ــا ای ــند ت ــالمت می کوش س
کــه بــرای  ســازند. جهــان بــه ایــن حقیقــت پــی بــرده اســت 
رســیدن بــه انســان ســالم، بایــد از تمامــی ظرفیت هــای مبتنــی 
کنــد. ســاماندهی و به کارگیــری  بــر تجربــه و عقــل بهره گیــری 
کشــورهای  روزافــزون علــوم پزشــکی مختلــف در نظــام ســالمت 
جهــان نیــز بــا همیــن هــدف انجــام می شــود. براســاس شــواهد 
کــه بایــد بــه  اقتضــای  انســان ها بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
عقــل، راه متعــادل را کــه همانــا بهره منــدی از نقــاط قــوت علــوم 
ایــن  به دنبــال  کننــد.  طــی  دنیاســت،  در  پزشــکی  مختلــف 
حقیقــت و بــا اقبــال مراجــع بیــن المللــی پزشــکی دنیــا نظیــر 
ســازمان جهانــی بهداشــت و شــکل گیری رویکردهــای جدیــد 
کــه از نشــانه های  نظــام ســالمت، موجــی بــه راه افتــاده اســت 
ایــن تحــول می تــوان بــه شــکل گیری حرکت هــا و رویکردهــای 
طبــی در دنیــا تحــت عناویــن طــب مکمــل، طــب جایگزیــن 
گیــر و توجــه ویــژه بــه داروهــا و  طــب ســنتی یــا طــب کل نگــر و فرا
گیاهــان دارویــی اشــاره  فرآورده هــای طبیعــی و به خصــوص 
کــه از غنی تریــن  کــرد. به دلیــل اهمیــت طــب ســنتی ایــران 
بــزرگ  مکاتــب پزشــکی دنیاســت و ریشــه عمیــق در تمــدن 
کــه دارای تنــوع و  گیاهــان دارویــی  ایرانــی و اســالمی دارد و 
کندگــی وســیع در کشــور و موجــب ممتــاز شــدن ایــران در دنیــا  پرا
توجــه  دنیــا،  کشــورهای  بیشــتر  بــا  هماهنــگ  اســت،  شــده 
کشــور  ایــن موضوعــات در ســطوح مختلــف  بــه  همه جانبــه 
کــه در  کشــورهایی اســت  مبــذول شــده اســت. ایــران، یکــی از 
کــه دارد  اقلیــم معتــدل قــرار دارد و به واســطه آب و هوایــی 

گیاهی در آن زیاد است.  تنوع 

گیاهان دارویی    فرآوری 
مناطــق مختلــف ایــران دارای توانمندی هــا و پتانســیل های 
کــه بایــد شناســایی و در زمینه هــای مناســب  فراوانــی اســت 
بهره بــرداری از آن هــا فراهــم شــود. البتــه جــای تاســف دارد بــا 
گیاهــان دارویــی  کشــوری غنــی از حیــث  وجــود اینکــه ایــران 
 و معطــر دنیــا محســوب می شــود، ولــی ســهم مــا در فــرآوری
گیاهــان دارویــی بســیار ناچیــز اســت. یکــی از  تولیــد و تجــارت 
ج  گیاهــان دارویــی وجــود دارد، خــار کــه در زمینــه  مشــکالتی 

گیاهــان دارویــی ایــران  کشــور اســت. بیشــتر  کــردن آن هــا از 
کشــورهای  بــه  کــم  قیمت هــای  بــا  یــا  قاچــاق  به صــورت 
گیاهــان دارویــی  کشــورها،  دیگــر فرســتاده می شــود و همــان 
ــا  ــاد بــه خودمــان می فروشــند. ت ــا قیمت هــای زی کشــورمان را ب
کشــور ایجــاد  گیاهــان دارویــی در  کاشــت  ــه فرهنــگ  ک ــی  زمان
نشــود، قیمــت گیاهــان دارویــی بی رویــه افزایــش پیــدا می کنــد؛ 
کــه مرجــع قیمت گــذاری مشــخصی بــرای گیاهــان دارویــی  چــرا 

ــدارد. وجــود ن

گیاهان دارویی کاشت    فرهنگ 
گیاهــان دارویــی در کشــور جــا نیفتــاده اســت و  کاشــت  فرهنــگ 
گیاهــان دارویــی از طبیعــت جمــع آوری  حــدود 70 تــا 80 درصــد 
برداشــت  می کنــد؛  ایجــاد  را  زیــادی  مشــکالت  کــه  می شــود 
غیراصولــی از مراتــع، خــود عامــل انهــدام گیاهــان دارویی اســت 
و افــراد ســودجو بــه مراتــع آســیب فــراوان وارد می کننــد. انهــدام 
غیراصولــی  بهره بــرداری  آب،  رفتــن  هــدر  گیاهــی،  پوشــش 
گیاهــان دارویــی از مراتــع، خــود از جملــه مشــکالتی اســت کــه در 

ایــن زمینــه بــا آن روبــه رو هســتیم.
  قاچاق

کاالهــا بــه  کل دفتــر مبــارزه بــا قاچــاق  عبــاس نخعــی، مدیــر 
گیاهــان  خروجــی  قاچــاق  میــزان  می گویــد:  مهــر  خبرگــزاری 
از قاچــاق ورودی اســت و قاچــاق خروجــی  دارویــی، بیشــتر 
بیشــتر بــه کشــورهای همســایه شــرقی صــورت می گیــرد و گاهــی 
نیــز شــاهد قاچــاق ورودی داروهــای گیاهــی بــه کشــور هســتیم. 
گذشــته  ســال  در  دارویــی  گیاهــان  خروجــی  قاچــاق  میــزان 
کــه در  نســبت بــه ســال 1392 عــدد بزرگــی را نشــان می دهــد 
ــه  ــازمان های مربوط ــا س ــای الزم را ب ــتا، نامه نگاری ه ــن راس ای
انجــام دادیــم و بــا وزارت جهــاد کشــاورزی نیز جلســه داشــتیم و 
کــه اقدامــات مــورد نیــاز بــرای حفاظت  بــه آن هــا گوشــزد کردیــم 

گیــرد. کشــور صــورت  گیاهــی  از عرصه هــای 
  افق پیش رو

گیاهــان  گرفتــه شــود بــاز، بــازار  گــر جلــوی قاچــاق هــم  هــر چنــد ا
کشــور بــه دلیــل نبــود زیرســاخت ها افــق چنــدان  دارویــی در 
کاهــش قیمــت  کــم می توانــد بــه  روشــنی نــدارد، امــا دســت 
کنــد و راه را بــرای صــادرات و تحقــق اقتصــاد  کمــک  داخلــی 

کنــد. ــاز  مقاومتــی ب

گیاهان دارویی، طعمه جدید قاچاقچیان

گران است؟ گیاهان دارویی در ایران  چرا 

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: 
بــر اســاس مجــوز جدیــد بانــک مرکــزی، همــه بانک هــا 
می تواننــد اقــدام بــه فــروش اوراق حــق تقــدم تســهیالت 
کــه ایــن فرآینــد بــه افزایــش میــزان  کننــد  مســکن )تســه( 
کمــک می کنــد. حامــد  ســرمایه گذاری در بخــش مســکن 

مظاهریــان در خصــوص نقــش مجوزهــای 
جدیــد بانــک مرکــزی در رونــق بــازار مســکن 
بانــک  جدیــد  مجــوز  اســاس  بــر  گفــت: 
مرکــزی همــه بانک هــا می تواننــد اقــدام بــه 
فــروش اوراق حــق تقــدم تســهیالت مســکن 
کننــد و ایــن اقــدام از انحصــار بانــک  )تســه( 
کمــک  کار  ج شــده اســت. ایــن  مســکن خــار
می کنــد تــا میــزان ســرمایه گذاری در بخــش 

مســکن و همچنیــن اعطــای تســهیالت در ایــن بخــش 
بیــان  بــا  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون  یابــد.  افزایــش 
اینکــه تاثیــر مالیــات بــر افزایــش قیمــت مســکن انــدک 
کــه خالــی هســتند تــا  اســت، توضیــح داد: خانه هایــی 
یــک ســال از شــمول مالیــات بــر خانه هــای خالــی معافنــد؛ 

همچنیــن میــزان مالیــات ایــن خانه هــا در ســال دوم، 
بــر  خانه هــا  ایــن  اجاره بهــای  میــزان  از  نیمــی  معــادل 
کارشناســی اســت و در ســال ســوم اســت  اســاس قیمــت 
ح در  کــه مالیــات بــر خانه هــای خالــی بــه انــدازه مصــر
قانــون می رســد؛ بنابرایــن مالیــات بــر خانه هــای خالــی 
کوتاه مــدت تاثیــری بــر افزایــش قیمــت  در 
مســکن نــدارد. معــاون وزیر راه و شهرســازی 
ــح ســاختمانی  کیفیــت پاییــن مصال ــاره  درب
کــرد: ســازمان اســتاندارد وظیفــه دارد  کیــد  تا
را بررســی  کیفیــت مصالــح ســاختمانی  تــا 
کیفیــت  کنــد؛ امــا در ســال های اخیــر رشــد 
اســتانداردهای  بــا  البتــه  کــه  شــاهدیم  را 
و  داریــم  زیــادی  فاصلــه  بین المللــی 
بازنگــری  بایــد  ســاختمانی،  مصالــح  تولیدکننده هــای 
جــدی در تولیــدات خــود داشــته باشــند. امســال ســال 
گــردش مالــی و  کــه بایــد بــا  خــروج از رکــود مســکن اســت 
تزریــق منابــع جدیــد بــه بخــش مســکن، شــاهد افزایــش 

کیفیــت مصالــح ســاختمانی باشــیم.

کرد: ح  معاون وزیر شهرسازی مطر
کیفیت پایین مصالح ساختمانی انتقاد از 

کــره جنوبــی بــه شــدت  کــه تــراز تجــاری ایــران بــا  در حالــی 
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  رییــس  اســت،  منفــی 
برنمی تابــد  را  کشــور  ایــن  بــا  یک طرفــه  تجــارت  دیگــر 
انتقــال  و  مشــترک  تولیــد  جهــت  کراتــی  مذا از  خبــر  و 
کــره  و  ایــران  میــان  دوجانبــه  تعامــالت  در  تکنولــوژی 

افخمــی راد  ولــی اهلل  می دهــد.  جنوبــی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر   معــاون 
دیگــر  جنوبــی  کــره  اینکــه  بیــان  بــا 
بــازار  یــک  عنــوان  بــه  ایــران  بــه  نبایــد 
کنــد  نــگاه  خــود  شــده  تمــام   محصــوالت 
بعــد  جنوبــی  کــره  جمهــور  رییــس  گفــت: 
یــک هیئــت همــراه  بــه همــراه  نیم قــرن  از 
کــرده  تجــاری و اقتصــادی بــه ایــران ســفر 

کــرات تجــار  و قراردادهــا، توافق نامه هــا و موضوعــات مذا
کشــور نیــز در حــال  کــه ایــن  و بازرگانــان نشــان می دهــد 
کــردن رویکــرد خــود نســبت بــه بــازار ایــران اســت.  عــوض 
کشــور  کردیــم ایــن  وی افــزود: در زمــان پســابرجام، تــالش 
اولیــه و محصــوالت  کاالهــای  فــروش  از  را  رویکــرد خــود 

ســرمایه گذاری های  و  تکنولــوژی  انتقــال  بــه  نهایــی 
 20 از  بیــش  در  ایــن،  بــر  عــالوه  دهــد.  تغییــر  مشــترک 
کــره جنوبــی داریــم و در ایــن ســفر  کــه بــا  تفاهم نامــه ای 
بــه همکاری هــای  منعقــد خواهــد شــد، عمدتــا برگشــت 
کــره خواهــد بــود. رییــس  کشــور  کشــور مــا و در  مشــترک در 
ایــران همچنیــن  ســازمان توســعه تجــارت 
ســرمایه گذاری ها  ایــن  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا 
همکاری هــای  بــه  بایــد  تفاهم نامه هــا  و 
شــود  ختــم  تکنولــوژی  انتقــال  و   مشــترک 
راســتای  در  را  کــره  و  ایــران  تجــارت  ادامــه 
منفــی  شــدت  بــه  تــراز  کــردن  مثبت تــر 
ــنبه  ــت. روز یکش ــره دانس ک ــران و  ــاری ای تج
کــره  جمهــور  رییــس   - پارک گئون هــای 
کشــور  جنوبــی- بــه همــراه بزرگ تریــن هیئــت تجــاری ایــن 
متشــکل از 230 مدیــر وارد ایــران شــد تــا بــر اســاس برنامــه 
تعیین شده در خصوص رویدادهای تجاری و قراردادهای 
رایزنــی کشــور  دو  بیــن  ســرمایه گذاری  و   مشــارکت 

 کنند. ایسنا

دربــاره  کاشــان  ســایپا  شــرکت  عامــل  مدیــر  شــهباز،  فریبــرز  مهنــدس 
ــد:  ــام ســی اس35 می گوی ــا ن ــد ایــن مجموعــه صنعتــی، ب محصــول جدی
کــه  ایــن خــودرو، مشــابه خودروهــای شاســی بلند اســت؛ بــا ایــن تفــاوت 
ارتفــاع شاســی آن از زمیــن در مقایســه بــا خودروهــای شاســی بلند معمولــی 

ــت.  ــواری اس ــودروی س ــی خ ــر و شاس کمت
همیــن  در  مشــابه  محصــوالت  بــا  مقایســه  در  ســی اس35  خــودروی 
رقابتــی  مزایــای  مهم تریــن  جملــه  از  دارد؛  بــارزی  ویژگی هــای  کالس 
کیفیــت  زیبــا،  ظاهــر  مناســب،  قیمــت  ایــران،  بــازار  در  خــودرو  ایــن 
کــم آن اســت و دارای آپشــن هایی همچــون  مطلــوب و مصــرف ســوخت 
 فرمــان برقــی عملکــرد فنــی و ابعــاد مناســب خــودرو، رینــگ آلومینیومــی 
کیســه هــوا )راننــده  ــا هــوا، چهــار  سیســتم ترمــز دیســکی خنک شــونده ب
سیســتم  بــه  مجهــز  جلــو(،  صندلی هــای  روی  جانبــی  و  سرنشــین 
و   MFC روز،  روشــنایی  چــراغ  ســفر،  اطالعــات  کامپیوتــر  ایـــزوفیکس 

اســت. ســانروف 
 مرحلــه تولیــد T.T.O )تولیــد تســت ابــزار( ایــن محصــول در ســالن های 
بدنــه، رنــگ و مونتــاژ بــه پایــان رســیده و مرحلــه PP1 )تولیــد آزمایشــی( 
 SOP مرحلــه  خردادمــاه  اواخــر  از  ان شــاءاهلل  و  اســت  شــده  شــروع  آن 

)شــروع تولیــد انبــوه( آن آغــاز می شــود.
 95 خردادمــاه  بیســتم  از  خــودرو،  ایــن  انبــوه  تولیــد  شــروع   
افزایــش  تولیــد  میــزان  پیش بینی شــده،  جهشــی  بــا  کــه   اســت 

خواهد یافت.

و  داد  خبــر  ســد   ۴9 اجــرای  و  ســاخت  عملیــات  توقــف  از  نیــرو  وزیــر 
گفــت: ســاخت بعضــی ســدها در شــرایط فعلــی اولویــت نــدارد. حمیــد 
آغــاز فعالیــت دولــت  زمــان  اینکــه 1۴۴ ســد در  اعــالم  بــا  چیت چیــان 
کنــون عملیــات  یازدهــم در قانــون بودجــه ردیــف اجرایــی داشــتند، امــا تا
گفــت: در بازنگری هــای  اجرایــی ۴9 مــورد از آن هــا متوقــف شــده اســت، 
کــه اولویــت نداشــته  انجــام شــده، عملیــات اجرایــی بعضــی از ایــن ســدها 
یــا بعضــی دیگــر کــه اصــال ســاخت آن هــا درســت نبــوده، متوقــف شــد کــه از 
جملــه آن هــا چهــار ســد در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه اســت. وی افــزود: 
کــه اصــل ســاخت آن هــا مــورد تاییــد بــود، در  بعضــی دیگــر از ایــن ســدها 
کیــد بــر اینکــه رویکــرد  مشخصاتشــان بازنگــری شــد. چیت چیــان بــا تا
وزارت نیــرو ایجــاد انضبــاط اقتصــادی، اجتماعی، فنی و زیســت محیطی 
ــازی اســت، در ادامــه بــه بعضــی جنبه هــای  ــای سدس ح ه ــتر در طر بیش
کــرد: برهــم زدن  کشــور اشــاره و تصریــح  منفــی و مثبــت سدســازی در 
ناشــی  اجتماعــی  مشــکالت  بــروز  کوسیســتم،  ا و  طبیعــت  در  تعــادل 
تغییــر   ،... و  مســکونی  منــازل  کشــاورزی،  اراضــی  رفتــن  آب  زیــر  از 
چشــمه های  و  چاه هــا  شــدن  خشــک  و  رودخانه هــا  طبیعــی  جریــان 
سدســازی  منفــی  جنبه هــای  جملــه  از  رودخانه هــا،   پایین دســت 

است.

کــره جنوبــی   همزمــان بــا افزایــش ۴برابــری فــروش نفــت ایــران بــه 
کشــور دیــروز تفاهم نامــه راهبــرد بلندمــدت  وزرای نفــت و انــرژی دو 
بیــژن زنگنــه، وزیــر  کردنــد.  را امضــا  گاز  همــکاری در زمینــه نفــت و 
انــرژی  و  صنعــت  بازرگانــی،  وزیــر  »جوهیونگ هــوان«  و  ایــران  نفــت 
کشــور را در  کــره جنوبــی ســومین یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان دو 
کشــور دربــاره راهبــرد بلندمــدت همــکاری دو  حضــور روســای جمهــور دو 

کردنــد. طــرف امضــا 
زمیــن  امــور  وزیــر  »کانگ هوایــن«  بــا  دیــدار  از  پــس  زنگنــه  بیــژن    
دربــاره  خبرنــگاران  جمــع  در  جنوبــی  کــره  نقــل  و  حمــل  و  زیربنایــی 
کــره جنوبــی پــس از لغــو  گازی ایــران بــه  حجــم فــروش نفــت و میعانــات 
ــره  ک ــه  ــران ب گازی ای ــات  ــت و میعان ــروش نف ــت: ف ــه اس گفت ــا  تحریم ه
جنوبــی بــا 300 هــزار بشــکه افزایــش در روز بــه ۴00 هــزار بشــکه رســیده 

اســت. 
کیــد براینکــه حجــم صــادرات نفــت ایــران  کابینــه دولــت بــا تا ایــن عضــو 
کــرده  پیــش از لغــو تحریم هــا یکصدهــزار بشــکه در روز بــود، تصریــح 
کــه از مشــتریان ســنتی نفــت خــام ایــران اســت، پس  کــره جنوبــی  اســت: 
گازی خــود را از  از لغــو تحریم هــا میــزان برداشــت نفــت خــام و میعانــات 

100 هــزار بشــکه در روز بــه ۴00 هــزار بشــکه در روز رســانده اســت.

cs35 اواخر خرداد به بازار می آید

و جنجال قیمت خودر
ــی نیســت. عیســی امامــی  و قانون ــرای افزایــش قیمــت خــودر ــت ب ــه اخیــر شــورای رقاب ــت گفــت: مصوب عضــو ناظــر شــورای رقاب
ــه  ــده ک ــادر ش ــرایطی ص ــایپا در ش و و س ــودر ــوالت ایران خ ــت محص ــش قیم ــرای افزای ــت ب ــورای رقاب ــه ش ــت: مصوب ــار داش اظه

ــه فاقــد اعتبــار اســت. ــه همیــن دلیــل،  ایــن مصوب اعضــای ناظــر ایــن شــورا در جلســه حضــور نداشــتند و ب

در قاب تصویر

کره جنوبی ۴ برابر شدتوقف عملیات ساخت ۴۹ سد فروش نفت ایران به 

کوتاه از اقتصاد

 اعالم میزان دقیق بدهی
 »بابک زنجانی«

بدهــی  دقیــق  رقــم  زنجانــی،  بابــک  وکیل مدافــع 
گفــت: طبــق اعــالم قاضــی  ــرد و  ک موکلــش را اعــالم 
اول  ردیــف  متهــم  صــادره،  دادنامــه  در  صلواتــی 
 967 و  میلیــارد  یــک  مــال  رد  بــه  نفتــی  پرونــده 
نفــت  شــرکت  حــق  در  یــورو  هــزار   500 و  میلیــون 
ــرکت  ــتان ش ــزود: دوس ــت. وی اف ــده اس ــوم ش محک
کــه امــوال بابــک زنجانــی یــک  نفــت مدعــی هســتند 
کــه درســت  ششــم بدهــی اش را پوشــش نمی دهــد 
نیســت؛ زیــرا ارزش امــوال داخلــی موکلــم در جلســه 
و 600  هــزار  معــاون دادســتان، 2  از ســوی  دادگاه 
کــه ایــن امــوال 30 درصــد  میلیــارد تومــان اعــالم شــد 
کوهپایــه زاده  می دهــد.  پوشــش  را  موکلــم  بدهــی 
یــادآور شــد: دادنامــه اصلــی پرونــده، رأیــی اســت 
نفــت  شــرکت  شــکایت  خصــوص  در  دادگاه  کــه 
کــه  رأیــی اســت  نیــز  کــرده و رأی اصالحــی  اعــالم 
دادگاه درخصــوص شــکایت بانــک مســکن و تأمیــن 
کــه در  کــرده اســت؛ هــر چنــد  اجتماعــی اظهــار نظــر 
اعــالم  فقــط  اجتماعــی  تأمیــن  شــکایت  خصــوص 
کــه  کنــد  کــه موکلــم الشــه 5 چــک را مســترد  کــرده 
کار هــم دو ســال پیــش انجــام شــده و راجــع  ایــن 
کــه مبلغــی را موکلــم  گفتــه  بــه بانــک مســکن هــم 
بــه بانــک مســکن بدهــکار اســت؛ البتــه بــه فــرض 
ع یــک اختــالف حقوقــی  صحــت هــم، ایــن موضــو
بیــن مــوکل و بانــک مســکن بــوده و فاقــد وصــف 

کیفــری اســت.

کاهش قیمت سکه
کاهــش  تومــان   3000 بــا  جدیــد  ح  تمام طــر ســکه 
نســبت بــه روز یکشــنبه، یــک میلیــون و ۴5 هــزار 
تومــان  آمریــکا 3۴68  و دالر  تومــان فروختــه شــد 
کــه نشــان دهنده افزایــش 1۴ تومانــی قیمــت  اســت 
گــرم طــالی  در مقایســه بــا روز یکشــنبه اســت. هــر 
18 عیــار در بــازار روز - دوشــنبه - 106 هــزار و 990 
بــه  ربع ســکه  و  نیم ســکه  و  دارد  قیمــت  تومــان 
ترتیــب 5۴0 و 292 هــزار تومــان عرضــه می شــوند. 
اونــس جهانــی نیــز بــرای معامــالت در بــازار نیویــورک 
بیــش از 1299 دالر داد و ســتد می شــود. در میــان 
ســایر ارزهــا، یــورو 3975 تومــان، پونــد انگلســتان 
5060 تومــان و یــوان چیــن 555 تومــان در بــازار آزاد 

قیمــت دارد.

 کاهش قیمت بیسکویت 
و شیرینی نداریم

مقــرر شــده بــه نانوایی هــای آزادپــز و صنایــع مرتبــط 
ارایــه شــود؛  قیمــت دولتــی  بــه  گنــدم  نیــز،  آرد  بــا 
بیســکویت  صنایــع  صنفــی  انجمــن  رییــس   امــا 
شــیرینی و شــکالت می گویــد: تغییــر خاصــی در ایــن 
زمینــه صــورت نگرفتــه و شــرایط فقــط بــه حــال قبــل 
ــی در  ــش قیمت کاه ــت  ــرار نیس ــذا ق ــت؛ ل ــته اس برگش
محصــوالت ایــن بخــش داشــته باشــیم و در عیــن 

حــال افزایــش قیمــت هــم نداریــم. 
گنــدم  قیمــت  کاهــش  دربــاره  مغــازه ای  جمشــید 
بــرای صنایــع مرتبــط بــا ایــن مــاده غذایــی اظهــار 
ایــن  در  خاصــی  قیمــت  تغییــر  حقیقــت  در  کــرد: 
بخــش اتفــاق نیفتــاده و تنهــا مــا بــا دو مــاه تــالش 
ســابق  روال  بــه  را  قیمــت  کــه  شــدیم  موفــق 

بازگردانیــم.

کاهش دو هزار تومانی برنج
ابــالغ  از  ایــران  برنــج  انجمــن  نایب رییــس 
کاشــت  دســتورالعمل خریــد تضمینــی برنــج در فصــل 
برنــج  پیــش  هفت مــاه  حــدود  گفــت:  و  داد  خبــر 
کیلوگــرم 50 تــا  پرمحصــول و طــارم بــه قیمــت هــر 
60 هــزار ریــال از تولیدکننــده خریــداری می شــد و بــا 
وقفــه در عرضــه، 115 هزارریــال بــه فــروش می رســید 
کــه امــروز قیمــت آن بــه 95 هــزار ریــال رســیده اســت.
کبریــان روز دوشــنبه بــا بیــان اینکــه برنــج   علــی ا
ایــران  مــردم  قالــب  قــوت  دومیــن  گنــدم  از  پــس 
اســت، افــزود: انتظــار مــی رود دولــت بیــش از پیــش 
کنــد تــا تولیدکننــدگان  از ایــن تولیــد ملــی حمایــت 
و مصرف کننــدگان ایــن محصــول متضــرر نشــوند. 
در  وقفــه  را  داخــل  تولیــد  برنــج  گرانــی  دلیــل  وی 
الن  عرضــه برنــج توســط مدیریــت فروشــگاه ها و دال
گفــت: قیمــت هــر  کــرد و  ــرای ســود بیشــتر عنــوان  ب
کــه نســبت بــه  کیلــو برنــج بــه 95 هــزار ریــال رســیده 
خ ایــن محصــول بیــن 10 تــا 20  گذشــته، نــر روزهــای 

ــت.  ــته اس ــش داش کاه ــال  ــزار ری ه
بــازار  در  برنــج  گرانــی  دالیــل  از  دیگــر  یکــی  وی 
ذکــر  برنــج  برداشــت  هنــگام  در  الن  دال حضــور  را 
توســط  برنــج  برداشــت  وجــود  بــا  افــزود:  و  کــرد 
بــا رطوبــت  و درو شــالی  کمباین هــای مخصــوص 
30 درصــدی، دیگــر امــکان نگهــداری برنــج در انبــار 

نــدارد. وجــود  کشــاورزان  توســط 

حتما بخوانید!
3توقف عملیات ساخت ۴۹ سد  سه شنبه   1۴  اردیبهشت ماه 13۹5

ـــمـــاره 1۴5 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

گهی تجدید مزایده  آ

حمید شهبازی، شهردار هرند

اسالمی  شورای   94/9/28 مورخ   425 شماره  مصوبه  به  استناد  با  هرند  شهرداری 

ارشاد   4 فاز  در  واقع  مسکونی  ک  پال قطعه   4 فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  هرند  شهر 

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت  نماید.  اقدام  مزایده عمومی  از طریق 

کسب اطالعات بیشتر در تاریخ 95/2/26 به شهرداری مراجعه یا با تلفن  اسناد مزایده و 

 46402366-031  تماس حاصل نمایند. 

نوبت  دوم

م الف : 2812

کرد: رییس سازمان توسعه تجارت اعالم 
کره جنوبی خداحافظی با تجارت یک طرفه ایران و 



با واریز باقی مانده حقوق اسفندماه

کلیه مطالبات سال ۹۴ 
بازنشستگان فوالد تسویه شد

کارکنــان فــوالد اعــام  مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی 
از  بازنشســتگان  اســفندماه  حقــوق  باقی مانــده  کــرد: 
محــل درآمدهــای صنــدوق بــه حســاب آن هــا واریــز شــد. 
همــکاری  و  دولــت  تدبیــر  بــا  کــرد:  اضافــه  نــوروزی  کبــر  ا
حقــوق  تامیــن  اســامی،  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
از  صنــدوق  مطالبــات  محــل  از  جــاری  ســال  مســتمری 
بــا  همچنیــن  و  شــده  پیش بینــی   95 بودجــه  در  دولــت 
کارشناســی شــده از طــرف دولــت  ارایــه پیشــنهادات موثــر و 
در برنامــه ششــم، پیش بینــی الزم جهــت آینــده صنــدوق و 
کامــل مشــکات آن شــده اســت. مدیــر عامــل صنــدوق  حــل 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  فــوالد  کارکنــان  بازنشســتگی 
کــه ناشــی از توجــه ویــژه دولــت  تصویــب بودجــه امســال 
و همدلــی نماینــدگان بــا نیــت حــل مشــکات ایــن قشــر 
پیشکســوت عرصــه صنعــت و معــدن بــود، آرامــش مطلوبــی 
ــا اســتفاده از ایــن شــرایط  کــم شــده و ب ــر ایــن صنــدوق حا ب
مناســب در نظــر اســت برنامه هــای مفصلــی از طــرف وزیــر 
کار و رفــاه اجتماعــی در ســال جــاری جهــت اصــاح  تعــاون 
در ســاختار شــرکت های زیرمجموعــه ایــن صنــدوق و ایجــاد 

درآمــدی پایــدار بــرای صنــدوق پیگیــری شــود.

کارت  صدور بیش از چهار هزار 
هوشمند در چهارمحال و بختیاری

کل حمــل و نقــل و پایانه هــای اســتان چهارمحــال و  مدیــر 
کارت هوشــمند ناوگان  بختیاری با بیان اینکه بیش از 4 هزار 
بــاری بــا عمــر یکســال در چهارمحــال و بختیــاری صــادر شــد، از 
صــدور کارت هوشــمند بــرای رانندگــی در ســال گذشــته خبر داد 
کارت هــای صــادر شــده گفــت: از مجمــوع یک هــزار و 499   و 
ــاری و 165  ــرای راننــدگان ب کارت هوشــمند ب یــک هــزار و 35 
کارت مربــوط بــه حمــل ونقــل  کارت در بخــش مســافری و 113 
کــرد:  روســتایی صــادر شــده اســت. منوچهــر ســلمان زاده اظهــار 
تعــداد راننــدگان حمــل و نقــل عمومــی در ســطح اســتان یــک 
هــزار و 499 راننــده و یــک راننــده هــم در بخــش بین المللــی 
هوشــمند  کارت  داشــتن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت. 
رانندگــی افــزود: در حمــل و نقــل عمومــی بــرون شــهری، تــردد 
کارت هوشــمند در جاده هــا ممنــوع  راننــدگان بــدون داشــتن 
کارت در واقــع شناســه فعالیــت در بخــش حمــل  اســت و ایــن 
و نقــل عمومــی اســت. ســلمان زاده بــا بیــان اینکــه در صــورت 
کارت الزم اســت راننــدگان شــماره آن را  همــراه نداشــتن ایــن 
کارت  کــرد: مکانیــزه شــدن  بــه همــراه داشــته باشــند، تصریــح 
هوشــمند راننــدگان و نــاوگان عمومــی بــه وضعیــت حمل ونقل 
کمتــر شــود. کــرد تــا میــزان تخلفــات  کمــک خواهــد  جــاده ای 

اخبار کوتاه 

مشارکتکنندهترکیهای:
اصفهان

شهربینظیرسنگجهاناست
مدیــر فــروش منطقــه خاورمیانــه شــرکت toksel می گویــد: در 
کجــای جهــان ماننــد اصفهــان نمی توانیــد ایــن حجــم  هیــچ 

کنیــد.  کــم واحدهــای ســنگ را پیــدا  از ترا
گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های اصفهــان  بــه 
دوازدهمیــن  مشــارکت کنندگان  از  کــه  کار«  چــا »ُکــرای 
نمایشــگاه بیــن المللــی ســنگ، معــادن و صنایــع وابســته 
 2006 ســال  در  بــار  یــک  اســت،  ترکیــه  کشــور  از  اصفهــان 
کــرده و بــازار اصفهــان در زمینــه صنعــت  بــه اصفهــان ســفر 
ســنگ و همچنیــن ظرفیت هــای ایــن اســتان را از نزدیــک 
کــرده اســت. او امســال بــا حضــور مســتقیم  و بــه دقــت رصــد 
در نمایشــگاه اصفهــان قصــد دارد از ایــن ظرفیت هــا بــرای 

کنــد.  بازارســازی  مجموعــه خــود 
 او در این باره گفت: هدف ما از حضور در نمایشگاه اصفهان
ــای ایــن شــرکت در زمینــه صنعــت ســنگ  معرفــی فعالیت ه
اســت. مــا بــه دنبــال شــریک تجــاری در ایران نیســتیم و هیچ 
شــریک تجــاری نیــز در ایــران نداریــم؛ بلکــه می خواهیــم بــه 

صــورت مســتقیم بــا ایــران وارد فعالیــت اقتصــادی شــویم.
زمینــه  در  معروفــی  بســیار  شــهر  اصفهــان،  افــزود:  وی   
کارخانــه  و  واحــد  هــزار   2 کــه  اســت  ســنگ  صنعــت 
دارد  نشــده  ثبــت  واحــد  هــزار   2 و  شــده  ثبــت  ســنگبری 
هــزار   4 از  می زنیــم  حــرف  اصفهــان  از  وقتــی  واقــع  در  و 
واحــد فعــال در زمینــه صنعــت ســنگ صحبــت می کنیــم. 
حجــم  چنیــن  نمی توانیــد  دنیــا  کجــای  هیــچ  در  شــما 
بــزرگ  بســیار  مزیــت  یــک  ایــن  و  کنیــد  پیــدا  را  واحــد   از 

است. 
کــرد:  کیــد  مدیــر فــروش منطقــه خاورمیانــه شــرکت toksel تا
ــل  ــرکت ُتکِس ــت. ش ــن اس ــان همی ــا در اصفه ــور م ــت حض عل
تبحــر زیــادی در زمینــه فــرآوری صنعــت ســنگ دارد و مایــل 
کــه اطاعــات و دانــش فنــی خــود را نیــز در اختیــار مــردم  اســت 

اصفهــان قــرار دهــد. 
او ادامــه داد: ایــن شــرکت در زمینــه ســاخت ماشــین آالت 
فــرآوری ســنگ، ســاب، پلیــش و بــرش فعالیــت می کنــد و 
ســاخت ماشــین آالت ایــن حــوزه را بــا ایــن برنــد معتبــر انجــام 

می دهــد. 
وی با اشــاره به اینکه شــرکت تکســل از ســال 1972 تاســیس 
شــده و از ســال 1992 فــروش و صــادرات خــود را بــه اروپــا 
کــرده اســت، اظهــار  شــمال و جنــوب آمریــکا و روســیه آغــاز 
دیگــر  در  خــود  ارتباطــات  افزایــش  دنبــال  بــه  مــا  داشــت: 

کشــورها و بــه خصــوص ایــران هســتیم. 
کنــون بهتریــن فرصــت بــرای صنعــت ســنگ  وی می گویــد: ا
کل دنیــا شــروع  کــه بتوانــد صــادرات خــود را بــه  ایــران اســت 
و  بــدون شــک مســتلزم تغییــر تکنولــوژی  امــر  ایــن  و  کنــد 

تعویــض ماشــین آالت فرســوده اســت.

سنگ اصفهان 

گــذرا بــه شــش دهــه زندگانــی      بــا نگاهــی 
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده 

شــهید  اســتاد  خــروش  و  جــوش   سراســر 
و  اصــل  بــه  بــه خوبــی می تــوان  مرتضــی مطهــری  اهلل  آیــت 
ایــن شــهید  کــه همــواره دغدغــه  اســام  اصــول دیــن مبیــن 
اســتاد  پربرکــت  خدمــات  مهم تریــن  بــرد.  پــی  بــود،  بزرگــوار 
ــوژی  ــه ایدئول ــان، ارای ــات طیبه ش ــول دوران حی ــری در ط مطه
کتــاب  تالیــف  از طریــق درس و ســخنرانی و  اصیــل اســامی 
اســت. ایــن امــر خصوصــا در ســال های 1351 تــا 1357 بــه دلیــل 
گروه هــای  گروه هــای چــپ و پدیــد آمــدن  افزایــش تبلیغــات 
مســلمان چــپ زده و ظهــور پدیــده التقــاط بــه اوج خــود می رســد. 
گذشــته از حضــرت امــام، اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری اولیــن 
بــه  موســوم  ســازمان  ســران  بــه خطــر  کــه  اســت  شــخصیتی 
»مجاهدیــن خلــق ایــران« پــی می بــرد و دیگــران را از همــکاری 
ــوژی آن هــا را  ــاز مــی دارد و حتــی تغییــر ایدئول ــا ایــن ســازمان ب ب

پیش بینی می کند.
 بــرای آشــنایی بیشــتر بــا اندیشــه ها و تفکــرات شــهید مطهــری 
معــاون  ســلمانی،  قاســم  ســراغ  بــه  معلمــان  و  جامعــه  بــر 
پرورشــی ســابق آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان رفتیــم و 
گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن  بــا او بــه 

گفت وگوســت.

- تأثیــرات تفکــر شــهید مطهــری بــر جامعــه و بــه خصــوص 
معلمــان چــه بــوده اســت؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد ابتــدا جامعــه را بــه دو بخــش 
کــه مســتقیما بــا  کــرد: یکــی نســل اول و دوم انقــاب  تقســیم 
ایشــان در ارتبــاط بودنــد یــا اینکــه از نزدیــک بــا اندیشــه های 
ایــن اســتاد شــهید آشــنایی داشــتند؛ بازتــاب ایــن نزدیکــی را 
کــه چــه  می تــوان در جبهه هــا بــه روشــنی دیــد و شــاهد بودیــم 

اتفاقــات مهمــی را رقــم زدنــد. 
امــا در نســل ســوم بــه بعــد، گــذر زمــان و ظهــور رســانه های جدیــد 
ــان دور  ــه های ایش ــدازه ای از اندیش ــا ان ــل ت ــن نس ــد ای ــبب ش س
ــان  ــه های ایش ــدن از اندیش ــدا ش ــای ج ــه معن ــه ب ــه البت ک ــود  ش
نیســت و جــا دارد بــا تبلیــغ بیشــتر بــه خصــوص نســل جــوان را 
کــرد.  بــا اندیشــه ها و حکمــت و فلســفه شــهید مطهــری آشــنا 
امیدواریــم در این بــاره همــه رســانه ها از جملــه صــدا و ســیما 
ــتر  ــویق بیش ــد. تش کار بگیرن ــه  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــریات تم و نش
جوانــان بــه مطالعــه آثــار ایشــان می توانــد راهــکاری مناســب در 

ایــن زمینــه باشــد.
اندیشــه شــهید  و  تفکــر  پــرورش در مســیر  و  آمــوزش  آیــا   -

اســت؟ بــوده  موفــق  مطهــری 
کنیــم، خیــر؛ تــا  کمیتــی بــه ایــن موضــوع نــگاه  گــر از جایــگاه حا ا

کامــل راه طوالنــی ای در پیــش داریــم؛ البتــه آمــوزش  موفقیــت 
ــا ایجــاد ایــن  ــرد، ام کار می گی ــه  ــوان خــود را ب و پــرورش تمــام ت
تفکــر، نیازمنــد تمــام جامعــه اســت و آمــوزش و پــرورش در ایــن 

زمینــه بــه تنهایــی نمی توانــد بــه موفقیــت برســد.
را  نقیصه هــای موجــود  ایــن  از  تحــول،  بخشــی  البتــه ســند   
کــه امیدواریــم بــه بهتریــن نحــو عملیاتی شــود. برطــرف می کنــد 
ــا تجربه هــای آمــوزش و پــرورش  ــه عنــوان یکــی از ب - شــما ب
موفــق  خــود  انقالبــی  وظیفــه  انجــام  در  را  تربیتــی  امــور 

می دانیــد؟
ــاد جامعــه نمی تــوان ایــن موفقیــت را  ــا توجــه بــه پتانســیل زی ب
صــد در صــد دانســت و جــا دارد مدیــران در ایــن زمینــه تــاش 

ــد.  گیرن کار  ــه  بیشــتری ب
حرکــت  خــوب  زمینــه  ایــن  در  کافــی  انــدازه  بــه  دارم  اعتقــاد 
گــذارا بــوده اســت  نکرده ایــم و حرکت هــا بــه صــورت مقطعــی و 
و بــا تغییــرات جناحــی، ایــن حرکت هــا یــا فرامــوش شــدند یــا 

کنــد شــد.  سرعتشــان 
همچــون  افــرادی  اندیشــه  از  اســتفاده  بــا  بتوانیــم  امیــدوارم 
شــهید مطهــری هــر چــه بهتــر بــه ســمت جامعــه ای انقابــی 
شــهید  اندیشــه های  دارم  اعتقــاد  کنیــم.   حرکــت  آرمانــی  و 
مطهــری سرچشــمه ای اســت بــرای همــه تشــنگان معرفــت.

کیمیایوطنباقاسمسلمانی،پیشکسوتآموزشوپرورش گفتوگویاختصاصی

تأثیر تفکرات شهید مطهری بر معلمان و جامعه

شــرکت  همگانــی  آمــوزش  و  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ملــی  همایــش  اولیــن  گفــت:  اصفهــان  اســتان  آبفــای 
و  تقاضــای آب شــرب و بهداشــت، چالش هــا  عرضــه و 
ــهرداری  ــان، ش ــتانداری اصفه ــکاری اس ــا هم ــا ب راهکاره
صنعتــی  دانشــگاه  فاضــاب،  و  آب  شــرکت  اصفهــان، 
شــرکت  و  منطقــه ای  آب  ســهامی  شــرکت  اصفهــان، 
تاریــخ  در  اصفهــان  اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب 
کبر  ســیدا می شــود.  برگــزار   1395 مهرمــاه   28 و   27
بنی طبــا بــه محورهــای بررســی شــده در ایــن همایــش 
از  بهره گیــری  بــا  همایــش  ایــن  در  افــزود:  و  پرداخــت 
سراســر  برجســته  پژوهشــگران  و  متخصصــان  دانــش 
و  شــرب  آب  عرضــه  مدیریــت  هماننــد  مباحثــی  کشــور 
بهداشــت و  شــرب  آب  تقاضــای  مدیریــت   بهداشــت، 
کــم بــر تامیــن و توزیــع آب  قوانیــن و اســتانداردهای حا
و  عرضــه  نویــن  فناوری هــای  آب،  حقــوق  و  قوانیــن 
تقاضــای  و  عرضــه  زیســت محیطی  آثــار  آب،  تقاضــای 
وی  می گیــرد.  قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  شــرب  آب 
و  شــرب  آب  عرضــه  مدیریــت  ع  موضــو بــه  اشــاره  بــا 

در  گردیــد  مقــرر  کــرد:  بیــان  بهداشــتی 
ایــن ســمینار دربــاره مدیریــت مصــرف 
بــه  بهداشــتی  شــرب  آب  عرضــه 
ع بخشــی  صیانــت از منابــع موجــود، تنو
آب  توزیــع  و  تامیــن  روش هــای  بــه 
پتانســیل های  کیفــی  و  کمــی  ارتقــای 
از  پیشــگیری  آب،  تامیــن  در  موجــود 
پیشــگیری  غیرقانونــی،  برداشــت های 
حفــظ  و  آب  منابــع  کیفــی  آلودگــی  از 
حریــم تاسیســات پرداختــه شــود. مدیــر 

بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  آبفــای  عمومــی  روابــط 
خاطرنشــان  بهداشــت  و  شــرب  آب  تقاضــای  مدیریــت 
پدیــده  تبعــات  دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در  ســاخت: 
خشکســالی در اصفهــان، مدیریــت تقاضــای آب شــرب و 
بهداشــت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل در ایــن همایــش، تقاضــای آب شــرب از دیــدگاه 

فرهنگــی  مهندســی،  و   فنــی 
اقتصــاد آب بررســی  ابــزاری و 
ــن  ــه قوانی ــا ب ــود. بنی طب می ش
بــر  کــم  حا اســتانداردهای  و 
پرداخــت  توزیــع آب  و  تامیــن 
ســال های  در  کــرد:  اعــام  و 
محدودیــت  لحــاظ  بــه  اخیــر 
عادالنــه  توزیــع  آبــی،  منابــع 
اهمیــت  حایــز  بســیار  آب 
دلیــل  همیــن  بــه  بــوده؛ 
مباحــث  در  موجــود  چالش هــای  همایــش  ایــن  در 
نیــاز  مــورد  یــا  اســتفاده  مــورد  اســتانداردهای  و  قانونــی 
و  شــرب  آب  مصــرف  و  توزیــع  و  تامیــن  سیســتم  در 
 بهداشــت اســتانداردهای تجهیــزات آب بــر و آب پخــش
کمــی منابــع و مصــارف و اســتانداردهای  اســتانداردهای 

ــع و مصــارف بررســی می شــود.  کیفــی مناب

کــه  کــرد: قوانیــن و حقــوق آب موضوعــی اســت  وی اعــام 
ع بهره بــرداران از حوضه هــای آبریــز بســیار  بــه دلیــل تنــو
مهــم تلقــی می شــود؛ بــر ایــن اســاس بــه محدودیت هــا 
بــا  رابطــه  در  موجــود  نیازهــای  و  چالش هــا  الزامــات، 
ع  قوانیــن و حقــوق آب پرداختــه می شــود و نیــز موضــو
ــت  ــا محوری ــای آب ب ــه و تقاض ــن عرض ــای نوی فناوری ه
در  دقیــق  ابــزار  کاربــرد  و  پایــش  و  کنتــرل  مهندســی 
ســامانه های آب و فاضــاب، GIS و RS در ســامانه های 
و  آب  ســامانه های  هوشمندســازی  و  فاضــاب  و  آب 
گذاشــته می شــود. مدیــر  فاضــاب بــه بحــث تبــادل نظــر 
روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای اســتان 
زیســت محیطی  آثــار  ع  موضــو بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
ملــی  همایــش  اولیــن  در  شــرب  آب  تقاضــای  و  عرضــه 
چالش هــا  بهداشــتی  و  شــرب  آب  تقاضــای  و  عرضــه 
همچــون  مســایلی  بخــش  ایــن  در  گفــت:  راهکارهــا  و 
کســتری،  بازچرخانی و اســتفاده دوباره از پســاب و آب خا
مدیریــت آب هــای نامتعــارف و احیــا و تعادل بخشــی بــه 

منابــع آب مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

برگزاری اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب در اصفهان

حتما بخوانید!
صدوربیش از چهار هزار کارت ... سه شنبـــــه  14  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 145 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

گهی مزایده مال منقول آ
ونــده:  پر شــماره   1395/01/07 تنظیــم:  یــخ  تار نامــه:9510116825800013  شــماره 

 941721 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9309983759300627
اجــرای احــکام مدنــی شــعبه 31 دادگاه عمومــی )حقوقــی( اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده 
ونــده اجرایــی کالســه 941721 ج 31 لــه خانــم مــژگان حمیــدی و علیــه  ای در خصــوص پر
یــزی ملــک آبــادی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ معــادل پانصــد عــدد ســکه بهــار آزادی  آقــای امیــن عز
وز مزایــده اســتعالم مــی گــردد و  وز آن در ر و دویســت گــرم طــالی ســاخته شــده کــه قیمــت ر
یــال دســتمزد  ینــه اجرایــی 1/500/000 ر یــال بابــت هز یــه و 505/000 ر یــال بابــت مهر 253/000 ر
وز ســه شــنبه مــورخ 95/3/4 ســاعت  ینــه نشــرآگهی در ر یــال هز کارشــناس و ســیصد هــزار ر
وی زانتیــا نقــره ای ســیرمتالیک مــدل 1381  در وش خــو 10 صبــح در محــل ایــن اجــرا بــرای فــر
شــماره موتــور 3839... شــماره شاســی 3054... شــماره انتظامــی 647 ص 38 ایــران 53 
دارای چهــار حلقــه الســتیک 30 درصــد کــه یــک حلقــه آن پنجــر مــی باشــد و توســط کارشــناس 
یــه ی مصــون از تعــرض طرفیــن  یابــی و نظر ز یــال ار رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 130/000/000 ر
وز قبــل ازمزایــده مــی تواننــد بــا  یــد حداقــل 5 ر واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. لــذا طالبیــن خر
دیــع 10% قیمــت پایــه در  دگاه ـ پارکینــگ غدیــر از آن بازدیــد و بــا تو و مراجعــه بــه نشــانی جــاده فــر
د.  یــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــو تر جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باال

اجرای احکام شعبه 31 دادگاه حقوقی اصفهان     1247/ م الف
ابالغ رای

یــخ 95/1/15  مرجــع رســیدگی شــعبه  ونــده: 940755  شــماره دادنامــه: 26 بــه تار کالســه پر
د حیــدری  نشــانی: اصفهــان، خ چهاربــاغ بــاال،  33 شــورای حــل اختــالف   خواهــان: مســعو
خ نیکبخــت، بعــد از دادگســتری شــماره 14 )ش مجتبــی صادقــی( تایــپ و تکثیــر رســا وکیــل: 
د، طبقــه همکــف، ســمت  و یــم صمدانــی  نشــانیک فالورجــان، خ میثــم، پاســاژ زاینــده ر مر
د علــی محمــدی  نشــانی مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه وجــه چــک  چــپ  خوانــده: محمــو
ــده و اخــذ  ون ــات پر ــه محتوی ــا عنایــت ب ــی ب ــه خســارات قانون ــه انضمــام کلی ــال ب ی 6/000/000 ر
یــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای  نظر

مــی نمایــد.رای قاضــی شــورای حــل اختــالف
یــم صمدانــی بــه طرفیــت آقــای  د حیــدری بــا  وکالــت مر در خصــوص دعــوی آقــای مســعو
یــال وجــه چــک بــه شــماره ی  د علــی محمــدی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 6/000/000 ر محمــو
یــخ 91/6/20 بــه عهــده بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــه انضمــام مطلــق  937185 بــه تار
ــد خواهــان  ــده وبقــای اصــول مســتندات در ی ون ــات پر ــه محتوی ــا توجــه ب ــی، ب خســارات قانون
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و 
در  قانونــی  ابــالغ  رغــم  علــی  اینکــه خوانــده  و  دارد  آن  وجــه  در مطالبــه  اســتحقاق خواهــان 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
ده لــذا دعــوی خواهــان  د ابــراز و ارایــه ننمــو در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــو
ــارت 198 ،  ــون تج ــواد 310 و 313 قان ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
515، 519، 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 
ــه  ین ــت هز ــال باب ی ــان 280/000 ر ــزار توم ــته و 28 ه ــل خواس ــت اص ــال باب ی ــون ر ــصد میلی شش
رســید  یــخ سر دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر و تادیــه از تار
یــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد.  چــک موصــوف 91/6/20 تــا تار
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  مــی  رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت ر
وز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم  باشــد و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت ر

عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد.
یم هاشمی  2778/ م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان   مر

اخطار اجرایی
ین  مهــوش - نســر مهیــن -  : شــهال - شــهناز - شــهین -  نــام  مشــخصات محکــوم علیــه: 
زنــد عبــاس و  د - جمشــید  نــام خانوادگــی: همگــی یــادگار پــور فر -نرگــس - زهــرا - محمــو
مرجــان رمــزی  شــغل : خانــه دار و آزاد نشــانی محــل اقامــت: تهــران - میــر دامــاد خیابــان یکــم  
مشــخصات محکــوم لــه: نــام : زهــره    نــام خانوادگــی : بــا قــر پــور  نــام پــدر : یدالــه شــغل : 
لــه  محکــوم بــه بــه موجــب رای  ران - شــهرک گاز کوچــه ال آزاد    نشــانی محــل اقامــت : زاز
ران  ــتان زاز ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــی  ش ــوزه 6 حقوق ــخ 94/12/10 ح ی ــماره  52/94تار ش
ــی از  ــور در یک ــه حض ــزام ب ــه : ال ــت ب ــوم اس ــا  محک ــه ه ــوم علی ــت . محک ــه اس ــت یافت ــه قطعی ک
ران شــهرک گاز پــالک  ل مســکونی واقــع زاز ــاب منــز ــر اســناد رســمی و انتقــال ســند یــک ب دفات
ران  ثبتــی 12/66 بخــش 9 ثبــت اصفهــان بنــام خواهــان خانــم زهــره باقــر پــور شــهرک گاز زاز
کوچــه نیلوفــر. مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد 

وز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای  ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده ر
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن 
د را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت  میســر باشــد و در صورتــی کــه خــو
یحــا  د را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد ، صر مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــو
اعــالم نمایــد.  شــماره : 088/ م الــف دفتــر شــعبه 6 مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل اختــالف 

ــان ــتان اصفه شهرس

آگهی های کلیشاد

گهی احضار متهم آ
در خصــوص شــکایت ســید حســین میــر لوحــی علیــه رضــا کاشــی بــه اتهــام خیانــت در امانــت تحــت 
کالســه 950055 وقــت رســیدگی مورخــه 95/4/12 ســاعت 8/5 صبــح تعییــن گردیــده اســت لــذا بــا 
دن متهــم در راســتای مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بموجــب  توجــه بــه مجهــول المــکان بــو
ایــن آگهــی بــه متهــم فــوق الذکــر ابــالغ میگــردد کــه در تاریــخ تعییــن شــده در شــعبه 103 دادگاه کیفــری 
ده یــا نســبت به معرفــی وکیل قانونی  د دفــاع نمــو دو فالورجــان حاضــر و در برابــر اتهــام منتســبه از خــو
اقــدام نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور یــا عــدم معرفــی وکیــل ایــن آگهــی بمنزلــه ابــالغ 
د. شــماره :  رات قانونــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــو قانونــی محســوب و دادگاه وفــق مقــر

78/ م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فــال ورجــان 
دادنامه

ونــده:  پر شــماره   1395/01/28 تنظیــم:  تاریــخ   9509973654100076  : دادنامــه  شــماره 
 9309983655000908 کالســه  ونــده  پر  941013  : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9309983655000908
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   103( فالورجــان  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   103 شــعبه 
وح  ــا وکالــت آقــای ر زنــد کریــم ب وزانــی فر 9509973654100076 شــاکی: آقــای مــراد ذبیحــی ســهر فر
وجــن  وجــن – بر زنــد نصــرت الــه بــه نشــانی چهــار محــال و بختیــاری – بر الــه ابراهیمــی امــام قیســی فر
زنــد محمــد بــه نشــانی  وی بانــک ملــی متهــم : آقــای شــهرام یــاور پــور فر وبــر – خ 15 خردادجنوبــی – ر
وع دادگاه ختــم رســیدگی را اعــالم و اقــدام بــه  مجهــول المــکان اتهــام: تحصیــل مــال از طریــق نامشــر

صــدور رای مــی کنــد: 
زنــد محمــد دائــر بــر کالهبــرداری بــه مبلــغ  رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای شــهرام یاورپــور فر
زنــد کریــم بــا وکالــت آقــای  وزانــی فر 2/050/000/000 ریــال موضــوع شــکایت آقــای مــراد ذبیحــی ســهر فر
د را ســرهنگ اطالعاتــی و امنیتــی معرفــی کــرده و دارای  وح الــه ابراهیمــی بــا ایــن شــرح کــه متهــم خــو ر
اختیاراتــی معرفــی کــرده اســت و پــس از دریافــت وجــوه متــواری شــده اســت دادگاه بــا توجــه بــه 
ونوشــت  د در مراحــل تحقیقــات و نــزد بازپــرس ر ونــده شــکایت  شــاکی اظهــارات شــهو محتویــات پر
ــا  ــده ب ون د در پر برابــر اصــل شــده مبالــغ واریــزی بــه حســاب متهــم و دیگــر قرائــن و امــارات موجــو
ایــن وصــف کــه متهــم علیرغــم ابــالغ قانونــی بــا نشــر آگهــی حضــور نیافتــه و دفاعــی نکــرده اســت بــزه 
ز تشــخیص داده و بــه اســتناد مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن  منتســب بــه وی را محــر
اختــالس ارتشــاء و کالهبــرداری وی را بــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزیــری و پرداخــت جــزای نقــدی 
بــه مبلــغ 2/050/000/000 ریــال و نیــز رد مــال بــه شــاکی محکــوم مــی کنــد رای صادرشــده غیابــی اســت 
وز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت  و ظــرف مهلــت بیســت ر
وز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان اســت. شــماره : 80/ م الــف  ر

ســید رســول ســادات – رئیــس شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فالورجــان
دادنامه

 : ونــده  پر شــماره   1395/01/30  : تنظیــم  تاریــخ   9509973654100085  : دادنامــه  شــماره 
ونــده کالســه 9309983655601033  9309983655601033 شــماره بایگانــی شــعبه : 941682 پر
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   103( فالورجــان  شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   103 شــعبه 
زنــد لهراســب بــا وکالــت آقــای  وی بابــادی فر 9509973654100085 شــاکی : آقــای مهــرداد خســر
وی  وبــر زنــد حســن بــه نشــانی فالورجــان خیابــان بســیج بلــوار بســیج ر موســی بهرامــی کرکونــدی فر
تــر از تامیــن اجتماعــی فالورجــان  خیابــان آیــت الــه  شــریعت ســاختمان اراز طبقــه چهــارم )1000 متــر باال
زنــد ظهراب  زنــد ظهــراب 2. آقــای حمیــد رضــا کــرم پور فر (  متهمیــن : 1. آقــای محمــد رضــا کــرم پــور فر
زنــد ظهــراب بــه نشــانی فــوالد شــهر  همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان 3. آقــای کیانــوش کــرم پــور فر
محلــه ســی 5 نبــش فرعــی 8 اتهــام : مشــارکت ایــراد ضــرب و جــرح بواســطه شــلیک گلولــه و تخریــب 
ونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح  رســی مجمــوع اوراق و محتویــات پر و دادگاه بــا بر در خــو
ــا  ــد رض ــان 1- محم ــام اقای ــوص اته ــد. رای دادگاه:در خص ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
زنــدان ظهــراب دائــر بــر مشــارکت در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی بــا  2- حمیــد رضــا هــر دو کــرم پــور فر
وی  و متعلــق بــه شــاکی موضــوع شــکایت اقــای مهــرداد خســر در شــلیک گلولــه و تخریــب عمــدی خــو

ونده شــکایت  زنــد لهراســب بــا وکالــت اقــای موســی بهرامــی دادگاه بــا توجه بــه محتویات پر بابــادی فر
د در مرحلــه تحقیقــات مرجــع انتظامــی ، و دیگــر قرائن  شــاکی و نظریــه پزشــکی قانونــی اظهــارات شــهو
ونــده بــا ایــن وصــف کــه متهمیــن در هیچ یــک از مراحل تحقیقــات و در دادگاه  د در پر و امــارات موجــو
علیرغــم ابــالغ بــا نشــر اگهــی حاضــر نشــده انــد و دفاعــی نکــرده انــد بــزه منتســب بــه نامبــردگان را 
قانــون   132-714  -710-709-488-449-448 مــواد  بــه  اســتناد  بــا  و  داده  تشــخیص  ز  محــر
مجــازات اســالمی و مــواد 677-614 )تبصــره( قانــون تعزیــرات مصــوب 1375 هریــک از نامبــردگان 
را بــه جهــت ارتــکاب بــزه جــرح عمــدی بــا گلولــه )اســلحه( بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری و 
و شــاکی بــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد  در بــه جهــت تخریــب عمــدی خــو
وحه ذیــل در حــق شــاکی محکــوم مــی نمایــد. 1- دو  همچنیــن متهمیــن رابــه پرداخــت دیــه هــای مشــر
درصــد دیــه کامــل مــرد مســلمان بابــت جراحــت )حارصــه و دامیــه( در دو محــل در ســاعد راســت و 
وی ســر 2- یــک ســوم دیــه کامــل مــرد مســلمان بابــت جراحــت )جائفــه( منجــر بــه تجمــع خــون و  ر
ورفتــن گلولــه 3- دوازده و نیــم درصــد دیــه کامــل بابــت ارش  هــوا در فضــای اطــراف ریــه ناشــی از فر
جراحــات ایجــاد شــده در خلــف تنــه ناشــی از برخــورد ســاچمه هــا و ارش تجمــع خــون در اطــراف و 
وی  راش باقــی مانــدن جســم خارجــی )ســاچمه( در بــدن و در خصــوص شــکایت اقــای مهرداد خســر
و و  در زنــد ســهراب دایــر بــر مشــارکت در تخریــب عمــدای خــو بابــادی علیــه اقــای کیانــوش کــرم پــور فر
ایــراد جــرح بــه شــاکی بــا توجــه بــه فــوت متهــم و ارایــه گواهــی فــوت از اداره ثبــت احــوال و اســتناد به بند 
د رای صادر شــده  مــاه 13 قانــون اییــن دادرســی کیفــری قــرار موقوفــی تعقیــب صــادر و اعــالم می شــو
وز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت  غیابــی و ظــرف مــدت بیســت ر
وز نیــز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اصفهان می باشــد. شــماره  بیســت ر

: 79/ م الــف رئیــس شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فالورجــان – ســید رســول ســادات
دادنامه

ونــده:  پر شــماره   1394/11/28  : تنظیــم  تاریــخ   9409973654003009 دادنامــه:  شــماره 
9109983655601907 شــماره بایگانــی شــعبه : 931248 شــاکی : آقــای مهــدی شــاهمرادی ممــدی 
وســتای محمدیــه خ اصلــی مقابــل پســت بانــک متهــم : آقــای مهــدی  زنــد اســداله بــه  نشــانی ر فر
دادگاه بــا عنایــت بــه  زنــد – بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام : ایــراد جــرح عمــدی بــا چاقــو توکلــی فر
د ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت  ونــده و ســایر قرائــن و امــارات موجــو محتویــات پر
بــه صــدور رای مــی نمایــد رای دادگاه:در خصــوص اتهــام اقــای مهــدی توکلــی متــواری دائــر بــر ایــراد 
زنــد اســد الــه بــا توجــه بــه شــکایت  جــرح بــا ))چاقــو(( نســبت بــه شــاکی اقــای مهــدی شــاهمرادی فر
شــاکی ، گــزارش مرجــع انتظامــی ، گواهــی پزشــکی قانونــی ، عــدم حضــور متهــم و عــدم ایــراد و دفــاع 
ز اســت دادگاه بــا اســتناد بــه مــاده  بــا وصــف احضــار از طریــق نشــر آگهــی بــزه منتســب بــه وی محــر
709- 710- 449 قانــون مجــازات اســالمی تبصــره و مــاده 614 قانــون مجــازات اســالمی بخــش 
ــه بابــت ارش بریدگــی دامیــه قفســه ســینه  ــه کامل ــه پرداخــت 1- یــک در صــد دی تعزیــرات متهــم را ب
در ســمت راســت 2- یــک در صــد دیــه کاملــه بابــت ارش بریدگــی دامیــه شــانه راســت در حــق شــاکی 
و از لحــاظ جنبــه عمومــی جــرم متهــم را بــه تحمــل شــش مــاه حبــس بابــت بکارگیــری چاقــو محکــوم 
وز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در  مــی نمایــد رای صــادره شــده  غیابــی و ظــرف مــدت بیســت ر
وز نیــز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر  ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت بیســت ر
اســتان اصفهــان مــی باشــد ./ شــماره : 76/ م الــف رئیــس شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو فالورجــان 

– ابراهیمــی
دادنامه

 : ونــده  پر شــماره   1394/02/07 تنظیــم:  تاریــخ   940997654000223  : دادنامــه  شــماره 
زنــد  9209983654800375 شــماره بایگانــی شــعبه : 930886 شــاکی : آقــای غالمرضــا محبوبــی فر
زنــد  منوچهــر بــه نشــانی اصفهــان شــهرک ولــی عصــر فــازe پ 565 متهــم : آقــای علــی فرهــادی زاد فر
رســی مجمــوع  حســین بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام : مزاحمــت تلفنــی و افتــرا دادگاه پــس از بر
د ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از  ونــده و ســایر قرائــن و امــارات موجــو اوراق و محتویــات پر

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــدام ب ــل اق ــه شــرح ذی ــی ب ــاری تعال ذات ب
زنــد حســین دائــر بــر مزاحمــت تلفنــی و  رای دادگاه:در خصــوص اتهــام آقــای علــی فرهــادی زاده فر
زنــد منوچهــر ، بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی ، اســتعالم  توهیــن بــه شــاکی آقــای غالمرضــا محبوبــی فر
واصلــه از شــرکت مخابــرات ، متــن پیامــک ارســال شــده ، عــدم حضــور متهــم و عــدم ایــراد و دفــاع 
ز اســت دادگاه بــا اســتناد بــه مــواد  بــا وصــف احضــار از طریــق نشــر آگهــی بــزه منتســب بــه وی محــر
641 و 608 قانــون تعزیــرات بــا رعایــت مــاده 134 قانــون مجــازات اســالمی متهــم را بــه تحمــل شــش 
مــاه حبــس تعزیــری بابــت مزاحمــت تلفنــی و بــه پرداخــت یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی در حــق 
وز از تاریــخ   صنــدوق دولــت بابــت توهیــن محکــوم مــی نمایــد رای صــادر شــده غیابــی و ظــرف ده ر
وز نیــز قابــل تجدیــد نظــر در  ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت بیســت ر
محاکــم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد./ شــماره :77/ م الــف ابراهیمــی – رئیــس شــعبه 

ــان ــی فالورج 102 دادگاه جزائ

دادنامه
ونــده : 9209983653401680  شــماره دادنامــه : 9409973654001208 تاریــخ تنظیــم : 1394/05/31 شــماره پر
کیفــری دو شــهر  ونــده کالســه 9209983653401680 شــعبه 102 دادگاه  پر  931031 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
فالورجــان )102 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9409973654001208 خواهــان : خانــم عاطفــه ســلمانی 
ران جنــب شــرکت گاز جنــب ک کالنتــری پ 12 خوانــده :  وســتای زاز زنــد مصطفــی بــه نشــانی فالورجــان ر فر
ــا  ــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته : ثبــت واقعــه ازدواج دادگاه ب ــد محمــد حســین ب زن ــان عباســی فر آقــای پوی
د ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت  ونــده و ســایر قرائــن و امــارات موجــو عنایــت بــه محتویــات پر
زنــد محمــد حســین دائــر  بــه صــدور رای مــی نمایــد.رای دادگاه: در خصــوص اتهــام آقــای پویــان عباســی فر
برعــدم ثبــت واقعــه نــکاح دائــم بــا توجــه بــه گــزارش شــعبه دوم حقوقــی فالورجــان و اینکــه متهــم علیــر غــم احضــار 
ده اســت  از طریــق نشــر آگهــی در جلســات تحقیقــات مقدماتــی و رســیدگی نهایــی حاضــر نگردیــده و دفاعــی ننمــو
ز اســت دادگاه بــا اســتناد بــه مــاده 49 قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1391 متهــم را  بــزه منتســب بــه وی محــر
وز حبــس محکــوم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی  د و یــک ر عــالوه بــر الــزام وی بــه ثبــت واقعــه ازدواج بــه تحمــل نــو
ــد  ــد نظــر در محاکــم تجدی وز قابــل تجدی وز قابــل واخواهــی و پــس از آن ظــرف بیســت ر و ظــرف مــدت بیســت ر
 نظــر اســتان اصفهــان اســت. / شــماره : 75/ م الــف ابراهیمــی – رئیــس شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شهرســتان 

فالورجان
دادنامه

ونــده : 9309983654900793  شــماره دادنامــه : 9409973654002577 تاریــخ تنظیــم: 1394/10/16 شــماره پر
ونــده کالســه 9309983654900793 شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو شــهر  شــماره بایگانــی شــعبه : 931132 پر
فالورجــان )102 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 9409973654002577 شــاکی: خانــم اکــرم محمــدی 
زنــد مهدیقلــی بــه نشــانی اســفهران کوچــه کوی شــهید مفتح شــهید رجایــی پ 262 متهم : آقــای فردین  اســفهرانی فر
وع یــا ســوء اســتفاده و  زنــد علــی بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام : تحصیــل مــال از طریــق نــا مشــر ویشــی فر در
د ختــم رســیدگی را اعــالم و  ونــده و ســایر قرائــن و امــارات موجــو تقلــب از امتیــازات دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پر
ویشــی جونقانــی  بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد رای دادگاه:در خصــوص اتهــام اقــای فردیــن در
زنــد علــی دائــر بــر تحصیــل یــک دســتگاه تلفــن همــراه سامســونگ بــه شــماره ســریال 353408066006329 از  فر
زنــد مهــدی قلــی ، اســتعالم واصلــه از اداره  وع بــا توجــه بــه شــکایت شــاکیه خانــم اکــرم محمــدی فر طریــق نامشــر
مخابــرات شهرســتان لنجــان ، تحقیقــات بــه عمــل آمــده ، اینکــه متهــم در هیــچ یــک از جلســات تحقیقــات مقدماتــی 
ز اســت دادگاه بــا اســتناد بــه  ده اســت بــزه منتســب بــه وی محــر و رســیدگی نهایــی حاضــر نگردیــده و دفاعــی ننمــو
مــاده 2 قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن  ارتشــا و اختــالس و کالهبــرداری عــالوه بــر رد اصــل مــال بــه شــاکیه وی 
وز از تاریــخ  وز حبــس محکــوم مــی نمایــد رای صــادره شــده غیابــی و ظــرف مــدت بیســت ر د یــک ر را بــه تحمــل نــو
وز نیــز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه  ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت بیســت ر
تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد. / شــماره : 74/ م الــف رئیــس شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو فالورجــان 

– ابراهیمــی
دادنامه

ونــده : 9409983653300840  شــماره دادنامــه: 9509973653300067 تاریــخ تنظیــم :1395/01/29 شــماره پر
ونــده کالســه 9409983653300840 شــعبه اول دادگاه عمومــی )حقوقــی(  شــماره بایگانــی شــعبه: 940864 پر
دادگســتری شهرســتان فالورجــان تصمیــم نهایــی شــماره 9509973653300067 خواهــان : آقــای رســول زارعــی 
زنــد مجیــد بــه نشــانی اصفهــان ابتــدای  خیابــان شــیخ  زنــد رضــا بــا وکالــت آقــای محمــد رضــا قاســمی فر زفــره فر
صــدوق شــمالی طبقــه ســوم گالــری مبلمــان ســوین پــالک 384 خوانــدگان : 1. آقــای علــی اکبــر قرقایــی بــه نشــانی 
ل  زنــد خیــر الــه بــه نشــانی اصفهــان – فالورجــان دشــتچی خ اصلــی منــز مجهــول المــکان 2. آقــای اکبــر رجبــی فر
ش خواســته هــا: 1. مطالبــه خســارات دادرســی 2. مطالبــه حــق الوکالــه بــه در خواســت وکیــل 3. مطالبــه خســارت 
ونــده ختــم رســیدگی را اعــالم وبــه شــرح ذیــل  تاخیــر تادیــه 4. مطالبــه وجــه چــک دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پر
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه دعــوی محمــد رضــا قاســمی بوکالــت از رســول زارعــی بطرفیــت علی 
ــال وجــه چــک شــماره 097345- ــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ری ــه مبل ــر رجبــی *** بخواســته مطالب ــی و اکب قرقان

1394/5/25 عهــده بانــک ملــی فالورجــان بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی – بــا توجــه بــه بقــای اصــول 
مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از ســوی بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــدگان و اســتحاق خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته دارد و اینکــه خوانــدگان دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت 
دیــن یــا بطــالن دعــوی باشــد اقامــه و ابــراز نداشــته ، بــر دادگاه ثابــت اســت لــذا بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 
تجــارت و 198-519-522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و تبصــره مــاده 2 قانــون صــدور چــک و استفســاریه راجــع 
بــه ان حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال بابــت اصــل 
خواســته و یــازده میلیــون و پانصــد و شــصت هــزار ریــال از بــاب مجمــوع خســارات دادرســی و هــم چنیــن خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید تــا تاریــخ وصــول کــه محاســبه ان بــر اســاس نــرخ اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی 
بــر عهــده اجــرای احــکام مــی باشــد در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت 
وز نیــز  قابــل تجدیــد نظــر  وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت بیســت ر بیســت ر
 در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد. / رئیــس شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی فالورجــان –

 امید حفیظی



    بــدون شــک ابزارهــای مختلــف فرهنگــی ای 
سرویس فرهنگی

جمال نوروزباقری 
و  قهرمانــان  معرفــی  و  شناســایی  بــرای 
کــه هنــر  کهن الگوهــای ایرانــی وجــود دارد 
نمایــش در صــدر آن قــرار دارد؛ زیــرا طیــف مخاطبــان وســیعی را 
دربرمی گیــرد و همین طــور دارای جذابیــت بصــری، شــنیداری و 
دیــداری اســت. نمایشــنامه » آرش« نوشــته  بهــرام بیضایــی 
کارگــردان جهــت خوانــش  توســط علیرضــا تمیــزی بــه عنــوان 

این اثر برای نمایش تنظیم شده است.
اردیبهشــت   12 یکشــنبه  از  نمایشــنامه خوانی  اجــرای  ایــن   
لغایــت سه شــنبه 14 اردیبهشــت هــر روز از ســاعت 19 در تــاالر 
هنــر میزبــان مخاطبــان و عالقه منــدان اســت. نقش خوانــان 
ایــن اثــر بــه ترتیــب عبارتنــد از: عاطفــه نقــوی - مائــده شــفیعی 

یزدان پنــاه. نســترن   -
نمایشنامهخوانی

کمانگیــر  آرش  داســتان  از  روایتــی دیگرگونــه  بیضایــی،  آرش 
کــه  نیســت  دلیــر  پهلوانــی  نه تنهــا  آرش  آن  در  کــه  اســت، 
کــه قبــل از نــگاه بــه ایــن  ســتوربانی ســاده دل اســت. آنچــه 
ــد مدنظــر قــرار بگیــرد، تعریــف از نمایشــنامه خوانی  نمایــش بای

اســت.
 نمایشــنامه خوانی در رایج تریــن شــکل خــود شــیوه ای اســت 
کــه  در خوانــش متــن توســط نقش خوان هــا؛ بــه ایــن صــورت 
چنــد نفــر نشســته در پشــت میــزی، شــاید نشســته بــر زمیــن و 
گرفتــه شــده در دســت اقــدام بــه خوانــدن  از روی متن هــای 
دیالوگ هــای نمایشــنامه می کننــد؛ یکــی از ایــن چنــد نفــر نیــز 
توضیحــات صحنــه نوشــته شــده در نمایشــنامه را می خوانــد. 
گونــه ای اجــرا دانســت؛ اجــرای  نمایشــنامه خوانی را می تــوان 
کــه  اجرایــی  صحنــه؛  توضیــح  و  دیالــوگ  شــده  کارگردانــی 

می توانــد مابیــن دورخوانــی اولیــه متــن و اجــرای صحنــه ای 
حلقــه اتصالــی فــرض شــود.

در  بدانیــم  بازیگــری  ابــزار  دو  را  »بــدن«  و  »بیــان«  گــر  ا  
گرفتــه خواهــد شــد »بیــان«  کار  بــه  آنچــه  نمایشــنامه خوانی 
ــد. در  کن ــفاده  ــود اس ــدن« خ ــه او از »ب ــدون آنک ــت، ب ــر اس بازیگ
نمایشــنامه خوانی حس هــا، موقعیــت، حــال و هــوا و اتمســفر 
کار از طریــق »بیــان« نقش خــوان منعکــس خواهــد شــد؛ یعنــی 
کمــک از  کــه نوســینده خلــق می کنــد بــدون  در واقــع دنیایــی 
دومیــن ابــزار بازیگــری »بــدن«، فقــط و فقــط بــه وســیله »بیــان« 

بازیگــر بــه اجــرا درخواهــد آمــد.
انتخابدرستمتن

آنچــه ایــن اثــر نمایشــی را متمایــز می کنــد، انتخــاب درســت 
کــه نیــاز بــه حرکــت و اســتفاده  متــن اســت؛ زیــرا متن هایــی 
بــه هیــچ وجــه مناســب  بدنــی مختلفــی دارنــد،  از فرم هــای 
نمایشــنامه خوانی نخواهنــد بــود؛ بــرای انتخــاب متــن مناســب 
کــه نویســنده  نمایشــنامه خوانی بایــد بــه ســراغ متن هایــی رفــت 
شــنیداری  و  ادبــی  دیالوگ هــای  خلــق  بــر  تالشــش  تمامــی 
نوشــته  شــدن  خوانــده  بــرای  کــه  متن هایــی  اســت؛  بــوده 
و  ادبــی  ارزش  دارای  بیشــتر  کــه  نمایشــنامه هایی  شــده اند؛ 
بالغــی هســتند و می تــوان آن را بــه مثابــه متــن ادبــی خوانــد و 
بی هیــچ نیــازی بــه اجــرا شــدن، نمــود یــک متــن مناســب بــرای 
آرش  نمایشــنامه  کــه  می شــوند  محســوب  نمایشــنامه خوانی 

نوشــته بهــرام بیضایــی دارای ایــن خصوصیــات اســت.

خوانشگران
توانســته اند  نمایشــنامه خوانی  ایــن  در  خوانشــگران نقش هــا 
کــه بــه متــن آســیب نبینــد، در اجــرا و ادای حس هــا  تــا آنجایــی 
کننــد. حتــی یــک از ایــن نقش خوان هــا )عاطفــه  درســت عمــل 
گفتــار و ایجــاد لحــن مناســب  نقــوی( بــه خوبــی توانســته در 
کنــد تــا مخاطــب  بــرای نقش هــا تنــوع را بــه وســیله بیــان ایجــاد 
در یکنواختــی نمایــش خســته نشــود. بایــد ایــن را اضافــه کرد که 
در نمایشــنامه خوانی، حس هــا، موقعیــت، حــال و هوا و اتمســفر 
کار از طریــق انتقــال حــس نهفتــه در بیــان نقش خــوان، منتقــل 
کــه »عاطفــه نقــوی« بــه عنــوان یکــی از نقش خوانــان  می شــود 
کمــک و بهــره از  آرش در ایــن نمایــش، توانســته اســت بــدون 
ابــزار بــدن و میزانســن و فقــط و فقــط از طریــق بیــاِن بازیگــر بــه 

بهتریــن شــکل مفهــوم نمایشــنامه را انتقــال دهــد.
  فصلی تازه

نمایشــنامه خوانی آرش بــه کارگردانــی علیرضــا تمیــزی می توانــد 
خــود ســرفصل تــازه ای از اجــرای نمایشــنامه خوانی در اســتان 
کــه نقش خوانــان ایــن نمایــش و عوامــل  باشــد؛ بــه ایــن دلیــل 
ایــن  صــرف  را  خــود  زمــان  ســال  یــک  از  بیــش  آن  اجرایــی 
کرده انــد تــا بتواننــد بــه بهتریــن شــکل آن را اجــرا  نمایشــنامه 
کننــد و ایــن می توانــد بــرای دیگرانــی کــه فقــط چنــد هفتــه زمــان 
صــرف می کننــد و بــه خیالشــان نمایشــنامه خوانی ســاده ترین 
در  نمایشــنامه خوانی  از  تــازه  بازتعریــف  یــک  اجراســت،  نــوع 

کنــد. اســتان ایجــاد 

نمایشنامه»آرش«درتاالرهنررویصحنهرفت

»آرش«، سرفصلی نو در نمایشنامه خوانی اصفهان

کارگردانــی  ســیروس الونــد بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار نیســت 
از  کــه  کــرد  عنــوان  باشــد،  داشــته  عهــده  بــر  را  نمایشــی 
بازیگــران بــا اســتعداد تئاتــر بــرای حضور در ســریالش اســتفاده 
کارگــردان ســینما  کــرد. ســیروس الونــد، نویســنده و  خواهــد 
ــدان«  ــدران و فرزن ادامــه داد: امــکان دارد ســاخت ســریال »پ

کــه البتــه فعــال در مرحلــه عقــد قــرارداد  کنــم  را آغــاز 
باقــی مانــده و بــه دلیــل کمبــود بودجه، هنــوز وارد 
کــه  مرحلــه پیش تولیــد هــم نشــده ایم؛ درحالــی 
قــرار بــود بعــد از عیــد ایــن مجموعــه تلویزیونی که 
 بــرای پخــش از شــبکه آی فیلــم تولیــد می شــود

کلیــد بخــورد. ایــن ســریال داســتان جذابــی دارد و 
بــه قلــم چنــد جــوان بــه نــگارش در آمــده اســت که 

کــه از  کــرد. الونــد  احتمــاال بــرای پخــش نامــش تغییــر خواهــد 
کــه بــه عنــوان مخاطــب بــه دیــدن  گرانی اســت  جملــه ســینما
این بــاره  در  می نشــیند،  صحنــه  روی  نمایش هــای  اغلــب 
توضیــح داد: ســریال »پــدران و فرزنــدان«، ۳۰ بازیگــر دارد و 

مــن از طریــق دیــدن تئاتــر بــا بازیگــران مختلــف آشــنا می شــوم 
و  »پــدران  ســریال  در  حضــور  بــرای  را  آن هــا  از  تعــدادی  و 
به تازگــی  نمونــه  عنــوان  بــه  می کنــم.  انتخــاب  فرزنــدان« 
کام  کارگردانــی امیــر دژا نمایــش »ننــه دالور و فرزندانــش« بــه 
را در تــاالر چهارســو مجموعــه تئاتــر شــهر دیدم. ایــن نمایش از 
حضــور چنــد بازیگــر جــوان بــا اســتعداد بهــره 
کارشــان بســیار خــوب اســت.  کــه  بــرده بــود 
کارگــردان فیلــم »دســت های آلــوده« افــزود: 
کاتریــن در ایــن  ــه آزاده، بازیگــر نقــش  هدی
دیالوگــی  کار  طــول  در  اینکــه  بــا  نمایــش 
کــرده   نــدارد، امــا بســیار خــوب ایفــای نقــش 
کــه او بــر عهــده دارد  اســت؛ چــون نقشــی 
کــه ایــن تمرکــز زیــاد از بازیگــر جوانــی  تمرکــز زیــادی می طلبــد 
باقــری  مه لقــا  همین طــور  بــود.  بعیــد  او  ســال  و  ســن   بــه 
ــا  ــد؛ ب ــه می ده ــی ارای ــازی خوب ــز ب ــه دالور نی ــش نن ــر نق بازیگ

ــودم. ــده ب ــه حــال از او نمایشــی ندی ــا ب ایــن وجــود مــن ت

سیروس الوند خبر داد:
جست وجوی بازیگر از میان تئاتری ها

تبریــزی در ســینما  کمــال  کارگردانــی  بــه  زمیــن«  »دونــده 
فیلــم  از  رونمایــی  مراســم  می شــود.  رونمایــی  فرهنــگ 
کمــال تبریــزی  کارگردانــی  بــه  ســینمایی »دونــده زمیــن« 
 ۱۵ چهارشــنبه  شــجاع نوری  علیرضــا  تهیه کنندگــی  و 
اردیبهشــت ماه ســاعت ۲۱ بــا حضــور هنرمنــدان و عوامــل 

می شــود.  برگــزار  فرهنــگ  ســینما  در  فیلــم 
»دونــده زمیــن« کــه قــرار اســت در گــروه »هنــر و 
تجربــه« بــه نمایــش در بیاید، بیانگر داســتانی 
کامپــه، هنرپیشــه ژاپنــی  واقعــی دربــاره هازامــا 
کرد در سن ۶۰ سالگی دور دنیا  که نیت  است 
را بــدود. او پــس از یــک ســال و انــدی آمریــکا و 
کشــور ترکیــه متوجــه شــد بــه  اروپــا را دویــد و در 

ســرطان لنفــاوی مبتالســت. پــس از آن بــا اراده ای اســتوار و 
بــا اعتقــاد و ایمــان بســیار بــه خداونــد راه خــود را ادامــه داد و 
بــه ایــران آمــد و در نهایــت پــس از ۷۵۰ روز دوندگــی، بــه ژاپن 
رســید. در ایــن فیلــم ســحر دولتشــاهی، خســرو احمــدی، 

ناهیــد مســلمی، حســین عابدینــی، نیکــی نصیریــان، حنیــف 
شــهپرراد، نــدا جبرییلــی زهــرا طاهری منــش و بازیگــر ژاپنــی 
هازامــا کامپــه بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. تهیه کننــده این 
گــروه  کاری از  فیلــم، علیرضــا شــجاع نوری و موســیقی آن 
»دنگ شــو« اســت. ســایر عوامــل »دونــده زمیــن« عبارتنــد از 
نویســنده فیلمنامــه: زهــرا اجاللــی )بــر اســاس 
طرحــی از آزاد جعفریــان(، مدیــر فیلمبــرداری: 
حبیــب  بازیگــر:  انتخــاب  تبریــزی،  علــی 
ــردان:  کارگ ــتیار اول  ــز و دس ــی، برنامه ری رضای
کریمــی، تدویــن: ســهراب خســروی  شــکوفا 
کســار  خا بهنــام  رایانــه ای:  ویــژه  جلوه هــای 
اشــکان  و  ملکوتــی  مهــران  صدابــرداران: 
گــذاری و میکــس: مهرشــاد ملکوتــی، طــراح  فتاحــی، صدا
صحنــه و لبــاس: پیــام حســین ســوری، چهره پــرداز: میتــرا 
آقامیــری، موســیقی: دنگ شــو، مدیــر تولیــد: محمدصــادق 

آذیــن و عکــس: زهــرا مصفــا.

 مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان اصفهان:

برنامه های هفته اصفهان در سال 95 
رنگ و بوی تازه ای داشت 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان  مدیــر 
در  اصفهــان  نکوداشــت  هفتــه  وی ژه برنامــه  گفــت: 
ــه  ــوی دیگــری داشــت و ب اردیبهشــت 95 رنــگ و ب
کیفــی بــا ادوار  کمــی و هــم از نظــر  واقــع، هــم از نظــر 
کیمیــای وطــن  گــزارش   گذشــته متفــاوت بــود. بــه 
حجــت  االســالم دکتــر حبیب رضــا ارزانــی بــا اشــاره 
اصفهــان  نکوداشــت  هفتــه  برنامه هــای  بــه 
کــرد: فرهنــگ و تمــدن تاریخــی اصفهــان و  اظهــار 
نصف جهــان  در  کــه  بی نظیــری  شــخصیت های 
کرده انــد، ایــن شــهر تاریخــی را بــه شــهری  زندگــی 
منحصــر بــه فــرد در عرصــه ملــی و جهانــی تبدیــل 
فعالیت هــای  از  تقدیــر  بــا  وی  اســت.  کــرده 
شــهرداری اصفهــان در هفتــه نکوداشــت ادامــه داد: 
تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان در ایــن هفتــه تمــام 
تــالش خــود را بــه منصه ظهور گذاشــت و در راســتای 
نیــروی  همــه  نصف جهــان  زیبایی هــای  نمایــش 
کل فرهنــگ و ارشــاد  گرفــت. مدیــر  کار  خــود را بــه 
کــرد: وی ژه برنامــه  اســالمی اســتان اصفهــان تصریــح 
هفتــه نکوداشــت اصفهــان در اردیبهشــت 95 رنــگ 
نظــر  از  هــم  واقــع،  بــه  و  داشــت  دیگــری  بــوی  و 
گذشــته متفــاوت  ــا ادوار  کیفــی ب کمــی و هــم از نظــر 
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــود. وی در بخ ب
زندگــی  ملزومــات  از  یکــی  را  نویــن  فناوری هــای 
زندگــی  افــزود:  و  دانســت  اصفهــان  امــروز  مــردم 
رو  همیــن  از  و  دارد  مختلفــی  الزامــات  امــروزی 
گام برمی دارنــد. ارزانــی  شــهروندان در راســتای آن 
از دیربــاز در مــردم  نــوآوری  کــرد:  فرهنــگ  اضافــه 
ع بایــد تقویــت  کــه ایــن موضــو اصفهــان رایــج بــوده 

و بازســازی شــود.

»بهشت و دوزخ« منتشر شد
مــدرس  جعفــر  اثــر  تازه تریــن  خ«،  دوز و  »بهشــت 
کتــاب تهــران  صادقــی منتشــر شــده و در نمایشــگاه 
عرضــه می شــود. در معرفــی ایــن اثــر داســتانی عنــوان 
خ«، داســتانی است مستند   شــده اســت: »بهشت و دوز
کوتاه از زندگــی دکتر محمد مصدق  بــر اســاس مقطعــی 

از تیرماه تا آذرماه 1319.
از  و  کــرده  اختیــار  گوشه نشــینی  کــه سال هاســت  او   
گرفتــه اســت و بیشــتر اوقــات خــودش  کنــاره  سیاســت 
از  پــس  روز  یــک  می کنــد،  ســپری  احمدآبــاد  در  را 
)کــه  نخســت وزیر  متین دفتــری،  احمــد  برکنــاری 
روز  و 12  بازداشــت می شــود  اســت(،  بــوده  او  دامــاد 
بعــد، او را تحت الحفــظ و بــا اتوموبیــل خــودش بــه 

می فرســتند.  بیرجنــد  بــه  آن جــا  از  و  مشــهد 
در  مصــدق  محمــد  دکتــر  نوجــوان  دختــر  خدیجــه، 
می کننــد،  اتومبیــل  ســوار  بــه زور  را  او  کــه  لحظاتــی 
شــاهد ماجــرا بــوده؛ بــر اثــر مشــاهده رفتــار توهین آمیــز 
مامــوران بــا پــدرش بــه  شــدت متأثــر و پــس از تبعیــد 
تــا  کــه  او دچــار اختــالل روانــی می شــود؛ عارضــه ای 
بعــد از پایــان دوره تبعیــد و بازداشــت و بازگشــت او بــه 
ــط  خ« توس ــت و دوز ــه دارد. »بهش ــم ادام ــاد ه احمدآب

نشــر مرکــز در ۲۰۰ صفحــه منتشــر شــده اســت.

اسطوره ها در قاب نقاشی
احســان  نقاشــی  آثــار  انفــرادی  نمایشــگاه   دومیــن 
ع، تکنولــوژی، علــم و اســطوره  روح االمیــن بــا موضــو
گالــری آپادانــای اصفهــان برپاســت. تعــداد 15 اثــر  در 
کــه همگــی بــا  نقاشــی در ایــن نمایشــگاه عرضــه شــده 
ع انتخابــی  تکنیــک دیجیتــال خلــق شــده اند. موضــو
اســطوره  و  علــم  تکنولــوژی،  نقاشــی ها،  ایــن  در 

اســت.
ــار نقاشــی احســان روح  االمیــن از روز 10   نمایشــگاه آث
گالــری آپادانــا برپــا شــده و تــا 15  اردیبهشــت ماه در 
اردیبهشــت ماه ادامــه خواهــد داشــت. عالقه منــدان 
می تواننــد بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه بــه نشــانی 
کوچــه  دوم(،  آپادانــا  )خیابــان  خــرداد   ۱۵ خیابــان 

کننــد. ک 25 مراجعــه  ــه، پــال الل

همراه با فرهنگ

5فرهنگ و هنر سه شنبه  14  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 145»بهشت و دوزخ« منتشر شد ســـــال دوم       ݡسݒ

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در روزهــای نکوداشــت هفتــه 
اصفهــان تــالش مــا بــر ایــن بــود تــا اصفهــان و ظرفیت هــای آن را در ســطح ملــی و بیــن المللی 
ــگران  گردش ــه  ــان ب ــی اصفه ــرای معرف ــدی ب ــاز جدی ــه، آغ ــن هفت ــت: ای گف ــم،  کنی ــی  معرف
ــا اشــاره بــه اینکــه  ــژاد ب کیمیــای وطــن، هــادی نباتی ن گــزارش  داخلــی و خارجــی بــود. بــه 
کــرد:  اصفهــان همــه ســاله در اردیبهشــت مــاه شــاهد برگــزای هفتــه نکوداشــت اســت اظهــار 
امســال، تــالش شــهرداری اصفهــان بــر ایــن بــود تــا ایــن برنامه هــا را متفاوت تــر از هــر ســال 
کــه خوشــبختانه تــا حــدود زیــادی ایــن مهــم محقــق شــد. وی در ادامــه بــا  کنــد  برگــزار 
اشــاره بــه برنامه هــای مجموعــه روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــرای معرفــی هــر چــه 
کــرد: پیــش از آغــاز هفتــه نکوداشــت  گردشــگران داخلــی و خارجــی بیــان  بهتــر اصفهــان بــه 
اصفهــان، پذیــرای مدیــران بیــش از 10 شــبکه مختلــف صــدا و ســیما بــود و بــا رایزنی هایــی 
گرفــت، فرصــت بهتــری بــرای معرفــی اصفهــان از طریــق ســیما بــه مــردم  کــه صــورت 
ــه اینکــه پیــش از ایــن هــم در اصفهــان  ــا اشــاره ب ــژاد در ادامــه ب ــران فراهــم شــد. نباتی ن ای
فعالیت هایــی در راســتای معرفــی ظرفیت هــای اصفهــان محقــق شــده بــود، گفــت: بــا روی 
کار آمــدن مدیریــت جدیــد شــهری، رویکــرد شــهرداری و مدیریــت روابــط عمومی هــم به این 
ســمت ســوق یافتــه تــا بــا معرفــی ظرفیت هــای مختلــف اصفهــان فرصت هــای بیشــتری را 
کنــد. وی ادامــه داد: در  گردشــگر، ســرمایه گذار و ایده هــای نــو در شــهر فراهــم  بــرای جــذب 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان، بــا برنامه ریــزی دقیــق بــه میدان آمــده ام تا بــا همکاری 
رســانه های مکتــوب و تصویــری، ســیمای شــهر اصفهــان را بــه گونــه ای معرفی کنیــم که در 
پــی آن فرصــت ســرمایه گذاری، اطــالع رســانی بــه شــهروندان و خدمــات شــهرداری را بــرای 
شــهر بــه همــراه داشــته باشــیم. مدیــر روابط عمومــی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: شــاهد 

ــای  ــان در رویداده ــری و مکتــوب از اصفه ــانه های تصوی ــترده رس گس ــش  ــا، پوش ــن ادع ای
پایانــی ســال 94، نــوروز 95 و هفتــه نکوداشــت بــود؛ چنانچــه شــبکه های جهانــی جــام 
جــم، مســتند، نســیم، یــک و دو ســیما، همــه روزه ظرفیت هــای اصفهــان را در ایــن روزهــا به 
تصویــر کشــیدند. وی بیــان کــرد: خوشــبختانه ایــن برنامه هــا بازخــورد مثبتــی نیــز بــه همراه 

داشــت و مــورد اســتقبال بســیاری در ســطح ملــی واقــع شــد. 
نباتی نــژاد در ادامــه تصریــح کــرد: در پوشــش ایــن برنامه هــا تــالش مــا بــر این بــود تــا رویدادها 
گردشــگری و نقــاط قــوت شــهر اصفهــان، همچنیــن میــراث  و ظرفیت هــای مختلــف 
گفــت: در  کنیــم. مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان  ملمــوس و ناملمــوس را معرفــی 
گردشــگری اصفهــان را در  هفتــه نکوداشــت اصفهــان ســعی شــد تــا ظرفیت هــای مختلــف 
کــه خوشــبختانه ایــن  گذاریــم  لوکیشــن های شــبکه های مختلــف تلویزیونــی بــه نمایــش 
مهــم بــه انجــام رســید. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تغییــر برنامــه »ســیمای شــهر« بــه »اینجــا 
گفــت: برنامــه »اینجــا اصفهــان« در ایــن روزهــا  اصفهــان« بــه مناســبت هفتــه نکوداشــت 
کــه مــورد اســتقبال  در میــدان امــام خمینــی)ره( و بــا حضــور هنرمنــدان مختلــف اجــرا شــد 
گرفــت و قــرار بــر ایــن اســت تــا ایــن برنامــه تــا پیــش از مــاه مبــارک رمضــان  شــهروندان قــرار 

همچنــان در میــدان امــام اجــرای برنامــه داشــته باشــد.

کارگردان: الکساندر پین
نویسنده: باب نلسون

دوســتداران  کــه  اســت  پیــن  الکســاندر  اثــر   ،)Nebraska( »نبراســکا« 
جانبــی«  »راه هــای  همچــون:  مطرحــی  فیلم هــای  بــا  را  او  ســینما 
 )About Schmidt( »محصــول ۲۰۰۴[، »دربــاره  اشــمیت[ )Sideways(
]محصــول ۲۰۰۲[ و »فرزنــدان« )The Descendants( ]محصــول ۲۰۱۱[ 

ســپرده اند.  به خاطــر 
گرانــت )بــا بــازی  فیلــم، روایتگــر همســفر شــدن پیرمــردی  به نــام وودی 
بــروس درن( و پســرش دیویــد )بــا بــازی ویــل فورتــه( از مونتانــا به ســوی 
لینکلــِن نبراســکا بــرای دریافــت جایــزه  یــک  میلیــون دالرِی بخت آزمایــی 

اســت؛ امــا ...
به یادماندنی تریــن  از  یکــی  کهنــه کار  و  ۷۷ســاله  بازیگــر  درن،  بــروس 
بــرای  ثبــت می کنــد. درن  فیلــم  ایــن  در  را  حضورهــای ســینمایی اش 
کــن )۲۰۱۳( توانســت  »نبراســکا« طــی شصت وششــمین جشــنواره  فیلــم 

صاحــب جایــزه  بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد شــود.
کــه »وودی«، شــخصیت   پوســته ظاهــری فیلــم، رویایــی اســت اشــتباهی 
ــزه یــک میلیــون دالری داشــته اســت و  کســب جای ــم از بابــت  ــی فیل اصل
ــزد؛  ــی می ری ــش پ ــه زادگاه ــیرین را ب ــخت و ش ــفری س ــته، س ــن خواس ای
امــا الیــه هــای عمیــِق ایــن اثــر جــاده ای ترســیم گر و داعــی خامــوش بــوده 
کــه انســان امــروز را بــه نگاهــی محــزون می رســاند و خیالــی غریــب را بــه 

جــاده رویاهــا می کشــاند.

کرد: مدیرروابطعمومیشهرداریاصفهانمطرح

 هفته اصفهان، آغازی برای معرفی اصفهان 
به جهانیان

معرفیفیلم

معرفی فیلم نبراسکا

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
ح. عکس: مهر بدون شر

در قاب تصویر گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/3/ن آ

روابط عمومی اداره كل راه و شهر سازی استان اصفهان 

کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در نظــر دارد انجــام امــور حفاظــت و صیانــت از  اداره 
ــتانهای  ــهر س ــتایی  ش ــی و روس ــی و فرع ــای اصل ــات و راهه ــاختمانها و تاسیس ــان س ــه و اعی عرص
گــذار نمایــد. بدینوســیله از شــرکتهای  تابعــه اصفهــان را بــه مــدت یکســال بــه بخــش خصوصــی وا
گــردد بــرای دریافــت اســناد  دارای صالحیــت و مجــوز قانونــی از نیــروی انتظامــی دعــوت مــی 
کشــور بــه نشــانی:  مناقصــه تــا تاریــخ ۱۳9۵/۲/۲۰ بــه پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات 

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ ۱۳9۵/۲/۳۰    گشایش پیشنهادها ساعت 9 صبح ۱۳9۵/۳/۱ 
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نوبت دوم

كمال تبریزی فیلم جدید 
كران می شود »دونده زمین«، چهارشنبه ا

   معلم     
َو  َیعَلُمــون  ذیــَن 

َ
اّل َیســَتِوی  »َهــل     

کیمیای وطن 
 استاد رضا جدیدی

کریم( ذیَن ال َیعَلُمون.« )قرآن 
َ
اّل

کرم( ما.« )رسول ا ما ُبِعثُت ُمَعّلِ »ِاّنَ
کوله بــاری از تجربــه و علــم و ایثــار و تقــوی بــر دوش و 
عصــای هدایــت و ارشــاد بــر دســت و عینــک محّبــت 
موهــای  بــن  چشــم.  بــر  سیرچشــمی  و  گذشــت  و 
ســفید او هــزاران خاطــره تلــخ و شــیرین را و چیــن و 
چــروک ســیمای ملکوتــی اش، صحنه هــای مبــارزه 
ک و دســت وپنجه  بــا طاغوتیــان و اهریمنــان ســاوا
نشــیب های  و  فــراز  و  نامالیمــات  بــا  کــردن  نــرم 

زندگــی را تداعــی می کنــد. 
کالم  ملــح  بــا  همــراه  را  جوانــی  شــیرین  شــهد 
کام جان هــای تشــنه ریختــه و ســرو  ــه  قطره قطــره ب
آزاده قامــت را بــرای نــوازش و آمــوزش نونهــاالن ایــن 
مــرز و بــوم مردخیــز و شــهیدپرور تــا ســر حــد ســوزش و 
کــرده اســت. صــدای رســای جوانــی را در  ســازش خــم 
کالم درس و در فــراز و نشــیب های  پهنــای مقــدس 
آورده  پاییــن  آنچنــان  شــهریور  و  خــرداد  جلســات 
بــر  و  اســت  شــده  شــبیه  فرشــتگان  آوای  بــه  کــه 
حق گویــی  و  خداجویــی  از  فانوســی  دیگــر  دســت 
کوچه پس کوچه هــای  در  و  دارد  ع دوســتی  نو و 
کــه خــود بــا  شــهر و روســتا نهال هایــی را می جویــد 
کــرده و در  دســت شــفقت در زمیــن مدرســه غــرس 
ــا  ــوش آن ه گ ــه و در  ــک ریخت ــه اش ــا پدران ــای آن ه پ
کنــون  ا و  کــرده  زمزمــه  محبــت  الیــی  ال  مادرانــه 
ــرای  ــته اند و ب گش ــر  ــر ثم ــاور و پ ــی تن ــدام درخت ک ــر  ه
و  نشســته اند  بــار  بــه  ایــران  و  اســالم  بــه  خدمــت 
بــه  کــه  هســتند  قدانــی  ســرو  آن  همــه  از  بارتــر  پــر 
ایثارگــر  و  آزاده  و  جانبــار  یــا  رســیده اند   شــهادت 

شده اند. 
ایمــان  و  علــم  بیکــران  دریــای  از  ابــروار  ســال ها  او 
خــود بــر زمین هــای تشــنه باریــده و خورشــیدوار بــا 
گرمــای جان بخــش خــود بــر آن هــا تابیــده و از هــر 
گلــی و از خرمــن خوشــه ای و از هــر انجمــن  چمــن 
نکتــه ای برگرفتــه و بــر ســفره فرزندانــش نهــاده تــا 
کنــد. چهــره  آن هــا را از توشــه معرفــت ســیر و ســیراب 
ــاب هــزاران آینــه صفــا و صمیمیــت  پرفروغــش، بازت
را  بیننــده  هــر  قلــب  نگاهــش  شــعله های  و  اســت 
ــان  ــار و جوانمــردی می بخشــد. او همچن گرمــای ایث
و  قله هــای شــرف  از ســتیغ  پیــری  رنگین کمــان  بــا 
فضیلــت بــه آزادگان جهــان، درس آزادگــی می دهــد. 
وســعت دیــد و ســعه صــدر و حســن خلقــش پشــت پــا 
گرســنه چشــمی¬ها و  بــر همــه تنــگ نظری¬هــا و 

اســت.  زده  کوته بینی¬هــا 
ــر قامــت خمیــده¬اش  ســروهای آزاده جهــان در براب
احســاس حقــارت می¬کننــد و شاخه شــاخه وجــود 
آن هــا بــا همــه پربــاری برایــش ســر تعظیــم و فروتنــی 
فــرود می¬آورنــد و او همچنــان بــا عصــای هدایــت 
بــا  امــا  هیبــت  بــا  و  پرصالبــت  تربیــت  فانــوس  و 
چــون  او  برمــی¬دارد؛  قــدم  محبــت  و  مالطفــت 
ســقراط  چــون  و  کــرده  تعلیــم  تیــر  در  جــان  آرش 
بشــریت  فخــر  از  و  سرکشــیده  را  تربیــت  شــوکران 
مــا  حضــرت ختمــی مرتبــت، پیامبــر اعظــم)ص( »ِاّنَ
موالیــش  از  و  می¬گیــرد  الهــام  را  مــا«  ُمَعّلِ ُبِعثــُت 
ســرلوحه  را  عّلمنــی«  »مــن  علــی)ع(  حضــرت 
دیگــران  بــه  را  صیرنــی«  »قــد  و  می¬کنــد  زندگــی 
و  بی¬نیــازی  از  اســت  کوهــی  زیــرا  می¬ســپارد؛ 
کــه نمی¬خواهــد بــر دیگــران مّنتــی  مناعــت طبــع 
بگــذارد. او عاشــق رســالت و حرفــه مقّدســش یعنــی 
 معّلمــی اســت و بــا عشــق معّلمــی زندگــی می¬کنــد 

که  و می¬دانیم 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

مـــا دوام  عالـــم  جریـــده  بـــر  اســت  ثبـــت 
ــل  ــام آوران طف ــه ن ــت؛ بلک ــان نیس ــام و ن ــم ن او در غ
او  تربیــت  ســفره  بــر  نان رســانان  و  ابجدخــوان 

ند.  نشســته¬ا
گــر اهریمنــان دســتش را قلــم می¬کردنــد هرگــز قلــم  ا
کــه »ن والقلــم« را بــاور داشــت و  از دســت نمی¬نهــاد 
گــر زبانــش را می¬بریدنــد، ذوالفقــار علــی را در نیــام  ا

پیوســته مجســم داشــت.
کــه شــهدا را قلم¬هــا   او می¬دانســت و می¬دانــد 
کائنــات فرمــود: ِمــداُد الُعَلمــا  کــه خواجــه  می¬ســازند 

ــَهدا.
ُ

ــن ِدمــاِء الّش َافَضــل ِم

یادداشت



انتقاداتبیپایانمایلیکهن
خــود  حمله هــای  جدیــد  فــاز  مایلی کهــن  محمــد 
هــر چنــد حرف هــا همــان  کــرد؛  آغــاز  را  کــی روش  بــه 
مایلی کهــن  اســت.  همیشــگی  تکــراری   حرف هــای 
کــه  کــی روش نبــودم  کــه مثــل  گفــت: »مــن  در ایــن بــاره 
کــی روش در  در ایــران نباشــم و طلبــکار هــم باشــم. چــرا 
کــی روش  داربــی پایتخــت نبایــد حضــور داشــته باشــد؟ 
گرفتــه؟ در جــام  نتایــج بســیار درخشــانی در تیــم ملــی 
ملت هــا حــذف شــدیم؛ در جــام جهانــی 2014، ســی و 
یکــم شــدیم؛ از ســویی دیگــر در تیــم منتخــب آســیا هیــچ 
ــر  ــرد برت ــران، م ــی از ای ــچ بازیکن ــتیم. هی ــی نداش بازیکن
ســال آســیا در ایــن 5 ســال نشــد. لژیونرهــای ایرانــی از 
اروپــا دیپــورت شــدند. در نیمــه اول بــازی ایــران و عــراق 
هــم بــه داور حملــه ور شــد و یــک جــوان 21ســاله مثــل 
گــر بخواهــم بگویــم  کــرد. ا کریــم انصاری فــر او را آرام 

کاغــذ می شــود.« مثنــوی 70 مــن 

راهاندازیفدراسیونجهانی
کشتیپهلوانی

کشــتی ایــران و  پــس از رایزنــی و اقدامــات فدراســیون 
تاییــد اتحادیــه جهانــی، فدراســیون جهانــی »کشــتی 
ابــاغ سیاســت های  از  پــس  شــد.  تاســیس  پهلوانــی« 
جهانــی  اتحادیــه  بــه  المپیــک  المللــی  بیــن  کمیتــه 
کشــتی های ســنتی  کشــتی، مبنــی بــر توســعه و مدیریــت 
کــه  از ســوی اتحادیــه مذکــور و فدراســیون های ملــی 
کنــار  در  ســنتی  کشــتی های  تدریجــی  ورود  هــدف  بــا 
کشــتی آزاد و فرنگــی بــه رقابت هــای المپیــک، جهانــی 
و آســیایی صــورت گرفتــه، فدراســیون کشــتی ایــران هــم 
گــود شــد. بدیــن ترتیــب فدراســیون کشــتی ایــران با  وارد 
کشــتی  جلــب همــکاری جمعــی از فدراســیون های ملــی 
المللــی  بیــن  رقابت هــای  برگــزاری  بــه  کمــک  ضمــن 
کشــتی پهلوانــی در ســال های 2015 و 201۶، بــه منظــور 
اســتفاده از فرصــت پیــش آمــده جهــت حضــور »کشــتی 
کشــتی ایرانــی  پهلوانــی« بــه عنــوان اصیل تریــن شــیوه 
در رقابت هــای المپیــک، اقــدام بــه رایزنــی بیــن المللــی 
و ثبــت حقوقــی فدراســیون جهانــی »کشــتی پهلوانــی« 

کــرد.

مقابلالهاللتغییراتیداریم
کتورســازی بــا انتقــاد از تصمیــم  ســرمربی تیــم فوتبــال ترا
AFC بــرای انتقــال دیــدار بــا تیم هــای عربســتانی در 
الهــال تغییراتــی  بــا  بــازی  گفــت: در  کشــور بی طــرف 
خواهیــم داشــت. امیــر قلعه نویــی در نشســت خبــری 
کتورســازی ایــران بــا الهــال عربســتان  پیــش از بــازی ترا
عنــوان  بــه  مــا  صعــود  گفــت:  خبرنــگاران  جمــع  در 
صدرنشــین بــه مرحلــه بعــد قطعــی شــده اســت؛ ولــی 
بــا تمــام وجــود مســابقه خواهیــم داد.  بــازی  در ایــن 
وی بــا بیــان اینکــه الهــال یکــی از قدرت هــای بــزرگ 
ــدار  ــرات در دی ــام بعضــی تغیی ــال آسیاســت، از انج فوتب
کــرد: البتــه  بــا ایــن تیــم عربســتانی خبــر داد و تصریــح 
خــود  تــاش  و  تــوان  تمــام  بــا  فوتبــال  شــرافت  بــرای 
کتورســازی در ادامــه  کــرد. ســرمربی ترا بــازی خواهیــم 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای  بــا انتقــاد از تصمیــم 
کشــور  برگــزاری بــازی تیم هــای ایرانــی بــا عربســتانی در 
گفــت: AFC نبایــد ایــن تصمیــم را می گرفــت.  بی طــرف 
زیبایــی فوتبــال بــه حضــور هــواداران اســت. ایــن نقطــه 
کشــور ســوم منتقــل  کــه بازی هــا را بــه  تاریــک AFC بــود 
ایرانــی  تیم هــای  افــزود: شــاید ســفر  قلعه نویــی  کــرد. 
کشــور، تنش هــای سیاســی  ایــن دو  بــه  و عربســتانی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا راه  کنــد. در واقــع  کمتــر  را 
گفــت: قصــد نــدارم  عربســتانی ها را رفــت. وی در پایــان 
کنفدراســیون فوتبــال  ــی خــود  حــرف سیاســی بزنــم، ول

کــرد. آســیا سیاســت را وارد ورزش 

حمایتسوپراستارسینما
ازحمیدسوریان

ــران  ــتی ای کش ــبک وزن  ــطوره س ــتویی، از اس ــز پرس پروی
کــرد و از او خواســت در مســابقه پیــش  حمایــت ویــژه ای 
کســب جــواز حضــور در المپیــک شایســتگی هایش  رو بــا 
را اثبــات کنــد. پرویــز پرســتویی در صفحــه شــخصی اش 
نوشــته: پهلــوان حمیــد، حمیــد ســوریان، مــرد هفــت 
کنــی،  گــوش  مجبــوری  المپیــک،  و  جهــان  مدالــه 
گوش هایــت را  گــر بــرای نشــنیدن بی مهری هــا  حتــی ا
کــرده باشــی! پهلــوان تــو نمی توانــی ببــازی!  موم انــدود 
گام هایــت خواهــد لرزیــد...  خواهــی دیــد! اســتانبول زیــر 
ک  خــا آن  و  شــد  خواهــد  ســجاده ات  کشــتی  تشــک 
ســجده گاهت... دســتت بــا افتخــار بــاال خواهــد رفــت 
و نــگاه غیرتمنــدت بــا ســپاس بــه آســمان خدای مــان 
پهلــوان؟  کــرده ای  کــم  وزن  شــد...  خواهــد  دوختــه 
گولمــان  می خواهــی  چنــان؟  و  اســت  چنیــن  رقیبــت 
بــاور  مــا  خــب  نمی توانــی؟  تــو  کنیــم  بــاور  کــه  بزنــی 
دیگــر  بــار  می توانــی  مگــر  می شــود؟  مگــر  نمی کنیــم! 
ــت؟  ــت توس ــر دس ــی؟ مگ ــل، ندرخش ــار قب ــا ب ــل باره مث
یــک ایــران چشــم بــر قامــت در هــم تنیــده باغیــرت و 
مــا  بــر  شــهامتت دوخته انــد... مگــر می توانــی چشــم 

ببنــدی؟

اخراجیهایاستقاللاهواز
مشخصشدند

ســیاوش بختیــاری زاده، ســه بازیکــن تیمــش را از حضور 
کرده اســت.  در تمرینــات منــع 

ســیاوش بختیــاری زاده پــس از بــازی اســتقال اهــواز 
برابــر فــوالد در ورزشــگاه غدیــر اعــام کــرد کــه ســه بازیکن 
ــن  ــم تمری ــراه تی ــه هم ــات ب ــد در تمرین ــق ندارن ــر ح دیگ

کننــد. 
ــال  ــار و دانی ــا ای ــامی، رض ــدی اس ــه مه ــاری زاده ب بختی
کــرده حــق حضــور در تمرینــات را ندارنــد  موســوی اعــام 

ــد. ــتفاده نمی کنن ــا اس ــده از آن ه ــازی آین و در دو ب

کوتاه از ورزش

کاخوابآوراست تیکیتا
ایتالیایــی در  تراپاتونــی، ســرمربی مشــهور  جیوانــی 
مصاحبــه بــا آ اس بــه انتقــاد از ســبک بــازی بارســلونا 
اســت؛  خــواب آور  کا  تــا تیکــی  پرداخت.تراپاتونــی: 
کــه ســابقه هدایــت یوونتــوس، بایــرن و  تراپاتونــی 
کارنامه دارد، نســبت  همچنیــن تیــم ملــی ایرلند را در 
کــه علیــه ســیمئونه و ســبک مربیگــری  بــه جــو بــدی 
کنــش نشــان داد. او  او در اتلتیکــو ایجــاد شــده، وا
گفــت: ســیمئونه مــرا بــه  در همیــن رابطــه بــه آ اس 
او بســیار  کــه فلســفه  بایــد بگویــم  وجــد مــی آورد و 
اتلتیکــو همان گونــه  بــه فلســفه مــن اســت.  شــبیه 
کــه تیم هــای مــن بــازی می کردنــد.  بــازی می کنــد 
قصــد نــام بــردن از تیــم خاصــی را نــدارم، امــا بعضــی 
از  مــن  کــه  می دهنــد  پــاس  هــم  بــه  آنقــدر  تیم هــا 
ــم می گیــرد. معتقــدم ســبک  ــدن بازی شــان خواب دی
کا مالت بــار اســت. هــزار بــار ســیمئونه را بــه  تیکــی تــا
کا بــازی می کننــد  کــه تیم هایشــان تیکــی تــا مربیانــی 

می دهــم. ترجیــح 

موراتامیخواهددریووهبماند
ماروتــا، مدیــر ارشــد یوونتــوس عنــوان کــرد کــه آلــوارو موراتــا 
می خواهــد در یــووه بمانــد و قصــد بازگشــت بــه رئــال را 
ــا در توریــن،  ــدارد. در آســتانه دومیــن ســال حضــور مورات ن
رئــال قصــد دارد از بنــد بازگشــتی قــرارداد موراتــا اســتفاده 
گفتــه  کنــد و بــا 30 میلیــون یــورو او را بــه برنابئــو بازگردانــد. 
کــه موراتــا را برگردانــده و با  می شــود هــدف رئــال ایــن اســت 
قیمــت بیشــتر بــه تیمــی دیگر بفروشــد. حــال ماروتــا عنوان 

کــه مهاجــم اســپانیایی دوســت دارد در یــووه بمانــد. کــرد 

هوینس،مقصراصلیحمله
کاپیتاندورتموند به

اظهارنظــر رییــس پیشــین باشــگاه بایــرن موجــب شــد 
موجــی از حمــات علیــه کاپیتــان دورتموند شــکل بگیرد. 
گذشــت بــرای بایرنی هــا صرفــا بــه علــت  کــه  در روزهایــی 
تســاوی نابــه هنگامشــان مقابــل بروســیا مونشــن گادباخ 
هوینــس  اولــی  اظهارنظــر  بلکــه  نشــد؛  ایجــاد  حواشــی 
کــرد.  دربــاره متــس هوملــس هــم جنجــال زیــادی بــه پــا 
کارل هاینــس رومنیگــه نایب رییــس بایــرن مونیــخ در 
گفــت: احتمــاال  کنــش بــه اظهــارات همــکار ســابقش  وا
کوبیــد  اولــی دچــار ســوءتفاهم شــده اســت. آنکــه بــر در 
بایــرن مونیــخ بــود، نــه متــس هوملــس. متــس بــه ســوی 
کــه می توانــد در مــورد  مــا نیامــد، بلکــه مــا از او پرســیدیم 

کنــد یــا خیــر. تراســنفر شــدن بــه بایــرن فکــر 
گفتنــی اســت انتشــار اظهــار نظــر هوینــس دربــاره انتقــال   
دورتمونــد  هــواداران  شــد  موجــب  بایــرن  بــه  هوملــس 
وولفســبورگ  مقابــل  محبوبشــان  تیــم  اخیــر  بــازی  در 
کننــد و بنرهایــی در اعتــراض  کاپیتــان متــس را بارهــا هــو 

بــه تصمیــم او نشــان دهنــد.

کر احتمالغیبتمرتسا
تاپایانفصل

آرســنال در دیدارهــای باقی مانــده  آلمانــی  حضــور مدافــع 
گرفــت. احتمــال دارد پــر  فصــل در هالــه ای از ابهــام قــرار 
کر نتوانــد در بازی هــای آتــی آرســنال در فصــل جــاری  مرتســا
حضــور داشــته باشــد. ایــن مدافــع 31ســاله آلمانــی در دقیقــه 
کــه بــا بــرد 1 بــر  51 بــازی اخیــر تیمــش برابــر نورویــچ ســیتی 
0 توپچی هــا بــه پایــان رســید، از ناحیــه ران مصــدوم شــد 
گابریــل  و از ادامــه مســابقه بازمانــد و جــای خــودش را بــه 
پائولیســتا داد. امــروز اعــام شــد معاینــات پزشــکان آرســنال 
کر  روی ایــن بازیکــن از وضعیــت بــدی حکایــت دارد. مرتســا
ــش  ــگاه ثابت ــاوب جای ــیب دیدگی های متن ــل آس ــه دلی ــه ب ک
را در دور برگشــت از دســت داده بــود، در ســه دیــدار اخیــر 
تیمــش دوبــاره در ترکیــب قــرار گرفــت کــه توپچی هــا در دو تــا 

گلــی دریافــت نکردنــد. از آن هــا هیــچ 

کنندهای نتیجهناامید
کردیم کسب

تیمــش می توانســته  کــه  اســت  یونایتــد معتقــد  کاپیتــان 
مقابــل لســتر بــه پیــروزی برســد. یونایتــد بــا قبــول تســاوی 
تیــم  بــرای حضــور در جمــع 4  کارش  لســتر،  مقابــل   1-1
برتــر رقابت هــای لیــگ ســخت شــده اســت. ویــن رونــی، 
کاپیتــان یونایتــد، نیــز بــه ایــن مســئله اعتــراف می کنــد. 
کــه  گفــت: بســیار ناامیــد هســتیم. تصــور می کنــم  رونــی 
تیــم بهتــر زمیــن بودیــم و فوتبــال بهتــری نســبت بــه حریــف 
کمــی  کردنــد  گلزنــی  کردیــم. پــس از اینکــه آن هــا  خــود ارایــه 
کاســته شــد؛ امــا در نیمــه دوم بــار دیگــر عملکــرد  از فشــارمان 
بــه ایــن  کردیــم و تیــم برتــر زمیــن بودیــم.  ارایــه  خوبــی 
کســب ســهمیه دشــوار شــده اســت.  کارمــان بــرای  ترتیــب 
کثــر امتیــازات  کــه بایــد حدا پیــش از ایــن بــازی می دانســتیم 
ــم  ــن مه ــام ای ــه انج ــق ب ــل موف ــا در عم ــم، ام کنی ــب  کس را 

نشــدیم.

حملهتندلوییسانریکه
بهبازیکنانش

بــه ادعــای اســپورت، لوییــس انریکــه پــس از تســاوی بــدون 
گل تیمــش در 45 دقیقــه اول مقابــل بتیــس بیــن دو نیمــه و 
در رختکــن، از خجالــت بازیکنــان سرشــناس و بــزرگ تیمش 
کــه بــه تیتــر یــک  درآمــد. ایــن ادعــای دیاریــو اســپورت اســت 

شــماره امــروز ایــن نشــریه معتبــر نیــز تبدیل شــده اســت.
 اســپورت بــه نقــل از منابــع نزدیــک بــه باشــگاه بارســلونا ادعا 
گردانش  کامــی شــا کــه لوییــس انریکــه پــس از نا کــرده اســت 
گلزنــی بــه بتیــس در ورزشــگاه بنیتــو ویاماریــن، بیــن دو  در 
گفتــه اســت: می خواهیــد قهرمــان اللیــگا  نیمــه بــه آن هــا 
کنــد و  کــه نمی خواهیــد.  بــه نظــر می آیــد  نــه؟  یــا  شــوید 
کــه هیــچ هدفــی در  انــگار  بــازی می کنیــد؛  بــدون تمرکــز 
کــردن هســتید.  ــازی  زمیــن نداریــد و بــرای هیــچ در حــال ب
ــا اللیــگا از  ــد ی ــو برمــی داری ــه جل ــا در نیمــه دوم قدمــی رو ب ی
ــه خــود شــما بســتگی  ــز ب دســتمان خواهــد رفــت. همــه چی

دارد.

همگام با ورزش

کمتــر از یــک مــاه دیگــر بــرای رســیدن بــه  تیــم ملــی والیبــال ایــران 
اولیــن تجربــه المپیکــی خــود در تاریــخ، بــه مصــاف 7 تیــم قدرتمنــد 
کســب ســهمیه  کــه امیــدواری زیــادی بــه  مــی رود. رقابت هایــی 
از  پــس  ایــران  والیبــال  المپیــک در آن وجــود دارد. ملی پوشــان 
یــک دوره اســتراحت نســبتا طوالنــی در حــال آمــاده ســازی بــرای 
گــر ایــن اتفــاق رخ دهــد  مســابقه های انتخابــی المپیــک هســتند. ا
تنهــا خــط تیــره جــدول افتخــار والیبــال ایــران نیــز پــاک می شــود. 
بعــد از درخشــش در رقابت هــای مختلــف بــه ماننــد لیــگ جهانــی 
مســابقه های قهرمانــی جهــان، جــام جهانــی و بازی هــای آســیایی 
حــال نوبــت بــه صعــود بــه المپیــک و درخشــش در ایــن بازی هــای 
ــران، اســترالیا  کشــور ای کــه 8  ــر رســیده اســت. هدفــی  مهــم و معتب
لهســتان، چیــن، فرانســه، ژاپــن، ونزوئــا و کانــادا بــه دنبال رســیدن 
بــه آن هســتند. از میــان ایــن تیم هــا، 3 تیــم برتــر همــراه بــا بهتریــن 
تیــم آســیایی ســهمیه المپیــک را می گیرنــد. 7 حریــف تیــم ملــی 

ایــران در رقابت هــای انتخابــی المپیــک بــه ایــن شــرح هســتند:
   لهستان

ــرای  ــم ب ــن تی ــن و مدعی تری ــتان، مهم تری ــال لهس ــی والیب ــم مل تی
پرافتخارتریــن  از  یکــی  لهســتانی ها  اســت.  المپیــک  بــه  صعــود 
گذشــته  ســال های  در  کــه  هســتند  جهــان  والیبــال  تیم هــای 
کشــور اســت  کــه ورزش اول ایــن  افتخارهــای زیــادی را در والیبــال 
بــه دســت آورده انــد. لهســتان، قهرمانــی المپیــک، جــام جهانــی و 

کارنامــه دارد. مســابقه های جهانــی را در 
  فرانسه

دیگــر مدعــی اصلــی کســب ســهمیه المپیــک فرانســه اســت. تیمــی 
ــگ  ــا در لی ــود، ام ــا نب ــر دنی ــم برت ــزو 10 تی ــش، ج ــال پی ــا دو س ــه ت ک

جهانــی 2015، عملکــرد درخشــانی داشــت و قهرمانــی این رقابت ها 
را نیــز بــه دســت آورد. بــا ایــن حــال فرانســوی ها هــم نتوانســتند 
از آن جایــی  و  اروپــا ســهمیه بگیرنــد  در مســابقه های قهرمانــی 
 کــه در جــام جهانــی نیــز نتوانســتند در میــان دو تیــم برتــر باشــند 
هنــوز مجــوز حضــور در المپیــک را نگرفته انــد. امیــد فرانســوی ها 
کــه در لیــگ جهانــی  گاپــت«، ســتاره خودشــان اســت  بــه »آروینــان 

نمایــش فوق العــاده ای داشــت.
  استرالیا

تیــم بلندقامــت اســترالیا، یکــی از حریفــان مهــم ایــران بــرای صعــود 

بــه المپیــک محســوب می شــود. بــا توجــه بــه اختصــاص یــک 
ســهمیه بــه بهتریــن تیــم آســیایی، فرصتــی بــرای لغزشــی برابــر ایــن 
تیــم وجــود نــدارد. سبزپوشــان اســترالیا، نخســتین حریــف ایــران در 

مرحلــه انتخابــی المپیــک هســتند.
  چین

ــر بیشــتر چهــره  ــه در ســال های اخی ک ــران در آســیا  رقیــب ســنتی ای
یــک تیــم بازنــده را برابــر ایــران داشــته، یکــی دیگــر از رقیبــان ایــران 
ــه افــت چنــد ســال اخیــر خــود شــانس  ــا توجــه ب اســت. چینی هــا ب
زیــادی بــرای صعــود بــه المپیــک ندارنــد؛ امــا بــه هــر حــال بــه عنوان 

تیــم قدیمــی قدرتمنــد آســیای شــرقی نبایــد دســت کــم گرفته شــود.
   ژاپن

کــه در چنــد ســال اخیــر حتــی بــا درخشــش  چشــم بادامی هایی 
»شــیمیزو« هــم دیگــر حریفــی بــرای ایــران بــه شــمار نمی رفتنــد 
بــار دیگــر قدرتمنــد شــدند و حریــف آســانی بــرای ایــران نیســتند. 
 شکســت تیــم دوم ایــران در فینــال مســابقه های قهرمانــی آســیا 
ایــن تصــور را بــه وجــود آورد کــه تیــم اصلــی بــه راحتــی می توانــد برابر 
ایــن تیــم بــه پیــروزی برســد؛ امــا در جــام جهانــی ایــن تیــم دو ِســت 

برابــر ایرانی هــا بــه دســت آورد تــا ایــن فکــر از بیــن بــرود.
   ونزوئال

ــی ایــران  ــرای تیــم مل حریــف آمریــکای جنوبــی، حریــف ســختی ب
جهــان  قهرمانــی  مســابقه های  در  تیــم  دو  رویارویــی  و  نیســت 
بــا برتــری ســه بــر صفــر ایــران همــراه بــود. آن هــا تنهــا یک بــار در 
المپیــک 2008 پکــن حاضــر شــده اند و تجربــه چندانــی در ایــن 

ندارنــد.  رقابت هــا 
رقابــت اصلــی ونزوئــا بــا کانــادا خواهــد بــود؛ چــرا کــه از چهار ســهمیه 
موجــود یکــی حتمــا بــه تیم هــای آســیایی خواهــد رســید و بــا توجــه 
بــه صعــود احتمالــی دو تیــم قدرتمنــد فرانســه و لهســتان رقابــت 

ونزوئــا بــرای رســیدن بــه ســهمیه ســوم اســت.
کانادا    

ــام  ــه ن ــکای شــمالی در ایــن دوره از رقابت هــا تیمــی ب ســهمیه آمری
کاناداســت که اخیرا موفقیتی در ســطح اول والیبال جهان نداشــته 
اســت. کانــادا ســه بــار حضــور در المپیــک را تجربــه کــرده  کــه آخریــن 
حضــورش در ســال 1992 بــوده تــا حســرت 24 ســاله ای بــه انــدازه 

ســن برخــی بازیکنانــش را داشــته باشــد.

بلندقامتان ایران در راه صعود به المپیک

هفتخوانپیشرویوالیبالایران

در  نــدارد.  تمامــی  فوتبــال  فدراســیون  هــوای  دو  و  بــام  یــک 
کفاشــیان ســال 90 بــا اســتناد بــه قانــون  کــه علــی  شــرایطی 
1+50 بــه عنــوان رییــس فدراســیون فوتبــال انتخــاب شــد، امروز 
هیئــت رییســه فدراســیون تصویــب کــرد که رییس جدیــد باید با 

کرســی  کســب دو ســوم آرای اعضــای مجمــع بــه 
ریاســت برســد! خألهــای اساســنامه فدراســیون 
و  مختلــف  تعابیــر  انجــام  بــرای  را  راه  فوتبــال 
بــاز  متناقــض اعضــای تصمیم گیــر فدراســیون 
فوتبــال  فدراســیون  اساســنامه   اســت.  کــرده 
دربــاره رونــد انتخــاب رییــس فدراســیون فوتبــال 
در صــورت کســب نکــردن دو ســوم آرای اعضــای 

کــرده و همیــن مســئله باعــث  مجمــع در مرحلــه اول ســکوت 
گیــرد. در  کــه قرائت هــای مختلفــی از ایــن خــأل صــورت  شــده 
کــه در ســال 1390 و بــا اســتناد بــه اساســنامه اصــاح شــده  حالــی 
کفاشــیان در دور دوم انتخابــات  در دی مــاه همــان ســال، علــی 
فدراســیون فوتبــال بــا قانون 1+50 بر کرســی ریاســت فدراســیون 

کنــون بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات 18  فوتبــال نشســت، ا
اردیبهشــت، هیئــت رییســه فدراســیون فوتبــال بنــا بــه اســتناد 
گرفتــه تــا در مرحلــه  بــه اظهــارات امــروز شــهرام دبیــری، تصمیــم 
دوم انتخابــات فدراســیون فوتبــال قانــون دو ســوم آرا را لحــاظ 
اعضــای  ســوی  از  جدیــد  قرائــت  ایــن  کنــد! 
هیئــت رییســه فدراســیون فوتبــال، شــائبه های 
نیســت  مشــخص  و  کــرده  ایجــاد  را  مختلفــی 
ســوی  از  قوانیــن  گهانــی  نا تغییــرات  از  هــدف 
نیســت  معلــوم  و  چیســت  فوتبــال  فدراســیون 
کــه بــا منافــع فوتبــال  پشــت پــرده ایــن خواســته 
در تضــاد اســت، چــه دســتاوردی پنهــان اســت. 
البتــه ایــن تــاش تنهــا بــه ایــن موضــوع خاصــه نمی شــود؛ 
گذشــته اصطــاح »رای ســفید« در فوتبــال  کــه در چنــد روز  چــرا 
کــه نشــانگر  ایــران از ســوی برخــی از اعضــای مجمــع بــاب شــده 
کــه احتمــاال تجدیــد فرآینــد ثبت نــام و برگــزاری  تحرکاتــی اســت 

گرفتــه اســت. دوبــاره انتخابــات را نشــانه 

ݢراههفدراسیونفوتبالباقانوننانوشته»دوسوم« ݣݣبیݢ
و  سه شــنبه  روز  آســیا،  قهرمانــان  لیــگ  گروهــی  دور 
تیــم  هیــچ  هنــوز  امــا  می رســد؛  پایــان  بــه  چهارشــنبه 
دســت  بــه  را  بعــد  مرحلــه  در  حضــور  مجــوز  عربســتانی 
ــازی  ــران ب ــدگان ای ــا نماین ــه ب ــن هفت ــد در ای ــاورده و بای نی

کننــد. هفتــه ششــم لیــگ قهرمانــان آســیا 
تکلیــف  و  می شــود  برگــزار  جــاری  هفتــه 
بعــد  مرحلــه  بــه  صعودکننــده  تیم هــای 
مشــخص خواهــد شــد. پــس از حــذف نفــت 
در مرحلــه پلــی آف، ایــران بــا ســه نماینــده در 
کــرد و عملکــرد نســبتا  ایــن مســابقات شــرکت 

داشــتند.  هــم  موفقــی 
از  پــس  و  پنجــم  هفتــه  در  کتورســازی  ترا و  آهــن  ذوب 
ــه  ــه مرحل شکســت نماینــدگان عربســتانی مجــوز صعــود ب
کــه حــال و روز خوشــی هــم  گرفتنــد و فقــط ســپاهان  بعــد را 
نــدارد، از ایــن رقابت هــا کنــار رفــت. در ســوی مقابــل رقیــب 
دیرینــه ایــران، یعنــی عربســتان بــا چهــار نماینــده در ایــن 

مســابقات حاضــر اســت؛ امــا هنــوز نتوانســته اند صعودشــان 
کننــد. نکتــه بــارز ایــن هفتــه،  بــه مرحلــه بعــد را قطعــی 
مصــاف نماینــدگان عربســتان بــا ایــران اســت و آن هــا بــرای 
صعــود بــه مرحلــه بعــد حتمــا بایــد نماینــدگان ایــران را 
گــر ســه نماینــده ایــران  شکســت دهنــد؛ امــا ا
بتواننــد حتــی یــک مســاوی از عربســتانی ها 
کننــد، عمــا ســه نماینــده عربســتان  کســب 
پیــروزی  صــورت  در  شــد.  خواهنــد  حــذف 
نماینــدگان ایــران مقابــل عربســتانی ها، ایــن 
کــه  می شــود  چشــمگیرتر  وقتــی  موفقیــت 
دولــت و فدراســیون فوتبــال عربســتان بــه 
گــر چهــار  دالیــل واهــی، حاضــر بــه بــازی در ایــران نشــدند و ا
نماینــده ایــن کشــور بــه مرحلــه بعــد صعــود نکننــد، در لیگ 
قهرمانــان آســیا ســال آینــده، امتیــاز کمــی در تقســیم بنــدی 
تیم هــا خواهنــد داشــت و شــاید دیگــر بــا چهــار نماینــده در 

ــد. ــرکت نکنن ــا ش ــن بازی ه ای

شیشهعمرفوتبالعربستاندردستایران

رییــس فدراســیون بســکتبال بــه شــدت از رفتــار بازیکنــان در جریــان مســابقات لیــگ برتــر 
انتقاد کرد. محمود مشــحون، رییس فدراســیون بســکتبال در جریان تمرین ملی پوشــان 
گفــت. رییــس فدراســیون بســکتبال  کــرد و نــکات جالــب توجهــی  بــا آن هــا صحبــت 
گفــت: نزدیک تریــن نتایــج و بهتریــن لیــگ را داشــتیم؛ ولــی شــما  خطــاب بــه ملی پوشــان 
ــان در  ــن از بازیکن ــه م ک ــی  ــا رفتارهای ــد. ب ــان دادی ــگ نش ــن لی ــا را در ای ــت ترین رفتاره زش
ایــن لیــگ دیــدم، تمــام زیبایی هــای بســکتبال زیــر ســوال رفــت. بــا اینکــه بســکتبال رشــته 
ورزشــی دانشــجویی و دانش آمــوزی اســت و فرهنــگ، حــرف اول را در آن مــی زنــد، ثابــت 
کردیــد کــه نه تنهــا ایــن فرهنــگ در شــما وجود ندارد،  بلکــه انگار اصــا از آن اطاعــی ندارید. 
او ادامــه داد: کســی را تهدیــد نمی کنــم؛ امــا بی نهایــت عصبانــی هســتم. در کجــای دنیــا 
وقتــی داور ســوت مــی زنــد، بازیکــن مثــل عروســک خیمه شــب بازی می پــرد. مقصــر اصلــی 
کــه باعــث  ایــن اتفاق هــا هــم سرپرســت تیم هــا، ســپس مربیــان و بعــد از آن شــما هســتید 
کنــم. مشــحون در ادامــه  گوشــزد  شــدید مــن اینقــدر عصبانــی باشــم و ایــن طــور بــه شــما 
گفــت: ســالی 100، 200، 300، 400 و 500 میلیــون تومــان پــول می گیریــد  بــه ملی پوشــان 
کادر مــن ســال آینــده در  کــه مــن و  کنیــد  کــه در زمیــن ایــن رفتارهــا را انجــام دهیــد؟ دعــا 
گر باشــند و کوچک ترین رفتاری مثل امســال در شــما ببینیم دیگر  فدراســیون نباشــند که ا
بســکتبال ملــی و باشــگاهی را نخواهیــد دیــد. مــن تهدیــد نمی کنــم؛ ولــی دیگــر نمی خواهم 
شــاهد چنیــن رفتــاری از الگوهــای فرهنگــی یــک کشــور باشــم. شــما بــه عنــوان نمــاد ایــران 

کشــور باشــید، نــه چیــز دیگــر.  بــه کشــورهای دیگــر می رویــد و بایــد نشــانگر فرهنــگ ایــن 

اولتیماتومجدیمشحونبهملیپوشان

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نتیجه ناامید کننده ای کسب کردیم سه شنبـــــه  14 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 145 ســـــال دوم       ݡسݒ

مسابقهفرمولیکروسیه
گرند نیکوروزبرگروسی،رانندهتیمفراریباپیروزیدرمسابقهفرمولیکسوچیروسیههفتمینپیروزیمتوالیخودرادرمسابقات

گرفت. کنونجشن پریازسال۲۰۱۵تا

ــازده  ــه، ی ــت رییس ــال و هیئ ــیون فوتب ــئوالن فدراس ــا مس ــه اش ب ــن جلس ــی روش در آخری ک
بنــد را بــه عنــوان خواســته های خــود بــرای تــداوم همــکاری بــا فدراســیون فوتبــال اعــام 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــروط جــزو ابتدایی تریــن خواســته های یــک تیــم بــرای  کــرد 
کســب موفقیــت اســت، اعضــای هیئــت رییســه فدراســیون و حتــی علیرضــا اســدی هــم بــا 

سکوتشــان مهــر تاییــدی بــر ایــن یــازده شــرط زدنــد. 
ــد و  کردن ــه  ــگاران مصاحب ــا خبرن بعــد از ایــن جلســه هــم بیشــتر اعضــای هیئــت رییســه ب
ــا  ــد. ب کردن ــام  ــت اع ــرای موفقی ــی ب ــک مرب ــای ی ــف« ابزاره ــی روش را »ک ک ــته های  خواس
ایــن حــال مشــکات اقامــت اوســیانو در تهــران و دادن منزلــی بــه او کــه از کمتریــن امکانــات 
ماهــه  نشــدن حقــوق شــش  پرداخــت  و  یــک طــرف  از  نیســت،  برخــوردار  هــم  عــادی 
کادر تیــم ملــی و پاداش هــای معوقــه هــم از طــرف دیگــر باعــث شــده بخــش اول  اعضــای 

ــض شــود. ــود، نق ــه ب گرفت ــب  ــرام« لق ــه »احت ک کــی روش  خواســته های 
 بــه هــر حــال باتکلیفــی فدراســیون فوتبــال مشــکات زیــادی را بــرای تیــم ملــی ایجــاد کرده 
و در ایــن میــان، مصاحبــه برخــی از اعضــای هیئــت رییســه فدراســیون فوتبــال وضــع را 
کادر تیــم  کــه بــه طــور رســمی اعــام شــده اعضــای  کــرده اســت. در شــرایطی  هــم پیچیــده 
گذشــته هــم پرداخــت  ملــی شــش مــاه اســت،  حقــوق نگرفته انــد و حتــی پاداش هــا از ســال 
نشــده، اصــرار شــهرام دبیــری در اعــام پرداخــت حقــوق اعضــای تیــم ملــی شــائبه برانگیــز 

اســت. 
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شنبه 18 اردیبهشت 1395

 18:00 ماینتس-اشتوتگارت

18:00 آگزبورگ-شالکه

18:00 دورتموند-فرانکفورت

 18:00 بایرلورکوزن-مونشن گالدباخ

 18:00 وردربرمن-کلن

18:00 وولفسبورگ-هامبورگ

18:00 هافن هایم-هانوفر

 18:00 دارمشتات-هرتابرلین

کیروش اصرارازدبیریوانکاراز



سفر به سرزمین تحفه
المثــل  ضــرب  هــم  شــما  شــاید   

گردشگری
   آیدین بهاری

باشــید.  شــنیده  را  نطنــز«  »تحفــه 
کجــا دارد را  حــال ایــن تحفــه چیســت و ریشــه در 
می توانیــد در ایــن مطلــب بخوانیــد. نطنــز، تقریبــا 
کوه هــای  در میانــه راه تهــران بــه اصفهــان در امتــداد 
کاشــان، خروجــی از  کرکــس قــرار دارد. پــس از عبــور از 
کــه بــا طــی حــدود  جــاده اصلــی منشــعب می شــود 

یک ساعت شما را به نطنز می رساند. 
بــا  راهــی  بیــن  پذیرایــی  کــن  اما مســیر،  طــول  در 
ــرای مســافران وجــود دارد.  ــی ب امکانــات قابــل قبول
دربــاره اینکــه تحفــه واقعــی نطنــز چیســت، روایــات 
محصــول  نوعــی  معتقدنــد  گروهــی  اســت؛  زیــاد 
نــام  بــه  میــوه ای  از  متشــکل  کــه  اســت  خشــکبار 
کــه بســیار شــیرین اســت  الــگ )از خانــواده هلوســت 
می آیــد(  دســت  بــه  نطنــز  آبادی هــای  در  فقــط  و 
و  دارچیــن  گــرد  مغزگــردو،  قنــد،  کــه  خا آن  بــه  و 
هــل اضافــه می کننــد و در اصطــاح محلــی بــه آن 
بــه شــکل  نــه  امــروز  جوزقنــد می گوینــد. جوزقنــد، 
بــه شــکل صنعتــی  خانگــی و ســنتی بلکــه عمدتــا 
تهیــه  قابــل  نطنــز  خشکبارفروشــی  مغازه هــای  در 
 اســت. امــا آنچــه بیشــتر مــردم بــر آن توافــق دارنــد 
جــز  نیســت  چیــزی  نطنــز  تحفــه  کــه  اســت  ایــن 
تعــداد  در  کــه  نطنــز  رنــگ  و  خوش طعــم  گابــی 
کیفیــت فــوق العــاده در ایــن شــهر  محــدود امــا بــا 
ــا  ــز حقیقت گابــی نطن کشــت می شــود. عطــر و طعــم 
گــر منظــور از  منحصربه فــرد اســت و عجیــب نیســت ا

تحفــه نطنــز همیــن میــوه باشــد. 
کنیــد  گــر در فصــل مناســبی بــه ایــن شــهر ســفر  ا
شــهر  میوه فروشــی های  و  باغ هــا  از  می توانیــد 
دیگــر  از  هــم  بــادرود  انــار  کنیــد.  تهیــه  را  آن 
گــردوی  کنــار  در  کــه  اســت  نطنــز  محصــوالت 

مرغــوب آن از ســوغات شــهر بــه شــمار می رونــد. 
کــه بــه روش دســتی تهیــه می شــوند  ظــروف چینــی 
کــه در قالــب صنایع دســتی  از دیگــر ســوغاتی هســتند 

فــروش می رســند.  بــه  شــهر 
کیفیــت ایــران  قالــی نطنــز هــم از زمــره قالی هــای بــا 
کــه در روســتاهای نطنــز بافتــه می شــود. در  اســت 
کــز  مرا و  رســتوران ها  از  قبولــی  قابــل  تعــداد  نطنــز 
ایرانــی  رســمی  غذاهــای  کــه  دارد  وجــود  اقامتــی 
ســرو  را   .... و  خورش هــا  کبــاب،  انــواع  نظیــر 
می کننــد. در روســتاهای اطــراف هــم، انــواع و اقســام 
معروف تریــن  از  می شــود؛  تهیــه  محلــی  آش هــای 
کاچــی ذرت، آش حریصــه  آن هــا می تــوان بــه آش یــا 
ســماق  و  گارس  آش  جــو،  حلیــم  آش  آب،  شــوید 

کــرد. اشــاره  آش تــرش  و  دونجــه 

گشت و گذار

 برگزاری دوره تربیت 
غ غدیر در اصفهان

ّ
مبل

همــکاری  بــا  غدیرســتان  فرهنگی هنــری  موسســه   
آمادگــی  جهــت  اصفهــان  اســامی  تبلیغــات  دفتــر 
و  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  تبلیــغ  بــرای  بیشــتر  هرچــه 
می کنــد.  برگــزار  غدیــر  مبّلــغ  تربیــت  دوره  غدیــر،  دهــه 
تحصیلــی  هرپایــه  در  و  بــرادر  طــاب  ویــژه  دوره   ایــن 
کــه در آن اصــول  برگــزار می شــود  دبیــران و دانشــجویان 
قــرآن، خطابــه غدیــر اعتقــادات غدیــر،  تبلیــغ، غدیــر در 
ــی  ــر و جامعه شناس ــای غدی ــخ و جغرافی ــر، تاری ــث غدی حدی
ــا ۱۵  ــام ایــن دوره ت ح خواهــد شــد. زمــان ثبت ن غدیــر مطــر
اردیبهشــت ماه ۹۵ می باشــد و عاقه منــدان بــه ثبت نــام 
می تواننــد مشــخصات خــود را بــه همــراه پایــه تحصیلــی 
بــرای طــاب و رشــته تحصیلــی بــرای دانشــجویان و دبیران 
کوتاه موسســه به شــماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۰۰۱۰۰۰  به ســامانه پیام 
کنند. این دوره از ۲۳ اردیبهشــت ماه ۹۵ پنجشــنبه  ارســال 
هــر هفتــه بــه مــدت ۱۲ جلســه برگــزار خواهــد شــد و پــس از 
گواهینامــه پایــان دوره و بــن خریــد  آن بــه شــرکت کنندگان 

کتــاب اهــدا خواهــد شــد.

کار شهید مطهری   اساس 
محوریت قرار دادن ایده های قرآنی

گفــت: روشــنفکرانی  گــروه معــارف دانشــگاه اصفهــان  مدیــر 
کــه بــا مرحــوم مطهــری هــم دوره بودنــد در یــک فضــای فکری 
ــه  ک ــد  ــن بودن ــال ای ــه دنب ــد ب ــد و بع ــر می بردن ــه س ــاوت ب متف
بــرای یافته هــای خــود از اســام تاییدیــه بگیرنــد؛ امــا مرحــوم 
کار خــود را بــر محوریــت ایده هــای  مطهــری از ابتــدا اســاس 
گــروه  قرآنــی قــرار داد. حجــت  االســام محمــود ســپاهی مدیــر 
معــارف دانشــگاه اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــهید مطهــری 
یکــی از معلمــان بــزرگ جهــان بشــریت محســوب می شــوند 
کــرد: یکــی از دغدغه هــای تفکــر نــاب شــهید مطهــری  اظهــار 
کــه هســت  گونــه  کــه بتوانــد واقعیــت دیــن را آن  ایــن بــود 
بــه جامعــه نشــان دهــد. شــهید مطهــری بــر ایــن عقیــده بــود 
کــه قبــل از هــر چیــز مــا بایــد بتوانیــم انتظــار خــود را از دیــن 
بشــر  از  نیــز  دیــن  انتظــار  کــه  همچنــان  کنیــم،  مشــخص 
گــروه معــارف دانشــگاه اصفهــان  بایــد مشــخص شــود. مدیــر 
کامل تریــن دیــن و بــه  کــرد: دیــن اســام بــه بــه عنــوان  بیــان 
کــه بتوانــد  عنــوان یــک حقیقــت آســمانی از بشــر انتظــار دارد 
کــه از منابــع دینــی بــه دســت  بــا توانمندی هــای ذهنــی خــود 
کــه  گزاره هــای اصلــی  کنــد و بــه  او رســیده، آن هــا را تحلیــل 
ــد.  ــت یاب ــت، دس ــی اس ــی دین ــان و جهان بین ــاری از ایم سرش
گــر  ا کــه  اســت  تمام نشــدنی  ذخیــره  یــک  مطهــری  شــهید 
کننــد، جــواب  نســل های مختلــف انقــاب بــه آن مراجعــه 
گــر  کــه ا گرفــت؛ ماننــد مرحــوم عامــه طباطبایــی  خواهنــد 
تفســیر المیــزان ایشــان را صــد ســال دیگــر هــم بــه آن مراجعــه 

ــد داد. ــخ خواه ــا پاس ــواالت م ــه س ــم، ب کنی

اخبار کوتاه 

ــک  ــر ی گ ا
ایــران  در  راهنمــا  بــدون  تــور 

گردشــگران آن  بــه حرکــت درآیــد، تفاوتــی نمی کنــد 
خارجــی باشــند یــا ایرانــی، در هــر حــال »تخلفــی محــرز« صــورت 
گــزارش شــود تــا طبــق  گردشــگری  کــه بایــد بــه معاونــت  گرفتــه 
ضوابــط، بــا آژانــس خاطــی برخــورد شــود. افزایــش تورهــای 
گردشــگری خارجــی در ایــران، بعضــی آژانس هــای مســافرتی 
کمبــود راهنمــای تخصصــی یــا  را بــر آن داشــته تــا بــه بهانــه 
مســلط بــه زبان هــای غیرانگلیســی، از راهنمایانی بــدون کارت، 

کــه بــه زبــان انگلیســی تســلط نســبی دارنــد یــا  راننده هایــی 
گفتــه  مدیــر کل نظــارت  کــه بــه  کننــد؛ اقدامــی  مترجــم اســتفاده 
آیین نامــه  طبــق  گردشــگری،  خدمــات  ارزیابــی  و 
تخلــف  گردشــگری،  راهنمایــان 

می شــود. محســوب 
 راهنمــا، جزیــی از بســته  

ســفر اســت
دربــاره   تیمــوری«  »ولــی 
الــزام اســتفاده از راهنمــا 
راهنمــا  گفــت:  تــور  در 
ســفر  بســته   از  جزیــی 
همان طــور  اســت؛  
اقامــت  ترانســفر،  کــه 
گشــت، ویــزا  پذیرایــی، 
قــرار  بســته  ایــن  در  بیمــه  و 
می گیــرد. در واقــع راهنمــای تــور، متمــم و مکمــل بســته  ســفر 
کــه  تــور  راهنمایــان  آیین نامــه  طبــق  کــرد:   کیــد  تا او  اســت. 
کــه برنامــه   اخیــرا در هیئــت دولــت مصــوب شــده، در هــر تــوری 
حضــور  شــده،  تنظیــم  مســافرتی  خدمــات  دفتــر  توســط  آن 
کارت رســمی از ســازمان میــراث فرهنگــی و  راهنمــای دارای 
گردشــگری الزامــی اســت. ایــن الــزام در آیین نامــه راهنمایــان 

کل نظــارت و ارزیابــی خدمــات  صراحتــا ذکــر شــده اســت. مدیــر 
گردشــگری، رعایــت ایــن الــزام را در تورهــای ورودی و داخلــی 
کشــور اســت  ــه خدمــات، داخــل  ــه اینکــه محــل ارای ــا توجــه ب ب
توجــه  بــا  خروجــی  تورهــای  در  افــزود:  و  دانســت  ضــروری 
کشــور مقصــد  بــه اینکــه خدمــات توســط آژانــس دیگــری در 
نماینــده  یــا  لیــدر«  »تــور  یــک  حضــور  صرفــا  می شــود،  ارایــه 
کافــی اســت. البتــه الزم  آژانــس ایرانــی بــرای مدیریــت امــور 
آژانــس  توســط  مقصــد  کشــور  در  تــور  راهنمــای  یــک  اســت 
کــه در غیــر این صــورت تخطــی و  خارجــی اختیــار شــود؛ چــرا 
گرفتــه ــه مســافران ایرانــی صــورت  ــه خدمــات ب  کوتاهــی در ارای

 است.
    راهنمایان تخصصی

تیمــوری ســپس بــا بیــان اینکــه تــور آیتم هــای مختلفــی دارد 
یــادآور  اســت  مواجــه  »تورگایــدر«  و  »تورلیــدر«  مقولــه   دو  بــا  و 
کــه بــه  شــد: تورگایدرهــا، همــان راهنمایــان تخصصــی هســتند 
توضیــح و تفســیر جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی می پردازنــد؛ 
کــردن تــور اســت؛  درحالــی  کــه وظیفــه  تورلیــدر بیشــتر مدیریــت 
را  گردشــگری  جاذبه هــای  و  تاریخــی  آثــار  نیســت  قــرار  او 
کنــد. براســاس ایــن تعریــف و طبــق آیین نامــه دولــت  ُمصــور 
می شــوند  اجــرا  ایــران  در  کــه  داخلــی  و  ورودی   تورهــای 
تورهــای  در  شــوند.  بهره منــد  تورگایــدر  حضــور  از  بایــد  لزومــا 

وی  باشــد.  گــروه  همــراه  بایــد  تورلیــدر  یــک  نیــز  خروجــی 
تــور  راهنمــای  از  خروجــی  تورهــای  بعضــی  در  البتــه  افــزود: 
می توانــد  حــال  عیــن  در  شــخص  آن  کــه  می شــود  اســتفاده 
ایفــا مقصــد  کشــور  در  را  ایرانــی  آژانــس  نماینــده    نقــش 

 کند.
   نحوه  برخورد با متخلفان

گردشــگری دربــاره  نحــوه   کل نظــارت و ارزیابــی خدمــات  مدیــر 
گــر دفتــر خدمــات  گفــت: ا برخــورد بــا متخلفــان ایــن آیین نامــه 
از  و  کنــد  وارد  کشــور  بــه  یــا  اجــرا  ایــران  تــوری در  مســافرتی، 
کــرده و درصــورت  کارت دار اســتفاده نکنــد، تخلــف  راهنمــای 
دریافــت شــکایت حتمــا بــه مــورد آن طبــق ضوابــط تعییــن شــده 
در آیین نامــه، رســیدگی و بــا خاطــی برخــورد می شــود. او اضافــه 
گردشــگر خارجــی بــه ایــران وارد می کننــد  کــه  کــرد:  آژانس هایــی 
کــه  از مزیــت قانــون معافیــت مالیاتــی بهــره می برنــد؛ زمانــی 
بــرای دریافــت معرفی نامــه معافیــت مالیاتــی  آژانس هــا  ایــن 
گردشــگری مراجعــه می کننــد، فهرســت تورهــای  بــه معاونــت 
ــا راهنماهــای مــورد اســتفاده تطبیــق داده می شــود؛ در  آن هــا ب
صورتی کــه بــا چنیــن تخلفــی روبــه رو شــویم، آن تــور را مشــمول 
راهنمــای  کــه  تــوری  یعنــی  نمی دانیــم؛  مالیاتــی  معافیــت 
گردشــگری بــه  کارت دار نداشــته باشــد، در معرفی نامــه  معاونــت 
ســازمان امــور مالیاتــی لحــاظ نمی شــود. تیمــوری در عیــن حــال 
کــه در تورهــای ورودی و داخلــی، از  گفــت: تعــداد آژانس هایــی 

کــم اســت. ــی  راهنمــای مجــاز اســتفاده نمی کننــد، خیل

سفر با توِر بدون راهنما در ایران ممنوع!

شــده  ســبب  اردیبهشــت ماه  و  بهــار  هــوای  بــودن  مطلــوب 
و  همایــش  برگــزاری  فکــر  بــه  مســئوالن  از  بســیاری  تــا 
کنفرانــس بیفتنــد؛ غافــل از آنکــه بــا برگــزاری همایش هــای 
مانده انــد.  بی اتــاق  خارجــی  گردشــگران  وقت نشــناس، 

جملــه  از  نمایشــگاهی  تقویــم  ســاماندهی 
کــه سال هاســت از ســوی  چالش هایــی اســت 
آن  بــه  توجــه  لــزوم  بــر  گردشــگری  فعــاالن 
دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی  می شــود.  کیــد  تا
ایــن امــر برگــزاری همایش هــا و نمایشــگاه های 
آن  تبــع  بــه  و  مســافر  پــر  فصــول  در  متعــدد 
اقامــت  بــرای  جــا  نبــود  و  هتل هــا  شــدن  پــر 

بــر  آنکــه سال هاســت  بــا وجــود  گردشــگران خارجــی اســت. 
امــا  می شــود،  کیــد  تا نمایشــگاهی  تقویــم  ســاماندهی  لــزوم 
کنــون بــدون نتیجــه باقــی مانده اســت. چنانکــه  ایــن امــر تا
گردشــگری فصــل پیــک  ــه قــول فعــاالن  کــه ب در اردیبهشــت 
ســفر اســت، هتل هــای شــهرهایی ماننــد تهــران و اصفهــان 
هســتند  خارجــی  گردشــگران  اصلــی  مقاصــد  نوعــی  بــه   کــه 

مانده انــد.  جــا  بــدون  مســافران  از  بســیاری  و  شــده اند  پــر 
در  ایــران  هتلــداران  جامعــه  رییــس  حمــزه زاده،  جمشــید 
برنامــه  نبــود  بــه  بارهــا  آنکــه  »بــا وجــود  این بــاره می گویــد: 
همایش هــا  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری  درخصــوص  مــدون 
امــا  کرده ایــم،  اعتــراض  پرمســافر  فصــول  در 
ایــن امــر مــورد توجــه مســئوالن قــرار نگرفتــه 
همایش هــای  برگــزاری  شــاهد  همچنــان  و 
گفتــه  متعــدد در فصــول پرمســافر هســتیم.« بــه 
کــه در حــال  او، ایــن امــر تــا جایــی پیــش رفتــه 
حاضــر در اردیبهشــت ماه شــاهد برگــزاری بیــش 
کنفرانــس و نمایشــگاه بــه طــور  از ۱۰ همایــش، 
همزمــان در تهــران هســتیم. ایــن هــم ســبب شــده تــا ظرفیــت 
هتل هــا تکمیــل شــود و حتــی هتل هــای یک ســتاره نیــز جایــی 
گردشــگران خارجــی نداشــته باشــند. چنانکــه  بــرای اقامــت 
کــردن ظرفیــت خالــی بــرای  روزانــه چندیــن تمــاس بــرای پیــدا 
گردشــگران خارجــی دارم، امــا نمی تــوان پاســخ مثبــت  اقامــت 

بــه آن داد.

مقامــات عربســتان بــا وجــود نیــاز مبــرم بــه حضــور هــزاران 
ــگری  گردش ــب  ــاری را نصی ــود سرش ــاالنه س ــه س ک ــی  ــر ایران زائ
کشــور می کننــد، همچنــان بــه رفتــار تحقیرآمیــز  مذهبــی ایــن 
زیــرا  می دهنــد؛  ادامــه  ایرانــی  مســافران  و  زائــران  بــا  خــود 

کــه از تبلیغــات و حمایت هــای  طبــق شــناختی 
دارد،  ایــران  در  عمــره  و  حــج  ســفر  از  دولتــی 
نیــازی بــه تامیــن خواســت زائــران و مقامــات 
ضمــن  اخیــرا  ارشــاد  وزیــر  نمی بینــد.  ایرانــی 
بیــان شــروط تحقیرآمیــز اخیــر ســعودی، اظهــار 
کــه آن هــا در  کــه برخوردهایــی هــم  کــرده اســت 
گذشــته بــا زائــران و حجــاج ایرانــی داشــته اند 

اســت  بــوده  تحقیرآمیــز  و  توهین آمیــز  بســیار  برخوردهایــی 
ــه هیــچ وجــه ایــن برخوردهــا را نمی پذیریــم. ایــن در  کــه مــا ب
کــه طــی ده هــا ســال ایرانیــان منبــع مهــم درآمــد  حالــی اســت 

بــرای عربســتان ســعودی بوده انــد. گردشــگری مذهبــی 
 از آن باالتــر تقیــد بــه ســنت ســوغات و ولــع شــدید ایرانیــان 
کشــور طــی مراســم حــج، منبــع  بــه خریــد از بازارهــای ایــن 

کــرده اســت.  مهــم واردات ارز نیــز بــرای عربســتان را تامیــن 
ــدی  ــردی ج ــا رویک ــتان ب ــه عربس ک ــت  ــو مدت هاس ــر س از دیگ
کان  سیاســت گذاری های  کنــار  در  گردشــگری  صنعــت  بــه 
کشــور را از صنعــت نفــت  اقتصــادی تــاش دارد وابســتگی ایــن 
از بیــن ببــرد. بــا ایــن حــال مقامــات ســعودی 
مطمئــن  و  پرســود  بــازار  داشــتن  نــگاه  بــرای 
تجربــه  اتــکای  بــه  ظاهــرا  درایــران،  خــود 
گذشــته و حضــور تقریبــا بی قیــد و  ســال های 
 شــرط ایرانیــان بــرای ســفر و خریــد در ایــن کشــور 
هزینــه  پرداخــت  و  تــاش  بــه  چندانــی  نیــاز 
عربســتان  ولیعهــد  معــاون  نمی بیننــد. 
کــرد  ســعودی، محمــد ســلمان در آخریــن اظهــارت خــود اعــام 
گردشــگری  کمــک  ــه  کشــور ب ــا ســال ۲۰۲۰ اقتصــاد ایــن  ــه ت ک
ســه  بــه  اتــکا  بــا  همچنیــن  گردشــگر،  میلیــون   ۳۰ ورود  و 
تــوان  مذهبــی،  موقعیــت  نظــر  از  کشــورش  عمــده  برتــری 
ج   ســرمایه گذاری وموقعیــت اســتراتژیک، از ســلطه نفــت خــار

می شود.

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  14 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 145سعودی ها همچنان کارشکنی می کنند ســـــال دوم       ݡسݒ

کارشکنی می کنند سعودی ها همچنان  گردشگران خارجی همایش های وقت نشناس و بی اتاق ماندن 

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم آ
ــه  ــه انتقــال ســند ب ــزام ب ــه خواســته ال وفیگــر حقیقــت دادخواســتی ب آقــای حســین ر
طرفیــت عبدالــه صالحــی قاســم آبــادی – ناصــر الیقــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه 
وقــت رســیدگی  وز 95/04/30 ســاعت  05:15  ر بــرای  و  ثبــت  بــه کالســه 95/83 
تعییــن شــده اســت، نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب 
وزنامــه هــای  مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
ــد  ــه عمــل مــی آی ــده مذکــور دعــوت ب د و از خوان ــع و نشــر مــی شــو کثیراالنتشــار طب
یافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت  جهــت در
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت  ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــو مقــر
د . چنانچــه بعــدًا  ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو

وز اســت. نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده ر
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/192/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /12

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
اکــرم  بــه طرفیــت  انتقــال ســند  بــه خواســته  آقــای جعفــر ســعیدی  دادخواســتی 
وز  خیــری حبیــب آبــادی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 95/63 ثبــت و بــرای ر
95/04/27 ســاعت  05:00 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت، نظــر بــه اینکــه 
خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
د  وزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و نشــر می شــو مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
یافت نســخه ثانی دادخواســت  و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهت در
ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر  و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــر
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم  شــو
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت  مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو

وز اســت. درج و مــدت آن ده ر
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/194/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /13

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم آ
آقــای ابوالفضــل احمــدی دادخواســتی بــه خواســته ابطــال و انتقــال ســند بــه طرفیــت 
وز  حامــد هوشــیاری پــور بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 94/324 ثبــت و بــرای ر
95/03/11 ســاعت  05:00 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت، نظــر بــه اینکــه خوانــده 
آئیــن دادرســی مدنــی  لــذا حســب مــاده 73 قانــون  المــکان مــی باشــد،  مجهــول 
د و از  وزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و نشــر مــی شــو مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
یافــت نســخه ثانــی دادخواســت  خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت در
ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر  و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــر
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم  شــو
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت  مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو

وز اســت. درج و مــدت آن ده ر
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یخ 95/02/13  شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد 5/37/193/م الف به تار
گهی ابالغ دادخواست و ضمائم آ

آقــای حمیــد رضــا مرکبــی اصفهانــی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت 
عبــاس محمــدی اصــل هلل لــو بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 94/108 ثبــت 
وز 95/03/29 ســاعت  17:15 وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت، نظــر  و بــرای ر
بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن 
وزنامــه هــای کثیراالنتشــار طبــع و  دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
د و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت اســتماع شــهادت  نشــر مــی شــو
ر فــوق نیــز جهــت رســیدگی  د ذیــل رســید بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــر شــهو
د.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا  حاضــر شــو
د . چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط  تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــو

وز اســت. یــک نوبــت درج و مــدت آن ده ر
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/191/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /11

گهی ابالغ دادخواست و ضمائم  آ
خواهــان : حســن معتمــدی آدرمنابــادی  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده : علــی 
اکبــر ســلطانی  بــه خواســته ســایر دعــاوی غیــر مالــی  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
ده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه عمومــی  شهرســتان دولــت ابــاد نمــو
ونــده  )حقوقــی ( شهرســتان برخــوار واقــع در شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کالســه پر
9509983751400093  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن و ســاعت  تعییــن شــده 
دن  خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز  اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــو
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و 
وزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی  دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از ر
د تــا خوانــده  پــس از نشــر آگهــی و اطــالع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن  شــو
یافــت و در وقــت  د نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را در اعــالم نشــانی کامــل خــو

وزه فــوق جهــت مالحظــه رای داوری حاضــر گــردد.  ر هفــت ر مقــر
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/190/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
95 /02 /13

گهی حصر وراثت آ
شــرح  بــه    3190 شــماره  شناســنامه  دارای  وقــی  ز خر شــهبازی  مرتضــی  آقــای 
درخواســت  دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   64/95 کالســه  بــه  دادخواســت 
وان فاطمــه عنایتــی  ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر گواهــی حصــر وراثــت نمــو
د زندگــی گفتــه  و د بــدر یــخ 1391/02/15 اقامتــگاه دائمــی خــو بشناســنامه 17 در تار
وقــی  ز الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:1-مرتضــی شــهبازی خر ورثــه حیــن 
 )  3(    4110 ش.ش  و   خســر  )2( متوفــی(   )همســر   3190 ش.ش  حســین   زنــد  فر
همگــی   99 ش.ش  رضــوان   )5(   47 ش.ش  اقــدس   )4(  54019 ش.ش  علیرضــا 
یفات  زنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــر زنــد مرتضــی  )فر وقــی فر ز شــهبازی خر
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه  وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار

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

یــخ  تار بــه  الــف  5/37/192/م  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
95 /02 /13

دادنامه
شــماره   1394/11/10 تنظیــم:  یــخ  تار دادنامــه:9409970351401879  شــماره 
ونــده کالســه  پر بایگانــی شــعبه: 940289  ونــده: 9409980351400252 شــماره  پر
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   14 شــعبه   9409980351400252
تصمیــم نهایــی شــماره 9409970351401879 خواهــان: آقــای علــی دادگــر منفــرد 
بــه نشــانی اصفهــان، شهرســتان خمینــی شــهر، خمینــی شــهر، خ  و  زنــد خســر فر
دی  ــو ــعید مقص ــای س ــده: آق ــازار، پ 40  خوان ــنبه ب ــش ک یکش ــی، نب ــلمان فارس س
پ  ک.  بابــا،  خــان  آشــپزخانه  اصفهــان،  خانــه  ابتــدای  اصفهــان،  نشــانی  بــه 
8419146991 خواســته هــا: 1. مطالبــه خســارت دادرســی 2. مطالبــه خســارت تاخیــر 
تادیــه  3. مطالبــه وجــه چــک  4. تامیــن خواســته  گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــالم و بشــرح ذی ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ون ــات پر محتوی
مــی نمایــد. رای دادگاه: در خصــوص دعــوی آقــای علــی دادگــر منفــرد بــه طرفیــت 
یــال وجــه یــک فقــره  دی بخواســته مطالبــه مبلــغ 350/000/000 ر آقــای ســعید مقصــو
چــک بــه انضمــام خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه ابقــاء اصــول 
ــده دارد  ــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوان ــت ب ل ــزد خواهــان کــه دال مســتندات ن
وحــه هیچگونــه ایــراد و دفاعــی بعمــل نیــاورده  اینکــه خوانــده بــا اطــالع از دعــوی مطر
ده اســت مســتند دعــوی  و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــو

خواهــان محمــول بــر صحــت تلقــی، دادگاه خواهــان را در دعــوی مطــرح شــده محــق 
تشــخیص و مســتندًا بــه مــواد 519، 198، 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
یــال بابــت  عمومــی و انقــالب امــور مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 350/000/000 ر
ینــه دادرســی و همچنیــن حــق  یــال بابــت هز اصــل خواســته و مبلــغ 10/810/000 ر
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس شــاخص 
رســید تــا زمــان وصــول در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد.  یــخ سر بانکــی از تار
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت ر

مــی باشــد.
وح اله اقبالی   2853/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان   ر

دادنامه
ونــده:  یــخ تنظیــم: 1395/01/17 شــماره پر شــماره دادنامــه:9509970351400025 تار
ماندانــا  خانــم  خواهــان:   940596 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409986130200401
خ  صنعتــی  ناحیــه  ـ  بندرماهشــهر  شهرســتان  نشــانی  بــه  قنبرعلــی  زنــد  فر دادجــو 
زنــد  ل اســکندری  خوانــده: آقــای محمــد حســن حســامی فر رازی ب 5 پ 6 منــز
یــه خ آزادی نرســیده بــه خ 6 جنــب پیتــزا  مرتضــی بــه نشــانی اصفهــان شــهرک امیر
ونــده ختــم  رســی اوراق پر ابرنــا  خواســته: مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار: دادگاه بــا بر

ــد.  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب ــل مب رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذی
رای دادگاه

در خصــوص دعــوی خانــم ماندانــا دادجــو بــه طرفیــت آقــای محمــد حســن حســامی 
انضمــام  بــه  چــک  فقــره  یــک  وجــه  یــال  ر  260/000/000 مبلــغ  مطالبــه  بخواســته 
خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه ابقــاء اصــول مســتندات نــزد 
لــت بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده دارد اینکــه خوانــده  خواهــان کــه دال
وحــه هیچگونــه ایــراد و دفاعــی بعمــل نیــاورده و دلیلــی بــر  بــا اطــالع از دعــوی مطر
ده اســت مســتند دعــوی خواهــان  ــه ننمــو ــن و برائــت ذمــه خویــش ارائ پرداخــت دی
محــق  شــده  مطــرح  دعــوی  در  را  خواهــان  دادگاه  تلقــی  صحــت  بــر  محمــول 
تشــخیص مســتندًا بــه مــواد 519، 198، 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای 
یــال بابــت  عمومــی و انقــالب امــور مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 260/000/000 ر
ینــه دادرســی و همچنیــن حــق  یــال بابــت هز اصــل خواســته و مبلــغ 7/800/000 ر
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس شــاخص 
رســید تــا زمــان وصــول در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد.  یــخ سر بانکــی از تار
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه   رای صــادره غیابــی و ظــرف 20 ر

می باشد.
وح اله اقبالی   2856/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   ر

دادنامه
شــماره   1394/12/16 تنظیــم:  یــخ  تار دادنامــه:9409970351402167  شــماره 
آقــای  خواهــان:   940509 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409980351400457 ونــده:  پر
زنــد رجبعلــی بــه نشــانی اصفهــان، میــدان امــام، بــازار  بهــرام براتــی نوگورانــی فر
وشــی براتــی، کدپســتی 8147917357  ک  رگ، جنــب پاســاژ صــدر، پارچــه فر بــز
زنــد  وز رضایــی فر م 1840250161 ، تلفــن همــراه 09131193152 خوانــده: آقــای بهــر
المــکان  خواســته هــا: 1. مطالبــه خســارت تاخیــر  بــه نشــانی مجهــول  عباســقلی 
ونــده ختــم  تادیــه  2. مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پر

رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. 
وز رضائی  رای دادگاه: در خصــوص دعــوی آقــای بهــرام براتــی بــه طرفیــت آقــای بهــر
یــال وجــه یــک فقــره چــک بــه انضمام خســارت  بخواســته مطالبــه مبلــغ 170/000/000 ر
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه ابقــاء اصــول مســتندات نــزد خواهــان کــه 
لــت بــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده دارد اینکــه خوانــده بــا اطــالع از  دال
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــاورده و دلیل ــل نی ــه عم ــی ب ــراد و دفاع ــه ای ــه هیچگون وح ــوی مطر دع
ده اســت مســتند دعــوی خواهــان محمــول بــر  دیــن و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــو
صحــت تلقــی دادگاه خواهــان را در دعــوی مطــرح شــده محــق تشــخیص مســتندًا 
بــه مــواد  519، 198، 522 قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب امــور 
یــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 170/000/000 ر

ینــه دادرســی و هــم چنیــن حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه  یــال بابــت هز 5/710/000 ر
رســید تــا  یــخ سر و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس شــاخص بانکــی از تار
زمــان وصــول در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 

وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی مــی باشــد. بیســت ر
وح اله اقبالی   2854/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   ر

دادنامه
شــماره   1394/12/18 تنظیــم:  یــخ  تار دادنامــه:9409970351402184  شــماره 
ونــده  پر  940970 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409980351400871 ونــده:  پر
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   14 شــعبه   9409980351400871 کالســه 
محمــد  آقــای  خواهــان:   9409970351402184 شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان 
ـ شهرســتان خمینــی  اســتان اصفهــان  بــه نشــانی  وز  بهــر زنــد  فر آبــادی  ارم  علــی 
ـ  راجــی  خیابــان  ـ  پیمــان  خیابــان  ـ  بهشــت  بلــوار  ـ  یــه  منظر شــهرـ  خمینــی  ـ  شــهر 
بــه  زنــد رمضــان  آقــای محمدرضــا علیــزاده فر  : پــالک 2  خوانــده  ـ  کــوی گلــدره 
مطالبــه   .2 دادرســی  خســارت  مطالبــه   .1 هــا:  خواســته  المــکان  مجهــول  نشــانی 
بــه  توجــه  بــا  دادگاه  گردشــکار:  چــک   وجــه  مطالبــه   .3 تادیــه   تاخیــر  خســارت 
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــالم و بشــرح ذی ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ون ــات پر  محتوی

می نماید. 
رای دادگاه: در خصــوص دعــوی آقــای محمدعلــی ارم آبــادی بــه طرفیــت آقــای 
فقــره  یــک  وجــه  یــال  ر  110/000/000 مبلــغ  مطالبــه  بخواســته  علیــزاده  محمدرضــا 
چــک بــه انضمــام خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه ابقــاء اصــول 
ــده دارد  ــر اســتقرار دیــن و اشــتغال ذمــه خوان ــت ب ل ــزد خواهــان کــه دال مســتندات ن
بــه عمــل  ایــراد و دفاعــی  وحــه هیچگونــه  از دعــوی مطر بــا اطــالع  اینکــه خوانــده 
ده اســت مســتند  نیــاورده و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــو
را در دعــوی مطــرح  تلقــی دادگاه خواهــان  بــر صحــت  دعــوی خواهــان محمــول 
شــده محــق تشــخیص مســتندًا بــه مــواد  519، 198، 522 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاههــای عمومــی و انقــالب امــور مدنــی خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 110/000/000 
ینــه دادرســی و هــم  یــال بابــت هز یــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3/420/000 ر ر
چنیــن حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه بــر اســاس 
رســید تــا زمــان وصــول در حــق خواهــان محکــوم مــی  یــخ سر شــاخص بانکــی از تار
وز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی مــی  نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت ر

ــد. باش
وح اله اقبالی   2855/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   ر

دادنامه
شــماره   1394/12/26 تنظیــم:  یــخ  تار دادنامــه:9409970351402208  شــماره 
کالســه  ونــده  پر  940991 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9409980351400892 ونــده:  پر
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   14 شــعبه   9409980351400892
حیــدری  د  مســعو آقــای  خواهــان:   9409970351402208 شــماره  نهایــی  تصمیــم 
وســتای جــار،  زنــد اصغــر بــه نشــانی اصفهــان، آبشــار ســوم، کیلومتــر 18، ر ایچــی فر
زنــد نامــدار 2. آقــای ضرغــام مهــدی  پ 687  خوانــدگان: 1. خانــم مهیــن پرچمــی فر
زنــد آقایــار همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان  خواســته: اعســار از  پورکورانــی فر
ونــده بــه شــرح  رســی اوراق و محتویــات پر ینــه دادرســی دادگاه پــس از بر پرداخــت هز

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــر مب ی ز
از  طرفیــت  بــه  حیــدری  د  مســعو آقــای  دادخواســت  خصــوص  در  دادگاه:  رای 
ینــه  آقــای ضرغــام مهــدی پــور 2ـ خانــم مهیــن پرچمــی بــه خواســته اعســار از هز
دادرســی دادگاه بــا توجــه بــه دادخواســت خواهــان را استشــهادیه محلــی وضعیــت 
خــاص خواهــان از نظــر جســمی عــدم حضــور خوانــدگان دعــوی خواهــان را وارد 
دانســته مســتندًا بــه مــواد 504 و 506 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار 
ــرف مهلــت  ــادره ظ ــی دارد رای ص ــی را صــادر م ینــه دادرس خواهــان از پرداخــت هز
وز پــس از ابــالغ قابــل اعتــراض در محاکــم تجدیدنظــر اســتان اصفهــان  بیســت ر

 می باشد.
وجنی   2865/ م الف رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   اقبالی بر



کودکان   چگونه ترس 
کنیم؟ )2( را درمان 

   همــه این هــا بــه ایــن علــت اســت کــه کــودک 
کیمیای وطن

عقیل حاجیان
تمــام انــرژی خــود را صــرف مقابلــه بــا تــرس 

می کند.
ترس های مفید:

زننــد  مــی  کــی  کارهــای خطرنا بــه  کــودکان دســت  از  بعضــی 
کــه نامــش شــجاعت نیســت؛ بلکــه از درک خطــر عاجزنــد و 
کننــد؛ بنابرایــن الزم اســت احتیــاط  نمی داننــد چــرا چنیــن مــی 
کارهــای  کــردن را بــه آن هــا یــاد داد؛ بایــد آن هــا را از عواقــب 
ــه آن هــا هشــدار بدهیــم. هشــدار دادن  ــاک بترســانیم و ب خطرن
کــه ماهیتــش بــا ســایر  همیشــه بــا خــود ترســی را بــه همــراه دارد 
کــودک در مقابــل  ترس هــا متفــاوت اســت و موجــب مــی شــود 
کــودکان  کنــد؛ بــه همیــن دلیــل مفیدنــد؛ زیــرا  خطــر، احتیــاط 
همیشــه در ســنی باقــی نمــی ماننــد کــه تحــت حمایــت مــا باشــند 
کــه پــر از حــوادث  و دیــر یــا زود وارد اجتمــاع بزرگ تــری مــی شــوند 
ایــن خطرهــا  خطرنــاک اســت و مــا نبایــد آن هــا را در مقابــل 
ــوب  ــیار خ ــی بس ــیله دفاع ــان وس ــرس هم ــم و ت ــاع بگذاری بی دف
کــه جــان آن هــا را از خطرهــای حتمــی مثــل برق گرفتگــی  اســت 
آتش ســوزی و غــرق شــدن نجــات مــی دهــد. هشــدار دادن یــک 
کــه والدیــن بایــد آن را بیاموزنــد؛ زیــرا هــدف مــا در  مهــارت اســت 
گــر مهارت هــای  کــودکان اســت و ا هشــدار، آمــوزش احتیــاط بــه 
کجــا و بــه چــه نحــوی  کــی و  کســب نکنیــم و ندانیــم  الزم را 
هشــدار بدهیــم، تبدیــل بــه ترس هــای مضــر مــی شــود کــه اثــرات 

منفــی بســیار بــدی را در پــی دارد.
علل ترس:

گمــان  - ترس هــای عمــدی: غالبــا از جانــب والدیــن اســت؛ زیــرا 
کننــد بــا ترســاندن، فرزندشــان تربیــت مــی شــود. ایــن رفتــار  مــی 
ــر مخــرب آن از تنبیــه بدنــی هــم  گاهــی اث کامــا اشــتباه اســت و 
بیشــتر اســت؛ زیــرا مفاهیمــی که در ذهن ماســت بــا مفاهیمی که 
کامــا متفــاوت  کــودک متبلــور مــی شــود،  از روی تــرس در ذهــن 

اســت.
دلیــل  بــه  ازحیوانــات  تــرس  مثــل  تصادفــی:  ترس هــای   -
تجربــه ای تلــخ از حملــه ســگ یــا تــرس از تاریکــی بــه علــت دیدن 
فیلم هــای ترســناک و شــنیدن داســتان هایی از قبیــل جــن.

عوامل ژنتیکی در انتقال ترس از والدین به فرزندان
اطرافیــان از  فرزنــد  کــه  ترس هایــی  کتســابی:  ا ترس هــای   - 
خصوصــا مــادر خــود کســب مــی کنــد؛ مثــا وقتی مــادر، حشــره ای 
مثــل سوســک یــا زنبــور را مــی بینــد جیــغ مــی کشــد و فــرار می کنــد 
واضــح اســت کــه ایــن تــرس را بــه فرزنــد خود هم منتقــل می کند.
و  علــت هیجــان  بــه  کــه  ترس هایــی  ترس هــای عاطفــی:   -
کــودک ایجــاد مــی شــود؛  تنش هــای عاطفــی و فشــار روحــی در 
کــه بــا دور شــدن از پــدر و مــادر بــرای فرزنــد  مثــل  اضطرابــی 
نشــان  را  خــود  مختلــف  قالب هــای  در  و  شــود  مــی  حاصــل 
کــه ممکــن اســت دلیلــش دوری  می دهــد؛ مثــل تــرس از مدرســه 

از پــدر و مــادر باشــد.
روش های مقابله با ترس

دو راه برای مقابله وجود دارد:
کــودک در موقعیت هــای ترســناک  ۱. پیشــگیری: پیــش از آنکــه 
گــر احتمــال  قــرار بگیــرد آمادگی هــای الزم را بــه او بدهیــد؛ مثــا ا
ــه  ــرق مــی ترســد، او را ب ــان از صــدای رعــد و ب ــد فرزندت مــی دهی
حیــاط ببریــد و بــا همدیگــر بــه آســمان نگاه کنیــد و بــه او بگویید: 
»اآلن در آســمان برقــی را می بینــی« و بعــد از اینکــه بــرق را دیــد 
بگوییــد: »اآلن صــدای بلنــدی را مــی شــنوی« و بــه ایــن شــیوه 

کنیــد. بــا او بــازی 
کــودکان بایــد بــه چنــد  کاهــش تــرس در  کاهــش تــرس: بــرای   .۲

کــرد: اصــل مهــم توجــه 
- هرگز کودک خود را بابت ترسش مسخره یا تحقیر نکنید.

ــه نداشــته  ــز عجل کاهــش تــرس، هرگ ــرای  - در فرآینــد درمــان ب
کــه ترســش را افزایــش مــی دهــد. باشــید؛ زیــرا 

کودکانــی  کــه قهرمــان آن  کنیــد  - قصه هایــی را بــرای او تعریــف 
شــجاع هســتند.

کــه  - ســعی نکنیــد او را از آنچــه مــی ترســد دور نگــه داریــد؛ زیــرا 
کامــا  ــی  ــا آن اســت؛ ول ــه رو شــدن ب ــر تــرس، روب تنهــا راه غلبــه ب
گــر از آب مــی ترســد، هرگــز بــه طــور  کنیــد؛ مثــا ا ســنجیده عمــل 
گــر از تاریکــی می ترســد  ناگهانــی او را درآب پــرت و رهــا نکنیــد یــا ا
کــه در اتــاق تاریــک، تنهــا بخوابــد؛  بلکــه  هرگــز او را وادار نکنیــد 
کم کــم او را بــا آنچــه  کــه ســالم و ســر حــال اســت،  در زمانــی 

کنیــد. می ترســد، روبــه رو 
کنیــد و از او بخواهیــد علــت ترســش را  - ترســش را ریشــه یابی 

بگویــد.
- نســبت به ترس فرزندتان خونســرد باشــید و حساســیت نشــان 

ندهید.
- بیــش از حــد لــزوم از او مواظبــت نکنیــد؛ اجــازه دهید خــودش از 

چیزهایــی کــه می ترســد، دوری کند.
- دلداری اش دهید تا بتواند بر ترسش مسلط شود.

- هرگــز بــر روی احســاس ترســی کــه دارد، ســرپوش نگذاریــد؛ زیرا 
کنیــد و بــا او  کــودک واقعــی انــد؛ بلکــه بــه آن اعتــراف  کــه از نظــر 

کنیــد و برایــش توضیــح دهیــد. همــدردی 
دیدیــد  او  از  کوچــک،  چنــد  هــر  شــجاعانه،  عملــی  هــرگاه   -

کنیــد. تشــویقش 
- بازی های مناسب برای کاهش هر ترسی را یاد بگیرید.

عمــل  خونســرد  و  عاقانــه  بایــد  ترســناک،  موقعیــت  در   -
کــودک در چنیــن موقعیت هایــی از شــیوه برخــورد شــما  کنیــد؛ 

آنایــن قــدس  می کنــد.  الگوبــرداری 

رفتار با کودکان 

کی در خیابان کرا رها کردن نوزاد 
ایــن نامــه تلــخ را از طــرف یــک مــادر معتــاد می خوانیــد: 
امــن  جــای  یــک  بــه  را  بچــه ام  می کنــم  خواهــش 
اعتیــاد ک  کــرا بــه  شــوهرم  و  مــن  بدهیــد.   تحویــل 

معتــاد  را  مــا  کــه  کســانی  کنــد  لعنــت  خــدا  داریــم.   
بفروشــد.  را  بچــه  می خواســت  شــوهرم  کردنــد. 
معصــوم  بچــه  می کنــم.  رهــا  را  نــوزادم  همیــن  بــرای 
زودتــر  چــه  هــر  بایــد  اســت.  معتــاد  ک  کــرا بــه  هــم 
روزگــی اش  یــک  کســن  وا مــن  ببریــد.  دکتــر  بــه  را   او 

را زده ام. ولی هنوز اذان توی گوشش نگفته ایم.
امــروز احســاس  اینقــدر ســنگدل نبــوده ام.   هیــچ وقــت 
کاری  می کنــم خیلــی آدم بــدی هســتم. ولــی خســته ام و 
ــه چشــم هــای ایــن  ــع ب ــد. هــر موق هــم از دســتم برنمی آی
لعــن  را  گیــرد. خــودم  کنــم، قلبــم مــی  نــگاه مــی  بچــه 
ام  بچــه  بــرای  هــم  را  جملــه  ایــن  کنــم.  مــی  نفریــن  و 

می نویســم:
بیشــتر  دنیــا  از همــه  را  تــو  دلمــی،  مامــان جــان، عزیــز   
کنــم. چــاره ای  گریــه مــی  دوســت دارم، اآلن هــم دارم 
نــدارم. پــدرت هــم تــو را دوســت دارد. امــا او مــی خواســت 
کنــم ایــن طــوری بهتــر اســت.  تــو را بفروشــد. فکــر مــی 
مامانــی فــدات بشــه، دوســتت دارم عزیــزم. دلــم بــرات 

»  ... می شــه  تنــگ 
نــوزادش  قنــداق  الی  و  نوشــت  را  نامــه  جــوان  زن    

گذاشت.
 او جلــوی یــک پــارک از خانمــی خواســت بچــه اش را چنــد 

دقیقــه نگــه دارد.
از  مانــد.  منتظــر  ســاعت  یــک  حــدود  35ســاله  خانــم 
 110 پلیــس  بــه  را  موضــوع  نشــد.  خبــری  بچــه  مــادر 
حاضــر محــل  در   12 کانتــری  مامــوران  کــرد.   اعــام 

 شــدند. بــا کشــف نامــه، نــوزاد بــه دســتور مقــام قضایــی بــه 
بهزیســتی تحویــل داده شــد.

صاعقه، جان 3 نفر را گرفت
و  رعــد  قربانــی  14ســاله ای  دختــر  و  جــوان  پســر 
دو  باختنــد.  جــان  و  شــدند  مرگبــار  برق هــای 
ــع بخــش ســارال  کــول از تواب ــی اهــل روســتای  قربان

بودنــد. دیــوان دّره 
در  ســارال  بخشــدار  ایــران،  روزنامــه  گــزارش  بــه 
بــه  25ســاله  جــوان  دو  ایــن  گفــت:  زمینــه  ایــن 
نام هــای ســیدرضا حســینی و ســیدجمیل حســینی 
فکــر  ابتــدا  اهالــی  و  بودنــد  رفتــه  کــوه  بــه  جمعــه 
دلیــل  همیــن  بــه  و  شــده اند  گــم  کــه  می کردنــد 
کردنــد؛ امــا  منطقــه را بــه دنبــال آن هــا جســت وجو 
جســد هــر دو جــوان روســتایی بعــد از ظهــر توســط 
پیــدا  روســتا  اطــراف  کوه هــای  در  محــل   اهالــی 

شد.
مــورد  قزوینــی  14ســاله  دختــر  دیگــری  حادثــه  در 
باخــت. جــان  و  گرفــت  قــرار  بــرق  و  رعــد  اصابــت 

اســتان  اورژانــس  معــاون  ســلیمانی،  علی فخــار 
کــرد: غــروب پنجشــنبه در روســتای  قزویــن بیــان 
کوهیــن اســتان قزویــن، صاعقــه بــا یــک  جمجــرد 
کــرد و در پــی ایــن حادثــه  دختــر نوجــوان برخــورد 
در  ســرعت  بــه  پزشــکی  فوریت هــای  نیروهــای 

شــدند. حاضــر  حادثــه  صحنــه 
ســلیمانی بــا اشــاره بــه شــدت حادثــه، خاطرنشــان 
انجــام عملیــات  و  اولیــه  کمک هــای  از  پــس  کــرد: 
وی  قزوینــی،  نوجــوان  ایــن  بــرای  قلبــی  احیــای 
منتقــل  قزویــن  رجایــی  شــهید  بیمارســتان  بــه 
جراحت هــای  دلیــل  بــه  متاســفانه  ولــی  شــد؛ 
پنجشــنبه  شــامگاه  حادثــه  شــدت  و   وارده 

درگذشت.

حوادث سه شــــنـبه  14  اردیبهشت ماه  1395 ـــمـــاره 145 ســـــال دوم                ݡسݒ

جدول کلمات متقاطع - شماره 9
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1 - از تشکالت سازمان ملل متحد - از احجار کریمه
2 - خاندان - تند خو - حشره خون خوار - نام سابق تایلند

3 - دخان - خون بها - مقابل آمد - مصیبت
4 - چشم چران - شالق - مساوی

5 - خالص - عالمت مفعول بی واسطه - قنات
6 - خداوند - مأمور تحقیق و کشف جرم - از حروف الفبای 

یونانی
لمان - ناشنوا 7 - پسوند شباهت - پنج آذری - رود آ

8 - انتقال فکر - شهرت »فیروز« آسیابانی که یزگرد سوم را 
به قتل رساند

9 - شهر توت - دوست و همدم - نقش هنری - عقیده و 
نظر

10 - امر به دانستن - واضع تئوری »بنیاد انواع« - تصدیق 
ایتالیایی

11 - ساختمان ها - ضمیر داخل - به خاک سپردن مرده
12 - دوستی - ورزش توپ و تور - جامه و لباس

13 - چین و چروک پوست - پدر رستم - مقابل نوش - 
برهنه

14 - بازگشتن - حرف عصایی - کوهه - پیمودن
15 - فیلم »ابوالحسن داوودی« با نقش آفرینی بیژن 

امکانیان و باران کوثری - بنیانگذار شعر نو در ادبیات فارسی

1 - قوم باستانی ایرانی - عهد نامه - مقابل ممات
2 - ظاهر ساختن - حیوان عظیم الجثه دریایی - کوزه

3 - چهارمین عنصر تمدن - طریق میان بر - خرس آسمانی - 
یکصد و یازده

4 - گرامی - چشمه - از سازهای کوبه ای - مرغابی
5 - چوب خوشبو - پدر - حاجت

6 - اراده و خواست خداوند - مقابل زیبایی - ماه نو
7 - چنگ - خاطره - پهلوانان

8 - فلز سرخ - ناله و شیون - جیره خوار - نت سوم
9 - مدد و کمک - مجلس اعیان - جاری

10 - خون ریز - مایه سرافرازی - پایتخت کشور پرو
11 - از همدیگر رمیدن - فرزند - شوهر

12 - کافی - بنیانگذار جنبش صهیونیستی - واحد شمارش 
شتر و انسان - اتمسفر

لمانی - حرف بیش از حد -  13 - شک و تردید - تصدیق آ
درخت خرما

14 - کشتزار صیفی جات - اتاق درس - از حد خود تجاوز 
کردن

15 - در آوردنی از روزگار - از مخدراتی که از مرفین به دست 
می آید - ابریشم خام

عمودیافقی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

 امام علی علیه السالم:

هر کس امر به معروف کند، به مؤمن نیرو می بخشد و هر 

کس نهی از منکر نماید، بینی منافق را به خاک می مالد و از 

مکر او در امان می ماند.

کافی)ط-االسالمیه(، ج2، ص51

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

22   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

2   ْC

6   ْC

14   ْC

ماجرای کنایه دیروز ره�ب معظم انقالب به آمریکا�ی ها؛

خب بروید همان خلیج خوک ها! ۱۳ هزار کیلوم�ت این طرف تر چه می کنید؟
سیم، دشمن پررو می شود، این ها می گویند که ایران در خلیج فارس رزمایش  ره�ب معظم انقالب صبح دیروز، در دیدار با معلمان و فرهنگیان با بیان اینکه »وق�ت مقابل دشمن از نشان دادن قدرت ب�ت

نداشته باشد«، خطاب به آمریکا�ی ها فرموند: از آن طرف دنیا می آیند رزمایش برگزار می کنند؛ خب بروید همان خلیج خوک ها، اینجا چه می کنید!؟ خلیج فارس خانه  ماست؛ جای حضور ملت ایران است«
�ت ایاالت متحده و همجوار دریای کاراییب و کشور کوباست. خلیج خوک ها یاد آور حمله  خفت باری است که آمریکا�ی ها در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱ به  منظور براندازی  خلیج خوک ها، خلیج کوچیک در جنوب �ش

و در کوبا انجام دادند و در �پ آن شکست سنگی�ن را متحمل شدند. دولت فیدل کاس�ت
و�ی متشکل از تقریبا 1700 مخالف کوبا�ی ساکن آمریکا که توسط آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( سازمان یافته و مسلح شده  بودند با حمایت مستقیم کندی رییس جمهور وقت آمریکا  در این روز ن�ی

و از طریق خلیج خوک ها به کوبا حمله کردند؛ عملیات آن ها که به نام خلیج خوک ها معروف است، �انجامی نداشت و با کشته و دستگ�ی شدن مهاجمان در همان  جهت �نگون کردن حکومت کاس�ت
مرحله اول )طی 48 ساعت( به پایان رسید.

ن الملیل به فرستاده کندی گفت: »از شما متشکریم. ما به لطف شما  د خلیج خوک ها در جریان کنفرانیس ب�ی ارنستو چگوارا از افراد اصیل انقالب کوبا، چند ماه بعد از شکست مفتضحانه امریکا در ن�ب
موفق شدیم در یک مقطع زما�ن بسیار دشوار، انقالبمان را مستحکم کنیم.«

وهای ایاالت متحده فاصله ای بیش از 13 هزار کیلوم�ت را می پیمایند تا در خلیج فارس  در وجه دیگر سخن ره�ب انقالب البته می توان با یک برریس ریا�ن ساده این سوال را مطرح کرد که به راس�ت چرا ن�ی
رزمایش نظامی داشته باشند؟ فاصله ایاالت فلوریدای آمریکا و شهر میامی، تا خلیج خوک ها 340 کیلوم�ت  و فاصله تا خلیج فارس بیش از 13هزار کیلوم�ت است.

پاسخ جدول شماره 9 سودوکو

 انتظار بی جا
ــد. مرغــی ســر  گلویــش خزی ــاره اســتخوانی بلعیــد و در  گرگــی پ
گــرگ  در حلــق وى بــرد تــا اســتخوان را بیــرون آورد. ســپس از 

کــرد. مطالبــه حــق الزحمــه 
گفــت: چقــدر بی حیــا هســتی؛ ســرت را در دهــان مــن  گــرگ 
فروبــردى  و ســالم بیــرون آوردى، اجــرت هــم مــی خواهــی؟!

 شرمسارى محتضر
پادشــاهی بــه محتضــر دانایــی گفــت : مــرا دربــاره بازماندگانــت 

کن. سفارشــی 
گــر ســفارش بنــده خــدا را بــه غیرخــدا  محتضــر دانــا: شرمســارم ا

. کنم
 شعارنویسی

بهلول: بر دیوار کاخ هارون این عبارات را نوشت:
اى هــارون، گل و گــچ را بــر افراشــتی و مرتبــه رفیــع دادى، ولی 

دیــن و قــرآن را فروگذاشــتی و اعتنــا نکردى .
کــرده اى و  کاخ را از مــال خــود ســاخته اى، اســراف  گــر ایــن  ا
گــر از مــال مــردم  خداونــد اســراف کنندگان را دوســت نــدارد و ا
کــرده اى و خداونــد ســتمکاران را دوســت  ســاخته اى، ظلــم 

ــدارد. ن

رویدادهای آسمان هفته
کیمیای  وطن   

الهه امانی

از این شماره هر هفته با رویدادهای مهم نجومی هفته با شما خواهیم بود؛ با ما همراه باشید:
گره نزولی، ماه از باالی مدار زمین به پایین آن می رود(. که در  گره نزولی می رسد )گره ها دو نقطه تقاطع مدار ماه و مدار زمین است  کره ماه در ساعت 05:57 به  سه شنبه 14 اردیبهشت: 

کنان نیم کره شمالی پیش بینی رصد 30 تا 40 ستاره در ساعت در اوج بارش می شود. پنجشنبه 16 اردیبهشت: بارش مشهور سالیانه  اتا دلوی با ZHR )میزان بارش در ساعت( 40 تا 60 شهاب در ساعت از راه می رسد. برای سا

خــواب نامطلــوب موجــب تضعیــف سیســتم 
عفونت هــا  بــه  ابتــا  خطــر  و  شــده   ایمنــی 
کیمیــای  گــزارش  بــه  دهــد.  مــی  افزایــش  را 
و  یادگیــری  بهبــود  موجــب  خــواب  وطــن، 
حافظــه می شــود و ترمیــم سیســتم عصبــی را 
تســهیل می کنــد؛ امــا مطالعــات جدیــد نشــان 

کمــک بــه عملکــرد  کــه خــواب مطلــوب بــرای  مــی دهــد 
اســت.  بازســازی آن ضــروری  و  ایمنــی  درســت سیســتم 
مســتعد  بیشــتر  خوابنــد،  نمــی  خوبــی  بــه  کــه  افــرادی 

هســتند.  قارچــی  و  انگلــی  بیماری هــای 
پزشــکی  تحقیقــات  و  ســامت  ملــی  انســتیتو  محققــان 
نفــر طــی چهــار ســال  بــر 9۲94  را  بررســی هایی  فرانســه 

کســانی  انجــام دادنــد. آن هــا دریافتنــد 
کــه خــواب خوبــی ندارنــد، بیشــتر تحــت 
ــتند  ــرار داش ــی ق ــای آنتی بیوتیک درمان ه
کــه بــه خوبــی می خوابیدنــد  و افــرادی 
می شــدند. عفونت هــا  دچــار  کمتــر 
بســیاری از عفونت هــای ویروســی ماننــد 
بــا داروهــای ضدویروســی درمــان  آنژیــن و رینوفارنژیــت 
دوره هــای  بــا  فقــط  داروهــا  ایــن  مصــرف  و  نمی شــوند 
عفونــی همــراه خواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی معمــوال 
کــه  می شــود  تجویــز  نامناســب  آنتی بیوتیــک  داروهــای 
خــود مــی توانــد زمینه ســاز ناراحتی هــای دیگــری شــود.

ــن ــدس آنای ق

داشــته  قــوی  حافظــه ای  داریــد  دوســت  گــر  ا
باشــید، حتمــا دم نــوش نعنــا را در برنامــه غذایی 
کیمیــای وطــن  گــزارش   خــود بگنجانیــد. بــه 
 بــه نقــل از تــاپ ســانته، نتایــج تحقیقــات جدید 
کــه دم نــوش نعنــا بــرای حفــظ  کنــد  ثابــت مــی 
قــدرت حافظــه بســیار عالــی اســت. محققــان 

ــام  ــر انج ــه روی ۱80 نف ــاره حافظ ــه ای درب ــی مطالع انگلیس
دادنــد. بــه طــور اتفاقــی بیــن ایــن افــراد یــک لیــوان دم نــوش 
گــرم توزیــع شــد. قبــل از مصــرف  نعنــا، دم نــوش بابونــه و آب 
ــاره  ــنامه هایی درب ــه پرسش ــرکت کنندگان ب ــیدنی ها، ش نوش
خلق و خوشــان پاســخ دادند. بیســت دقیقه بعد از نوشــیدن 
نیــز حافظــه و بعضــی دیگــر اعمــال شــناختی مغــز ارزیابــی 
شــد. بررســی نتایــج تاثیــرات متغایــر جالبــی را ثابــت مــی 

کنــد. دم نــوش نعنــا بــر خــاف دم نــوش 
گــرم ســبب بهبــود جالــب  بابونــه و آب 
توجــه حافظــه و تمرکــز در طوالنی مــدت 
می شــود. دم نــوش بابونــه قــدرت حافظــه 
را تــا حــد زیــادی کاهش می دهد و ســرعت 
انجــام امــور را در مقایســه بــا نعنــا و آب گرم 
کندتــر مــی کنــد؛ امــا بســیار آرام بخش و مســکن اســت. عاوه 
بــر ایــن، محققــان تاثیــرات عصــاره رزمــاری را نیــز روی افــراد 
بیشــتر از 65 ســال بررســی کردنــد؛ آن هــا دریافتنــد که عصاره 
رزمــاری تاثیــری عالــی بــر بهبــود حافظــه آینــده نگــر دارد. در 
ایــن صــورت فــرد اتفاقاتــی کــه روی داده را بــه خاطر مــی آورد 
و مــی توانــد بــرای زندگــی روزمــره برنامه ریزی بهتری داشــته 

کاظمــی باشــد. ترجمــه: مریــم ســادات 

کــه ۲۳ درصــد از دانش آمــوزان مــدارس  نتایــج تحقیقــی نشــان داد 
در عربســتان در معــرض آزار و اذیــت قــرار دارنــد.

أبــو  وســیم  مشــرق،  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
علــی از معلمــان و مربیــان وزارت آمــوزش و پــرورش عربســتان 
از  بعضــی  در  کــه  شــخصی  تاش هــای  گفــت:  »الریــاض«  بــه 
بخش هــای دولتــی بــرای رفــع رســیدگی بــه مشــکل تجــاوز جنســی 
بایــد  تاش هــا  ایــن  و  نیســت  مفیــد  دیگــر  گیــرد،  مــی  صــورت 

شــود. متوقــف 
کــه اخیــرا اجرا شــد، نشــان داد کــه 23 درصد  وی افــزود » تحقیقــی 
از دانش آمــوزان مــدارس در معــرض تجــاوز و تعــرض جنســی قــرار 
کارگاهــی آموزشــی را دربــاره تجــاوز  کــه بــه تازگــی  دارنــد«. ابوعلــی 
کــرده اســت، گفــت: محیــط مدرســه محیطــی اســت  جنســی برگــزار 

کــه نیــاز بــه توجــه دارد.
کــه آیــا تجــاوز جنســی در بیــن دانش آمــوزان  وی دربــاره اینکــه 
گفــت: ایــن مشــکل در  ــه شــمار مــی رود،  ــده ب عربســتان یــک پدی
کــه در  گفــت:  مرحلــه تبدیــل شــدن بــه یــک پدیــده اســت.ابوعلی 
کتاب هایــی بــرای  کــودک و مــدارس ابتدایــی،  بعضــی مهدهــای 
کارگاه هایــی نیــز  مبــارزه بــا تعــرض جنســی در مــدارس ارایــه شــده و 

در ایــن زمینــه برگــزار مــی شــود.
وی افــزود: مــن بنــا بــه نــوع شــغلم در وزارت آمــوزش و پــرورش بــر 
ــه  ــه ب ک ــی  ــه تاش های ــد هم ــا می کن ــرایط اقتض ــه ش ک ــاورم  ــن ب ای
شــکل فــردی بــرای رفــع مشــکل تجــاوز جنســی در مــدارس برگــزار 
کــه  مــی شــود، متوقــف شــود و ایــن مشــکل بایــد از راس هــرم 
 همــان وزارت آمــوزش و پــرورش و نهادهــای ذی ربــط اســت، حــل 

شود.

کودکان عربستانی در مدارس آزار  بی خوابی، زمینه ساز ابتال به عفونت هاایستگاه لبخند 

دم نوش بی نظیر برای تقویت حافظه


