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آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه  های نماز جمعه تهران:

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز به قانون ندارد
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امام جمعه موقت اصفهان:

حجی می خواهیم 
که همراه با عزت باشد 

نه ذلت

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری :

گل آرائي نصف جهان براي استقبال 
از هفته نکوداشت اصفهان

3

 حدود دو ماه گذش��ته سه مسئول ارش��د مرتبط به امور 
یارانه ها، آمار و اطالع��ات متفاوت��ی در رابطه با حذف، 
اعتراض و برگش��ت یارانه بگیران اعالم کرده اند؛ از ثبت 
شکایت 900 هزار تا 1/5 میلیون نفری تا اعتراض هایی 
که به صفر نزدیک شده اس��ت.  هفته های اخیر روزهای 
پر اما و اگرتری از گذش��ته برای هدفمندی یارانه ها و به 
ویژه بند همیشه پرحاشیه آن یعنی حذف یارانه بگیران 
پردرآمد بوده است. ماجرا از روزی که دولت برخالف سال 
های گذش��ته تبصره هدفمندی را در الیحه بودجه قرار 
نداد و تنها به اعالم سقف 48 هزار میلیاردی آن اکتفا کرد، 
شروع شد و مشخص بود که در جریان بررسی الیحه در 
مجلس، هدفمندی یارانه ها جای بح��ث و اختالف نظر 

بسیار بین دولت و نمایندگان...

اس��تاندار اصفهان گفت: چارچوب مورد نظر استان برای 
تصویب تعطیلی پنج شنبه ها به وزیر کشور ارسال خواهد 
ش��د تا تصمیم نهایی در این خصوص اعالم شود. رسول 
 زرگرپور در جلسه بررسی تعطیلی پنج شنبه های ادارات 
بر رون��د کاه��ش آلودگی ه��وا، اظهار داش��ت: موضوع 
تعطیل��ی پنج ش��نبه های ادارات در برنام��ه کاه��ش 
آلودگی هوا پیشنهادش��ده بود که دستگاه های مختلف 
 جمع بن��دی خ��ود را در خص��وص این موض��وع اعالم 
کردند. وی افزود: تصمیم گیری در این زمینه در استان ها 
بر عهده اس��تانداران اس��ت ولی در عین  حال به  منظور 
وحدت رویه و هماهنگی با س��ایر استان ها تصمیم گیری 
این جلس��ه نهایی نخواهد ب��ود و باید صورت جلس��ه و 

جمع بندی...

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اش��اره به 
موضوع حج و کارشکنی های عربستان سعودی 
در اعزام حج��اج ایرانی به مک��ه مکرمه، گفت: 
مس��ئوالن حج امنیت و عزت حجاج را در نظر 
بگیرند. آی��ت اهلل محمدعلی موح��دی کرمانی 
خطیب نمازجمعه این هفته تهران در سخنانی 
ضمن دعوت خ��ودش ونمازگ��زاران به تقوای 
الهی در س��خنانی، اظهار داشت: فصل تابستان 

نزدیک اس��ت و از مردم ش��ریف و نجیب ایران 
به ویژه تهران انتظار می رود پوش��ش اس��المی 
را رعایت کنند، نی��روی انتظامی ظاهرا هزاران 
مأمور نامحس��وس در رابطه با ام��ر به معروف و 
نهی از منکر به کار گرفته که با ش��یوه ای بسیار 
متین و ارزنده تمام شرایط امر به معرف  و نهی از 
منکر را رعایت می کنند و باالخره اینها احساس 

وظیفه کرده اند...

معترضان به حذف یارانه چند 
نفرهستند؛ 1/5 میلیون یا صفر

ادارات اصفهان
 پنج شنبه ها تعطیل می شود؟!

ایران رای دیوان عالی
  آمریکا را به رسمیت 

 نمی شناسد

هشدار نسبت به مصرف 
برنج های خارجی

ویژه برنامه »اصفهانی ام« 
 5 شب در پل خواجو 

برگزار می شود

برنامه ذوب آهن، با 
گل محمدی سه ساله است

جنب و جوش ورزشکاران 
با خروش زاینده رود
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خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به موضوع حج 
و کارشکنی های عربستان س��عودی در اعزام حجاج ایرانی 
به مکه مکرمه، گفت: مس��ئوالن حج امنیت و عزت حجاج 

را در نظر بگیرند.
آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی خطیب نمازجمعه این 
هفته تهران در سخنانی ضمن دعوت خودش ونمازگزاران 
به تقوای الهی در س��خنانی، اظهار داش��ت: فصل تابستان 
نزدیک است و از مردم ش��ریف و نجیب ایران به ویژه تهران 
انتظار می رود پوشش اسالمی را رعایت کنند، نیروی انتظامی 
ظاهرا هزاران مأمور نامحسوس در رابطه با امر به معروف و 
نهی از منکر به کار گرفته که با شیوه ای بسیار متین و ارزنده 
تمام شرایط امر به معرف  و نهی از منکر را رعایت می کنند و 

باالخره اینها احساس وظیفه کرده اند.
وی تصریح کرد: به نظرم انس��ان هایی می خواهند با نظام و 
اسالم دهن کجی کنند، بعضی مناظر را به بنده نشان دادند 
که واقعا بد است. انس��ان نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت 
باشد و نیروی انتظامی باید با کسانی که مظاهر اسالمی را زیر 
سوال می برند برخورد کند و اگر برخورد نکند گناهکار است.

خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: ب��ه افراد الابالی تذکر 
می دهم که بدانید تمام برنامه های زش��ت شما مورد دقت 
پلیس سری است، اما اینها با شیوه ای بسیار متین و ارزنده 
با شما برخورد می کنند؛ خوشبختانه امر به معروف و نهی از 
منکر قانونی و مصوبه مجلس اس��ت و دولت هم در مقاطع 

مختلفی بیان کرده که مطیع مجلس و قانون است.
آیت اهلل موحدی کرمانی با تأکید براینکه مش��کل اصحاب 
فتنه درسال 88 این بود که به قانون تن ندادند، اظهار داشت: 
در هر صورت به جای اینکه قانونی اق��دام کنند غیرقانونی 
عمل کردند و مردم به خیابان ها ریختند و اشکال اصلی شان 

این بود و ان شاءاهلل این بی قانونی دیگر تکرار نمی شود.
وی اضافه کرد: قانونی که شورای نگهبان تأیید کرده محترم 
است و به فرموده امام راحل این قانون اسالم است و مخالفت 

با قانون نیز سنگین است.
امام جمعه موقت تهران با تأکید براینکه امر به معروف و نهی 
از منکر نیاز به قانون ندارد گفت: این یک وظیفه س��نگین 
دینی اس��ت؛ مگر برای نماز، روزه و ح��ج از مجلس مصوبه 
می گیریم. امر به مع��روف نهی از منکر مانند س��ایر اعمال 

اسالمی است و باید اجرا شود.
آیت اهلل موحدی کرمانی تأکید کرد: گاهی می گویند که مردم 
آزادند، بله ما هم می گوییم مردم آزادن��د اما معتقدیم این 
آزادی محدود و نه مطلق است. آزادی که فردی داشته باشد 
و وزن نظام را پایین بیاورد و خون شهدا را هتک کند، ممنوع 
است. وقتی س��ر برهنه و یا بدحجاب پشت فرمان نشسته 
نمی شود به آن بگوییم آزادی است، بلکه آزادی حدی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به مراسم اعتکاف در نیمه 
رجب اشاره کرد و گفت: به کس��انی که به اعتکاف مشرف 
شده اند تبریک می گویم زیرا اینها توفیق نصیبشان شده، 
ما جوانان متدین، پاک و قوی و عاش��ق معنویت در جامعه 
کم نداری��م و این جوانان مایه امید و س��رمایه ما هس��تند.

خطیب نمازجمعه تهران در بخش دیگری از س��خنانش به 
موضوع حج و کارشکنی های عربستان س��عودی در اعزام 
حجاج ایرانی به مکه مکرمه اش��اره کرد و گفت: دو مسئله 
عزت و امنیت در موضوع حج مهم اس��ت؛ مسئوالن توجه 
داشته باش��ند که مبادا عزت و امنیت حجاج آسیب ببیند، 
مبادا در سفر حج به حجاج آسیب وارد شود. خدای ناکرده 
این طور نباشد که بعضی ها کش��ته و یا به آنها توهین شود؛ 

عزت و امنیت حج هر دو مهم است.
آیت اهلل موح��دی کرمانی ب��ا تأکید براینکه ب��ه وعده های 
سعودی ها اطمینان نکنیم، اظهار داشت: آنها دشمن شیعه 
و ایرانی هستند، آنها نتوانس��تند از این دشمنی خودداری 
کنند، مالی نادان و احمقشان می گوید اگر شیعه را بکشید 
با این کار به بهشت می روید، این چه امنیتی است که حاجی 
از اینجا راه بیفتد و در کوچه احمقی بگوید که اگر او را بکشم 
به بهشت می روم مسئوالن حج امنیت و عزت حجاج را در 

نظر بگیرند.
وی خطاب به آل س��عود گفت: به آل سعود باید بگویم 
که هرچه می خواهید بکنید و هرچقدر می خواهید برای 
آمریکا خوش رقصی کنید و از ق��رآن که ادعا می کنید 
حامی آن هستید، فاصله بگیرید و جدا شوید اما منتظر 

وعده الهی باشید.
امام جمعه موقت ته��ران تصریح کرد: آل س��عود بداند که 

اربابانتان هم که با آنها خوش رقصی می کنید اگر روزی بیدار 
شوید و در مقابل آنها بایستید، مانند یک کاغذ یک بارمصرف 

شما را به زباله دان تاریخ می اندازند.
آیت اهلل موح��دی کرمانی به برگزاری نمایش��گاه کتاب در 
روز 14 اردیبهشت اش��اره و تصریح کرد: در این نمایشگاه 
از کشورهای مختلف، کتاب وارد کشور می کنند و کشورها 
فرهنگشان را این طور به کشور ما تزریق می کنند، مسئوالن 
حواسشان باشد که اگر یک کتابی گمراه کننده بود و جوان 
به خانه برد و خانواده اش نیز گمراه شد شما تا قیامت گرفتار 

این گناه خواهید بود. بنابراین به این مسئله توجه کنید.
وی با بیان اینکه کت��اب هایی در نمایش��گاه گاهی عرضه 
می ش��ود که عناوین ضد انقالب و ضد پیغمبر است، اظهار 
داش��ت: ما نمی خواهیم با نمایشگاه کتاب پز دهیم باالخره 
 خدا به انس��ان عق��ل داده اس��ت دره��ای ورودی را برای 
کتاب ها باز کنیم، تا کجا این کتاب های گمراه کننده کشور 

ما را از حقیقت دور کند؟
خطیب نمازجمعه تهران اضافه کرد: توصیه می کنم عده ای 
کارشناس و آشنا به فرهنگ غلط ضد اسالمی را مأمور کنیم 
که کتاب هایی که به نمایشگاه وارد می شود را بررسی کنند 
و اجازه ندهیم این کتاب های ضد اسالمی وارد کشور شود؛ 

آیا این حرف بدی است؟!
آیت اهلل موحدی کرمانی همچنین خطاب به رژیم آل سعود 

تصریح کرد: در کنفرانس اسالمی که هدفش وحدت است 
ش��ما تفرقه می کنید. شما باید منتظر باش��ید که این کاخ 
شیش��ه ای تان در هم کوبیده ش��ود و مانند خانه عنکبوتی 
از هم بپاشد. وی گفت: از سران کشورهای اسالمی تعجب 
می کنم که صدایشان از ش��هادت حجاجشان در عربستان 
سعودی درنیامده است؛ البته از آمریکا نیز تعجب می کنیم 
که صدایش از عربستان سعودی که در انفجار 11 سپتامبر 

نقش موثری داشته است نیز درنیامده است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مگر شما مشرکید که 
از برائت از مش��کرین حجاج ناراحت می ش��وید؟ اصال شما 
چیزی می فهمید؟ به یکباره اعالم کنید و بگویید که ما اصال 

قرآن را قبول نداریم.
آیت اهلل موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای ما انصافا بار سنگینی بر 
دوش دارد، تأکید کرد: اینها با دشمنی سروکار دارند که به 
هیچ پیمانی وفادار نیست و ابدا نمی توان به پیمانش اعتماد 
داشت، مدام از آزادی و دموکراسی دم می زند، اما به عربستان 
کودک کش جالد، سالح مدرن می دهد. آمریکا به خودش 
برای استفاده از سالح اتمی اجازه می دهد، اما به ایران برای 

داشتن موشک بالستیک برای امور دفاعی اجازه نمی دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آنها می خواهند ایران را از بین 
ببرند، اما رهبری فرمودند که خودتان را قوی کنید و اقتصاد 
مقاومتی داشته باشید و روی پای خودتان بایستید تاحربه 

تحریم را بی اثر کنید.
خطیب نمازجمعه تهران در بخش ابتدایی خطبه های دوم 
نمازجمعه این هفته تهران ضمن تبریک به مناسبت سالروز 
13 رجب و میالد امام علی )ع( گفت: در چهارش��نبه هفته 
گذشته شاهد س��الروز درگذش��ت اقبال الهوری و سعدی 
بودیم و نیز شاهد بزرگداشت شیخ بهایی و همچنین سالروز 
وفات حضرت زینب هس��تیم که در اینجا رحلت جانس��وز 

ایشان را تسلیت می گویم.
آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه ه��ای اول نمازجمعه 
تهران نیز در سخنانی گفت: رهبر انقالب همواره بر بصیرت 
س��فارش می کنند که باید مورد توجه ق��رار گیرد، جهل 
خطر بزرگی است و فضا را برای انسان تاریک می کند و کار 
به جایی می رسد که به دلیل جهل، امام حسین را به امید 
ورود به بهشت به شهادت می رساند. وی اضافه کردکه این 
داعش بدبخت جنایاتی می کند و مقدس��ات را پشت سر 
می گذارد و اینها از روی جهل انتحار می کنند و خودشان را 
می کشند و به آنها مژده داده می شود که به زودی در کنار 

پیغمبر خواهند بود.
 امام جمعه موقت تهران جهالت را رمز اصلی بدبختی امت 
اسالمی دانس��ت و تصریح کرد: هرچه می گذرد قدرت و 
شرایط رهبر انقالب وزین تر می شود به طوری که ایشان 
همواره بر بصیرت امت اسالمی تأکید کرده اند. همه باید در 
مسایل حکومتی دینی سیاسی و اخالقی و موضع گیری در 
برابر دشمن مطیع رهبر باشیم، چه شیعه و چه سنی،همه 

باید اینطور باشند.

نخستین کمیس��یون مش��ترک ایران و 1+5 پس از اجرای برجام برای 
بررسی روند اجرای توافق جامع ، لغو تحریم ها و موانع پیش رو به ریاست 

سید عباس عراقچی و هلگا اشمیدآغاز به کار کرد.
پیش از این دو بار کمیسیون مش��ترک در 27 مهر و 16 آذرماه تشکیل 

جلسه داده بود که هر دو جلسه در  وین برگزار شد.
پیش از شروع به کار کمیسیون، عراقچی و اشمید برای هماهنگی دستور 

کار این نشست مذاکره کردند.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره دستور کار سومین کمیسیون 
مشترک ایران و 1+5 به خبرنگار ایرنا گفت: کمیسیون مشترک ایران و 
1+5 مسئولیت نظارت بر برجام و حل مشکالتی را دارد که احیانا بر سر 
اجرای برجام به وجود آمده است. روند امور را بررسی و کنترل می کند 

تا همه کار، درموقع خود انجام شود.
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه افزود: این اولین جلس��ه 
کمیسیون مشترک بعد ازاجرایی شدن برجام است. عراقچی گفت: در 
این دوره مروری خواهیم کرد بر روند اجرای برج��ام و نیز کارهایی که 
باید در آینده صورت بگیرد. همچنین مروری خواهیم داش��ت بر روند 
بازطراحی راکت��ور اراک، اجرای ایزوتوپ های پای��دار و همکاری های 
هسته ای بر اساس ضمیمه سه برجام. همچنین لغو تحریم ها  ، موانع و 

مشکالتی که سر راه است بحث و بررسی خواهد شد.
رییس س��تاد پیگیری اج��رای برجام اظه��ار داش��ت: در مجموع، کار 
کمیسیون مشترک، نظم دادن به روال اجرای برجام است. در این نشست 
مسایلی که باید پیگیری و به آن توجه شود و مشکالتی که باید حل شود 
در دستور کار قرار می گیرد. همچنین فرصت مناسبی است تا با برخی 
از نمایندگان 1+5 به صورت جداگانه جلساتی را در رابطه با اجرای برجام 
داش��ته باش��یم. وی افزود: در هیئت ایرانی عالوه بر آقایان مجید تخت 
روانچی و حمید بعیدی نژاد، دو تیم کارشناس��ی فنی از سازمان انرژی 
اتمی و یک تیم کارشناس��ی حقوقی از بانک مرکزی و وزارت خارجه ما 
را همراهی خواهند کرد. بنابراین در مجموع یک تیم سیاسی ، یک تیم 

حقوقی و یک تیم فنی در جلسه کمیسیون مشترک شرکت دارند.

 »جک استراو« وزیر خارجه سابق انگلیس تاکید کرد: ایاالت متحده آمریکا 
تا اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای با ایران راه درازی در پیش دارد.

در ش��رایطی که ایران آمریکا را به مانع تراشی بر س��ر اجرای کامل برجام 
 و خ��ودداری از رفع تحریم های تج��اری علیه این کش��ور متهم می کند،

 »جک اس��تراو« وزیر خارجه س��ابق انگلیس در خصوص آینده این توافق 
گفت : »من شخصا عالقه مند هستم ش��اهد اجرای کامل برجام باشم زیرا 
این موضوع از اهمیت بسیاری برخورداراست. من با دوستانم در انگلستان 
صحبت کرده ام و همگی ما نگران این موضوع هستیم که افرادی در داخل 

آمریکا با اجرای برجام مخالفت می کنند«.

آغاز به كار نخستین كمیسیون مشترك 
ایران و 1+5 پس از اجرای برجام

آمریکا تا اجرای كامل برجام
راه درازی در پیش دارد

بین الملل

رییس مجلس شورای اسالمی یادداش��تی تحت عنوان »بد اخالقی سیاسی 
و سکوالریسم« در کانال رس��می تلگرام، صفحه رسمی اینستاگرام و سایت 
شخصی خود منتش��ر و در آن از انقالبیونی که با هتاکی و بداخالقی حیثیت 
دیگران را تخریب می کنند، انتقاد کرد. به گزارش ایس��نا متن این یادداشت 

به این شرح است: 
بداخالقی سیاسی و سکوالریسم

سوال این است که نسبت جریان ها و سیاستمداران بی اخالق یا بداخالق، با 
سکوالریست ها چیست؟ 

سکوالریسم مکتبی است که حوزه سیاست را مقید بر دین و ارزش های ثابت 
و الیتغیر نمی داند وعمدتا قلمرو سیاست را بر مبنای منافع جمعی و امری 

عرفی تلقی می کند. 
به همین جه��ت گاه در عال��م امروز مش��اهده می کنید که در کش��ورهای 
دموکراتیک، چ��ه ناهنجاری های اخالق��ی در باالترین س��طوح -حتی در 
رقابت های انتخاباتی- رخ می دهد؛ نظیر س��خنان سخیف و غیر اخالقی این 
روزهای کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا که اکثر سیاست مداران جهان 

را متعجب کرده است. 
اما وضعیت ش��گفت آورتر درمورد کس��انی اس��ت که در مقام نظر معرفت 
شناسانه، همیشه بر سکوالریسم نقد دارند و خود را انقالبی معرفی می کنند، 
اما در میدان اخالق سیاسی جزو هتاکان و بد اخالقان و تخریب گران حیثیت 
دیگران هستند و به هیچ وجه ابایی در متهم کردن دیگران ندارند؛ یعنی کامال 

در عالم اخالق سیاسی بی پروا هستند. 
ظاهرا اینان در مقام نظر، مخالف سکوالریسم هستند، ولی در عمل سیاسی 

سکوالریست محسوب می شوند؛ حتی ناآگاهانه! 
رهبر معظم انقالب در تاریخ 14 خرداد 1390 فرمودند: 

» اگر به نام عدالت خواهی و به نام انقالبی گری، اخالق را زیر پا بگذاریم، ضرر 
کرده ایم، از خط امام منحرف شده ایم، اگر به نام انقالبی گری، به نام عدالت 
خواهی، به ب��رادران خودمان، به مردم مؤمن، به کس��انی که از لحاظ فکری 
با ما مخالفند، اما می دانی��م که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اس��الم اعتقاد 
دارند، اهانت کردیم، آنها را مورد ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف 

شده ایم«.

انتقاد الریجانی از انقالبیونی كه با هتاكی و 
بداخالقی حیثیت دیگران را تخریب می كنند

خبر
آیت اهلل موحدی كرمانی در خطبه  های نماز جمعه تهران:

امربه معروف ونهی ازمنکر نیاز به 
قانون ندارد

 وزی��ر خارجه کش��ورمان ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ایران
ب��ه رس��میت  را  آمری��کا  عال��ی  دی��وان  رای    
نم��ی شناس��د، گف��ت: دول��ت آمری��کا ب��ه خوب��ی 
م��ی دان��د ک��ه ه��ر گون��ه اقدام��ی در رابط��ه ب��ا 
ام��وال ای��ران ای��ن کش��ور را در مق��ام پاس��خگویی 
 و بازگردان��دن ای��ن ام��وال ب��ه م��ردم ای��ران ق��رار

 خواهد داد.
محمد جواد ظریف در پایان نشست ویژه مجمع عمومی 
س��ازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی تصریح کرد 
 که در دی��دار خود با ج��ان کری وزیر خارج��ه آمریکا 
 هی��چ موضوعی جز مس��ئله برج��ام و ن��کات مربوط

  به اج��رای درس��ت آن م��ورد بح��ث ق��رار نخواهد 
گرفت.

وی افزود :بحث ما در این دی��دار دنباله گفت و گوهای 
قبلی بر س��ر برجام خواهد بود و قرار ش��ده اس��ت که 
طرف آمریکای��ی نکاتی را که در گف��ت و گوی قبلی از 
سوی ما و در رابطه با نحوه اجرایی شدن درست برجام 
 مطرح شده بود مورد بررس��ی قرار دهند و به ما جواب

 بدهند.
 وزیر خارجه کش��ورمان در پاس��خ به این س��وال ایرنا

  که آیا در این دیدار پیرامون رای دیوان عالی آمریکا نیز 
 گفت و گویی خواهد ش��د یا نه ؟گفت: م��ا همان طور
  که گفتیم رای این دادگاه را به رسمیت نمی شناسیم

  و دول��ت آمری��کا به خوب��ی از ای��ن موض��وع اطالع 
دارد.

 تس��نیم به نقل از رویترز نوش��ت: دیوان عالی آمریکا 
 حک��م داد ح��دود دو میلی��ارد دالر از دارای��ی ه��ای

 بلوکه ش��ده ای��ران بای��د به خان��واده ه��ای قربانیان 
 آمریکای��ی ک��ه در بم��ب گ��ذاری س��ال 1983 در
  مق��ر تفنگ��داران آمریکای��ی در بی��روت و دیگ��ر

  حمالت منس��وب به ایران کش��ته ش��دند، پرداخت 
شود.

حکم ای��ن دادگاه که ب��ا 6 رای مواف��ق در برابر 2 رای 
 مخالف صادر ش��د شکس��تی برای بانک مرکزی ایران 
بود. دیوان عالی آمریکا در حکم خود اعالم کرد: کنگره 
آمریکا با تصویب قانونی در س��ال 2012 که می گوید 
از دارایی های بلوکه ش��ده ایران باید ب��رای پرداخت 
2.65 میلیارد دالر به خان�واده های قربانیان آمریکایی 
استفاده ش��ود، اختیارات دادگاه های آمریکا را غصب 

نکرده است.
دادگاه فدرال آمریکا در س��ال 2007 حک��م داده بود 
 که چنین مبلغ��ی باید به ای��ن خانواده ه��ا پرداخت

 شود.
 بانک مرک��زی ایران از طری��ق دادگاه اس��تیناف دوم

 آمریکا در نیویورک با حکمی که در سال 2014 صادر 
شده بود مخالفت کرده بود. 

 در ای��ن حک��م اع��الم ش��ده ب��ود پول��ی ک��ه در 
 حس��اب امانی س��یتی بانک در نیوی��ورک نگهداری 
 م��ی ش��ود، بای��د ب��ه ش��اکیان آمریکای��ی واگ��ذار

 شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: 
انتخاب��ات ضامن جمهوری��ت، والیت فقیه و ش��ورای 
نگهبان ضامن اسالمی بودن انقالب اسالمی ایران است.

علي مطهري، افزود: آنچه که حافظ اسالمي بودن این 
حکومت اس��ت، اصل والیت فقیه و ش��وراي نگهبان و 
انتخابات نیز حاف��ظ جمهوریت آن اس��ت.وي اظهار 
 کرد: در جمهوري اس��المي، مردم فقط از راه انتخابات

 مي توانند تاثیر خود را در این نظام اعمال کرده و از این 
جهت مردم باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي یادآور 
 شد: بس��یاري از تغییرات در مس��یر انتخابات صورت 
مي گیرد به طوري که در س��ال 92 با مشارکت خوب 
مردم در انتخابات و آگاهي بخش��ي هاي انجام ش��ده، 
مردم انتخاب خوبي کرده و مسیر کشور را تغییر دادند.

مطهري، ادامه داد: م��ردم با این انتخاب��ات مي توانند 
بهترین تاثیر را در نحوه حکومت ایجاد کنند و در مسیر 
اصالحات گام بردارند بنابر این تک تک آرا در این هدف 
موثر بوده و شرکت تمامي افراد و مشارکت حداکثري 
موجب تشکیل مجلسي واقعي، موثر و قوي تر مي شود.

وي، با بیان اینکه قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي 
آن مهم ترین وظیفه مجلس ش��وراي اس��المي است، 
گفت: یک نماینده خوب باید در یک یا دو حوزه تخصص 
داش��ته و اطالعات عمومي خوبي هم داش��ته باشد تا 

بتواند قانون خوبي را به تصویب برساند.
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، اظهار 

داشت: مشکل اساسي کش��ور، عمل نکردن صحیح به 
قوانین بوده که نظارت بر حس��ن اجراي قانون توسط 
یک نماین��ده اهمیت دقت در انتخاب ی��ک نماینده را 

نشان مي دهد.
مطهري، اضافه کرد: نماینده اي ک��ه مدیون عده اي، 
ثروتمندان و صاحبان قدرت قرارگیرد نمي تواند ناظر 
خوبي بر حس��ن اجراي قوانین باش��د و از آنجایي که 
شوراي نگهبان تمامي افراد را بر حسب برخي ویژگي 
ها تایید صالحیت کرده، مردم باید توجه کنند تا فردي 
را راهي مجلس کنند ک��ه اصلح تر از بقیه باش��د.وي 
 یادآور شد: قبول کردن نظام و پیروي از والیت فقیه از 
ویژگي هاي اساسي یک نماینده است تا بتواند در کنار 

آنها، دفاع از حقوق ملت را در اولویت خود قرار دهد.
مطهري، افزود: توجه به فصل س��وم قانون اساسي که 
در ارتباط با حقوق ملت است، از مهم ترین نکات مورد 
توجه یک نماینده بوده و در کنار آن توجه به مس��ایل 
ح��وزه انتخابیه نی��ز از دیگ��ر نکات مهم م��ورد توجه 

منتخب مردم است.
وي با بیان اینکه مجلس نهم، ایده آل نبود، گفت: انتظار 
مي رود مردم با انتخاب نمایندگان اصلح، مجلس دهم 

را به مجلسي ایده آل تبدیل کنند.
مطهري، اضافه کرد: اگر قدرتي در روي زمین نباش��د، 
زمین ب��ا تمامي موجودات��ش نابود مي ش��ود و اولین 
انساني که در دنیا به وجود آمده انس��ان کامل بود و تا 

آخر نیز زمین از حجت کامل خالي نخواهد شد.

وزیر خارجه كشور:

ایران رای دیوان عالی آمریکا را به رسمیت نمی شناسد
نماینده مردم تهران: 

نماینده ای كه مدیون صاحبان قدرت و ثروت باشد ناظر خوبی نیست

مش��اور فرهنگی رییس جمهور درباره طرح امنیت اخالقی تاکید کرد که 
جنبه های مختلف این طرح باید برای افکار عمومی و دولت روشن شود.

حس��ام الدین آش��نا در خصوص طرح امنیت اخالقی و تش��کیل گشت 
نامحس��وس هفت هزارنفره در تهران گفت: جنبه های مختلف این طرح 
باید برای افکار عمومی و دولت روشن شود، اینکه این نیروها چه افرادی 
هس��تند، چگونه به کار گرفته  ش��ده اند و آموزش دیده اند و اینکه چطور 
می توان س��المت کار آنان را تضمین کرد و در نهایت اثر بخشی این طرح 

کجا آزموده  شده  است؟
مش��اور فرهنگی رییس جمهور در خصوص ابراز بی اطالعی دولت از آغاز 
چنین طرحی، گفت: بخش هایی از دولت که باید از این طرح آگاه باشند، 
اعالم نمی کنند که آگاه هس��تند. طرح های زیادی در کشور انجام شده و 
این هم در ادامه همین طرح هاس��ت. امیدواریم که همه طرح های خوب 
به سرانجام برس��د و همه طرح های ضعیف نیز هرچه زودتر تکلیف شان 

معلوم گردد.
آشنا در خصوص اینکه ارزیابی اش از چنین طرحی چیست، گفت: کمی 

صبر کنید همه چیز مشخص می شود.

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه عده ای در مورد برجام 
بی انصافی می کنند، گفت: با وجودی که رهبر معظم انقالب با برجام موافقت کردند، 
برخی که ادای پیروی از ایشان را دارند باز در مسئله برجام تعبیر به خیانت می کنند.  
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با برجام کاری انجام شده، ما نمی گوییم فتح الفتوح 
بود ولی فراموش نکنیم که طرف مقابل ما، آدم ناقالیی است. وی ادامه داد: در برجام 
در مورد مسایل، ذره ذره توافق کردند و ما باید طرف مقابل را هم در نظر بگیریم، آنها 

دوست ندارند جمهوری اسالمی ایران مقتدر و یکه تاز منطقه باشد.
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: دش��منان تحمل این را ندارند که در منطقه قدرتی 
پیدا شود که به آنها امتیاز ندهد، ما می گوییم برجام این است و هزینه های پیاده 

شدن آن هم اینگونه است. 
آیت اهلل مکارم ش��یرازی بیان داشت: برخی غافل از این هس��تند که هر چه فشار 
دشمنان بیشتر ش��ود باید وحدت ما نیز افزایش پیدا کند، باید مسایل شخصی را 
کنار بگذاریم و گاهی این مسایل ش��خصی حاکم بر مقدرات جامعه نشود و منافع 

ملی و مردم باید اصل باشد.
 وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان به ما فشار وارد می کنند باید اتحاد و همدلی 

خود را بیشتر کنیم.

جاکوب زوما  رییس جمهوری آفریقای جنوبی در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی 
و اقتصادی برای اولین بار به تهران سفر می کند. 

به گزارش ایس��نا، ریی��س جمهوری آفریق��ای جنوبی به دعوت حجت االس��الم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان وارد کشور می شود و مورد 

استقبال رسمی حسن روحانی قرار خواهد گرفت.
در جریان دیدار روس��ای جمهور ایران و آفریقای جنوبی چندین سند اقتصادی و 
تجاری بین مقامات دو کش��ور به امضا خواهد رسید س��پس زوما در ضیافت ناهار 
همتای ایرانی خود حضور خواهد یافت. از دیگر برنامه های زوما در س��فر به تهران 

دیدار با مقامات ارشد نظام است.
رییس جمهوری آفریقای جنوبی روز دوشنبه برای بازدید از شهر اصفهان عازم این 
شهر خواهد شد. هیئت همراه جاکوب زوما در این سفر حدود 180 نفر هستند شش 
نفر از وزرای کابینه، زوما را در این سفر همراه می کنند و حدود 80 الی 100 نفر از 
فعاالن اقتصادی آفریقای جنوبی از دیگر همراهان این دیپلمات عالی رتبه آفریقایی 
در جریان سفر به تهران است. براساس این گزارش سفر جاکوب زوما به تهران قرار 
بود قبل از پایان سال 94 )دهم اسفند ماه( انجام شود ولی این سفر به علت مشغله 

کاری که برای رییس جمهوری آفریقای جنوبی پیش آمد به تاخیر افتاد.

دیدار روحانی و زوما روز یک شنبه در تهران عده ای در مورد برجام بی انصافی می كنندروشن شدن جنبه های مختلف طرح امنیت اخالقی 
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استاندار اصفهان گفت: چارچوب مورد نظر استان برای تصویب تعطیلی 
پنج شنبه ها به وزیر کش��ور ارسال خواهد ش��د تا تصمیم نهایی در این 

خصوص اعالم شود.
 رس��ول زرگرپور در جلس��ه بررس��ی تعطیلی پنج ش��نبه های ادارات 
بر رون��د کاه��ش آلودگ��ی ه��وا، اظه��ار داش��ت: موض��وع تعطیلی 
پنج شنبه های ادارات در برنامه کاهش آلودگی هوا پیشنهادشده بود که 
 دس��تگاه های مختلف جمع بندی خود را در خصوص این موضوع اعالم 

کردند.
وی افزود: تصمیم گیری در این زمینه در اس��تان ها بر عهده استانداران 
اس��ت ولی در عین  حال به  منظور وح��دت رویه و هماهنگی با س��ایر 
استان ها تصمیم گیری این جلسه نهایی نخواهد بود و باید صورت جلسه 
 و جمع بندی به وزارت کش��ور ارسال شود و س��پس تصمیم نهایی اخذ 

گردد.
استاندار اصفهان با اش��اره به برخی موارد مطرح شده در خصوص بحث 
نهار، ایاب و ذهاب کارمندان و همچنین بررسی تعطیلی پنج شنبه ها در 
شهرستان ها، اظهار داشت: هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و هم سایر 
دستگاه ها اعالم کرده اند که مشکلی در خصوص ایاب و ذهاب کارمندان 
و تأمین غذای آنان چه از لحاظ منابع مالی و چه مس��ایل اجرایی وجود 

ندارد.
وی به ساعات کاری ادارات اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب تعطیلی 
پنج ش��نبه ها س��اعت کاری ادارات از 7 صبح آغاز خواهد شد و باید در 

مجموع 44 ساعت کاری در یک هفته به ثبت برسد.
زرگرپور با تأکید بر اینکه تعطیلی پنج شنبه ها باید در شهرستان ها نیز 
همانند مرکز اس��تان مدنظر قرار گیرد، یادآور ش��د: البته دستگاه های 
خدمات رسان باید به گونه ای فعالیت کنند که تعطیلی روز پنج شنبه ها 
اختاللی در روند خدمت رس��انی به مردم ایجاد نکند و مردم با مشکلی 

مواجه نشوند.
وی افزود: به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای خانواده های کارکنان، 
 س��اعات کاری مهدکودک ها و واحدهای آموزش��ی نیز باید متناس��ب 
 ب��ا س��اعات کار اداری تنظی��م ش��ود تا مش��کلی ب��رای آن��ان ایجاد

 نگردد.

ادارات اصفهان
 پنج شنبه ها تعطیل می شود؟!

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دشمن مدام 
از جنگ سخت صحبت می کند گفت: دشمن بداند 
اگر حرکت اش��تباهی انجام داد پاس��خ محکمی از 

جمهوری اسالمی می گیرد.
به گزارش ایمنا، حجت االس��الم والمسلمین سید 
مجتب��ی میردام��ادی در خطبه های نم��از جمعه 
اصفهان با بیان اینکه تزکیه تنها راه نجات بشریت 
است، اظهار داشت: بش��ر امروز به علم مسلح شده، 
اما خدا را فراموش کرده، در دنیای امروز بی رحمی، 
جنایت و سیاس��ت کاری از حد گذشته و دلیل آن 

کمرنگ شدن تزکیه نفس است.
وی با بیان اینکه اگر بتوانیم روح خود را بر جس��م 
غالب کنیم به مقام تزکیه می رسیم، افزود: روح کلی 
الهی اگر از سوی انسان به کار گرفته شد و نفس را 
سرکوب کرد انس��ان را از مالئکه نیز باالتر می برد و 
یکی از راه های رش��د این روح که منتج به تزکیه و 

تقوا می شود انس با خدا و اعتکاف است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تاثیر اعتکاف 
در خودسازی و تزکیه نفس، تصریح کرد: روزی خدا 
به معتکفان بدون واسطه داده می شود و خدا هر که 
را بخواهد بدون حس��اب روزی می ده��د، بنابراین 
مناجات، خلوت و انس با خدا رمز تمام مش��کالت 

انسان است .
وی افزود: خوش��بختانه در کش��ور ما سال هاست 
که موضوع اعتکاف از س��وی جوان��ان مورد توجه 
ویژه قرار گرفت��ه و باید این نکته را یادآور ش��د که 

یاد خ��دا می تواند به این جوان��ان بینش و بصیرت 
بدهد تا شیطان و دش��من روی تفکر و عمل آن ها 

تاثیر نگذارد.
میردامادی بر حرکت در مس��یر تق��وا تاکید کرد و 
گفت: در قرآن آمده است یهود و نصارا و آنهایی که 
به عقاید شما ریشخند می زنند را دوست خود قرار 
ندهی��د و در مقابل بر قدرت خدا و ان��س با او تکیه 

کنید تا مشکالت شما حل شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه س��الگرد وف��ات حض��رت

 زینب )س( بیان کرد: حض��رت زینب مکمل قیام 
امام حسین )ع( اس��ت، اگر قیام سید الشهدا بدون 
خطبه های امام س��جاد )ع( و حضرت زینب )س(

بود ش��اید این قیام منتش��ر نمی ش��د، اما سخنان 
خواهر مکرم امام حسین )ع( بود که علم حقانیت و 

مظلومیت ساالر شهیدان را برافراشت.
امام جمعه اصفهان با یادآوری س��الروز شکس��ت 
آمریکا در صحرای طبس اظهار داش��ت: یاری خدا 
در این حادثه ش��امل حال جمهوری اسالمی شد و 
سقوط و نابودی نیروهای آمریکا در ایران که سبب 
ش��د کارتر بگوید هرچه دارید بگذارید و فرار کنید 

معجزه و درس عبرتی برای آمریکا شد.
وی افزود: آمریکا کش��ورهای م��زدور و خائن را به 
جنگ علی��ه ایران تحریک می کن��د، اما هیچکدام 
جرات چنین کاری را ندارند هرچند اگر روزی این 
اتفاق رخ داد پی��روزی از آن جمهوری اس��المی و 

نابودی از آن آمریکا و همراهانش خواهد بود.

میردامادی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
در دیدار با دانش آموزان، خاطرنشان کرد: براساس 
بیانات رهبر معظم انقالب نسل سوم از نظر انقالبی 
از نسل اول کمتر نیس��تند که برتر نیزهستند، اما 
آموزش و پرورش باید در تقویت روحیه انقالبی این 

نسل دین خود را ادا کند.
وی با تاکید بر اینک��ه اگر یک قدم عقب نش��ینی 
کنیم دشمن صد قدم جلو می آید گفت: در موضوع 
هس��ته ای ما از ابتدا گفتیم که به دنبال بمب اتمی 
نیس��تیم و در مذاکرات هم بر ای��ن موضوع تاکید 
کردیم. امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به تالش 
دشمن در ایجاد جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی 
تصریح کرد: جوانان امروز ما که پدران آنها در مقابل 
دش��من ایس��تادگی کردند باید دراین عرصه نیز 
مقاومت کنند تا دشمنی های دشمن راخنثی کنند.

وی ب��ا بیان اینکه ع��الوه بر جنگ ن��رم صحبت از 
جنگ سخت نیز از سوی دش��من مطرح می شود، 
افزود: دشمن مدام از جنگ سخت و حمله نظامی  
 سخن می گوید، اما بداند اگر این حرکت را انجام داد 

تو دهنی محکمی خواهد خورد.
میردامادی با اشاره به مذاکرات مسئوالن سازمان 
حج و زیارت با حکومت س��عودی خاطرنشان کرد: 
حجی می خواهیم که با عزت باشد نه ذلت، حکومت 
فاشیست سعودی باید به جنایات خود پاسخ دهد 
و در غیر این صورت باید تصمیمی گرفته شود که 

عزتمندانه باشد.
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مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: طی سه دهه گذشته بیشترین طرح 
افتتاح ش��ده در حوزه سازمان بهزیس��تی توس��ط خیرین و مراکز خیریه در 

شهرستان خمینی شهربوده است.
س��عید صادقی در مراس��م افتتاح خانه کودکان بهش��ت با بیان اینکه امسال 
پنجمین س��الگرد فعالیت خانه بهش��ت اس��ت، اظهار کرد: خیری��ن و مردم 
خمینی ش��هر همراهی و همکاری خیلی خوبی با اداره بهزیس��تی شهرستان 
خمینی شهر دارند. وی بیان کرد: مدت کوتاهی از مراسم کلنگ زنی این مرکز 
که با کمک خیرین و مردم خیراندیش خمینی شهر با هزینه بالغ بر 2 میلیارد 

تومان در کمترین زمان به بهره برداری رسید، می گذرد.
مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینکه به صورت مستمر در طول سال طرح های 
متعدد و متنوعی در شهرستان خمینی شهر توس��ط خیرین افتتاح می شود، 
گفت: خیرین خمینی شهر در بخش های  مختلف از جمله آسیب های اجتماعی 

از افراد نیازمند حمایت می کنند و حامی سازمان بهزیستی هستند.
صادقی با بیان اینکه کودکان این مرکز نمی توانند در آغوش پدر و مادر تربیت 
و بزرگ شوند، گفت: به لطف الهی امروز با حمایت و همراهی افراد نیک اندیش، 
تعداد زیادی از خیرین در تربیت و آینده تعدادی زیادی کودکان بی سرپرست 

نقش دارند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: در استان اصفهان در حدود 500 
کودک بی سرپرست و یتیم در 40 خانه نگهداری کودکان بی سرپرست تحت 

مراقبت و حمایت خیرین و نظارت سازمان بهزیستی هستند.
وی با بیان اینکه کودکان تحت مراقبت در کنار مسایل مالی به حمایت معنوی 
و عاطفی خیرین نیاز دارند، تصریح کرد: قریب به یک هزار و 700 کودک یتیم 
و بی سرپرست در خانه بستگان و افراد امین به صورت موقت نگهداری می شوند 
و همه آنها چشم به راه حمایت و کمک خیرین استان و اسکان در مراکز خیریه 
هستند. در مدت 5 سال گذش��ته در حدود 110 کودک زیر 6 سال از سراسر 
استان نگهداری و تحت مراقبت قرار داشتند. مرکز جدید کودکان بهشت در 
زمینی حدود یک هزار و 200 متر و با زیربنای یک ه��زار و 800 متر، 5 طبقه 
با هزینه بالغ بر 2 میلیارد توم��ان با حمایت خیرین و جلب کمک های مردمی 

ساخته و به بهره برداری رسید.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

رتبه نخست افتتاح طرح های خیرین 
بهزیستی متعلق به خمینی شهر است

امام جمعه موقت اصفهان:

حجی می خواهیم که همراه با عزت باشد نه ذلت

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری :

گل آرایي نصف جهان براي استقبال از هفته نكوداشت اصفهان

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي س��بز ش��هرداري اصفهان گفت: 
به مناس��بت هفته نکوداش��ت اصفه��ان، الم��ان هایي زیب��ا به صورت 
 س��بدهاي گل در اماکن پرتردد، میادین اصلي ش��هر و خیابان طراحی 

شده است.
احمد س��لیماني پور اظهارکرد: با توجه به ویژگي ه��ا و جاذبه هاي این 
کالنشهر تاریخي، سوم تا نهم اردیبهش��ت ماه به عنوان هفته نکوداشت 

اصفهان نامگذاري شده است.
مدیرعام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فض��اي س��بز ش��هرداري اصفهان 
با اش��اره به اینکه هر س��اله در ش��هرداري برنامه ه��اي متنوعي براي 
 گرامیداشت هفته اصفهان تدارک دیده مي شود، افزود: امسال سازمان 
پارک ها و فضاي س��بز ش��هرداري نیز به نوب��ه خود از دو ماه گذش��ته 

 نسبت به ساماندهی باغچه های گل، هرس شاخه ها و کاشت گل اقدام 
کرده است. 

 س��لیمانی پ��ور با بی��ان اینک��ه 850 گون��ه از گل ه��ای متف��اوت در
 س��طح ش��هر کاش��ته ش��د، خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن گل ها ک��ه در 
 ایس��تگاه تحقیقات��ی محمودآب��اد تولید ش��ده، نیازآبی بس��یار کمی

دارد.
مدیرعامل س��ازمان پ��ارک ها و فض��اي س��بز ش��هرداري اصفهان با 
بیان اینکه 500 المان در فضای س��بز ش��هر پیش بیني ش��ده اس��ت، 
 اظهار ک��رد: ای��ن الم��ان ها ب��ا خالقی��ت وی��ژه اي طراحي ش��ده از 
 ای��ن رو مي تواند در هفت��ه اصفهان چش��م اندازي زیبا را در این ش��هر

 ایجاد کند.
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مدیرعامل سازمان فرهنگي، تفریحي شهرداري اصفهان 
گفت: وی��ژه برنامه »اصفهاني ام« به مدت پنج ش��ب در 

ضلع جنوبي پل خواجو برگزار می شود.
علي اکب��ر بقایي در نشس��ت خبري هفته نکوداش��ت 
اصفه��ان اظهارک��رد: در هفت��ه نکوداش��ت اصفه��ان 
برنامه هاي ش��اخص و خالقان��ه اي براي عم��وم مردم 
اصفهان اجرا خواهد ش��د. وی افزود: سازمان فرهنگي، 
تفریحي ش��هرداري اصفه��ان بحث فرهن��گ + 6 را در 
سال 95 در دستور کار دارد که بخش اول این برنامه در 
قالب برنامه هفته نکوداش��ت اصفهان اجرایي مي شود. 
مدیرعامل سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان 
با اشاره به برنامه های سازمان در هفته نکوداشت اصفهان 
تصریح کرد: برگزاري برنامه موس��یقي با حضور محمد 
اصفهاني و مس��ابقه خانوادگ��ي از بخش هاي اصلي این 
جش��ن اس��ت که نمونه موفق آن را نیز در جشن بزرگ 
ایرانیان در دهه فج��ر تجربه کرده ای��م.  وی همچنین 
از برگزاري مس��ابقه»اصفهاني ام« در قالب پخش تیزر 
معرفي س��ه اثر تاریخ��ي و دو هنرمند در ش��بکه هاي 
اجتماعي و شبکه هاي سراس��ري خبر داد و افزود: این 
مس��ابقه به منظور ارزیابي میزان حس تعلق شهروندان 
اصفهاني نس��بت به اصفهان و میزان شناخت این شهر 

برگزار مي شود. 
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
برگزاري ارکستر سمفوني اصفهان را از دیگر برنامه هاي 
هفته نکوداش��ت اصفه��ان اعالم کرد و گفت: س��ازمان 
فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان در نظر دارد در سال 
جاري بس��ته تولیدات فاخر خود را در پنج حوزه داشته 

باشد که یکي از آنها موسیقي است. 
بقایی افزود:  همچنین قرار اس��ت که امس��ال ارکستر 
سمفوني اصفهان در جشنواره فجر بدرخشد و براي اولین 
بار این گروه با حضور استاد حسام الدین سراج در سالن 
کوثر اصفهان اجرا خواهد داش��ت.  وي در ادامه اجراي 
برنامه ه��اي تئاتر خیاباني با موضوع��ات خاص اصفهان 
را از برنامه هاي س��ازمان فرهنگي در هفته نکوداش��ت 
اصفهان اعالم و بیان کرد: رونمایي از تولیدات فرهنگي 
سازمان فرهنگي تفریحي نیز در هفته نکوداشت اصفهان 
انجام می ش��ود.  وي تصریح کرد: کتاب هاي جشنواره 
»گنبدهاي فیروزه اي«، جشنواره عکس شیخ بهایي، هنر 
تهذیب،  اس��تفاده از نگارگري، استفاده از رنگ در منظر 
نقش جهان، نور در مساجد تاریخي، خانه هاي تاریخي، 
گل و مرغ، هنر جلدس��ازي س��نتي ای��ران، مادي هاي 
اصفهان در این هفته رونمایي خواهد ش��د.  مدیرعامل 
سازمان فرهنگي، تفریحي شهرداري اصفهان به برگزاري 
شب ش��عر در مرکز ادبی قلمستان اش��اره و ادامه داد: 
کارگاه نقاش��ي خط در میادین اصلي ش��هر و همچنین 

روبه روي دانشگاه هنر برگزار خواهد شد. 
 وي برگزاري نشس��ت تخصصي هنر در گفتمان شهري 
را نیز از دیگر برنامه هاي هفته نکوداشت اصفهان اعالم 
 کرد و افزود: این نشست در موزه هنرهاي معاصر و موزه

 علي قلي آقا برگزار مي شود.  بقایي بیان کرد: نمایشگاه 
آثار هنرهاي تجس��مي و دس��تي اصفهان، نمایش��گاه 
چیدمان و ویدئو آرت و نمایش��گاه هنرهاي تجسمي با 
موضوع باغ هاي ایراني از دیگر برنامه های هفته اصفهان 

است.

معاون فرهنگي، اجتماعي شهرداري اصفهان گفت: 
با توجه به پیوستن ش��هر اصفهان به شبکه جهاني 
شهرهاي خالق یونسکو، هفته نکوداشت اصفهان و 
برنامه هاي آن نیز در تقویم تاریخي و فرهنگي این 
سازمان ثبت مي ش��ود. علي قاسم زاده در نشست 
خبري که به مناسبت هفته نکوداشت شهر تاریخي 
 و فرهنگ��ي اصفهان مص��ادف با روز بزرگداش��ت

 شیخ بهایي برگزار ش��د، افزود: وجه تمایز امسال 
هفته اصفهان، نسبت با سال هاي گذشته این است 
که برنامه هاي هفته اصفهان به ثبت جهاني خواهد 
رسید و برنامه ریزي هاي امسال نیز متناسب با این 
 وجه بین المللي اس��ت. وي بدون توضیح بیش��تر

 درباره زم��ان و نحوه پیوس��تن هفته نکوداش��ت 
اصفهان به تقویم تاریخي و فرهنگي یونسکو تاکید 
کرد: نگاه مدیریت ش��هري اصفهان عوض شده و 
 با نگاهي خالق به توسعه زیر س��اخت ها، رویکرد

 تازه اي براي مدیریت شهر در پیش گرفته است که 
نیاز به کمک صاحبان اندیشه و مردم براي تثبیت 
این نگاه دارد. معاون شهردار اصفهان گفت: شعار 
محوري ش��هرداري تحت عنوان اصفهان یک شهر 
دانش بنیان است و از افراد فکور و صاحب اندیشه 

که ایده جدید داشته باشند، استقبال مي کند. 
قاسم زاده از برگزاري س��ومین جلسه هم اندیشي 
ش��هر خالق در چهارم اردیبهش��ت ماه خبر داد و 
گفت: این جلس��ه با حضور جمعي از صاحبنظران 
کشوري برگزار مي شود. وي گفت: اصفهان نگین 
کشور است و به هیچ منطقه جغرافیایي، قومیتي و 
فرهنگ خاصي تعلق ندارد . قاسم زاده افزود: نگاه به 
اصفهان نگاهي فرامرزي، فرامنطقه اي و فراجناحي 

است و این شهر متعلق به تمام مردم کشور است. 

وي افتتاح برنامه هاي هفته نکوداش��ت را به دلیل 
تقارن آن ب��ا وفات حضرت زین��ب)س( در چهارم 

اردیبهشت، از روز پنجم این ماه اعالم کرد. 
 در ای��ن نشس��ت اطالعات��ي در ب��اره 50 برنامه 
پیش بیني ش��ده براي هفته نکوداشت در سطحي 
فراشهري و بین المللي از جمله افتتاح اولین خط 
گردش��گري اصفهان، جش��ن روز اصفهان و اولین 

هفته فرهنگي هنري برج کبوتر ارایه شد. 
در حاشیه این نشست از پوس��تر هفته نکوداشت 
اصفهان با حضور مدی��ران ش��هرداري اصفهان و 
جمعي از خبرن��گاران نیز رونمایي شد.کالنش��هر 
اصفهان روز جمعه 20 آذر س��ال گذشته از سوي 
یونسکو)سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان 
ملل متحد( به عنوان ش��هر خالق انتخاب ش��د و 
به جمع ش��هرهاي خ��الق جهان پیوست.ش��بکه 
جهاني ش��هرهاي خالق معتبرترین شبکه جهاني 
است که از سوي یونس��کو تش��کیل و اصفهان به 
دلیل برخ��ورداري از »صنایع دس��تي و هنرهاي 
مردمي« به عنوان عضو رسمي این شبکه انتخاب 
ش��ده اس��ت . برخورداري از قابلیت ه��اي باال در 
عرصه فرهنگ و هنر از ش��اخصه هاي ش��هرهاي 
خالق اس��ت و این بدان معناست که بستر مناسب 
و قابلیت توسعه پایدار از ویژگي هاي شهر اصفهان 
محسوب مي شود.  بر اساس استانداردهاي یونسکو، 
شهر خالق، ش��هري اس��ت که از توانمندي هاي 
 ش��هروندان در توس��عه پایدار ش��هري اس��تفاده

 مي کند.  شبکه ش��هرهاي خالق در سال 2004 
توسط یونس��کو پایه گذاري ش��د و خالقیت مردم 
 را در کنار صنایع دس��تي، معم��اري و...به عنوان 

شاخصه هاي شهر خالق اعالم کرد. 

شهردار اصفهان گفت: نمایش��گاه گل و گیاه و 
گیاهان دارویی، فضایی تخصصی اس��ت که در 
بخش فرهنگ سازی استفاده از گیاهان دارویی 
به جای اس��تفاده از محصوالت دارویی بس��یار 

مؤثر و هدفمند عمل کرده است.
مهدی جمالی نژاد پس از بازدید از نمایش��گاه 
اظهار داشت: این نمایشگاه سعی دارد در بخش 
ارایه و معرفی گیاهان دارویی به مردم به بهترین 
ش��کل ممکن وارد عم��ل ش��ود و جدیدترین 

تکنولوژی ها را نیز به نمایش بگذارد.
وی با اشاره به اینکه ش��عار » اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عم��ل« در اس��تفاده از دان��ش بومی و 
فناوری ه��ای ملی نم��ود دارد، اف��زود: در این 
نمایش��گاه محصوالت و دس��تاوردهای خوبی 
در راستای این دو مؤلفه مشاهده می کنیم که 

در نهایت به بهبود فضای شهر و محیط زیست 
کمک می کند.

شهردار اصفهان اعالم کرد: حضور قوی و فعال 
مجموعه های وابسته به ش��هرداری اصفهان از 
جمله س��ازمان پارک ها و فضای سبز، سازمان 
میادی��ن و س��ازمان مدیری��ت پس��ماند، بازار 
 گیاه��ان دارویی، ب��اغ پرندگان و ب��ازار گل به 
فرهنگس��ازی و اطالع رس��انی م��ردم، کمک 

شایانی خواهد کرد.
گفتنی اس��ت پنجمی��ن نمایش��گاه تخصصی 
گل، گی��اه، گیاه��ان داروی��ی، فض��ای س��بز 
ش��هری، پرندگان و ماهی ه��ای تزیینی از 1 تا 
6 اردیبهش��ت طی س��اعات 15 تا 22 در محل 
نمایش��گاه های اس��تان واقع در پل شهرستان 

دایر است.

ویژه برنامه »اصفهانی ام« 
 5 شب در پل خواجو برگزار می شود

هفته نكوداشت اصفهان در تقویم یونسكو 
ثبت مي شود

 افتتاح نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی 
با حضور شهردار اصفهان

 1-موض�وع مناقص�ه: خدم��ات تنظیف��ات ، پیش��خدمت، نگه��داری فضای س��بز، بارگیری وتخلی��ه کاالها و... واقع در انبار ش��هید فلس��فی 
مجاور ضلع شرقی دانشگاه صنعتی اصفهان 

2-میزان تضمین شرکت در مناقصه:600/000/000 ریال )ششصد میلیون ریال(          کد فراخوان:1445715
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شرکت گاز استان اصفهان 

 مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1395/02/15
 مناقص��ه گ��ران م��ی توانن��د جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ه پای��گاه اط��الع رس��انی الکترونیک��ی ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان 
 ب��ه آدرس www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir ی��ا با ش��ماره تلف��ن های  5-36271031-031 امور قراردادهای ش��رکت گاز

 استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی– شماره مجوز )1395،385(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان 

)سهامی خاص(

نوبت دوم

م الف : 2426
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مرکز آمار ایران، نرخ ت��ورم در دوازده ماهه منتهی ب��ه فروردین ماه 
امسال را 10/8 درصد اعالم کرد.

مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شهری کش��ور در فروردین ماه سال ۹۵ نش��ان می دهد شاخص کل 
)بر مبنای 100=13۹0( در فروردین ماه سال 13۹۵ به عدد 223/8 

رسیده که نسبت به ماه قبل 0/4 درصد افزایش داشته است.
افزایش ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه 
 به نقطه( 7/7درصد اس��ت که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل

 )8/۵ درصد( کاهش یافته اس��ت. درصد تغییرات شاخص کل )نرخ 
تورم ش��هری( در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۵ نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 10/8 درصد است که نسبت به همین اطالع 
در اسفندماه 13۹4 )11/3 درصد( کاهش یافته است. شاخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در این ماه به رقم 261/0 
رسید که نسبت به ماه قبل 0/8 درصد افزایش داشته است. شاخص 
گروه اصلی »خوراکی ها« در ماه ،مورد بررسی به عدد 2۵۹/0 رسید که 
نسبت به ماه قبل 0/۹ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی 
»خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵/2 درصد افزایش نشان 
می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹/۵ درصد اس��ت. شاخص 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۵/3 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه 
در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۹۵ نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل ۹/3 درصد است که نس��بت به همین اطالع در اسفندماه 13۹4 

)۹/7 درصد( کاهش داشته است.
شاخص گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« در فروردین ماه 
13۹۵ به رقم 211/0 رسید که نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزایش 
داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نسبت به ماه، مشابه سال قبل 8/7 درصد بوده است و نرخ 
تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه س��ال 13۹۵ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل این گروه، 11/4 درصد است که نسبت به تورم دوازده 

ماهه منتهی به اسفندماه 13۹4 )12 درصد( کاهش یافته است.

براساس اعالم مرکز آمار ایران؛

نرخ تورم در فروردین
10/8 درصد شد

 حدود دو ماه گذش��ته سه مسئول ارش��د مرتبط به امور 
یارانه ه��ا، آمار و اطالع��ات متفاوتی در رابط��ه با حذف، 
اعتراض و برگش��ت یارانه بگیران اعالم کرده اند؛ از ثبت 
ش��کایت ۹00 هزار تا 1/۵ میلیون نفری تا اعتراض هایی 

که به صفر نزدیک شده است.
به گزارش ایسنا، هفته های اخیر روزهای پر اما و اگرتری 
از گذشته برای هدفمندی یارانه ها و به ویژه بند همیشه 
پرحاش��یه آن یعنی حذف یارانه بگی��ران پردرآمد بوده 
است. ماجرا از روزی که دولت برخالف سال های گذشته 
تبصره هدفمندی را در الیحه بودجه ق��رار نداد و تنها به 
اعالم س��قف 48 هزار میلیاردی آن اکتفا کرد، شروع شد 
و مش��خص بود که در جریان بررس��ی الیحه در مجلس، 
هدفمندی یارانه ها جای بحث و اختالف نظر بس��یار بین 

دولت و نمایندگان خواهد داشت و این گونه نیز شد.
کمیسیون تلفیق مجلس در دو - سه روز آخر سال 13۹4 
با مش��خص کردن چند گروه، مصوب کرد تا 24 میلیون 
نفر از جمع یارانه بگیران حذف ش��وند. دولت در این باره 
واکنش��ی نداش��ت تا اینکه موضوع به صحن علنی آمد و 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صراحت مخالفت 

دولت را در این باره اعالم کرد و گفت که چنین مصوبه ای 
به هیچ عنوان امکان اجرایی شدن ندارد.

مجلس معتقد اس��ت با گروه های تعیین ش��ده که درآن 
اقشاری از جمله پزش��کان، قضات، اعضای هیئت علمی، 
نمایندگان مجلس و درآمدهای باالی 3۵ میلیون تومان 
ساالنه و سه میلیون ماهانه وجود دارند، حدود 24 میلیون 

نفر از مجموع یارانه بگیران حذف می شوند.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بع��د از ط��رح ای��ن موضوع، 
دولتی ه��ا در مخالفت ب��ا طرح مصوب اع��الم کردند که 
آمارهای مس��تند آنها حتی برای تمامی گروه های تعیین 
 ش��ده از س��وی مجلس، تعداد 24 میلیون نفری را تایید
 نمی کند و حداکثر به حدود هفت میلیون نفر می رسد.

جدا  از اختالف نظر در تعداد یاران��ه بگیران قابل حذف، 
نحوه غربالگری و احتمال خطای ناشی از آن و همچنین 
اعتراض مردم و بازت��اب های آن از توافق��ی بین دولت و 
مجلس برخ��وردار نیس��ت. نمایندگان تاکی��د دارند که 
پیشنهاد حذف یارانه 24 میلیون نفر را برای کاهش هزینه 
3400 میلی��اردی ماهانه دول��ت در پرداخت های نقدی 
مصوب کرده اند، زیرا با وجود اینکه در قوانین بودجه سال 

های قبل نیز این موضوع مورد توج��ه بود، دولت تحرک 
خاصی در مورد آن نداشته است.

چند نفر معترض هستند و چند نفر حذف شدند؟
دولت معتقد است که در سال گذشته تعدادی بالغ بر سه 
میلیون نفر را حذف کرده و با وجود تمام احتیاطی که در 
این باره داشته معترضان قابل توجهی نیز وجود دارند. در 
همین باره تاکنون در حدود دو ماه اخیر اظهارات متفاوتی 
در رابطه عملکرد در حذف یارانه بگیران مطرح ش��ده که 

قیاس آنها چندان با یکدیگر انطباق ندارد.
پایان س��ال گذش��ته بود که ای��زدی - رییس س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها - اولین گزارش عملکرد اجرای قانون 

را رسما اعالم کرد.
اظهارات وی در مورد غربالگری یارانه بگیران حاکی از آن 
بود که تا پایان بهمن ماه سال قبل توسط وزارت »تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« یارانه سه میلیون و 300 هزار نفر که 
به عنوان افراد غیرنیازمند تش��خیص داده شده بودند، از 

آمار یارانه بگیران حذف شده اند.
 ایزدی همچنین از آمار قابل تاملی از معترضان به حذف 
خب��ر داد و گفت که از ای��ن تعداد ح��دود 870 هزار نفر 

به ح��ذف یارانه خود اعت��راض کردند که بعد از بررس��ی 
 های انجام شده در مورد ش��رایط معترضان، یارانه حدود

 ۵61 هزار نفر دوباره برقرار شده است.
 ام��ا اخی��را و بع��د از مباحث مطرح ش��ده ب��رای حذف

 24 میلی��ون نفر یاران��ه بگیر، نوبخت - رییس س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی- که بارها خواسته بود تا نمایندگان 
به این طرح رای ندهن��د، اخیرا اعالم کرده که این مصوبه 
ناعادالنه بوده و به هیچ عنوان چنین مصوبه ای برای دولت 
قابلیت اجرایی ندارد. و ی از ش��ورای نگهبان نیز خواسته 

تا آن را تایید نکند.
البته نوبخت با تاکید بر اینکه امکان خطا در حذف یارانه 
بگیران چندان هم کم نیست، اظهارات دیگری نیز داشته 
و گفته که مجلس سال گذشته، دولت را مکلف به حذف 
یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه 4/۵ میلیون 
نفر حذف شد، اما خانوارها با ارایه اسنادی اعالم کردند که 
به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره 1/۵ میلیون نفر 

جزو افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
این آمار اعالمی از سوی وی چندان با آمار رسمی رییس 
سازمان هدفمندی که گفته تا یک ماه آخر سال گذشته 
3/3 میلیون نف��ر از دریاف��ت یارانه حذف ش��ده ، ۹00 
هزار نفر معترض و ۵60 هزار نفر برگش��ت داده شده اند، 
مطابقت ندارد. در آمار نوبخت و ایزدی حدود یک میلیون 
نفر در معترضان و برگشت داده شده ها به لیست سازمان 
هدفمندی برای برقراری مجدد یارانه اختالف وجود دارد.

در این میان آمار جالب تر می ش��ود زمان��ی که به فاصله 
کوتاه از اظهارات این دو مس��ئول، قائم مق��ام وزیر »کار ، 
تعاون و رفاه اجتماعی« - به عنوان سازمان بانی غربالگری 
یارانه بگیران- از روندی سخن گفته که اختالف آماری آن 

با دو نظر قبلی تفاوت قابل تاملی دارد.
فیروز آبادی،در برهه زمانی که دول��ت تاکید دارد حذف 
یاران��ه بگیران م��ی تواند با خط��ا و چالش های��ی همراه 
 ب��وده و در این رابطه اعت��راض ها کم نیس��ت و از این رو 
نمی توان به یکب��اره 24 میلیون را حذف ک�رد، از کاهش 
ثبت اعتراض ها نسبت به حذف یارانه ها خبر داده و عنوان 
کرده که بر اس��اس آخرین آمارها می��زان اعتراض ها به 
ش��دت کاهش یافته و تعداد اعتراض کنندگان به نزدیک 

صفر رسیده است.
ماجرای پرحاشیه حذف یارانه بگیران در بودجه امسال در 
حالی منتظر تایید یا رد شورای نگهبان است که هر چند 
کارشناس��ان نیز اغلب با دولت در حذف 24 میلیونی هم 
نظر بوده و معتقدند که با وجود الزام به غربالگری، چنین 
مصوبه از قابلیت اجرا برخودار نیس��ت اما گاها نبود اتفاق 
نظر در اعالم اطالعات از سوی مسئوالن ارشد که آمارهای 
آنها به فاصله یک روزه از 1/۵ میلیون نفر به نزدیک صفر 
می رسد، می تواند موجبات کاهش اعتماد و در نهایت عدم 
سیاستگذاری مناس��ب درباره موضوعی مهمی همچون 

حذف یارانه بگیران را فراهم کند.
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بدهی 7 هزار میلیارد تومانی 
خودروسازان به قطعه سازان

گندم کارخانه هاي آرد سازي اصفهان 
سهمیه بندي مي شود

دالالن زعفران
کار خود را کردند

بازگشت دوباره
میوه  قاچاق به مغازه ها

رییس انجمن س��ازندگان قطعات خودرو گفت: بده��ی7 هزار میلیارد 
تومانی خودروس��ازان به قطعه س��ازان، این صنعت را با چالش روبه رو 

کرده است.
محمدباق��ر رج��ال مبلغ بده��ی ایران خ��ودرو را بیش��تر از ش��رکت 
خودروس��ازی س��ایپا دانس��ت و افزود: واحدهای تولیدکننده قطعات 
خودرو فقط ب��ا 30 تا 3۵ درص��د ظرفیت خود فعالیت م��ی کنند. وی 
نیروی انس��انی متخصص را گرانبهاترین س��رمایه کارخانه ها دانست و 
افزود: برای متخصص شدن هر یک از افراد فعال در کارخانه ها 1۵ تا 20 
سال زمان صرف شده است، اما بس��یاری از واحدهای تولیدی به دالیل 
ناتوانی در تولید، قادر به حفظ این افراد نیس��تند و این هم بزرگ ترین 

ضرر در تولید است.
رییس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو گفت: بدهی 
خودروسازان در 3 ماه پایانی سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان بود که با 
توجه به پرداخت نشدن مبلغ قابل توجه در سال جدید این رقم به 6 هزار و 
۵00 تا 7 هزار میلیارد تومان رسیده است. رجال با اشاره به توان تولید 80 
تا 8۵ درصد از نیاز کشور در داخل ادامه داد: فقط بخش کوچکی از قطعات 
الکترونیکی و سیستم های خاص در داخل س��اخته نمی شود و دلیل آن 
نداشتن توجیه اقتصادی برای راه اندازی تعداد محدودی واحد تولیدی در 
این بخش است. وی گفت: با توجه به ظرفیت پایین تولید در داخل کشور، 

بخش زیادی از نیاز داخلی از قطعات وارداتی تامین می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن اصفهان گفت: تخصیص گندم به کارخانه هاي 
آرد سازي بر اساس شاخص هایي مانند تعداد والس، مشتري مداري و کیفیت 
به صورت سهمیه بندي انجام مي شود. اس��رافیل احمدیه در جلسه کارگروه 
مدیریت و هدایت ویژه گن��دم، آرد و نان اصفهان، افزود: از این پس س��همیه 
بندي گندم براي کارخانه هاي آرد س��ازي بر اساس شاخص هاي تعیین شده 
علمي و کارشناس��ي صورت مي گیرد. وي افزود: معیارهاي ارزیابي همچون 
تعداد والس، مش��تري مداري، س��رمایه گذاري، نوس��ازي، کیفیت و رضایت 
مندي نانوایان براي س��همیه بندي گندم تعیین شده اس��ت. احمدیه اضافه 
کرد: این یک کار کارشناسي با همراهي و همکاري کارخانه ها و بخش دولتي 
 است که به تایید استاندار نیز رسیده اس��ت. وی افزود: براي ما کیفیت آرد که 
رضایت مندي نانوایان و مردم را در برداش��ته باشد، مهم است. احمدیه با بیان 
 اینکه اگر واحده��اي تولیدي آرد، پیش��نهاد و اعتراضي در ای��ن زمینه دارند

 مي توانند در مراحل بعدي ارزیابي نظرات خود را مطرح کنند گفت: در صورت 
قبول شدن اعتراض ها، سهمیه آنها قابل تغییر است و از طرفي به صورت مداوم 

عملکرد آنها رصد مي شود.
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 کشور نیز در این کارگروه 
گفت: ما کارخانه هاي تولید آرد س��ازي را بر اس��اس کار کارشناسي محض و 
مشارکتي به سه گروه تقس��یم بندي و ارزیابي مجدد کردیم. رضا نیک نداف 
افزود: ۵0 درصد معیار ارزیابي سهمیه بندي بر اساس ظرفیت والس، 3۵ درصد 

درجه بندي کیفیت آنها و 1۵ درصد مشتري مداري و سرمایه گذاري است.

س��ال گذش��ته با وجود افزایش تولید، صادرات زعفران با کاهش حدود 
28 درصدی از نظر ارزش��ی و وزنی مواجه بود که به گفته کارشناسان و 
صادر کنندگان، این محصول به علت سودجویی دالالن با چنین مشکلی 

مواجه شده است.
سال گذشته بالغ بر 300 تن زعفران تولید شد که می توان گفت حدود 
1۵ درصد نسبت به سال 13۹3 تولید این محصول ارزآور افزایش یافت، 
اما صادرات آن برخالف تص��ورات و برنامه ریزی های ص��ورت گرفته با 
حدود 28 درصد کاهش از نظر وزنی و ارزشی مواجه شد. چرا که براساس 
آمار های رسمی منتشر شده در س��ال گذشته 113 تن و ۵7۹ کیلوگرم 
زعفران به ارزش��ی بالغ بر 16۵ میلیون و 300 هزار دالر به 42 کش��ور 
مختلف صادر ش��د که از نظر وزنی 28.۵ درصد و از نظر ارزش��ی 27.4 

درصد نسبت به سال 13۹3 کاهش داشته است.
پاکس��تان، چین، ژاپن، آفریقای جنوبی، آلمان، اردن، اسپانیا، استرالیا، 
استونی، افغانستان، امارات، انگلس��تان، آمریکا، ایتالیا، بحرین، برزیل، 
بلژیک، بوسنی هرزگوین، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری چک، 
سنگاپور، سوئد، عراق، عربستان، عمان، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قطر، 
کانادا، کویت، لبنان، مالزی، موریس، نروژ، نیوزلند، هلند، هنک کنگ، 
هند و یونان 42 مشتری زعفران ایرانی در سال گذشته بودند که به گفته 
کارشناسان و صادر کنندگان این محصول بازی دالالن با قیمت زعفران 

باعث شد تا صادرات این محصول در سال گذشته کاهش یابد.

عرضه میوه های قاچاق که براساس تش��دید نظارت ها به شدت کاهش 
یافته بود، دوباره در س��طح کمتری به برخی مغازه ها بازگشته است و با 

قیمتی باالتر نسبت به قبل به فروش می رسد.
موضوع ورود میوه های قاچاق از سال های قبل وجود داشته و هرساله به 

طور کم و بیش این میوه ها به کشور وارد می شود.
ش��اید معروف ترین نوع ورود میوه های قاچاق به کش��ور، پرتقال های 
مصری بود که در مقطعی به کشور آمد و باعث برهم خوردن تنظیم بازار 

و ریخته شدن بخشی از محصول داخلی جلوی دام ها شد.
بنا بر این گزارش در یکی دو سال اخیر شاهد ورود لجام گسیخته انواع 
میوه های خارجی به صورت قاچاق بودیم که این امر حتی نگرانی هایی از 

بابت تغییرذائقه ایرانیان به وجود آورده بود.
حسین مهاجران رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بارمی گوید:عرضه 
میوه قاچاق از تهران به سایر شهرستان ها رفته است، همچنین مشاهده 
می شود که برخی از عرضه کنندگان میوه های قاچاق به صورت مویرگی 
این میوه ها را درمغازه های سطح شهر توزیع می کنند؛ محمودی رییس 
اتحادیه بار فروشان نیزمعتقد است که نحوه برخورد با فروشندگان میوه 

قاچاق مناسب نیست، زیرا آنها را تنها جریمه می کنند.
 رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و ت�ره ب�ار در پایان اضافه می کن�د: 
برای حذف میوه قاچاق باید با س��ردخانه ه�ای احتمال�ی نگه�دارن�ده 

نیز برخورد کرد.

آمار ناگهان تغییر کرد:

معترضان به حذف یارانه چند نفرهستند؛ 1/5 میلیون یا صفر

به گفته مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برنج بیش 
از دیگر کاالهای زراعی در تناژ  باال قاچاق می ش��ود؛ 
بنابراین به مردم توصیه می ش��ود ب��رای خرید این 
محصول حتما ب��ه واحدهای صنف��ی معتبر و مجاز 
مراجعه کنند و در خرید و مصرف برنج خارجی دقت 

الزم را داشته باشند.
عباس نخعی با بیان اینکه بیش از 10 هزار تن برنج 
قاچاق در سال گذش��ته کشف ش��د، اظهار کرد: با 
وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه هایی که مجوز 
در بخش واردات مرز نش��ینی می دهند، جلس��اتی 
داشتیم تا در رابطه با واردات برنج حساسیت بیشتری 
داشته باشند و از طرفی به مردم نیز توصیه می کنیم 
برای خرید برنج خارجی حتما دقت و حساسیت الزم 
را داشته باشند. وی با بیان اینکه موضوع قاچاق برنج 
از عمده ترین مشکالت ما در بخش محصوالت زراعی 
است، افزود: مهم ترین موضوع در برنج های قاچاق، 
مشخص نبودن استفاده از س��موم، کود شیمیایی و 

آفت کش هاست. برنج های قاچاق به احتمال بسیار 
زیادی در معرض آف��ات گوناگ��ون از جمله فلزات 
س��نگین قرار دارند؛ بنابراین بای��د کنترل و نظارت 

بیشتری در واردات آن صورت گیرد.
نخعی با بیان اینکه نظر س��ازمان استاندارد و وزارت 
بهداشت برای قابلیت مصرف بودن برنج باید وجود 
داشته باشد، تاکید کرد: برنجی که توسط مرزنشینان 
وارد می شود، تحت شرایط خاصی حق ورود به کشور 
را دارد و برای مصرف در همان اس��تان  مرزی است 
و مازاد آن برای ورود به س��ایر شهرها باید تشریفات 

گمرکی خاص خود را سپری کند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با بیان اینکه این 
تفکر وجود دارد که همیشه استفاده از کاالی خارجی 
برای مردم ارجحیت دارد، گفت: منعی برای استفاده 
از کاالها و اجناس خارجی دارای شناس��نامه وجود 
ندارد ولی در اقالمی مثل برنج اگر وزارت بهداش��ت 
یا سازمان غذا و دارو آنها را تأیید نکرده باشد یا فاقد 

برچسب باش��ند، خطرناک هس��تند چون شرایط 
تولید، حمل و نقل و نگهداری آنها مش��خص نیست 
و برای سالمتی مضر اس��ت. وی در عین حال بیان 
کرد: جمع آوری اقالم قاچاق از جمله برنج توس��ط 
بازرسان وزارت بهداشت و س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت در حال انجام اس��ت ولی برخی به چرخه 
عرضه وارد می ش��وند و موضوع مهم این اس��ت که 
ممکن است تبعات منفی برنج های آلوده بالفاصله 
پس از مصرف مشخص نباشد و اثرات تخریبی آن  به 

مرور نمایان شود.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
همچنین با اش��اره به قاچاق ش��یر خشک، کنسرو، 
آبمیوه ها و انواع کمپوت ها نیز تاکید کرد: مردم باید 
در خرید اینگونه اقالم دقت کنند و در خواست ما از 
وزارت بهداش��ت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 
ملی استاندارد این است که براساس نیاز های داخلی 
برنامه هایی انجام دهند تا این کاالها به میزان کافی 

و سالم به دست مصرف کنندگان برسد.

معاون وزیر صنعت با اش��اره به اب��الغ آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، 
گفت: پیش فروش خودرو باید تنها با مجوز وزارت 

صنعت باشد.
محمود نوابی با اش��اره به ابالغ آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، گفت: 
در آیی��ن نامه جدید به  چگونگ��ی پیش فروش، 
خدمات پس از فروش، ارتقای رتبه نمایندگی ها، 
نحوه رسیدگی به شکایات، خواب و توقف خودرو 
در تعمیرگاه ها و نمایندگی های مجاز شرکت های 
خودروساز توجه شده در حالی که در آیین نامه 
قدیمی فق��ط به موضوع خدم��ات پس از فروش 

توجه شده بود .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شمول 
این آیین نامه را که از 28 فروردین ۹۵ برای اجرا 
به دستگاه ها ابالغ شد، همه خودروهای سبک و 
سنگین و موتورسیکلت اس��ت و نقطه قوت آن، 
توجه به حقوق مصرف کننده خودرو است. پیش 

از این خودروسازان، عرضه کنندگان و واسطه های 
مجاز اق��دام به پیش ف��روش می کردن��د، اما در 
آیین نامه جدید ش��رایط تحویل ف��وری، تحویل 
قطعی، پیش فروش قطعی و عادی، مشارکت در 
تولید همچنین خودروهای سفارش��ی مشخص 

شده است.
وی تصری��ح ک��رد: برخ��الف آیین نام��ه قبلی 
ک��ه در روش پیش ف��روش ارق��ام متفاوت��ی از 
مش��تریان دریافت می ش��د، در آیین نامه جدید 
عرضه کنندگان خودرو اجازه ندارند ارقامی بیش 
از ۵0 درصد قیمت خودرو دریافت کنند، ضمن 
اینکه حداکث��ر مدت زمان انتظ��ار برای تحویل 
فوری خودرو 30 روز است و در صورت تاخیر در 
تحویل خودرو، خودروساز به ازای هر روز تاخیر 
باید مطابق آنچه در آیین نامه قید ش��ده جریمه 
پرداخت کند. براساس آیین نامه جدید، حداقل 
س��ود پیش فروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه 

آینده سودی است که نظام بانکی می پردازد .

 نوابی با بی��ان اینکه مش��تری ح��ق دارد در هر
 مرحله ای از تحویل خودرو شکایت کند، افزود: 
اگر خودروس��از رضایت مش��تری را جلب نکرد، 
شاکی می تواند به س��ازمان های صنعت، معدن 
و تجارت در استان ها ش��کایت کند و مراجع ذی 
صالح حداکثر 20 روز فرصت دارند به ش��کایت 
رس��یدگی و رضایت ش��اکی را جلب کنند، اگر 
رضایت ش��اکی جلب نش��د می توان��د به هیئت 
حل اختالف مستقر در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان و در مرحله آخر به دادگاه شکایت 
کند.رییس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اظهارداشت: اگر مشتری هنگام 
تحویل خ��ودرو متوج��ه نقص و ای��رادی )فنی، 
رنگ و س��ایر موارد( در خودرو ش��د می تواند به 
خودروساز اعالم و خودروس��از نقص را به نحوی 
که به قیمت خودرو لطمه ای وارد نشود برطرف 
کند، اگر رفع نقص باعث افت قیمت خودرو شد 

خودروساز باید خودرو را تعویض کند.

از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال عنوان شد:

هشدار نسبت به مصرف برنج های خارجی
معاون وزیر صنعت:

پیش فروش خودرو فقط با مجوز رسمی
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جعفر فریدزاده تهیه کننده تلویزیون در پاسخ به سوالی در مورد معیار 
حرفه ای بودن برنامه های صدا و سیما گفت: جواب این سوال مفصل 
است،اما به صورت مختصر هر نوع رسانه ای تعریفی دارد و تلویزیون 
و برنامه سازی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر تعریف خود را از 
رس��انه های تصویری و تلویزیون مش��خص کنیم می توانیم بگوییم 

برنامه حرفه ای تلویزیونی چه معنایی دارد.
 وی اف��زود: معیاره��ای برنام��ه ه��ای تلویزیونی مش��خص اس��ت. 
برنامه ها باید با اس��تانداردهای مشخص تلویزیونی و تعاریف در همه 
دنیا مطابقت کند؛ االن خیلی از تلویزیون ه��ا در منطقه ما حرفه ای 
نیستند. در حالی که تلویزیون ما در بعضی زمینه ها مانند برنامه های 
ترکیبی، مستند و حتی سریال، بسیار حرفه ای تر عمل می کند. در 
مورد سریال، فقط ظاهر مهم نیست بلکه محتوا و داستان مهم تر است.

فریدزاده یادآور ش��د: محدودیت هایی در عرصه سریال سازی داریم 
که خیلی از کش��ورها ندارند و با ای��ن محدودیت ها س��اخت برنامه 
سخت می ش��ود . هنر این اس��ت که با این ضوابط برنامه ای بسازید 
 که مقبولیت داش��ته باش��د، از نظر م��ن اکثر برنامه ه��ای تلویزیون 
غیرحرفه ای نیست،اما مشکالتی هم هست. تهیه کننده پیشین برنامه 
سیمای خانواده در مورد این مش��کالت گفت: بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی با توجه به اینکه تعریف ما به طور کلی به لحاظ فرهنگی تغییر 
کرد تا مدتی تعریف مشخصی از تلویزیون نداشتیم. خصوصا که قبل از 
انقالب تلویزیون به مذاق مذهبی ها خوش نمی آمد و این قصه تا بعد 
از انقالب هم ادامه یافت و طول کشید تا مردم با تلویزیون آشتی کنند.

فریدزاده گفت: تعداد زیادی از کس��انی که تجربه خوبی داش��تند به 
طرف سینما، تئاتر یا بازار فیلم خارج از تلویزیون رفتند؛ عده ای هم 

خانه نشین شدند. 
تهیه کننده فیلم مس��تند »تاریخچه مس��یونرهای مذهبی« تصریح 
کرد: از زمانی که تلویزیون در سال های گذش��ته دچار بی پولی شد 
اتفاق بدی افتاد؛ چون مجبور بود هزینه هایش را تامین کند. به جلب 
مش��ارکت روی آورد و این امر باعث به میدان آمدن آدم هایی ش��د 
 که پول به تلویزیون می آوردند و خودش��ان یا تهیه کننده نبودند یا 

تهیه کننده ضعیفی بودند، اما در بازاریابی مهارت داشتند.
تهیه کننده برنامه »کتاب 4« گفت: در دوره قبل، مدیریتی سازمان 
صداوس��یما باب ش��د این افراد صالحیت تولید برنام��ه پیدا کردند 
و این ش��روع افت در تولید برنامه های تلویزیونی ب��ود. گرچه اواخر 
دوران ریاس��ت عزت اهلل ضرغامی تالش شد کس��انی که سرمایه می 
 آورند سهم بازاریابی خودش��ان را بگیرند و اجازه دهند برنامه توسط 
 برنامه ساز حرفه ای س��اخته ش��ود، اما این تالش ناکام ماند و هنوز 
می بینیم در حالی که تهیه کننده های باتجربه و توانایی بیکار هستند 
کس��انی کارهای بزرگ زنده و ترکیبی را تهیه می کنند که یا تجربه 

کمی دارند یا اصال تهیه کننده نیستند.

خبر
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سینماوتلویزیون

مجموعه تلویزیونی طنز قصه های سیاه و س��فید »چارلی چاپلین در ایران« 
از سوی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان تولید و رونمایی شد.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این مجموعه 
داستانی در۱۰ قسمت ۷ تا۱۰ دقیقه ای تولید شده است گفت: در این مجموعه 
فیلم های کوتاه با الگو گیری از شخصیت چارلی چاپلین، معضالت و مشکالت 

فرهنگی جامعه امروز را به صورت طنز بیان می کند.
محمد حسن مردانی آلودگی هوا، آداب میهمانی، مهارت نه گفتن و پیشگیری 
از اعتیاد، استفاده از دوچرخه، رعایت حقوق همسایه، مشاغل مزاحم، مسافربر 
شخصی، حفظ فضای سبز و… را از موضوعات مجموعه قصه های سیاه و سفید 
چارلی چاپلین در ایران عنوان کرد و افزود: این داستان های جذاب در صفحه 
نخست سایت آپارت بارگذاری ش��ده و عالقه مندان برای دیدن این مجموعه 

داستانی می توانند به این سایت مراجعه کنند.
وی در ادامه یادآور شد: این مجموعه طنز از شبکه استانی  اصفهان پخش شده 

و مورد استقبال شهروندان قرارگرفته است.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مذاکراتی نیز 
با مسئوالن مربوطه در خصوص پخش سراسری  این مجموعه داستانی انجام 
 شده اس��ت ابراز امیدواری کرد: به زودی مجموعه داستان های سیاه و سفید 

چارلی چاپلین در ایران در شبکه های سراسری پخش شود.

همزمان با اعالم زمان نمایش عمومی اکشن ماجراجویانه »هفت دالور«، تهیه 
کنندگان فیلم عکس هایی از آن را در اختیار رسانه های گروهی قرار دادند.

این فیلم نسخه دوباره سازی شده یک محصول کالسیک سینما به همین نام 
است که سال ۱96۰ روی پرده سینماها رفت.

فیلمنامه نس��خه جدید با نگاهی به فیلمنامه نسخه اصلی نوشته شده است. 
کار نگارش فیلمنامه نس��خه جدید را جان لی هنکوک فیلمساز ژانر اکشن 

انجام داده است.
این فیلمنامه البته اختالفاتی هم با فیلمنامه فیلم معروف جان اس��تورجس 
دارد. این بار محل اصلی رخدادهای داستان فیلم، یک شهر کوچک است که 

اهالی آن در معادن طال کار می کنند.
 یک مرد قدرتمند محلی )ب��ا بازی پیتر اسکارس��گاد( با کم��ک گروهی از 
هفت تیرکش های خود، زندگی اهالی منطقه را تبدیل به کابوس��ی روزمره 
کرده اس��ت.هالی بن��ت در نقش یک بیوه جس��ور، هف��ت تیرکش ماهری 
 را اس��تخدام می کند ت��ا رودرروی کاراکتر منفی داس��تان بایس��تد. نقش 

هفت تیرکش را دنزل واشنگتن بازی می کند.
هفت تیرکش هم از شش دوس��ت خود کمک می گیرد، تا جلوی دارودسته 
تبهکار کاراکتر منفی داس��تان ایس��تاده و با آنها مبارزه کنند. کریس پرات 
 نقش یکی از این ش��ش دوس��ت را به عهده دارد. به نوش��ته امپایر آنالین، 
»هفت دالور« جدید برای اواخر ماه سپتامبر به روی پرده سینماهای جهان 
می رود. در نس��خه اصلی فیلم بازیگرانی مثل اس��تیو م��ک کوئین، چارلز 

برانسون، یول براینر، رابرت ون و هورست بوخهولز بازی داشتند.

نمایشگاهی از آثار عکاسی »غالمحسین عرب« با موضوع اصفهان از سوم 
اردیبهشت ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش درآمد. 

 مس��ئول روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اصفهان ب��ا اعالم این خبر 
 گفت: به مناس��بت هفته نکوداش��ت اصفه��ان نمایش��گاهی از مجموعه 
عکس هایی از هنرمند پیشکسوت معاصر، غالمحس��ین عرب، با موضوع 
اصفهان از تاریخ سوم اردیبهش��ت ماه در گالری شماره یک موزه هنرهای 

معاصر اصفهان برگزار شد. 
شهروان افزود: غالمحسین عرب در سال ۱336 در آبادان متولد شده و با 
25 سال سابقه کار در رشته عکاسي به سبک معماري، طبیعت و اجتماعي 
مشغول به فعالیت است. این هنرمند هنر عکاسی را از سال ۱352 در یک 
آتلیه عکس آغاز کرد و از س��ال ۱362 در نمایشگاه هاي داخلي و خارجی 

مختلفی شرکت نموده و جوایز متعددي دریافت کرده است. 
وی خاطرنشان کرد: غالمحسین عرب از س��ال ۱369 فعالیت عکاسی را 
به طور مس��تمر ادامه داد که حاصل آن کتاب هاي متعددي مانند کتاب 
اصفهان، کتاب کلیس��اهای ایراني، کتاب ایران س��رزمین مهر، مجموعه 
عکس اصفهان، ش��یراز، ش��ب ه��اي زن��ده رود، اصفهان نگاه��ي کوتاه، 

چهلستون باغ بهشت و بیش از صد فرم کارت ایران شناسي است.
عالقه مندان می توانند جهت تماشای این آثار تا 3۱ اردیبهشت ماه، همه 
روزه از ساعت ۱6 تا 2۱ به گالری شماره یک موزه هنرهای معاصر اصفهان 

واقع در خیابان استانداری مراجعه کنند.

همزمان با هفته نکوداشت اصفهان، سومین نشست هم اندیشی اصفهان به 
همت مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می شود.

نشست های هم اندیشی ایده پردازی که به منظور اخذ ایده های شهروندان 
و متخصصان به منظور ارایه به مدیریت ش��هری صورت می گیرد این بار 
 به موضوع تعیی��ن کاربری مجموعه طبق��ه زیرین میدان ام��ام علی )ع(

 می پردازد.
س��خنرانان این مراس��م، بهمن ناور مطلق، معاون صنایع دستی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرخ زنوزی و محمود درویش 
زرگر هس��تند. همچنین در این برنامه ایده های ۱2 نفر از کارشناس��ان و 
متخصصین امر در زمین��ه موضوع این برنامه به ص��ورت تصویری پخش 

خواهد شد.
شرکت کنندگان در این برنامه می توانند ایده های خود را ظرف مدت یک 
 هفته پس از برگزاری نشس��ت ارایه دهند و از بین ایده های ارایه شده به

 ایده پردازان برتر جوایزی اهدا خواهد شد.
 این نشس��ت ام��روز )4 اردیبهش��ت(، س��اعت ۱6 در زیر زمی��ن میدان 

امام علی )ع( برگزار، و به شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا خواهد شد.

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان؛

سومین هم اندیشی ایده پردازی 
اصفهان برگزار می شود

از سوی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان؛

 سریال تلویزیونی 
»چارلی چاپلین در ایران« رونمایی شد

»هفت دالور« در راه اکران 
همزمان با هفته نکوداشت اصفهان؛

»هفت نگاه« غالمحسین عرب 
به دیوارها آویخته شد!

به مناسبت روز بزرگداشت شیخ بهایی؛

شیخ االسالم پایتخت صفوی
فرهنگ و س��اختار کنونی اصفهان ریش��ه در دوران صفویه دارد و این امر با نام 
فردی گره خورده است که هر اصفهانی با شنیدن نام وی، احترامی خاص به دلیل 
خدمات بی بدیل وی به اصفهان و اصفهانی در ذهنش تداعی می شود. شیخ بهایی 
نامی است که در رگ و پی اصفهان گره خورده و پیوندی ناگسستنی با بافت این 
شهر دارد. از محاسبه قبله مسجد جامع عباسی در میدان نقش جهان تا جاری 
سازی آب در مادی های اصفهان، حسی آمیخته با غرور در محاسبات دوران ترقی 
اصفهان وجود دارد که نام شیخ را بر ذهن و زبان هر صاحب اندیشه و مکتبی در 
جهان جاری می سازد. وی شیخ االسالم دوران حکومت شاه عباس در اصفهان 

بود که در قرن دهم و یازدم هجری زندگی می کرد.
ایجاد ارتباط بین دانش و فناوری توس��ط ش��یخ بهایی پیامدهایی داشت که تا 

سالیان ،چشم جهانیان را به اصفهان خیره ساخت.
تبحر وی در زمینه فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات باعث خلق بیش از 95 کتاب 
و رساله شد که در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی 

و هنر و فیزیک از او به جا مانده است.
از بین کتب وی »کشکول شیخ بهایی« بسیار در بین عوام شهرت دارد. این کتاب 
مجموعه ای است که شیخ از بین آثار دیگر خود گردآوری کرده و نمادی از تفکرات 

و شخصیت اوست.
 توجه وی به نجوم و تسلط وی در این زمینه موجب شد تا سال 2۰۰9 از سوی 

سازمان یونسکو به نام »نجوم و شیخ بهایی« نام گذاری شود.
جهان بینی شیخ بهایی اصلی ترین عامل در محبوبیت وی در زمان حیاتش است. 
ارتباط او با اقش��ار و افراد جامعه باعث می شد تا دغدغه تامین امنیت و آسایش 

مردم بر سایر دغدغه هایش افزوده شود و وی را موفق به خلق آثار منظوم و منثور و 
هم طراحی سازه ها و ساخت های شهری مفیدی سازد که عالوه بر زیبایی ظاهری 
جنبه کاربردی آن روشنگر علوم کاربردی چه در ادبیات و چه در معماری برای 

ادامه دهندگان راه وی باشد.
 میانه روی و تعادلی که وی در امر دین و زندگی داش��ته، باعث شد تا علی رغم 
تالش های وی برای ترویج مذهب تشیع، برخی وی را سنی و زرتشتی بدانند. اما با 
ادامه مسیر تفکر وی در شاگرانش از جمله مالصدرای شیرازی و مال محسن فیض 

کاشانی می توان به سادگی به گرایش های شیعی وی پی برد.
ش��یخ در معروف ترین قصیده خود موسوم به »وس��یله الفوز و االمان فی مدح 
صاحب الزمان علیه السالم« که 63 بیت است هرگونه شبهه ای را در دوازده  امامی 
بودن خود مردود می سازد. وی با وجود تمامی تعلقات خود به شیعه باز هم حد 
 اعتدال و انصاف را با تمامی اقشار جامعه حفظ می کند و اصفهان را در دوران او

 می توان هماوردگاه تفکرات مختلف دانس��ت. ارامنه اصفه��ان در زمان وی به 
سادگی و در کمال آرامش در کنار شیعیان به امور روزانه مشغول بوده اند و آثار 
معماری خاص خ��ود را در آن دوران خلق کرده اند، که اصفه��ان را به نمادی از 
تمامی فاکتورهای آزادی مذهبی و احترام به دیگ��ران و اعتقادات تبدیل کرده  
اس��ت.ماجرای فوت ش��یخ اعجاب داس��تان زندگی اوس��ت. او که برای زیارت 
 اهل قبور به مزارس��تان تخت فوالد اصفهان رفته بود، با شنیدن ندایی از مقبره 
»بابا رکن الدین« که می گفت »ش��یخنا به فکر خود باش« به تضرع و مناجات 
مشغول ش��د تا آنکه در تداوم عبادت پس از 6 ماه درگذش��ت. وی را به وصیت 

خودش به مشهد بردند و در جوار امام هشتم شیعیان)ع( به خاک سپردند.

 هجرت کارگردان ه��ای شناخته ش��ده از تلویزیون به ش��بکه  نمایش خانگی، 
 نمی تواند خبر چندان خوبی برای مدیران این رس��انه باش��د. داوود میرباقری و

 حس��ن فتحی نمونه های بارزی از این اتفاق هس��تند که اگرچه ه��ر از گاهی 
خبرهایی مبنی بر همکاری آنها با تلویزیون به گوش می رسد، اما مسایلی چون 
مشکالت مالی که این روزها رسانه ملی با آن دست و پنجه نرم می کند و همچنین 
آزادی های بیشتری که فضای کار در شبکه نمایش خانگی نسبت به تلویزیون 
دارد، همکاری این هنرمندان با تلویزیون را مدام به تأخیر می اندازد. بر این اساس 
در حالی که سریال »سلمان فارسی« به کارگردانی داوود میرباقری از اولویت های 
تلویزیون برای ساخت معرفی شده بود، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر ساخت 

مجموعه »ماه تی تی« در بهار امسال توسط میرباقری منتشر شد.
صحبت از ساخت سریال »سلمان فارسی« تابستان سال 92 به میان آمد و از آن 
زمان تاکنون فقط خبرهایی درباره نوشتن سناریوی »سلمان فارسی« با همکاری 

میرباقری و احمدجو منتشر شده است.
از طرفی اردبیهشت ماه 94 بهروز خوش رزم، تهیه کننده این سریال اعالم کرد 
که از تهیه کنندگی این سریال انصراف داده است؛ وی گفت که حدود دو سال و 
نیم منتظر بوده تا داوود میرباقری کار تولید و پیش تولید را آغاز کند، اما خبری 
نیست. این زمان خیلی طوالنی ش��ده و او ترجیح داده دیگر در کنار این پروژه 

نباشد.
حس��ن فتحی از دیگر کارگردانان موفقی بود که پس از س��اخت س��ریال های 

ماندگاری همچون »ش��ب دهم«، »مدار صفر درجه«، »در مسیر زاینده رود«، 
»زمانه« و »پهلوانان نمی میرند« با س��ریال »شهرزاد« به شبکه نمایش خانگی 
روی آورد. محمد امامی، تهیه کننده سریال »شهرزاد« مهم ترین فرصت شبکه 
نمایش خانگی را ساخت کاری دانست که با س��لیقه افراد و سازنده ها همسوتر 
 اس��ت و نهادهای نظارتی کمتری درگیر ممیزی این مجموعه های داس��تانی

 می شوند.
وی معتقد است که همین موضوع باعث می شود تا به احترام مخاطبان در شبکه 

خانگی سریال تولید شود، هرچند که دایره مخاطبان کمتر می شود.
فریبا متخصص که از بازیگران سریال »شهرزاد« است، با مقایسه  تجربه کار در 
تلویزیون و شبکه خانگی گفته است: از آنجا که شبکه نمایش خانگی جزو بخش 
خصوصی محسوب می شود، دستمزدها با تلویزیون بسیار متفاوت است و به علت 
داشتن اسپانسر و سرمایه گذار دستشان در زمینه مسائیل مالی بازتر است؛ به هر 
حال مسایل مالی مهم هستند. خود من سه سال پیش در تلویزیون کاری انجام 
دادم که هنوز طلب  دارم؛ ولی در شبکه خانگی این دست مشکالت وجود ندارد. با 
این حال در شرایطی که به گفته  بسیاری از هنرمندان و کارشناسان، سریال های 
تلویزیونی مدتی اس��ت که نمی توانند در جذب مخاطب موفق باش��ند، به نظر 
می رسد شبکه نمایش خانگی با تولید و پخش سریال هایی مانند »شهرزاد« که 
هم به لحاظ داستان و انتخاب عوامل موفق هستند و هم به موقع توزیع می شوند، 

می تواند گوی سبقت را به دست گیرد.

مهدی مظلوم��ی، کارگردانی ایرانی که بیش��تر آثار وی 
در ژانر کم��دی خالصه می ش��ود، در خصوص وضعیت 
فعلی فیلمسازی خود در شبکه جم س��خن گفت. او که 
بیشتر با س��ریال هایی نظیر »بدون شرح« و »کمربندها 
را ببندیم« در بین عموم مردم شناخته می شود، در حال 
حاضر مشغول ساخت چهارمین فیلم خود به نام »ساحل 
تا دریا« می باشد.  »برنا« با این مقدمه گفت وگوی خود با 
این فیلمساز درباره علت مهاجرتش به شبکه جم، شرایط 
درآمدزایی، بحث کشف حجاب بازیگران زن ایرانی و ... را 

منتشر کرده که در ادامه می خوانید:
آیا باید با به وجود آمدن اختالف نظرها یا تنگ نظری ها 
در رابطه با نحوه مدیریت صداوسیما سریعا میدان را خالی 
کنیم یا کش��ور و ش��بکه ای را برای ادامه فعالیت خود یا 
س��اخت آثار نمایش��ی خود انتخاب کنیم که اس��اتید و 
نخبگان فرهنگ��ی  در داخ��ل ایران معقتدند تماش��ای 

برنامه های آن به صالح فرهنگ ایرانی نیست؟
این صالح بر چه استداللی است؟ آیا برنامه های در حال 
پخش صداوسیما بر اساس سبک زندگی اسالمی است؟  آیا 
برنامه دورهمی که بر پایه تحقیر آدم ها بنا شده بر اساس 
سبک زندگی اسالمی اس��ت؟ در عصر امروز، مرز وجود 
ندارد. مرز، تفکرات ماس��ت. من در هر نقطه از جهان که 

امکان ساخت را ببینم باید فیلم بسازم.
 در حال حاضر برای فعالی��ت خودتان به جغرافیای 
خاصی فکر نمی کنید. پ��س مطمئنا دیگر بازگش��ت و 
فعالیت در تلویزیون و سینمای جمهوری  اسالمی  ایران 

برای مهدی مظلومی موضوعیت ندارد؟
هرجایی که مفید واقع شوم فعالیت خواهم کرد.

 خیلی از منتقدان بر این باور هس��تند که شبکه جم 
جوالنگاه افرادی است که از جامعه تلویزیون و سینمایی 
جمهوری اسالمی ایران طرد یا پس زده شده اند؟ خودتان 

چقدر این نظریه را قبول دارید؟
عرض کردم که زمان عریان کننده واقعیت ها ست. به زودی 

با اسم های دیگری هم برخورد خواهید کرد که سیستم 
نتوانسته از آنها درست استفاده کند.

 بحث در خصوص دستمزد یا حمایت هایی که شبکه 
جم از هنرمندان ایرانی به عمل می آورد، در داخل ایران خیلی 
مطرح می شود. از شرایط و دستمزدی که از فیلمسازی در 

شبکه جم کسب می کنید، توضیح مختصری می دهید؟
دس��تمزدها در این ش��بکه اصال عجیب و غریب نیست. 
در جم ش��ما می توانید حرفه ای که دوس��ت دارید را در 
چارچوب محت��وای مثبت انجام دهید. ب��ه جرات اعالم 
می کنم که جم از هیچ کجا حمایت مالی نمی شود و تنها 
بر اس��اس خالقیت مدیرش از طریق درآمدهای خودش 

اداره می شود.
 در خصوص مهاجرت هنرمندان به شبکه جم حرف و 
حدیث هایی نظیر وجود دالل هایی که از طرف این شبکه 
در ایران حضور دارند مطرح بوده است. صحبت هایی مبنی 
بر اینکه یکسری دالل در پشت صحنه آثار نمایشی حضور 
دارند و خود را به عنوان فرد نزدیک به این شبکه معرفی 
می کنند و با این واسطه گری شرایط را برای ارایه پیشنهاد 
و عزیمت آنها به جم مهیا می کنند. پروسه مهاجرت شما 
چگونه ش��کل گرفت و از طرف چه ش��خصی مستقیما 

پیشنهاد فیلمسازی در شبکه جم را دریافت کردید؟
شخص مدیر شبکه با من مذاکره کرد و بعد از گفت وگو به 
سرعت این سفر اتفاق افتاد. خیلی سریع فیلمنامه ای که 
در ایران به تحریر درآورده بودم، امکان ساخت پیدا کرد. 
صحبت هایی که در خصوص وجود دالل ها می شود جنبه 

خاله بازی دارد.
 یعنی تمام بازیگرانی که ش��بکه ج��م را برای ادامه 
فعالیت خود انتخاب کردند، مستقیما با شخص اول شبکه 

جم صحبت کردند؟
بله، همه آنها با مدیر شبکه صحبت کردند؛ چرا که در اتاق 
مدیر همواره باز است و امکان گفت وگو با رییس این شبکه 

همیشه وجود دارد.

 یعنی باور کنیم؟
شک نکنید که داللی در این خصوص وجود ندارد. اصال 
نرخ دستمزدها در حدی نیست که فضا برای داللی مهیا 
ش��ود. مدیر ش��بکه به همه حقوق ماهیانه می دهد که 

باندبازی رخ ندهد.
 به نظر می رس��د حربه برداش��تن پوشش اسالمی 
بازیگران زن ایرانی در آثاری که خود شما کارگردانی آن را 
بر عهده دارید برای جذب مخاطب است و صرفا اگر محتوا 
غنی هم نباشد با توجه به وجود چنین ویژگی ای، مخاطب 

به تماشای آثار می نشیند؟
کشف حجاب به قصد پیدا کردن بیننده نیست چون جم 
بیننده خودش را دارد. کش��ف حجاب به فراخور زندگی 

واقعی در جغرافیایی مشخص است.
 »سه بیگانه در سرزمین  ناشناخته« به کارگردانی شما 
ساخته شده است. علی رغم اینکه پروانه نمایش این اثر 
س��ینمایی صادر ش��ده ولی به نظر می رس��د با توجه به 

مهاجرتتان از اکران عمومی این فیلم جلوگیری شود؟
من خیلی خبر موثقی در این خصوص ندارم، اما اگر این 
اتفاق رخ بدهد چه مشکلی حل خواهد شد جز اینکه حق 
یک تهیه کننده ضایع شود، اعتماد او هم از سینما سلب 

شود و سرمایه اش جذب جای دیگری شود.
 حرف پایانی؟

ما ایرانی هس��تیم و ب��ه دور از تعصبات هر ج��ا بتوانیم 
در راس��تای فرهن��گ انس��انی حرکت می کنی��م. باید 
مسئولیت پذیر شویم و ای کاش یاد بگیریم زود قضاوت 
نکنی��م. »برنا« در حاش��یه این گفت وگو نوش��ت: آقای 
مظلومی به ه��ر ح��ال باید حض��ورش در ش��بکه جم 
را به ش��کلی توجی��ه کند ولی کافی اس��ت ب��ه لطمات 
جبران ناپذیری که این شبکه ماهواره ای به فرهنگ ایرانی 
وارد کرده را بررس��ی کنیم تا مشخص ش��ود این کانال 
تلویزیونی دنبال هرچه باشد حداقل دغدغه فرهنگ ما را 
ندارد. در مورد بحث بودجه این کانال هم با عرض پوزش 

از آقای مظلومی، ما قانع نشدیم. 
 چگونه می شود یک کانال تلویزیونی با کمترین میزان 
آگهی و درآمدهای متعارف کانال های تلویزیونی، بتواند تا 

این اندازه خاصه خرجی کند؟
 البته حض��ور بازیگران درجه س��ه دلیلی ب��ر مهاجرت 
احتمالی سایرین نمی شود، اما با آقای مظلومی موافقیم 
که متاسفانه صداوسیما نتوانسته از داشته ها استفاده کند 
و امروز اگر اقبالی نسبت به کانال های مخرب ماهواره ای 
وجود دارد به این دلیل اس��ت که صداوس��یما نتوانسته 

مخاطب را راضی کند. 
الزم به ذکر است که این گفت وگو از طریق تلگرام و 
با شرایط خاص چنین فضایی صورت گرفته و امکان 
مباحثه جدی و به چالش کشیدن مصاحبه شونده 
خیلی وجود نداش��ته ولی این دلیل نمی ش��ود که 
اغراق آقای مظلومی در ای��ن گفت وگو را منطقی 

بدانیم و آن را بپذیریم.

رقابت تلویزیون و شبکه نمایش خانگی 

جعفر فریدزاده تهیه کننده تلویزیون:

بی پولی، آغاز افت برنامه های 
تلویزیونی بود

اخبار کوتاه

روایت یک کارگردان: 

در GEM چه خبر است؟
خبر

کارگردان »ملکه« از نپرداختن به برخی موضوعات در سینما ابراز خجالت کرد 
و مشکالت سینمای کنونی را مورد ارزیابی قرار داد.

محمدعلی باشه آهنگر کارگردان سینما در خصوص پخش تبلیغات ماهواره ای 
و عواقب آن در درازمدت ، گفت: هر فیلمی برای ف��روش نیاز به تبلیغات دارد. 
درست این است که در داخل فضای تبلیغاتی برای بسیاری از فیلم ها آماده و به 
آنها کمک شود و پسندیده نیست با شبکه هایی که با ما زاویه دارند و ما نیز با آنها 
به نوعی زاویه داریم، در خصوص تبلیغات به تعامل برسیم.   وی ادامه داد: ما باید 
بپذیریم تمام فیلم های ما در این سرزمین به وسیله فرزندان همین سرزمین که 
برای فیلمساز  شدن آنها، هزینه و وقت صرف شده ساخته می شود پس باید راه 

میانه ای برای تبلیغات آثار پیدا کرد.
این کارگردان در خصوص حال و هوای این روزهای سینما عنوان کرد: امروز ما 
از سینمای استاندارد فاصله گرفتیم. وقتی می گوییم سینمای استاندارد یعنی 
س��ینمایی که در تمام دنیا یک الگو و ش��اخصه ای دارد. از یکسری آالت و ابزار 
و امکاناتی اس��تفاده می کند. در نتیجه به محتواهای استانداردی می رسند که 
ما از آن فاصله داریم.   این کارگردان عنوان کرد: فیلم های ما به دلیل ش��رایط 
بودجه و... گلخانه ای ش��ده اند. برای اینکه با س��رمایه کمی به تولید برس��ند از 
بسیاری مسایل که ش��کوه را به پرده س��ینما منتقل می کند، پرهیز می کنند. 
قصه پردازی های ما دم دستی ش��ده، مهم ترین گونه های ما در حال فراموشی 
اس��ت. ش��ما بگویید گونه دفاع مقدس به کجا و چه وضعی رس��یده؟ خجالت 
می کشم وقتی شهیدی را از سوریه می آورند یا بسیاری از دوستان قدیمی ما به 
خاطر جراحات دوران جنگ به ش��هادت می رسند و نمی توانیم برای آنها کاری 
انجام دهیم و فیلمی را در موقعیتی که قرار دارند، بس��ازیم.  کارگردان »ملکه« 
ادامه داد: وقتی صحبت از مدافعان حرم می شود چگونه می توان فیلمی ساخت، 
در صورتی که پولی در بساط نیست؟ چگونه می ش��ود فیلمی ساخت که حتی 
حاضر نمی شوند طرح شما را بخوانند و یا اصال به حرف های شما در این زمینه 

گوش دهند؟  
باشه آهنگر افزود: گونه کودک و نوجوان ما بیش از دو دهه است در شرایط خوبی 
به سر نمی برد، گونه تاریخی شرایط خوبی ندارد، گونه اجتماعی ما به اطالعات 
و محتوای روزنامه ای رس��یده و خبرهای روزنا مه ای در شرایط اجتماعی فعلی 
به فیلم تبدیل می شود که با گذشت یک سال کهنه خواهد شد.   این کارگردان 
اضافه کرد: اگر همه چیزفراهم باشد، فرآیند س��اخت فیلم در شرایط فعلی در 
ایران از زمان ایده تا رسیدن به اولین س��کانس روی پرده حدود دو سال زمان 
می برد. لذا در این دو سال، فرآیند شبکه های اجتماعی، خبرهای روزنا مه ای و 
اتفاقاتی که در جامعه می افتد به کهنگی می رسد؛ چون مدام با خبرهای جدید، 
نو می شود. پس برای سینما حتی در گونه اجتماعی شما باید ایده هایی داشته 

باشید که حداقل پنج سال جلوتر از تماشاگر حرکت کند. 
باش��ه آهنگر در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: فراموش شدن 
گونه های اصلی در س��ینما، بزرگ ترین خطر برای س��ینمای ش��ریف ماست. 
سینمایی که به ساده زیستی، محتوای انس��انی وارزشمند در دنیا معروف شده 

بود، االن شرایط مناسبی ندارد.

محمد علی باشه آهنگر؛

خجالت می کشم؛
 فیلم های ما گلخانه ای شده اند
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خیلی ه��ا تصور می کنند برانک��و، آلترناتیو کی روش در تیم ملی ایران اس��ت، 
خیلی از کارشناسان و حتی برخی از مسئوالن که با کی روش خوب نیستند، بر 
این باورند که می توان برانکو را با توجه به مقبولیت او در جامعه، روزی خاص 
جانش��ین کی روش کرد و جامعه را هم راضی به پذیرش این موضوع کرد. آنها 

اما نمی دانند و نمی دانند که نمی دانند.
  برانک��و ن��ه مقب��ول جامعه که محب��وب پرسپولیسی هاس��ت و ح��اال جرات 

می خواهد کسی از پرسپولیس برانکو را بگیرد.
حاال جرات می خواهد که کسی حتی حرف جدا کردن برانکو از پرسپولیس را 
بر زبان بیاورد. اصالتا اگر تا س��ه ماه قبل ممکن بود که برانکو را از پرسپولیس 
ج��دا کنن��د، حاال دیگر ممکن نیس��ت و حت��ی مدیری نمی ت��وان پیدا کرد 
 ک��ه نتواند در خود پرس��پولیس با برانکو به تفاهم برس��د چ��ون او محبوبیتی 
بیش و پیش از همه س��تاره های این تیم چه در میان فوتبالیس��ت ها و چه در 

میان مربیان دارد.
در واق��ع تاریخ مصرف آلترناتیو بودن برانکو برای کی روش تمام ش��ده اس��ت 
چ��ون عامل جدایی این برانکو با این درص��د از موفقیت باید مقابل محبوبیت 
هواداران پرسپولیس بایستد. از منظر فنی هم باید تاکید کرد که حضور برانکو 
در پرسپولیس��ی که در ابتدای فصل دو ملی پوش داش��ت و امروز ۷ ملی پوش 

دارد به قدر کافی برای تیم ملی موثر و مفید بوده است.
در واقع باید گفت با این میزان محبوبیت در میان پرسپولیس��ی ها برانکو دیگر 

آلترناتیو کی روش نیست و عمال این ایده از همین حاال سوخته است.

در فاصله س��ه ماه مانده به آغاز المپیک، فدراسیون دوچرخه سواری هنوز برای 
اعزام رکابزنان المپیکی به اردو و مسابقات اروپایی تصمیم قطعی نگرفته است.

فدراس��یون دوچرخه س��واری پس از کس��ب س��همیه المپیک اع��الم کرد که 
 هدفش صرفا حضور در المپیک نیس��ت و تصمیم دارد نسبت به دوره های قبل 
نتیجه  خوبی بگیرد تا دیگر شاهد دوچرخه به دست بودن رکابزنان ایرانی نباشیم، 
اما اولین چالش فدراسیون، انتخاب سه نفر نماینده دوچرخه سواری جاده ایران 

در المپیک ریو و پس از آن نحوه آماده شدن آنها برای این میدان بزرگ است.
خسرو قمری درباره قطعی نبودن تصمیم فدراسیون، بیا ن  کرد: پس از مسابقات 
قهرمانی کش��ور 80 درصد نفرات مش��خص می ش��وند. آنها را برای اخذ ویزا به 
س��فارت معرفی می کنیم و کارهای مربوط به آن را انجام می دهیم. در فاصله ای 
که رکابزنان باید اعزام ش��وند در تور آذربایجان و یک مرحله دیگر لیگ شرکت 

می کنند. 
پس از آن جلسه کمیته  فنی را با حضور ورزشکاران تشکیل می دهیم و بررسی 
می کنیم که در مسیر انتخاب نفرات چقدر موفق بوده ایم. سپس تعیین می کنیم 
رفتن به اروپا با توجه به شرایط موجود به صالح است یا خیر یا در همین ایران 

فضا و شرایط نسبتا هماهنگی با المپیک برایشان در نظر بگیریم.
رییس فدراس��یون دوچرخه س��واری در مورد انتخاب نفرات و اینکه از رکابزنان 
قدیمی قطع امید کرده اس��ت، ا ضافه  کرد : س��همیه المپیک بدون نام است پس 
نمی تواند متعلق به عسکری باشد. البته ارزش و زحمات او برای ما محفوظ است. 

االن نباید با توجه به گذشته دوچرخه سوار، احساسی تصمیم بگیریم. 

نامزده��ای ریاس��ت فدراس��یون فوتب��ال ک��ه ق��رار اس��ت نوزده��م 
 اردیبهش��ت یک��ی از آنه��ا ب��ه عن��وان جانش��ین عل��ی کفاش��یان،

رییس فدراس��یون ش��وند تاکید کردند حفظ کارل��وس کی روش جزو 
برنامه های اصلی آنهاست.

یکی از دغدغه های اهالی فوتبال ماندن کارلوس کی روش در ادامه راه 
تیم ملی برای صعود به جام جهانی اس��ت. پس از آنکه علی کفاش��یان 
برای حضور در انتخابات ریاس��ت فدراسیون فوتبال ثبت نام نکرد این 

نگرانی به وجود آمد که کارلوس کی روش نیز از ایران خواهد رفت.
با این حال س��ه نامزد ریاست فدراسیون که قرار است با یکدیگر برای 
جانشینی کفاشیان رقابت کنند تاکید کردند حفظ کی روش و حمایت 
 از برنام��ه هایش برای رس��اندن تیم ملی فوتب��ال ایران به جام جهانی 

جزو اولویت هایشان است.
مه��دی تاج، عزیز محمدی و مصطفی آجورلو که س��ه نامزد ریاس��ت 
 فدراس��یون فوتبال هس��تند با حضور در ش��بکه خبر ضمن اش��اره به 
 برنامه هایش��ان برای فدراس��یون فوتبال تاکید کردن��د قطعا کارلوس 

کی روش را برای تیم ملی حفظ خواهند کرد.
البت��ه آنها تاکید داش��تند کی روش باید براس��اس برنامه و چارچوب 
فدراس��یون فوتبال کار کند و برخی حواش��ی که ایجاد می کرده است 
 را تک��رار نکند. ضمن اینکه باید نظ��ارت کاملی بر برنامه ها و عملکرد

 کی روش داشت تا بتواند تیم ملی را به جام جهانی ببرد.

برانکو از پرسپولیس جدا نمی شود انتخاب المپیکی ها ،
 چالش مهم فدراسیون دوچرخه سواری

کی روش در تیم ملی فوتبال ماندنی شد

معاونان وزارت ورزش
 به المپیک ریو می روند

سرمربی جدید سپاهان معرفی شد

4 هفت��ه به پایان رقابت های اللی��گا باقی مانده و یکی از سیری در دنیای ورزش
هیجان انگیزترین کورس های قهرمانی طی س��الیان اخیر 

به راه افتاده است.
در هفت��ه ای که پیش بینی می ش��د سرنوش��ت قهرمانی 
 در رقاب��ت های اللیگا تا حد زیادی مش��خص ش��ود، هر

3 تی��م مدعی توانس��تند در ب��ازی های دش��وار خود به 
پیروزی برسند تا وضعیت جدول رده بندی رقابت ها تکان 
نخورد و همچنان بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید از 
شانس خوبی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردار باشند.

 بارس��لونا در ش��بی هیجان انگیز موفق ش��د با درخشش 
غی��ر قاب��ل تصور لوئیس س��وارز، ب��ا 8 گل الکرونیا را در 
یکی از بازی های س��خت خ��ارج از خانه باقی مانده خود، 
 شکست دهد تا همچنان با توجه به آمار بهتر در بازی های 

 رو در رو نس��بت ب��ه اتلتیک��و مادری��د، در ص��در جدول 
رده بندی رقابت های اللیگا قرار داشته باشد.

شاگردان دیگو سیمئونه در اتلتیکو مادرید نیز احتماال در 
س��خت ترین بازی خود تا پایان فصل موفق به کسب یک 
پیروزی شیرین ش��دند. آنها در سن مامس مقابل اتلتیکو 
بیلبائو به میدان رفتند و با درخش��ش دوباره بازیکن احیا 
ش��ده خود، فرناندو تورس، توانس��تند ب��ا یک گل حریف 
 س��خت کوش خ��ود را از پی��ش رو بردارند ت��ا همچنان 

هم امتیاز با بارسلونا چشم به ادامه راه داشته باشند.
رئ��ال مادرید نی��ز در یک دیدار دش��وار خانگی به مصاف 
ویارئال رفت و موفق ش��د با ارایه نمایشی دلپذیر در شبی 
که کریس رونالدو نتوانست گلزنی کند، با 3 گل، حریفش 
را شکس��ت دهد. دیداری که البته ب��ا مصدومیت خفیف 

رونالدو کمی به کام هواداران این تیم تلخ شد.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب 4 هفته ب��ه پای��ان رقابت ه��ای اللیگا 
باق��ی مان��ده و همچنان تغیی��ری در وضعی��ت تیم ها به 
وجود نیامده اس��ت. بارس��لونا اما ابتکار عمل را در دست 
دارد. آنه��ا 4 بازی ت��ا پایان راه مقاب��ل خیخون)خانگی(، 
و  اس��پانیول)خانگی(  خان��ه(،  از   بتیس)خ��ارج 

گرانادا)خ��ارج از خانه( پیش رو دارند و در صورت پیروزی 
در ه��ر 4 دی��دار، تحت هر ش��رایطی می توانن��د عنوان 
 قهرمان��ی در رقابت های اللیگا را تصاح��ب کنند. به نظر 
می رس��د ب��ازی مقابل بتیس و اس��پانیول دش��وار ترین 

دیدارهای بارسلونا تا پایان فصل باشد.
اتلتیکو مادرید ام��ا ماالگا)خانگ��ی(، رایووایکانو)خانگی(، 
لوانته)خارج از خانه( و سلتاویگو)خانگی( را پیش رو دارد. 
دیدارهایی که بعید اس��ت جز بازی مقابل س��لتا، دشواری 
خاصی برای اتلتیکو داشته باشد. رئال مادرید نیز سرانجام 
در 4 دی��دار باقی مان��ده خود باید به مص��اف رایووایکانو، 
سوس��یداد و الکرونیا در خارج از خانه برود. آنها همچنین 
والنس��یا را نیز در برنابئو پیش رو دارند. به نظر می رس��د 
س��خت ترین تقویم در میان 3 تیم مدعی، مربوط به رئال 

باش��د. التبه فرم خیره کننده رئ��ال طی 1 ماه اخیر باعث 
می شود تا شانس پیروزی در هر 4 دیدار را داشته باشد.

کورس نفس گیر فصل 2016-2015 در رقابت های اللیگا 
همچن��ان تا پایان فصل ادامه خواهد داش��ت و با تقویمی 
 ک��ه تیم ها ت��ا پایان راه دارند، احتم��اال چهره قهرمان در 
هفته نهایی مش��خص خواهد شد. شانس بارسلونا با توجه 
 به بازگش��ت خیره کنن��ده این تیم به فرم ای��ده آلش، از 
دو تیم دیگر بیش��تر است، اما کش��یده شدن کار به اینجا 
در ش��رایطی که هم��ه تا 1 ماه پیش بارس��لونا را قهرمان 
قطعی اللیگا می دانس��تند، نش��ان می ده��د تحت هیچ 
ش��رایطی نمی توان فوتب��ال را پیش بینی ک��رد و کار را 
تمام شده دانست. حضور رئال و اتلتیکو در لیگ قهرمانان 
اروپ��ا، ش��اید مهم تری��ن برگ برن��ده بارس��لونا در ادامه 
مس��یر باش��د. آنها با آسودگی بیش��تری تمام تمرکز خود 
را معط��وف اللی��گا خواهند کرد. هر چند رئ��ال و اتلتیکو 
نیز پیش از این نش��ان داده ان��د توانایی جنگیدن در چند 
 رقاب��ت را به طور همزمان دارند. باید منتظر ماند و دید در 
 4 هفته نفس گیر باقی مانده تا پایان رقابت ها، چه اتفاقات 

هیجان انگیزی در راه خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن می گویدکه این تیم برای 
موفقیت در آسیا، نیاز به حمایت مناسب دارد.

در  ذوب آه��ن  پی��روزی  درب��اره  آذری   س��عید 
مسقط عمان مقابل النصر عربستان اظهار کرد: حدود 
شش روز قبل از بازی در مسقط مستقر شدیم و تمام 
دس��تورالعمل های AFC را اجرا کردیم و با توجه به 
همکاری همه جانبه مدیران عمانی و دوستان ایرانی 
توانس��تیم یک مس��ابقه در س��طح باال برگزار کنیم. 
میزبانی در عمان بهتر از اصفهان بود. توانس��تیم یک 

پیروزی دلچسب را هم کسب کنیم.
آذری در پاس��خ ب��ه این س��وال که گفته می ش��ود 
ذوب آه��ن دیگر برنامه ای برای موفقیت در لیگ برتر 
ن��دارد و تنها روی آس��یا تمرکز ک��رده، گفت: چنین 
 چی��زی در تفک��رات تاکتیک��ی یک مرب��ی و برنامه 
یک باش��گاه نیس��ت. ش��اید نتایج م��ا در چند هفته 
گذش��ته متاثر از این بود که نتوانس��تیم شرایط الزم 
را فراه��م کنیم،ما تمام توان مان را گذاش��تیم. مقابل 

گس��ترش س��ه بر یک جل��و بودیم و باختی��م، بازی 
ب��ا تراکتور ه��م یک صفر جل��و بودیم، ام��ا باختیم. 

نمی توانم این موضوع را قبول کنم.
او درب��اره صع��ود یک��ی از دو تی��م ذوب آه��ن ی��ا 
 تراکتورس��ازی ت��ا مرحل��ه نیم��ه نهای��ی ی��ا فینال 
تاکید کرد: باید واقع بینانه نگاه کنیم. دور اول یا دوم 
در حد توان تیم های ایرانی است، اما برای مرحله های 
باالتر نیازمند حمایت هس��تیم. باید با تیم های دیگر 
در یک سطح باش��یم. اگر لخویا با گل های زیاد ببرد 
هم اول نمی ش��ود. م��ا در دور بعد احتماال با العین یا 
الجی��ش بازی می کنیم. این ق��ول را می دهم که با 

تمام توان بازی می کنیم.
آذری درب��اره پرداخ��ت پاداش ب��ه بازیکنان تیمش 
مانند تراکتورس��ازی، اظهار کرد: قلعه نویی از رفقای 
ماس��ت و عباسی هم دوست مان است. مطرح کردن 
این مق��دار پول انگیزه بازیکن��ان را زیاد می کند، اما 
این در حد توان ما نیس��ت. م��ا پاداش مصوبی داریم 

 و با س��از و کار عمل می کنیم. ب��ه هر حال امیدوارم 
توان مان این قدر باشد که پاداش را پرداخت کنیم.

ب��رای  محم��دی  گل  یحی��ی  ش��رایط  درب��اره   او 
 فص��ل آین��ده، گفت: مذاک��رات اولیه انجام ش��ده و 
روز اول ه��م با یحیی درباره یک برنامه س��ه س��اله 
صحب��ت کردیم. یحیی تا روزی ک��ه بخواهد در این 
تیم می مان��د. مذاکرات نهایی منوط ب��ه پایان لیگ 
 اس��ت و ب��ا توجه به صحب��ت هایی که انجام ش��ده 

سال آینده سال خوبی برای ذوب آهن می شود.
 مدیرعام��ل ذوب آه��ن تاکی��د ک��رد: بای��د تش��کر 
ویژه ای از تمام رسانه ها انجام دهم و فکر می کنم 

تنها حامی ما رس��انه ها بودند. فکر می کنم 
هیچ س��ازمانی از این سه تیم حمایت 

نکردند. اگر این موضوع را مطرح 
می کنیم که بازی ها حیثیتی 

نباید  است 
تیم ها 

را تنها بگذاریم. اگر بخواهیم در مراحل بعد به عنوان 
نمایندگان ایران ش��رکت کنیم نیاز به حمایت داریم. 
بای��د در مراحل بعدی بتوانی��م مطالبات خودمان را 

بگیریم.

نصراهلل سجادی با بیان این مطلب که معاونان وزارت ورزش طبق یک برنامه 
تنظیم ش��ده به ریو س��فر خواهند کرد از حمایت وزارت ورزش و جوانان از 

رشته های پرمدال خبر داد.
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان بعد از جلسه ای که در 
فدراسیون قایقرانی داشت درباره وضعیت این رشته و حمایت های وزارتخانه 
از قایقرانی اظهار کرد: بعد از انتخابات فدراسیون که امینی وارد قایقرانی شد 
ثبات خوبی در این رش��ته به وجود آمد و فعالیت دوس��تان ما در فدراسیون 

خوب است و بر اساس برنامه ریزی پیش می روند.
س��جادی ادامه داد: افق دید فدراس��یون قایقرانی برای بازی های آس��یایی 
2018 در جاکارتا و المپیک 2020 در توکیو است و برای این دو رویداد مهم 
برنامه ریزی دارند. ضمن اینکه برای کسب سهمیه المپیک 2016 نیز طبق 
ارزیابی انجام ش��ده، خودشان بین دو تا چهار س��همیه پیش بینی کرده اند. 
پیش بینی خود فدراس��یون اس��ت که در رویینگ دو تا چهار سهمیه کسب 
 می کند. وی با اش��اره به اهمی��ت میزبانی ایران در رویداده��ای بین المللی

 ادامه داد: فدراس��یون ایران در خردادماه میزبان مسابقات کاپ آسیایی در 
رش��ته رویینگ اس��ت. این میزبانی ها خیلی خوب اس��ت و اگر بتوانیم این 
میزبانی ها را بگیریم برای ورزش کشور مناسب است و باعث رشد خواهد شد. 
 مطمئنا ای��ن برنامه ه��ا می تواند تاثیر خوبی داش��ته باش��د و امی��دوارم با 
فعالیت های جمعی که انجام می شود ان شاءاهلل بتوانند باعث رشد قایقرانی 

شوند. روزهای خوبی برای قایقرانی در پیش است.
 س��جادی در پاس��خ به این س��وال ک��ه قایقران��ی در بازی های آس��یایی 
اینچئ��ون توانای��ی اش را ب��ه عن��وان ی��ک رش��ته پرم��دال نش��ان داد و 
آی��ا وزارت ورزش برنام��ه ای ب��رای حمای��ت خ��اص از ای��ن رش��ته و 
 البت��ه رش��ته های پرم��دال دارد؟ تصری��ح ک��رد: م��ا تقریب��ا از اوای��ل 
س��ال قبل کمیته ورزش های پایه و مدال آور را تش��کیل دادیم که جلسات 

منظمی برگزار شد و قایقرانی هم جزو هفت رشته این کمیته است. 
هفته آینده اولین جلسه س��ال جدید این کمیته را نیز برگزار خواهیم کرد و 

امیدواریم در آنجا حمایت شویم.
مع��اون ورزش قهرمان��ی و حرف��ه ای وزارت ورزش ادام��ه داد: در تقوی��م 
فدراسیون ها و تفاهم نامه امضا شده نیز یک محور برای این هفت فدراسیون 
گذاشته ایم و بودجه خاص برایشان در نظر گرفته ایم که حمایت شوند. با این 
حال ورزش قهرمانی هزینه بر است و جدا از منابع مالی به منابع دیگری هم 
نیاز دارد. خب امکانات سخت افرازی نیاز دارد که بسیار مهم هستند و با منابع 

مالی می توان بسیاری از آنها را ایجاد کرد.
وی افزود: در قایقرانی بخش زی��ادی از این امکانات باید از خارج از کش��ور 
وارد ش��ود که فدراس��یون قایقران��ی در این مس��یر خوب کار کرده اس��ت. 
 فدراسیون در تجهیز استان های با استعداد که پایگاه های قهرمانی این رشته 
محسوب می ش��وند در سال گذش��ته خوب کار کرد و امس��ال نیز به خوبی 
برنامه هایش را شروع کرده  است. قایق های خریداری شده از گمرک ترخیص 

شده اند و در اختیار ورزشکاران قرار دارند.
سجادی با اشاره به اهمیت پیست های اس��تاندارد برای قایقرانی بیان کرد: 
در دهه اول اردیبهشت به کردستان س��فری داریم که در این سفر از پایگاه 

قایقرانی که در مریوان ایجاد شده بازدید می کنیم. 
تجهیز این پایگاه ها بسیار مهم است و مطمئنا باعث رشد و پیشرفت قایقرانی 
می ش��ود. ما امیدواریم قایقرانی با توجه به امکانات و منابع کم، کارهایش را 

به خوبی پیش ببرد. 
معاون وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که شنیده شده وزارتخانه 
طی نامه ای به کمیته ملی المپیک اعالم کرده نه وزیر ورزش و نه معاونانش 
برای حضور در المپیک و پارالمپیک راهی برزیل نخواهند شد، آیا این موضوع 
صحت دارد؟ تصریح کرد: نه اصال این طور نیست. برنامه داده شده و حضور 
معاونان در جریان بازی های المپیک و پارالمپیک تنظیم و تقس��یم شده اند 
و طبق برنامه ریزی انجام شده حدود شش، هفت روز معاونین در المپیک و 

پارالمپیک حضور خواهند داشت. 
برنامه دکتر گودرزی منوط به برنامه خودش است، اما برنامه معاونین کامال 

مشخص شده است. 

 قاس��م زاغی ن��ژاد ب��ا نظ��ر کمیت��ه فن��ی باش��گاه س��پاهان و 
پس از پذیرش اس��تعفای استیماچ، به عنوان س��رمربی این تیم تا پایان 
فصل جاری انتخاب شد. وی در 4 بازی باقی مانده لیگ و یک دیدار لیگ 

قهرمانان آسیا سرمربی خواهد بود.
زاغی نژاد به  عنوان دستیار استیماچ فعالیت می کرد و از این پس سرمربی 

زردپوشان اصفهانی خواهد بود.
 نخستین تمرین این تیم زیر نظر سرمربی جدید، ساعت 18امروز در باغ 

فردوس اصفهان برگزار می شود.
 پس از شکست سنگین سپاهان مقابل االتحاد عربستان و حذف از لیگ 
قهرمانان آسیا، استیماچ از هدایت زردپوشان اصفهانی کناره گیری کرد.

جواد کاظمیان که از دوستان نزدیک مهرداد اوالدی بود از اهالی فوتبال 
گالیه کرد.

کاظمیان که در مراسم تش��ییع پیکر مهرداد اوالدی شرکت کرده بود، 
در صفحه اینس��تاگرام خ��ود از اهالی فوتب��ال انتقاد کرده اس��ت. او در 
اینستاگرامش نوشت: »فوتبالی های مرده پرست، برات مرده پرستی هم 

نکردند. من بمیرم واسه غربتت واسه غریب بودنت مهرداد.«

لنز دوربین

گالیه جواد کاظمیان از اهالی فوتبال

کورس قهرمانی اللیگا؛

جامراچهتیمیمیبرد؟

آذری:

برنامه ذوب آهن، با گل محمدی سه ساله است
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مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری گفت: در صورت 
عدم احی��ای تاالب های چهارمح��ال و بختی��اری احتم��ال دارد برخی 

دشت های چهارمحال و بختیاری به منشأ ریزگردها تبدیل شود. 
ش��هرام احمدی  اظهار کرد: قبل از بارندگی های اخیر 23 درصد کمبود 
در منابع آبی چهارمحال و بختیاری وجود داشت که خوشبختانه در حال 
حاضر با بارش های صورت گرفته کمی از نگرانی ها کاسته شده است.وی 
با اشاره به اینکه این استان نسبت به سال گذشته  رتبه 6 کشوری از لحاظ 
خشکسالی را دارد تأکید کرد: در خصوص پاک سازی تاالب ها با همکاری 
فرمانداران شهرس��تان هایی که تاالب ها در آنجا قرار دارند، جوامع محلی 
حاشیه تاالب ها و س��ازمان های مردم نهاد برنامه ریزی های خوبی صورت 
گرفته است. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: ازجمله اقدامات انجام شده برای جلوگیری از آلودگی  تاالب های این 
استان نصب تابلوهای آموزشی و اطالع رس��انی و استقرار لوازم بهداشتی 
مثل سطل زباله در این مکان هاس��ت. وی تأکید کرد: هوای چهارمحال و 
بختیاری هیچ مشکلی در زمینه آالیندگی های صنعتی یا ماشینی ندارد 
تنها چیزی که در سال های اخیر مطرح شده و بسیاری از استان های کشور 
را درگیر کرده بحث ریزگردهاست از همین رو سازمان محیط زیست این 
استان دس��تگاه پاالیش هوا را نصب کرده و در صورت ورود ریزگردها به 
هوای این استان س��ریعا اطالع رس��انی های الزم انجام می شود. احمدی 
افزود: در کارگروه مخاطرات زیست محیطی این استان معضل ریزگردها 
مطرح شده و تصمیمات خوبی نیز در این خصوص گرفته شده است ازجمله 
تخصیص حق آبه های زیست محیطی برای جلوگیری از تخریب جنگل ها، 
مراتع و تاالب ها، برنامه هایی جهت کاهش فشار بر طبیعت با ایجاد معیشت 
پایدار و انجام مکاتبات با سازمان محیط زیست کشور برای نصب دستگاه 

پایش هوا در کلیه شهرستان های این استان.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
از دیگر اقدامات این سازمان افزایش پایش در س��طح استان برای یافتن 
محل های مناسب جهت دفن زباله است که موارد غیراصولی به شهرداران، 
دهیاران و بخشداران اعالم می شود و آنها موظف هستند نسبت به رفع این 
موارد اقدام کنند. وی گفت: پیگیری و اخذ مجوزهای قانونی برای فعالیت 
شرکت هایی که قصد کار در زمینه بازیافت و مدیریت صحیح پسماند در 
این استان دارند به عهده این سازمان است و تاکنون موارد زیادی بررسی 

و اعالم شده است. 
وی با تأکید بر اینکه مدیریت دفع پس��ماند ها در ش��هرها با شهرداری ها، 
روس��تاها با دهیاری ها و خ��ارج از حریم ش��هرها با بخشداری هاس��ت و 
متولی دفع پس��ماندهای خطرناک مثل صنعتی، عفونی، بیمارستانی و...  
تولیدکنندگان آنها هستند بیان داشت: وظیفه سازمان محیط زیست در 
این زمینه نظارت بر اجرای درس��ت دفع پسماندهاست و اگر این موضوع 
محقق نش��ود برخورد قانونی انجام می گیرد. کما اینکه س��ال گذشته در 

همین راستا شهرداران و دهیارانی به مراجع قانونی ارجاع شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست:

دشت های چهارمحال و بختیاری
 به منشأ ریزگردها تبدیل می شود

خبر

 همزمان با فرا رسیدن اردیبهشت ماه و آغاز آب شدن 
برف ها در »زردکوه« رودخانه زاینده رود خروشان تر 
از گذشته شده و امکان قایق س��واری روی آب های 

خروشان برای ورزشکاران فراهم شده است.
اس��تان چهارمحال و بختی��اری اس��تانی کوچک با 
ظرفیت های بسیار است که جاذبه های گردشگری و 
آب و هوای خنک سرآمد ظرفیت های این استان به 
شمار می رود.آب وهوای خنک و با طراوت همه ساله 
مسافران بسیاری را در طول بهار و تابستان به استان 
چهارمحال و بختیاری می کشاند.شهرستان»سامان« 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به واس��طه گذر 
زاینده رود از این شهرستان، زیباترین نقطه گردشگری 
این استان در فصل بهار به شمار می رود که مسافران 
و گردشگران بسیاری را هرساله راهی این شهرستان 

می کند.
رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری 
یکی از زیباترین رودخانه های این اس��تان اس��ت که 
هم اکنون در فصل بهار در کنار طبیعت سرسبز اطراف 
خود، زیبایی خاصی پیداکرده است.آب شدن برف ها 
در ارتفاعات این استان ازجمله زرد کوه موجب افزایش 
آب رودخانه شده و این رودخانه خروشان تر از گذشته 
شده است.تنها در استان چهارمحال و بختیاری امکان 
رفتینگ روی رودخانه زاینده رود وجود دارد؛ چرا که 
آب رودخانه پس از گذر از این استان شدت و جریان 
خود را از دس��ت می دهد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری در این زمین��ه گفت: اس��تان چهارمحال 
و بختیاری به دلی��ل دارا بودن آب وه��وای مطلوب، 
بیشترین رودخانه های خروشان  را دارد و این استان 
به علت داش��تن بیش��ترین گروه های فعال در بخش 
رفتینگ به عنوان پایلوت گردش��گری ورزشی در این 

رشته شناخته شده است.
بهمن عس��کری س��وادجانی اظهار داشت: هم اکنون 
ورزش رفتینگ در شهرستان سامان با استقبال خوب 
مس��افران و گردشگران روبه رو ش��ده است.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امکان رفتینگ روی 
رودخانه زاینده تنها در استان چهارمحال و بختیاری 
و در منطقه س��امان امکان پذیر اس��ت.وی ادامه داد: 
جریان مناسب و خروش��ان بودن آب زاینده رود تنها 
در استان چهارمحال و بختیاری و تنها در شهرستان 
س��امان قابل مش��اهده بوده که زمینه را برای انجام 

ورزش رفتینگ فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال 
و بختیاری سال گذشته میزبان مس��ابقات رفتینگ 
کش��وری بود و این امر نقش مهم��ی در معرفی این 
استان داش��ت و زمینه ورود مس��افر و گردشگر را به 
استان افزایش داد. وی بابیان اینکه وجود ۸3 درصد 
از حوضه آبریز رود کارون و زاینده رود از پتانسیل های 
این اس��تان به ش��مار م��ی رود، افزود: مس��ابقه ملی 
رفتینگ در س��ال گذش��ته در چهار محور س��رعت، 
مارتین، اس��اللوم و م��وازی، در آب های خروش��ان 
رودخانه زاینده رود شهرس��تان س��امان برگزار شد و 

استقبال خوبی از این مسابقات شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و 
بختیاری پتانسیل تبدیل به قطب رفتینگ در کشور را 
دارد و باید از پتانسیل ها و ظرفیت های استان در این 

مسیر بهره گرفت.
 گ�ذر رودخان�ه زاین�ده رود از شهرس�تان 

سامان بستر توسعه گردشگری 
فرماندار س��امان نیز در این خصوص اظهار داش��ت: 
شهرستان سامان قابلیت باالیی در حوزه گردشگری 
دارد.س��عید صالحی عن��وان ک��رد: گ��ذر رودخانه 
زاین��ده رود از شهرس��تان س��امان موجب توس��عه 

گردش��گری در این منطقه ش��ده و این منطقه را به 
یکی از مهم ترین مناطق گردش��گری کش��ور تبدیل 

کرده است.
وی افزود: مشاهده زیبایی واقعی رودخانه زاینده رود 
در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری امکان پذیر 
است.فرماندار سامان اظهار داش��ت: وجود رودخانه 
زاینده رود زمینه را برای انجام ورزش های آبی ازجمله 
رفتینگ فراهم ک��رده که این مهم موجب اش��تغال 

بسیاری از جوانان منطقه شده است.
سعید صالحی یادآور شد: با توجه به قابلیت گردشگری 
شهرستان س��امان، رش��ته قایقرانی به جذابیت این 
شهرستان افزوده و زمینه ورود مسافر و گردشگر را به 

منطقه افزایش داده است.
معرفی و اطالع رس��انی ظرفیت های گردش��گری و 
ورزش��ی اس��تان چهارمحال و بختیاری نقش مهمی 
در توس��عه منطقه دارد که این مهم باید مورد توجه 

بیشترمسئوالن قرار بگیرد.
ورزش رفتینگ ورزش خاصی است که نیاز به رودخانه 
دارد و وج��ود رودخانه های ف��راوان در چهارمحال و 
بختیاری از جمله زاینده رود، کارون، بازفت، بهشت 
آباد و... زمینه را برای توس��عه این ورزش فراهم کرده 
اس��ت که این امر می تواند زمینه توسعه و پیشرفت 
 استان را فراهم کرده  و اشتغال قابل توجهی دراستان 

چهارمحال و بختیاری ایجاد کند.

  نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه 
 ش��هرکرد گفت: اقتصاد مقاومتی راهگش��ای مش��کالت جامعه در 

حوزه های مختلف از جمله بخش اقتصادی است.
حجت االس��الم محمد علی نکونام در خطبه های ای��ن هفته نماز 
جمعه ش��هرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد با اشاره 
به اینکه اقتصاد مقاومتی راهگشای مشکالت جامعه در حوزه های 
مختلف از جمله بخش اقتصادی اس��ت، اظهار داشت: باید در مسیر 
اقتصاد مقاومتی با تالش و کوشش بس��یار وارد شد و در این مسیر 
گام برداشت. وی افزود: مشکالت مختلف جامعه از جمله مشکالت 

اجتماعی در پی کمرنگ شدن باور های توحیدی است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه 
شهرکرد ادامه داد: انسان های اهل تقوا مدام در مسیر کسب یقین 
گام بر می دارند و دغدغه آنها این اس��ت که چقدر از سرمایه یقین 
کسب کرده اند. وی اظهار داش��ت: ضعیف بودن باور های توحیدی 
مشکل اصلی جامعه است و وقتی که باور های توحیدی ضعیف باشد 
احساس می کنیم که مش��کالت به جای اینکه توسط خداوند حل 

شود باید به دست دیگران حل گردد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختی��اری و امام جمعه 
شهرکرد با اش��اره به واقعه طبس، یادآور شد: در حالی که مومنان و 
همه مردم ایران خواب بودند، خداوند فتنه ابر قدرت جهان را با کمی 
شن خنثی کرد. حجت االسالم محمد علی نکونام اظهار داشت: این 
واقعه بیانگر این اس��ت که توکل بر خدا می تواند تمام مش��کالت را 
 در جامعه حل کند. وی اذعان داشت: طبق آیات قرآن اعمال خوب

 فتنه گران و منافقان پاک می شود.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری و امام 
جمعه شهرکرد با اش��اره به اینکه اگر کسی در گذش��ته کار خوبی 
 انجام داده باش��د و در دام فتن��ه بیفتد، تمام اعمال خ��وب او پاک 
می شود، یادآور ش��د: آنچه رستگاری انس��ان را رقم می زند، بقا در 
ایمان اس��ت و کس��ی که تا پایان عمر در مس��یر عمل به دستورات 

خداوند گام بر دارد رستگار می شود.

امام جمعه شهرکرد:

اقتصاد مقاومتی 
راهگشای مشکالت جامعه است

همزمان با آب شدن برف ها در ارتفاعات چهار و محال و بختیاری؛

جنب و جوش ورزشکاران با خروش زاینده رود
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مزایده
1/59 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000004 ش��ماره پرونده: 
9000400200400016 آگهی مزایده به ش��ماره بایگانی: 9000128 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 3142/376 )سیصد و هفتاد و شش 
فرعی از س��ه هزار و یکصد و چهل و دو اصلی( مجزی شده از پالک 
3142/7 )هفت فرعی از س��ه ه��زار و یکصد و چه��ل و دو اصلی( به 
مساحت 149/99 متر مربع واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس اصفهان 
خیابان رودکی، کوچه دادگر )76( پالک 188 که س��ند مالکیت آن در 
صفحه 22 دفتر 433 امالک به نام خانم ماه سلطان اسفندیاری فرزند 
اسماعیل ثبت و صادر شده است و طبق نامه 94/8/9-103/2/5240/35 
اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدین ش��رح می باش��د: 
ش��ماال: به طول 8/70 متر دوم به طول 1/30 متر به ترتیب دیواریست 
به دیوارخانه های 307 و 373 فرعی شرقا اول به طول 0/30 متر دوم 
به طول 14/80 متر به ترتیب دیواریست به دیوار خانه های 373 و 375 
فرعی جنوبا به طور 10/05 متر خط مس��تقیم مفروز است که قسمتی 
که در مسیر کوچه رها خواهد شد غربا به طول 15/10 متر دیواریست 
به دیوار خانه 377 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری پالک فوق یکباب منزل مسکونی با موقعیت شمالی 
)درب به حیاط( بوده و با قدمت باالی 30 سال به مساحت عرصه 150 
متر مربع و اعیانی حدود 105 متر مربع از س��متهای ش��مال و شرق 
و غرب به پالک مجاور و از س��مت جنوب به گذر در ارتباط اس��ت با 
کاربری مس��کونی یک طبقه، دارای دیوارهای باربر آجری و با سقف 
تیرچوبی و با پوشش کف موزائیک، بدنه دارای اندود گچ ودارای رنگ 
و نقاش��ی، اتاق خواب با پوش��ش کف موزائیک و موکت، درب های 
داخلی چوبی و پنجره خارجی پروفیل فلزی- آلومینیومی، آشپزخانه 
دارای پوشش کف سرامیک و بدنه دیوار تا سقف کاشی، دارای کابینت 
فلزی با آبگرمکن مخزنی، دارای س��رویس بهداشتی و حمام با کاشی 
کاری، پارکینگ در حیاط روباز، با نمای پالستر ماسه سیمان، سیستم 
س��رمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، دارای انشعابات آب، 
برق گاز و تا مورخ 95/7/28 بیمه می باش��د. طبق سند رهنی شماره 
8828-86/7/9 دفتر اسناد رس��می 146 اصفهان بابت بدهی شرکت 
صنایع و آلمان در رهن بانک پارسیان شعبه نوربخش اصفهان واقع 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/02/22 در اداره 
اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ 
پایه 4/650/000/000  ریال ) چهار میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون 
ریال( شروع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزاید مس��ترد می گ��ردد ضمنا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 95/02/04 
درج و منتش��ر می گردد و در ص��ورت تعطیلی روز مزای��ده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحا جهت ش��رکت در جلس��ه مزایده مبلغ 
پایه مزایده طی چک تضمین ش��ده بانک ملی مخص��وص اداره اجرا 

به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی اس��ت 
 ضمنا برنده مزایده بای��د کل مبلغ خرید را تا پای��ان وقت اداری همان

 روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 
نماید. 

م الف 1058 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

1/131 ش��ماره آگهی: 139503902004000009 ش��ماره پرونده: 
139304001013000992 آگه��ی مزای��ده پرونده اجرایی کالس��ه 
9301145 شش دانگ یک باب خانه پالک 2565 فرعی مجزی شده از 
سه فرعی از 15177 اصلی باقیمانده به مس��احت 238/51 متر مربع 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان برازنده، بلوار 
جوان )فرعی 25( نبش کوی یاس، پالک یک که اس��ناد مالکیت آن در 
صفحات 284 و 578 دفاتر 99 و 146 امالک ذیل ثبت شماره 20633/س 
و 29586 /س با شماره های چاپی 021305 سری الف /79 و 549948 
سری الف /80 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال در دو قسمت که 
قسمت اول پخی شکل اس��ت به طول های 2/50 متر و 8/30 متر دیوار 
و درب و دیواریست به کوچه 6 متری شرقا به طول 25/30 متر دیوار 
به دیوار خانه پالک 2566 فرعی جنوبا در دو قس��مت که قسمت دوم 
پخی شکل اس��ت به طولهای 5 متر و 7/25 متر درب و دیواریست به 
حریم قنات شاه پسند غربا به طول 18/20 متر پنجره و دیواریست به 
خیابان که طبق نظر کارشناس رسمی یک باب منزل مسکونی 2/5 طبقه 
می باشد که کف س��اختمان س��رامیک و حیاط موزاییک فرش و بدنه 
گچ رویه و کاغذ دیواری و دربهای داخل��ی چوبی و پنجره ها پروفیل 
و کابینت آشپزخانه ام. دی. اف با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک 
و نما آجر پالک می باش��د و مس��احت اعیانی 450 متر مربع و دارای 
انش��عابات آب و برق و گاز و فاضالب می باش��د ملکی خانم فرشته 
عصارزادگان که طبق سند رهنی شماره 3663-89/03/04 دفترخانه 
902 تهران در رهن بانک سامان )ش��عبه میدان نبوت( تهران واقع می 
باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه ملک فوق تا تاریخ 95/05/31 
دارای بیمه نامه می باشد و از س��اعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
95/02/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور  به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 8/330/000/000  ریال ) هشت میلیارد و سیصد و 
سی میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
 مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
 آنکه پس از مزایده در ص��ورت وجود مازاد، وج��وه پرداختی بابت

 هزینه های ف��وق از محل م��ازاد به برن��ده مزاید مس��ترد می گردد 
 ضمنا این آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان 
م��ورخ 95/02/04 درج و منتش��ر می گ��ردد و در ص��ورت تعطیلی 
روز مزایده ب��ه روز بعد موک��ول می گردد. توضیحا جهت ش��رکت 
 در جلس��ه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین ش��ده بانک ملی

 مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی 
معتبر الزامی اس��ت ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید. 
م الف 1543 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
1/181 اجرای احکام ش��عبه 5 حقوق��ی اصفهان در پرونده کالس��ه 
940407 ج ح /5 له آقای رس��ول کریمی و علی��ه اقایان علیرضا جنتی 
و مصطفی وحیدی به نش��انی خ ش��ریعتی، چهارراه پلی��س، ابتدای 
خیابان شریعتی، شرکت گیتی پسند در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص فروش 6 دستگاه پرس نیوپایپ در مورخ 95/2/22 ساعت 
9 ال��ی 10 صبح در اجرای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفه��ان واقع در 
خیابان نیکبخ��ت، مجتمع اجرای احکام حقوق��ی، طبقه چهارم برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از برگزاری مزایده از اموال 
بازدید و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناسی به مبلغ 12/600/000 
ریال به شماره حساب 2171290210008 سپرده دادگستری اصفهان 
و به همراه داش��تن فیش آن در جلسه مزایده ش��رکت نمایند و فرد یا 
افرادی برنده مزایده می باش��ند که باالترین قیمت از کارشناس��ی را 
پیشنهاد نمایند. مورد مزایده: تعداد 6 عدد پرس نیوپایپ فاقد فک دارای 
باطری و ش��ارژر به انضمام 6 عدد کیف سامس��ونت جای پرس، به 
وزن تقریبی هر عدد 3/9 کیلوگرم و به قدرت 32 کیلونیوتن، مجهز به 
باطری 12 ولت آمپری و موتور محرک جریان مستقیم )DC(  دارای 
 سیس��تم هیدرولیک به ظرفی��ت 75 میلی لیتر از نوع ش��ل T15، لذا با

 عنایت به خالصه ش��رح فنی موارد صدرالذکر و مدنظر داشتن اینکه 
مجموع پرس های مذکور به صورت نو و آکبند می باش��د، قیمت پایه 
مزایده آنها از قرار هر عدد به مبلغ 21/000/000 ریال )بیس��ت و یک 
 میلیون ریال( و برای مجم��وع 6 عدد به مبل��غ 12/600/000 برآورد

می گردد. 
م الف 1797 اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
1/129 ش��ماره صادره: 210155 /1395/04 چون تمامی ششدانگ  
یکباب اطاق پالک 80 فرعی از ش��ماره 37- اصلی واقع در کشه بخش 
11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه پریاری کشه 
فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
 1395/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به

  موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مق��رر در ای��ن آگه��ی در مح��ل حض��ور یابن��د و اعتراض��ات 
مالکی��ن ی��ا مجاوری��ن مطاب��ق م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاری��خ 
پذیرفت��ه  روز   30 ت��ا  تحدی��دی  مجل��س  ص��ورت   تنظی��م 
خواهد ش��د. تاریخ انتش��ار: 1395/02/04 م الف 45 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

1/126 ش��ماره صادره: 209271 /1395/04 چون تمامی ششدانگ  
قطعه زمین بائره پالک ش��ماره 1963 فرعی از 100- اصلی واقع در 
طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم جمیله 
غالمزاده فرزند حسین در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1395/03/01 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد 

آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می گردد که در 
روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 1395/02/04 م الف 44 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز
تحدید حدود اختصاصی

1/146 ش��ماره صادره: 210624 /1395/04 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین معروف پنج قفیزی چاله کره ش��هره پ��الک 403 فرعی از 
129- اصلی واقع در جزن بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام معصومه کبیر س��لطانی فرزند نعمت اله و غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/02/26 ساعت 
9 صبح در محل ش��روع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1395/02/04 م الف 51 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز
حصروراثت

1/139 خانم عاطفه کرمی دارای شناسنامه شماره 1160228108 به 
شرح دادخواست به کالس��ه 12/ 95 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان س��ودابه نقدی 
بشناس��نامه 15 در تاری��خ 1388/11/3 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ماهرخ 
نقدی دوربافی به ش.ش 359 مادر متوفی 2- سهراب کرمی به ش.ش 
40 همسر متوفی 3- علی کرمی به ش.ش 11603417906 فرزند متوفی 
4- عاطفه کرمی به ش.ش 11602281008 فرزند متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف باغبادران 
ابالغ اجرائیه

بدینوس��یله به آقای محمدهادي صفدریان فرزندمرتضي به شماره 
شناسنامه 1718 و شماره ملي 1199262250 متولد 15 / 10 / 1360 
به نشاني : شهرضا خیابان امیرکبیر فرعي 16 آخرکوچه وخانم مهري 
بیات فرزند فرضعلي به ش��ماره شناس��نامه 50 صادره ازشهرضا 
وش��ماره ملي 1199644382 متولد 10 / 12 / 1358 ساکن شهرضا 
خیابان حکیم الهي پالک 34 ک��ه برابرگ��زارش اداره در آدرس هاي 
مذکورمورد شناس��ائی واقع نگردیده اید ابالغ می شود که شمابنابه 
درخواست بستانکارپرونده بشماره بایگاني 94000145 مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان وعلیه شما ، ممنوع الخروج ازکشورگردیده 
اید این آگهي یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان بشمادرج 

ومنتشر میگردد . 
مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على علیه السالم : 
سپاسگزارى تو از كس��ى كه از تو راضى است، 

موجب رضايت و وفادارى بيشتر او مى شود.
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صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
  شنبه | 4 اردیبهشت    1395 | 15  رجب  1437 | 

شماره 1842 | 8 صفحه | قیمت:1000  تومان

 روزنامــه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسـی ، اقتصادی و ورزشی 
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مشکل اصلی دوران غیبت، تکاثر و عدم همدلی است. وقتی 
در قلب انس��ان خداهای متعدد وج��ود دارد هرچند ایمان 

دارند و نماز هم می خوانند، اما ظهور اتفاق نمی افتد.
حجت االسالم هادی عجمی، معاون پژوهش مرکز تخصصی 
نم��از در تبیین »تاثیر نماز بر مس��ئله انتظ��ار پویا« گفت: 
»ظهور« به یک معنا انتقال انسان هاست از آنچه که اکنون 
در آن قرار دارند به آنچه که باید باش��ند. همچنان که آیات 
و روایات ما نیز اش��اره به دو بعد از انس��ان م��ی کنند؛ یکی 
»آنچه که هس��ت« و دیگر »آنچه که باید باشد« همچنان 
 که در آیات سوره مبارکه تکاثر در رابطه با آنچه که معمول 

انسان ها هستند، سخن گفته شده است.
 وی با اش��اره به آیات س��وره مبارکه تکاثر افزود: این سوره 
مبارکه چنین آغاز می ش��ود » افزون طلبی و تفاخرشما را 
به خود مشغول داش��ته و از خدا غافل کرده است« در واقع 
عمده  انسان ها این گونه هس��تند؛ یعنی »اله شان« متکثر 
است و خداهای مختلفی در وجودشان یافت می شود »َحتَّی 
ُزْرتُُم الَْمقابَِر« تا اینکه می میرند و پس از مرگ این خداهای 
متفرق از وجود آنها رخت برمی بندد. این تفسیری است از 
آنچه که معمول انسان ها هس��تند. هرچند همه  انسا ن ها 

این گونه نیستند.
 معاون پژوهش مرکز تخصصی نماز بیان کرد: مشکل اصلی 
جامعه ای که هنوز آمادگی ظهور امام عصر) عج( را نیافته، 
»تکاثر«، »حزب گرایی« و »اختالف نظر« اس��ت. شخص 
حضرت حجت علیه السالم در این رابطه می فرمایند: »اگر 
شیعیان ما که خداوند آنها را در طاعت خویش موفق گرداند 
در وفای به عهدی که بر عهده دارند با هم همدل و هم پیمان 
می شدند سعادت دیدار ما از آنها به تاخیر نمی افتاد.« در این 
روایت حضرت مهدی )عج( آنچه را که در واقعیت وجود دارد، 
ترسیم می کنند و می فرمایند علت اصلی آن که شیعیان ما 
از دیدار ما محروم هستند همین عدم همدلی در آن پیمانی 

است که خداوند از ما بر عهده آنها گذاشته است.
 این کارشناس دینی با اشاره به آیات قران کریم تصریح کرد: 
در یک نگاه آسیب شناسانه می توان به این نتیجه رسید که 
مشکل اصلی دوران غیبت، »تکاثر« و »عدم همدلی« است. 
اما آنچه که باید باشد، چیس��ت؟ آنچه باید باشد، این است  
همگان باید به ریسمان الهی چنگ زده و متفرق نشوند. این 
عدم تفرق هم باید درونی باشد و هم بیرونی. اصوال »تفرق«، 
»تحزب « و »ع��دم همدلی« در مرحل��ه اول، نمود و ظهور 

درونی دارد و در مرحله بعد نمود بیرونی پیدا می کند.
 حجت االسالم عجمی گفت: وقتی در قلب انسان ها خداهای 
مختلفی وجود دارد ولو اینکه ایمان ظاهری دارند و نماز هم 

می خوانند ام��ا این خداهای متعدد از پ��ول و ثروت گرفته 
تا مقام، پس��ت، حزب، فرزند، همس��ر و ... باعث می ش��ود 
در بروز بیرونی نیز به علت این تع��دد خداها همدلی وجود 
نداشته باشد. بنابر این »واعتصموا بحبل اهلل« یعنی انسان 
هم در درون باید به آن ریس��مان توحید الهی چنگ بزند، 
 هم در بیرون و بروز بیرونی آن این گونه خواهد بود که اگر 
انس��ان ها موحد باش��ند همدل نیز می ش��وند. ب��ه تعبیر 
حضرت امام )ره( که می فرمودن��د: اگر 124 هزار پیامبر را 
با هم در یک جا جمع کنند هیچ ک��دام با یکدیگر اختالفی 
 نخواهند داشت و علت اصلی این عدم اختالف نیز توحید و 

یگانه پرستی پیامبران است.
  حجت االس��الم عجمی تصری��ح کرد: ب��روز بیرونی 

ای��ن تکاثره��ا، »ع��دم همدلی«، 
»خودمح��وری« و »تح��زب« 

است. اگر بخواهیم این عدم 
همدلی را کنار بزنیم باید 
در آنچه ک��ه خداوند از 
ما خواس��ته با یکدیگر 
همراه و همدل باشیم. 
راهکارهای بسیاری 
ب��رای ایج��اد این 
همدلی در روایات 
م��ا عنوان ش��ده 
اس��ت از جمل��ه 
موض��وع توج��ه 
بیش��تر به والیت. 

در روایت��ی آم��ده 
اس��ت ک��ه »نعمت 

خدا را به ی��اد آورید تا 
اگر در میان خود مشکلی 

دارید خداوند آن را تعدیل 
و در بین ش��ما مودت ایجاد 

کن��د« ب��زرگان در تبیین و 
تفس��یر این نعمت آن را »والیت 

 امیرالمومنی��ن علی��ه الس��الم« تعبیر
 کرده اند. یعنی اگر والیت اهل بیت و امیرالمومنین )ع( را 
مورد توجه قرار دهید باعث ایج��اد الفت و همدلی در میان 

شما می شود.
 حجت االس��الم عجمی یادآور ش��د: راه��کار دیگری که 
برای رس��یدن به وح��دت درونی ی��ا بیرونی عنوان ش��ده 
»عبادت« و یا به تعبیر دیگر »نماز« است. یکی از آثار عبادت 
»یقین«، »رس��یدن به توحید« و خروج تم��ام تحزب ها و 
 خداهای متعدد از دل انسان است. در روایات تاکید شده که 

داش��ته باشید تا عبادت ه��ای خالصانه 
به یقین برسید  

و یقین به 
این 

معناس��ت که خداهای متعدد درون انس��ان ها به مرور کم 
می ش��ود و انس��ان به جایی می رس��د که تنها یک خدای 

واحد دارد.
 معاون پژوهش مرکز تخصصی نماز در ادامه با بیان این که 
هم شکل بیرونی نماز و هم شکل درونی آن توحید، یقین و 
همدلی را در انسان تقویت می کند، ابراز کرد: شکل درونی 
نماز، هم��ان تلقین روزانه ای اس��ت که ما کلم��ات نماز را 
تکرار می کنیم از جمله کلماتی که یگانگی خداوند را به ما 
 تلقین می کند مانند »سوره توحید« یا »سوره حمد«. این 
تلقین ها باعث می ش��ود که ما آن تش��تت ه��ا و خداهای 

مختلف را از خود دور کنیم.
 وی در ادامه با اش��اره به س��خنی از امام خمینی )ره( 
تاکید کردکه امام خمینی )ره( می فرمودند: شما 
کلمات نماز را با توجه بگویید که به مرور زمان 
 همین طور که زبان ش��ما ای��ن کلمات را 
می گوید، زبان قلب نیز کلمات را خواهد 

گفت.
 این کارش��ناس دین��ی افزود: 
جنبه دیگ��ر تقویت همدلی 
در انسان، نوع ظاهری 
نماز است. به ما اجازه 
داده نشده که به هر 
ش��کل ک��ه مایل 
هس��تیم ب��ا خدا 
صحب��ت کنی��م 
و نم��از بخوانیم 
برخ��الف برخی 
ک��ه  مس��تحبات 
در نح��وه  انجام آنها 
آزاد هستیم. در نماز 
حتی نوع رکوع، ش��کل 
سجده و شکل ایستادن و 
رو به چه سمت بودن انسان نیز 

مشخص شده است.
عجم��ی  االس��الم  حج��ت   
تاکی��د ک��رد: عل��ت اصل��ی ای��ن هم��ه 
 اح��کام در نم��از ای��ن اس��ت ک��ه روحی��ه تعب��د و 
حرف شنوی از خدا را در ما تقویت کند. این میزان از تاکید، 
می تواند تقویت کننده حرف ش��نوی از خ��دا، حالت های 

توحیدی، یقین و چش��م گفتن ها به خدا باش��د که هر چه 
این اطاعت و چش��م گفتن به خدا و تسلیم شدن ها در برابر 
او، در ما تقویت ش��ود، اله ها و خداهای مختلف در ما از بین 

خواهد رفت.
 معاون پژوه��ش مرکز تخصصی نماز تصری��ح کرد: یکی از 
نمادهای نماز در این زمینه، حالت های تاکید شده برای نماز 
جماعت اس��ت. در نماز جماعت برای تبعیت ماموم از امام 
جماعت تاکید بسیاری شده تا جایی که گفته شده اگر حالت 
تقلید از امام جماعت در رکوع و سجده  شما به شکلی باشد 
که دیگران احساس کنند شما در حال نماز فرادا هستید، نه 
تنها نماز جماعت ش��ما که حتی نماز فرادای شما نیز باطل 
می شود. یعنی شما به نیت نماز جماعت اقتدا می کنید، اما 
رکوع و سجده را هماهنگ با امام جماعت انجام نمی دهید 
 و وقتی این چندین بار در نماز اتفاق افتاد، نماز ش��ما باطل 

می شود. این تاکیدات برای آموزش تبعیت از امام است.
 حجت االس��الم عجمی با اش��اره به بحث آس��یب شناسی 
دوران غیبت بیان کرد: این ع��دم هماهنگی و عدم همدلی 
با امام یکی از آس��یب های مس��ئله س��از در دوران غیبت 
 اس��ت که احکامی از این دس��ت می تواند - در حد خود - 
حرف شنوی و چش��م گفتن به امام معصوم را به ما آموزش 
داده و در ما آمادگی ایجاد کند. در روایات نقل شده که شیعه 
واقعی کسی است که اگر پشت سر امام راه برود مردم فقط 
ردپای یک نفر را مش��اهده کنند. یعنی ش��یعه گام به گام 
همراه امام بوده و پای خود را ج��ای پای امامش می گذارد. 
آموزش و تمرین این تقلید و اطاع��ت محض را می توان در 

نماز جماعت دید.
 کارشناس مباحث مهدوی با اش��اره به برخی آثار و برکات 
نماز خاطرنشان کرد: جنبه دیگر تقویت همدلی و جدا کردن 
خداهای متعدد و متفاوت از انسان به وسیله نماز، این است 
که نماز انسان را التیام می دهد. یکی از علل اصلی اختالف 
ها این اس��ت که وقتی انس��ان ها، کوچک فک��ر می کنند 
بسیاری از اموری که مهم نیس��ت برای آنها مهم می شود. 
افرادی که چندان اهمیتی ندارند ب��رای آنها مهم جلوه می 
کنند. اما زمانی که انسان به مقامات باال می رسد، این افراد، 
این موضوعات و بسیاری مس��ایل دیگر را کوچک می بیند؛ 
چرا که نماز، انسان را رشد می دهد و وقتی انسان رشد پیدا 
کرد طبیعتا این گونه تحزب ها را کوچک می بیند. بنابراین 
نماز می تواند یکی از عوامل کمک کننده برای رس��یدن به 
حالت واقعی و ایمان واقعی باش��د و اگر این تالیف قلوب در 
 میان مومنین ایجاد ش��ود دیگر ش��یعیان از سعادت دیدار 

حضرت )عج( محروم نخواهند بود.

معرفی کتاب

 کتاب »ق��ول« آخرین رم��ان پلیس��ی »فریدری��ش دورنمارت« اس��ت که با
عنوان فرعی  فاتحه ای بر رمان پلیسی و با ترجمه  »س.محمود حسینی زاد« را 
نشر ماهی تجدید چاپ کرده است. این کتاب روایت قولی است که زندگی یک 

کاراگاه پلیس را که در آستانه  بازنشستگی است دگرگون می کند.
ماتئی که کارآگاهی باذکاوت و توانمند است در آستانه بازنشستگی با ماجرای 
قتل دختربچه ای روبه رو می شود که جسد مثله  ش��ده  اش در جنگل نزدیک 
دهکده ای دورافتاده پیرامون زوریخ پیدا شده اس��ت. ماتئی به مادر این دختر 
کوچک قول می دهد تا قاتل فرزندش را تس��لیم عدالت کند، قولی که س��بب 

دگرگونی زندگی کاراگاه می شود...
در قسمتی از رمان »قول« می خوانیم:

»ماتئی یکی از ب��ازرس های من بود یا بهتراس��ت بگویم یکی از س��روان های 
من،چون م��ا در پلیس ایالتی سلس��له مراتب نظامی داش��تیم. او هم مثل من 

حقوقدان بود. از اهالی شهر بال بود و همان جا هم دکترای حقوق گرفته بود.
اوایل از طرف گروه های خاصی که با او از نظر حرفه ای سروکار داشتند و بعد هم 
از طرف همه ما به او لقب؛ ماتئی تک رو داده شد. آدم تنهایی بود ، همیشه خوش 
لباس، فاصله را حفظ می کرد، رسمی، بدون دوست و رفیق... اما سرسخت و بی 
پروا به کارش تسلط داشت. هم مورد نفرت بود و هم موفق. من هیچ وقت درست 
سر از کارش درنیاوردم ظاهرا تنها کس��ی بودم که به او عالقه داشت چون من 

اصوال آدم های رک و راست را دوست دارم....
مرد سازمان و سازمان دهی بود و با دستگاه پلیس مثل ماشین حساب 

رفتار می کرد. هیچ وقت ازدواج نکرد، هیچ وقت از زندگی خصوصی اش 
حرفی نمی زد و ظاهرا اصال زندگی خصوصی نداشت. جز شغلش به هیچ 
چیز دیگر فکر نمی کرد ، شغلی که او در مقام یک جرم شناس تراز اول 

بدون هیچ احساساتی انجام می داد...«

»قول« آخرین رمان پلیسى »دورنمارت«

گوناگون 

 کودکى که هیچ گاه نمى خوابد
او 24 ساعته ش��بانه روز بیدار اس��ت و مانند تمام کودک های سه ساله 
دیگر شلوغ می کند، اما تنها همین بیماری است که او را با دیگران متمایز 
کرده است. او مبتال به بیماری است که بر اساس آن حتی چند ثانیه هم 

نمی خوابد.  نام او رت لمب است و پزش��کان تا مدتی دلیل این اتفاق را 
نمی دانستند. در نهایت بیماری ای به نام »نقص چیاری« در او تشخیص 

داده شد که روی مغز اثر می گذارد.
 دختری که به آب آلرژی دارد

اش��لی موریس نمی تواند ش��نا کند یا حتی حمام برود، چ��را که به آب 
آلرژی دارد. بدن او حتی به تعریق ناش��ی از فعالیت های روزانه خودش 
هم واکنش نشان می دهد و سریع قرمز می شود. او متولد استرالیاست و 
از 14 سالگی با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. نام بیماری نادر او 
نیز اختاللی به نام »اورتیکاریای آبی« اس��ت. تاکنون تنها چند مورد در 

جهان گزارش شده است.
زنى که فراموش نمى کند

آی.جی زنی 40 ساله است که همه چیز را به خوبی به یاد دارد. ذهن او کامال 
به صورت خودکار می تواند جزییات خاطرات شخصی اش را در خود نگه دارد. 
اگر شما یک تاریخ را مثال از 25 س��ال پیش به او نشان دهید و از او بخواهید 
تا به ش��ما بگوید که چه اتفاقی در آن روز افت��اد، او می تواند تمام جزییات را 
به ش��ما بگوید. او حتی می تواند بگوید که در آن روز چه چیزهایی توجهش 
را جلب کرده بود. عالوه بر این موارد، او به شما می گوید که چند شنبه بوده 
و هوا در آن روز چگونه بوده اس��ت! نام این زن برای حفظ حریم شخصی اش 
 فاش نشده است، اما این بیماری آنقدر جالب است که دانشگاه کالیفرنیا آن را 
»سندروم هایپرتایمسیا« نامیده و به معنای حافظه تصویری فوق العاده است.

بیماری های باورنکردنى )2(

درحالی که زنان در عربستان حتی حق رانندگی ندارند، شرکت هواپیمایی 
ترکیه آمادگی خود را برای استخدام خلبانان زن عربستانی اعالم کرد. خلبانی 
نوع خاصی از هواپیماها ،مستلزم داش��تن قدرت بدنی زیادی نیست و زنان 
می توانند برخی از انواع هواپیماها را هدایت کنند. این روزنامه عربستانی به 
نقل ازتمل کوتیل رییس و مسئول اجرایی شرکت هواپیمایی ترکیه گزارش 
داد: ما به فارغ التحصیالن زن رشته خلبانی در عربستان که نتوانسته اند در 
کشور خود مشغول به کار شوند، فرصت همکاری با شرکت هواپیمایی ترکیه 
را می دهیم. کوتیل در کنفرانسی خبری در آنکارا پایتخت ترکیه گفت: جهان 
با کمبود خلبان مواجه است و شرکت های هواپیمایی جهان تا سال 2020 
به 100 هزار خلبان نیاز خواهند داش��ت. وی افزود: دول��ت ترکیه در آینده 
فرصت های زیادی را برای فعالیت سرمایه گذاران عربستانی در بخش صنعتی 
فراهم خواهد کرد و هم اکنون تعداد زیادی از س��رمایه گذاران عربستانی به 
صورت غیرعلنی در بخش های گردشگری و عمرانی ترکیه فعالیت می کنند.

گلعل��ی بابای��ی، نویس��نده کت��اب » همپ��ای صاعقه« در مراس��م 
 اکران و تقدی��ر از عوام��ل فیل��م »ایس��تاده در غبار« گف��ت: وقتی 
مق��ام معظ��م رهب��ری ب��ر کت��اب »همپ��ای صاعق��ه« تقری��ظ 
نوش��تند ب��ه م��ن گفتن��د ک��ه کت��اب مذک��ور ظرفی��ت ای��ن را 
دارد ک��ه ه��ر بخ��ش آن  را ب��ه فیل��م تبدی��ل ک��رد.وی اف��زود: 
خوش��بتانه قس��مت زندگینام��ه ح��اج احم��د متوس��لیان ب��ه 
 هم��ت دوس��تانی مثل آق��ای وال��ی ن��ژاد و مهدویان تح��ت عنوان 

»ایستاده در غبار« تهیه شده که از این دوستان تشکر می کنم.
بابایی درباره زندگی حاج احمد متوس��لیان گف��ت: امیدوارم جوانان 
ما از سادگی ش��هیدانی مانند حاج احمد متوس��لیان درس بگیرند و 
در زندگی از آنها استفاده کنند؛ فیلم »ایس��تاده در غبار« و »آخرین 
روزهای زمستان« می تواند ش��روع خوبی برای تاثیرپذیری از زندگی 

شهیدان باشد.

محققان اروپایی گیره هوشمند لباس ساخته اند که قادر به تشخیص 
زمان وقوع بارندگی است.

شرکت اروپایی Omo گیره های هوشمندی را برای لباس طراحی 
کرده اس��ت که دارای حسگر، دماس��نج و رطوبت سنج هستند و به 

گوشی هوشمند متصل می شوند.
 در واقع این گیره هوش��مند با متصل ش��دن به گوش��ی هوشمند و 
گرفتن اطالعات آب و هوایی منطقه قادر است زمان وقوع بارندگی را 

با فرستادن سیگنال به گوشی هوشمند اعالم کند.
  هدف از س��اخت این گیره های هوش��مند به کارگیری آنها در کنار

 لباس هایی است که شسته ش��ده اند و روی بند رخت قرار گرفته تا 
خشک ش��وند. این گیره ها زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد با 
ارسال پیام هشدار به گوشی همراه باعث می شوند زودتر لباس ها را 

از روی بند جمع کنیم تا دوباره نیازی به شست وشو نداشته باشند.

کارگ��ران در جنوب غرب��ی انگلس��تان در حالی که مش��غول کار 
گذاش��تن س��یم برق در زیر زمین بودن��د یک وی��الی مربوط به 
 دوران رم باس��تان را ک��ه ب��ه خوبی محافظت ش��ده بود کش��ف

 کردند.
کارگران در حال کندن گودالی در حیاط پشتی خانه یکی از ساکنان 
محلی نزدیکی تیزبری بودند که به یک الیه زیر خاک رسیدند که 

آن الیه موزاییکی بود.
 پ��س از تم��اس گرفت��ن صاحبخان��ه ل��وک ایروی��ن و حض��ور 
 باس��تان شناس��ان و مس��ئوالن حفاظت از محیط ه��ای تاریخی

باس��تان شناس��ان با در آوردن قطعات موزاییکی و انجام حفاری 
بیشتر متوجه ش��دند که آن مکان متعلق به یک ویال در دوران رم 
 باستان بوده که بین سال های 175 تا 220 میالدی ساخته شده و

 1500 سال پیش فروریخته است.

گیره لباسی که
هواشناسی می کند

کشف اتفاقی  یک امپراتوری
از زیر خاک

ترکیه خلبان زن عربستانی
استخدام می کند

کتابی که به نظر رهبری قابلیت تبدیل
به چند فیلم را دارد 

نماز مشق انتظار است
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