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الریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان قوه مقننه؛

 ماجراجویی غرب در حوزه موشکی ایران 
هیچ مبنای حقوقی ندارد

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ کدام از 
موشک های بالســتیک تولید شده از سوی ایران، 
برای حمل کالهک هســته ای طراحی نشده اند، 
بنابرایــن ماجراجویی های جدیــد غربی ها هیچ 
مبنای حقوقی نداشته و تنها یک جنجال آفرینی 
تبلیغاتی اســت. علی الریجانــی رییس مجلس 

شــورای اســالمی در دیدار نوروزی با کارکنان 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مسئله 
اقتصاد مقاومتی اظهار داشــت: در شرایط کنونی 
کشور نیازمند یک حرکت عمیق و همه جانبه برای 
تحقق اقتصادی مولد و درون زا اســت، البته برای 

تحقق این مسئله لوازم و مسائلی...

تراز تجاری ایــران از فروردین ماه ســال 1394 تا پایان 
اســفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان ســال 1394 
کارنامه تجــارت خارجی کشــور بــا 916 میلیون دالر 
مازاد تراز تجاری بسته شــد که در تاریخ تجارت خارجی 
کشورمان سابقه نداشته است. در سال 1394، در مجموع 
به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دالر انواع کاال صادر 
و 41 میلیارد و499 میلیون دالر نیز وارد کشور شد. این 
ارقام نشان دهنده آن است که ارزش صادرات کشورمان 16 
و 11 صدم درصد و واردات کشورمان 22 و 53 صدم درصد 
نسبت به ســال 1393 کاهش داشته است. از سوی دیگر 
این آمار حاکی از آن است که در سال 1394 به میزان 12 
میلیارد و۷0 میلیون دالر ارز کمتری نسبت به سال1393 
صرف واردات شده اســت. همچنین در این مدت حجم 
صادرات کشورمان به 93 میلیون و520 هزار تن و حجم 
واردات کشورمان به 35 میلیون و۷0 هزار تن رسید که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب...

 هفته بیســت و چهارم لیگ برتــر با انجام چهــار بازی 
 به پایان می رســد. شــاید دیدار اســتقالل خوزستان و

استقالل تهران را بتوانیم حساس ترین بازی...

اتفاقی بی سابقه در تاریخ تجارت ایران؛
 تراز تجارت خارجی کشور 

مثبت شد

نبرد استقاللی ها 
برای صدر

رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهرمطرح کرد :

ناژوان و شهر رؤیاها در صدرجاذبه هاي اصفهان

برای نوبت سوم آبیاری کشاورزان؛

زاینـده رود  دو باره 
زنده  می  شود
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شادابی نوروز جلوه 
خدمت رسانی شهرداری 

را درخشان تر کرد

ایران فراتر از توافق
 با آژانس به تعهداتش 

عمل کرده است

دولت امسال به دنبال 
افزایش قیمت بنزین 

نمی رود

نباید اجازه دهیم رود هنر 
اصفهان مانند زاینده رود 

خشک شود

لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی 
و اقتدار درونی در کنار 

ارتباط با دنیا

نوروز روز شادمانی زمین و آسمان و آفتاب، موسم 
شکفتن و جوانه زدن است، نوروز سرشار از آغاز است 
و امسال نیز مقارن شدن سال نو با میالد فخر دو عالم 
حضرت فاطمه زهرا )س( حــال و هوایی متفاوت 
به نوروز 95 بخشید. شــهر خالق اصفهان همسو با 
فصل های طبیعت و در راستای پاسداشت این میراث 
کهن ایرانی، لباس کهنه از تن بــه در کرد و آماده 
پذیرایی متفاوت از میهمانان نوروزی شــد، شش 
ماه برنامه ریزی برای پذیرایی متفاوت از مســافران 
نوروزی اصفهان، همراه بــا حمایت های همه جانبه 
نماینده محترم ولی فقیه در اســتان، اســتاندار و 
فرماندار اصفهان، سیاست گذاری  و پشتیبانی شورای 
اسالمی شهر، همکاری، همدلی ، هم افزایی ادارات 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
آموزش و پرورش، دادگســتری، راه و شهرسازی، 
تعزیرات حکومتی، صدا و ســیمای مرکز اصفهان، 
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فرماندهی 
نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی استان، 
جمعیت هالل احمر، اتاق اصناف اســتان و تمامی 
نهادها و دســتگاه ها، همچنین تالش شبانه روزی 

جانشین ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان و تمامی 
کمیته های این ســتاد و از همه مهتر میزبانی گرم 
 همشــهریان عزیز اصفهانی بود. به همین ســبب  
 به آنان خســته نباشــید و خدا قوت می گویم که 
در شرایط فعلی، فرجامی به نیکویی و رضایتمندی 
گردشــگران و مســافران در بر داشــت. به عنوان 
شهردار شــهر خالق اصفهان برخود الزم می دانم 
از مردم فهیم شهر شــهیدان در استقبال کم نظیر 
از گردشــگران نوروزی قدردانی کنم. بی گمان اگر 
اصفهان در سال 95 با دستی پر به پیشواز مسافران 
 نوروزی آمد به پشــتوانه تیمی هماهنگ و همدل 
بوده اســت، تیمی که با تالش شبانه روزی و با ایثار 
زمانی کــه باید به خانــواده اختصــاص می یافت، 
شرایطی متفاوت و ویژه برای پذیرایی از میهمانان 
نصف جهان از سراســر کشــور مهیا کرد، ساختن 
شیرین ترین لحظات در سایه امنیت و آرامش تنها 
با فــداکاری این نیروهای انقالبــی و لطف خداوند 
متعال امکان پذیر بود. ســتاد تسهیالت سفر شهر 
 اصفهان تبلــور و نمود بــارز همدلــی و همزبانی 
در شهر اصفهان را در پذیرایی از میهمانان نوروزی 
بــه منصه ظهــور رســاند و نصف جهان در ســال 
جدید با یک جهان هیجان به اســتقبال مسافران 
نوروزی شتافت و مسافران خشــنودتر از هر سال 
اصفهان را ترک کردند. آغاز سال 95 با برنامه ریزی 
دقیق و اجــرای صحیح همراه بود و لــذا نتیجه ای 
 رضایت بخش به همراه داشت، این مهم مبنایی برای 
اجرایی کردن شعار سال » اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل « قرار خواهد گرفت و تیم مدیریت شــهری 
 آغــازی جهادگونه بــرای اجرایی کــردن منویات 
مقام معظم رهبــری و مطالبات مــردم والیتمدار 

اصفهان را در پیش خواهد گرفت.
دکتر مهدی جمالی نژاد
شهردار اصفهان

یادداشت شهردار اصفهان؛

نوروز متفاوت اصفهان با تالش شبانه روزی 
یک تیم همدل و هماهنگ و میزبانی گرم همشهریان
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رییس مجلس شورای اسالمی گفت: هیچ کدام از موشک های 
بالس��تیک تولید ش��ده از س��وی ایران، برای حمل کالهک 
هسته ای طراحی نش��ده اند، بنابراین ماجراجویی های جدید 
غربی ها هیچ مبنای حقوقی نداشته و تنها یک جنجال آفرینی 

تبلیغاتی است.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار نوروزی 
با کارکنان مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت مسئله 
اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور نیازمند 
یک حرکت عمیق و همه جانبه برای تحقق اقتصادی مولد و 
درون زا است، البته برای تحقق این مس��ئله لوازم و مسائلی 
وج��ود دارد که یکی از آنها مس��ئله تحریم های کش��ورهای 
غربی علیه جمهوری اس��المی بود. وی افزود: در زمان اعمال 
تحریم ها، مسائل و مش��کالتی به ویژه باال رفتن هزینه تولید 
 و بروز برخی مش��کالت دیگر در حوزه تولید ایجاد شد، حال 
در مذاکرات هس��ته ای هدف اصل��ی این بود ک��ه تحریم ها 
برداشته ش��ده، این مسئله س��نگی بود که غربی ها بر سر راه 
ملت ایران انداختند و خوشبختانه در سال گذشته همه همت 

کردند تا این سنگ برداشته شد. 
رییس مجل��س تصریح کرد: در ای��ن رابطه بای��د دقت کرد 
همان کشورهایی که در مسیر جمهوری اسالمی ایران سنگ 
انداخته بودند، ممکن است از راه دیگری وارد شده و بار دیگر 
اقدام به سنگ اندازی و اعمال تحریم های جدید از طرق دیگر 
کنند، از این رو باید این اقدامات و موضوعات کامال رصد شود. 
همچنین اینکه رهبر معظم انقالب تاکید کردند که کشورهای 
دیگر باید به تعهدات خود عمل کنند، مسئله به قاعده و بسیار 
سنجیده است. وی ادامه داد: ما می توانیم آمریکایی ها را از در 
 بیرون کنیم، اما آنها به دنبال وارد ش��دن از پنجره هستند تا 
از راه های دیگری تحریم ها را علیه ملت ای��ران اعمال کنند 
که این مسئله نش��ان دهنده لزوم اهمیت هوشیاری، رصد و 

مراقبت از اقدامات آنهاست.
رییس قوه مقننه کش��ورمان یادآور شد: در ش��رایط کنونی 
همدل و یکصدا بودن در داخل کش��ور در مقابل دش��منان 
 امر مهمی اس��ت و این بدان معناس��ت که به جای آنکه افراد 
به جان یکدیگر بیفتند باید در مقابل اجانت هم صدا باشند، 
از این رو این ایس��تادگی و ی��ک صدا بودن موجب ش��د که 
غربی ها در مذاکرات هسته ای عقب نشینی کنند. در شرایط 
کنونی نیز غربی ها مدام به دنب��ال ایجاد ماجراهای جدیدی 
هس��تند که قطعا ما برای مقابله با این اقدام��ات به همدلی، 
ایستادگی و استقامت نیاز داریم. وی در واکنش به اظهارات 
و ادعاهای کشورهای غربی درباره مسئله موشکی کشورمان 
افزود: غربی ها در چند روز اخیر ادعاهای��ی را مطرح و اعالم 
کرده اند که آزمایشات موش��کی ایران باید در شورای امنیت 
مطرح و بررسی ش��ود که این نش��ان دهنده آن است که در 
 این اقدامات سوءنیت وجود دارد، زیرا همان زمانی که بحث 
برچیده ش��دن قطعنامه های ظالمانه مطرح بود، این موضوع 
از سوی کش��ورهای غربی به میان آمد که بحث موشک های 
بالس��تیک ایران نیز باید ش��امل تحریم باش��د. آنه��ا اصرار 
داش��تند که این موضوع در قطعنامه جدید گنجانده ش��ود 

که موش��ک هایی که قابلیت حمل سالح هس��ته ای را دارند، 
 باید ش��امل تحریم ها ش��وند، اما جمهوری اس��المی زیر بار 

این خواسته نرفت.
الریجانی ادامه داد: پس از مخالف ایران این موضوع مقرر شد 
که ایران از طراحی موش��ک هایی با کاربرد هس��ته ای پرهیز 
کند و جمهوری اس��المی به این مس��ئله پایبند است، وقتی 
گفتیم که س��الح مخرب هسته ای را نمی س��ازیم، حال این 
 موضوع یا ساخت بمب بوده یا ساخت کالهک موشک است، 
همان موق��ع این دقت نظر ب��ود که اگر غربی ه��ا بگویند که 
موشک های دارای قابلیت حمل سالح هسته ای، ممکن است 
این مسئله را معطوف به موش��ک های بالستیک ایران کنند. 
بنابراین موضوع طراحی موش��ک هایی با کاربرد هس��ته ای 

مقرر شد.
وی افزود: ادعاها و مسئله سازی جدید غربی ها نشان دهنده آن 
است که آنها یا تازه از خواب بیدار شده یا به دنبال بهانه گیری 
 جدید هس��تند، زیرا هیچ کدام از موش��ک های بالس��تیک 
تولید شده از سوی ایران، برای حمل کالهک هسته ای طراحی 
نشده اند، بنابراین ماجراجویی های جدید غربی ها هیچ مبنای 

حقوقی نداشته و تنها یک جنجال آفرینی تبلیغاتی است.
الریجانی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به اینکه غربی ها 
به دنبال ماجراجویی در رابطه با ایران هستند، باید حواس ها را 
بسیار جمع کرد و دقت نظر بیشتری داشته باشیم تا دشمنان 
نتوانند از پنجره وارد شوند. از طرف دیگر این موضوع بسیار 
دارای اهمیت است که در داخل کشور ساز و کارهای مهمی 

را فراهم کرد تا مردم عالقه مند به کارآفرینی شوند، زیرا قطعا 
توس��عه و توجه به تولید داخل موجب می شود که فشارهای 
خارجی تاثیری بر م��ا نگذارند، اما اگر ب��ه تولید داخل توجه 
کافی نشود، اقتصاد کشور از این فش��ارها تاثیر می گیرد که 
این موضوع همواره از س��وی رهبر معظم انقالب مورد تاکید 
و توجه بوده است. رییس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح 
کرد: هم اکنون حل بسیاری از مشکالت در گرو توسعه تولید 
داخل است، البته سرمایه گذاری داخلی و خارجی می تواند 
به افزایش سرعت روند تولید کمک کند، بنابراین در شرایط 
کنونی هم باید به شگردهای حریف از نظر سیاسی و رفتارهای 
مختلف دقت کرده و هم باید از فضاهای ایجاد شده در شرایط 
کنونی استفاده شود، از این رو همه کمیسیون های تخصصی 
مجلس باید فعال شده و زمینه های سرمایه گذاری در داخل را 
 فراهم کنند. الریجانی گفت: امیدوارم این هوشیاری در تمام 
بخش های کشور به وجود آمده باش��د تا مسیر را به درستی 
دنبال و طی کنیم و با توجه ب��ه تاکیدات رهبر معظم انقالب 
این مسائل در مقام عمل محقق شود. همچنین امیدوارم که 
خداوند سایه رهبری را بر سر ملت ایران مستدام بدارد، زیرا 

راهنمایی های ایشان خیلی به هنگام و ضروری است.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: قطعا پش��توانه 
توفیقات نمایندگان مجلس، کار سنجیده و پشتکار کارکنان 
این نهاد است، بنابراین اگر مجلس شورای اسالمی در سال 95 
می خواهد موفق باشد و وظایف خود را به خوبی انجام دهد، 
این مسئله نیازمند تالش ها و اقدامات کارکنان مجلس است.

وی با تبریک به مناس��بت فرا رس��یدن س��ال جدید گفت: 
امیدوارم همه در سایه الطاف الهی به سعادت دینی و دنیوی 
برسند البته مهم تر از این مسئله آن اس��ت که خداوند دین 
انسان را حفظ کرده و در سلوک دینی ارتقا پیدا کند. از طرف 
دیگر قطعا زحمات کارکنان مجل��س در درگاه الهی مهجور 
است و الزم است از زحمات شما در سال گذشته تقدیر و تشکر 
شود، زیرا س��ال گذشته برای کش��ور و مجلس سالی سخت 
و پرفراز و نش��یب بود و قطعا نمی توان ای��ن دوران را نادیده 
گرفت، زیرا ش��رایط اقتصادی کش��ور هم به لحاظ تحریم ها 
و همچنین به خاطر برخی مش��کالت درونی کشور، وضعیت 
منطقی نداش��ت. الریجانی ادامه داد: حال در شرایط کنونی 
باید زمینه های جدید برای توس��عه کش��ور در داخل فراهم 
ش��ود. البته در این رابطه مخاطراتی هم وج��ود دارد که باید 
هر دوی این موضوعات باید م��ورد توجه قرار بگیرد، از طرف 
 دیگر رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی و س��خنان ابتدای 
س��ال ش��ان تقریبا مولفه های اصلی حرکت کشور را تبیین 
کردند. ایشان اولویت نخست کشور را مسائل اقتصادی اعالم 
کرده که این مسئله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این حوزه 

است که همه باید بر روی آن توافق و تبعیت کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
موتور محرک عزت آفرینی کش��ور، مس��ئله اقتصادی است، 
گفت: اگر ما این حوزه را اولویت اول کش��ور م��ی دانیم باید 
ملزومات آن را رعایت کرده و نباید مس��ائل دیگر را آن طور 
بزرگ کنیم ک��ه در این موضوع مهم س��ایه بین��دازد. یعنی 
 اینکه همه مس��ئوالن چه در دولت، مجلس، ق��وه قضائیه و 
چه در بین رسانه های و افکار عمومی بدانند که عزت و سعادت 
کشور وقتی تامین می ش��ود که فرمایش رهبر معظم انقالب 
درخصوص اهمیت اقتصاد محقق شود. وی افزود: در مجلس 
نیز باید مسئله اقتصاد مقاومتی و درون زا اولویت نخست کارها 
و اقدامات باش��د و در این رابطه باید حواشی را کاهش دهیم. 
در این خصوص نمایندگان محترم در مجلس نهم و دهم باید 
اولویت تصمیم گی��ری های کالن را روی اقتصاد در کش��ور 
قرار دهند و مسائل دیگر کنار گذاشته شود. البته در کشوری 
که مس��ائل مختلف در آن وجود داش��ته و هر کدام از آنها در 
 جای خود ارزشمند است، و همچنین درگیری های مختلف 
 در منطق��ه و صحن��ه بی��ن الملل بای��د یک دس��ته بندی و 
اولویت بندی در کارها صورت بگیرد. الریجانی با اعالم اینکه 
اقتصاد زاینده و مولد، راه حل بس��یاری از مشکالت از جمله 
بیکاری، تورم و بسیاری از مس��ائل دیگر به ویژه آسیب های 
اجتماعی اس��ت، تصریح کرد: به طور حتم اگر اقتصاد کشور 
در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقالب، یعنی تحقق اقتصاد 
مولد و زاینده، صورت بگیرد، به طور حتم در بسیاری از مسائل 
و مشکالت تاثیرگذار اس��ت. البته اینکه مقام معظم رهبری 
اولویت اصلی کشور را مسئله اقتصاد قرار دادند، بدین معنی 
نیس��ت که از موضوعات دیگر غفلت ش��ده، بلک��ه اقتصاد بر 
تمامی موضوعات تاثیرگذار است. به طور مثال مسئله اعتیاد 
به موضوعاتی مانند بیکاری و فقر برمی گردد که اگر اقتصاد 
کشور بهبود پیدا کند، این مسائل و مشکالت کمتر می شوند.

اعالم یک باره لغو سفر رییس جمهور کشورمان به یکی 
از مهم ترین کشورهای اروپایی، سواالت قابل توجهی 
را در پیش روی مخاطبان قرار داد که بررسی آنها خالی 

از لطف نیست.

در حالی که قرار بود، سفر ۱۱ فروردین حجت االسالم 
حس��ن روحانی به اتریش، به عنوان نخس��تین س��فر 
اروپایی رییس دول��ت یازدهم در س��ال 95 در کانون 
خبرهای سیاس��ی نوروزی قرار بگیرد، اعالم یک باره 

لغو این س��فر آن هم تنها چند س��اعت مانده به انجام 
آن، عالمت س��وال ها و گمانه های مختلف��ی را مقابل 
 ایرانیان قرار داد و پای برخ��ی از دولتی ها را به میدان 
اظهار نظر درباره چرایی این اتفاق باز کرد، تا جایی که 
وزیر بهداش��ت دولت روحانی هم تالش کرد تا از این 

غافله عقب نماند.
هشتم فروردین ماه امسال بود که پایگاه اطالع رسانی 
 ریاس��ت جمهوری از س��فر رییس جمهور کشورمان 
ب��ه اتری��ش در روز چهارش��نبه ۱۱ فروردی��ن خبر 
داد. خب��ری که چندی قب��ل نیز، مع��اون ارتباطات و 
 اطالع رس��انی دفتر رییس جمهور، آن را در گفت و گو 
با مهر اعالم کرده بود. در خبر اعالم شده از سوی سایت 
ریاس��ت جمهوری تاکید شد که این س��فر پاسخی به 
سفر رسمی شهریور ماه سال گذشته »هاینس فیشر« 
رییس جمهوری اتریش به تهران اس��ت و در آن، سند 
نقشه راه همکاری های اقتصادی ایران و اتریش نهایی 
می شود. همچنین اعالم شد که هیئتی از کارآفرینان و 
فعاالن بخش خصوصی و عمومی کشورمان، همزمان 
در اتری��ش حضور پیدا کرده و با ش��رکای اتریش��ی و 
اروپایی خود برای توسعه همکاری ها رایزنی و اسنادی 

را نیز امضا می کنند.
 هاینس فیش��ر نیز به عنوان همتا و میزب��ان روحانی،

 9 فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما 
در وین، ایران را کش��وری بزرگ در منطقه ای پرتنش 
 خواند و گفت: ما در عین حال که همبس��تگی خود را  
با اروپا حف��ظ کرده ایم، روابط دوجانبه خ��ود را هم با 

ایران ادامه داده ایم.
میزبان مذاکرات هس��ته ای ایران و ۱ + 5 همچنین با 
یادآوری س��فر اخیر خود به جمهوری اسالمی ایران، 
 تاکید ک��رد که س��فر رییس جمه��ور ایران ب��ه وین، 
به منظور عمیق تر شدن روابط دو کشور انجام می شود.

وی البته نکاتی را هم درب��اره موضوع رفع تحریم های 
ضد ایرانی در پی اج��رای برجام، از جمله مش��کالت 
 رفع تحریم س��وئیفت مطرح ک��رد که در ن��وع خود، 
جالب توجه بود. اما در حال��ی که تیم۱۱۰ نفره تجار و 
بازرگانان ایرانی س��اعاتی قبل از ساعت حرکت رییس 
جمهور، با ی��ک پرواز دیگ��ر عازم وین ش��ده بودند تا 
مقدمات گفت و گوها و توافقات دو طرف را فراهم کنند، 
سفر رییس دولت تدبیر و امید در دقایق پایانی لغو شد! 
دفتر رییس جمهور نیز اعالم کرد که این سفر با توافق 
طرفین و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر و برای 
 تامین شرایط مطلوب تر در خصوص برنامه و توافقات 
مورد نظر دو کش��ور ب��ا هماهنگی میزب��ان، در زمان 

مناسب انجام خواهد شد.

 ناو گروه س��ی و هش��تم نیروی دریایی ارتش پس از پایان ماموریت 75 روزه خود 
 در آب های بین الملل��ی در منطقه یک��م نداجا )بندرعباس( با اس��تقبال رس��می 

امیر سرلشکر عطاء اهلل صالحی فرمانده کل ارتش پهلو گرفت.
امیر دریادار دوم بابک عبداللهی فرمانده ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش 
در این مراس��م گفت: این ناوگروه در مدت ماموریت خود شناسایی ۱۴ مورد یگان 
شناور و پروازی نظامی، رهگیری ۲۸۲ فروند واحد شناور نظامی و غیرنظامی عبوری 
از خلیج عدن و مانیتورینگ راداری ۲۳5 فروند کشتی تجاری و نفتکش در آب های 
بین المللی را با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته رزمی و با دقت باال انجام داده است.

وی در ادامه با اشاره به هفت هزار و6۰۰ مایل دریایی طی شده توسط این ناوگروه، 
افزود: این ناوگروه که دارای بیش از۳۰۰ نفر نیرو بود از ناوش��کن رزمی جمهوری 

اسالمی » شهید نقدی « و ناوهای پشتیبانی بوشهر و الوان تشکیل شده بود.
فرمانده ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش همچنین گفت: حضور در دریاهای 
آزاد عالوه بر اینکه نشانه اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران است، این پیام را نیز 

دارد که برای برقراری امنیت نیازی به حضور نظامی کشورهای دیگر نیست.
دریادار عبداللهی در پایان خاطرنش��ان کرد: فرماندهان و کارکنان ناوگروه س��ی و 
هش��تم نداجا همچنین در مدت یاد شده از بندر دارالس��الم تانزانیا و بنادر صالله و 
مسقط پادش��اهی عمان بازدید کرده و در طی ماموریت خود دو هزار و ۴96 ساعت 
آموزش عملی به دانشجویان دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی )ره( نوشهر 

که همراه ناوگروه اعزام شده بودند؛ ارایه کردند.

به بیان روشن تر باید گفت آمریکا می داند که ایران در هر حال، معامالت خود را 
با ارز دیگری انجام خواهد داد و می گوید اگر نمی توانیم جلوی آن ها را بگیریم، 

چرا به آن ها نپیوندیم ...
 در این گزارش آمده است: » دولت اوباما بسیار مشتاق است که مزایای بیشتری 
را به دش��من اس��رائیل، ایاالت متحده و تمامی کش��ورهای غربی عطا کند و 
اکنون برنامه ریزی م��ی کند تا به ایران کمک کند به دالر آمریکا دس��ت پیدا 
کند؛ موضوعی که باعث می ش��ود این کشور معامالت بیش��تری در بازارهای 
 بین المللی داشته باش��د. «  در ادامه این گزارش آمده اس��ت: » ظاهرا چنین 
امتیاز دهی از س��وی آمریکا به ایران، به خاطر آن اس��ت که ایران مدعی است 

توافق هسته ای مزایای کافی برای این کشور به دنبال نداشته است. «
  این پای��گاه صهیونیس��تی، علت ای��ن رویکرد دول��ت آمریکا را تمای��ل به از 
دست ندادن بازار تجاری ایران دانس��ته و می نویسد: » بسیار تعجب آور است 
که نگرانی بزرگ قوی ترین اقتصاد جهان، این است که ایران از آمریکا ناراضی 
باشد. بلکه باید گفت آمریکا از این نگران اس��ت که ادامه ممنوعیت دسترسی 

ایران به دالر، در نهایت باعث می شود که فعالیت های تجاری این کشور، 
خارج از نظام مالی ایاالت متحده صورت پذیرد. «

 جویش پرس در ادامه می نویسد: » به بیان روشن تر باید گفت آمریکا می داند 
که ایران در هر حال، معامالت خود را با ارز دیگری انجام خواهد داد و می گوید 

اگر نمی توانیم جلوی آن ها را بگیریم، چرا به آن ها نپیوندیم ... «

وزیر امورخارجه بحرین گفته است: گام مهم این است که ایران سیاست خارجی 
خود در قبال کشورهای منطقه را تغییر دهد.

 شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین، گفته است، کشورهای عرب 
حوزه خلیج فارس آماده اند تا با سیاست های ایران در منطقه مقابله کنند.

 وی همچنین به تهران توصیه کرده است که رویکردش را در منطقه تغییر دهد.
  وزیر خارجه بحرین که با ش��بکه خبری » العربیه « وابسته به عربستان صحبت 
می کرد، همچنین هرگونه اختالف با آمریکا در خصوص ایران را رد کرده است. 
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، ماه گذشته به کشورهای عربستان و ایران 
توصیه کرده بود که » راهی موثر برای س��هیم کردن یکدیگر در منطقه « دست 
پیدا کنند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه با این حال گفته است، روابط بحرین با 
واشینگتن همچنان محکم است.  شیخ خالد بن احمد آل خلیفه گفته است: ما به 
ایران و حامیانش در منطقه یک پیام می فرستیم. ما اکنون برای مقابله با )ایران( 
جدی هستیم و برای دفاع از مردم، کشورها، منافع خود و برادران مان در منطقه 
هیچ تردید نداریم، چرا که این امر برای ما حیاتی اس��ت. بحرین طی سال های 
اخیر ایران را متهم کرده اس��ت که در امورداخلی این کش��ور مداخله می کند و  
شیعیان مخالف مس��لح می کند. ایران این اتهام ها را رد می کند. شیخ خالد بن 
احمد آل خلیفه با این حال تاکید کرده است، اگر ایران رویکرد خود را در منطقه 
تغییر دهد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده اند تا دوره تازه ای از روابط 

با ایران را تجربه کنند.

 فرمانده ناوگروه سی و هشتم نیروی دریایی ارتش؛

ناوگروه سی و هشتم در منطقه یکم 
دریایی نداجا پهلو گرفت

آمریکا نگران است بازار ایران را از دست بدهد؛

می توانید موشک های تان را
با دالر آمریکا بفروشید

شیخ خالد؛

برای مقابله با ایران
جدی هستیم

در پی لغو سفر روحانی به اتریش؛

ناگفته های لغو » سفر روحانی « از نا امنی تا ناراحتی؛ مسئله چیست؟

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در خصوص 
 عدم صدور حکم متهمان تعرض پلیس عربستان به دو نوجوان ایرانی گفت:

امام جمعه جده پیش از وقوع این قضیه، انجام این گونه اقدامات را برای مردم 
عربستان مباح اعالم کرده بود.

منصور حقیقت پور در خصوص ع��دم صدور حکم متهم��ان تعرض  پلیس 
عربستان به دو نوجوان ایرانی  اظهار داشت: دستگاه قضا عربستان سعودی 
 کذاب  و دروغ اس��ت. نماینده مردم  در مجلس شورای اس��المی بیان کرد: 
امام جمعه جده پیش از وقوع این قضیه، انجام این گونه اقدامات را برای مردم 

عربستان مباح اعالم کرده بود.
 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: گذشته از این قضیه، عربستان هیچ اراده ای برای برخورد با خاطیان 

فاجعه منا نیز از خود نشان نداده است.
حقیقت پور با بیان اینک��ه نباید برای برق��راری حج هیچ عجله ای داش��ته 
 باشیم، متذکر شد: تا زمانی که شرایط الزم برای حضور حجاج ایرانی فراهم 

نشده است، نباید برای برقراری حج پیش قدم شویم.
 وی افزود: در این شرایط به نظر می رسد که اصال برقراری حج اقدام مساعدی 
نیست. ما باید سعی کنیم شرایط امن برای حجاج ایرانی را فراهم کنیم چون 

نباید اجازه دهیم5۰۰ نفر از حجاج را به راحتی بکشند.
 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: ت��ا زمانی که تضامی��ن الزم برای برقراری امنی��ت و حفظ آبروی 

ایرانیان ندهند، ما نباید عجله ای برای برقراری حج از خود نشان بدهیم.

 عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجل��س در تحلیل 
 جنگ افروزی های عربس��تان در خاورمیانه گفت: س��عودی ه��ا برای فرار 
 از شکس��ت راهبرد جنگ در خاورمیانه را دنبال می کنند که این استراتژی 

در نهایت برای ریاض گران تمام می شود.
محمدرضامحس��نی ثانی گفت: عربس��تان پس از مرگ ملک عبداهلل و روی 
کار آمدن ملک سلمان جنگ افروزی های شاهزاده های تکفیری را در ابعاد 

مختلف در دستور کار قرار داد.
 عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
در ادامه تصریح کرد: رژیم حاکم بر عربس��تان که از درون درحال فروپاشی 
هستند به دلیل ناتوانی رهبران ارشد سعودی در کنترل اوضاع، جنگ طلبی 
در خارج از این کشور و در خاورمیانه را به شکلی غیر انسانی عملیاتی کردند.

 وی گفت: عربس��تان که خود را در جبهه های مختل��ف درگیر جنگ های 
نیابتی کرده است نتوانس��ته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا 
کند. شکست های سریالی عربستان به ویژه در جنگ سوریه و تجاوز به خاک 

یمن با گذشت زمان ابعاد گسترده تری به خود خواهد گرفت.
 نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: عربس��تان به عنوان منبع 
 تمام التهاب های خاورمیانه موجب کشته شدن و نابودی منابع دنیای اسالم 

می شود و این راهبرد در نهایت محکوم به شکست است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: پایبندی ایران به تعهداتش فراتر 
از توافقات رسمی اش با آژانس بوده است.

یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی در بیانیه ای درخصوص 
 اجرای برنام��ه جامع اق��دام مش��ترک )برجام( گف��ت: م��ن در اول آوریل 
در واشنگتن با کشورهای عضو گروه ۳+۳ و اتحادیه اروپا به دعوت باراک اوباما، 

رییس جمهور آمریکا دیدار کردم.
من به رییس جمه��ور اوبام��ا و همچنی��ن ش��ی جین پینگ، رییس جمهور 
چین همچنی��ن رییس جمهور فرانس��وا اوالند از فرانس��ه، دیوی��د کامرون 
نخست وزیر انگلیس، دونالد تاسک رییس ش��ورای اروپایی، جان کری وزیر 
امور خارجه آمریکا، اورس��وال لین وزیر دفاع آلمان، فدریکا موگرینی مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و س��رگئی کیسلیاک س��فیر روسیه درباره 
راستی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران طبق برنامه 
جامع مش��ترک اطالع دادم. من تاکید کردم که اکنون ایران تحت قوی ترین 
رژیم راستی آزمایی هس��ته ای در جهان قرار دارد. این کشور نه تنها توافقات 
 پارلمانی اش با آژان��س را اجرا می کند بلک��ه پروتکل الحاق��ی را نیز اجرایی 
کرده اس��ت. اقدامات شفاف س��ازی که فراتر از تعهدات ای��ران طبق توافق 
رسمی اش با آژانس قرار دارد نیز اجرا شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تجربه و مهارت قابل توجهی در راستی آزمایی هسته ای دارد. ما به طور موثر 
می توانیم مسئولیت های مان را به عنوان چشم و گوش جهان در ایران انجام 

دهیم و به جامعه جهانی تضمینی که می خواهد را بدهیم.
آمانو در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: من یادآور می ش��وم ک��ه این تنها آغاز 
پروسه ای اس��ت که چندین س��ال ادامه خواهد داش��ت. من از گروه ۳+۳ و 
اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت شان در تضمین بودجه مورد نیازی که برای 
فعالیت های مرتبط با برجام در اختیار آژانس قرار گرفته اس��ت درخواس��ت 
کرده ام. برجام یک دس��تاورد روشن برای راس��تی آزمایی هسته ای در ایران 
است. تالش قابل توجهی برای دستیابی به این توافق مورد نیاز بود و تالشی 
مشابه و مستمر نیز برای اجرای آن ضروری اس��ت. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به انجام سهم خود به روش��ی عادالنه و مبتنی بر حقیقت در این میان 

ادامه خواهد داد.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛

 نباید عجله ای برای برقراری حج 
از خود نشان بدهیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛

راهبرد جنگ سعودی
محکوم به شکست است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

ایران فراتر از توافق با آژانس
به تعهداتش عمل کرده است

اخبار
الریجانی در دیدار نوروزی با کارکنان قوه مقننه؛

ماجراجویی غرب در حوزه موشکی 
ایران هیچ مبنای حقوقی ندارد



خبر

ــوم كابينه دولت در ايام  ــهر اصفهان گفت: يك س رييس شوراي اسالمي ش
نوروز به اصفهان سفر كرده و از جاذبه هاي گردشگري اصفهان بازديد كردند.

ــهر ضمن تبريك سال جديد  ــه علني شوراي اسالمي ش  رضا اميني در جلس
ــال « اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل »  با اشاره به نامگذارى سال به عنوان س
ــعادت  ــال جديد را با والدت با س ــوى مقام معظم رهبرى اظهار كرد: س از س
ــرا (س) دخت نبى مكرم پيامبر اعظم (ص)  حضرت صديقه كبرى فاطمه زه
آغاز كرديم و اميدوارم كه امسال تا پايان پر از خير و بركت و رونق اقتصادى و 

معيشتى براى هم ميهنان و همشهريان باشد.
ــهر اصفهان  ــتاد تسهيالت سفر ش ــاره به فعاليت100 درصدي س وى با اش
در ايام نوروز براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي تصريح كرد: مسافران نوروزي 
ــفر داشته اند.  ــهيل س ــتاد تس ــافران از عملكرد س رضايت87 درصدي مس
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اينكه فعاليت ستاد هماهنگي 
ــال 1394 فعاليت خود را در شهر  سفر شهرداري اصفهان از 27 اسفند ماه س
آغاز كرده است، خاطرنشان كرد: امور ستاد هماهنگي سفر شهرداري اصفهان 

با فعاليت شهردار و معاونان شهرداري پيگيري شده است.
ــگري تخت فوالد، صفه و ناژوان  ــه طرح گردش ــاره به اجراي س اميني با اش
ــهرداري اصفهان در سال جاري  در مدت تعطيالت نوروزي در شهرگفت: ش
ــتاي ايجاد شور و نشاط  ــگري در راس با اجراي برنامه هاي تفريحي و گردش

در شهر تالش كرد.
رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان با بيان اينكه افتتاح آكواريوم بزرگ ناژوان، 
باغ پرندگان، باغ خزندگان و باغ پروانه ها و اماكن تفريحي ديگر نقش مهمي 
در جذب گردشگر در اصفهان داشته است، گفت: در روزهاي ابتدايي سال افراد 

بسياري از اين اماكن بازديد كردند.
ــوروز در اصفهان اظهار  ــاره به حضور كابينه دولت يازدهم در ايام ن وي با اش
كرد: يك سوم كابينه دولت در ايام نوروز به اصفهان سفر كرده و از جاذبه هاي 

گردشگري اصفهان بازديد كردند.
اميني با تاكيد بر اينكه همچنين در ايام نوروز امسال يك ميليون و400 هزار 
ــهرداري اصفهان با تعامل و  ــكان پيدا كردند، ادامه داد: ش نفر در اصفهان اس
همكاري با ساير ارگان ها در سطح شهر پذيرايي از ميهمانان نوروزي را انجام 

داد تا سفر خوبي براي ميهمانان نوروزي رقم بخورد.
ــكر از اقدامات و تالش هاي  ــهر اصفهان ضمن تش رييس شوراي اسالمي ش
شهرداري و ارگان هاي فعال مانند آموزش و پرورش، پليس راهور، دادگستري، 
ــروف و نهي از منكر،  ــيج، امر به مع نيروي انتظامي، اوقاف و امور خيريه، بس
ــر اضافه كرد:  ــه هاي ديگ ــي و ادارات و مجموع ــراث فرهنگ اتحاديه ها، مي
ــه موفقي را  ــه ها با يكديگر تجرب ــل و هماهنگي اين مجموع همكاري، تعام
از مديريت شهري در اصفهان از خود نشان داده است.  وي با بيان اينكه سازمان 
ــازمان هاي ديگر شهرداري  ــازمان پارك ها و فضاي سبز و س زيباسازي، س
در ايام نوروز با فعاليت ها و اقدامات خود سبب ايجاد تحول در شهر شده اند، 
تاكيد كرد: اجراي نورپردازي ها و نمادهاي حجمي متعدد در سطح شهر سبب 
ايجاد جاذبه هاي گردشگري و تفريحي براي شهروندان در اصفهان شده است.

رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

جاذبه هاى گردشگرى اصفهان يك 
سوم كابينه را به نصف جهان كشاند

ــهر اصفهان در قالب 11 كميته  ستاد تسهيالت سفر ش
در ايام نوروز خدمات ويژه اى را به مسافران نوروزى ارايه 
ــت كه اين خدمات مورد توجه و تقدير اعضاى  كرده اس

شوراى اسالمى شهر اصفهان قرار گرفت.
ــهر اصفهان از زمستان سال 94  ستاد تسهيالت سفر ش
ــافران نوروزى جلسات مختلفى را  براى پذيرايى از مس
برگزار كرد و بر اين اساس 11 كميته شامل كميته هاى 
ــى، حراست،  ــكان، بازرس ــانى، انتظامى، اس اطالع رس
ــازى، خدمات، حمل و نقل و ترافيك،  فرهنگى و زيباس
ــتيبانى، ادارى  ــى و پش ــوادث، امور عموم ــى و ح ايمن
ــت. عالوه بر پيش بينى  ــده اس ــكيل ش ــنل تش و پرس
ــافران نوروزى،  ــكان مس ــب براى اس محل هاى مناس
ــطح شهر  برنامه هاى تفريحى و فرهنگى متنوعى در س
برگزار شد كه خوشبختانه اين برنامه ها رضايت مسافران 

را به دنبال داشته است.
نوروز 95 با رضايت 87 درصدى مسافران نوروزى 

رو به رو شديم
ــهر اصفهان در  ــتا رييس شوراى اسالمى ش در اين راس
ــالمى شهر اصفهان گفت: نوروز  جلسه علنى شوراى اس
ــال 95 ايجاد شد و خوشبختانه  خوش آب و رنگى در س
با رضايت بيش از 87 درصدى مسافران رو به رو شديم. 
رضا امينى تصريح كرد: اقدامات ستاد تسهيالت سفر و 
رضايتمندى گردشگران نويد آينده روشنى را براى شهر 
اصفهان مى دهد كه مى تواند زمينه رضايتمندى بيشتر 

شهروندان را نيز ايجاد كند.
ــازمان  ــكر از فعاليت معاونت عمران و س وى ضمن تش
ــهيل در اجراى پروژه هاى عمرانى  عمران به جهت تس
ــام نوروز  ــهروندان در اي ــازى عبور و مرور ش و روان س
ــهرى نيز در ايام  ــان كرد: معاونت خدمات ش خاطرنش

نوروز با ارايه خدمات به مسافران سنگ تمام گذاشت.
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار كرد: اقدامات 
ــبانه روزى معاونت فرهنگى و معاونت حمل و نقل و  ش
ــافران  ــد تا خاطره خوبى براى مس ترافيك نيز باعث ش

نوروزى از نصف جهان رقم بخورد.
برنامه هاى تفريحى و شاد حال و هواى نوروز 95 

را متحول كرد
ــيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى  رييس كميس
ــه ضمن تشكر از فعاليت  شهر اصفهان نيز در اين جلس
ــهر اصفهان گفت: نماد همدلى  ستاد تسهيالت سفر ش
ــام نوروز جهت ارايه  و تعامل مديريتى را مى توان در اي
ــتادهاى  ــردم ايران در س ــانى به م بهترين خدمت رس

ــزود: در  ــر آذربايجانى اف ــرد. اصغ ــوروزى مالحظه ك ن
ــى، انتظامى،  ــتگاه هاى اجرايى، خدمات ايام نوروز دس
ــه تكلف مديريتى  ــانه ايى و اصناف بدون هيچ گون رس
ــفرهاى بدون مخاطره  ــعى در ايجاد زمينه سازى س س
همراه با بستر الزم براى سفرهاى شاد و مفرح كردند كه 
اين همدلى و همراهى بسيار ارزشمند و براى اداره شهر 
مفيد به فايده است. وى تصريح كرد: از جمله برجستگى 
هاى برنامه هاى سال 95 در ايام نوروز كه باعث شد فضا 
ــاى طبيعى،  ــهرى در كنار اماكن و ابنيه ه و محيط ش
تاريخى و ميراثى اصفهان حال و هواى ديگرى پيدا كند 
و رضايتمندى باالى مسافران و مردم اصفهان را فراهم 
كند، اجرا و زمينه چينى براى برنامه هاى فرهنگى مفرح 

و شاد ميدانى در فضاهاى عمومى بود.
ــيون فرهنگى، اجتماعى شوراى اسالمى  رييس كميس
ــراى برنامه هاى  ــرد: اج ــان ك ــهر اصفهان خاطرنش ش
متعدد از جمله اجراى موسيقى محلى، نمايشگاه اقوام و 
ــراى برنامه  ــا، اج ــهر روياه ــاد در ش ــاى ش ــه ه برنام
ــازى و  ــبيه س ــى تفريحى در باغ غدير، ش هاى فرهنگ
ــور تاريخى  ــگرى در مح برنامه هاى فرهنگى و گردش
على قلى آقا، جشنواره نوروزى شهر زيبا شهروند سالم 
ــى( ع)، اجراى برنامه معرفى  با ورزش در ميدان امام عل
ــت، تورهاى  ــام دردش ــدان در حم ــل از هنرمن و تجلي
ــگرى و اجراى  ــگرى با اتوبوس هاى ويژه گردش گردش
ــدك، آذين بندى  ــترهاى تفريحى در باغ ف برنامه و بس
ــازى در تمامى سيما و مناظر  و اجراى طرح هاى زيباس
ــى و هويتى  ــته از محتواى فرهنگ ــهرى كه برخواس ش

اصفهان است باعث شد تا زمينه و بستر محيطى شاد و 
مفرح را فراهم كند.

عالى ترين تعامل بين ارگانى در نوروز
ــت و  ــيون بهداش ــين صادقيان رييس كميس غالمحس
ــهر اصفهان نيز اظهار كرد:  ــوراى اسالمى ش سالمت ش
ــهيالت سفر شهر  ــتاد تس كليه ارگان هاى دخيل در س
ــتقبال  ــن تعامل بين ارگانى را در اس اصفهان عالى تري

از مسافران نوروزى در كشور به منصه ظهور گذاشتند.
ــهر اصفهان نيز  ــوراى اسالمى ش نوراله صلواتى عضو ش
اظهار كرد: شهردارى اصفهان در ايام نوروز و روز طبيعت 
ــت تا به نحوى كه  نهايت تالش خود را به كار گرفته اس
ــادابى را  ــت پاكيزگى و ش ــهر نهاي روز 14 فروردين ش

داشته است.
ارايه خدمات نـوروزى بايد كسـب و كار مردم را 

رونق دهد
ــهر اصفهان نيز  وحيد فوالدگر عضو شوراى اسالمى ش
ضمن تشكر از اقدامات ستاد تسهيالت سفر شهر اصفهان 
گفت: ارايه خدمات بايد در حدى باشد كه به اقتصاد شهر 

كمك كند و كسب و كار مردم رونق پيدا كند.
ــازى به خصوص  ــازمان زيباس وى افزود: از اقدامات س
ــب نمادها  ــطح و نص ــواره تقاطع هاى غيرهمس در دي
ــالمى  ــوراى اس ــكر مى كنم. عضو ش و تنديس ها تش
ــتادهاى هدايت و اسكان  شهر اصفهان تصريح كرد: س
ــهر  ــدف آن معرفى ش ــت كه ه ــاى وجود داش غرفه ه
اصفهان بود البته بايد در سال هاى آتى فرهنگ برخى از 

قوميت ها نيز معرفى شود.
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ــتان  ــاورزى شهرس ــره آب و كش ــج نف ــم كميته پن ــق تصمي مطاب
ــده رود ــارى، آب زاين ــوم آبي ــت س ــراى نوب ــد ب ــان مقرر ش اصفه

16 فروردين ماه تحويل كشاورزان شرق اصفهان داده شود.
ــد بر اينكه  ــان با تاكي ــاورزى اصفه ــل كانون خبرگان كش  مديرعام
ــاورزى شهرستان اصفهان شامل  با تصميم كميته پنج نفره آب و كش
ــاورزى،  ــازمان آب منطقه اى، جهاد كش ــدگان فرماندارى، س نماين
ــده  ــى قرار ش ــازمان هواشناس ــاورزى به همراه س نظام صنفى كش
ــار برسد، بيان كرد:  ــد آبش آب زاينده رود در تاريخ 16 فروردين به س
ــاه به داخل مزارع  ــم آب زاينده رود 17 فروردين م مطابق اين تصمي

شرق اصفهان خواهد رسيد.
به گفته اسفنديار امينى، قرار است آب زاينده رود تا اوايل خرداد ماه 

كه نياز آبى غله است، در رودخانه جارى باشد.
ــد زاينده رود  ــوم بازگشايى س وى افزود: حجم اوليه آب در نوبت س
مشابه دوره هاى قبل و برابر 32 مترمكعب بر ثانيه در محل سد آبشار 

است.
ــه اينكه  ــاره ب ــاورزى اصفهان با اش ــون خبرگان كش مديرعامل كان
ــت و تعيين  ــخص نيس ــازى آب مش ــان دقيق رهاس هنوز مدت زم
ــده رود دارد،  ــد زاين ــره س ــارش ها و ذخي ــزان ب ــته به مي آن وابس
ــان پس از 18  ــاورزى اصفه ــج نفره آب و كش ــرد: كميته پن تاكيد ك
ــى دهد و  ــكيل م ــه اى تش ــن دوباره جلس ــخ 16 فروردي روز از تاري
ــد زاينده رود براى تعيين  با توجه به ميزان بارندگى ها و آب پشت س
ــازى آب تصميم گيرى  مدت زمان و تعداد روزهاى باقى مانده رهاس

مى كند.
ــان اينكه هنوز  ــان با بي ــردارى آب منطقه اى اصفه ــره ب معاونت به
ــود،  ــد زاينده رود باز ش ــت چه زمانى دريچه هاى س ــخص نيس مش
بيان كرد: متاسفانه ذخيره سد زاينده رود بحرانى و معادل260 ميليون 

مترمكعب است.
ــاورزى  ــازى آب رودخانه زاينده رود براى كش ــت؛ رها س گفتنى اس
ــام  ــرو انج ــه وزارت ني ــه ابالغي ــاس برنام ــر اس ــان ب ــرق اصفه ش

مى شود.
در سال 94 براى نوبت اول آبيارى دريچه هاى سد زاينده رود در 15 
آبان ماه براى كشت پاييزه كشاورزان شرق اصفهان باز شد و در مرحله 
ــد زاينده رود براى مدت20 روز از اول اسفند 94  دوم دريچه هاى س

بازگشايى شد.
در نوبت دوم كشت پاييزه كشاورزان حدود100 ميليون متر مكعب و 
ــد زاينده رود رهاسازى  در نوبت اول120 ميليون متر مكعب آب از س

شد.
ــد زاينده رود از 15 آبان تا نيمه آذر ماه باز شد  سال 93 نيز دريچه س
ــرقى رودخانه زاينده رود براى كشت پاييزه جريان  و آب در بخش ش
ــد كاهش  ــفند دوباره خروجى س ــوم اس پيدا كرد و از نيمه آذر تا س

يافت.

براى نوبت سوم آبيارى كشاورزان؛

زاينده رود دوباره زنده مى شود

در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان مطرح شد:

شادابى نوروز جلوه خدمت رسانى شهردارى 
را درخشان تر كرد

مديركل ميراث فرهنگى استان اصفهان خبر داد:

رشد 30 درصدى اقامت
 مسافران نوروزى

دبير ستاد راهيان نور مطرح كرد:

اعزام 40 هزار زائر اصفهانى به مناطق 
عملياتى جنوب كشور

شهردار اصفهان در جلسه علنى شوراى شهر:

موتور پروژه هاى عمرانى شهر در سال 95 سرعت مى گيرد

 مديركل ميراث فرهنگى استان اصفهان از رشد30 درصدى ميزان اقامت ها 
در استان اصفهان در مقايسه با نوروز سال گذشته خبر داد.

ــتان اصفهان  ــاره به افزايش ميزان اقامت ها در اس فريدون اللهيارى با اش
در نوروز امسال در مقايسه با سال گذشته، اظهار داشت: طبق آخرين آمار 

دو ميليون و300 هزار مسافر در استان اقامت كردند.
وى ادامه داد: اين آمار نشان مى دهد كه امسال ميزان اقامت ها30 درصد 

بيشتر از سال گذشته بوده است.
ــتان اصفهان با اشاره به تشكيل ستاد نوروزى  مديركل ميراث فرهنگى اس
در اداره كل ميراث فرهنگى استان براى رصد فعاليت ها در حوزه گردشگرى 
ــات ديگرى از جمله  ــتا خدم نوروز و پايش اطالعات، افزود: در همين راس

اطالع رسانى به مسافران در خصوص ابنيه تاريخى استان نيز ارايه شد.
وى به رضايت مسافران از خدمات دريافت شده طى سفر به استان اصفهان 
ــت و گفت: البته آمار دقيق رضايت و عدم رضايت مسافران طى  اشاره داش

روزهاى آتى جمع بندى و اطالع رسانى خواهد شد.
ــندى از هماهنگى صورت گرفته در استان  اللهيارى در پايان با ابراز خرس
ــتگاه هاى مختلف استانى و شهرى براى ارائه خدمات  اصفهان از سوى دس
به مسافران نوروزى، اظهار داشت: با جلساتى كه در اين زمينه از بهمن ماه

ــتيم به برنامه ريزى و  ــته آغاز و تاكنون نيز ادامه داشت، توانس سال گذش
هماهنگى جامعى براى ارايه خدمات به مسافران نوروزى دست پيدا كنيم.

دبير ستاد راهيان نور سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت:40 هزار زائر 
ــفندماه لغايت 15 فروردين ماه براى زيارت مناطق عملياتى  اصفهانى از 15 اس

جنوب كشور اعزام شدند.
ميثم رضوان پور با اشاره به برگزارى اردوهاى راهيان نور در 4 بخش دانش آموزى، 
ــتان اصفهان در  ــهم اس ــت: س ــجويى، نخبگانى و عموم مردم اظهار داش دانش
بزرگ ترين عمليات فرهنگى كشور در سال 1394 و ابتداى سال 1395 حدود 
100 هزار زائر است كه بيش از 16 هزار نفر از اين تعداد به اردوهاى راهيان نور 

غرب كشور و ساير زائران به مناطق عملياتى جنوب كشور اعزام شدند.
ــته لغايت 15  ــال گذش ــفندماه س ــزار زائر اصفهانى از 15 اس وى افزود:40 ه
فروردين ماه سال جارى براى بازديد از مناطق عملياتى، يادمان ها و زيارتگاه هاى 

جنوب كشور اعزام شدند.
دبير ستاد راهيان نور سپاه صاحب الزمان(عج) با بيان اينكه هر كاروان به مدت 2 
روز از مناطق عملياتى بازديد مى كنند، تصريح كرد: سفر زائران به مدت 4 روز و 
با اتوبوس هاى شركت مسافربرى بين المللى « جوان سير ايثار » انجام شده است 
ــهر، شهيد حيدرى دارخوين، شهيد  و زائران در 4 اردوگاه شهيد باكرى خرمش
مسعوديان اهواز و شهداى مدافع حرم شهر شوش اسكان داده شدند. وى با اشاره 
به اعزام روحانى و راوى با كاروان هاى اعزامى گفت: امسال سعى شده است كه 
ــابقه  ــى و راوى زائران را همراهى كنند و از روايان با س تمامى اتوبوس ها روحان

جهت روايت دسته جمعى در يادمان ها استفاده شده است.

ــه علنى شوراى اسالمى شهر گفت: كتاب  شهردار اصفهان در جلس
ــه ريزي هاى  ــم گيري ها و برنام ــزايى در تصمي آمارنامه نقش بس
ــور پروژه هاى  ــه ريزى صحيح موت ــي كند و با برنام مديران ايفا م

عمرانى شهر در سال 95 سرعت مى گيرد.
مهدى جمالى نژاد در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان به 
رونمايى از كتاب آمارنامه شهر اصفهان اشاره كرد و گفت: اين كتاب 
با رويكردى شبيه به رويكرد سال هاى گذشته اما به صورت جامع تر 

تهيه شده است. 
ــه ريزى صحيح تر  ــم اين كتاب در جهت برنام وى افزود: اميدواري
ــه برنامه محورى و  ــهر اصفهان كمك كند تا اصفهان هميش در ش

آينده پژوهى را مدنظر داشته باشد.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به برنامه هاى نوروزى شهردارى 
اين كالنشهر گفت: برنامه هاى نوروزى در اصفهان به دليل همراهى 
ــتان و ديگر نهادهاى مسئول در اين زمينه  و همكارى مديريت اس

به خوبى هرچه تمام اجرا شده است.
جمالى نژاد افزود: بايد توجه داشت كه نوروز صرفا جشن هزار ساله 
ــت و ابعاد و زواياى حمكت آميزى دارد كه بايد به همه  و كهن نيس

آنها پرداخت.
وى با اشاره به اينكه پس از پايان تعطيالت نوروزى موتور پروژه هاى 

ــهردارى اصفهان به حركت درآمده است، تصريح كرد:  عمرانى ش
ــهردارى اصفهان  ــاى عمرانى ش ــار پروژه ه ــال جارى در كن در س

به فرهنگ و هنر نيز توجه ويژه اى خواهد داشت.
جمالى نژاد با اشاره به نامگذارى سال جارى در شهردارى به نام سال 
فرهنگ و هنر خاطرنشان كرد: در سال جديد رويدادهاى فرهنگى 
زيادى را براى شهر اصفهان در نظر گرفته ايم كه مى توان به برگزارى 
ــاره كرد كه در ايام نوروز  برنامه هر هفته تجليل از چند هنرمند اش

اجرايى شده است.

ــال جارى يك  ــت: در 13 روز نوروز س ــهر اصفهان گف ــوراي ش رييس ش
ــن ميان عالوه  ــان اقامت كردند كه در اي ــون و400 هزار نفر در اصفه ميلي
ــت  ــهر روياها توانس ــان پارك ناژوان و ش ــر تاريخى اصفه ــار بى نظي بر آث
ــگر زيادى را به خود جذب كند و رضايت گردشگران را نيز به همراه  گردش

داشته باشد. 
رضا امينى در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان، اظهار كرد: از سال 
73 تاكنون نامگذارى سال ها عموما به اقتصاد اشاره كرده است و اميدواريم 
امسال مسئوالن، مردم و مجموعه كشور حلقه شعارهاى اقتصادى رهبرى 
را تكميل و اين نويد را بدهم كه امسال ايران بيش از پيش رو به جلو حركت 

مى كند. 
ــال جديد تاكيد كردند،  وى با بيان اينكه رهبر انقالب به اقدام و عمل در س
ــاخت بنر به دنبال تحقق  ــعار و س ــال بايد بدون ش ــئوالن، امس افزود: مس
ــمت بهبود معيشت مردم به لحاظ  ايده هاى رهبرى باشند و كشور را به س

رونق و پويايى حركت دهند. 
ــهر اصفهان گفت: نگاه بايد در كشور ايران درون  رييس شوراى اسالمى ش
ــور  ــد و اگر روزگارى غرب برجام را عملى كرد، بايد آنچه را عايد كش زا باش

مى شود به سمت كار و توليد هدايت كرد. 
امينى اضافه كرد: هيئت هاى خارجى كه به ايران سفر مى كنند اكثرا براى 
ــر محصوالت آن ها را  ــت كه اگ فروش محصوالت مى آيند، اما نظر اين اس

به كشور وارد مى كنيم، حداقل فناورى هاى آن ها را هم بياوريم. 

وى به موضوع ويژه خوارى و قاچاق اشاره كرد و ادامه داد: بايد تالش كشور 
ــود چرا كه  ــه آن نگاه نش ــود و جناحى ب ــش ش ــه بيش از پي بر اين مقول

نگاه جناحى به ويژه خوارى دردى را دوا نمى كند. 
ــهر اصفهان به تفاوت ميان رياضت اقتصادى و  ــالمى ش رييس شوراى اس
ــاد مقاومتى وقتى كه بر روى  ــاره كرد و افزود: در اقتص اقتصاد مقاومتى اش
كشور فشار وارد مى شود عكس العمل درون زا همانند پادزهرى بر روى اين 

فشار ريخته مى شود و درواقع تهديدها را به فرصت تبديل مى كند. 
ــان كرد: مجموعا در 13 روز نوروز سال جارى يك ميليون  امينى خاطرنش
ــكنى گزيدند كه از آثار باستانى و پروژه هاى  و400 هزار نفر در اصفهان س
اصفهان ديدن كردند كه در اين ميان عالوه بر آثار بى نظير تاريخى اصفهان 
ــگر زيادى را به خود جذب كند و  پارك ناژوان و شهر روياها توانست گردش

رضايت گردشگران را نيز به همراه داشته باشد. 
ــين صادقيان اظهار كرد: تبليغات شهرى   در اين جلسه همچنين غالمحس
ــود و درواقع بايد  ــان تسهيل ش ــبت به تبليغ كاالهاى آسيب رس بايد نس
ــان يك همگرايى ايجاد شود و  ــيب رس درخصوص عدم تبليغ كاالهاى آس
عمال نسبت به مباحث تبليغى كاالهاى آسيب رسان در شهردارى حساسيت 

ويژه اى ايجاد شود. 
ــالمت اين  ــهر گفت: از معاونت اجتماعى و كميته س ــوراى ش اين عضو ش
ــردازد و اين موضوع را  ــوع ديابت بپ ــت داريم كه به موض معاونت درخواس

در سال جارى جدى بگيرد.
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رضا امينى در جلسه علنى شوراى اسالمى شهرمطرح كرد :

ناژوان و شهر روياها در صدر جاذبه هاي اصفهان



اخبار خبر
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عضو کمیسیون تلفیق گفت: با توجه به اینکه دولت امسال در پی 
ثبات اقتصادی است و در سال 96 نیاز به رای مردم دارد به دنبال 

افزایش قیمت بنزین نخواهد رفت.
 ایرج ندیمی با اش��اره به اینکه افزایش قیمت حام��ل های انرژی 
در الیحه بودجه سال 95 براساس قانون هدفمندی یارانه ها دیده 
نشده است، گفت: البته مجلس دس��ت دولت را در افزایش قیمت 

حامل های انرژی بازگذاشته است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: افزایش 
قیمت بنزین در س��ال 95 اثرات مثبت و منفی می تواند داش��ته 
باش��د که تنها اثر مثبت آن بهبود شرایط زیس��ت محیطی است، 
اما اثر منف��ی افزایش قیمت بنزین در س��ال 95 نب��ود جایگزین 
مناسب است به طوری که به عنوان مثال هنوز حمل و نقل عمومی 
 توان مناس��بی برای اینکه جایگزین خودروهای ش��خصی ش��ود 

نیست.
ایرج ندیم�ی، عضو کمیسیون تلفیق، ادام�ه داد: در ثان�ی افزایش 
 قیمت بنزین اث��رات قیمت��ی را در اقتصاد می گ��ذارد که به نظر 
می رس��د با توجه به اینکه دولت در س��ال 95 به دنب��ال آرامش 
اقتصادی است و در سال 96  نیاز به رای مردم دارد هرگز به دنبال 

افزایش قیمت بنزین نخواهد بود.

همزمان با افزایش تولید نفت ایران و عراق در ماه گذشته میالدی، 
تولید نفت اوپک با افزایش رو به رو شد.

تولید نفت س��ازمان کش��ورهای صادر کننده نف��ت اوپک در ماه 
گذشته میالدی یعنی مارس با افزایش رو به رو شد.

در همین حال تولید نف��ت اوپک در ماه مارس با 6۴ هزار بش��که 
افزای��ش در روز به رق��م 33/09 میلیون بش��که رس��ید؛ این در 
 حالی اس��ت که در نشست ۴ دس��امبر سال گذش��ته میالدی در 
» وین « قرار شد که سقف تولید این سازمان30 میلیون بشکه در 

روز باشد.
همچنین تولید نفت ایران در ماه مارس با۱00 هزار بشکه افزایش 
در روز به رقم 3/۲ میلیون بشکه رسید که از ماه » می « سال ۲0۱۲ 
میالدی به عنوان بیشترین رقم محس��وب می شود، ضمن اینکه 
تولید نفت عراق با۱50 هزار بش��که افزای��ش در روز به رقم ۴/35 

میلیون بشکه رسید.
البته تولید نفت عربستان صعودی با۱0 هزار بشکه کاهش در روز 

به رقم ۱0/۱9میلیون بشکه رسید. 

مدی��ر روابط عمومي س��ازمان هواپیمایي کش��وري از جابه جایي 
بیش از ۲ میلیون و500 هزار مسافر از آغاز سفرهاي نوروزي تا ۱۲ 

فروردین ماه خبرداد.
رضا جعفرزاده با بیان اینکه پروازهاي نوروزي از ۲5 اسفند 9۴ آغاز 
و تا ۱5 فروردین ماه 95 ادامه پیدا مي کند، اظهار کرد: در این ایام 
۴۱ شرکت خارجي و ۱۲ ش��رکت داخلي کار جابه جایي مسافران 
هوایي را بر عهده دارند که از ۲ میلیون و500 هزار مسافر جابه جا 
شده تا ۱۲ فروردین ماه بیش از یک میلیون و۸۲0 هزار نفر داخلي 
 و بقیه خارجي بوده اس��ت. وي با اش��اره به ورود ۲ فروند هواپیما 
به ناوگان هوایي کشور، افزود: در روزهاي اخیر ۲ فروند هواپیماي 
ایرباس3۲0 به چرخه پروازي ناوگان هوایي کش��ور اضافه شده و 
 تعداد صندلي هاي فعال پروازي کش��ور از ۲۷ هزار و ۲۱ صندلي 

به ۲۷ هزار و 3۸۱ صندلي پروازي رسیده است.
مدیر روابط عمومي س��ازمان هواپیمایي کشوري با عذرخواهي از 
مسافران چند پروازي که در ایام نوروز به لحاظ وضعیت نامناسب 
یکي دو فرودگاه غرب کش��ور مش��مول تاخیر و یا کنس��لي پرواز 
شدند؛ گفت: انس��جام به عمل آمده قبل از آغاز پروازهاي نوروزي 
بین ش��رکت فرودگاه هاي کش��ور و ش��رکت ه��اي هواپیمایي و 
عوامل امنیتي و انتظامي مس��تقر در فرودگاه ه��ا، همت و درایت 
ش��رکت ها براي حفظ ایمني و ایجاد تس��هیالت براي مسافران و 
ارائه نرخ بلیت هواپیما از طریق س��ایت هاي رسمي خود و از همه 
مهم تر عنایت مس��افران نوروزي در تهیه بلیت از دفاتر رس��مي، 
 مراجعه و اس��تفاده بهینه از پورتال س��ازمان هواپیمایي کشوري 
www.cao.ir و شرکت فرودگاه هاي کشور www.airport.ir و 
جلب رضایت مسافران هوایي از خدمات این بخش به شمار مي رود.

وي در ادام��ه با بیان اینک��ه تعداد پروازه��ا از۷۷0 پ��رواز در روز 
به ۱0۴5 پ��رواز در این ای��ام افزایش پی��دا کرده اس��ت، تصریح 
 کرد: ف��رودگاه مهرآب��اد از آغ��از پروازه��اي نوروزي ت��ا آخر ۱۱ 
فروردین ماه شاهد انجام پنج هزار و5۴0 پرواز نشست و برخاست 
رکوردار سرویس دهي به مس��افران نوروزي در بین فرودگاه هاي 

پرترافیک کشور بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق؛

دولت امسال به دنبال افزایش قیمت 
بنزین نمی رود

تولید نفت اوپک افزایش یافت

مدیر روابط عمومي سازمان هواپیمایي کشوري اعالم کرد؛

 جابه جایی 2/5 میلیون مسافر 
با هواپیما در نوروز

تراز تجاری ایران از فروردین ماه س��ال ۱39۴ تا پایان 
اس��فندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱39۴ 
کارنامه تجارت خارجی کشور با 9۱6 میلیون دالر مازاد 
تراز تجاری بس��ته ش��د که در تاریخ تج��ارت خارجی 

کشورمان سابقه نداشته است.
در سال ۱39۴، در مجموع به میزان ۴۲ میلیارد و ۴۱5 
میلیون دالر انواع کاال صادر و ۴۱ میلیارد و۴99 میلیون 
دالر نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان دهنده آن است 
که ارزش ص��ادرات کش��ورمان ۱6 و ۱۱ صدم درصد و 
واردات کشورمان ۲۲ و 53 صدم درصد نسبت به سال 

۱393 کاهش داشته است.
از س��وی دیگر این آمار حاکی از آن اس��ت که در سال 
۱39۴ به می��زان ۱۲ میلی��ارد و۷0 میلی��ون دالر ارز 
کمتری نسبت به سال۱393 صرف واردات شده است. 
همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به 93 
میلیون و5۲0 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 35 
میلیون و۷0 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم درصد و ۱۸ و ۴۷صدم 
درصد کاهش داشته است. بر این اساس ما شاهد افزایش 

میانگین قیمت کاالهای صادرات کش��ورمان در س��ال 
گذشته بودیم که از کاهش نسبتا محسوس خام فروشی 
حکایت دارد به طوری که متوسط قیمت هر تن کاالی 
صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴6۱ دالر رسید 
و یک و ۲۲ ص��دم درصد افزایش پیدا ک��رد. همچنین 
متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی به یک هزار و ۱۸3 
دالر رس��ید که 5 درصد کاهش داشته و نشان می دهد 
س��هم مواد اولیه از واردات کش��ورمان در سال گذشته 

افزایش پیدا کرده است.
اقالم عمده کاالهای صادراتی و وارداتی

 بررس��ی اقالم عم��ده کااله��ای صادراتی کش��ورمان 
در س��ال ۱39۴ نش��ان می دهد جایگاه میعانات گازی 
در میان کااله��ای صادراتی به ش��دت افت داش��ته و 
سال گذش��ته 5۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات میعانات 
گازی افت داش��ته و تاثیر قابل توجهی بر افت صادرات 
غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت تاثیر نوسانات 
ش��دید قیمت نفت صورت گرفته اس��ت. با این وجود 
صادرات انواع محصوالت پتروش��یمی و س��ایر کاالها 
با روند کاهش��ی بس��یار کمتری مواجه بوده و فقط ۲ 

درصد کاهش داش��ته اند که البته در ص��ورت تفکیک 
محصوالت پتروش��یمی از سایر کاالها ش��اهد افزایش 
صادرات پتروشیمی ها هم بوده ایم. اما در مجموع عمده 
کااله��ای صادراتی به ترتیب ش��امل گازه��ای نفتی و 
هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ۴ و۴0 
صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با 
س��هم 3 و 9۸ صدم درصدی و قیر با سهم 3 و ۴۷ صدم 
درصدی بوده اس��ت. عمده کاالهای وارداتی کشورمان 
هم به ترتیب ش��امل ذرت دامی با س��هم 3 و 39 صدم 
درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و 9 صدم 
درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و ۷5 صدم درصدی، 
برنج با س��هم یک و 6۴ صدم درصدی و کنجاله سویا با 

سهم یک و 6۲ صدم درصدی قرار دارد.
 عمده ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده

در س��ال ۱39۴ب��ه ترتیب کش��ورهای چی��ن، عراق، 
امارات عرب��ی متحده، افغانس��تان و هن��د عمده ترین 
خریداران کاالهای ایرانی بوده اند که س��هم کشورهای 
امارات عربی متحده و افغانس��تان از کاالهای صادراتی 
ایران در مقایسه با س��ال ۱393 افزایش داشته و سهم 
هند نیز ثابت مانده اس��ت، اما س��هم چین از کاالهای 
صادرات��ی ای��ران بی��ش از ۲3 درصد کاهش داش��ت. 
عمده ترین کشورهای صادرکننده کاال به ایران در سال 
 گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، 
کره جنوبی، ترکیه و سوییس بوده اند که مهم ترین نکته 
در این خصوص کاه��ش ۱۸ درص��دی واردات کاالی 
چینی به کشورمان در سال ۱39۴ بوده است. همچنین 
آمارها نشان می دهد که سهم کشور سوییس به عنوان 
کشوری که محل انجام معامالت کاالهای سایر کشورها 
در آنجا بوده از تجارت خارجی کش��ورمان به میزان 5 
درصد افزایش پیدا کرده و س��هم امارات عربی متحده 
در انجام معامالت کاالهای وارداتی به ایران 36 درصد 

کاهش داشته است.
 واردات خودروی سواری

در سال گذشته یکی از موفق ترین سیاست های دولت در 
جلوگیری از واردات خودروهای باالی۲500 سی سی یا 
لوکس پیاده شد، به نحوی که در سال ۱39۴ با اجرایی 
شدن این سیاست و چشم پوش��ی دولت از درآمدهای 
حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات 
خودروهای باالی۲500 سی سی، واردات خودرو بیش 
از 50 درصد کاهش پیدا کرد و تع��داد 5۱ هزارو 5۲۲ 
دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات 
 خودرو در س��ال ۱393، ۱03 هزار و 9۱۸ دستگاه بود. 
از س��وی دیگ��ر ارزش واردات خ��ودرو ه��م کاه��ش 
 قابل توجهی داش��ت و با ۴۲ و۸0 ص��دم درصد کاهش 
به یک میلیارد و۲30 میلیون دالر رسید. در سال ۱393 
به میزان ۲ میلیارد و ۱5۱ میلی��ون دالر صرف واردات 

انواع خودرو شده بود.
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عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان؛

مسکن قسطی درگیر اما و اگر شد

عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان گفت: هیچ بانکی تاکنون 
تضامین مسکن اقس��اطی را بر عهده نگرفته و از سویی اگر وام 
۱6/5درصد از سوی بانک ها پرداخت شود طرح مسکن اقساطی 
با توجه به کارمزد باالی بانکی تحت الشعاع قرار می گیرد و مورد 
استقبال واقع نمی ش��ود. ایرج رهبر اظهار کرد: با وجود گذشت 
بیش از یک سال از طرح فروش اقساطی، کارمزد 6 درصدی که 
بانک مسکن برای کارگزاری این طرح درخواست کرده نشان می 
دهد ظاهرا این بانک قصد همکاری ندارد و هیچ نشانه ای از اینکه 
بخواهند با کارمزد کمتر تضامین را ب��ر عهده بگیرند دیده نمی 
شود. با این وجود ما همچنان منتظر جواب مثبت بانک مرکزی 
و بانک مسکن هستیم. وی افزود: کارمزد بیش از ۲ درصد برای 
طرح فروش اقساطی منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا سود اقساط 
 ۱۴ درصد اس��ت که با ۲ درصد کارمزد ۱6 درصد می شود. این 
در حالی است که بانک ها اعالم کرده اند تسهیالت بانکی ۱6/5 
درصد پرداخت می کنند و با این وجود فروش اقساطی با استقبال 
مواجه نخواهد شد؛ چون امتیازی نسبت به وام های بانکی ندارد.

 عضو هیئ��ت مدیره کان��ون انبوه س��ازان درخص��وص مذاکره 

 با دیگر بانک ه��ا برای تضمین اعتبارات فروش اقس��اطی گفت: 
با بانک های دیگر هم تا کن��ون به نتیجه نرس��یده ایم؛ چرا که 
 باید از بان��ک مرکزی اس��تعالم کنند. البته به اعتق��اد ما نیازی 
به استعالم نیست؛ چون بانک ها قرار نیست اعتباری اختصاص 

دهند و ضوابط بانکی هم مانعی ایجاد نمی کند.
رهبر ب��ا بی��ان اینک��ه تضامین ف��روش اقس��اطی ب��ا کارمزد 
۲ درصد به نفع بانک هاس��ت تصریح ک��رد: با توج��ه به اینکه 
 گ��ردش مالی بان��ک ها پایین اس��ت و نی��روی انس��انی کافی 
در اختی��ار دارند می توانن��د با طرح فروش اقس��اطی همکاری 
کنند؛ چون نه قرار اس��ت ابزاری اضافه کنن��د و نه احتیاجی به 

نیروی مازاد دارند.
 وی درب��اره ب��ازار مس��کن در س��ال ۱395 پیش بین��ی کرد: 
اگر وضعیت موجود ادام��ه پیدا کند نمی توان رش��دی را برای 
بخش مس��کن متص��ور بود. ه��م اکن��ون بس��یاری از مجتمع 
 های مسکونی فاقد مش��تری هس��تند و با توجه به هزینه های 
 تمام ش��ده باالیی که در س��ال های گذش��ته صرف آنها ش��ده 
نمی توان انتظار کاهش قیمت داش��ت؛ چرا ک��ه در حال حاضر 

قیمت مسکن به کف رسیده است.
عضو هیئت مدی��ره کانون انبوه س��ازان افزود: نش��انه ای برای 
کاهش قیمت مس��کن وج��ود ندارد؛ چ��را که قیم��ت مصالح 
 و دس��تمزد پایین نیامده اس��ت. تنه��ا فاکتوری که م��ی تواند 
هزینه های مس��کن را کاهش دهد زمین است که دولت در این 

خصوص همکاری الزم را صورت نمی دهد.
رهبر با اشاره به طرح کانون انبوه س��ازان برای شکستن قیمت 
زمین خاطرنشان کرد: در س��ال های گذشته ما طرحی داشتیم 
که مردم در ش��هرک های اقماری زمی��ن ارزان قیمت بخرند و 
دولت زیرساخت های الزم را ارایه دهد تا بخش خصوصی اقدام 
 به س��اخت و س��از کند که با گذشت چند س��ال هنوز استقبال 
نشده اس��ت. وی ادامه داد: تمرکز ساخت و س��از هنوز بر روی 
شهرهای بزرگ اس��ت و تا زمانی که این هدف دنبال می شود با 
توجه به شغل و امکانات کافی در کالنشهرها، مردم به کالنشهرها 
هجوم می آورند، اما اگر به شهرهای کوچک توجه صورت گیرد 
نه تنها از بار کالنش��هرها کاسته می ش��ود بلکه قیمت مسکن 

متعادل خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه؛

دولت تکلیفش را با صنعت خودرو روشن کند
به اعتق��اد عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی دولت باید در س��ال جدی��د منافع 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو را اصل ق��رار داده و 
سیاس��ت گذاری صنعت خودرو را براساس نیاز 

مصرف کنندگان انجام دهد.
علی خاکساری با بیان این که در سیاست گذاری 
صنعت خ��ودرو بای��د افزایش تولی��د و واردات 
خودروهای با کیفیت مبنا قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: همچنین سیاس��ت گذاری به گونه ای باید 
 صورت گیرد ک��ه خ��ودرو با قیمت متناس��ب 

با درآمد مردم، تولید و عرضه شود.
 عضو هیئت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی 
با بیان اینکه در س��ال جدید دولت یک بار برای 
همیش��ه تکلیف خودش و مصرف کنندگان را با 
صنعت خودرو را روشن کند، ادامه داد: در سال 
جدید دولت باید اجازه دهد که خودروس��ازان 
خارجی به صورت مستقل از ایران خودرو و سایپا 

به تولید خودرو در کشور بپردازند.
علی خاکس��اری، اف��زود: اگر این اتف��اق بیفتد 
امسال شاهد برداشته ش��دن انحصار از صنعت 
خودرو و تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت 

مناسب و واقعی در داخل کشور خواهیم بود. این 
 عضو هیئت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با 
بیان اینکه خودروس��ازان داخلی باید خود را با 
این تغییرات هماهنگ کرده و رقابت پذیر شوند، 
تصریح کرد:  اگر خودروسازان داخلی نمی توانند 
به اص��الح عملکرد خ��ود بپردازند بای��د از بازار 

خارج شوند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگر در س��ال جدید این 
اتفاقات نیفتد و سیاس��ت گذاری صنعت خودرو 
همچنان به روال سال های گذشته صورت گیرد 
همچنان شاهد تضییع حقوق مصرف کنندگان 
و س��ودجویی تعدادی خودروس��از و قطعه ساز 

خواهیم بود.

در پی تصمیم عربستان اتفاق افتاد؛

کاهش ۳ درصدی قیمت نفت در هفته ای که گذشت
قیمت جهانی نفت در هفته گذش��ته 3 درصد 
کاهش پیدا کرد و در پایان معامالت هر بشکه 
نفت برنت در برابر 3۸ دالر و 6۷ س��نت معامله 

شد.
روز جمعه پ��س از آنکه عربس��تان اعالم کرد 
که اگر ای��ران و دیگر تولید کنن��دگان در فریز 
تولید مش��ارکت نکنند، این کش��ور نیز تولید 
خود را فریز نخواهد کرد، قیمت نفت حدود ۴ 
درصد افت کرد. همچنین آمارها نشان داد که 
مازاد عرضه جهانی نف��ت احتماال افزایش پیدا 

خواهد کرد.
ارزش دالر آمریکا پس از انتشار آمارهای قوی 
تر از حد انتظار از بازار کار این کشور تقویت شد 
و در تضعیف قیمت نفت در نخستین جلسه از 

سه ماهه دوم سال نقش داشت.
بر اس��اس این گزارش، قیمت هر بش��که نفت 
برنت ب��رای تحوی��ل در م��اه ژوئ��ن در پایان 
معام��الت دیروز ب��ا ی��ک دالر و 6۸ س��نت، 
معادل ۴/۱درص��د کاهش ب��ه 3۸ دالر و 6۷ 
س��نت رس��ید. قیمت نف��ت برن��ت در هفته 
گذشته 3 درصد افت داش��ت. برنت سه ماهه 

نخست سال را با 6 درصد افزایش و ماه مارس 
را با ۱5 درص��د افزایش قیمت ب��ه پایان برد.

قیمت هر بش��که نفت خام آمریکا نیز در پایان 
معامالت دیروز با یک دالر و 55 س��نت معادل 
۴ درصد کاهش به 36 دالر و ۷9 سنت رسید. 
قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدییت پس از 
افزایش ۴ درصدی در س��ه ماهه نخست سال 
و ۱۴ درص��دی در ماه م��ارس، در این هفته ۷ 

درصد کاهش پیدا کرد.
قیمت ه��ا واکنش چندان��ی به آم��ار کاهش 
تعداد سکوهای حفاری نفت و گاز آمریکا برای 
پانزدهمین هفته متوالی نش��ان ن��داد. تعداد 
این س��کوها به پایین ترین رقم دس��ت کم از 
 دهه ۱9۴0 تاکنون رس��یده است. پس از آنکه 
تولید کنندگان عمده نف��ت در داخل و خارج 
از اوپک ایده فریز تولید در س��طح ماه ژانویه را 
مطرح کردند قیمت نفت در طی ۲ ماه گذشته 
روندی ترمیمی را طی کرده است. اما شاهزاده 
محمد بن سلمان روز پنجشنبه اعالم کرد که 
بدون مش��ارکت ایران و دیگر تولید کنندگان 

عمده، ریاض به این توافق نخواهد پیوست.

اتفاقی بی سابقه در تاریخ تجارت ایران؛

تراز تجارت خارجی کشور مثبت شد
کاهش 50 درصدی واردات خودرو

رییس اتاق اصناف خبر داد؛

کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز
بازار نوروزی امسال به گفته رییس اتاق اصناف کشور 
از جمله س��ال هایی بود که به دلی��ل فراوانی عرضه 
اقالم پرمصرف، با تخلفات کمت��ری روبه رو بود و در 
 عین حال تخلفاتی ک��ه بعضا گزارش ش��د به دلیل 
نصب نکردن برچس��ب قیمت و عدم ص��دور فاکتور 
بود. علی فاضلی با بیان اینکه نوروز آرامی را پشت سر 
گذاشتیم، اظهار کرد: وفور کاالهای پرمصرف نوروزی 
و توجه به بحث کیفیت، از موارد مهمی بود که منجر به 
کاهش تخلفات شد و با مشکل خاصی مواجه نشدیم.

 بیشتر تخلفات در واحدهای صنفی بدون 
پروانه صورت گرفت

وی با بیان اینکه بیش��تر تخلفات در حوزه واحدهای 
صنفی بدون پروانه صورت گرفت، افزود: البته منکر 
آن نیستم که هیچ تخلفی از طرف واحدهای صنفی 
صورت نگرف��ت، اما نکت��ه مهم کاه��ش قابل توجه 
میزان تخلفات بود. فاضلی همچنی��ن درباره مقابله 
 جدی با قاچاق در س��ال ج��اری نیز گف��ت: با توجه 
ب��ه اینک��ه ممک��ن اس��ت بعض��ی کااله��ا تولید 
داخ��ل نداش��ته باش��ند بای��د در ای��ن زمین��ه 
 تدابیری اندیش��یده ش��ود که ی��ا اج��ازه ورود آنها 
داده ش��ود یا اینکه اگ��ر بنا به دالیلی نبای��د واردات 

ص��ورت گی��رد، قاچ��اق آن نی��ز از طری��ق مرزها 
م��ورد نظ��ارت و کنت��رل بیش��تری ق��رار گی��رد.

 قاچاق در کشور ما نهادینه شده است
رییس اتاق اصناف کشور با اشاره به بحث قاچاق میوه 
تاکید کرد: میوه یکی از کاالهایی است که بدون هدف 
نمی تواند وارد کشور ش��ود چون فاسدشدنی است؛ 
بنابراین به صورت هدفمند وارد کشور شده و توزیع 
می شود و اینکه در زمینه قاچاق میوه فقط چند واحد 
صنفی را خطاب قرار دهیم، کار درستی نیست. وی 
در عین حال تاکید کرد: باید قاچاق از ریشه خشکانده 
 ش��ود، چون این معضل در کش��ور ما نهادینه شده، 
همان طور که بارها عنوان کردم در بحث قاچاق عزم 
جدی را در مجموعه های اجرایی کشور کمتر مشاهده 

کرده ام که باید به این موضوع نیز توجه شود.
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ثبت نام دریافت تس��هیالت بن کارت های الکترونیکی اهل قلم، ویژه نمایشگاه 
کتاب تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ تمدید شد.

افرادی که تاکنون در وب س��ایت اه��ل قلم ثبت نام نکرده ان��د، می توانند برای 
دریافت بن کارت های الکترونیکی ویژه نمایشگاه کتاب به سایت اهل قلم مراجعه 
و ثبت نام کنند. در راستای سیاس��ت  های کلی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسالمی 
مبنی بر حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی کشور برای هدفمند کردن طرح 
 توزیع کارت الکترونیک��ی خرید کتاب بین افراد واجد ش��رایط، نحوه پرداخت 

بن الکترونیک پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری به شرح ذیل است:
بند 1: آن دسته از پدیدآورندگانی که در ۵ سال اخیر در حوزه کتاب بزرگسال 

۲ عنوان کتاب به چاپ رسانده اند کارت بن الکترونیک آنها شارژ خواهد شد.
 تبص�ره 1: پدیدآورن��دگان کلیه کتب درس��ی، کمک درس��ی، آموزش��ی و 
کمک آموزش��ی مقاطع مختلف تحصیلی، راهنمای درسی، مجموعه تست یا 

آزمون از مقطع دبستان تا دکتری مشمول این طرح نخواهند شد.
بند 2: آن دس��ته از پدیدآورندگانی که در ۵ سال اخیر در حوزه کتاب کودک و 
نوجوان ۳ عنوان کتاب به چاپ رسانده اند کارت بن الکترونیک آنها شارژ خواهد 

شد.
 تبص�ره 2: آن دس��ته از پدیدآورندگانی که در گذش��ته کارت بن الکترونیک 
 از خان��ه کت��اب دریافت کرده ان��د مبالغ ب��ه هم��ان کارت واریز خواهد ش��د 
در غیر این صورت پدیدآورندگانی که کارت بن الکترونیک نداشته اند برای آنها 

کارت صادر خواهد شد.
بند 3: آن دس��ته از پدیدآورندگانی که کارت عضویت در انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان و انجمن اهل قلم ایران را دارند کارت بن الکترونیک آنها شارژ 

خواهد شد.
تبصره 3: آن دسته از پدیدآورندگان که کارت عضویت این دو انجمن را دارند 
در صورتی که لیست آنها با شرایط پرداخت بن الکترونیک مغایرت داشته باشد 

مشمول این طرح نخواهند شد.
 در این راس��تا تمام��ی پدید آورندگان  اع��م از مولفان، مترجم��ان و مصححان 
در صورت دارا بودن ش��رایط مذکور می توانن��د با مراجعه به پای��گاه اینترنتی 
http://www.ahleghalam.ir  ب��رای دریافت تس��هیالت اهل قلم در این 

سایت ثبت نام کنند.
بیست  و نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت ماه 

۱۳۹۵ در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

نمایشگاه
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نمایش

پوران درخشنده، کارگردان س��ینمای ایران، نمایش » ناگهان پیت حلبی 
 « به کارگردانی کوروش سلیمانی و نویس��ندگی امیرعلی نبویان را امروز 

در سنگلج افتتاح می کند.
  نمای��ش » ناگه��ان پیت حلب��ی « پیش تر در س��ال ۱۳۹۳، در باش��گاه 
دانشجویان که در اصل س��الن اجتماعات بود، روی صحنه رفت و پس یک 
دوره طوالنی اجرا و فروش مناس��ب، به گفته کوروش سلیمانی، به سبب 
 برنامه های دانش��گاه تهران اجرای آن به پایان رس��ید. نمایش دی ماه ۹۳ 
با حضور بازیگرانی چون مسیح کاظمی، وحید آقاپور، محمد طیب طاهر، 

علی عامل هاشمی، ارسطو خوش رزم، سینا کرمی اجرا شد.
حال پس از گذشت یک و سال نیم، قرار اس��ت این نمایش امروز با حضور 
پوران درخشنده افتتاح شود. این دومین بار است که در تماشاخانه سنگلج 
مراس��م افتتاحیه برگزار می ش��ود. پیش تر نمایش » اندر حکایت ناکامی 
ببری خان « به کارگردانی س��ینا ییالق بیگی و س��لما محسنی با مراسم 

مفصلی افتتاح شد.
 » ناگهان پیت حلبی « داس��تان حضور امیرکبیر در زمان��ه اخیر و مواجه 
 با تغییرات اجتماعی اس��ت که چندان با اخالق و منش امیر تطابق ندارد. 
در اجرای جدید این نمایش مس��یح کاظمی، وحی��د آقاپور، محمد طیب 
طاهر، رامین سیاردشتی، ارسطو خوش رزم، محمدرضا آزادفرد روی صحنه 

می روند که با دو تغییر عمده مواجه بوده است.
کوروش سلیمانی نیز در یادداشتی درباره اثر خود نوشته است: » آبان ماه 
سال پیش وقتی تماشاخانه استاد انتظامی - بر خالف وعده اش - سالن اجرا 
را از ما دریغ کرد، همراهی مرکز تئاتر مولوی چاره س��از شد و به پیشنهاد 
مدیر محترم این مرکز و همکاری عزیزان امور فرهنگی دانش��گاه تهران ما 
مصمم شدیم که » ناگهان پیت حلبی « را در باشگاه دانشجویان که اصوال 
سالن اجتماعات بود به اجرا برس��انیم. در پی اجرای دوباره بودیم تا ضمن 
احترام ب��ه مخاطبین عزیزی که موف��ق به دیدن نمایش ما نش��ده بودند، 
ظرفیت اجراهای » ناگهان پی��ت حلبی « را نیز کامل کنی��م و پروژه را به 
سرانجامی نیک تر برسانیم. جستجوی دوباره برای رسیدن به امکان مجدد 
 اجرا، ما را به تماشاخانه محترم سنگلج رس��اند، جایی که مدیر محترمش 

با شناختی که از اثر داشت زمانی را برای اجرای دوباره ما پیشنهاد کرد. «
این نمایش از ۱۵ فروردین تا ۱7 اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج به نشانی  
پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت روی 
صحنه می رود. طبق برنامه اعالمی نمایش کوروش سلیمانی هر روز به جز 

شنبه ها راس ساعت ۱۹ اجرا می شود.

 مدیر کل میراث فرهنگی و دبیر س��تاد هماهنگی خدمات س��فر اس��تان اصفهان 
از بازدی��د بیش از ۱0 هزار گردش��گر خارج��ی از بناهای تاریخی اس��تان اصفهان 
همزمان با نوروز ۱۳۹۵ خب��ر داد.  فریدون اله یاری، با اعالم ای��ن مطلب افزود: در 
نوروز ۱۳۹۵ برای اولین بار، همزمان با سفرهای نوروزی هموطنان، با حضور خیل 
 گسترده گردشگران خارجی در سطح استان اصفهان مواجه بودیم. وی تاکید کرد: 
تحلیل آمارهای موجود از بازدید بیش از۱0هزار گردشگر خارجی از بناهای تاریخی 

و جاذبه های گردشگری استان حکایت دارد.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر استان همچنین اظهار داشت: جاذبه های تاریخی 
و گردشگری شهرهای اصفهان، کاشان، نطنز، اردستان و نائین از جمله مناطقی بودند 
که مورد استقبال گردشگران خارجی واقع شده اند. اله یاری همچنین تصریح کرد: 
بناهای تاریخی همچون مجموعه جهانی میدان امام )ره(، مجموعه جهانی کاخ موزه 
چهلستون، مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق، مجموعه جهانی باغ فین کاشان، 
مساجد جامع ، نطنز، اردستان و نائین و همچنین بافت تاریخی شهرستان های نائین 

و اردستان از جمله مناطقی هستند که گردشگران خارجی از آنها بازدیدکرده اند.
مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان همچنین اظهار داش��ت: از جمله نکات 
جالب توج��ه در زمینه حضور گردش��گران خارج��ی در ایام ن��وروز، تامین امنیت 
 این گردش��گران اس��ت، به گونه ای که تورهای بزرگ حامل گردشگران خارجی، 
آزادانه در میان خیل عظیم گردشگران نوروزی حضور پیدا کرده و بدون بروز حتی 
یک مشکل جدی، هموطنان و گردش��گران خارجی به یکسان از مواهب سفرهای 

نورزوی در پهنه عظیم استان اصفهان بهره مند شده اند.

خبر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

بازدید بیش از 10هزار گردشگر خارجی
از بناهای تاریخی در ایام نوروز

نمایش » ناگهان پیت حلبی « امروز افتتاح می شود؛

پوران درخشنده
در سنگلج

نگاهی به کتاب سوکورتازاکی بی رنگ و سال های زیارتش اثر هاروکی موراکامی؛

بی رنگی معلق و سکوت وا رفته اش
اگر قرار باشد نویسنده ای عمق برخی از تجارب عاطفی آدمی را در گستره کاغذ 
برای مان به تصویر بکشد، بی شک آثار موراکامی به خوبی از پس آن بر می آید.

در این کتاب بی��ان نویس��نده در نقش گف��ت و گوها و کن��کاش های آدمی 
س��رگردان با خودش و دنیای اطرافش تجلی پیدا می کند و ش��عور منطقی و 
 عاطفی شخصیت های داس��تان، نمادی از تمرکز بر اصل زندگی انسان مدرن 

با تمامی حیرت ها، سرخوردگی ها و اشتباهاتش است.
داستان درباره پسری است )سوکورو( که بعد از اتمام تحصیالت دبیرستانش 
از حلقه دوستان صمیمی اش جدا می شود و به توکیو می رود. پس از مدتی به 
شکلی مبهم چهار دوستش با او قطع رابطه می کنند و همین قضیه باعث می 
شود او خود را فردی کس��ل کننده و خالی از جذابیت برای دیگران بداند، اما 
با اتفاقاتی که برایش رخ می دهد پس از س��الیان سال )شانزده سال( به دلیل 
قطع ارتباط آنها با خویش پی می برد. در ابتدای داس��تان نویسنده، شخصیت 
اصلی را در چارچوبی قرار می دهد که برایش تسلی ناپذیر و خفقان آور است. 
او نمی تواند موجودیت خودش را در خطوطی روش��ن و واضح ترس��یم کند و 
همیشه تنهایی عذاب آوری در زندگی اش حضور دارد. سوکورو زندگی ساکت 
و سازگارش را نتیجه همان گذش��ته ای می داند که به طرزی عجیب برایش 
دردناک شده بود. با این همه گاهی احساساتی متفاوت و سرشار از هوای تازه 
به مثابه بازگشت به نیروی فعال انسانی به سراغش می آمد و باعث شده بود که 
در پی سواالتش برخیزد و کالف تنهایی و سردرگمی اش را آزاد کند.  شخصیت 
اصلی داستان در برهه ای طوالنی از زندگی در تنگنای خودآگاه و ناخودآگاهش 

 سیر می کند و نویسنده توانسته اس��ت این داالن تاریک را در روابط سوکورو 
با جنس مخالف نیز به خوبی توصیف کند. در طی داس��تان متوجه می شویم 
 که بالتکلیفی ه��ای ذهن آدمی، تردید های��ی را به وجود م��ی آورد که تا ابد 
به گونه ای بالتکلیف آن ها را به دوش می کشیم؛ بالتکلیفی نسبت به گذشته، 

روابط عاطفی و احساسات زود گذر و پذیرش دردناک همیشه تنها ماندن!
سرانجام سوکورو در اثر رو به رو شدن با گذش��ته اش در می یابد که بغض ها 
و گره های بازنش��دنی شانزده س��اله چگونه یکی پس از دیگری باز می شوند؛ 
هرچند در گفتمان نویسنده هنوز سوکورو در س��کوت و افسوس به گذشته و 
دوستانش می نگرد. با این حال این رمزگش��ایی باعث شده بود مفهوم وسیع 
زندگی و زنده ماندن را نه در وابستگی های عاطفی اش بلکه در کوچک ترین 
 حس شهودی و لطافت روحی انس��انی و حتی هنری جس��تجو کند، با تلقی 

فکری اش نسبت به زندگی توانسته بود گذشته اش را بپذیرد و ادامه دهد.
» ... ولی تو فرق می کن��ی. تو باید بتوانی از پس چیزی که زندگی س��ر راهت 
می گذارد بربیایی. الزم اس��ت هر قدر می توانی، از نخ منطق اس��تفاده کنی و 
ماهرانه همه چیزهایی را که ارزش زندگی کردن دارند به خودت بدوزی... الزم 
است یک راست چشم تو چشم گذش��ته نگاه کنی، نه مثل یک پسربچه ساده 
دل زخمی؛ مثل یک آدم بزرگ حسابی که روی پای خودش ایستاده. آن هم 
نه برای اینکه چیزی که دلت می خواد ببینی؛ نه برای اینکه چیزی را که باید، 
ببینی. وگرنه بقیه عمرت این بار را همین طوری دنبال سرخودت این ور و اون 

ور می کشانی... «

آیین نکوداشت سید رضا طباطبایی، استاد برجسته 
آواز اصفهان با حضور شهردار اصفهان برگزار 
شد. این مراسم به همت سازمان خالقیت و 
نوآوری شهرداری اصفهان، در حمام تاریخی 
دردش��ت با حض��ور جمع��ی از هنرمندان 
موسیقی و شهردار اصفهان برگزار شد و به این 
هنرمند پیشکوست لوح تقدیر سازمان خالقیت 
و نوآوری منقش به نشان یونسکو اهدا شد. 
اس��تاد س��ید رضا طباطبایی متولد 
س��ال ۱۳۲۳ در روس��تای کربکند 
از توابع برخوار اس��ت. پدرش سید 
اسد ا... تعزیه خوان از بنام ترین اساتید 
هنر تعزیه در خمینی شهر و برخوار بود. س��ید رضا در خانه ای که هنرمندان 
 در آن رفت و آمد دارند به هنر موس��یقی عالقه مند شد و با تشویق های پدر پا 
به این عرصه گذاشت. اولین تجارب حرفه ای خود را در رادیو اصفهان با شهرت 
» معینی « آغاز کرد. او در ابتدا در مراس��م های مذهب��ی در رادیو به خواندن 
اشعار مذهبی همت گمارد و سپس در کالس های آموزشی رادیو به شاگردی 
استاد میرزا محمد قاضی عسگر و استاد مالحسین شرکت کرد. از سال۱۳40 
 که اس��تاد بزرگ تاج، اس��تاد برجس��ته آواز در اصفهان مس��ئولیت تدریس 
کالس های مرکز رادیو را بر عهده گرفت، به ش��اگردی این اس��تاد پرداخت و 

 تا پایان عمر این اس��طوره آواز ایرانی، در محضر وی به کس��ب فیض پرداخت. 
 وی در این سال ها شهرت خود را از معینی به » طباطبایی « تغییر داد و همچنان 
به تحصیل موس��یقی و اجرای برنامه های هنری در رادیو و تلویزیون پرداخت. 
س��پس به عنوان محصل به همراه اس��تاد س��عیدی و جالل قاضی به دانشگاه 
موسیقی فارابی رفت و تا تعطیل ش��دن آن مرکز به فراگیری موسیقی سنتی 
پرداخت. سید رضا طباطبایی نژاد در دهه هفتاد مفتخر به دریافت نشان درجه 
دو هنری شد که معادل فوق لیسانس اس��ت. وی همچنان به فراگیری اصول 
موسیقی پرداخت تا آنکه در اواخر دهه هفتاد به تدریس موسیقی مشغول شد 
و آموزشگاه خویش را تاسیس کرد. تسلط وی به موسیقی اصفهان و ردیف های 
موسیقی آن و همچنین پیروی از سبک آوازی تاج او را به » تاج ثانی « مبدل کرد 
و این لقب توسط اساتید موسیقی به وی عطا شد. یکی از مهم ترین توانایی های 
وی در آواز، مناسبت خوانی است. تسلط وی بر اشعار آیینی وی را به استادی بدل 
کرده که با تکیه بر توانایی موسیقیایی، می تواند در مراسم های مذهبی به بیان و 
ارایه آواز در باب مناسبات بپردازد. استاد در این مراسم با صدای خویش حضار را 
تحت تاثیر قرار داد و با وجود کهولت سن صدای کم نظیر خود را همچون همیشه 
زیبا و رسا به سمع حاضرین رساند و تش��ویق آنان را برانگیخت. در این مراسم 
حسن اکلیلی، بازیگر پیشکسوت اصفهانی نیز حضور داشت. وی باتوجه به محل 
برگزاری این مراس��م که بر روی بام فضای تاریخی حمام موزه دردشت برگزار 
شد، ایستاد و با طنز به استاد گفت: شنیده بودیم در حمام نوای خوش به وجود 

می آید، اما با حضور استاد در بام حمام نیز صدای خوش طنین انداز می شود.

جشنواره جهانی فیلم فجر اولین رویداد سینمایی 
 سال ۹۵ اس��ت که از یکم تا شش��م اردیبهشت ماه 

در تهران برگزار می شود.
س��رانجام بعد از مدت ها بحث و نظر، اردیبهش��ت 
س��ال گذش��ته بخش ملی و بین الملل جش��نواره 
فیلم فجر ب��رای اولین بار تفکیک ش��د، اتفاقی که 
واکنش های زیادی را هم به همراه داشت که از نفس 
این جدایی تا چگونگی برگزار شدن بخش بین الملل 
 را در بر می گرف��ت، واکنش هایی که س��رانجام آن 
به انتقادات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در اختتامیه این جشنواره رسید.
گمان می رف��ت وجود بعض��ی انتقادها و س��ختی 
برگزاری جداگانه کار باعث بشود برگزاری جشنواره 
امس��ال به روال قبلی برگردد، اما انتش��ار فراخوان 
جشنواره فیلم فجر در ش��هریور سال گذشته نشان 
داد که جشنواره سی و چهارم هم به سیاق جشنواره 
قبلی اش، بخش ملی و بین الملل جداگانه ای دارد، 
البته با ی��ک تفاوت، یک نام برجس��ته در صدر این 

جشنواره قرار گرفته بود.
در این میان حذف ن��ام » فجر « از بخش بین الملل 
سینمای ایران در این فراخوان واکنش های بسیاری 

را به همراه داش��ت و برخی ای��ن کار را غیرمتعارف 
خواندند، تا اینک��ه با ورود یک ب��اره وزیر فرهنگ و 
ارشاد نام فجر به جشنواره بین الملل سینمای ایران 
بازگشت تا در نهایت با عنوان رس��می » جشنواره 

جهانی فیلم فجر « کارش را شروع کند.
س��ی و چهارمی��ن دوره جش��نواره جهان��ی فیلم 
 فجر، به دبی��ری رض��ا میرکریمی از اول تا شش��م 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار می شود. 
در روزهای برگزاری جش��نواره جهان��ی فیلم فجر 
سه طبقه ۵ و 6 و 7 پردیس چارس��و، به عنوان کاخ 

جشنواره خواهد بود.
مسئوالن برگزاری این دوره از جشنواره پیش بینی 
کردند ک��ه در مجموع۱70 ت��ا۲00 مهمان در این 
جش��نواره حضور داش��ته باش��ند، ضمن این که از 
رسانه های مهم دنیا خبرنگارانی هم دعوت شده اند. 
میهم�ان ه���ای دعوت ش��ده خارجی جش��نواره 
امسال، در هت�ل فردوسی و مرکز شهر تهران مستقر 

می شوند.
رضا کیانیان مدیر کاخ جش��نواره جهانی فیلم فجر 
در مورد دالیل این اقدام گفته بود: در جشنواره های 
قبلی بهترین هتل ه��ا در مرتفع ترین مناطق برای 

میهمان��ان در نظ��ر گرفته می ش��د و این مس��ئله 
باعث می ش��د میهمان ها متفرق باش��ند و کسانی 
 که می خواهند با آنها گفت وگویی داش��ته باش��ند، 
دست شان به آنها نرسد. برای این بخش فکری شد 
که تمام میهمان ها در هتل فردوسی مستقر  شوند و 
به جاهای دیگر شهر نروند. در واقع میهمانان در قلب 
تهران و مرکز شهر هستند. در مسیر هتل تا پردیس 
چارسو ۱8 �� ۱7 موزه مهم سر راه شان وجود دارد و 

به این صورت بهتر تهران را می شناسند.
در این دوره از جشنواره فیلم فجر۱۲ فیلم خارجی 
و۳ فیلم ایرانی در بخش مسابقه بین الملل با عنوان 
سینما سعادت رقابت می کنند. بین هر سانس یک 
فیلم کوتاه ایرانی ش��امل انیمیشن، مستند و کوتاه 

نمایش داده می شود.
پانورامای فیلم های کش��ورهای آسیایی و اسالمی 
)جلوه گاه شرق( یکی از بخش های جنبی جشنواره 
بی��ن المل��ل اس��ت و رقابتی نیس��ت. جش��نواره 
جش��نواره ها )ج��ام جهان نما(، نمایش ه��ای ویژه 
)مس��تندها و یادبودها(، مرورها و بزرگداش��ت ها، 
دارالفنون )باشگاه اس��تعدادیابی جش��نواره فیلم 
فجر با حضور برخی فیلمس��ازان ج��وان منطقه(، 
برنامه های دانشجویی، کالس درس اساتید، کارگاه 
آموزشی و هم اندیشی از دیگر بخش های جنبی این 

دوره از جشنواره است.
سال گذشته بنای بازار فیلم بر عرضه آثار سینمای 
ایران بود و به گفته برگزارکننده دوره قبلی جشنواره، 
بیش از۲00 اثر از صاحبان فیلم ها و تهیه کنندگان 
سینمای ایران در بخش های بلند، کوتاه، مستند و 
انیمیش��ن در غرفه هجدهمین بازار فیلم جشنواره 
فیلم فجر عرضه شد. امس��ال نوزدهمین دوره بازار 
فیلم به ش��کلی کیفی تر و در ح��دود۵0 غرفه برپا 
می ش��ود و مثل سال گذش��ته تمرکز بر عرضه آثار 

ایرانی در بازار فیلم است.
یکی از مهم ترین نقدهایی که نس��بت به دوره های 
پیشین بخش بین الملل جشنواره بین المللی فجر و 
به ویژه بازار فیلم فجر وارد بود، فروش بسیار اندک 
در این بازار بود. میهمانان تکراری هر دوره جشنواره 
فیلم فجر، در س��فر به پایتخت ایران حتی به اندازه 
هزینه بلیت ش��ان نیز اقدام به خرید کپی رایت یک 

فیلم نمی کردند.
سال گذش��ته که گزارش��ی کامل و مدون از میزان 
فروش و دس��تاورد س��ینمای ایران در ب��ازار فیلم 
برای رسانه ها ارایه نش�د، ش��اید با مدیری�ت جدید 
این دوره از جش��نواره با اعالم فهرست و رقم دقیق 
فروش فیلم های ایران��ی در انتهای نوزدهمین بازار 
 فیل��م، کیفیت و کمی��ت دس��تاوردهای این دوره 

از بازار مشخص شود.

شهردار اصفهان در آیین نکوداشت اس��تاد برجسته آواز اصفهان گفت: 
سال آتی سال فرهنگ در اصفهان خواهد بود.  نباید اجازه دهیم رود هنر 

اصفهان مانند زاینده رود خشک شود.
 مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تاکنون با برگزاری مراسم های 
متعدد تجلیل از هنرمندان خالق، نسبت به تجلیل از هنرمندان و اساتید 

پیشکسوت رشته های مختلف هنری در اصفهان اقدام کرده است.
ششمین آیین نکوداش��ت هنرمندان خالق با تجلیل از استاد سید رضا 
طباطبایی از اساتید برجسته آواز اصفهان برگزار شد. شهردار اصفهان 
که در این مراسم حضور داشت گفت: شهرداری سال گذشته هر هفته 
افتتاح پروژهای عمرانی را دنبال می کرد و در عین حال شعار شهرداری 
در عرصه مدیریت این بود که کار ش��هرداری تنها ساخت و ساز نیست. 
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: شهرداری امسال را به عنوان سال فرهنگ 
معرفی کرده است و در سال جاری قرار است مقوله فرهنگ را به جدیت 

دنبال کنیم.
وی افزود: ش��هر اصفهان از جهت هنره��ای مردمی، ش��هر خالق نام 
 گذاری شده و دلیل آن وجود استوانه های ارزشمندی به نام هنرمندان 
بوده است که برای شهر اصفهان به نوعی گوهرهای ارزشمندی هستند 

که باید از آنها تقدیر شود.
جمالی نژاد حمایت از هنرمن��دان را یک اصل مهم بر ش��مرد و اظهار 
داشت: ما برای آنکه رودخانه هنر در اصفهان مانند رودخانه زاینده رود 
خشک نشود، می بایست از مرحله ش��عار به مرحله عمل در حمایت از 
هنرمندان برس��یم و این امر نیاز به برنامه ریزی و آشنایی با آنان دارد. 
امسال به صورت پیوس��ته و هفتگی از هنرمندان رش��ته های مختلف 
تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد. ش��هردار اصفهان تش��ویق جوانان 
به ادامه راه هنرمندان را بسیار ضروری دانس��ت و گفت: اگر جوانان ما 
بفهمند که شهر و مدیریت شهری ما برای هنر ارزش قائل است، مشتاق 
خواهند شد تا در زمینه های مختلف هنری وارد شوند و با حضور خود 
در عرصه های هنری راه هنر اصفهان را ادامه دهند. وی از تشکیل اتاق 
فکرها و کارگروه های مختلف خبر داد که برنامه ریزی های تخصصی در 

پیشبرد هنر در شهر اصفهان بر عهده خواهند داشت.

انتش��ارات صهبا دو درس گفتار جدید را در روزهای پایانی سال ۹4 منتشر کرد که 
یکی از آنها به خاطرات مقام معظم رهبری از آزادسازی سوسنگرد اختصاص دارد.

انتشارات صهبا در روزهای پایانی سال ۹4 دو درس گفتار از مجموعه درس گفتارهای 
خود را منتش��ر کرد که یکی از آنها با عنوان » خاطرات جبهه ۱ « منتشر شده است. 
این اثر به خاطرات مربوط به آزادسازی سوسنگرد و نامه مهم آیت اهلل خامنه ای در آن 

زمان است که از بیانات ایشان استخراج و منتشر شده است.
این اثر یازدهمین عنوان از درس گفتارهایی است که انتشارات صهبا درباره مقام معظم 
رهبری منتشر کرده است. اثر حاضر حاصل مصاحبه ایشان با شبکه دوم سیماست. 

قرار است عناوین دیگری نیز از خاطرات ایشان در همین قالب به چاپ برسد.
اثر دیگری که صهبا در این مجموعه به چاپ رس��انده، به بیانات مقام معظم رهبری 
درباره ش��هریار اختصاص دارد که کمتر رسانه ای شده اس��ت. همچنین در این اثر 
مجموعه ای از سروده ها و دست نوشته هایی که شهریار خطاب به رهبر معظم انقالب 
 نوشته نیز منتش��ر ش��ده اس��ت و در اختیار عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی قرار 

گرفته است.
فروش اینترنتی این عناوین در پایگاه اطالع رسانی این انتشارات میسر شده و قرار است 
که این دو گفتار برای نخستین بار در بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران که در روزهای ۱۵ الی ۲۵ اردیبهشت  در شهر آفتاب برگزار می شود، توزیع شود.

در حمام تاریخی دردشت؛

آیین نکوداشت استاد آواز اصفهان برگزار شد

شهردار اصفهان:

نباید اجازه دهیم رود هنر اصفهان 
مانند زاینده رود خشک شود

تمدید مهلت ثبت  نام بن کارت های 
اهل قلم ویژه نمایشگاه کتاب

از سوی انتشارات صهبا؛

 » خاطرات جبهه « مقام معظم رهبری 
به بازار کتاب آمد

اخبار

سی و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر؛

در انتظار اولین رویداد مهم 
سینمایی سال ۹۵
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آگهى تجديد مناقصه 

ــاس ماده 5 آيين نامه مالى شهرداريها و به  ــهردارى درچه در نظر دارد بر اس ش
استناد مجوز شماره 94/822/ش مورخه 94/10/7 شوراى اسالمى شهر درچه 
نسبت به تهيه و خريد، حمل و پخش آسفالت (جهت لكه گيرى و ترميم ترانشه 
ــر آگهى مناقصه اقدام نمايد لذا پيمانكاران واجد  معابر سطح شهر) از طريق نش
داراى صالحيت فنى و رتبه بندى مى توانند ازتاريخ درج آگهى تا ساعت 14 روز 
چهارشنبه مورخ 95/1/25 جهت تحويل مدارك به امور مالى شهردارى درچه 

مراجعه نمايند. 
على اكبر محمودى - شهردار درچه 

نوبت دوم 
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تمهيدات ويژه براى پيشگيرى از ويروس زيكا

وضعيت نگران كننده حسين عسكرى 
براى المپيك ريو

جهت شركت در رقابت هاى جهانى؛

تيم شمشيربازى سابر ايران  به برزيل مى رود

سيرى در دنياى ورزش

ــار بازى  ــا انجام چه ــگ برتر ب ــارم لي ــت و چه ــه بيس هفت
ــتان و ــتقالل خوزس ــايد ديدار اس ــد. ش ــه پايان مى رس ب
ــتقالل تهران را بتوانيم حساس ترين بازى ليگ پانزدهم  اس

بناميم كه در اين هفته برگزار مى شود.
ــتين بازى هاى ليگ برتر در سال جديد  با وجود اينكه نخس
روز پنج شنبه با ديدار سه تيم آسيايى ايران انجام شد، بدون 
شك حساس ترين بازى هاى اين هفته را سه تيم باالنشين 

جدول انجام مى دهند.
استقالل خوزستان – استقالل تهران

تقابل دو استقالل كه اتفاقا با اختالف يك امتياز در رتبه هاى 
ــايد تاثيرگذارترين  ــم قرار دارند، داغ ترين و ش اول و دوم ه
ــداى ليگ  ــم از ابت ــد. هر دو تي ــگ پانزدهم باش ــازى لي ب
ــرده اند و معموال صدر جدول  ــبتا با ثباتى را طى ك روند نس
ــده است. هر دو تيم نخستين بازى  بين دو تيم رد و بدل ش

رسمى خود را درسال 95 برگزار مى كنند.
ــارم مى تواند  ــت و چه ــتان در هفته بيس ــتقالل خوزس اس
با شكست شاگردان مظلومى به صدر جدول صعود كند و از 
ــپوليس به صدر جدول هم فاصله بگيرد.  خطر نزديكى پرس
ــال 94 انجام شد،  ــوم كه در س ــت و س آن ها در هفته بيس
ــتقالل خوزستان  ــت دهند. اس ــتند راه آهن را شكس توانس
ــتقالل  در حال حاضر با 42 امتياز در فاصله يك امتيازى اس
ــن ميدان ــر اي ــوى ديگ ــا در س ــرار دارد. ام ــين ق صدرنش
ــختى صدر  ــان داده به س ــتقالل تهران قرار دارد كه نش اس
ــته هم  ــد. در هفته هاى گذش ــت مى ده ــدول را از دس ج
ــوزى  تيم هاى ديگر ثابت كرده اند كه در صورت فرصت س

شاگردان مظلومى تمايلى به صدرنشينى ندارند.
 پرسپوليس – سياه جامگان مشهد

شاگردان برانكو ايوانكويچ در هفته جارى شانس بزرگى براى 
نزديكى به صدر جدول دارند. آن ها از طرفى در اين هفته با 

تيم قعرنشين سياه جامگان ديدار مى كنند كه در بازى رفت 
ــهد موفق به شكست اين تيم شده اند. پرسپوليس  و در مش
تا اين هفته با 39 امتياز در رتبه سوم قرار دارد و در صورت 

شكست هم اين رتبه را از دست نمى دهد.
ــتانه  ــاگردان برانكو در تعطيالت ليگ برتر دو ديدار دوس ش
ــازى با پيروزى اين تيم  ــان برگزار كردند كه هر دو ب در عم
ــه رخ حريفان  ــا آمادگى باالى خود را ب ــه پيدا كرد ت خاتم
بكشند. پرسپوليس اين شانس را دارد كه با كسب سه امتياز 
ــتقالل خوزستان براى  ــهدى و شكست اس ديدار با تيم مش
ــه دوم صعود كند،  ــم به رتب ــار در ليگ پانزده ــتين ب نخس
ــاوى دو  ــد بهترين نتيجه براى آن ها تس اما به نظر مى رس
ــد. در سوى ديگر ميدان شاگردان  تيم باالنشين جدول باش

ــل دوم به طور  ــه در نيم فص ــرار دارند ك ــاد كاظمى ق فره
ــاى جدول را دارند  ــده اند و قصد فرار از انته ــل احيا ش كام
ــا20 امتياز در تعقيب ملوان  ــياه جامگان در حال حاضر ب س
23 امتيازى است و مى تواند با پيروزى در اين مسابقه بسيار 
ــخت بيش از گذشته از موقعيت سقوط به ليگ يك فرار  س

كند.
 راه آهن – نفت تهران

ــزار مى كنند.  ــه را دو تيم تهرانى برگ ــر بازى اين هفت ديگ
ــر دو تيم به  ــت، اما ه ــم كامال متفاوت اس ــت دو تي وضعي
ــت كه  ــازى نياز دارند. راه آهن مدت هاس ــه امتياز اين ب س
ــى دارد و تغييرات  ــقوط به ليگ يك گام بر م ــير س در مس
ــا نشده است.  ــكل گش پى در پى مربى هم براى آن ها مش

ــال جديد هم بازيكنان اين تيم به دليل  حتى در روزهاى س
ــايد وضعيتى  ــت به اعتصاب زدند و ش ــكالت مالى دس مش
ــته باشند.  ــين داش ــتقالل اهواز قعرنش به مراتب بدتر از اس
ــت و شايد راه آهن  ــى غير قابل پيش بينى اس فوتبال ورزش
هم در ديدار با نفت نتيجه غير قابل تصور را رقم بزند و پس 
از هفته ها ناكامى طعم پيروزى را بچشد. آن ها با 18 امتياز 
ــايپا و  ــت س در رتبه پانزدهم قرار دارند. نفت تهران با شكس
ــيدن به رتبه چهارم را دارد. شاگردان  ذوب آهن شانس رس
ــال  ــا منصوريان تمرينات خود را به طور مرتب در س عليرض
ــاز راحت را از  ــه امتي ــد انجام داده اند و مى توانند س جدي
ــد. دو ملى پوش  ــب كنن ــم نه چندان آماده راه آهن كس تي
ــد و آمادگى خود را  ــان به ميدان رفتن ــت در بازى با عم نف

هم نشان دادند.
 پديده – استقالل اهواز 

پديده را بايد بى دغدغه ترين تيم ليگ برتر ناميد. بى دغدغه 
ــقوط به ليگ پايين تر. آن ها  ــهميه يا س ــب س از نظر كس
در حال حاضر با30 امتياز در رتبه يازدهم قرار دارند و پيروزى 
ــدول رده بندى  ــود آن ها در ج ــاوى هم موجب صع يا تس
ــاگردان رضا مهاجرى با وجود مشكالت مالى  ــود. ش مى ش
زياد، در اين فصل عملكردى مانند فصل گذشته داشته اند.

ــب پيروزى  ــس از مدت ها ناكامى در كس ــتقالل اهواز پ اس
ــد  ــال 94 برگزار ش ــن هفته از ليگ برتر كه در س در آخري
ــاگردان جوان  ــد. ش ــت دهن ــن را شكس ــتند راه آه توانس
ــل دوم و زير و رو  ــس از نيم فص ــياوش بختيارى زاده پ س
شدن تركيب تيم نمايش خوبى در بازى هاى گذشته داشته 
ــتقالل تهران و ذوب  ــد تيم هاى مانند اس ــته ان اند و توانس
ــن را هم متوقف كنند. پيروزى در اين بازى تاثير زيادى  آه
ــانزدهم  ــت آن ها ندارد چرا كه باز هم در رتبه ش در وضعي

جدول باقى مى مانند.

ــكا در برزيل  ــيوع ويروس زي ــى المپيك در مورد ش ــن الملل  كميته بي
ــورهاى عضو  ــك به تمامى كش ــكاران اعزامى به المپي و نگرانى ورزش
اطمينان خاطر داد. كميته بين المللى المپيك با ارسال نامه اى به تمامى 
ــكا در محل  ــورد تهديد ويروس زي ــيون هاى بين المللى، در م فدراس

برگزارى بازى هاى المپيك 2016 برزيل، اعالم كرد:
ويروس زيكا يك موضوع جهانى است و سازمان بهداشت جهانى به همراه 
متخصصان، هدايت و مسئوليت اين موضوع را به عهده دارند. مسئوالن 
ــانى از توصيه هاى  ــل اطالع رس ــو 2016، به دلي برگزارى المپيك ري
سازمان بهداشت جهانى، همكارى نزديكى با كميته بين المللى المپيك 
ــگيرى هاى الزم را در محل اين بازى ها انجام  و پاراالمپيك دارد و پيش
ــكى  خواهند داد. همچنين عالوه بر تمامى اين تمهيدات تيم هاى پزش
در محل رقابت ها حضور خواهند داشت تا پيگير مسائل باشند. مطمئن 
ــتيم كه بازى هاى المپيك 2016 ريو به بهترين نحو برگزار خواهد  هس

شد و مشتاقانه منتظر حضور شما در اين رقابت ها هستيم.
ــان منتقل  ــه به بدن انس ــود ويروس زيكا از طريق يك پش گفته مى ش

مى شود كه هيچ واكسنى براى درمان آن وجود ندارد.

ركابزن ملى پوش ايران گفت: هنوز مصدوميتم بهبود پيدا نكرده است، 
مشغول مدارا كردن با آن هستم تا ببينم شرايطم به چه شكل خواهد بود 

تا تصميم نهايى را بگيرم. 
حسين عسكرى كه به دليل مصدوميت در تور تايوان شركت نكرد، هنوز 
ــت و پنجه نرم كردن با مصدوميت قديمى خود است و  هم درحال دس
ــى تواند براى المپيك ريو  وضعيت او اين نگرانى را به وجود آورده كه م

آماده شود يا خير.
ــى كه دارم هنوز  ــكرى درباره آخرين وضعيت خود بيان كرد: زخم عس
ــر روى دوچرخه  ــاعت كه ب ــدا نكرده و 3-2 س ــور كامل بهبود پي به ط

مى نشينم مشكلى ندارم، اما اگر طوالنى مى شود واقعا اذيت مى شوم.
او ادامه داد: البته سهل انگارى از خودم بود زيرا اين زخم قديمى است، اما 
واقعا فرصت نداشتم كه به آن رسيدگى كنم زيرا تور اندونزى را داشتيم 
و پس از آن در تور چين شركت كرديم. اكنون با ليزر مقدارى از زخم را 
ــده است. پزشك مى گويد اگر عمل جراحى  برداشته اند و زخم بسته ش
ــوم بايد مقدار زيادى از زخم را بردارند كه بهبود آن نيز زمان مى برد.  ش
در حال حاضر مشغول مدارا كردن با آن هستم تا ببينم چه مى شود. من 
حتى براى تايوان نيز آماده بودم، اما وقتى تمريناتم را بيشتر كردم، دردم 
شدت پيدا كرد و نتوانستم به تور بروم. عسكرى در پاسخ به اين پرسش 
ــت، تصريح كرد: بله.  ــرايطى كه دارد براى المپيك نگران نيس كه با ش
خودم دوست دارم در المپيك صرفا شركت كننده نباشم و نتيجه بگيرم. 
ــيدن به اين هدف نيز برنامه هاى خوبى داشتم. اكنون نيز بايد  براى رس
مدارا كنم تا ببينم شرايطم به چه صورت است و تصميم نهايى رابگيرم. 
فعال تمرينات هوازى و كار با وزنه را انجام مى دهم. اگر بهتر شوم در تور 
ــركت مى كنم. اگر هدف فقط اين باشد كه در المپيك  آذربايجان نيز ش
شركت كنيم و به خط پايان نرسيم يك ركابزن 18 ساله را هم مى توانند 
به بازى ها ببرند. او در مورد حضور تيم پيشگامان در تور ايجن گفت: به 
احتمال زياد تيم در تور ايجن شركت مى كند زيرا به امتياز آن نيازداريم. 
البته ممكن است يكى دو نفر از ركابزنان به همراه تيم نروند و خود را براى 

تور آذربايجان آماده كنند.

ــى ، على پاكدامن و  ــى عابدينى، محمد فتوح تيم ملى با تركيب مجتب
محمد باهر ارسباران به اين رقابت ها مى رود.

ــابر ايران با 4 شميرباز در مسابقه هاى   تيم ملى شمشيربازى اسلحه س
قهرمانى جهان شركت مى كند. شمشيربازان ايران در رقابت هاى تيمى 

اين مسابقه ها شركت مى كنند.
ــى ، على پاكدامن و  ــى عابدينى، محمد فتوح تيم ملى با تركيب مجتب
محمد باهر ارسباران به اين رقابت ها مى رود. سرمربى گرى تيم ملى نيز 
برعهده پيمان فخرى است. رقابت هاى قهرمانى جهان اوايل ارديبهشت 

به ميزبانى ريو برزيل برگزار مى شود.
ــئوالن كميته بين المللى المپيك در هر دوره از  با توجه به تصميم مس
ــود و  ــيربازى در المپيك برگزار مى ش بازى ها يك بخش تيمى شمش
در المپيك ريو رقابت هاى تيمى اسلحه سابر برگزار نمى شود بنابراين 

رقابت هاى جهانى ريو ارزشى براى كسب سهميه المپيك ندارد.
ــابر ايران با 196 امتياز در رده نهم جهان  تيم ملى شميربازى اسلحه س

قرار دارد.

طلسم شكست، اما معما حل نشد. در آن لحظه هايى كه فوتبال ايران از برد مقابل 
عمان پس از سال ها لذت مى برد و به سردار آزمونش فكر مى كرد كه پس از مدت ها 
مى تواند جانشين شايسته اى براى على دايى باشد، كارلوس كى روش آرام به سوى 

تماشاگران رفت و براى آنها دست تكان داد.
ــيدند. حرف هاى  ــوال را خيلى ها پرس  آيا اين معناى خداحافظى دارد؟... اين س

سرمربى تيم ملى در كنفرانس مطبوعاتى هم آن قدر تند بود كه شائبه خداحافظى 
ــه براى ايجاد  ــودم را تقديم به افرادى مى كنم ك ــتر كرد: مراتب قدردانى خ بيش
ــن افراد درون  ــبهه تالش زيادى كردند و به من دزد و لمپن گفتند. اي ــك و ش ش
ــان ايجاد  ــود را انجام دادند و تنها دستاوردش ــيون تمام تالش خ و بيرون فدراس
ــت نكردند.  ــى را حماي ــم مل ــچ گاه تي ــى بود و هي ــاى واه ــادل و گل ه عدم تع
كادوى خاصم را تقديم اين افراد مى كنم، به خاطر همه كارهايى كه انجام دادند. 
ــتانداردهاى الزم براى هدايت ايران را ندارم.  به همان افرادى كه به من گفتند اس
امروز به راحتى مى توانيد رزومه من را قورت دهيد. امروز راه باز است تا تصميم هاى 

الزم را انجام دهند.
حمايت بازيكنان

ــد و اعضاى تيم ملى  ــترده بازيكنان تيم ملى همراه ش اين جمالت با حمايت گس
همه و همه با دو كليد واژه از كى روش خواستند بماند. كليد واژه اول نبودن امكانات 
و كليد واژه دوم رفتن كى روش بود كه در اين شرايط پذيرفتنى نيست. از ميان آن 
همه مصاحبه، به عنوان مثال از قول عليرضا جهانبخش بخوانيد كه: كى روش حق 
ــد. دغدغه او بحث امكانات تيم ملى است. بايد  ــائل ناراحت باش دارد از برخى مس
ــكان دژآگه توجه  ــد. يا به اين جمالت اش بهترين امكانات در اختيار تيم ملى باش
داشته باشيد كه: ان شا ا... كى روش مى ماند، من كه اميدوارم اين اتفاق بيفتد. هنوز 
هم او سرمربى تيم ملى است، من به فكر اين نيستم كه او برود و مربى ديگرى بيايد. 
و باالخره اين هم نقل قولى از سردار آزمون كه گفت: چيزى مبنى بر كناره گيرى 
ــد،  ــته باش ــنيده ام، ولى اگر اين موضوع هم صحت داش كى روش از تيم ملى نش
به وى حق مى دهيم؛ زيرا متاسفانه مسئوالن هيچ  كمكى به ما نمى كنند و رفتن به 
جام جهانى با اين امكانات كم، كار دشوارى است. باور كنيد امكاناتى كه تيم ملى 
ما دارد، در پايين ترين سطح است، حتى ما يك زمين تمرينى مناسب هم نداريم 

و نمى دانم كه چرا مسئوالن تيم ملى فوتبال براى شان اهميتى ندارد، بايد بدانيم 
ــتوف ديدم امكاناتى كه وجود داشت، صد برابر  ــگاه روس در زمان حضورم در باش
ــت. اين جمالت را از زبان خيلى ديگر از ملى پوشان  امكانات تيم ملى فوتبال ماس

هم شنيده شد تا نشان دهد سرمربى تيم ملى چه حاميانى دارد.
كى روش قرارداد دارد

ــيد، وزارت ورزش  ــايعه خداحافظى كى روش به اوج رس ــت در زمانى كه ش درس
ــوب مى شد. بايك چرخش  كه زمانى بزرگ ترين منتقد كارلوس كى روش محس
ــرد و حرف از ماندن كى روش زد. محمود  قابل تعامل جنس بازى خو د را عوض ك
ــراى اين  ــه موضع تازه اى ب ــان در مصاحبه اى ك ــر ورزش و جوان ــودرزى، وزي گ
وزارت خانه بود، ضمن تشكر از على كفاشيان كه در انتخابات رياست فدراسيون 
مشكل سازى نكرد، در مورد آينده كارلوس كى روش گفت: تصميم نهايى در مورد 
ــز از هر تصميمى كه  ــال خواهد گرفت و ما ني ــيون فوتب آينده كى روش را فدراس
ــر اتفاقى كه به صالح  ــيون فوتبال بگيرد، حمايت مى كنيم و اميدواريم ه فدراس
ــيون  ــال ديگر با فدراس ــن اين كه كى روش چهار س ــت، رخ دهد. ضم فوتبال اس
فوتبال قرارداد دارد و بايد طبق اين قرارداد به كار خود ادامه دهد. نصرا... سجادى، 
ــترك زيادى  ــى وزارت ورزش هم در همين زمينه كه جمالت مش معاون قهرمان
با صحبت هاى وزير دارد، گفت: كارلوس كى روش با فدراسيون فوتبال ايران قرارداد 
چهارساله دارد و از ديد ما وى بايد بماند و فدراسيون فوتبال درخصوص استعفاى 
وى چيزى به ما اعالم نكرده است. اين « بايد »  هاى وزارت ورزش را مى شد از زبان 
ــيون فوتبال اما ماندن كى روش را با يك  ــنيد، رييس فدراس على كفاشيان هم ش
ــت و وزارت ورزش حمايت كنند،  ــى كه دول ــد كرد و گفت: در صورت « اگر » مقي
كى روش در تيم ملى مى ماند تا نتيجه كار و تالش خود را با صعود به جام جهانى 

بگيرد، اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

هفته بيست و چهارم ليگ برتر؛

نبرد استقاللى ها براى صدر
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ــاوى و تنها يك امتياز  ــرايطى سال جديد را با باخت و مس دو تيم اصفهانى در ش
استارت زدند كه از هر دو تيم انتظارات متفاوتى وجود دارد.

پس از تعطيالت سال جديد، رقابت هاى ليگ برتر فوتبال در هفته بيست وچهارم 
با انجام سه ديدار آغاز شد و سه نماينده آسيايى ايران، پيش از ساير تيم هاى ليگى، 

به مصاف حريفان رفتند كه تنها يك امتياز حاصل رقابت دو تيم اصفهانى بود.
تيم سپاهان در اصفهان ميزبان تيم ملوان انزلى بود و باوجودى كه دو بار از حريف 
ــت پيدا كرد تا سه امتياز ارزشمند را  پيش افتاد، در نهايت به  تساوى 2 بر 2 دس

در بازى خانگى از دست بدهد.
ــود كه برابر اين تيم  ــترش فوالد تبريز رفته ب تيم ذوب آهن نيز به ديدار تيم گس

با نتيجه 4 بر 3 شكست خورد تا فرصت كسب رتبه سومى را از دست بدهد.
ــاى اصفهانى آغازى  ــد تا تيم ه ــت  آمده در اين دو ديدار موجب ش نتايج به  دس

ضعيف تر از حد انتظار داشته باشند، اما در هر صورت مسابقات اين هفته به پايان رسيده و سپاهان و ذوب آهن بايد براى 
ادامه رقابت هايى كه در پيش دارند، آماده شوند.

كارشناس واليبال ايران با ارزيابى شرايط اردوها و برنامه مسابقات انتخابى المپيك 
گفت: همه چيز براى المپيكى شدن واليبال ايران مهياست.

ــفند  ــابقات ليگ برتر در اس ــه پايان مس ــا توجه ب ــار كرد: ب ــاد نفرزاده اظه فره
سال گذشته، در تعطيالت نوروز فرصت بسيار مناسبى براى استراحت و برگشت 
ــد. همان طور كه مى دانيد از نهم فروردين ماه  بازيكنان به اردو در نظر گرفته ش
دور جديد اردوها با حضور ساير بازيكنان شروع شده است. از نظر آماده سازى تيم 
ــب، مطلوب، منطقى و بدون فشار براى  هم تا قبل از مسابقات، زمان بسيار مناس
ــبى است كه بازيكنان  تيم ملى ايران در نظر گرفته شده است. اين فرصت مناس

بتوانند زير نظر كادر فنى جديد برنامه هاى آمادگى خود را دنبال كنند.
ــيچلو از بازيكنان ايران دارد و طى اين  وى افزود: با توجه به شناخت خوبى كه س
مدت تيم را تمرين داده است، قطعا برنامه ريزى خوبى انجام مى دهد. همين طور

ــود. لوزانو مى تواند بعد از  ــتم هاى تاكتيكى تيم بيشتر مى ش ــدن لوزانو هماهنگى الزم و شناخت سيس  با اضافه ش
بازى هاى دوستانه تركيب مناسبش را پيدا كند.

شروع نامبارك تيم هاى اصفهانى در سال 95 همه چيز براى المپيكى شدن واليبال ايران مهياست

ــدم حضور او در اردوى تداركاتى  ــكل مالياتى برهانى و ع  حل نكردن مش
استقالل و ادامه خارج ماندن او از ليست نشانه هاى خداحافظى آقاى گل 

از استقالل را دارد مگر اينكه اتفاق خاصى رخ دهد.
ــتقالل  ــابقه ترين بازيكنان اس آرش برهانى كه يكى از محبوب ترين و با س
ــابقه قهرمانى ها و آقاى گلى هم در استقالل دارد،  ــوب مى شود و س محس

روزهاى خوبى را در اين تيم پيش رو ندارد.
ــكل مالياتى داشت با وجود آنكه استقالل از كمبود بازيكن  برهانى كه مش
با تجربه در ديدار دوستانه با هاماربى سوئد رنج مى برد به سوئد اعزام نشد 

چرا كه مشكل مالياتى داشت.
برهانى به نظر مى رسد در تركيب بازى با استقالل خوزستان هم نيست و 
ــتقالل  به اين ترتيب او عمال هم در بعد فنى و هم در ابعاد مديريتى از اس
ــد كنيم حضورش  ــده و اگر چنين هم نگوييم بايد تاكي ــته ش كنار گذاش
ــازى هاى خوب  ــير البته ب ــت. در اين مس ــده اس در اين تيم كم رنگ ش
ــن و يعقوب كريمى و همچنين شهباززاده بى اثر نبوده اند، اما با اين  محس
ــه اين اتفاق ها و خروج  ــت كه هم وجود ماجراى برهانى پيچيده تر از آنس
ــتقالل چه در اردوها و چه در ليست بازى هاى  ــت هاى اس وى از اكثر ليس

داخلى فقط فنى باشد.
شايد اگر اين مسير را تا انتهاى فصل شاهد باشيم بايد برهانى را اولين جدا 
شده استقالل بدانيم براى سال آينده مگر اينكه اتفاق خاص و عجيبى هم 

در بعد فنى و هم مديريتى رخ دهد.

آقاى گل بازهم بيرون از فهرست؛

پايان عصر برهانى در استقالل؟

ــتقالل در تعطيالت نوروزى به شهر مقدس  سيد مهدى رحمتى، كاپيتان تيم اس
كربال سفر كرده است تا سال نو را با توسل به حضرت ابا عبداهللا (ع) آغاز كند.

لنز دوربين

تعطيالت نوروزى فوتباليست معروف 
در كربال
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خبر

ــال و بختيارى  ــتان چهارمح ــت هالل احمر اس مدير عامل جمعي
ــوروزى هالل احمر  ــانى به بيش از 38 حادثه در طرح ن از امدادرس

در سطح استان خبرداد.
 محمد فروغى از كاهش 9 درصدي حوادث جاده اى و عمليات امداد 

و نجات در استان در نوروز 95 در مقايسه با سال گذشته خبر داد.
ــفندماه 94 آغاز  ــخ 25 اس ــوروزي كه از تاري ــزود: در طرح ن وى اف
ــت،  38 مورد حادثه اعم از برف و كوالك،  ــد و تا امروز ادامه داش ش
ــتان، هوايي و جاده گزارش و توسط نيروهاى  زلزله، حوادث كوهس

هالل احمر استان امداد رسانى شد.
ــام نوروز  ــوادث رخ داده در اي ــرد: در مجموع ح ــى تصريح ك فروغ
در سطح استان380 نفر دچار حادثه شدند كه از اين تعداد 14 نفر 
ــط  ــرپايى توس ــر نيز به صورت س ــتان منتقل و 15نف ــه بيمارس ب

امدادگران مداوا شدند.
وى خاطرنشان كرد: باتوجه به برنامه ريزى هاى انجام شده از سوى 
جمعيت هالل احمر استان به منظور افزايش كيفيت خدمت رسانى 
به مصدومان احتمالى حوادث جاده اى تعداد 256 امدادگر و نجات گر 
ــتگاه آمبوالنس و خودرو  در قالب 66 تيم امدادي و مجموع40 دس

نجات تجهيز شده بودند.
ــك فروند بالگرد  ــتان از وجود ي مدير عامل جمعيت هالل احمر اس
ــتان خبر داد و گفت: متاسفانه  ــانى در سطح اس به منظور امدادرس
ــتان امكان خدمات رسانى  به دليل مساعد نبودن شرايط جوى اس

آن ميسر نشد.
ــزار نفر، ــالمتي نوروزي90ه ــي وس ــرح ايمن ــه وى، در ط به گفت
در ايستگاه هاي سالمت هفت هزار و500 نفر و در فضاي دوست دار 
كودك سه هزار و250 نفر به پست هاى هالل احمر مراجعه داشتند.

فروغي برپايي خيمه هاي نماز و حضور پنج هزار نفر براي انجام اين 
فرضيه، مراجعه سه هزار و100 نفر به پروزه سحاب و  توزيع اقالمى 
ــتان ،37هزار بروشور آموزشي و 24هزار  همچون 33 هزار نقشه اس
ــوى  ــده از س ــاي اوليه را از ديگر اقدامات انجام ش كتابچه كمك ه

جمعيت هالل احمر در ايام نوروز 95 برشمرد.

امدادرسانى هالل احمر استان
 به بيش از 38 حادثه در نوروز 95

اخبار

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران چهارمحال و بختيارى گفت: ساماندهى 
گلزارهاى شهدا مشاركت همه جانبه مسئوالن را در اين استان مى طلبد.

قدرت  ا... رييسى در نخستين نشست ساماندهى گلزارهاى شهداى چهارمحال 
ــهدا چراغ راه هدايت براى بشريت هستند و ما بايد  و بختيارى اظهار كرد: ش
تمام توان خود در راستاى ساماندهى گلزار شهدا به كار بگيريم. مديركل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران چهارمحال و بختيارى ادامه داد: آرامش و آسايش كشور 
ــت و ما بايد راه و روش شهدا را الگوى رفتار  مديون خون و فداكارى شهدا اس
خود قرار دهيم. وى بيان داشت: در سال گذشته با وجود كمبود اعتبارات تمام 

تالش خود را در راستاى ساماندهى گلزار شهدا به كار گرفتيم.
ــهدا مشاركت همه جانبه  رييسى خاطرنشان كرد: ساماندهى گلزارهاى ش
مسئوالن را مى طلبد و اين امر از اهميت ويژه  اى برخوردار است. وى تصريح 
كرد: گلزارهاى شهداى گندمان، هفشجان، نقنه، كران، چلگرد بايد بازسازى و 
ساماندهى شوند.  مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران چهارمحال و بختيارى 
ــهدا افزود: ساماندهى گلزارهاى شهدا  با اشاره به اهميت ساماندهى گلزار ش
نقش مهمى در تقويت فضاى فرهنگى در جامعه دارند و بايد بدان توجه شود. 
ــته بيش از 3هزار و600 بازديد از خانواده شهدا  ــال گذش وى ادامه داد: در س

توسط مسئوالن استانى در چهارمحال و بختيارى صورت گرفت.
ــته  اى بودند كه براى آرامش و  ــت: شهدا انسان هاى وارس رييسى اظهار داش

آسايش ما از جان خود گذشتند و از دين و كشور خود پاسدارى كردند.
ــهدا يكى از برنامه هاى مهم اين نهاد در سال  ــاماندهى گلزار ش وى گفت: س
جديد است و اميد است در اين سال مشكالت گلزارهاى شهداى اين استان 

برطرف شود.

جانشين فرماندهي انتظامي استان چهارمحال و بختياري از كشف 47 كيلو و 
500 گرم ترياك از كاميون بنز در محور بروجن - لردگان خبر داد.

ــيد محبت خاني اظهار كرد: در پي اقدامات اطالعاتي پليس  سرهنگ جمش
ــوداگر مواد افيوني با خودرو  مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد، يك س
ــتان هاي جنوبي به  ــدر را از  اس ــه مواد مخ ــت، يك محمول كاميون قرار اس
شهرستان بروجن  انتقال دهد.  وى افزود: با توجه به اهميت موضوع، شناسايي 
ــتور كار ماموران پليس مبارزه با  خودرو مذكور و مسيرهاي تردد آن در دس
ــان كرد: پس از انجام  ــتان قرار گرفت.  محبت خانى خاطرنش مواد مخدر اس
اقدامات اطالعاتي، تيم عمليات ويژه پليس مبارزه بامواد مخدر استان به مسير 
تردد اين كاميون در محور بروجن - لردگان اعزام و در عمليات ايست و بازرسي 

خودرو مذكور را شناسايي و متوقف كردند.
ــي از اين خودرو 47 كيلو و500 گرم ترياك كشف و اين   وي افزود: در بازرس
ــد.  محبت خاني با اشاره  سوداگر مرگ دستگير و به مقر انتظامي منتقل ش
ــت، هرگونه فعاليت  ــي از عموم مردم خواس به معرفي متهم به مرجع قضاي

قاچاقچيان مواد مخدر را به مركز فوريت هاي پليسي110 گزارش كنند.

مديركل بنياد شهيد چهارمحال و بختيارى مطرح كرد:

لزوم مشاركت مسئوالن براى 
ساماندهى گلزار شهدا 

كشف بيش از 47 كيلو ترياك
 از يك سوداگر مرگ 

ــال و بختيارى و  ــه در چهارمح ــى فقي ــده ول نماين
ــا ارتباط با  ــت: بايد همراه ب ــهركرد گف امام جمعه ش
ــويم  دنيا از اقتصاد مقاومتى و اقتدار درونى غافل نش
ــت كه  ــان دغدغه مقام معظم رهبرى اس كه اين هم
متاسفانه عده اى غافل هستند و  به گونه اى ديگر عمل 

مى كنند.
ــالم محمدعلى نكونام، 13 فروردين ماه  حجت االس
ــال 95 در بيان دغدغه هاى  در دومين نماز جمعه س
ــت  اهل تقوى، اظهار كرد: اهل تقوى، اهل عبرت اس
ــعى مى كند كه با عبرت گيرى، ثبات در راه حق  و س

داشته باشد.
ــته و حوادث  ــان از تاريخ گذش ــر انس ــزود: اگ وى اف
پيش رو عبرت نگيرد ممكن است در راه حق متزلزل 

و ساقط شود.
حجت االسالم نكونام  امام راحل، شهدا و اولياى الهى 
را از نمونه هايى براى عبرت گيرى اهل تقوى دانست.

ــختانه و  ــتان مقاومت سرس نماينده ولى فقيه در اس

ــالمى  محكم مقام معظم رهبرى در دفاع از نظام اس
ــروزى براى عبرت گيرى اهل  را از ديگر نمونه هاى ام
تقوى دانست و در اين رابطه گفت: مقام معظم رهبرى 
ــند و راه هاى كور  ــرت مى بخش مدام به جامعه بصي
ــه مى خواهند جامعه  ــن مى كنند و افرادى ك را روش
ــه معرفى مى كنند  ــرف كنند آن ها را به جامع را منح
ــيب نبيند و مردم بيراهه نروند و در دام  تا انقالب آس
فتنه ها نيفتند كه اين مقاومت براى اهل تقوى درس 

عبرت است.
خطيب جمعه شهركرد در ادامه با بيان آيات انتهايى 
ــش برخى از  ــر گراي ــه مبنى ب ــوره مباركه جمع س
ــو در هنگام اقامه  ــلمانان به تجارت و كارهاى له مس
نمازجمعه، ترك نماز جمعه به هر بهانه اى را در جامعه 
اسالمى ناشايست دانست و بر لزوم جمع كردن ميان 
ــاير امور تاكيد كرد و با استناد به اين  نماز جمعه و س
ــاز جمعه،  ــرد كه حضور در نم آيات نتيجه گيرى ك
اولويت دارد و بعد از اقامه نماز جمعه، افراد به تجارت 

و كارهاى ديگر بپردازند.
حجت االسالم نكونام رفتن مردم در دامن طبيعت را 
امر بسيار مطلوبى دانست و آن را زمينه افزايش ايمان 
ــدن براى كار و تالش و خدمت در بقيه ايام  و آماده ش
ــت و اظهار اميدوارى كرد: از14 فروردين،  سال دانس
ــود؛ كارى كه سمت و  ــروع ش كارجدى در كشور ش
ــال يعنى « اقتصاد مقاومتى، اقدام و  سويش شعار س

عمل » باشد.
ــه از جمله 18  ــبت هاى هفت ــه مناس ــه ب وى در ادام
ــالمت اشاره كرد  ــت و س فروردين روز جهانى بهداش
ــت و  ــالمت از نعمت هاى بزرگ الهى اس ــت: س و گف
ــالمى دو نعمت ناشناخته اند كه  بر اساس روايات اس
ــرد: همه بايد  ــت و تاكيد ك ــالمتى اس يكى از آنها س
در رعايت امور سالمت ساز  و تامين بهداشت جامعه 

تالش كنند.
وى همچنين به 14 فروردين روز جهانى كتاب كودك 
ــودك از جمله  ــرد: همه امور ك ــاره و تاكيد ك نيز اش
ــايل سرگرمى، كتاب، غذا  محل زندگى، اسباب و وس
ــرايط و حاالت كودك  و معاشرت او بايد منطبق با ش
باشد تا كودك هويت خودش را در نوجوانى و جوانى 

پيدا كند.
ــش مقام معظم  ــتان فرماي ــده ولى فقيه در اس نماين
ــان را مبنى بر  ــدار اخير با جامعه مداح رهبرى در دي
خيانت دانستن اظهار نظر برخى افراد كه دنياى آينده 
را دنياى مذاكره، نه دنياى موشك مى دانند را حاكى 

از همين دغدغه دانست.
خطيب جمعه شهركرد افزود: چه خيانتى باالتر از اين 
كه نظام اسالمى را در دام گرگ هاى درنده و وحشى 
ــالح دفاعى در مقابل اين ها  بيندازند و نظام، هيچ س

نداشته باشد.
ــالح  ــك، س ــالم نكونام عنوان كرد: موش حجت االس
دفاعى و اقتدار درونى ماست و اگر آن را نداشته باشيم 
ــينيم همه دولت ها  و در كنار آن ها براى مذاكره بنش
به ما زور مى گويند چون طبع اين كشورها، بر اساس 
ــاس حيوانيت و  ــت بلكه بر اس ــانى نيس كماالت انس

وحشى گرى در دنيا حكومت مى كنند.
ــاط با دنيا از اقتصاد  وى تاكيد كرد: بايد همراه با ارتب
ــويم كه اين همان  مقاومتى و اقتدار درونى غافل نش
دغدغه مقام معظم رهبرى است كه متاسفانه عده اى 

غافل هستند و  به گونه اى ديگر عمل مى كنند.
ــان كرد: البته  ــتان خاطرنش نماينده ولى فقيه در اس
ــد، نگرانى  ــق را ترويج مى كنن ــه اين منط افرادى ك
چندانى از جانب آن ها وجود ندارد و عددى نيستند و 
در حد موج رسانه اى توخالى و بدون پشتوانه هستند.

ــيم كه اين موج  وى تاكيد كرد: البته بايد مراقب باش
ــا ا... به فضل پروردگار  به معضلى تبديل نشود و ان ش
ــل و توكل مردم و رهبرى، اين فتنه ها را مانند  و توس

ديگر فتنه ها پشت سر خواهيم گذاشت.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى؛

لزوم توجه به اقتصاد مقاومتى 
و اقتدار درونى در كنار ارتباط با دنيا

اخبار كوتاه

احتمال بروز سرمازدگى بر اثر كاهش دما 
در چهارمحال و بختيارى

اسكان و پذيرش بيش از 27 هزار مسافر نوروزى 
در ستادهاى اسكان فرهنگيان استان

ــش دما در 24  ــتان چهارمحال و بختيارى از كاه ــي اس مديركل هواشناس
ــاعت آينده خبر داد و با بيان اينكه اين كاهش دما موجب آسيب رسيدن  س
به محصوالت كشاورزي مي شود، گفت: پيش بيني مي شود صبح فردا دماي 

هواي شهركرد به سه درجه سانتي گراد زير صفر برسد.
مهرداد قطره اظهار كرد: از اواخر وقت ديروز شاهد بارش هاي پراكنده در سطح 
استان بوديم. وي افت شديد دما را از آثار اين بارش هاي پراكنده عنوان كرد و 
افزود: شهرهاي سورشجان و دوآب صمصامي بيشترين بارش را به ميزان يك 

ميلي متر به خود اختصاص دادند. 
قطره خاطرنشان كرد: در 24 ساعت گذشته شهرستان كوهرنگ با سه درجه 
سانتي گراد زير صفر و شهرستان لردگان با 13 درجه سانتي گراد باالي صفر 
ــده اند. مديركل  ــتان گزارش ش ــن نقاط اس ــردترين و گرم تري به ترتيب س
ــتان تا كنون 396  ــي با با بيان اينكه متوسط ميزان بارش ها در اس هواشناس
ميلي متر بوده كه اين ميزان نسبت به سال قبل حدود400 ميلي متر كاهش 

داشته است، گفت: متاسفانه استان چهارمحال و بختياري همچنان داراي رتبه 
ششم خشكسالي در سطح كشور است.

وي به ميانگين بلند مدت30 ساله بارش ها در سطح استان اشاره كرد و افزود: 
اين ميزان در سطح استان 514 ميلي متر بوده و بارش هاي اخير نشان دهنده 
ــتان  ــن ميانگين در اس ــبت به اي ــزان بارندگي نس ــش 23 درصدي مي كاه

است.
 قطره بيشترين كاهش ميزان بارندگي را مربوط به شهرستان بروجن دانست 
ــان كرد: ميزان بارندگي در اين شهرستان نسبت به ميانگين بلند  و خاطرنش

مدت30 ساله 53 درصد كاهش داشته است.
ــا بيان اينكه اين  ــاعت آينده خبر داد و ب وي در پايان از كاهش دما در 24 س
ــاورزي مي شود، گفت:  كاهش دما موجب آسيب رسيدن به محصوالت كش
ــود صبح فردا دماي هواي شهركرد به سه درجه سانتي گراد  پيش بيني مي ش

زير صفر برسد.

ــتان چهار محال وبختيارى از اسكان 27  مديركل آموزش و پرورش اس
هزارو800 نفر مسافر نوروزى در قالب پنج هزار و560 خانوار درستادهاى 

اسكان فرهنگيان استان خبر داد.
ــتادهاى  ــل اجرايى در س ــى از كليه عوام ــن قدردان بهروز اميدى ضم
ــكان و مراكز اقامتى اظهار كرد: تا اواخر روز پنج شنبه  12  فروردين،  اس
ــتان  55  هزار و600 نفر روز اقامت  ــكان فرهنگيان اس در ستادهاى اس
ــزار و 260  نفر روز  ــى و 18 ه ــزارو340 نفر روز فرهنگ در قالب 37  ه

غير فرهنگى اقامت پيدا كرده اند.
وى با اشاره به اين كه تا كنون پنج هزار و560 خانوار در ستادهاى اسكان 
استان پذيرش شده اند، افزود: از اين تعداد سه هزار و 734 خانوار فرهنگى  

و يك هزارر و 826  خانوار غير فرهنگى بودند.
ــا اواخر روز  ــالت نوروزى ت ــه  از ابتداى تعطي ــاره به اين ك اميدى با اش
پنج شنبه 12 فروردين 27  هزارو800  نفر مسافر نوروزى در ستادهاى 

اسكان اقامت پيدا كرده اند، خاطر نشان كرد: از اين تعداد 18 هزار و670  
نفر فرهنگى و 9 هزار و130  نفر غير فرهنگى هستند.

حصروراثت
آقاى مهدى نجار حسينى داراى شناسنامه شماره 118 به استناد 
شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت ورثه در حين فوت به شماره 
ــعار داشته است كه  273568 تقديم اين دادگاه نموده چنين اش
شادروان صغرا منتهايى كچومثقالى به شناسنامه شماره 6 در تاريخ 
94/7/15 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى 
ــينى به ش.ش 1180044800  عبارتند از: 1- محسن نجار حس
فرزند مهدى نسبت فرزند 2- مهدى نجار حسينى به ش.ش 118 
فرزند على نسبت همسر پس از تشريفات قانونى و انتشار سه نوبت 
ــا اعتراض با ارائه  آگهى در روزنامه و عدم وصول هر گونه اليحه ي
ــب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه  ــرى يا حس وصيت نامه س
ــرانجام در تاريخ  ــماره 9971 س ــات بر ارث به ش گواهينامه مالي
ــوراى حل اختالف زواره  ــعبه اول ش 95/1/8 وقت فوق العاده ش
ــكيل و پس از مالحظه پروانه گواهى  بتصدى امضاء كننده زير تش
ــته منحصر به اشخاص ياد شده در باال  مى نمايد كه ورثه در گذش
بوده و وارث ديگرى ندارد و دارائى آن پس از پرداخت و انجام حقوق 
ــعبه اول شوراى  و ديونيكه برتر كه تعلق مى گيرد.. م الف 960 ش

حل اختالف بخش زواره 
ابالغ راى

شماره دادنامه: 94/12/19-366 شماره بايگانى: 234/94 مرجع 
ــوراى حل اختالف اردستان خواهان:  ــعبه چهارم ش رسيدگى: ش
آقاى مجتبى دهقانان زاده فرزند ماشااله ساكن اردستان روستاى 
ــداداى زاده  ــخصى. خوانده: 1- اقاى مهدى خ ــهاميه منزل ش س
مهابادى فرزند حسن ساكن مهاباد روبروى پاسگاه منزل شخصى. 
2- خانم طاهره بيگم طباطبائى قهساره فرزند سيد حسين مجهول 
ــمى وانت پيكان  ــته: الزام دو خوانده به انتقال رس المكان. خواس
ــورا با بررسى  ــماره انتظامى 652 ق 11 ايران 23. قاضى ش به ش

محتويات پرونده و با توجه به نظريه مشورتى شوراى محترم حل 
ــتعانت از خداوند متعال به  اختالف ختم رسيدگى را اعالم و با اس
شرح ذيل انشاى راى مى شود. راى قاضى شورا در باره دادخواست 
ــاى مهدى خداداى زاده مهابادى  آقاى مجتبى دهقانان زاده بر آق
ــاره داير بر الزام دو خوانده به  و خانم طاهره بيگم طباطبائى قهس
ــرح پرونده با توجه به اينكه  ــمى وانت پيكان به ش انتقال سند رس
خواهان اعالم داشته خودرو ياد شده را به شخص ديگرى فروخته 
ــتناد به بند  ــد. و با اس بنابراين وى در طرح دعوا ذى نفع نمى باش
ــى مدنى قرار رد دعواى وى صادر  10 ماده 84 قانون آيين دادرس
مى شود. راى صادر شده نسبت به خوانده اول حضورى نسبت به 
ــت روز پس از ابالغ به خواهان  خوانده دوم غيابى بوده ظرف بيس
قابل اعتراض توسط وى در دادگاه حقوقى اردستان مى باشد. م الف 

964 قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف اردستان 
آگهى مزايده

ــده:  ــماره پرون ــه: 9510113623300014 ش ــماره نام ش
ــعبه: 940184  ــى ش ــماره بايگان 9409983623100394 ش
ــتان اردستان در نظر دارد  اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرس
ــه 940184 مدنى كه به  در اجراى مفاد اجرائيه در پرونده كالس
ــتان محكوم است به  ــركت تعاونى مرغداران اردس موجب آن ش
ــته به  ــال به عنوان اصل خواس ــت مبلغ 288619549 ري پرداخ
ــى در حق محكوم له آقاى ابوالفضل نادم  انضمام هزينه كارشناس
ــتانى فرزند محمد و پرداخت مبلغ 500000 ريال به عنوان  اردس
ــه به اينكه محكوم عليه  هزينه اجرا در حق صندوق دولت. با توج
طوعا درصدد اجراى مفاد اجرائيه برنيامده است فلذا اموال محكوم 
ــرح ذيل از طريق مزايده به فروش مى رساند: تمامى  عليه را به ش
26/52 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 1/265 بخش 
17 اصفهان واقع در اردستان ميدان پرستار خيابان 22 بهمن بعد 

از بيمارستان شهيد بهشتى. تمامى ششدانگ ملك مذكور داراى 
مساحت عرصه 249/48 متر مربع و اعيانى 185/20 متر مربع در 
ــامل زيرزمين و طبقه همكف داراى قدمت حدودا 20  دو طبقه ش
ــهرى با توجه به موارد مذكور ارزش  سال و اشتراكات منصوبه ش
ــغ 289119549 ريال  ــاع پالك مذكور به مبل 26/52 حبه مش
اعالم مى گردد متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه 
ــده ملكى را كه آگهى  ــج روز قبل از تاريخ مزاي حضور يافته و تا پن
ــخصى واگذار مى گردد كه  شده مالحظه نمايند. ملك فوق به ش
ــده بايد 10 درصد بها  ــنهاد را ارائه نمايد. برنده مزاي باالترين پيش
ــليم نمايد و  ــپرده به قسمت اجرا تس را فى المجلس به عنوان س
ــاه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و  مابقى آن را ظرف مهلت يك م
ــپرده او پس از  ــردازد س ــاى اموال را نپ ــه مابقى به در صورتى ك
ــردد. تاريخ  ــى گ ــت ضبط م ــع دول ــده به نف ــر هزينه مزاي كس
ــاعت 9 صبح مكان ــنبه س ــه ش ــده: 1395/01/31 روز: س مزاي
 مزايده: واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان اردستان. 
ــتان  ــترى شهرس م الف 961 - مدير اجراى احكام مدنى دادگس

اردستان 
آگهى حصروراثت

آقاى حسن انزلى داراى شناسنامه شماره 142 به شرح دادخواست 
به كالسه 95/ 5 ش2 از اين دادگاه درخواست گواهى حصروراثت 
ــين انزلى بشناسنامه  ــادروان حس نموده و چنين توضيح داده ش
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى  5442 در تاريخ 1394/7/10 اقامت
ــه پسر به  ــت به  س گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــنامه 142 و 2- عليرضا  ــن انزلى به شماره شناس نامهاى 1- حس
ــنامه 148 و 3- غالمعلى انزلى به شماره  ــماره شناس انزلى به ش
شناسنامه 214 و چهار دختر به نامهاى 1- شهناز انزلى به شماره 
ــنامه 116 و  ــماره شناس ــنامه 132 و 2- مهناز انزلى به ش شناس

ــنامه 69 و 4- زهرا انزلى به شماره  3- مريم انزلى به شماره شناس
ــر دائمى به نام صديقه انزل اردستانى  شناسنامه 176 و يك همس
به شماره شناسنامه 32 والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
ــى  ــت آگهى مى نمايد تاهركس ــور را در يك نوب ــت مزب درخواس
ــر  ــد از تاريخ نش ــا وصيتنامه از متوفى نزد او باش اعتراضى دارد ي
ــورا تقديم دارد و اال گواهى  ــتين آگهى ظرف يك ماه  به ش نخس
ــوراى حل  ــعبه دوم ش ــد. م/الف 962 رئيس ش ــادر خواهد ش ص

اختالف اردستان
تحديد حدود اختصاصى

ــماره صادره: 1395/82/202924 نظر به اينكه تحديد حدود  ش
ــت جريبى به شماره 13  ششدانگ قطعه زمين بائره مشهور بيس
ــالك 62- اصلى بخش  ــرخ كامو پ فرعى واقع در مزرعه پاگدار س
ــوابق و پرونده ثبتى به نام بانو مهرى خانم  12 كاشان كه طبق س
ارباب فرزند رحمت اله خان و غيره در جريان ثبت است و عمليات 
ــت. اينك بنا به دستور  تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اس
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد  قس
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/2/6 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
ــاعت مقرر در اين آگهى  مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و س
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
ــس تحديد تا 30 روز  ــت از تاريخ تنظيم صورت مجل 20 قانون ثب
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 95/1/15 كفيل اداره ثبت اسناد 

و امالك جوشقان قالى 
تحديد حدود اختصاصى

ــماره صادره: 1395/82/202976 نظر به اينكه تحديد حدود  ش
ــماره 2079 فرعى مفروز و مجزا شده از  ششدانگ يكبابخانه به ش
شماره 1682 فرعى واقع در دشت و يرقان كامو پالك 21- اصلى 

بخش 12 كاشان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى حميد 
عينى فرزند محمود و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
ــت. اينك بنا به دستور قسمت  حدود قانونى آن به عمل نيامده اس
ــاى نامبرده تحديد حدود  اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاض
ــاعت 10 صبح در  ــنبه مورخ 95/2/6 س پالك مرقوم در روز دوش
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
ــاعت مقرر در اين آگهى  مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و س
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 
ــس تحديد تا 30 روز  ــت از تاريخ تنظيم صورت مجل 20 قانون ثب
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 95/1/15 كفيل اداره ثبت اسناد 

و امالك جوشقان قالى 
تحديد حدود اختصاصى

ــماره صادره: 1395/82/202969 نظر به اينكه تحديد حدود  ش
ششدانگ يكدرب باغ مزروعى محصور به شماره 832 فرعى واقع 
ــجران كامو پالك 21- اصلى در بخش 12 كاشان  ــت لش در دش
ــوابق و پرونده ثبتى به نام محمد عبدالهى فرزند رضا  كه طبق س
ــت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل  در جريان ثبت اس
ــمت اخير ماده 15 قانون  ــتور قس ــت. اينك بنا به دس نيامده اس
ــالك مرقوم در روز  ــاى نامبرده تحديد حدود پ ثبت و طبق تقاض
ــاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل ــنبه مورخ 95/2/6 س دوش
ــه مجاورين اخطار  ــن آگهى به كلي ــد، لذا به موجب اي  خواهد آم
ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور  مى گردد كه در روز و س
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت
ــد تا 30 روز پذيرفته خواهد   از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحدي

شد.
ــالك ــناد و ام ــت اس ــل اداره ثب ــار: 95/1/15 كفي ــخ انتش  تاري

 جوشقان قالى 
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امام على عليه السالم :
زبــان، درنــده اى اســت كــه اگــر رها شــود، 

گاز مى گيرد.
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روزنامــه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسـى ، اقتصادى و ورزشى 
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ــرت ــه حض ــال 95 ك ــداى س ــوروزى ابت ــالت ن  در تعطي
ــال « اقتصاد مقاومتى؛  ــر انقالب آن را س  آيت اهللا خامنه اى رهب
ــه خاطر حمالت  ــد، هرچند ب ــام گذارى كردن اقدام و عمل » ن
ــتى داعش و طالبان و درگذشت  انتحارى گروهك هاى تروريس
ــت،  ــى، اخبار تلخى را به همراه داش ــطوره بزرگ ورزش يك اس
ــتقبال جالب  ــوريه و اس ــهرهاى مهم س ــرى ش ــاز پس گي اما ب
ــينماها، برخى از رخدادهاى جذاب اين روزها بود كه آنها را  از س

در اين نوشته مى خوانيد:

سالى براى « اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل »
ــالمى ايران  ــورى اس ــه اى رهبر جمه ــت اهللا خامن ــرت آي حض
ــال  ــال 1395 را س ــه ملت ايران، س ــوروزى خطاب ب در پيام ن
ــى از  « اقتصاد مقاومتى؛ اقدام و عمل » نام گذارى كردند. بخش
بيانات مقام معظم رهبرى كه لحظاتى بعد از تحويل سال جديد 
ــد مانند همه   ــت: « سالى كه تمام ش مطرح شد، بدين شرح اس
سال هاى ديگر، آميزه اى از شيرينى ها و تلخى ها و فرازها و فرودها 
بود؛ طبيعت زندگى همين است؛ از تلخى حادثه  منا تا شيرينى 

ــفند؛ در تجربه  برجام،  راهپيمايى 22 بهمن و انتخابات هفتم اس
از اميدهايى كه برانگيخت، تا نگرانى هايى كه در كنار آن هست؛ 
همه  اينها جزو حوادث سال بود و همه  سال ها همين جور است...»

ــد: « بنابر اين  ــان فرمودن ــان در بخش ديگرى از بيانات ش ايش
ــال انتخاب مى كنم، عبارت است از  آنچه من به عنوان شعار امس

« اقتصاد مقاومتى؛ اقدام و عمل ». 
ــت به سمت آن چيزى كه  اين، راه و جاده  مستقيم و روشنى اس

به آن احتياج داريم.
ــال  ــدام و عمل، در ظرف يك  س ــه اين اق ــع نداريم ك  البته توق
ــه اقدام و  ــا مطمئنيم اگر چنانچ ــكالت را حل كند؛ ام همه  مش
ــت انجام بگيرد، ما در  ــده و درس عمل به صورت برنامه ريزى ش
ــاهده خواهيم كرد.  ــانه هاى آن را مش ــال آثار و نش پايان اين س
ــالش مى كنند،  ــانى كه در اين راه تالش كردند و ت از همه  كس

تشكر مى كنم. »
 گوشى جديدى كه رونمايى شد

ــى 4 اينچى  ــن روز از فروردين ماه از گوش ــركت اپل در دومي ش
ــيار  جديدى با نام آيفون SE رونمايى كرد كه از نظر ظاهرى بس
ــى به تراشه  A9 و دوربين  شبيه به آيفون 5 اس است. اين گوش
12 مگاپيكسلى مجهز شده است كه اين تراشه از وجود پردازنده  
كمكى M9 نيز بهره مى برد. همچنين قيمت اين گوشى هوشمند 
براى نسخه  16 گيگابايتى 399 دالر و براى نسخه  64 گيگابايتى 
ــت. آيفون SE در چهاررنگ كه شامل  499 دالر تعيين شده اس
ــور جهان  ــود، از 31 مارس در بيش از100 كش رزگلد نيز مى ش
ــى از اپل پى  در اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفت. اين گوش

نيز پشتيبانى مى كند.
 حمالت تروريستى به بلژيك

ــال جديد پايتخت بلژيك، صحنه وقوع  در ظهر سومين روز از س
ــك مورد ديگر در  ــه انفجار بود كه دو مورد آن در فرودگاه و ي س
ايستگاه مترو ماوك در نزديكى مقر اتحاديه اروپا رخ داده بودند. 
ــاى بين المللى از  ــا، خبرگزارى ه همچنين پس از اين انفجاره
رخ دادن چندين انفجار ديگر در ايستگاه هاى مختلف مترو شهر 
بروكسل خبر دادند. اين انفجارها در نهايت منجر به مرگ 31 تن و 
زخمى شدن300 نفر شد، انفجارهايى كه گروه تروريستى داعش 

مسئوليت تروريستى آنها را به عهده گرفت.
ــت خارجى اتحاديه اروپا  ــئول سياس « فدريكا موگريننى » مس
در واكنش به انفجارهاى بروكسل، روز سوم فرودين ماه را روزى 

غم انگيز براى اروپا خواند. همچنين وزيران كشور و دادگسترى 
بلژيك پس از ناكامى در تعقيب يكى از عامالن حمله تروريستى 
ــل درخواست استعفاى خود را  روز سه شنبه در فرودگاه بروكس

به نخست وزير اين كشور ارايه كردند.
 تلخ ترين خبر براى فوتبال دنيا

ــرطان ريه مبتال شده بود،  يوهان كرايف كه از چندى پيش به س
روز پنجشنبه پنجم فروردين ماه مقابل اين بيمارى تسليم شد و 
در سن 68 سالگى به ديار باقى شتافت. كرايف متولد 25 آوريل 
ــال هاى (1971، 1973 و  ــه مرتبه و در س ــال 1947 بود، س س
ــد و از  ــال اروپا انتخاب ش ــوان بهترين بازيكن س 1974) به عن
ــل پالتينى و ماركو فان باستن ركورددار  اين حيث در كنار ميش

محسوب مى شد.
بعد از اينكه كرايف در سال 1984 فوتبال را به عنوان بازيكن كنار 

ــت موفقيت هاى چشمگيرى  گذاشت، در حرفه مربيگرى توانس
با تيم هاى آژاكس آمستردام و بارسلونا به دست آورد. 

 اخبار تلخ در حوزه هنر بين الملل
ــينماى چك در 79 سالگى  « يان نمك » كارگردان موج نوى س
ــاز چك سال  ــت. اين فيلمس ــوم فرودين ماه درگذش و در روز س
1936 به دنيا آمد و در مدرسه هنرى معتبر شهر با عنوان آكادمى 
ــن فيلم وى  ــرده بود. آخري ــى پراگ تحصيل ك هنرهاى نمايش
ــدى زندگى نامه اى  ــلطنتى وينيارد» يك كم «گرگ خيابان س
است كه سال 2015 ساخته شد و قرار است سال 2017 نمايش 

داده شود.
ــهورترين و موفق ترين معماران  همچنين « زاها حديد » از مش
ــالگى از دنيا رفت. حديد 31 اكتبر1950  معاصر جهان در 66 س
ــگاه  ــب مدرك رياضى از دانش در بغداد به دنيا آمد و پس از كس
ــارى لندن  ــه معم ــراى تحصيل در مدرس ــى بيروت، ب آمريكاي
ــتين زنى بود كه موفق  راهى انگليس شد. وى سال 2004 نخس
ــه عنوان نوبل  ــد كه ب به دريافت جايزه معمارى « پريتزكر » ش
معمارى محسوب مى شود. ايستگاه آتش نشانى ويترا در آلمان، 
ــير ناپل، قطار هوايى در اتريش و مركز  ــتگاه قطار سريع الس ايس
ــگاه هاى اصلى المپيك  ورزش هاى آبى لندن و نيز يكى از ورزش

2010 از جمله آثارى است كه به دست وى خلق شده است.
 بازپس گيرى شهرهاى مهم سوريه از داعش

ــت چند  ــوريه توانس ــال جديد، ارتش س در روزهاى ابتدايى س
ــى بود، بازپس بگيرد.  شهر مهم را كه در تصرف نيروهاى داعش

در چهارمين روز فرودين ماه ارتش سوريه در پى درگيرى با افراد 
مسلح داعش كه در جريان آن از سالح هاى مختلف استفاده شد، 
ــهر تدمر  ــوه « الهايل » در جنوب غربى ش به صورت كامل بر ك

تسلط پيدا كرد.
 اين دستاورد راه را براى بازگشت امنيت و ثبات به شهر تدمر كه 

در ليست ميراث جهانى يونسكو قرار دارد، هموارتر كرد.
ــهر تاريخى تدمر را  ــور ش چهار روز بعد نيروهاى ارتش اين كش
به طور كامل از يوغ تروريست هاى داعش آزاد و كنترل فرودگاه 

اين شهر را كامال در دست گرفتند. 
تروريست هاى داعش پس از اين اتفاق، به شهرك السخنه، الرقه 
و ديرالزور و پايگاه هاى خود در شمال و شرق سوريه عقب نشينى

ــهر تاريخى تدمر  ــال 2015 ش ــى ها در ماه مى س كردند. داعش
ــهر را تخريب  ــمارى از آثار باستانى اين ش ــغال كردند و ش را اش
كردند. « بان كى مون »، دبير كل سازمان ملل متحد، از آزادسازى 
ــتانى « تدمر » در ريف حمص سوريه توسط ارتش اين  شهر باس
ــتقبال كرد و آن را رويدادى « مبارك » خواند. پس  ــور اس كش
ــوريه در تدمر و پيشروى آنها  از پيروزى هاى ارزشمند ارتش س
ــاس ديگر داعش در روزهاى اخير، نگرانى شديد  در مواضع حس

نهادهاى امنيتى رياض، آنكارا و دوحه را به همراه داشت.
 خسارت بيش از 2 ميلياردى در حوادث نوروزى

سردار تقى مهرى، رييس پليس راهور ناجا از كاهش 4 درصدى 
تلفات ناشى از تصادفات در سفرهاى نوروزى خبر داد و گفت: اين 
ــر كشور است.  كاهش مرهون زحمات نيروهاى پليس در سراس
البته با توجه به اطالع رسانى صورت گرفته، متاسفانه  44 درصد 
ــر به صدمات  ــده كه منج ــات واژگونى خودرو گزارش ش تصادف
جبران ناپذيرى براى سرنشينان به دليل عدم استفاده از كمربند 
ــت. در اين بين 32  ايمنى به خصوص سرنشينان عقب شده اس
ــو،10 درصد از  ــى از عدم توجه به جل درصد از تصادفات ها ناش
تلفات را موتورسواران و 12 درصد از آن ماحصل برخورد وسايل 

نقليه با عابرين بوده است.
 استقبال جالب از سينماها

در تعطيالت نوروزى سال 95، سينماهاى ايران روزهاى پركارى 
ــينماهاى تهران به دليل استقبال  را سپرى كرد و در برخى از س
ــت كه در  ــاعت 3 صبح هم ادامه داش عمومى، فروش بليت تا س
ــتم » به كارگردانى منوچهر  ــالوادور نيس اين ميان فيلم « من س
ــترين فروش را در  ــاالى 6 ميليارد تومان، بيش هادى با فروش ب
ــاى « باديگارد »  ــن فيلم ه ــت. همچني تعطيالت نوروزى داش
به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا، « ابد و يك روز » به كارگردانى 
سعيد روستايى، « خشم و هياهو » به كارگردانى هومن سيدى و 
« كفش هايم كو؟ » به كارگردانى كيومرث پوراحمد هم روزهاى 

خوب و پرفروشى را تجربه كردند.

معرفى كتاب

ــى  ــدزاده كتاب ــب احم ــته حبي ــت »نوش ــين قيام ــطرنج باماش « ش
ــاله پرداخته ــت س ــاله جنگ هش ــت كه از منظرى متفاوت به مس اس

 است. 
حوادث اين رمان در آبادان اتفاق مى افتد و مربوط به سه روز از محاصره 

اين شهر توسط نيروهاى عراقى است.
نويسنده دراين رمان مى كوشد كه به گونه اى متفاوت و با نگاهى فلسفى 

به وقايع و رخدادهاى جنگ بپردازد.
ــه به ناچار  ــت ك ــاله اى اس ــان اين رمان، ديده بان نوجوان 17 س قهرم
ــين حمل غذا مى شود و مجبور  به جاى دوست مجروحش راننده ماش
ــخصيت هاى اصلى  ــت براى چند نفرآدم غير معمول كه آنها جز ش اس

هستند، رسيدگى كند.
از طرفى ديگر اين نوجوان مامور به انجام ديده بانى براى عملياتى مى شود 
كه طى آن قرار است رادار عراقى موسوم به « سامبلين » را گمراه كنند؛ 

رادارى كه آن را « ماشين قيامت ساز » مى نامند. 
ــد  ــغل جدي ــش در ش ــن ماموريت ــا در حي ــن روزه ــى اي وى در ط
ــه )  ــه ديوان ــدس نيم ــك مهن ــه ي ــى ( از جمل ــراد مختلف ــا اف ب
ــاد  ــزرگ را در او ايج ــى ب ــنايى تحول ــن آش ــود و اي ــنا مى ش آش

مى كند. 
ــين قيامت » تركيبى از مطالب  به نظر مى رسد كتاب « شطرنج با ماش

ــتگى به  ــعار زدگى و خس و موضوعات را هنرمندانه و بدون هرگونه ش
تصوير مى كشد و اوج داستان كه البته جذاب ترين بخش اثر نيز هست 
ــين قيامت است با تالش و  ــت كه رادار عراقى كه همان ماش زمانى اس
ــر صنعت و تخصص  ــيار از كار مى افتد و پيروزى ايمان ب ــش بس كوش

در داستان معنى پيدا مى كند.
انتشارات سوره مهر اثر حاضر را چاپ كرده است.

شطرنج 
باماشين قيامت

 

آشپزى

گوناگون

    

ــتيد، رول هاى مرغى پنيرى را از دست  ــق غذاهاى پنيرى هس اگر عاش
ــمزه با صرف كمى وقت به راحتى درست  ندهيد. اين پيش غذاى خوش

مى شود.
ــينه مرغ   مـواد الزم بـراى تهيـه رول مرغـى پنيـرى:2 عدد س
ــير،50 گرم كره آب شده،2 /1  ــده،1  ق س آرد،3 /1 پيمانه ش خرد ش
ــده، ــده،2 /1 پيمانه پنير موتزارالى رنده ش پيمانه پنير گوداى رنده ش

ــودر كارى، 15-10 عدد خمير  ــده،1 ق چ پ ــرد ش 2 ق س پيازچه خ
پيراشكى، به ميزان الزم نمك و فلفل.

ــره بريزيد و  ــك تابه مقدارى ك طرز تهيه رول مرغـى پنيرى: در ي
ــرغ را داخل آن كمى  ــپس تكه هاى م آن را روى حرارت قرار دهيد؛ س

سرخ كنيد تا طاليى شوند. 
ــپس آن را داخل تابه بريزيد. پودر كارى،  آرد را با شير مخلوط كنيد، س
پيازچه خرد شده و مقدارى نمك و فلفل هم اضافه كرده، مواد را به خوبى 
با هم مخلوط كنيد. حال صبر كنيد تا سس مرغ كامال غليظ شود، سپس 

آن را از روى حرارت برداريد.
 فر را با دماى170 درجه سانتى گراد روشن كنيد. خميرهاى پيراشكى 
ــر را از نانوايى هم  ــد. خمي ــرش دهي ــاى بزرگ ب ــورت مثلث ه را به ص
ــاالى مثلث  ــمت ب ــدارى از مواد را روى قس ــد تهيه كنيد. مق مى تواني

قرار دهيد. 
ــرار دهيد. حاال خمير را  مقدارى از پنير گودا و موتزارال هم روى مواد ق

به آرامى لوله كنيد.
رول ها را داخل سينى فر كه قبال كمى چرب كرده ايد بچينيد و سينى را 
به مدت20 دقيقه داخل فر قرار دهيد تا رول هاى شما آماده شود؛ سپس 

آنها را سرو كنيد.
فوت و فن

بهتر است مرغ ها را ريز خرد كنيد تا رول هاى شما زيبا تر شوند.

پس از نمايش فيلم « جا » كه در مورد كوسه ها بود افراد زيادى از اينكه 
در اقيانوس شنا كنند، وحشت داشتند.

ــه در مورد  ــاى ديگر مى بينيم ك ــم چه در فيلم ه  البته چه در اين فيل
ــيار اغراق  ــد بس ــا روى مى ده ــا و اقيانوس ه ــه در دريا ه ــى ك اتفاقات
ــيار خطرناكى است را  ــود، اما اين موضوع اينكه كوسه حيوان بس مى ش

نفى نمى كند.

ــاق مى افتد و آمار هم  ــه ها خيلى كم اتف  محققان مى گويند حمله كوس
اين موضوع را تاييد كرده است. با مشاهده جانورانى كه در شكم كوسه ها 
ــنا كردن در اقيانوس واهمه دارند  ــدند، كامال به كسانى كه از ش پيدا ش
ــه ها تنها جاندارانى را  حق مى دهيم. با اينكه محققان اذعان دارند كوس
ــتند، در اينجا خالف آن را  شكار مى كنند كه در رژيم غذايى آن ها هس

ثابت مى كنيم.
 1-  لباس زرهى 

ــه آن را به تن  ــانى ك ــاى انس ــد بقاي ــى كه يافت ش ــاس هنگام اين لب
ــته از شواليه در برابر  ــد. گويا اين لباس نتوانس كرده بود درونش پيدا ش

كوسه محافظت كند.
2-پوستين

ــوده، مى توان  ــز نب ــت آمي ــه موفقي ــراى كوس ــن تالش ب ــر چه اي  اگ
ــتباه  ــى اش ــور واقع ــا جان ــت را ب ــن ك ــوان اي ــه حي ــرد ك ــرض ك ف

گرفته  است.
 3-گوزن شمالى

 اين گوزن شمالى هديه كريسمس اين كوسه خوش شانس بوده  است.
 4-    دولفين

 يك كوسه 9 فوتى دولفين 7 فوتى را خورد كه نشان داد كوسه هر چه كه 
با سايز شكمش يكى باشد را مى بلعد.

رول مرغى پنيرى 

عجيب ترين چيز هايى
 كه در شكم كوسه ها پيدا شدند

كودك

ــت فرزندان تان را  ــنا كنيد  بهتر اس ــك آش فرزندان تان را با ميوه خش
ــك كنيد و اين خوراكى سالم و پرارزش  عالقه مند به مصرف ميوه خش
را جايگزين انواع تنقالت و هله هوله هاى مضر براى سالمتى فرزندتان 

كنيد.
ــك كردن يكى از روش هاى  دكتر رحمانى متخصص تغذيه  گفت: خش
ــاير  ــود كه در قديم از نور آفتاب و س ــوب مى ش نگهدارى ميوه ها محس
روش هاى فيزيكى استفاده مى كردند، در حالى كه امروزه از روش هاى 
شيميايى بهره مى برند كه گاهى اين روش ها اثرات سوئى به همراه دارد.

ــولفور قوى در برخى ميوه هاى خشك به كار  تركيبى كه به نام اسيدس
مى رود تا بتواند رنگ و طعم آن را حفظ كند، موجب بروز آسم در برخى 

افراد مى شود. 
ــولفور  ــاس به س ــت كه يك درصد افراد حس ــان داده اس مطالعات نش
ــن ماده دچار  ــاس به اي ــوند و پنج درصد افراد حس داراى آلرژى مى ش
ــوند، پس اين افراد بايد از مصرف ميوه هاى خشك پرهيز  ــم مى ش آس

كنند.
100 گرم ميوه خشك از نظر غلظت و ارزش مواد غذايى با همان مقدار 
ميوه طبيعى برابر نيست، ميوه هاى خشك كالرى و فيبر متراكم بيشترى 

دارند و افراد بايد مقدار مشخصى از آنها را به كار ببرند.
در ميوه هاى خشك چون افزايش قند را شاهد هستيم، در نتيجه براى 

افراد ديابتى و بيش فعال مناسب نيست. 

به عالوه ويتامين هاى خانواده B در اين ميوه ها كاهش پيدا مى كند.
ــك مواد معدنى و آلى، برترى در مقايسه با ميوه هاى تازه  ميوه هاى خش
ــراى آنها در افراد  ــب ب ــد و مى توانند به عنوان يك جايگزين مناس دارن
سالم محسوب شوند و نيز والدين مى توانند ميوه هاى خشك را به جاى 
چيپس و پفك و ساير تنقالت در برنامه غذايى كودكان و نوجوانان خود 

قرار دهند.

فرزندان تان را با ميوه خشك 
آشنا كنيد
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