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وزنامه ای برای همه ر

سردار سالمی   در دانشگاه اطالعات: 

»جنگ اطالعاتی«، جدی ترین 
جنگ در دوره جدید است

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان یزد: 

 سال 95 سال رونق 
اقتصادی ایران خواهد بود

22

آثار و برکات صله رحم در عید نوروز                     
متقیــن  خطبــه   در  الســام(  علی)علیــه  امیرالمومنیــن 
یكــی  كــه  می فرماینــد  توصیــه  نكتــه  ایــن  بــه  نهج الباغــه، 
و  ارحــام  بــا  ارتبــاط  و  پیونــد  پرهیــزكاران،  ویژگی هــای  از 
در  مســئله  ایــن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  اســت.  خویشــاوندان 
كــه در دســتورهای دینــی بــه ایــن  اســام و توصیه هــای فراوانــی 
كوتــاه بــه تشــریح ایــن  ع شــده اســت، بــر آنیــم تــا هــر چنــد  موضــو
مســئله و بیــان آثــار شــگرف آن بپردازیــم؛ امیــد اســت بــا دقــت در 
كاركردهــا و آثــار  ایــن مســئله و ابعــاد فــردی و اجتماعــی آن و نیــز 
آن، عمــوم افــراد را بــا اهمیــت ایــن ســنت اســامی  كــه در جامعــه 
كم رنــگ و حتــی بــه فراموشــی ســپرده  كنونــی مــا تــا حــدودی 
كنیــم و بــه  شــده اســت، آشــنا و آنــان را بــه انجــام آن ترغیــب 
كــه دنیــای ماشــینی  تــرك آن هشــدار دهیــم. واقعیــت ایــن اســت 
امكانــات  و  كننــد  پیــدا  فاصلــه  خانواده هــا  تــا  شــده  باعــث 
امــروزی از تلفــن تــا دسترســی های دیگــر امــروزی، توانســته از 
كنــد و از طرفــی توفیــق زیــارت  كــم  طرفــی زمــان ارتباطــات را 
كنــد؛ آثــارش همیــن اســت  اقــوام و خویشــان را از نزدیــک ســلب 
گرفتــه و بســیاری  كــه مشــكات اجتماعــی، روحــی و روانــی اوج 
و  شــده  شكســته  خانــواده  مســتحكم  بنیــان  مثــل  حرایــم  از 
خانوادگــی  اختافــات  پرونده هــای  و  طــاق  آمــار  نتیجــه  در 
كــه  كــرده اســت؛ در صورتــی  روزبــه روز دامنــه وســیع تری پیــدا 
گاهــی از شــرایط  صلــه رحــم و ارتبــاط تنگاتنــگ بــا اقــوام ســبب آ
مشــكات  این گونــه  از  بســیاری  و  می شــد  همدیگــر  مســایل  و 
قبــل از رســیدن بــه دادگاه و مرجــع رســمی، توســط بزرگ تــران 
و ریش ســفیدان خانــواده حــل و فصــل می شــد و ایــن قطــع یــا 

فاصــه رحمــی  ایــن محرومیــت را رقــم زده اســت. 
فواید صله رحم چیست؟

بازدیــد ســبب می شــود  و  اْلُخُلــَق«؛ دیــد  ــُن  »ُتَحّسِ اول  فایــده    
مرتــب  منــزوی،  آدم هــای  چــون  خــوب  شــود.  انســان  خلــق 
معاشــرت  كــه  آدم هایــی  می خورنــد.  را  خودشــان  داخــل  از 
كــه  آدم هایــی  می شــود.  اجتماعــی  هــم  اخاقشــان  می كننــد، 
كســی  كســی را می برنــد، نــه بــا  نــه می رونــد، نــه می آینــد، نــه 

رفــت...

گچ و خاك در  معادن 

کیلومتری شهر  شعاع 5۰ 

اصفهان باید تعطیل شود

کاهش سود یک  با 
درصدی، جزییات وام های 

جدید مسکن اعالم شد

هنر باید معطوف 
به ارزش ها باشد

بین بازیگری و خانواده ام 

کردم خانواده را انتخاب 

    قدرت نمایی سپاهان 
1۰دقیقه دوام داشت!
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اقتصاد

ورزش 

فرهنگ و هنر

معارف

اصفهان 

یادداشت سردبیر

2

2

ورش: یت و پشتیبانی وزارت آموزش و پر معاون توسعه مدیر

3

آغاز پرداخت وام کم بهره به فرهنگیان

 حجت االسالم رییسی به تولیت
 آستان قدس رضوی منصوب شد

مدیر عامل بانک مسکن:

امام جمعه اصفهان:

استانداراصفهان:

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران؛ 

سپیده مظاهری:

كشاورزی بودن، یكی از استان های پیشرو در صنعت  اصفهان به واسطه صنعتی و 
در  غذایی  مواد  تولید  عظیم  كارخانه های  وجود  می آید.  حساب  به  غذایی  مواد 
شهرک های صنعتی این استان، باعث رفع نیازهای واحدهای غذایی پایین دستی 
یكتای  چ  قار »شركت  است.  شده  استان ها  دیگر  و  اصفهان  خرد  نیازهای  رفع  و 
كه با تولیدات خود  سپاهان«، یكی از این واحدهای صنایع غذایی بزرگ استان است 
كرده، بلكه نیاز دیگر استان ها را  كمپوست بی نیاز  چ و  نه تنها استان را از واردات قار

كشورهای خارجی نیز شناخته شده است. كنون این برند در  نیز برطرف ساخته و ا
الماسی،  علیرضا  مهندس  آقای  با  را  مصاحبه ای  زمینه  همین  در    

کیمیا ی وطن 
زهرا نصیری   

چ یكتای سپاهان كه در طول سال های  82  مدیر عامل  كارخانه قار
كارآفرین برتر شناخته شد و در سال 94 نیز در  و83  در جشنواره شیخ بهایی به عنوان 
ترتیب  گرفت،  قرار  تجلیل  مورد  برتر  كارآفرین  عنوان  به  اصفهان  استان  سطح 
كیفیت  داده ایم؛ نظر ایشان را درباره علل موفقیت این شركت در تولید محصوالت با 

كه در ادامه می خوانید:      جویا شدیم 
کامل شرکت خود را معرفی و تاریخ آغاز فعالیت آن  قای مهندس لطفا به طور  آ

کنید؟ را بیان 
سال  در  متعال  خداوند  از  استعانت  با  سپاهان  یكتای  چ  قار خاص  سهامی   شركت 
دانش آموخته  و  مجرب  متخصصان  صنعت،  فعاالن  از  جمعی  مشاركت   با   1382
از  پس  شبانه روزی  تاش  با  و  تاسیس  اصفهان   شهر  در  صنعت  و  كشاورزی  بخش 
كمپوست  تولید  مجزای  واحد  اولین  احداث  با  الزم  مجوزهای  اخذ  با  ماه  ده  مدت 

چ در شهر محمدآباد جرقویه به  كشور با ظرفیت چهار هزار تن  و یک مزرعه پرورش قار
ظرفیت 400 تن در سال راه اندازی شده و طی چند مرحله توسعه به عنوان بزرگ ترین 
فعالیت  كشور مشغول  در منطقه مركزی  بلوک مكانیزه  كمپوست  تولید كننده  تنها  و 

می باشد.
یکتای سپاهان  قارچ  اشتغال آفرینی غیرمستقیم شرکت  میزان  و  پرسنل  تعداد    

چقدر بوده است؟
در این شركت به طور مستقیم، حدود 400 نفر اشتغال دارند و  البته موجبات اشتغال 
كرده است؛ همچنین موجب توسعه  بیش از 1500 نفر به طور غیرمستقیم را نیز فراهم 
بخش  روستاهای  و  شهرها  در  خانگی  مشاغل  مهم ترین  عنوان  به  چ  قار پرورش 

جرقویه و بهبود معیشت آنان شده است.
 اهداف و آرمان های اقتصادی و اجتماعی شرکت قارچ یکتای سپاهان چیست؟
 این شركت بر آن است با استفاده از ظرفیت های نسل جوان و اشتغالزایی آینده نگری 
كیفی مطابق با استانداردهای جهانی نقشی موثر در سامت و  و رعایت مشخصه های 
شادابی جامعه دارا باشد. ترویج فرهنگ تغذیه سالم، حمایت از محیط زیست پایدار، 
اعتقادات  اصولی ترین  از  انسانی  ارزش های  به  پای بندی  و  امور خیریه  در  مشاركت 

یكتاست.
 لطفا بفرمایید میزان تولید محصوالت و میزان صادرات و ارزآوری شرکت به چه 

میزان بوده است؟
كی دكمه ای،  چ خورا در حال حاضر محصوالت شركت عبارتند از: بیش از 3 هزار تن قار

و  چ  قار )اسپان(  بذر  تن   1400 حدود  مكانیزه،  بلوک  كمپوست  تن  هزار   40 از  بیش 
كه حدود 10 تا 15 درصد تولید این  ک پوششی در سال  حدود 20هزار متر مكعب خا
محصوالت در كشور را شامل می شود. بخشی از این محصوالت به كشورهای همسایه 

و عمدتا عراق صادر و موجب ارزآوری می گردد.
کنون به دست آورده است کمپوست یکتا تا که شرکت قارچ و     رتبه و مقام هایی 

چیست؟
چ  ح كسب و كار پرورش قار در سال 1383 در اولین جشنواره كارآفرینی شیخ بهایی طر
كارآفرینی، برنده لوح  آن، برنده تندیس و رتبه اول جشنواره شد و سال بعد در بخش 
چ در شهرستان و  حتی  گردید. در سال های بعد به عنوان تولیدكننده برتر قار زرین 
در  و  كشوری   و  استانی  برتر  كارآفرین  عنوان  به  نیز   94 سال  در  است.  بوده  استان 
بخش فرهنگی و در جشنواره روابط عمومی های استان در سال 1394 نمونه شناخته 

شد و موارد متعدد دیگر.
  چگونه برند قارچ یکتای سپاهان جهانی شده است؟

موجب  كه  مواردی  مهم ترین  ولی  نداریم،  ادعایی  چنین  اینكه  با 
روز تكنولوژی  و  علم  با  همگام  حركت  می شود،  برند  یک  شدن   جهانی 
در  توسعه  و  تحقیق  با  ملی  و  منطقه ای  ظرفیت های  به  توجه  و  آن ها  بومی كردن 
بخش های مختلف و توجه ویژه به نیازها و انتظارات مشتریان در هر منطقه می باشد 

و البته همت ما بر این منوال بوده و هست.
کارآفرین برتر استان در زمینه اشتغالزایی برای مردم منطقه شرق   شما به عنوان 

اصفهان چه برنامه هایی دارید؟
چ در جهت حمایت از مشاغل خانگی و واحدهای بزرگ تر  راه اندازی واحد فراوری قار
چ و مدیریت بازار آن، از مهم ترین برنامه ها و البته توسعه برخی از واحدها در  تولید قار
جهت توسعه اشتغال و عاوه برآن توسعه بخش خدمات پس از فروش برای ترویج 
و آموزش و ارایه مشاوره به آن واحدها، از دیگر برنامه هاست. چنانچه حمایت های 
ح های مناسبی برای اجرا و توسعه اشتغال پایدار  تسهیاتی ارزان قیمت فراهم شود طر

در برنامه داریم.
که یک فعال اقتصادی هستید، برای رشد و توسعه اقتصاد و خود   به نظر شما 

گام هایی برداشت؟ کشور باید چه  کفایی 
از شركت های دانش بنیان  باره، حمایت قانونی و مالی  این  راه های موثر در  از  یكی 
اما  شوند؛  سرمایه  خلق  موجب  و  عملی  را  ایده هایشان  بتوانند  كه  طوری  به  است؛ 
كشور به باور صددرصدی برسند  كان  بدون شک باید تمام الیه های مدیریتی خرد و 
كشور، توجه به تولید است و تولید است و تولید؛ آن هم در قالب  كه تنها راه نجات 
اقتصاد مقاومتی و پرهیز از انحصارطلبی و رانت خواری و سخن آخر آنكه اصاح واقعی 

و تک نرخی شدن قیمت ارز مهم ترین راه حمایت از تولید داخل به نظر می رسد.
گی هایی داشته باشد؟ در پایان بفرمایید یک مدیر موفق باید چه ویژ

كه متخصصان علم مدیریت عنوان می كنند، یک مدیر موفق  عاوه بر ویژگی هایی 
باید صبور و بسیار امیدوار به لطف خداوند باشد و در راه رسیدن به اهداف باارزش 

همت و تاش به وقفه نماید و هیچ تعللی در هیچ موقعیتی  نداشته باشد.

قای مهندس علیرضا الماسی عنوان شد: کشور، آ کارآفرین نمونه  کیمیای وطن  با   در مصاحبه اختصاصی 

ح اقتصاد مقاومتی شرکت قارچ یکتای سپاهان، پیشرو در اجرای طر
گام های مثبتی برداشته ایم برای برند جهانی شدن، 

ادامه در صفحه 

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

  خدمت به زائران آن بارگاه مقدس، به ویژه ضعفا و نیازمندان

       را از رئوس برنامه های خود قرار دهید

که می تواند در    آستان قدس ظرفیت فرهنگی عظیمی  است 
کند        فضای عمومی  کشــور و جهان اســام اثرگذاری 



آثار و برکات صله رحم
در عید نوروز                     

ادامه از صفحه یک:
ذره  یــك  ذره   یــك  مرتــب  اینهــا  می كننــد،  آمــد  و 
خودشــان هــم آدم هایــی خمــوش و خمــوِد عبــوس 

. ند می شــو
ج2  )كافــی،  اْلَكــف«  ُح  ُتَســّمِ »َو  اْلُخُلــَق«  ــُن  »ُتَحّسِ
ص151( . دیــد و بازدیــد ســخاوت را رشــد می دهــد

ــی  ــز در پ ــخاوتمندی نی ــق، س ــن خل ــر حس ــاوه ب و ع
صلــه رحــم زاییــده می شــود و ایــن ثمــرات، ارزشــی 

بی انــدازه غیــر قابــل وصــف دارنــد.
روح  ص151(.  ج2،  )كافــی،  ْفــس «  الّنَ ــُب  ُتَطّیِ »َو 
ْزق « )كافــی  لطیــف و طیــب می شــود. »َو َتِزیــُد ِفــی الــّرِ

ج2، ص151(. صلــه  رحــم رزق را زیــاد می كنــد.
كــه اهــل دیــد و بازدیــد  كســی  »ُیَحــِوُل الِحســاب«. 
آســان  حســابش  قیامــت  در  شــد،  فامیل هــا   بــا 

است.
كوتــاه دســت كم پنــج  كــه در چنــد حدیــث  دیدیــم 
ــه  ك ــود  ــی می ش ــم معرف ــه رح ــمند از صل ــه ارزش نتیج
كــدام به تنهایــی می توانــد روح انســان را شــاداب  هــر 
و مســرور ســازد و شــادابی خانوادگــی و اجتماعــی را 
نشــاط  بــه  را  اجتماعــی  خمودگــی  و  دهــد  توســعه 

كنــد. تبدیــل 
قیامــت  در  الحســاب،  یحــول  فرمودنــد  اینكــه  امــا 

داریــم: حســاب  چنــد 
َیســیرًا«  »ِحســابًا  8(؛  )طــاق،  َشــدیدا«  »ِحســابًا 

ِحســاب «. »ِبَغْیــِر  8(؛  )انشــقاق، 
مــردم  بــر  كــه  آن هاســت  بــرای  شــدید،  حســاب 
كــس بــا مــردم ســخت بگیــرد  ســخت می گیرنــد. هــر 
كــس  خــدا هــم در قیامــت بــه او ســخت می گیــرد. هــر 
بــا مــردم روان باشــد، حســابش هــم در قیامــت روان 

اســت.
قیامــت  روز  رحــم،  صلــه  الِحســاب«،  »ُیَحــِوُل   
یــا  ــْوِء«  الّسَ ِمیَتــَة  »َتْدَفــُع  می كنــد؛  روان  را  حســاب 
ص174(؛  ج74،  )بحاراالنــوار،  ــْوِء«  الّسَ »ِمیَتــَة 
بعضی هــا  می كنــد.  دفــع  را  مــردن  بــد  رحــم  صلــه 
بعضی هــا  می شــوند.  زجركــش  می میرنــد.  بــد 
گــر  ا می كننــد.  بــو  گل  انــگار  می میرنــد  وقتــی  هــم 
آســان  مردنــش  شــد،  بازدیــد  و  دیــد  اهــل   كســی 

است.
ء«. صلــه  

َ
و در حدیــث دیگــر می فرماینــد: »َتْدَفــُع اْلَبــا

رحــم، بــا را از جــان انســان دور می كنــد. 
كنــد  ــا فامیــل رفــت و آمــد  كــه ب كســی  »ُیِحــّبُ اهَّلل «. 
ــه  ــاَن ِصــْدق «. نامــش ب خــدا او را دوســت دارد. »ِلَس

نیكویــی بــرده می شــود.
كــه صلــه   رســول خــدا)ص( فرموده انــد: » انســانی 
رحــم می كنــد، خداونــد بــه ســبب آن، عمــر ســه ســاله 

ــه ســی و ســه ســال افزایــش می دهــد. او را ب
نقش صله  رحم در طول عمر انسان

ــُر َقــْد  گفــت: َیــا ُمَیّسِ یــك روز امــام صــادق بــه یــك نفــر 
ــُرَك اهَّلُل ِبِصَلِتــَك   َذِلــَك ُیَۆّخِ

َ
ُكّل ة  َجُلــَك َغْیــَر َمــّرَ

َ
َحَضــَر أ

َك َقَراَبَتــك. َرِحَمكــوَ  ِبــّرِ
 یــا میســر! بارهــا عزراییــل آمــده اســت جــان تــو را 
بگیــرد؛ امــا تو قبــل از آن یك صله  رحم انجام دادی؛ 
كــرده اســت.  بــه همیــن دلیــل خــدا عمــر تــو را طوالنــی 
كــه بــه فامیل هایــت    و ایــن بــه ایــن ســبب اســت 

)وسایل الشــیعه،ج9،ص389( می رســی. 

یادداشت سردبیر

ره پیک خبرداد:
 بررسی شکایات انتخاباتی 

در شورای نگهبان 
از  انتخابــات  بــر  نظــارت  مركــزی  هیئــت  ســخنگوی 
آغــاز بررســی شــكایات انتخاباتــی در شــورای نگهبــان 
كیمیــای وطــن  گــزارش  در روزهــای آینــده خبــر داد. بــه 
ــی  ــج بررس ــرد: نتای ك ــدواری  ــراز امی ــک اب ــیامک ره پی س
ع وقــت تــا قبــل از پایــان ســال  ایــن شــكایات در اســر
به اتمــام برســد. وی بــا تبییــن فرآینــد دریافــت و بررســی 
شــكایات انتخاباتــی در هیئت هــای اجرایــی و نظارتــی 
گفــت: طبــق قانــون، شــكایات از بخش هــای مختلــف 
هــم بــه هیئت هــای اجرایــی و هــم بــه شــورای نگهبــان 
بررســی  اولیــه  شــكل  بــه  هیئت هــا  ایــن  در  و  ارســال 
كــه نتایــج  كــرد  شــده اســت. ره پیــک ابــراز امیــدواری 
كامــل بــه شــورای  بررســی هیئت هــای اجرایــی به طــور 
كــه در ایــن شــورا  نگهبــان و بررســی اولیــه شــكایاتی نیــز 
گفــت: مــا  دریافــت شــده اســت، بــه نتیجــه برســد. وی 
همــه ایــن شــكایات را آمــاده می كنیــم تــا در شــورای 
مركــزی  هیئــت  ســخنگوی  شــود.  بررســی  نگهبــان 
نظــارت بــر انتخابــات افــزود: در ایــن مرحلــه، شــكایات 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  و مجلــس خبــرگان 
كشــور بایــد بــر  مربــوط بــه حوزه هــای انتخابیــه سراســر 
گزارش هــا، بررســی و صحــت انتخابــات در ایــن  اســاس 

حوزه هــا تاییــد شــود.
كــه  حوزه هایــی  در  انتخابــات  گفــت:  ره پیــک   
مشــكلی ندارنــد یــا شــكایاتی واصــل نشــده یــا شــكایات 
ــه  ــی در نتیج ــه خلل ك ــت  ــوده اس ــدی نب ــتند و در ح مس
افــزود:  وی  می شــود.  تاییــد  كنــد،  وارد  انتخابــات 
گــر شــكایات و مســتندات دریافت شــده در رونــد  امــا ا
كنــد طبعــا در  انتخابــات هــر حــوزه مشــكاتی ایجــاد 
آن تصمیم گیــری می شــود.  دربــاره  نگهبــان  شــورای 
ره پیــک در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره آمــار شــكایت های 
شــده  دریافــت  شــكایات  تعــداد  گفــت:   دریافتــی 
گزارش هــای مردمــی، دســتگاه ها و هیئت هــای  اعــم از 
نظــارت زیــاد اســت؛ منتهــی طبــق قانــون، شــكایات 
بخش هــای  در  كــه  باشــد  مســتدل  و  مســتند  بایــد 

كارشناســی در حــال بررســی اســت. 
وی افــزود: تعــدادی از ایــن پرونــده از طریــق هیئــت 
تاییــد  عمــده اش  بخــش  كــه  شــده  بررســی  اجرایــی 
كــه شــكایاتی  انتخابــات حوزه هــا بــوده؛ بــه ایــن معنــی 

دریافــت نشــده اســت.

شورای نگهبان

رییس جمهوری 
در اجتماع بزرگ مردم استان یزد: 

سال 95 
سال رونق اقتصادی ایران

اســتان  مــردم  بــزرگ  اجتمــاع  در  جمهــوری  رییــس 
 یــزد بــا بیــان اینكــه »دولــت یازدهــم ارزش پولــی ملــی 
باوجــود  را  تــورم  كاهنــده  رونــد  و  ملــی  بــازار  ثبــات 
كم ســابقه درآمدهــای نفتــی حفــظ  كاهــش شــدید و 
كــه ســال 95، ســال شــكوفایی  نمــوده«، اطمینــان داد 
گــزارش  بــه  بــود.  ایــران خواهــد  و رونــق اقتصــادی 
كیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دولت، 
حجــت االســام و المســلمین دكتــر حســن روحانــی، روز 
دوشــنبه در میــدان تاریخــی امیرچخمــاق یــزد تصریــح 
گام بــه گام  بــرادری،  و  وحــدت  ســایه  در  مــا  كــرد: 
رونــق  خارجــی،  و  داخلــی  ســرمایه  جــذب  مســیر  در 
اقتصــادی و اشــتغالزایی بیشــتر بــرای جوانــان ایرانــی 

پیــش خواهیــم رفــت.
هفتــم  انتخابــات  بــه  همچنیــن  جمهــوری  رییــس 
كیــد بــر اینكــه »دولــت  كــرد و بــا تا اســفندماه اشــاره 
آمــاده همــكاری بیشــتر بــا مجلــس دهــم در ســال آینده 
گفــت: ایرانیــان بــا خلــق حماســه ای دیگــر در  اســت«، 
هفتــم اســفندماه دنیــا را بــه حیــرت واداشــتند و رای 
ملــت ایــران در هفتــم اســفندماه، رای بــه عقانیــت 
منطــق و امیــد بــه آینــده بــود و امــروز روز وحــدت و 
از  دیگــری  بخــش  در  روحانــی  دكتــر  اســت.  اتحــاد 
ســخنان خــود بــا بیــان اینكــه در ســال 94 بــه دلیــل 
كم ســابقه بهــای نفــت، همــه  كاهــش  ركــود جهانــی و 
بــا  ایــران  جملــه  از  و  نفــت  صادركننــده  كشــورهای 
گفــت: البتــه دولــت یازدهــم  مشــكل مواجــه شــدند، 
كاهــش درآمدهــا را مهــار و بــه  بــا تدبیــر، اثــرات ایــن 
حداقــل رســاند و در همیــن دوره، موفــق شــد ارزش 
كاهنــده تــورم و ثبــات و آرامــش را در  پــول ملــی، رونــد 

ــد. كن ــظ  ــازار حف ب
دولــت  تاش هــای  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس 
ــه  ــود هم ــا وج ــت: ب گف ــتغال  ــاد اش ــرای ایج ــم ب یازده
كــه  مشــكات، بــه شــما مــردم ایــران قــول می دهــم 
ســال 95 ســال رونــق اقتصــادی ایــران خواهــد بــود. 
و  تمدن هــا  گفت وگــوی  دیــار  را  یــزد  روحانــی  دكتــر 
ایمــان، عرفــان و عشــق بــه خانــدان رســالت،  توصیــف 
كــرد و بــا تجدیــد خاطــرات حضــور قبــل از انقــاب خــود 
در یــزد اظهــار داشــت: یــزد بعــد از قــم و تبریــز، ســومین 
ــود  ــن 57 ب ــامی  در فروردی ــاب اس ــرک انق ــتون تح س
و مــن در آن زمــان در یــزد بــودم و از نزدیــک شــاهد 
دالوری هــای شــما مــردم یــزد بــودم و امــروز نیــز همــان 
شــور و نشــاط ســال های 54 تــا 57 را شــاهد هســتیم.
گفــت: یــزد ســرزمین ایمــان، جهــاد  رییــس  جمهــوری 
ــه انقــاب، امــام راحــل  كوشــش و عشــق ب كاری،  فــدا
و رهبــر معظــم انقــاب اســامی  اســت.دكتر روحانــی بــا 
بیــان اینكــه بزرگ تریــن اســاتید در حــوزه علمیــه قــم از 
گرد  كــه شــا گفــت: افتخــار می كنــم  دیــار یــزد بودنــد، 
آیــت اهَّلل العظمــی  ســید محقــق دامــاد و شــیخ مرتضــی 
اســتعدادترین  بــا  همــواره  و  بــودم  یــزدی  حائــری 
گردان در حــوزه و دانشــگاه از اســتان یــزد هســتند. شــا
كــرد: امــروز در شــرایطی  رییــس  جمهــوری خاطرنشــان 
در جمــع شــما هســتم كــه یــک دوران بــزرگ در پیروزی 
رقــم  اســفند  هفتــم  انتخابــات  پیــروزی  در  اخاقــی 
گفــت: در حماســه بــزرگ  خــورده اســت. دكتــر روحانــی 
كــه نقــش  هفتــم اســفند بعــد از مقــام معظــم رهبــری 
اصلــی را در حركــت و حضــور مــردم پــای صندوق هــا و 
انتخابــات داشــتند، همــه نخبــگان و بــزرگان، به ویــژه 
افتخــارات ایــن شــهر، مــردم را بــرای خلق این حماســه 
كردنــد. رییــس  جمهــوری در بخــش  بــزرگ دعــوت 
دیگــری از ســخنان خــود بــه اقدامــات و برنامه هــای 
دولــت تدبیــر و امیــد بــرای شتاب بخشــیدن بــه عمــران 
ایــن  گفــت: در  و  كــرد  اشــاره  یــزد  اســتان  آبادانــی  و 
ح و پــروژه بــا اعتبــار 970 میلیــارد تومــان  ســفر، 44 طــر
كــه همــه ایــن طر ح هــا طــی  اختصــاص یافتــه اســت 

ســال های 95 و 96 اجرایــی خواهنــد شــد.

رییس جمهور

در اجالس فوق العاده 
سران اسالمی  در اندونزی

 ظریــف: بــر تحقــق تعهداتمــان در خصــوص فلســطین 
كیــد داریــم. وزیــر امور خارجه كشــورمان كه به نمایندگی  تا
از جمهــوری اســامی  ایــران جهــت شــركت در اجــاس فــوق 
كارتــای اندونــزی حضــور دارد،  العــاده ســران اســامی  در جا
ایــران علی رغــم  گفــت:  طــی ســخنانی در ایــن اجــاس 
كــه در دهه هــای اخیــر علیــه  اینكــه می دانــد فشــارهایی 
ــان  ــا از آرم ــت م كشــور اعمــال شــده، محصــول حمای ایــن 
فلســطین بــوده اســت، بــه ایــن سیاســت ادامــه خواهــد 
كیمیــای وطــن از ایســنا، دكتــر محمــد  گــزارش  داد. بــه 
كــرد: وضعیــت فلســطین، بیــش  جــواد ظریــف تصریــح 
از زور توســط صهیونیســت ها  اســتفاده  از پیــش قربانــی 
مهم تریــن  اســراییل  وحشــیانه  اشــغال  ادامــه  و  شــده 
اصــول حقــوق بیــن الملــل در خصــوص حمایــت از حقــوق 
رژیــم  افــزود:  وی  اســت.  كــرده  نقــض  را  بشردوســتانه 
اســراییل بــرای ســرپوش گذاشــتن بــر برنامه توســعه طلبانه 
خــود جهــت تغییــر وضعیــت مســجداالقصی و اطــراف آن، 
در پوشــش اقدامــات افراط گرایــان صهیونیســت در حــال 
اعمــال سیاســت خــود در زمینــه تغییــر تركیــب جغرافیایی و 

یهودی ســازی مســجداالقصی و قــدس اســت.
گفــت: شــورای امنیــت بــه دالیــل متعــدد   وزیــر خارجــه 
خــود  دایــم  اعضــای  از  یكــی  سیاســت های  به ویــژه 
بــر اســاس  متاســفانه در جهــت انجــام مســئولیت خــود 
منشــور ملــل متحــد اقدامــی  نكــرده و اجــازه داده اســت ایــن 
تهدیــد بــرای صلــح و امنیــت بیــن المللــی ادامــه یابــد. وی 
ــد اختافــات  ــه عنــوان مســلمانان می بای ــا ب ــرد: م ك ــد  كی تا
ــرای  ــی ب ــه دنبــال اقدامــات عمل كنــار بگذاریــم و ب خــود را 
ــه تمامــی  مظاهــر اشــغال فلســطین در یــک  ــان دادن ب پای
در  گام  یــک  عنــوان  بــه  و  باشــیم  ســازمانی  چارچــوب 
كامــل فلســطین، مانــع تحقــق تاش هــای  مســیر آزادی 
غیرقانونــی اشــغالگران اســراییلی بــرای تغییــر ماهیت شــهر 

اشــغال شــده قــدس شــویم.

اجالس سران 

انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت اهَّلل  حضــرت   
ابراهیــم  ســید  حجت االســام  حكمــی   در  اســامی  
رییســی را بــه تولیــت آســتان قــدس رضــوی منصــوب 

كردنــد.
كیمیــای وطــن، متــن حكــم رهبــر معظــم  گــزارش  بــه 

ح اســت: انقــاب اســامی  بــه ایــن شــر
بسم اهَّلل الرحمن الرحیم 

جنــاب حجت االســام آقــای حــاج ســید ابراهیــم رییســی 
دامــت بركاته 

المســلمین  و  حجت االســام  جنــاب  كــه  كنــون  ا
آقــای طبســی رحمــةاهَّلل علیــه پــس از ســال ها تــاش 
مخلصانــه و موفــق در خدمتگــزاری بــه بــارگاه مبــارک و 
منــور حضــرت علی بــن موســی الرضــا علیــه آالف التحیــه 
باقــی شــتافته و در جــوار مضجــع  بــه ســرای  الثنــاء  و 
كــه خــود نشــأت یافته   شــریف آرمیده انــد، جنابعالــی را 
و  امانــت  و  صــاح  از  برخــوردار  و  بركــت  پــر  دیــار  آن 
بــه  می باشــید،  كان  مدیریت هــای  در  كارآزمــوده 
تولیــت آن آســتان نورانــی و مقــدس منصــوب می كنــم و 

بــه نكاتــی معطــوف مــی دارم: توجــه آن جنــاب را 
افتخــار  رضــوی،  قــدس  آســتان  خدمتگــزاری   -1  
آن  روحانیــت  از  بهره منــدی  زمینــه   و  بــزرگ  معنــوی 
خورشــید فــروزان و تقــرب بــه ســاحت والیــت آن مهــر 

مغتنــم  را  كم نظیــر  فرصــت  ایــن  اســت.  درخشــان 
آن  را مصــروف  تــوان خــود  و  تــوش  و همــه   بشــمارید 
از آن  كــه بحمــداهَّلل  را  ســازید و ســرمایه های معنــوی 

دهیــد. افزایــش  آن  پرتــو  در  برخورداریــد، 
به ویــژه  مقــدس،  بــارگاه  آن  زائــران  بــه  خدمــت   -2  
ضعفــا و نیازمنــدان را از رئــوس برنامه هــای خــود قــرار 

دهیــد.
و  مســتمندان  به ویــژه  و  مجــاوران  بــه  خدمــت   -3  
كــه شایســته اســت  مســتضعفان وظیفــه  دیگــری اســت 

بــه آن اهتمــام ورزیــد.

4- آســتان قــدس ظرفیــت فرهنگــی عظیمــی  اســت   
ــد در فضــای عمومــی  كشــور و جهــان اســام  كــه می توان
خبــرگان  كمــک  بــا  اســت  شایســته  كنــد؛  اثرگــذاری 
كم نظیــر  ظرفیــت  ایــن  از  بهــره  بیشــترین  فرهنگــی، 
در ترویــج معــارف قرآنــی و مكتــب اهــل  بیــت علیهــم 

گرفتــه شــود.  الســام 
 5- مجموعــه  فضاهــا و بناهــای آســتان قــدس گنجینــه  
منحصــر بــه فــردی از هنــر معمــاری اســامی  و ظرایــف و 
لطایــف علمــی  و هنــری پــر مضمــون ملــت ایــران اســت؛ 
كــه در زمــان  نگهــداری و نگهبانــی از ایــن مــوزه  عظیــم 

گذشــته ارتقــا یافتــه از  تولیــت فقیــد بــه نزدیــک ده برابــر 
جملــه  وظایــف بــزرگ و شایســته  توجــه اســت.

آن  از  بهینــه  بهره گیــری  و  از موقوفــات  6- حفاظــت   
اهتمامــی  بــدان  فقیــد  متولــی  كــه  خــود  مصــارف  در 
 ویــژه داشــتند و به ویــژه بهره منــد ســاختن تهیدســتان 
كــه آن موقوفــات در آن قــرار دارنــد،  كشــور  نقاطــی از 
بــزرگ  وظیفــه   نیــز  وقفنامه هــا  گنجایــش  حســب  بــر 

اســت. دیگــری 
و  اقتصــادی  بنگاه هــای  بــه  بخشــیدن  ســامان   -7  
قانونــی  انضبــاط  و  رضــوی  قــدس  آســتان  خدماتــی 
آن غفلــت  از  و  بــوده  بایــد همــواره مدنظــر  نیــز  آن هــا 

نشــود.
ــوار مقدســه  آن  ــه اســتمداد از ان ــی را ب ــار دیگــر جنابعال  ب
كــه بی شــک بــه توفیــق در انجــام ایــن  مضجــع روحانــی 
كــرد و نیــز بــه نكته هــای  وظایــف كمــک شــایانی خواهــد 
2 و 3 توصیــه می كنــم و رحمــت و مغفــرت و رضــوان 
كــه در مدیریــت و  بــرای متولــی فقیــد ســعید  الهــی را 
پیشــرفت ایــن دســتگاه عظیــم ســعی وافــر و خالــص 
مبــذول داشــتند، مســألت می نمایــم و توفیــق جنابعالــی 
و همــه خدمتگــزاران آن آســتان رفیــع را همــراه بــا تشــكر 

ــد متعــال خواســتارم. ــان از خداون از زحمــات آن
 والسام علیكم و رحمةاهَّلل    

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

 حجت االسالم رییسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد 

رییــس قــوه قضاییــه مســئله حفــظ محیــط زیســت را مســئله ای 
گفــت: در حفــظ محیــط زیســت قــوای  فراقــوه ای دانســت و 
بایــد  مرتبــط  دســتگاه های  و  نهادهــا  همــه  و  ســه گانه 

دهنــد. هــم  دست به دســت 
كل روابــط عمومــی  كیمیــای وطــن، بــه نقــل از اداره  گــزارش  بــه 
ــا اشــاره بــه جایــگاه احتــرام بــه   قــوه قضاییــه، آملــی الریجانــی ب
ــزوم  ــر ل ــام، ب ــن اس ــت در دی ــط زیس ــات و محی ــت، حیوان طبیع
ــت: در  گف ــرد و  ك ــد  كی ــت تا ــظ محیط زیس ــفه حف ــه فلس ــه ب توج
بحــث حفــظ محیــط زیســت توجــه بــه گفتمان فلســفی ضــروری 
اســت و بایــد بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیم كــه چــرا و چگونه باید 
از طبیعــت و محیــط زیســت حفاظــت كنیــم و اصــوال طبیعــت بــه 
چــه معناســت و نــگاه زیربنایــی و فلســفی مــا بــه محیــط زیســت 

چگونــه اســت.
 وی افــزود: در بســیاری از مباحــث محیــط زیســتی معمــوال دلیــل 
اصلــی حفاظــت از محیــط زیســت جلوگیــری از آســیب و ضــرر بــه 

كــه چنیــن نگاهــی،  انســان و جوامــع انســانی اعــام می شــود 
كــه می گویــد مــن  نــگاه انســان محورانه بــه محیــط زیســت اســت 
انســان، محــور عالــم هســتی هســتم و حفــظ محیــط زیســت نیــز 
ــه مــن  كــه ب ــه خاطــر سودیســت  ــه خاطــر خــودش، بلكــه ب ــه ب ن

می رســاند.
كــرد: نــگاه دینــی و اســامی  بــه حفــظ  كیــد   آملــی الریجانــی تا
محیــط زیســت، شــاید جــور دیگــری باشــد؛ یعنــی ممكــن اســت 
كــه نــگاه دیــن بــه  اســتظهار مــا از آیــات و روایــات ایــن باشــد 
محیــط زیســت صرفــا انســان محورانه نیســت و حفــظ محیــط 
ــال  ــری از جم ــه مظه ك ــت دارد  ــم اهمی ــت ه ــن جه ــت از ای زیس

الهــی و دارای ارزش هــای ذاتــی اســت.
 رییــس دســتگاه قضــا احتــرام بــه حیوانــات و حفــظ حقــوق آن هــا 
را محــور دیگــری از توجــه بــه محیــط زیســت از منظــر اســام 
كیــد بــر ضــرورت پرهیــز از شــكار بی رویــه و از روی  برشــمرد و بــا تا
تفنــن حیوانــات تصریــح كــرد: در بســیاری از منابــع فقهــی بــر منــع 

كیــد  از شــكار از ســر تفنــن و بــرای خوشــگذرانی و لهــو و لعــب تا
شــده و از نظــر بنــده نیــز  شــكار حیوانــات مگــر برای اســتفاده های 
كراهــت آن  ــر  ــز ب گرچــه برخــی نی ــزاق، حــرام اســت؛  ضــروری ارت

كیــد دارنــد. تا
كیــد بــر پرهیــز از اســراف در زمینه هایی   رییــس قــوه قضاییــه بــا تا
كــه منجــر بــه تخریــب محیــط زیســت می شــود، خواســتار تــاش 
بــرای تبدیــل موضــوع حفظ محیط زیســت بــه فرهنگی عمومی 
 در كشــور از طریــق فرهنگ ســازی در ســنین مختلــف از جملــه در 
كمــک  كــرد: بایــد همــه دســتگاه ها  كودكــی شــد و اظهــار  ســنین 
كشــور  كــه حفــظ محیط هــای عمومــی  و محیــط زیســت  كننــد 
كــه از منظــر اســامی  تســبیح گوی خــدای  و احتــرام بــه طبیعتــی 
متعــال اســت؛ از كودكــی در افــراد مختلــف جامعــه نهادینــه شــود. 
آملــی الریجانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر ضــرورت 
توجــه بــه بافــت فرهنگــی و اجتماعــی مناطــق مختلــف در مقوله 
گفــت:  كــرد و  كیــد  حفــظ محیــط زیســت و مبــارزه بــا متخلفــان تا

ــا متخلفــان و تخریــب ســاخت و ســازهای  بایــد ضمــن مبــارزه ب
كنیــم تــا در رونــد چنیــن تخریب هایــی  غیرقانونــی الگویــی پیــدا 
بافت هــای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز مــورد توجــه باشــد. رییــس 
كمیتــه ای  دســتگاه قضــا از آمادگــی قــوه قضاییــه بــرای تشــكیل 
مشــترک بــا مجلــس و دولــت، بــه منظــور توجــه ویــژه بــه حفــظ 
كــه رســیدگی بــه  گفــت: معتقدیــم  محیــط زیســت خبــر داد و 
كاری تخصصــی اســت و از  برخــی پرونده هــای زیســت محیطی 
ایــن رو تشــكیل شــعب تخصصــی در ایــن زمینــه مانعــی نــدارد.

222 نفــر از نماینــدگان مجلــس در بیانیــه ای تروریســتی خوانــدن حــزب اهَّلل 
كردنــد  لبنــان توســط شــورای همــكاری خلیــج فــارس را محكــوم و اعــام 
جنایتــكار  و  غاصــب  رژیــم  برابــر  در  مقاومــت  نمــاد  لبنــان  حــزب اهَّلل  كــه 

اســت. صهیونیســتی 
كیمیــای وطــن، 222 نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  گــزارش  بــه 
 در نشســت علنــی دوشــنبه پارلمــان، بیانیــه ای را امضــا و اقــدام اخیــر شــورای 
لیســت  در  لبنــان  حــزب اهَّلل  نــام  دادن  قــرار  در  فــارس  خلیــج  همــكاری 

كردنــد. گروهک هــای تروریســتی را محكــوم 
كــه محمــد دهقــان، عضــو هیئــت رییســه مجلــس آن  متــن كامــل ایــن بیانیــه 

ح ذیــل اســت: كــرد، بــه شــر را قرائــت 
بسم اهَّلل الرحمن الرحیم

جنایتــكار  و  غاصــب  رژیــم  برابــر  در  مقاومــت  نمــاد  لبنــان  حــزب اهَّلل 
گــر حــزب اهَّلل نبــود، رژیــم صهیونیســتی همچنــان  ا صهیونیســتی اســت و 

جنــوب لبنــان را در اشــغال خــود نگــه می داشــت و تكفیری هــای هم پیمــان 
قــرار  تعــرض  مــورد  ســوریه  هماننــد  را  لبنــان  ارضــی  تمامیــت  رژیــم،  ایــن 

می دادنــد.
كنــار آن جهــاد اســامی  و حمــاس، امــروز بــه عنــوان  حــزب اهَّلل لبنــان و در 
گســترده و بی رحمانــه اســتكبار جهانــی  آبــروی امــت اســامی  در برابــر تهاجــم 

به ویــژه آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی همچــون نگینــی می درخشــند.
شــورای  اعضــای  دیگــر  بــر  فشــار  بــا  آل ســعود  آلــوده  رژیــم  میــان  ایــن  در 
ســازمان  یــک  را  حــزب اهَّلل  بیانیــه ای  طــی  فــارس،  خلیــج  همــكاری 
كــه نــه  كــرده اســت؛ البتــه از عربســتان  تروریســتی خوانــده و آن را تحریــم 
گذشــته بــا بمبــاران  غیــرت عربــی دارد و نــه غیــرت اســامی  و در یكســال 
را  جــوان  و  پیــر  و  كــودک  و  زن  هــزاران  یمــن،  مظلــوم  مــردم  وحشــیانه 
صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــكا  نوكــری  و  اســت  كشــیده  خــون  و  ک  خــا بــه 
ولــی  نیســت؛  ایــن  از  بیــش  انتظــاری  اســت،  گذاشــته  نمایــش  بــه  را 

مقاومــت  بــه  گاه  كــه  قطــر  حتــی  و  كویــت  و  عمــان  هماننــد  كشــورهایی 
كشــتی شكســته و در حــال غــرق شــدن  كرده انــد، نبایــد خــود را در  كمــک 
كشــورهای اســامی   عربســتان قــرار دهنــد و در مقابــل امــت اســامی  و دیگــر 

 بایستند.
كننــد و  كــه حســاب خــود را از عربســتان جــدا  انتظــار از آن هــا ایــن اســت 
گذشــته از حــزب اهَّلل لبنــان بــه عنــوان نمــاد مقاومــت در برابــر رژیــم  هماننــد 

صهیونیســتی حمایــت نماینــد.
مــا نماینــدگان ملــت بــزرگ ایــران ایــن اهانــت وقیحانــه را بــه حــزب اهَّلل لبنــان 
توســط شــورای همــكاری خلیــج فــارس بــه شــدت محكــوم می نماییــم و آن 
ــان می دانیــم و حمایــت همه جانبــه خــود را  ــت لبن ــت و مل ــه دول ــت ب را اهان
یــک بــار دیگــر از حــزب اهَّلل لبنــان و رهبــر شــجاع آن جنــاب آقــای سیدحســن 

نصــراهَّلل اعــام می كنیــم.
 والسام علیكم و رحمةاهَّلل بركاته« منبع: خبرگزاری دانشجو

۲۲۲ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای:

حزب اهلل لبنان، نماد مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونیستی است

واقعی تریــن  زنده تریــن  را  اطاعاتــی  جنــگ  عرصــه  ســپاه،  كل  فرمانــده  جانشــین 
جدی تریــن، مخفی تریــن و در عیــن حــال موثرتریــن عرصــه جنــگ در دوره جدیــد 

دانســت.
ــه منظــور  ــه نقــل از روابــط عمومــی  وزارت اطاعــات، ب كیمیــای وطــن، ب ــزارش  گ ــه  ب
تجلیــل از حماســه دالورمردی هــا و جانفشــانی مدافعیــن حــرم، مراســم بزرگداشــتی 
ــا حضــور  ــه میزبانــی دانشــگاه اطاعــات و دبیرخانــه شــورای هماهنگــی اطاعــات ب ب
و  اطاعــات  وزارت  ارشــد  مدیــران  تحصیلــی،  مقاطــع  تمــام  دانشــجویان  اســاتید، 
مهمان ویژه مراســم، ســردار ســامی،  جانشــین فرمانده كل ســپاه پاســدران برگزار شــد.
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای مدافــع حــرم   در ایــن مراســم، ســردار ســامی  بــا 
كــه اهــل آســمان، آن هــا را بهتــر از اهــل زمیــن می شناســند  اظهــار داشــت: شــهدا 
كــه  كســانی  می دهنــد.  نشــان  مــا  بــه  را  ســعادت  راه  كــه  هســتند  ســتاره هایی 
مــا بازدارندگــی  و  پیشــرفت ها  مــا،  جهانــی  اعتبــار  مــا،  آزادی  و  امنیــت   اســتقال، 

همه مدیون رشادت ها و جانبازی های آنان است.
گمنــام امــام زمان)عــج( و   وی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در جمــع ســربازان 

ــدار  ــذ و بی ــمان ناف ــی را چش ــای اطاعات ــاب، نیروه ــان انق ــم الش ــر عظی ــربازان رهب س
كــه بــه اعمــاق دنیــای فكــر و ذهــن دشــمنان نفــوذ و بــه رمزگشــایی  انقــاب دانســت 
آن می پردازنــد و در عرصه هــای اطاعاتــی، تفــوق اراده نظــام را متجلــی می ســازند. 
واقعی تریــن  زنده تریــن  را  اطاعاتــی  جنــگ  عرصــه  ســپاه،  كل  فرمانــده  جانشــین 
جدی تریــن، مخفی تریــن و در عیــن حــال موثرتریــن عرصــه جنــگ در دوره جدیــد 
روانــی،  عملیــات  ســایبری،  نبردهــای  در  اطاعاتــی  نیروهــای  فعالیــت  و  دانســت 
گاهــی  و  اســتراتژیک  نفوذهــای  اطاعاتــی،  فریب هــای  شــناختی،  جنگ هــای 

كــرد. كتیكــی دشــمن را بســیار ارزشــمند ارزیابــی  تا
دشــمن  توطئــه  خنثی ســازی  مهمــی  از  بخــش  داشــت:  ســامی  اظهــار  ســردار    
گمنــام مــا در عرصــه جنــگ اطاعاتــی بــا دشــمن اســت؛  مربــوط بــه مجاهــدت مــردان 
بــاور كنیــد دســتگیری ریگــی، اوج هنــر شــما را در اینكــه نشــان بدهیــد واقعــا یــک نظــام 

اطاعاتــی جهانــی هســتید، بــه اثبــات رســاند.
 وی افــزود: دشــمن از اســتراتژی های آشــكار بــه ســمت اســتراتژی های پنهــان حركــت 

كننــد. می كنــد و اینجــا قــوای نیرومنــد جامعــه اطاعاتــی بایــد نقــش آفرینــی 

 

جانشــین فرمانده كل ســپاه در ادامه ضمن تبیین مولفه های قدرت و نفوذ جمهوری 
اســامی  ایــران، بــه تشــریح آخریــن وضعیــت منطقــه ای و بین المللــی پرداخــت و اظهــار 
از  اســامی  جهــت جلوگیــری  انقــاب  تــاش 37ســاله دشــمنان  داشــت: علی رغــم 
گســتره  پیشــرفت نفــوذ جمهــوری اســامی، امــروز شــاهد ســرافرازی نظــام و افزایــش 
ــه بركــت نظــام جمهــوری اســامی  ایــران  ــا ب ــه در قلــب اروپ ــور مقــدس اســام از جمل  ن

می باشیم.

سردار سالمی  در دانشگاه اطالعات: 

»جنگ اطالعاتی«، جدی ترین جنگ در دوره جدید است

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه شــهركرد گفــت: همــه توانمندی هــا 
كار گرفتــه شــود.  و هنرنمایی هــای مــا بایــد در جهــت اعتــای پرچــم اســام و انقــاب بــه 

آییــن  كیمیــای وطــن، حجــت االســام  محمدعلــی نكونــام، 17 اســفندماه در  گــزارش  بــه 
اختتامیــه جشــنواره شــعر و خاطــره نمــاز شــهدا،  برگــزاری ایــن گونــه برنامه هــا را  اقدامی  ارزشــمند 
كــه حضــور در  كــرد: اعتقــاد و بــاور مــن و شــما قطعــا ایــن اســت  مفیــد و پرمحتــوا خوانــد و اظهــار 
ــده  ــه ارتباط دهن ك ــا از آن دوران  ــعار زیب ــدس و اش ــاع مق ــرات دف ــنیدن خاط ــا و ش ــن برنامه ه ای
میــان نمــاز و دفــاع مقــدس هســتند و از عمــق جــان و دل پــدران شــهدا و یــادگاران هشــت ســال 
دفــاع مقــدس برخواســته، نه تنهــا بــه هیــچ عنــوان اتــاف وقــت نیســت، بلكــه بــه معنــای 
كلمــه »عبــادت و حســنه« اســت. وی شــرط پذیرفتــه شــدن ایــن عبــادت بــه درگاه الهــی  واقعــی 
گــرو ادامــه دادن و برافراشــته نگه داشــتن پرچــم اســام  و ســعادتمند شــدن در دنیــا و آخــرت را در 

كــه  كــرد: دشــمنان و منافقــان، مــدام و مســتمر در تــاش هســتند  كیــد  و انقــاب دانســت و تا
ــم  ــا شــهدا عهــد و پیمــان ببندی ــد ب ــا بای ــد؛ بنابرایــن م ــان بردارن پرچــم اســام و انقــاب را از می
كــه دشــمن لحظــه ای در راه و پرچــم  كــه ایــن پرچــم همیشــه برافراشــته بمانــد و اجــازه ندهیــم 
كنــد. حجــت االســام نكونــام افــزود: خروجــی ایــن جلســات و برنامه هــا  انقــاب خدشــه ای وارد 
گرایــی  ــا خدایــی نخواســته بی تفاوتــی، دنیا كنــد ت ــا  كــه مــا را متحــرک و پوی نیــز بایــد آن باشــد 
كیــد  ســرگرمی های پــوچ دنیــا مــا را از مقصــد اصلــی بــاز نــدارد. نماینــده ولی فقیــه در اســتان بــا تا
بــر اینكــه همــه توانمندی هــا و هنرنمایی هــای مــا بایــد در جهــت اعتــای پرچــم اســام و انقــاب 
گــر توانمنــدی و اســتعداد بیــان فصیــح بــرای خاطره گویــی  كــرد: ا گرفتــه شــود، تصریــح  كار  بــه 
ســرودن شــعر و امربــه معــروف و نهــی از منكــر در وجودمــان نهفتــه اســت، همــه و همــه را بایــد در 

كار بگیریــم. جهــت برافراشــته و پررهــرو نگه داشــته پرچــم اســام و انقــاب اســامی  بــه 

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری:

کارگیری تمامی  توانمندی ها در راستای اعتالی پرچم اسالم  کید بر به  تا

رییس قوه قضاییه: حفظ محیط زیست، مسئله ای فراقوه ای است

حتما بخوانید!
رییس قوه قضاییه: حفظ محیط... سه شنبـــــه  18 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 112 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



کاهش سود یک درصدی با 
جزییات وام های جدید مسکن 

اعالم شد
مدیــر عامــل بانــک مســکن ضمــن اعــام جزییــات مصوبــات 
ــد  ــا تســهیات جدی ــار، در رابطــه ب ــر شــورای پــول و اعتب اخی
ح صنــدوق پس انــداز یکــم  خ ســود در دو طــر کاهــش نــر از 
داد.  خبــر  تقــدم  اوراق  محــل  از  تســهیات  همچنیــن  و 
بــا  محمدهاشــم بت شــکن، مدیــر عامــل بانــک مســکن، 
کــه وام هــای جدیــد مصــوب، اقشــار متوســط و  ایــن توضیــح 
ــد  کــه تــوان پرداخــت اقســاط را دارنــد، در برمی گیرن  کســانی 
بــه  ح هــا  طر ایــن  در  مســکن  بانــک  کــه  کــرد  کیــد  تا
هیچ عنــوان از منابــع بانــک مرکــزی یــا خــط اعتبــاری آن 
اســتفاده نکــرده اســت؛ بلکــه هــر آنچــه تأمیــن منابــع شــده از 

اســت. مســکن  بانــک  خــود  محــل 
شروط دریافت وام های 80، 120 و 160 میلیونی

مدیــر عامــل بانــک مســکن، افزایــش ســقف تســهیات بــرای 
زوجیــن از محــل صنــدوق پس انــداز یکــم را مــورد اشــاره قــرار 
گفــت: بــا مصوبــات جدیــد پرداخــت، تســهیات بــرای  داد و 
زوجیــن در تهــران از 80 بــه 160 میلیــون تومــان، از 60 بــه 
120 میلیــون تومــان و از 40 بــه 80 میلیــون تومــان افزایــش 
ک  پــا یــک  بــرای  می تواننــد  زوجیــن  کــه  یافــت  خواهــد 
کننــد. بــه  ثبتــی در مجمــوع براســاس وام هــای جدیــد اقــدام 
گفتــه بت شــکن، تســهیات ارایــه شــده بــه زوجیــن براســاس 

کثــر 80 درصــد ارزش ملــک خواهــد بــود. حدا
صنــدوق  محــل  از  تســهیالت  پرداخــت  شــرط  بــه 

یکــم پس انــداز 
وی در ادامــه بــه شــرایط اعطــای تســهیات جدیــد از محــل 
کــرد و افــزود: فــرد متقاضــی  صنــدوق پس انــداز یکــم اشــاره 
بایــد حداقــل 18 ســال ســن داشــته و از تســهیات بانــک 
کنــون هیــچ اســتفاده ای نکــرده  مســکن و ســایر بانک هــا تا
بــرای مســکن  نیــز  امکانــات دولتــی  از  باشــد و همچنیــن 
ــرد  ک ــد  کی ــکن تا ــک مس ــل بان ــر عام ــد. مدی ــرده باش ــره نب به
 120  ،160 جدیــد  وام هــای  از  اســتفاده  بــرای  زوجیــن  کــه 
و 80 میلیونــی، هیــچ محدودیتــی از لحــاظ تاریــخ ازدواج 
ــتفاده  ــورد اس ــه در م ک ــت  گف ــم  ــن را ه ــکن ای ــد. بت ش ندارن
از تســهیات صنــدوق پس انــداز یکــم ایــن اســتثنا وجــود 
گــر بخواهنــد در بافت هــای فرســوده از آن اســتفاده  کــه ا دارد 
کننــد، هیــچ محدودیتــی نداشــته و شــرایط در مــورد آن هــا 
اجــرا نمی شــود و می توانــد از تســهیات جدیــد بــدون الــزام 
بــه شــروط خانه اولــی بــودن در بافت هــای فرســوده اســتفاده 

کننــد.
اقساط و سود وام های جدید

یــک  کاهــش  بــه  همچنیــن  مســکن  بانــک  عامــل  مدیــر 
صنــدوق  محــل  از  پرداختــی  تســهیات  ســود  درصــدی 
کیــد شــورای  گفــت: براســاس تا کــرد و  پس انــداز یکــم اشــاره 
خ ســود بانکــی،  کاهــش نــر پــول و اعتبــار و بــا توجــه بــه 
بانــک مســکن نیــز ســود از محــل صنــدوق پس انــداز یکــم 
از  تقــدم  حــق  اوراق  محــل  از  همچنیــن  و   13 بــه   14 از 
ــه ســودهای  ــا توجــه ب کاهــش داد. ب ــه 17.5 درصــد  18.5 ب
کاهش یافتــه بــه 13 درصــد و همچنیــن دوره بازپرداخــت 
کــه مدیــر عامــل بانــک مســکن توضیــح  12ســاله بنابــر آنچــه 
ــد از ایــن محــل بــه  داد، اقســاط پرداختــی در وام هــای جدی
ح اســت: وام 160 میلیونــی در تهــران ماهیانــه یــک  ایــن شــر
تومانــی در  تومــان؛ وام 120 میلیــون  هــزار  میلیــون و 900 
کــز اســتان ها و شــهرهای بیشــتر از 20 هــزار نفــر جمعیــت  مرا
ماهیانــه یــک میلیــون و 400 هــزار تومــان و همچنیــن وام 80 
میلیــون تومانــی در ســایر مناطــق شــهری ماهیانــه 970 هــزار 

تومــان خواهــد بــود.

ظرفیت تولید برق ایران 
۱۰۰۰ مگاوات افزایش یافت

یــزد  تابــان  ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه  از  بهره بــرداری  بــا 
توســط وزیــر نیــرو، ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران حــدود یکهــزار 
مــگاوات هــزار   75 بــه  مجمــوع  در  و  افزایــش   مــگاوات 

 رسید. 
ظرفیــت تولیــد بــرق ایــران تــا پیــش از افتتــاح و بهره بــرداری 
ــود  ــان یــزد، حــدود 74 هــزار مــگاوات ب رســمی  از نیــروگاه تاب
کــه بــا راه انــدازی ایــن نیــروگاه جدید، ســیکل ترکیبــی ظرفیت 
ــر  ــت. ب ــش یاف ــگاوات افزای ــزار م ــه 75 ه ــران ب ــرق ای ــد ب تولی
ایــن اســاس، دیــروز بــا حضــور حمیــد چیت چیــان وزیــر نیــرو 
بــه طــور رســمی  نیــروگاه ســیکل ترکیبــی تابــان یــزد افتتــاح 
شــد؛ عــاوه بــر ایــن، تاسیســات پســت 400 به 230 نخلســتان 

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق بافــق هــم در مــدار بهره ب

اخبار کوتاه

کارگــران بــا افزایشــی بیــن 12.6 تــا  حداقــل دســتمزد جدیــد 
ــزار  ــران از 712 ه کارگ ــزد  ــود و م ــی می ش ــروز نهای ــد، ام 15 درص
تومــان امســال بــه رقمــی  بیــن 801 هــزار و 700 تومــان تــا 818 
گــزارش  بــه  هــزار و 700 تومــان در ســال 95 خواهــد رســید. 
شــورای  امــروز  می دهــد  نشــان  بررســی ها  ربیــع،  خبرگــزاری 
آینــده  ســال  دســتمزد  حداقــل  افزایــش  میــزان  کار   عالــی 
کار کشــور را بــرای ســال 95 تعییــن  13 میلیــون مشــمول قانــون 
کارشناســان می گوینــد بــه دلیــل افــت  کــرد.  و تصویــب خواهــد 
کارگــران  خ تــورم، میــزان افزایــش مــزد ســال آینــده  اســمی  نــر
حتــی بــه انــدازه 17 درصــد امســال نخواهــد بــود. در فاصلــه 
کار در اقدامــی  عجیــب، تصمیــم بــه  گذشــته وزارت  یــک هفتــه 
حــذف جمعــی نماینــدگان کارگــران از جلســات شــورای عالی کار 
کمیتــه تخصصــی مــزد شــورای  گرفــت و تقریبــا تمامی اعضــای 
کار را از حضــور در نشســت های پایانــی و سرنوشت ســاز  عالــی 
کارگــروه تخصصــی  کارگــری می گوینــد  کــرد. نماینــدگان  منــع 
مــزد در هفته هــای اخیــر، بررســی ها و اقدامــات خوبــی بــرای 
کارگــری  تعییــن دســتمزد ســال آینــده داشــته اســت. مســئوالن 
حداقــل  تعییــن  بــرای  کار  وزارت  دارنــد  اعتقــاد  همچنیــن 
کار همراهــی بیشــتری بــا  مــزد ســال آینــده مشــموالن قانــون 
کارفرمایــان بخــش خصوصــی دارد؛ بنابراین توافــق، کارفرمای 

کرســی  کارفرمــای خصوصــی احتمــاال باعــث عــدم بــه  بــزرگ بــا 
کارگــری در نشســت شــورای  نشســتن خواســته های نماینــدگان 

کار خواهنــد شــد. عالــی 
سناریوهای اصلی تعیین مزد ۹۵

بنابرایــن طبــق روال موجــود، رونــد شــکاف عمیــق و بــزرگ بیــن 
ــه  ــم ادام ــده ه ــال آین ــد در س کم درآم ــای  گروه ه ج  ــر ــل و خ دخ
کارفرمایــان  خواهــد داشــت و قــرار نیســت از ســوی دولــت یــا 
ــته  ــاره برداش ــن ب ــی در ای ــازنده و مثبت ــای س گام ه ــی،  خصوص
کــه نهایتــا ــی و هــر ســاله دســتمزدها   شــود؛ جــز افزایــش معمول
200 تــا 300 تومــان بــه مجمــوع دریافتی هــا خواهــد افــزود و 
گروه هــای حداقل بگیــر  حتــی ممکــن اســت ایــن میــزان بــرای 
زیــر 200 هــزار تومــان نیــز باشــد. پیگیری هــا نشــان می دهــد 
همراهــی  طریــق  از  کار  وزارت  جــاری  هفتــه  سه شــنبه  در 
همچنیــن  و  صنعــت  و  اقتصــاد  وزارتخانه هــای  نماینــدگان 
کارفرمایــان خصوصــی، حداقــل دســتمزد ســال آینــده  توافــق 
کار را بــه میــزان 13 تــا 15 درصــد تعییــن و  مشــموالن قانــون 
ســال 95  مــزد  افزایــش حداقــل  بنابرایــن  تصویــب می کنــد؛ 
رقمــی  بیــن 92560 تومــان تــا 106800 تومــان اســت. در نهایت 
حداقــل دســتمزدها در ســال آینــده از 712 هــزار تومــان بــه رقمی 
 بیــن 804 هــزار و 560 تومــان تــا 818 هــزار و 800 تومــان خواهــد 

کــه ایــن ارقــام هرگــز تامین کننــده معیشــت خانوارهــای  رســید 
کارگــری حتــی بــرای 10 روز ابتــدای هــر مــاه نخواهــد بــود. در 
ــه اتفــاق  ــب ب ــا روال موجــود، متوســط دریافتــی قری مجمــوع ب
کار در ســال آینــده بــه ماهیانــه یــک میلیــون  مشــموالن قانــون 
در  آهنی هــا  اصغــر  رســید.  نخواهــد  هــم  هزارتومــان   500 و 
گفت وگــو بــا مهــر بــا اعــام اینکــه ســناریوی نهایــی افزایــش 
خ تــورم 12.6  کارفرمایــان بــه میــزان نــر دســتمزد ســال آینــده 
کارفرمایــان می تواننــد 89 هــزار  گفــت:  درصــدی خواهــد بــود، 
کننــد و حداقــل  کارگــران اضافــه  و 712 تومــان بــه مــزد امســال 

دســتمزد ســال آینــده بــه 801 هــزار و 700 تومــان برســد.
کارفرمایان درباره افزایش حقوق ها برنامه 

کیــد بــر اینکــه  کار بــا تا کارفرمایــان در شــورای عالــی  نماینــده 

کــه  خ تــورم پایــان بهمن مــاه  ایــن میــزان افزایــش بــه انــدازه نــر
از ســوی بانــک مرکــزی اعــام شــده خواهــد بــود، اظهارداشــت: 
کارفرمایــی ماننــد فعــاالن در  گروه هــای  در عیــن حــال، برخــی 
کاشــی و ســرامیک معتقدنــد هیچ گونــه توانــی بــرای  صنعــت 
حداقــل  بنابرایــن  داشــت؛  نخواهنــد  دســتمزدها  افزایــش 
دســتمزد ســال 95 بایــد 712 هــزار تومــان باشــد. وی ادامــه 
ــرد  کارخانه هــا، صنــوف ُخ ــرای  ــد در تعییــن دســتمزد ب داد: بای
گــر  و تولیدی هــا تفــاوت قایــل شــد؛ چــون در غیــر ایــن صــورت ا
بخواهیــم یــک رقــم ثابــت بــرای همــه گروه هــا تعییــن کنیــم به 
ریــزش نیــروی کار در ســال 95 دامــن خواهیــم زد. مــا می دانیــم 
در  کارفرمایــان  ولــی  اســت؛  دشــوار  کارگــران  زندگــی  شــرایط 

شــرایط مناســبی قــرار ندارنــد.

جزییات سناریوهای مهم تعیین مزد ۹

احتمال افزایش مزد به 8۱8هزار و 8۰۰ تومان

کــرد:  مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران اعــام 
بــه منظــور ایجــاد مدیریــت یکپارچــه منابــع آب در رودخانــه 
منطقــه ای  آب  شــرکت  بیــن  توافقنامــه ای  زاینــده رود، 
اصفهــان بــه عنــوان متولــی مدیریــت منابــع آب حوضــه و 

عنــوان  بــه   inter3 منابــع  مدیریــت  شــرکت 
مشــاور و نماینــده وزارت علــوم و تحقیقــات 
کشــور آلمان منعقد شــد. محمد حاج رســولی ها 
و  جامــع  مدیریــت  امــروزه  اینکــه  بیــان  بــا 
بــا  کــه  مناطقــی  در  به ویــژه  آب،  یکپارچــه 
محدودیــت نســبی منابــع آب روبــه رو هســتند، 
کــرد:  ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت، اظهــار 

و  ســطحی  آب  جریــان  مهم تریــن  زاینــده رود،  رودخانــه 
کــه اثــر مهمــی  بــر  شــاهرگ حیاتــی فــات مرکــزی ایــران اســت 
گفتــه وی  کیفیــت زندگــی حــدود چهــار میلیــون نفــر دارد. بــه 
تغییــر اقلیــم، وقــوع دوره هــای پی درپــی خسکســالی و نــزول 
پیوســته کیفیــت آب ســطحی و زیرزمینــی، افزایــش تقاضــای 

آب، همچنیــن رقابت هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای بیــن 
مهــم  چالش هــای  از  مختلــف،  مصرف کننــده  گروه هــای 
ــر  ــود. مدی ــوب می ش ــه محس ــن حوض ــع آب ای ــت مناب مدیری
ــه در  ــان اینک ــا بی ــران ب ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ــل ش عام
و  زاینــده رود  حوضــه  حساســیت  راســتا  ایــن 
شــده  موجــب  آن  در  آب  منابــع  تنگناهــای 
کــه حوضــه زاینــده رود بــه عنــوان اولویــت اول 
مطالعــات مدیریــت یکپارچه بــه وزارت علوم و 
گفت:  کشــور آلمان پیشــنهاد شــود،  تحقیقات 
ــرای بهبــود شــرایط  برنامه هــای متعــددی را ب
گرفته ایــم. حــاج رســولی ها ادامــه داد:  در نظــر 
کشــور آلمــان در راســتای اجــرای  وزارت علــوم و تحقیقــات 
کشــورهای  پروژه هــای مدیریــت جامــع و یکپارچــه آب در 
ســاختارهای  و  ابزارهــا  توســعه   2010 ســال  از  مختلــف، 
مــورد  و  آغــاز  را  زاینــده رود  حوضــه  در  آب  منابــع  مدیریــت 

حمایــت مالــی قــرار داده اســت.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:
زاینده رود با همت آلمانی ها جان می گیرد

ــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود بــار دیگــر  وزیراقتصــاد ب
ســطح  بــه  بــه زودی  ایــران  نفــت  روزانــه  فــروش  ســطح 
اقتصــادی  اولویــت  گفــت:  بازگــردد،  بشــکه  میلیــون  دو 
کار و جــذب ســرمایه  کســب و  ســال 95، بهبــود محیــط 

در  طیب نیــا  علــی  بــود.  خواهــد  خارجــی 
بــا  اقتصــاد  وزارت  مدیــران  گردهمایــی 
در  کشــور  اقتصــاد  اولویت هــای  بــه  اشــاره 
کســب  محیــط  بهبــود  گفــت:  آینــده  ســال 
کار و جــذب ســرمایه خارجــی بــه منظــور  و 
اقتصــادی 8 درصــدی  رشــد  بــه  دســتیابی 
ــا  ــا ب در ســال آینــده دنبــال می شــود. طیب نی

گذاشــتن ســالی بســیار مهــم و حســاس  اشــاره بــه پشــت ســر 
بســیار  ســال   ،94 ســال  اظهارداشــت:  کشــور  اقتصــاد  در 
ــا وجــود ســقوط  مهــم و حساســی در اقتصــاد ایــران بــود و ب
ــور  کش ــای ارزی  ــش درآمده کاه ــت و  ــت نف ــابقه قیم بی س
کشــور بــه دســت آمــد.  دســتاوردهای خوبــی در اقتصــاد 

کشــورمان بــا اشــاره بــه ابعــاد  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
گفــت:  ایــران  علیــه  بــر  بی ســابقه تحریم هــای ظالمانــه 
ــر  ــه ای ب ــادی در بره ــاری و اقتص ــی، تج ــای بانک تحریم ه
کــه وابســتگی اقتصــاد ایران  علیــه ایــران تنظیــم و اجــرا شــد 
بــه درآمدهــای ارزی حاصــل از فــروش نفــت 
بــه باالتریــن ســطح خــود رســیده بــود و همین 
تحریم هــا  اثرگــذاری  وابســتگی ها،  میــزان 
ضریــب  افزایــش  از  وی  کــرد.  تشــدید  را 
ــر فشــارها بــه  مقاومــت اقتصــاد ایــران در براب
کشــورمان  عنــوان یکــی از عوامــل موفقیــت 
کــرد و  در دســتیابی بــه توافــق هســته ای یــاد 
گذشــته، دو تکانــه شــدید تحریم هــا و  افــزود: طــی دو ســال 
همزمــان ســقوط قیمــت نفــت اقتصــاد ایــران را تحــت تاثیــر 
کشــتی  ــا مدیریــت مناســب توانســت  قــرار داد؛ امــا دولــت ب
کشــور را از تبعــات ســنگین ایــن دو تکانــه عبــور  اقتصــاد 

دهــد.

بــرای  اولیــه  توافق هــای  از  گــرس  زا هواپیمایــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
داد.  خبــر  کشــور  بــه  برزیلــی  نــو  هواپیمــای  فرونــد   20 کــردن  وارد 
ماه هــای  و  هفته هــا  طــول  در  کــرد:  تصریــح  صدیــق«  »هوشــنگ 
بــا شــرکت های خارجــی مختلفــی داشــته ایم  را  کراتــی  گذشــته، مــا مذا
شــود.  فراهــم  کشــور  بــه  جدیــد  هواپیماهــای  کــردن  وارد  امــکان  تــا 
کــه  اســت  بــوده  امبرائــر  برزیلــی  هواپیماســاز  شــرکت ها  ایــن  از  یکــی 
بــه همــراه داشــته مثبتــی  نتایــج  آن هــا  بــا  مــا  کــرات   خوشــبختانه مذا

 است. 
کره کننــده  مذا بــا  کــه  اولیــه ای  توافــق  براســاس  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه  کــرد  اعــام  گــرس  زا شــرکت  داشــته ایم  تهــران  در  شــرکت  ایــن 
کــه 135 نفــر  تــوان خریــد 20 فرونــد هواپیمــای ســاخت ایــن شــرکت را 
نماینــده  اولیــه،  تفاهــم  بــا  و  داشــت  خواهــد  دارد،  سرنشــین  ظرفیــت 
فراهــم را  کار  نهایــی  مقدمــات  تــا  بازگشــت  برزیــل  بــه  شــرکت   ایــن 

کند.   
ایــن  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  گــرس  زا هواپیمایــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کــرد: مــدل مالــی پیشــنهاد شــده  هواپیماهــا نوســاز خواهنــد بــود، اعــام 
گــرس، پرداخــت 10 درصــد از هزینه هــا بــه شــکل نقــد و در نظــر  از طــرف زا
گرفتــن 90 درصــد مابقــی از طریــق فاینانــس شــرکت ســازنده خواهــد بــود 
کــردن ایــن  کــرات، می تــوان بــه وارد  کــه در صــورت نهایــی شــدن مذا

هواپیماهــا امیــد داشــت.

از  اجتماعــی  تعــاون  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون  میــدری،  احمــد 
خــود  ملــی  کارت  دریافــت  بــرای  کــه  افــرادی  از  نفــر  هــزار   500 حــذف 
ــت:  گف ــر داد و  ــاری خب ــال ج ــفندماه س ــن و اس ــی بهم ــد، ط ــدام نکردن اق
گذشــته در ســال آینــده  تصمیــم دولــت بــرای پرداخــت یارانــه طبــق روال 
تعــاون  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون  میــدری،  احمــد  بــود.  خواهــد 
اجتماعــی از توزیــع 11 میلیــون بســته امنیــت غذایــی بــه نیازمنــدان تــا 
کار بــرای دولــت را 150 میلیــارد  پایــان ســال خبــر داد. وی هزینــه ایــن 
بــه  ســهمیه  تخصیــص  از  همچنیــن  میــدری  کــرد.  عنــوان  تومــان 
کــه در نوبــت شــبانه تحصیــل می کننــد، خبــر داد. معــاون  دانش آموزنــی 
اجتماعــی  حمایــت  حــوزه  در  اجتماعــی  تعــاون  وزارت  اجتماعــی   رفــاه 
و  هســتند  کــی  خورا فقــر  دچــار  ایــران،  در  نفــر  میلیــون   2 از  کمتــر 
بــا  وی  بگیــرد.  صــورت  مســتمر  کمک هــای  افــراد  ایــن  بــه  بایــد 
پول هــای  اجتماعــی  رفــاه  حــوزه  در  کــه  مطلــب  ایــن  بــه  اشــاره 
ندارنــد،  زیــادی  اثربخشــی  ولــی  می شــود،  صــرف  زیــادی 
بازنشســتگی صندوق هــای  بــه  کمــک  و  یارانــه  توزیــع   گفــت: 
قشــر فقیــر جامعــه را هــدف قــرار نمی دهــد و منابــع آن چنانــی بــرای توزیــع 
بیــن نیازمنــدان باقــی نمی مانــد. معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون 
گفــت:  اجتماعــی دربــاره حــذف یارانــه افــراد ثروتمنــد در ســال آینــده هــم 
کار منــوط بــه مصوبــات نماینــدگان در مجلــس شــورای اســامی  ایــن 

 خواهــد بــود.

کاهــش  از  تره بــار  و  میــوه  مرکــزی  میــدان  در  مســئول  مقــام  یــک 
فــراوان  عرضــه  و  تولیــد  گفــت:  و  داد  خبــر  پیــاز  قیمــت  درصــدی   50
کــرده زیــادی  خســارت  دچــار  را  کشــاورزان  صیفی جــات،  و   ســبزی 

 است.  
هــادی بختیــاری بــا بیــان اینکــه فصــل عرضــه بعضــی میوه هــا رو بــه 
پایــان اســت، اظهــار داشــت: قیمــت ایــن میوه هــا بیــن 5 تــا 10 درصــد 
گــران شــده اســت؛ ضمــن اینکــه عرضــه بعضــی محصــوالت نیــز زیــاد 
کاهــش 50 درصــدی  ــت. وی از  کاهــش یافتــه اس شــده و قیمــت آن هــا 
حاضــر  حــال  در  صیفــی،  ایــن  قیمــت  افــزود:  و  داد  خبــر  پیــاز  قیمــت 
ع دســت چین آن، 2200 تومــان خ نــو  بیــن 1300 تــا 1800 تومــان و نــر

 است.
گوجه فرنگــی بــا افــت زیــادی همــراه   بختیــاری بــا بیــان اینکــه قیمــت 
گلخانــه ای بیــن  گوجه فرنگــی  بــوده اســت، افــزود: در حــال حاضــر قیمــت 
ع دســت چین آن، 3000 تومــان اســت؛  خ نــو 1500 تــا 2000 تومــان و نــر
ع  خ نــو گوجه فرنگــی نــو از 800 تــا 1500 تومــان و نــر همچنیــن قیمــت 

دســت چین آن، 1800 تومــان اســت.
 این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار ادامه داد: در حال حاضر 
کــه محصــول فــراوان و  ســبزی و صیفــی کاران زیــان زیــادی می کننــد؛ چــرا 
کــه دور ریــز بســیاری  عرضــه آن هــا در میــدان مرکــزی بــه انــدازه ای اســت 

 دارد.

گوشی جدید بلک بری رونمایی شد

گرفته است. قیمت این  گسترده ای در دسترس عالقه مندان قرار  کامل فیزیکی به طور  کلید  گوشی ساخت بلک بری موسوم به Priv با صفحه  تازه ترین 
گوشی در صورت خریداری آزاد 720 دالر است.

در قاب تصویر

 حذف 5۰۰ هزار نفر از
 دریافت یارانه

 واردات 2۰ فروند هواپیمای
 نو از برزیل

 کاهش 5۰ درصدی
 قیمت پیاز

یادداشت

اخبار اقتصادی

اهدا به جای امحا
بــا  برخــورد  کــه  اســفند  دهــم  روز  از 

کیمیا وطن 
دامون رشید زاده 

متخلفــان و قاچاقچیــان میــوه و تــره 
کمیســیون  گفتــه رییــس  بــار افزایــش یافتــه اســت، بــه 
کاال و ارز اســتان تهــران  نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق 
کشــف  بیــش از 31 تــن میــوه قاچــاق تنهــا در پایتخــت 
و ضبــط شــده اســت. هــر چنــد ایــن اقدامــات و برخــورد 
بــا قاچاقچیــان و ســودجویان قابــل تقدیــر اســت، امــا 
کمیســیون مبنــی بــر امحــای ایــن  درخواســت ایــن 
و  شــک  بلکــه  نیســت،  عقانــی  نه تنهــا  میوه هــا 
ــاره واقعیــت ایــن موضــوع  شــبهه های بســیاری را درب
بــه جــای  آیــا بهتــر نیســت  آورد.  بــه وجــود خواهــد 
ــه  ــت ب گران قیم ــای  ــن میوه ه ــل ای ــا تبدی ــوزاندن ی س
کــه  ک دام و طیــور ایــن میوه هــا را بــه نیازمندانــی  خــورا
ــد،  ــود ندیده ان ــفره خ ــر س ــوه را ب ــگ می ــت رن سال هاس
هدیــه داد؟ از بیــن بــردن ایــن میوه هــا چــه دردی را از 
کــرد؟ آیــا بــا از بیــن  کشــور دوا خواهــد  اقتصــاد بیمــار 
بــردن ایــن میوه هــا شــبکه های ســازمان یافته قاچــاق 
و  آزرده  وجدانــی  بــا  و  می گیرنــد  عبــرت  درس 
اشــک ریزان بــه خانه هــای خــود بــاز می گردنــد و دیگــر 
دســت بــه قاچــاق نمی زننــد؟ شــاید هدیــه دادن ایــن 
نیــز، زخــم عمیــق فقــر و اختــاف طبقاتــی  میوه هــا 
ــا دســت کم شــادی ای هــر  ــد؛ ام موجــود را درمــان نکن
چنــد انــدک را بــر ســر ســفره نیازمنــدان خواهــد بــرد؛ 
پایانــی ســال و در  ایــن روزهــای  کــه در  نیازمندانــی 
ــت  ــه حمای ــان ب ــم امیدش ــوروز باســتانی چش آســتانه ن
ــای از  ــن برخورده ــم روزی ای ــت. امیدواری ــال ماس امث
گاهــی رسانه پســند جــای خــود را بــه  ســر هیجــان و 
بدهــد.  خداپســندانه  و  عقانــی  برخوردهــای 

امیدواریم...

افزایش 25 درصدی 
کمک های نیکوکاری 

در چهارمحال و بختیاری
معــاون توســعه مشــارکت های مردمــی  کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( اســتان چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش 
کمک هــای مردمــی  در جشــن نیکــوکاری  25 درصــدی 
نســبت به ســال گذشــته خبر داد. محســن ســلیمی  اظهار 
نیکــوکاری  جشــن  در  اســتان  مــردم  کمک هــای  کــرد: 
گذشــته، حــدود 25 درصــد رشــد داشــته  نســبت بــه ســال 
کنــون در هفتــه  اســت. وی افــزود: مــردم ایــن اســتان تــا 
احســان و نیکــوکاری، 10 میلیــارد و 600 میلیــون ریــال 
کــه پیش بینــی می شــود  کردنــد  کمــک  بــه نیازمنــدان 
ایــن میــزان تــا پایــان هفتــه نیکــوکاری بــه 12 میلیــارد 
ریــال برســد. ســلیمی با اشــاره بــه اینکــه مــردم نیکــوکار 
ــت:  گف ــد،  ــگام بوده ان ــر پیش ــور خی ــواره در ام ــتان هم اس
از همــان روزهــای آغازیــن هفتــه احســان و نیکــوکاری، 
گســترده  مــردم شــریف و خّیــر اســتان در ایــن امــر حضــور 
کمیتــه امــداد  داشــتند. معــاون توســعه مشــارکت مردمــی  
امــام خمینــی)ره( اســتان، تعــداد پایگاه هــای مســتقر 
کمیتــه امــداد در ســطح اســتان را بــرای  در مــدارس و 
جمــع آوری کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی 603 پایــگاه 
کــرد: مــردم شهرســتان شــهرکرد،  اعــام و خاطــر نشــان 
کمک هــا را بــه محرومــان و دانــش آمــوزان  بیشــترین 

بی بضاعــت ســطح اســتان داشــتند. 

کم بهره به فرهنگیان  پرداخت وام 
آغاز شده است

و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
کم بهــره بــه 100 هــزار فرهنگــی  پــرورش از پرداخــت وام 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  کشــور خبــر داد. بــه  در 
از فــارس، ســیدمحمد بطحایــی، معــاون توســعه مدیریــت 
بــا  گفت وگــو  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و 
کــه »آیــا بــرای پایــان  فــارس در پاســخ بــه ایــن پرســش 
گرفتــه شــده اســت؟«،  ســال، وام بــرای فرهنگیــان در نظــر 
ملــی  بانــک  از  اعتبــاری  یــک خــط  بلــه،  اظهــار داشــت: 
کرده ایــم.  ایــران بــرای پرداخــت وام ارزان قیمــت دریافــت 
و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
ــه فرهنگیــان  ــا بیــان اینکــه پرداخــت ایــن وام ب پــرورش ب
کم بهــره  آینــده ایــن وام  بــرای ســال  آغــاز شــده اســت و 
کــرد: ایــن وام بــه  کــرد، خاطرنشــان  را تقویــت خواهیــم 
فرهنگــی  هــزار  بــه 100  و  اســت  تومــان  میلیــون   مبلــغ 5 

پرداخت می شود.

حتما بخوانید!
3زاینده رود به همت آلمانی ها جان می گیرد سه شنبـــــه  18 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 112 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کرد: طیب نیا عنوان 
اولویت های اقتصاد در سال ۹5

ویدئو  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
پروژکتورهای مورد نیاز  خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو 
می توانند  صالحیت  دارای  متقاضیان  لذا  نماید،  خریداری  مرحله ای 
 جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 1394/12/22 به اداره تدارکات

استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  قراردادها(  امور  )کارشناسی 
مراجعه بهشت  هشت  بلوار   - گلدسته  باغ  خیابان  در  واقع   اصفهان 

 فرمایند.

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویدئو پروژکتور آ

اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان  م الف : 35152اداره 

نوبت دوم 



  تنوع گونه های گیاهی اصفهان
 با اروپا برابری می کند

کل منابــع طبیعــی و    معــاون فنــی اداره 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان  بــا بیــان 
ــا  ــا اروپ ــان ب ــتان اصفه ــی اس گیاه ــای  گونه ه ع  ــو ــه تن اینک
گیاهــی در  گونــه  گفــت: از تعــداد دو هــزار  برابــری می کنــد، 
ع آن دارویــی اســت.  عبدالرضــا  اســتان اصفهــان،  300 نــو
 10.7 حــدود  اصفهــان،  اســتان  کــرد:  اظهــار  مهاجــری 
کــه 6.3 میلیــون هکتــار آن  میلیــون هکتــار وســعت دارد 
عرصــه مراتــع اســت و ظرفیــت چــرای آن حــدود یــک و نیــم 
بــا  وی  می شــود.  بــرآورد  ســال  دامــی  در  واحــد  میلیــون 
اشــاره بــه ارزش 220 میلیــارد تومانــی علوفــه مراتــع اســتان 
ایــن  از  گوشــت تولیــدی حاصــل  افــزود: ارزش  اصفهــان 
کــه بــه دلیــل چــرا  مراتــع، حــدود 280 میلیــون تومــان اســت 
تلقــی  گوشــت تولیــد شــده محصولــی ســالم  در طبیعــت 
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  فنــی  می شــود.معاون 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه شناســایی تعــداد 
ع  تنــو گفــت:  اســتان  ایــن  در  گیاهــی  گونــه  هــزار  دو 
برابــری  اروپــا  بــا  اصفهــان  اســتان  گیاهــی  گونه هــای 
و  بیابانــی  محیــط  وجــود  امــر،  ایــن  علــت  کــه  می کنــد 
کشــیده اســت؛ بــرای نمونــه  کوهســتان های ســر بــه فلــک 
کــه در  خــور و بیابانــک 700 متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد 
محیطــی بیابانــی واقــع شــده و از طــرف دیگــر در غــرب 
گرفتــه  اســتان ارتفاعاتــی بــه بلنــدای چهــار هــزار متــر قــرار 

است.

به همت واحد پارک ها و فضای سبز شهری

توزیع 4 هزار اصله نهال رایگان به 
مناسبت روز درختکاری در شهرضا

شــورای  و  عمومــی  شــهرداری  روابــط  گــزارش  بــه 
اسالمی شــهر شــهرضا واحــد پارک هــا و فضــای ســبز 
اســفندماه  پانزدهــم  مناســبت  بــه  امســال  شــهری 
ـ  روز درختــکاری ـ در ســه نقطــه از شــهر اقــدام بــه 
کــرد. مهنــدس مهدی نیــا  توزیــع 4 هــزار اصلــه نهــال 
گفــت: امســال بــه دســتور شــهردار  در ایــن خصــوص 
محتــرم و بــه مناســبت روز درختــکاری، 4 هــزار اصلــه 
ســرو  انــواع  از  ریــال  میلیــون   120 ارزش  بــه  نهــال 
شــیراز ، کاج تهــران ، زبــان گنجشــک و زیتــون تلــخ  و 
نــارون در ســه نقطــه از شــهر بــه صــورت رایــگان بیــن 
شــهرضا  توزیــع شد.شــهرداری  شــهروندان محتــرم 
هرســاله بــه مناســبت روز درختــکاری و بــه منظــور 
ــال  ــع نه ــه توزی ــدام ب ــکاری اق ــگ درخت ــج فرهن تروی

رایــگان در بیــن شــهروندان محتــرم می کنــد.

اخبار

مدیر راهداری اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان:

با سامانه جامع 141 
سفرتان را مدیریت کنید

ســامانه جامــع 141 بــا ارســال اطالعــات بــر خــط از 
. می باشــد  مــردم  خدمــت  در  راه هــا  وضعیــت 

کل راه وشهرســازی  گــزارش روابــط عمومــی  اداره  بــه 
انجــام  بــا  نــوروزو  فرارســیدن  بــا  اصفهــان،  اســتان 
اســتان  بــه  کشــور  سراســر  از  نــوروزی  ســفرهای 
ــتان  ــن اس ــاص ای ــت خ ــاظ موقعی ــه لح ــان و ب اصفه
کشــور و هم جــواری بــا  گیــری در مرکــز  بــه جهــت قــرار 
9 اســتان می طلبــد تــا مســافرین بــا اطــالع دقیق تــر  از 
کننــد تــا ســفری  وضعیــت راه هــا بــه ایــن اســتان ســفر 
ایمــن همــراه بــا بهتریــن لحظــات را بــرای خــود و 

خانــواده رقــم بزننــد.
و  راه  کل  اداره  راهــداری  مدیــر  دادخــواه،  فــرزاد 
شهرســازی در ایــن رابطــه گفــت: بــه منظــور مدیریــت  
ســفر و داشــتن نــوروزی شــاد بــا ســفری ایمــن ســامانه 
جامــع 141 بــا ارســال اطالعــات برخــط از وضعیــت 
مــردم  خدمــت  در  مختلــف  روش هــای  بــا  راه هــا  

می باشــد.
وی در ادامــه بــا معرفــی ســامانه جامــع اطالع رســانی 
ســامانه  کاربــران  و  مخاطبــان  داشــت:  بیــان   141
بــا  تلفنــی  تمــاس  بــا  کشــور  سراســر  از   141 جامــع 
ــد  ــده و می توانن ــا وارد ش گوی ــش  ــه بخ ــماره ب ــن ش ای
 آخریــن وضعیــت ترافیکــی و جــوی در ســطح جاده هــا
مســافت های  محورهــا،  در  تــردد  محدودیت هــای 
بهینــه بیــن شــهری و بهتریــن و مناســب ترین مســیر 
کننــد. از ویژگی هــای ایــن شــماره  ارتبــاط  را انتخــاب 
راه هــای  مدیریــت  مرکــز  در  مســتقر  اپراتورهــای  بــا 
ســایت  وب  توضیــح  بــا  دادخــواه  اســت.  کشــور 
کــه از طریــق ایــن  گفــت: اهــّم اطالعاتــی  141 نیــز 
کاربــران  www.141.ir در اختیــار  بــا آدرس  ســایت 
قــرار می گیــرد نمایــش  3 عکــس متوالــی از تصاویــر 
ــه  ــر 5 دقیق کث ــه حدا ــوط ب ــی مرب ــای نظارت دوربین ه
از  برگرفتــه  تــردد  وضعیــت  آخریــن  نمایــش  قبــل، 
دســتگاه های تــردد شــماری برخــط بــر روی نقشــه 
ــکان  ــا ام ــه ب ــافت بهین ــیر و مس ــه مس ــماتیک، ارای ش
مســیر  انتخــاب  دوم  پیشــنهادی  مســیر  انتخــاب 
از شــهرهای بیــن راهــی و مشــاهده امکانــات بیــن 
بنزین هــا  پمــپ  راهدارخانه هــا،  قبیــل  از  راهــی 

. اســت  رفاهــی  و  خدماتــی  مجتمع هــای 

راه و شهر سازی 

ک  گــچ و خــا ک و معــادن  گــرد و خــا   موضــوع 
کیمیای وطن 

مرضیه طبیبی 
دروازه  در  کــه  اصفهــان  کیلومتــری   50 در 
ورودی شــهر اصفهــان از ســه راهــی فــرودگاه در مســیر جــاده 
اصفهــان  - ناییــن قــرار دارد سال هاســت جلســات زیــادی را 
گــچ و جلوگیــری  کوره هــای  گذاشــته و بارهــا تعطیلــی  پشــت ســر 
ح شــده و  ک از منطقــه مطــر از برداشــت های غیرقانونــی خــا
و  کوره هــا  کار  و  نرســیده  جایــی  بــه  ولــی  دارد؛  را  مصوباتــی 
برداشــت ها همچنــان ادامــه یافتــه اســت؛ امــا شــرایط خاصی که 
تــا  داشــت  آن  بــر  را  آوردهمســئوالن  وجــود  بــه  غبــار  و  گــرد 
کننــد.  کمیتــه ای ویــژه تشــکیل دهنــد و بــا ایــن پدیــده برخــورد 
کمیتــه 7 جلســه تشــکیل داده و در هشــتمین جلســه اش  ایــن 
گــزارش  کــه  کــرده اســت  اســتاندار بــا قاطعیــت ورود بــه موضــوع 

آن را پی می گیریم:
گــرد و  ح جامــع مقابلــه بــا  اســتاندار اصفهــان گفــت: براســاس طــر
کیلومتــری  گــچ و خــاك موجــود در شــعاع 50  کلیــه معــادن  غبــار 

شــهر اصفهــان بایــد تعطیــل شــوند. 
کیمیــای وطــن، رســول زرگرپــور در هشــتمین جلســه  گــزارش  بــه 
گــرد  گــرد و غبــار اظهارداشــت: پدیــده  کمیتــه اســتانی مقابلــه بــا 
و غبــار، پدیــده ای جــدی و مخــرب و مســئله دار بــرای اســتان 

اصفهــان اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه پدیــده گــرد و غبــار در داخــل اســتان دو منشــأ 
اساســی طبیعــی و انسان ســاز دارد، افــزود: بــا منشــأ طبیعــی ایــن 

کــه از طریــق ســازمان منابــع  ح هایــی  پدیــده بــا اســتفاده از طر
کشــت  جملــه  از  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  و   طبیعــی 
گــرد و غبــار و ...  ایجــاد  کانون هــای  تــاغ در  10 هــزار هکتــار 

می شــود. مقابلــه 
گــرد و غبــار   وی بــا اشــاره بــه اینکــه منشــأ انسان ســاز پدیــده 
ابعــاد مختلفــی دارد، اصلی تریــن منشــأ انسان ســاز ایــن پدیــده 

گــچ، خــاك ، آجــر و... برشــمرد. را معــادن 
 اســتاندار اصفهــان بــه ســاماندهی و تعییــن تکلیــف واحدهــای 
در  آجــر  تولیــد  واحــد   349 افــزود:  و  کــرد  اشــاره  آجــر  تولیــد 

شهرســتان های اصفهــان، شاهین شــهر و برخــوار وجــود دارد 
کــه فاقــد مجــوز از ســازمان صنعــت  کنــون 51 مــورد آن هــا  کــه تا
معــدن و تجــارت و همچنیــن محیــط زیســت بودنــد، تعییــن 
تکلیــف شــده اند. وی بــا بیــان اینکــه ادامــه فعالیــت 9 واحــد 
کــه بــا اســتفاده از روش هــای مــدرن  تولیــد آجــر ایــن منطقــه 
کننــد، مشــروط بــه تخریــب بخش هــای  اقــدام بــه فعالیــت مــی 
ســنتی ایــن واحدهاســت، ادامــه داد: 131 واحــد دارای مجــوز 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه زمــان مجوزهــای آن هــا  موقــت بوده انــد 
بــه اتمــام رســیده اســت، بایــد تعطیــل شــوند؛ مگــر اینکــه اقــدام 

کننــد. بــه اســتفاده از صنایــع مــدرن و ســازگار بــا محیــط زیســت 
 مدیــر ارشــد اســتان بــه 98 واحــد دارای مجــوز دایــم محیــط 
و  کــرد  اشــاره  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  و  زیســت 
گفــت:  ایــن واحدهــا، بایــد طبــق برنامــه زمان بنــدی محیــط 
ــط زیســت محیطی را رعایــت  ج و ضواب زیســت از آالیندگــی خــار
و در راســتای ادغــام واحدهــا و مدرنیــزه شــدن فعالیت هــا اقــدام 
کــوره  گــچ و خــاك افــزود:  61  کوره هــای  کننــد. وی بــا اشــاره بــه 
کــه  گیــرد  تعطیــل شــده اند و بایــد پیگیری هــای الزم صــورت 

کار نکننــد. ــه  ــاز ب ــاره آغ ــا دوب ایــن واحده
کیلومتــری   زرگرپــور بــا اشــاره بــه معــادن موجــود در شــعاع 50 
فعالیــت  محــدوده  ایــن  در  معــدن  چهــار  افــزود:  اصفهــان 
کــه دو معــدن تعییــن تکلیــف شــده اســت و بایــد در  می کننــد 
راســتای تعطیــل شــدن هرچــه ســریع تر 2 معــدن دیگــر اقــدام 
کشــت نیــز  کــرد. اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــه بحــث الگــوی 
گفــت:  بایــد براســاس دســتورالعملی، زمــان شــروع  کــرد و  اشــاره 
جهــاد  اختیــار  در  کشــاورزان  بــه  توزیعــی  آب  میــزان  پایــان  و 
گیــرد تــا ایــن ســازمان بــر اســاس اســتمرار آب  کشــاورزی قــرار 
کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه  کشــت را تعییــن  بتوانــد الگــوی 
ح 9 مــاده ای در طــول ایــن دوســال تــالش شــده  ــا اجــرای طــر ب
گیــرد، افــزود: ســازمان  کــه ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار  اســت 
آب منطقــه ای بایــد بــه ایــن دســتورالعمل پای بنــد باشــد تــا 
ایجــاد الگــوی کشــت کشــاوزران با ســرعت بیشــتری ادامــه یابد.

استانداراصفهان:

كیلومتری شهر اصفهان باید تعطیل شود گچ و خاك در شعاع ۵۰  معادن 

نمایشــگاه های  شــرکت  بین الملــل  هماهنگــی  امــور  مدیــر 
در  اصفهــان  نمایشــگاه  گفــت:  اصفهــان  اســتان  بین المللــی 
کشــورهای  ســال 94، میزبــان بازدیــد 19 هیئــت خارجــی از 
شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه  بــود.   آســیایی  و  اروپایــی 

اصفهــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــورهای  کش ــزود:  ــاره اف ــن ب ــی در ای ــدی لطیف مه
ــا، ترکیــه، فرانســه، اتریــش، آلمــان  چیــن، ایتالی
هلنــد  عــراق،  تاجیکســتان،  هنــد،  ســوییس، 
کــه  بودنــد  کشــورهایی  جملــه  از  قزاقســتان  و 
میزبــان   ،94 ســال  در  اصفهــان  نمایشــگاه 
آن هــا  بازدیدکننــده  تخصصــی  هیئت هــای 

در عناویــن مختلــف نمایشــگاهی خــود بــود. وی ادامــه داد: 
یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی ســنگ، معــادن و صنایــع 
ــگاه  ــن نمایش ــن، نهمی ــور چی کش ــی از  ــد هیئت ــا بازدی ــته ب وابس
بیــن المللــی فلــزات گرانبهــا، طــال و تجهیــزات وابســته بــا بازدیــد 
صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه  دومیــن  ایتالیایــی،  هیئــت 

کشــورهای ترکیــه، فرانســه  ســیمان بــا بازدیــد متخصصانــی از 
نمایشــگاه  هشــتمین  هنــد،  و  ســوییس  آلمــان،  اتریــش، 
بــا  وابســته  تجهیــزات  و  صنایــع  برقــی،  پله هــای  آسانســور، 
کشــورهای چیــن و تاجیکســتان  بازدیــد هیئتــی متخصــص از 
ســرویس های  تخصصــی  نمایشــگاه  اولیــن 
بهداشــتی و شــیرآالت ســاختمانی بــا میزبانــی 
چهاردهمیــن  عــراق،  ســلیمانیه  هیئــت  از 
حضــور  بــا  کشــاورزی  صنعــت  نمایشــگاه 
و چیــن  ایتالیــا  کشــورهای  از  بازدیدکنندگانــی 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی تکنولوژی 
کشــورهای  کارشناســانی از  کشــاورزی بــا بازدیــد 
بین المللــی  نمایشــگاه  چهاردهمیــن  عــراق،  و  هلنــد  ترکیــه، 
صنعــت دام، طیــور و دامپزشــکی بــا میزبانــی از بازدیدکننــدگان 
کشــور آلمــان و ایتالیــا و دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی  دو 
قزاقســتان  کشــور  از  هیئتــی  از  میزبانــی  بــا  خــودرو   صنعــت 

همراه بود.

زیباســازی شــهرداری  مدیــر عامــل ســازمان 

کیمیای وطن 
آذین عطریان 

بــه  را  پــروژه   60 اجــرای  گفــت:  اصفهــان 
بــه  را  پــروژه  امــا 70  قــول داده ایــم؛  مــردم 

افتتاح می رسانیم، 
در  متأســفانه  افــزود:  ادامــه  در  بقایــی  مهــدی 
زیباســازی  بــرای  جامعــی  ســند  هنــوز  کشــور 
شــهرها وجــود نــدارد؛ امــا مــا راهبردهایــی را بــرای 
زیباســازی شــهر داریــم و اصفهــان در ایــن راســتا 
 20 در  اصفهــان  شهرهاســت؛  همــه  از  پیش تــر 
گذشــته نیــز راهبردهایــی را در ایــن زمینــه  ســال 
داشــته و در حــال حاضــر نیــز بــه دنبــال تهیه ســند 

بــا همــکاری دیگــر اســتان ها هســتیم.
گام دارد  وی بــا بیــان اینکــه تدویــن ســند زیباســازی شــهر 5 

اســالمی  شــهر  نمادیــن  مؤلفه هــای  احصــای  کــرد:  تصریــح 
در  موجــود  ظرفیت هــای  احصــای  شــهر،  معضــالت  احصــای 
شــهر، راهبردهــا و سیاســت ها، 5 گام بــرای تدویــن ســند هســتند 

زیباســازی،  عرصه هــای  منظــر  چنــد  از  شــهر  زیباســازی  کــه 
مــکان، زمــان، قالــب، حــواس پنج گانــه، عناصــر چهارگانــه، 
شــود.بقایی  بررســی  بایــد  مخاطــب  و  ابــزار  ســه گانه،  موالیــد 
کــرد: ســازمان  دربــاره فرآینــد فعالیــت ســازمان زیباســازی بیــان 
تخصصــی،  کارگروه هــای  شــامل  زیباســازی 
کــه  اســت  حجــم  کارگــروه  و  نقاشــی  کارگــروه 
بــرای ایــن 60 پــروژه، 2پیشــخوان تعریــف شــده 
کــه به گونــه ای ویتریــن مــا بــرای شــهر بــه شــمار 
نورپــردازی  در  مــا   1 پیشــخوان  در  می رونــد؛ 
دیوارنگارهــا، دیوارهــای حجمــی و دیوارهــای 

کرده ایــم. برنامه ریــزی  و  کار  بتنــی 
شــروع  اصفهــان  نــور  جامــع  ح  طــر آینــده  ســال  گفــت:  وی 
کــه در شــب قــرار اســت بــر دیوارهــا  می شــود؛ یکــی از اتفاق هایــی 
کــه از هفتــه  خ دهــد، نورنــگاری در دیواره هــای شــهر اســت  ر
تکه تکه هــای  از  مــا  و  می شــود  شــروع  ح هــا  طر ایــن  آینــده 
زیباســازی شــروع و بــه پهنــای زیباســازی در نــور می رســیم؛ 

گفت:  مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
اصفهان، سال آینده زیباتر می شود

بازدید 19 هیئت آسیایی و اروپایی 
از نمایشگاه های مختلف استان در سال 94

ابالغ رای
ونده  پر خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 
زاده و علیه 1( رمضان 2( اصغر  له خانم ماهی موسوی  اول  5743/940 مرجع/ 
3( حسین 4( سکینه 5( طاهره  6( عصمت  7(زهرا  8( کفایت 9( فاطمه همگی 
یار  ز خیابان  آبشار  جاده  اصفهان:  آدرس  به  آبادی  خاتون  کمالی  شهرت  به 
به  اجرایی  ینه های  هز و  به  محکوٌم  بابت  کمالی  رمضان  ل  منز کرم  ده  وستای  ر
در  واقع  ملک  شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  یال  ر  195/350/862 مبلغ 
کانال  جنب  و  حسین  شاه  امامزاده  وی  وبر ر وستا  ر انتهای  دهکرم  وستای  ر
مسکونی  واحد  یک  از  عبارتست  پیوست(  نقشه  )طبق  زی  کشاور اراضی  و  آب 
دیوارهای  و  فلزی  دی  و ور درب  با  بع  مترمر  530 یبی  تقر مساحت  به  طبقه  یک 
بی( که  و آجر )طاق ضر تیرآهن  و  باربر خشتی و آجری با سقف چوبی  پیرامونی 
یب شده و در حال حاضر خالی از سکنه می باشد واحد  قسمتی از ساختمان تخر
یبی 40  زی به فاصله تقر مسکونی مزبور با قدمت باالی 40 سال جنب بافت کشاور
ق، آب و تلفن و فاقد سند مالکیت  کیلومتری از شهر اصفهان و دارای انشعابات بر
زش ششدانگ ملک مذکور طبق  ششدانگ و بصورت قولنامه ای می باشد لذا ار
خانم  سهم  و  است  گردیده  یابی  ز ار یال  ر  160/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  یه  نظر
یال  فاطمه هاشمی همسر مرحوم آقای قاسم کمالی خاتون آبادی مبلغ 10/000/000 ر
می باشد و از مبلغ فوق کسر می گردد لذا ایشان مالک یک شانزدهم از ملک فوق 
می باشند و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه 
مزایده ای مورخ 95/1/29 در ساعت 12 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای 
حل اختالف اصفهان واقع درخیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار نماید 
یز 10 درصد قیمت پایه به شماره  طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با وار
وز قبل از مزایده  حساب 217135205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این اجرا 5 ر
مبلغ  ین  تر باال نمایند پیشنهاد دهنده  بازدید  اموال  از  و  مزایده شرکت  در جلسه 

د. برنده مزایده خواهد بو
مدیراجرای احکام مجتمع شماره  یک )نوبت صبح( شهرستان اصفهان  34813/ 

م الف
دادنامه

شماره    1394/11/3 تنظیم:  یخ  تار   9409970350601875 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   911220 شعبه:  بایگانی  شماره    9109980350601190 ونده:  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  عممی حقوقی  دادگاه   6 شعبه    9109980350601190
زند  فر بابائی  صغری  خانم   .1 خواهان ها:    9409970350601875 شماره  نهایی 
زند حسین  زند عباس با وکالت آقای عبداهلل اختر فر عباس 2. آقای رضا بابائی فر
 .1 خواندگان:    110 پالک   ، رضایی  ک  ارباب،  خ  فیض،  خ  اصفهان،  نشانی  به 
زند عباس  3. آقای  زند عباس 2. آقای مرتضی بابائی فر آقای محسن بابائی  فر
زند عباس  5. آقای صفر  زند عباس  4. آقای مصطفی بابائی فر حسین بابائی فر
زند عباس)فعاًل مجهول المکان(  خواسته ها: 1. الزام به انتقال مال  علی بابائی فر
ونده ختم  غیر منقول 2. مطالبه خسارات دادرسی  دادگاه عنایت به محتویات پر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم و بشرح ز
زندان  رای دادگاه در خصوص دعوی آقای رضا بابائی و خانم صغری بابایی فر
عباس با وکالت آقای عبداله اختر بطرفیت آقایان 1 ـ صفرعلی 2ـ محسن 3ـ مرتضی  
زندان عباس بخواسته الزام به انتقال ششدانگ  4ـ مصطفی  5ـ حسین بابایی فر
ونده  پر محتویات  جامع  به  نظر  اصفهان  ثبت   5 بخش   13900/1543 ثبتی  پالک 
و  مطرح   23 شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  در  دعوی  همین  بدوًا  اینکه  و 
منتهی به صدور دادنامه شماره 232-89/3/6 و رد دعوی شده و با تجدیدنظر 
از همین  به آن به موجب دادنامه شماره 736-89/6/21 صادره  خواهی نسبت 

ونده جهت ادامه رسیدگی به شورای حل اختالف  دادگاه تصمیم شورا نقض و پر
دن همین دعوی از طرف خواهانهای موصوف  اعاده گردیده و با وصف مطرح بو
موجه  آن  مجدد  طرح  الذکر  فوق  خواندگان  بطرفیت  موصوف  وکیل  وکالت  با 
و  مذکور  ونده  پر نتیجه  ارائه  و  توضیح  اخذ  جهت  خواهان  طرفی  از  و  نمی باشد 
اخذ  جهت  یه  اخطار ابالغ  وصف  با  خواهان  ولیکن  دعوت  شده  انجام  اقدامات 
در  اتخاذ تصمیم  به  قادر  اخذ توضیح  بدون  نیز  و دادگاه  توضیح حاضر نشده 
ماهیت دعوی نمی باشد مستندًا به ذیل ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
وز  ابطال دادخواست خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت 20 ر

پس از ابالغ قابل تجدینظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد.
ییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید مجید نبوی    34952/م  ر

الف

ابالغ رای
رسیدگی:  مرجع    94/10/28 یخ  تار به   784 دادنامه:  شماره      628/94 کالسه: 
خانه  نشانی:  شمس   نیلوفر  خواهان:  اصفهان     اختالف  حل  شورای   29 شعبه 
مجتمع  راست،  سمت  اطلس،  بلوار  وردین،  فر کوچه  گلخانه،  خیابان  اصفهان، 
تندیس، واحد 7   خوانده: سید منصور احمدی   نشانی: مجهول المکان  خواسته: 
و  ونده  پر به محتویات  با عنایت  یال طبق رسید عادی   ر  41/000/000 مبلغ  مطالبه 
یه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت  اخذ نظر

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

احمدی  منصور  سید  آقای  طرفیت  به  شمس  نیلوفر  خانم  دعوی  صوص  درخ 
به   94/6/30 مورخ  عادی  رسید  طبق  یال  ر  41/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
د( نسبت  حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه خویش )خو
ثابت دانسته  و  ز  را محر لذا شورا دعوی خواهان  ده  ننمو ارائه  به دعوی خواهان 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522 و   519 و   198 مواد  به  استناد  با  و  داده 
یال بابت اصل خواسته  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و یک میلیون ر
و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  ی  الوکاله  حق  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  150/000 و 
یخ اجرای  یخ تقدیم دادخواست 94/7/15 لغایت تار خسارت تاخیر در تادیه از تار
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت  بیست ر
عمومی حقوقی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی 
اصفهان می باشد.قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان     34872/ م 

الف
ابالغ رای

یخ 94/12/5   تار به  ونده: 94-284  92-1910    شماره دادنامه: 2056   پر کالسه 
مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: مهدی شعاعی 
نشانی: شهرکرد ، جوتفان، خ انقالب، پشت مخابرات، پالک 49  وکیل: ام البنین 
مهدوی  نشانی: خیابان نیکبخت پشت دادگستری، مجتمع اداری نیکبخت، طبقه 
4ـ  افقری   مجتبی  3ـ  انصاری   دو  هر  رضا  2ـ  مصطفی  1ـ  خوانده:    104 واحد   ،  4
حسین بکائی 5ـ شرکت تعاون مسکن کارگران اتوبوسرانی  1و2 و 4 مجهول المکان  
واز، پالک 12   د صادقی، بن بست پر وش، خ مصلی، کوچه شهید محمو 3ـ خ سر
اصالحی   دادنامه  صدور  خواسته:  الدشت   باب  ترمینال  پشت  کاوه،  خیابان  5ـ 
یه ی مشورتی اعضای محترم  ونده و اخذ نظر گردشکار: با عنایت به محتویات پر

شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
و  خواهان  وکیل  درخواست  به  توجه  با  اصالحی  می نماید.رای  رای  صدور  به 
ونده شورا بدین شرح رای اصالحی برابر ماده 309 صادر  مالحظه اسناد و اوراق پر
رسمی و  اسناد  دفتر  در  خصوص  به  است  محکوم  اول  ردیف  خوانده  می نماید 
اصفهان  ثبت   16 بخش   405/1887 ثبتی  پالک  از  مشاع  سهم   180 میزان  انتقال 
ونوشت از دادنامه اصلی بدون این رای اصالحی صادر  به نام خواهان و دادن ر
وز قابل  ر تبع رای اصلی صادره ظرف 20  به  شده ممنوع می باشد رای اصالحی 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شورای حل 

یم هاشمی    34918/ م الف اختالف شعبه 8 حوزه قضائی اصفهان ـ مر
دادنامه

شماره    94/11/20 تنظیم:  یخ  تار   9409970353502014 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940816 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980365800613 ونده:  پر
جزایی   109( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   109 شعبه    9409980365800613
سعید  آقای  شاکی:      9409970353502014 شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
له خ محور اصفهانی ک شهید حسن  زند عبداله به نشانی پارک ال میرحیدری فر
میرحیدری پ 67  متهم: آقای مهران امینی به نشانی مجهول المکان  اتهام ها: 1. 
تهدید 2. ضرب و جرح عمدی  3. توهین به اشخاص عادی   گردشکار: دادگاه 
یر مبادرت به  ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز رسی محتویات پر از بر پس 

صدور رای می نماید.
مجهول  و  متواری  بلحاظ  آزاد  امینی  مهران  آقای  اتهام  درخصوص  دادگاه  رای 
میرحیدری  سعید  آقای  به  نسبت  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  دائر  دن  بو المکان 
دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
قانونی  پزشکی  از  صادره  گواهی های  و  خصوصی  شاکی  شکایت  اصفهان، 
جلسه  در  متهم  حضور  عدم  و  شده  انجام  محلی  تحقیقات  و  گواه  اظهارات  و 
ز و مسلم  ونده بزه انتسابی بوی محر د در پر دادرسی و سایر قرائن و امارات موجو
مجازات  قانون   714 و   709 و   569 و   568 و   449 و   448 مواد  به  مستندًا  و  ده  بو
اسالمی مصوب سال 1392 متهم را به پرداخت یک سوم از یک بیستم دیه کامل 
بابت خرد شدگی استخوان بند اول انگشت شست دست راست که بطور عیوب 
دیت  التیام یافته و دو درصد دیه کامل بابت ارش نقص عضوی ناشی از محدو
حرکتی انگشت فوق و یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب مفصل ناشی از راه 
یابی شکستگی به مفصل بند ابتدایی انگشت شست دست راست و ارش آسیب 
نسج نرم ناشی از اقدام جراحی میله گذاری در انگشت و شش درصد دیه کامل 
ق سر و باالی سمت چپ خلف سر  بابت دامیه آهیانه راست سر و سمت چپ فر
دی باالی کنار سمت چپ و قفسه سینه و خلف  و 4/5 هزارم دیه کامل بابت کبو
میانی سمت چپ قفسه سینه و باالی سمت چپ کمر و نیم درصد دیه کامل بابت 
حارصه و سه هزارم دیه کامل بابت سیاه شدگی اطراف  باالی زانوی راست در 
یخ درگیری محکوم می نماید.  حق آقای سعید میرحیدری ظرف مدت یکسال از تار
وز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین  رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  دادگاه 

تجدیدنظراستان اصفهان می باشد.
ری   34925/م الف ییس شعبه109 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ حسین گاز ر

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 94/12/05  شماره پر شماره دادنامه: 9409970352701977  تار
9409980359500427 شماره بایگانی شعبه: 941004  شکات: آقای محمد تاجمیر 
زند سید عباس هر دو به  زند عباس و خانم فخری میرعالئی میرآبادی فر یاحی فر ر
نشانی شهرستان اصفهان: خ کهندژ، نرسیده به دانشگاه پیام نور، ک آزادی، بن 

یم، به نشانی  زند کر شهید خواجه علی، پ 73    متهم: آقای محسن صباغیان، فر
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  غیر   مال  وش  فر اتهام:  المکان    مجهول 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
رای دادگاه

از  کالهبرداری  بر  دائر  یم  کر زند  فر صباغیان  محسن  آقای  اتهام  خصوص  در 
به  ملک  قطعه  یک  وش  فر به  اقدام  متهم  که  نحو  این  به  و  غیر  ماه  وش  فر یق  طر
یاحی و خانم فخری میرعالئی  بع به شکات آقای محمد تاجمیر ر میزان 153 مترمر
ده  بو ثالثی  شخص  مالکیت  در  ملک  این  می گردد  مشخص  بعدًا  و  است  ده  نمو
طرفین  به  که  کارشناسی  یه  نظر شکات  شکایت  ونده  پر محتویات  به  نظر  است 
اقدام به  و بر اساس آن متهم  باقیمانده است  از اعتراض  و تابحال مصون  ابالغ 
ونده و با  ده است و با عنایت به قولنامه تنظیمی میان طرفین پر وش ماه غیر نمو فر
دن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنابراین  توجه به متواری بو
ز و مسلم دانسته مستندًا به ماده 1 از قانون  دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محر
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبرداری و ماده 1 از قانون راجع به 
یری و پرداخت مبلغ 112/500/000  انتقال مال غیرمتهم را به تحمل 2 سال حبس تعز
یال درحق صندوق دولت و پرداخت همین مبلغ بالمناصفه به هر کدام از شکات  ر
وز قابل واخواهی در همین  محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض  قابل  وز  ر بیست  ظرف  سپس  و  شعبه 

اصفهان است. 
ییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 استان اصفهان ـ میردامادی   ر

 34926/م الف
ابالغ رای 

ونده: 940875      شماره دادنامه:  یخ: 94/10/5   شماره: 940875   کالسه پر تار
یخ 94/10/22  مرجع رسیدگی شعبه 5 شورای حل اختالف   خواهان:  1717 به تار
زند محمد علی ، اصفهان خیابان کاوه، ابتدای خ آزادی، شرکت  یمی فر محسن کر
زند مسیب ـ مجهول المکان   وقی فر ز ماکان طرح سپنتا  خوانده: فاطمه عنایتی خور
یه ی مشورتی اعضا شورای ختم  ونده و اخذ نظر شورا با عنایت به محتویات پر

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورای حل اختالف

یمی به طرفیت  خانم فاطمه عنایتی به خواسته  درخصوص دعوی آقای محسن کر
یال وجه چک به شماره 264885 به عهده بانک صادرات  مطالبه مبلغ 30/000/000 ر
اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
از  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که  د ابراز و ارایه ننمو خو
آئین  قانون  و 522  و 519  و 515  قانون تجارت و 198  به استناد مواد 310 و 313 
یال بابت  دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ر
آگهی طبق  ینه های نشر  و هز ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  180/000 و  اصل خواسته 
رسید چک موصوف )94/6/25(  یخ سر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی  تا تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام  و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  مهلت واخواهی ظرف بیست ر

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان 34909/ م الف

حتما بخوانید!
توزیع 4 هزار اصله نهال رایگان به ... سه شنبـــــه  18 اسفندماه 41394

ـــمـــاره 112 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



 ســپیده مظاهــری بازیگــر اصفهانیســت کــه با 
سرویس فرهنگی

محمد حاجیان 
کوه هــای بلنــد در  بــازی در ســریال پشــت 
شــود.  ح  مطــر توانســت  حــدی  تــا  خاتــون  ملــک  نقــش 
مصاحبــه ای کــه در ادامــه مــی خوانیــد گفت وگــوی اختصاصی 

روزنامه کیمیای وطن با سپیده مظاهری است.
بــا عــرض ســام و تشــکر از اینکــه وقتتــان را در اختیــار روزنامــه 

کیمیــای وطــن قــرار دادیــد:
کال  کردیــد و اینکــه  ع  کار بازیگــری را از چــه زمانــی شــرو  *

کشــیده شــدید ؟  ــه ســمت بازیگــری  ــه ب ک چــه شــد 
کــه  کــه ایــن وقــت را بــه مــن دادیــد  کنــم از شــما  تشــکر مــی 
کنــم و بهتــر شــناخته شــوم؛ شــروع بــه  بتوانــم بــا شــما صحبــت 
ــر می گــردد بــه همــان دوران دبیرســتان و راهنمایــی  کار مــن ب
ــای  ــنواره فیلم ه ــری داور جش ــد یکس ــه؛ بع ــای مدرس و تئاتره
سیســتم  وارد  اینکــه  تــا  شــدم  اصفهــان  نوجــوان  و  کــودک 
گرفتــم  زندگــی و ازدواج و درس شــدم؛ لیســانس حســابداری 
گویــد چــه  کــه بعــد دیــدم یــک چیــزی مــی  و بچــه دار هــم شــدم 
کار می خواهــی بکنــی، دنیــای  تــو یــک چیــز دیگــری اســت تــا 
دوبــاره از اواخــر 84 تــا اوایــل 85 کاس هــای بازیگــری را شــروع 
ارســباران  فرهنگســرای  و  اصفهــان  هنــری  حــوزه  در  کــردم؛ 
تهــران بــا آقــای ســیامک صفــری، آموزشــهایی را دیــدم. آقــای 
ــرد؛ از آن  ک ــزار  ــان برگ ــاپ در اصفه ــک ورکش ــی ی ــب رضای حبی
کلیلــی آشــنا شــدم و  کــردم و بعــد از آن بــا آقــای ا هــم اســتفاده 
کوه هــای بلنــد آقــای امــراهلل  از طــرف ایشــان بــه پــروژه پشــت 

احمــد جــو معرفــی شــدم.
ــه باعــث دیــده شــدن  ک کار حرفــه ای  * پــس عمــال اولیــن 

ــود؟ کوه هــای بلنــد ب شــما شــد، پشــت 
کلیلــی آشــنا شــدم و معرفــی شــدم بــه  بلــه ، مــن بــا آقــای حســن ا
کــه حــدود  ســریال پشــت کوه هــای بلنــد. همــکاری خوبــی بــود 
کــه بعــد از خانــم  کشــید  یکســال، یکســال و خــرده ای طــول 
ــه هــر حــال مصاحبــت  کــن، نقــش دوم زن را داشــتم؛ ب ــر  صب
بــا آقــای امــر اهلل احمــد جــو دلپذیــر بــود؛ چــون ایشــان یــک آدم 

کتابخــوان هســتند. فرهنگــی و 
کار   ــان  اینکــه می گوینــد خیلــی بداخــالق هســتند، در جری

ایــن ســریال هــم این گونــه بودنــد یــا نــه؟ 
کار  سیســتم  وارد  وقتــی  دارم؛  خصوصیتــی  یــک  کا  مــن 
کار؛ حــاال یــک خاطــره تعریــف  می شــوم، قصــدم مــی شــود 
بــازی  آینــه  بــه  رو  مــن  داشــتیم؛  سکانســی  یــک  می کنــم: 
می شــد  بــد  و  بــود  ســرم  پشــت  از  فیلمبــرداری  داشــتم. 
آقــای احمــد جــو خیلــی عصبانــی شــدند؛ وقتــی تمــام شــد، 
گریــه  گفتنــد: چــرا تــو  کــه اطــراف مــن بودنــد،  خانم هایــی 

گفتــم: بکشــد مــن  کشــید؛  نمی افتــادی! خیلــی ســرت داد مــی 
ــه االن چــه  ک ــردم  ک ــه ایــن فکــر مــی  آن موقــع فقــط داشــتم ب
کــه بازیــم بهتــر شــود؛ بــرای همیــن خیلــی  کار مــی توانــم بکنــم 
کــرد؛ ولــی هرکســی خصوصیــات  روحیــه ام را تضعیــف نمــی 
اهــل  و  آرام  آدم  بیشــتر  خــودم  مــن  البتــه  دارد.  را  خــودش 
کــه ایــن باعــث یــک دوســتی  کــره هســتم و تندخــو نیســتم  مذا
کتاب هایــی  ــرای مطالعــه  ــای احمــد جــو و ایشــان ب ــا آق شــد ب

کردنــد. کمــک  خیلــی بــه مــن 
کلیلــی بــزرگ  کلیلــی و خــود آقــای ا  بعــد از آن بــا آقــای احســان ا
کــه بــه  کــردم  کار  تلــه فیلــم »بیســت و یــک مســئله اساســی« را 
اصطــاح تلــه فیلــم خــوب و متفاوتــی بــود. نویســنده کار مجید 
ــش  ــای آت ــا آق ــگاه نویــی دارد. بعــد از آن ب ــه ن ک ــود  کرین ب ــا ش
کننــده و مهــرداد یزدانــی بــه عنــوان  زمــزم بــه عنــوان تهیــه 
کــودک  کــه جشــنواره  کــردم  کار  کارگــردان تلــه فیلــم یحیــی را 

هــم رفــت. 
* نقش شما چه بود؟

زن  تنهــا  حقیقــت  در  و  داشــتم  را  یحیــی  مــادر  نقــش  مــن 
کوچــک  کــه دختــر  فیلــم بــودم؛ بعــد از آن مــن بــه ایــن دلیــل 
بــا اینکــه آن موقــع موقعیــت خوبــی داشــتم، یــک  داشــتم 
کار  کــه بــه خاطــر  کســانی  گرفتــم از ایــن دنیــا؛  کمــی فاصلــه 
کوه هــای بلنــد« مــن را مــی شــناختند، پیشــنهادهای  »پشــت 
شــمال  اش  نمونــه  یــک  کــه  دادنــد  مــی  مــن  بــه  خوبــی 
بــود و مــن آن موقــع بــه خاطــر بچــه هایــم نمــی توانســتم 
شــد  نمــی  طوالنــی  مــدت  یــک  بــرای  چــون  کنــم؛  قبــول 
مــان ســخت  نفــر  بــرای چهــار  و  گذاشــت  تنهــا  را  هــا   بچــه 

بود.

نکتــه مهمــی کــه می خواهــم بگویــم همســر خــوب و پشــتیبانی 
کــه مــن دارم و واقعــا از همســرم ممنونــم بــرای اینکــه  اســت 
ــرده  ک ــت  ــویق و حمای ــن را تش ــوده و م ــی ب ــک حام ــه ی همیش

اســت.
کار بازیگــری  کنیــد، ســمت  * شــما قبــل از اینکــه ازدواج 

رفتیــد یــا بعــد از ازدواج؟
بعد از ازدواج.

کردیــد ؟ چنــد بچــه دارید؟  کــه ازدواج  * چنــد ســالتان بــود 
بعــد از بچــه اولتــان رفتید ســراغ بازیگری؟

کــردم؛ در  بلــه، مــن بــه نســبت امروزی هــا خیلــی زود ازدواج 
کنــم نــه ایــن  کــردم تــا قبــل از اینکــه ازدواج  19 ســالگی ازدواج 
کارهــای دانــش آمــوزی و دانشــجویی  کار نکــردم  کــه بگویــم 
بیشــتر انجــام داده ام؛ مــن دو دختــر دوســت داشــتنی دارم 

ــه 11ســاله و ترنــم 7ســاله. تران
کردید؟ که ازدواج  * چند سال است 

کردم. من سال 79 ازدواج 
* شــما پیشــرفتتان را بــه خاطــر بچــه هــا و شــوهرتان بــه 
تاخیــر انداختیــد؛ االن همســر و بچــه هایتــان بایــد از شــما 
کننــد؛ چــون شــما در »پشــت کوه هــای بلنــد«  خیلــی تشــکر 
خیلــی خــوب دیــده شــدید؛ شــما از آن اتفــاق و لحظــه 

ــتید؟ ــی هس ــتید؛ االن راض گذش
کــه راضیــم؛ چــون هــر  بلــه، امــا نمی توانــم صددرصــد بگویــم 
کســی کــه مــادر مــی شــود، اتفاقاتــی برایــش پیــش می آیــد و مــن 
خیلــی چیــز هــای خوبــی بــه دســت آوردم و خیلــی خوشــحالم 
کــه بــا بچــه هایــم بــودم و زندگــی قشــنگی در آن لحظــات 

داشــتم. 

* پس راضی بودید؟
بلــه، مــن بیــن بازیگــری و خانــواده ام، خانــواده را انتخــاب 
کــه چــرا دانشــگاه  کــردم. فقــط االن از ایــن پشــیمان هســتم 
رشــته بازیگــری نرفتــم، بــه جــای رشــته حســابداری. حتــی 
گــر مــی خواهــی بــاز شــروع  گویــد ا بعضــی اوقــات همســرم مــی 

کــن و دوبــاره بــرو دانشــگاه.
کــه بازیگــری را دوســت  * توصیــه شــما بــرای جــوان هایــی 

دارنــد، چیســت؟
کــه توانایــی تکنیکــی و بــه قــول  گویــم  مــن ایــن قــدر مــی 
خیلی هــا  و  کننــد  زیــاد  را  تکنیکشــان  و  اطاعــات  معــروف 
عاقه منــد هســتند؛ ولــی حافــظ و ســعدی را نمــی شناســند 
ــی ظاهرشــان  ــد نیســتند؛ ول حتــی یــک بیــت شــعر از آن هــا بل
کافــی نیســت. ــا  ــه ایــن ه ــل ســوپر اســتارهای دنیاســت؛ ن مث

کلیلــی شــیرین اســت؛  قــای ا کــردن بــا آ کار  گوینــد  * مــی 
بــرای شــما هــم شــیرین بــود یــا نــه ؟

صددر صد خوب بود.
* هنوز با ایشان در ارتباط هستید یا نه ؟

کــه دارنــد مثبــت بــودن  کلیلــی بهتریــن خصوصیتــی  آقــای ا
کوه هــای  و بســیار راحــت بودنشــان اســت؛ در پــروژه »پشــت 
بلنــد« و  همــکاری هــای بعــدی راهنمایــی هــای خوبــی به من 
کاری برایــم پیــش بیایــد، بــا ایشــان  گــر  کردنــد؛ هنــوز هــم ا مــی 
ــا  ــکاری ب ــتم از هم ــی هس ــل راض کام ــن  ــم؛ م کن ــی  ــورت م مش

کلیلــی و االن خیلــی خوشــحالم . آقــای ا
کار جدید االن چی دارید؟  *

 قبــل از عیــد امســال، یعنــی زمســتان 93 از طریــق آقــای امیــد 
جزینــی بــه پــروژه »بــه دنیــا آمــدن« آقــای عبــد الوهــاب معرفــی 
ــی آشــنایی خوبــی بــود و در  کوتاهــی داشــتم؛ ول شــدم؛ نقــش 
کــردم؛ در پــروژه  کار  فیلــم »امــکان مینــا« بــا آقــای تبریــزی 
ــه  کنــار لیــا اوتــادی و الل ــا آقــای آتــش زمــزم در  »مالیخولیــا« ب
کار آخــرم هــم »یــه  اســکندری و محمــد رضــا هدایتــی بــودم و 

ــو« بــود. کوچول اتفــاق 
* صحبت آخر؟

کــه در ایــن زمینــه فعالیــت مــی  خیلــی دلــم مــی خواهــد کســانی 
گــر اســم  کننــد بــار تکنیکــی و علمــی را بــاال ببرنــد. دوســت دارم ا
کنیــم؛ خــوب  خودمــان را هنــر منــد می گذاریــم خــوب مطالعــه 
گــر درون عــوض  ببینیــم تــا جهــان بینمــان عــوض شــود و ا
کنــد و دوســت دارم توجــه  نشــود، قالــب زندگــی تغییــر نمــی 
کنیم  کاری  بیشــتری به شهرســتان ها و هنرمندانشــان شــود و 
کمتــر شــناخته شــده از بیــن  کــه تــرس اســتفاده از چهــره هــای 
کنــم. بــرود. از اینکــه ایــن فرصــت را بــه مــن دادیــد، تشــکر مــی 

سپیده مظاهری:

کردم بین بازیگری و خانواده ام، خانواده را انتخاب 

کران جدول فروش فیلم های در حال ا

ــورد  ــدس م ــاع مق ــینمای دف ــه س ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــم »دکل« ب ــر فیل   بازیگ
کــرد: الزم اســت از  گرفتــه اســت، بیــان  کم لطفــی مســئوالن ســینمایی قــرار 
ســینمای انقــاب و دفــاع مقــدس بیشــتر حمایــت شــود و مســئوالن ســینمایی 
ع بیشــتر واقــف شــوند و در ســال آینــده حرکت هایــی  بــه اهمیــت ایــن موضــو
انجــام شــود تــا ســینمای دفــاع مقــدس از ایــن غربــت درآیــد. رضــا ایران منــش 
کــه از چنــدی پیــش در نــگارش و ســاخت چنــد پــروژه ســینمایی مشــارکت 
داشــت، دربــاره سرنوشــت ایــن آثــار ســخن گفــت و از وعده هــای محقق نشــده 
کــه از مدتــی  کــرد. رضــا ایران منــش بازیگــر، ســینما و تلویزیــون  گلــه  مســئوالن 
پیــش قصــد داشــت فیلمنامــه »موقعیــت مــن« را بــه عنــوان نخســتین تجربــه 
کارگردانــی اش در عرصــه ســینمای بلنــد داســتانی جلــوی دوربیــن ببــرد، در 
کــه امثــال مــن حــال مســاعدی نداریــم و روی تخــت  گفــت: تــا زمانــی  این بــاره 

بیمارســتان بســتری هســتیم، ســیل خبــر، عکــس و وعده هــای مدیــران وجــود 
کســی  کمــی حالمــان بهتــر می شــود، دیگــر  دارد؛ امــا وقتــی بــه لطــف خــدا 
خبــری از مــا نمی گیــرد و حتــی جــواب تلفــن را هــم نمی دهنــد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه پــروژه »موقعیــت مــن« هنــوز بــه ســرانجام نرســیده اســت، بیــان 
کــه مــن در بیمارســتان بســتری بــودم و دربــاره ســاخت  کــرد: چنــد مــاه پیــش 
کــردم، هــم آقــای ایوبــی، رییــس ســازمان ســینمایی  ایــن فیلــم صحبــت 
هــم دیگــر دوســتان قول هایــی دادنــد؛ امــا متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
مــا هــم ایــن روزهــا در دفتــر خودمــان بــا عکس هــا و خاطــرات شــهدا درد دل 
کــه  می کنیــم و مســئوالن ایــن بی مهــری را بــه خــدا می ســپاریم. ایران منــش 
کــه قــرار بــود محمدحســین  ــا نــام »آلونــک«  در بازنویســی فیلمنامــه طنــزی ب
رعیت پــور آن را بســازد، همــکاری می کــرد، دربــاره سرنوشــت آن پــروژه نیــز 
توضیــح داد: ایــده »آلونــک« بــرای مهــرداد اســداللهی بــود؛ ولــی وقتــی او هــم 
درگیــر پــروژه »موقعیــت مــن« شــد، نوشــتن فیلمنامــه »آلونــک« را بــه شــخص 
کار نظــر مــن و اســداللهی را جلــب نکــرد  کــه پــس از اتمــام  کــرد  گــذار  دیگــری وا
ــر »موقعیــت  کردیــم و تمرکــز خــود را ب و بــه همیــن دلیــل آن فیلمنامــه را رهــا 
کم لطفــی مســئوالن روبــه رو  گرچــه ایــن فیلمنامــه هــم بــا  گذاشــتیم؛  مــن« 
شــده اســت. بازیگــر فیلــم »ســجاده آتــش« افــزود: البتــه ایــن روزهــا فیلمنامــه 
کاری از مهــرداد اســداللهی  کــه آن هــم  جدیــدی دربــاره شــهید رســتمی داریــم 
کــه بــه صــورت مشــارکتی و بــا  و اردشــیر نــوذری اســت و مــدت چهــار مــاه اســت 
تامیــن منابــع مالــی بــه صــورت شــخصی پیــش مــی رود. البتــه در ایــن مســیر 
از حمایت هــای ســردار نقــدی، رییــس ســازمان بســیج مســتضعفان، جــواد 
ــر  ــاد فرهنگــی روایــت محمدحســین نیرومنــد، مدی ــر عامــل بنی جبــاری، مدی
عامــل انجمــن ســینمای انقــاب و دفــاع مقــدس شــروع بهره منــد شــده ایم و 
گــر مــورد پسندشــان بــود  کــه ا قــرار اســت یکســری راش بــرای آن هــا بفرســتیم 

کنیــم. پــروژه را بــه صــورت مشــارکتی شــروع 

 دربست
اولیــن  »دربســت«  ســینمایی  فیلــم 
اســت.  خامه پرســت  علــی  ســاخته 
و  مســقل  کامــا  فیلمــی  »دربســت« 
پارســا  زندگــی  بــه  کــه  اســت  تجربــی 
ــه بعــد  ک ــردازد  جــوان 30ســاله ای می پ
نامســاعد  شــرایط  و  پــدرش  مــرگ  از 
روحــی، ناخواســته درگیــر مسافرکشــی 
می شــود و در تقابــل بــا افــراد مختلــف 
ج  خــار انــزوا  از  رفته رفتــه  جامعــه 
امیدوارانه تــر  زندگــی  بــه  و  می شــود 
خامه پرســت  علــی  می کنــد.  نــگاه 
کوچولــو«  »دزد  چــون  کوتاهــی  فیلم هــای  کارگردانــی  و  نویســندگی 
فیلــم  و  داشــتن«  آرزوی  »در  »نــت«،  باشــم«،  »نمی خواهــم  »رعــد«، 

دارد. خــود  کاری  کارنامــه  در  را  تیــر«   ۸« نیمه بلنــد 
بازیگــران: شــقایق فراهانــی، نرگــس محمــدی، رضــا ناجــی، امیرحســین 
خ شــاهی  شاهر نیمــا  افشــانی،  محســن  بنفشــه خواه،  بیــژن  صدیــق، 
کربایــی زاده، خاطــره حاتمــی. کرمــی، فرزیــن صابونــی، امیــر  احســان 

علــی خامه پرســت فــرد دربــاره فیلــم »دربســت« می گویــد: هــدف اصلــی از 
کــه از دل هفتــاد داســتان  ســاخت فیلــم، بیــان معضــات اجتماعــی اســت 
کوتــاه جمــع آوری شــده و تمامــی ســکانس های آن در مــدت یک مــاه در 

خیابان هــای تهــران فیلمبــرداری شــده اســت.

رضا ایران منش:

معرفی فیلمسینمای دفاع مقدس را از غربت درآورید

کوچهبینام

منسالوادورنیستم

درمدتمعلوم
)فیالمدتالمعلوم(

خبرخاصینیست

نزدیکتر

فروشکل:
1,343,428,300تومان

فروشکل:
914,025,299تومان

فروشکل:
3,214,400,891تومان

فروشکل:
382,229,599تومان

فروشکل:
50,596,600تومان

وز بخصوص« ی در »یک ر آقای مجر
وز بخصــوص«  ر »یــک  فیلــم ســینمایی  ی«، میهمــان پشــت صحنــه  قرمــز کارگــردان مجموعه هــای »کاله  ج طهماســب   ایــر

به کارگردانی همایون اسعدیان شد.

در قاب تصویر

حرف و نقل
کارگــردان تئاتــر از نــگارش  کرمــی، نویســنده و  -  شــهرام 
نمایشــنامه »ســرباز خــوب« براســاس رمــان »یــک ســرباز 

خــوب« نوشــته فــورد مادوکــس فــورد خبــر داد.
از بحث برانگیزتریــن  یکــی  کــه  »ایســتاده در غبــار«   -
کــران  فیلم هــای ســال ۹۴ محســوب می شــود، بــرای ا
کــه ایــن امــر  گرفتــه شــده  در خــرداد ســال ۹۵ در نظــر 
فیلــم  نمایــش  در  فرصت ســوزی  نوعــی  می تــوان  را 

دانســت.
بــه  دیزنــی  کمپانــی  جدیــد  انیمیشــن  »زوتوپیــا«،   -
کمپانــی  ایــن  خانوادگــی  فیلــم  جدیدتریــن  عنــوان 
کــران بــرای تاریــخ  باالتریــن فــروش در ســه روز نخســت ا

زد. رقــم  را  دیزنــی  انیمیشــن های 
بــه  تی تــی«  »مــاه  مجموعــه  رســمی  پیش تولیــد   -
مهــران  تهیه کنندگــی  و  میرباقــری  داوود  کارگردانــی 

شــد. آغــاز  اســفندماه   ۱۵ از  برومنــد 
ارکســتر  ثابــت  رهبــر  و  هنــری  مدیــر  رهبــری،  علــی   -
بــه  ایــران  تــرک  از  بعــد  روز  تهــران، چنــد  ســمفونیک 
خــود،  دایمــی  اقامــت  محــل  اتریــش  کشــور  مقصــد 
خــود  ســمت  از  رســما  رســانه ها  بــه  نامــه  ارســال  بــا 

کــرد. کناره گیــری 
- علیرضــا تابــش، مدیــر عامــل بنیاد ســینمایی فارابی با 
اشــاره بــه فعالیت هــای ســال جدیــد ســینمایی بیــان کرد 
کــه بیــش از ۴۰ فیلــم ســینمایی دارای پروانــه ســاخت، 

در مرحلــه پیش تولیــد و در دســت تولیــد هســتند.
کوتــاه در ســی و چهارمیــن  - شــرایط پذیــرش فیلم هــای 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر عــاوه بــر شــرایط عمومــی 

جشــنواره منتشــر شــد.
- مریــم مزروعــی، روزنامه نــگار و عــکاس از بازســازی 
زندگــی شــخصیت های تاریخــی افغانســتان بــا عکاســی 
پــروژه  ایــن  کــه  کــرد  بیــان  و  داد  فیلمبــرداری خبــر  و 
و  کابــل  شــریف،  مــزار  هــرات،  شــهرهای  در  بــه زودی 

کلیــد خواهــد خــورد. تهــران 
کــه در  - فیلــم »آیــدا« ســاخته »پــاول پالیکوفســکی« 
بهتریــن  اســکار  جایــزه  کســب  بــه  موفــق  ســال 2014 
فیلــم خارجــی شــد، در حالــی روز 25 فوریــه از شــبکه ملــی 
تلویزیــون لهســتان )TVP( بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه 
پیــش از آغــاز پخــش، مقدمــه ای 12 دقیقــه ای مبنــی بــر 

صحــت نداشــتن محتــوای فیلــم پخــش شــد.
- هومــن برق نــورد ایــن روزهــا کمــی از تلویزیــون گله مند 
کارهــای خــودم، تلویزیــون را  اســت؛ او می گویــد: بــه جــز 
تماشــا نمی کنــم. مــن همیشــه بــه عنــوان یــک بازیگــر به 
 تلویزیــون متعهــد بــودم؛ امــا تلویزیــون خیلــی مــا را اذیت 

می کند.

سخن روز

فیلمنامه ها تلخ شده اند

کــه  فیلمنامه هایــی  بــه  اشــاره  بــا  ریاحــی  کتایــون 
کــه بیشــتر ایــن  کــرد  ایــن روزهــا می خوانــد، بیــان 
آثــار تلــخ شــده اند و جــای موضوعــات امیدبخــش 
دربــاره  ریاحــی  کتایــون  اســت.  خالــی  آن هــا  در 
اینکــه چــه زمانــی دوبــاره بــه ســینما بازمی گــردد و 
ــر  گ ــت: ا گف ــردازد،  ــا می پ ــش در فیلم ه ــای نق ــه ایف ب
کل مجموعــه یــک  کارگــردان و در  گــروه و  نقــش، 
کــه بتوانــد مــرا بــرای بازیگــری  گونــه ای باشــد  کار بــه 
کنــد، حتمــا بــه ایــن حرفــه بازمی گــردم؛ ولــی  وسوســه 

گروهــی را یافــت؟ آیــا می تــوان چنیــن 
پیگیــری  را  فیلم هــا  اخبــار  روزهــا  ایــن  کــه  وی   
می کنــد بــا اشــاره بــه اینکــه فیلــم »ابــد و یــک روز« 
را در ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر دیــده 
ایــن  مــن  کــرد:  اظهــار  فیلمنامه هــا  دربــاره  اســت، 
کنــون هــم  فیلــم را در روزهــای جشــنواره دیــدم و ا
کــه فیلمنامه هــا  یکــی از ســرگرمی هایم ایــن اســت 
ــا ببینــم فیلمنامه هــا چقــدر پیشــرفت  ــم ت را می خوان

دارنــد. رونــدی  چــه  و  کرده انــد 
را  کارهــا  کــه بعضــی  مــدت  ایــن  ایــن حــال در  بــا   
خوانــده ام، فکــر می کنــم فیلمنامه هــا تــا حــدی تلــخ 
از  نشــأت گرفته  نوعــی  بــه  هــم  ایــن  کــه  شــده اند 
خــود جامعــه اســت. بازیگــر ســریال »یوســف پیامبــر« 
در  خوبــی  فضــای  بخواهیــم  مــا  گــر  ا کــرد:  اضافــه 
ــد ایــن فضــا در جامعــه  کنیــم، ابتــدا بای ســینما پیــدا 
کنــد  گــر هنرمنــد فکــر  وجــود داشــته باشــد و البتــه ا
کنــد، بایــد آن را بــه  کــه بایــد جامعــه اش را هدایــت 

ســمت امیــد پیــش ببــرد.

 کلید خوردن 
کهن« و »سنگ پا« »سرزمین 

تولیــد  دربــاره  ســیما  نمایشــی  امــور  مرکــز  رییــس 
و  کهــن« در شــبکه ۳  فــاز ســوم ســریال »ســرزمین 
کــه ایــن  کــرد  مجموعــه »ســنگ پــا« در شــبکه ۱ بیــان 
گذرانــده و تــا چنــد روز  دو اثــر مرحلــه پیش تولیــد را 
ــا اشــاره  ــد. رحمــان ســیفی آزاد ب کلیــد می خورن دیگــر 
بــه ســریال های نــوروزی شــبکه های مختلــف ســیما 
ــن و  ــای آنت ــل محدودیت ه ــه دلی ــوروز ۹۵ ب ــت: ن گف
کتــور، شــبکه های ســه، دو و یــک ســریال های  کندا
نــوروزی پخــش می کننــد و شــبکه پنــج بــرای عیــد 
طــرف  از  هــم  »خندوانــه«  برنامــه  نــدارد.  ســریال 
ســازمان صداوســیما بــرای شــبکه نســیم بــرای ایــن 
گرفتــه شــده اســت. وی ادامــه داد: از  روزهــا در نظــر 
کــه در نــوروز فیلم هــای ســینمایی هــم در  آنجایــی 
گرفتــه شــده اند و آنتــن پــر  کتــور پخــش در نظــر  کندا
اســت، بــرای شــبکه پنــج ســریال نــوروزی در نظــر 

نگرفته ایــم.

اخبار کوتاه

تا پایان هفته؛
 نمایشگاه »هنر پنهان«

 میزبان هنردوستان است
کیمیــای وطــن: نمایشــگاه نقاشــی »هنــر پنهــان« تــا پایــان 
اســت.  مرکــزی  نگارخانــه  در  شــهروندان  پذیــرای  هفتــه 
ایــن مطلــب  بیــان  بــا  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  مســئول 
گرافیکــی در ایــن  گفــت: تعــداد 25 اثــر نقاشــی بــه ســبک 
نمایشــگاه مــورد بازدیــد عاقه منــدان قــرار می گیــرد. بهنــام 
کــرد: نمایشــگاه »هنــر پنهــان« در قالــب هنــر  عابــدی اظهــار 
مقــدس دفــاع  شــامل  اجتماعــی  موضوعــات  بــه   نقاشــی 

کــودکان ســرطانی، فقــر و ... پرداختــه اســت. وی افــزود: 
ایــن نمایشــگاه از روز شــنبه 15 اســفندماه بــه مــدت یــک 
هفتــه در گالــری شــماره دو نگارخانه مرکــزی واقع در خیابان 
گفتنــی اســت  گلدســته میزبــان هنردوســتان اســت.  بــاغ 
عاقه منــدان بــرای بازدیــد از آثــار ایــن نمایشــگاه می تواننــد 
گالری هــای  همــه روزه از ســاعت 8 تــا 12 و 13 تــا 19 بــه 

ــد. کنن ــه  ــزی مراجع ــه مرک کتابخان ــری  هن

 شماره جدید شهرنامه کودک
 منتشر شد

ــوان  ــا عن ــودک ب ک ــهرنامه  ــد ش ــماره جدی ــن: ش ــای وط کیمی
فرهنــگ  کمیتــه  ســوی  از  خــودش«  جــای  »هرکســی 
شــهروندی برای کودکان اصفهانی منتشــر شــد. دبیر کمیته 
فرهنــگ شــهروندی شــهرداری اصفهــان ضمــن بیــان ایــن 
خبــر گفــت: ایــن نشــریه، با بهره گیــری از قالب های داســتان، 
مفــرح،  و  فعالیت هــای جــذاب  و  ســرگرمی  و  معمــا  شــعر، 
ــاماندهی مشــاغل و اهمیــت آن را بــه مخاطبــان  ــوم س مفه
آمــوزش می دهــد. محمدحســن مردانــی افــزود: در شــهرنامه 
کــودک مشــکاتی که مشــاغل آسیب رســان بــرای شــهروندان 
ایجــاد می کننــد، همچــون صداهــای گوش خــراش، بوهــای 
کمــک تشــبیه و تمثیــل بــه  نامطبــوع، ســد معبــر و... بــه 
کــودکان آمــوزش داده شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در 
حال حاضر ســاماندهی مشــاغل یکــی از مهم تریــن اقدامات، 
بــرای داشــتن شــهری آرام و بــدون آلودگــی بــه شــمار می آیــد، 
گــروه و  کــودکان تاثیرپذیرتریــن  گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
آینده ســازان جامعــه هســتند تولیــد محصوالتــی از این دســت 
کاهــش  می توانــد نقــش بســزایی در فرهنگ ســازی بــرای 
گفتنــی  کنــد.  ایــن معضــل شــهری در ســال های آتــی ایفــا 
اســت ایــن محصــول آموزشــی در آســتانه عیــد نــوروز در میــان 

کــودکان اصفهانــی توزیــع می شــود.

پنج زبان عشق ورزیدن را بیاموزید
بــه همســرم  باعنــوان »چگونــه  کیمیــای وطــن: نشســتی 
ســوی  از  عشــق(  زبــان  )پنــج  دارم«  دوســتت  بگویــم 
برقــراری  روش  می شــود.  برگــزار  خانــواده  فرهنگســرای 
مســایلی  جملــه  از  یکدیگــر  بــا  همســران  صحیــح  ارتبــاط 
کــه معمــوال از ســوی آنــان مــورد توجــه قــرار می گیــرد؛  اســت 
کــه بســیاری از همســران دغدغــه حفــظ بنیــان خانــواده  چــرا 
خــود را دارنــد؛ امــا از ایجــاد ارتباطــی صحیــح و مثبــت بــا 
ــت  ــراز محب ــدن و اب ــق ورزی ــتند. عش ــاع هس ــی اط ــر ب یکدیگ
در  کــه  اســت  انســان  فــردی  توانمندی هــای  جملــه  از 
صــورت عــدم دریافــت آمــوزش صحیــح رفته رفتــه در رفتــار 
کم رنــگ شــده و بــه فراموشــی ســپرده می شــود.  شــخص 
بــا  دارم«  بگویــم دوســتت  بــه همســرم  نشســت »چگونــه 
 هــدف ســخنرانی دربــاره ایــن موضــوع بــا حضــور صالحــی
برگــزار  خانــواده  مشــاوره  و  روانشناســی  حــوزه  مدرســین  از   
می شــود. ایــن نشســت در روز 20 اســفندماه از ســاعت 16 در 
محــل فرهنگســرای خانــواده واقــع در خیابــان جــی، خیابــان 
پیــروزی  ورزشــگاه  جنــب  شــرقی،  مفتــح  خیابــان  الهــور، 

بــود. پذیــرای عاقه منــدان خواهــد 

 ویژه نامه نوروزی 
داستان همشهری منتشر شد

داســتان  ماهنامــه  نــوروزی  ویژه نامــه   وطــن:  کیمیــای 
بــه  صفحــه   ۴۱۲ در  اضافــه  صفحــه   ۱۴۴ بــا  همشــهری 
همــراه لــوح فشــرده صوتــی »داســتان همــراه ۶« منتشــر شــد. 
ــاری از:  ــا آث شــصت و چهارمیــن شــماره  داســتان همشــهری ب
کامبیــز درم بخــش  کیارســتمی،   احمدرضــا احمــدی، عبــاس 
عبــداهلل کوثــری، جعفــر مــدرس صادقــی، محمود حســینی زاد 
محمــد صالــح عــا، محمــد کشــاورز، ناهیــد طباطبایــی، علــی 
عبداللهــی، ســروش صحــت، نفیســه مرشــدزاده، حســین 
مهــدی  عبدی پــور،  احســان  صفایــی،  ایمــان  معززی نیــا، 
لئونــارد  دادخــواه،  ســینا  عطایــی،  عالیــه  حمیدی پارســا، 
بیلــی  هولــر،  فرانتــس  دورفمــن،  آریــل  تایلــر،  آن  مایکلــز، 
کریســتال، پتــر اشــتام، تینــا فــی، جینجــر اســترند منتشــر شــد. 
شــماره  نــوروزی ماهنامــه  داســتان همشــهری بــه همــراه دو 
هدیــه ویــژه از طــرف تحریریــه آمــاده شــده اســت. هدیــه  
اول لــوح فشــرده  داســتان همــراه اســت. لــوح فشــرده صوتــی 
داســتان همــراه شــامل ســیزده داســتان از نویســندگان ایرانــی 
کنــون بــا  کــه پیــش از ایــن در مجلــه منتشــر شــده و ا اســت 
صــدای نویسندگانشــان منتشــر شــده اســت. هدیــه  دوم یــک 
هفت ســین شــاعرانه اســت کــه در شــروع هفــت بخــش مجلــه 
بــه جــای دیوایدرهــای معمــول داســتان نشســته. هفــت 
شــعر بهارانــه از شــاعران معاصــر ایــران )احمدشــاملو، بیــژن 
جالــی، ســهراب ســپهری، فــروغ فرخــزاد، بیــژن نجــدی، 
کــه حــال و هــوای بهــاری  ســلمان هراتــی و قیصــر امین پــور( 
را در سراســر مجلــه گســترده اند. ویژه نامــه  نــوروزی ماهنامــه  
داســتان همشــهری در ۴۱۲ صفحــه بــه همــراه لوح فشــرده 
صوتــی »داســتان همــراه ۶« و بــا قیمــت اســتثنائا ۹۰۰۰ تومــان 
کتاب فروشــی های  و  روزنامه فروشــی ها  در  اســفندماه  از ۱۵ 

ــع شــده اســت. معتبــر سراســر کشــور توزی

اخبار کوتاه
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شهریان: حقوق زهرا نعمتی 
تا پایان سال پرداخت می شود

فدراســیون  ســالیانه  مجمــع  پایــان  در  شــهریان  ربــاب 
کمــان در خصــوص پرداخــت حقــوق زهــرا  تیرانــدازی بــا 
گفــت: در  کشــورمان  نعمتــی بانــوی المپیکــی و پارالمپیکــی 
ــان  ــا وزارت ورزش و جوان خصــوص حقــوق ایــن ورزشــکار ب
کردیــم و قــرار اســت تــا پایــان ســال حقــوق وی  صحبــت 
کــرده اســت. پرداخــت شــود. وزارت ورزش نیــز موافقــت 

وی در خصــوص ســهمیه بانــوان بــرای حضــور در المپیــک 
کشــورمان  ــوان  ــا امــروز بان ــرد: خوشــبختانه ت ک ــوان  ــو عن ری
ــرای حضــور در المپیــک ریــو  کســب 6 ســهمیه ب ــه  موفــق ب
شــده اند؛ امــا هنــوز بــه 8 ســهمیه بانــوان در المپیــک لنــدن 
نرســیده ایم. امیــدوارم تعــداد ســهمیه بانــوان بیشــتر  شــود. 
بــرای مــا کســب مــدال نیــز اهمیــت زیــادی دارد و امیدواریــم 
ــب  کس ــدال  ــار م ــتین ب ــرای نخس ــو ب ــک ری ــوان در المپی بان
ــرد:  ک ــد  کی ــان تا ــوان وزارت ورزش و جوان ــاون بان ــد. مع کنن
و  قایقرانــی  تکوانــدو،  ماننــد  رشــته هایی  در  همچنــان 
بانــوان  توســط  ســهمیه  کســب  بــه  امیــدوار  پینگ پنــگ 
بین المللــی  تورنمنــت  خصــوص  در  شــهریان  هســتیم. 
ــا مشــحون، رییــس فدراســیون  گفــت: ب ــوان  بســکتبال بان
کردیــم و قــرار اســت در ســه  بســکتبال در ایــن بــاره صحبــت 
ماهــه اول ســال 95 یــک تورنمنــت بین المللــی بــا حضــور 
کنیــم. ایــن احتمــال وجــود دارد  تیم هــای خارجــی برگــزار 
ج  کشــورمان بــه تورنمنت هــای بین المللــی خــار کــه بانــوان 

از ایــران اعــزام شــوند.

۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی 
هندبال دعوت شدند

ملــی  تیــم  اردوی  بــه  شــده  دعــوت  اســامی  بازیکنــان 
انتخابــی  مســابقات  در  شــرکت  بــرای  ایــران  هندبــال 
المپیــک اعــام شــد. بــر ایــن اســاس، اســامی  26 بازیکــن 
ح زیــر  دعــوت شــده توســط عرفــان اســماعیاجیچ بــه شــر
اســت: میــاد مســایلی ، امیــد ســه کناری، علــی شــیرانی 
کرمیــان، ســامان بربــت، مهــرداد  دســتجردی، محســن 
صمصامــی، پویــا نوروزی نــژاد، افشــین صادقــی، مجتبــی 
حیدرپــور، محســن هنزایــی ، محســن باباصفــری، ســعید 
 برخــورداری ، امیــن یوســف نژاد، محمدامیــن فرهــادی
کرمیــان، ســعید حیــدری راد، مهــدی موســوی  مجتبــی 
کاظمــی، ســجاد  علــی رحیمــی، محمــد سیاوشــی، امیــن 
نــدری، شــاهو نصرتــی، ســجاد اســتکی، علیرضــا موســوی 

ســعید پورقاســمی  و احســان ابویــی.
کنــار  محســن طاهــری بــه عنــوان سرپرســت و مربــی در 
تیــم خواهــد بــود. تمرینــات تیــم ملــی هندبــال از امــروز 
)سه شــنبه( تــا 28 اســفند در تهــران ادامــه خواهــد داشــت.

پیروزی آبی ها مشکوک بود

گســترش فــوالد تبریــز و اســتقال اهــواز از  ناظــر بــازی دیــدار 
کــه روز شــنبه هفتــه جــاری  هفتــه بیســت ودوم لیــگ برتــر 
برگــزار شــد و بــا برتــری 4 بــر 0 تیــم تبریــزی بــه پایــان رســید

کمیتــه صیانــت از  ــه  ــازی تهیــه و ب ــژه از ایــن ب گزارشــی وی
گــزارش ویــژه  کــرده اســت. قــرار اســت  ســامت لیــگ ارایــه 
کمیتــه صیانــت از ســامت ســازمان لیــگ  ایــن بــازی در 
بررســی شــده و در صــورت محــرز شــدن برخــی اتفاقــات 

گرفتــه شــود. گــزارش، تصمیــم الزم  موجــود در 

تیم قلعه نویی خسته نبود 
پرسپولیس را شکست می داد

کتورســازی  ایمان عالمی  با اشــاره به مســاوی خارج از خانه ترا
کتورســازی قبــل از  کــه ترا گفــت: »یادمــان باشــد  و پرســپولیس 
کــه  ایــن بــازی، دو بــازی ســنگین آســیایی انجــام داده بــود 
البتــه خــدا را شــکر هــر دو بــازی را هــم بــرده بــود. آن هــا از امارات 
آمــده بودنــد و بــه فاصلــه ســه روز بعــد یــک بــازی دیگــر نیــز 
خــارج از خانــه انجــام دادنــد. آن هــم ســنگین تریــن بــازی نیــم 

فصــل شــان.« 
ســایر  و  برانکــو  خــود  کــه  هســت  »یــادم  افــزود:  وی 
مصاحبه های شــان  در  بــازی  ایــن  از  قبــل  پرسپولیســی ها، 
کتــور اســتفاده می کننــد و ایــن  کــه از خســتگی ترا گفتــه بودنــد 
کتوری هــا برای  تیــم را می برنــد. آن هــا هــم می دانســتند کــه ترا
کتورســازی در  ایــن بــازی خســته هســتند؛ امــا تیــم خســته ترا
تهــران هــم مقابــل پرســپولیس زانــو نــزد و حتــی چیــزی نمانــده 

کــه پرســپولیس را بــه زانــو در آورد.« بــود 

دنیای ورزش

 رفیعی: ما پسران ایران زمین
کنید  را عفو 

بعــد  کتورســازی  ترا بازیکــن  رفیعــی،  ســروش 
خبرنــگاران  بــا  باالخــره  ســکوت  مدت هــا  از 
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او  کــرد.  مصاحبــه 
اتفــاق  خاصــی  درگیــری  کتــور  ترا رختکــن  در  آیــا 
کــه  افتــاده اســت و بختیــار رحمانــی بابــت توپــی 
گفــت:  گرفتــه،  قــرار  از دســت داده مــورد شــماتت 
کــه از دســت  اینکــه دو بازیکــن دربــاره یــک توپــی 
کــه  اوال  نیســت.  درگیــری  کننــد،  صحبــت  رفتــه 
مــا  بیــن  مشــکلی  هیــچ  ثانیــا  بــود؛  فنــی  بحث هــا 
 نیســت؛ ضمــن اینکــه همــه چیــز در رختکــن تمــام

 می شود. 
ــم  ــوری ه ــینا عش ــر و س ــن بنگ ــری بی ــاره درگی او درب
بــود  ممکــن  اینکــه  از  بــود  ناراحــت  ســینا  گفــت: 
ــران  ــدید ای ــیب دیدگی ش ــه آس ــر ب ــورد منج ــن برخ ای
پوریــان شــود. ایــن چیزهــا خیلــی در فوتبــال عجیــب 

نیســت و اتفــاق می افتــد. 
کتــور شــانس ســهمیه  رفیعــی دربــاره اینکــه آیــا ترا
و  کنیــم  بیشــتر  را  تاشــمان  بایــد  گفــت:  دارد، 

بگیریــم.  ســهمیه  انشــاءاهلل 
ســروش در پایــان حرف هایــش هــم دربــاره اینکــه 
ــا  ــد ی ــراج می ش ــا اخ ــه خط ــد روی صحن ــر بای ــا بنگ آی
ــا او بابــت بی احترامــی  عشــوری حــق  ــه و اینکــه آی ن
مــن در  کــه  گفــت  ایــن طــور  باشــد،  ناراحــت  دارد 
ــه  ک ــردم  ک ــم  ــاش ه ــودم و ت ــک نب ــه نزدی آن صحن
خــودم را دور نگــه دارم. البتــه بعــدا زانــوی محمــد 
کــه ضربــه بــدی خــورده  را دیــدم و مطمئــن شــدم 

اســت.
اســت  ممکــن  لحظــه  یــک  در  فوتبــال  در  البتــه   
ضربــان بــاال باشــد و ایــن اتفاق هــا پیــش بیایــد. بــه 
گر  هــر حــال نبایــد صحنه هــای بــد اتفــاق بیفتــد؛ امــا ا
هــم بی احترامــی  خاصــی بــه آقــای بنگــر شــده، مــن 
از طــرف بازیکنــان از ایشــان عذرخواهــی می کنــم؛ 
کــه آقــای بنگــر از بازیکنــان بــزرگ فوتبــال مــا  چــرا 

 هستند.
کــه صحبت هایــش بــا اســتقبال خبرنــگاران  رفیعــی 
طوالنــی اش  ســکوت  دربــاره  بــود،  شــده  مواجــه 
کــه مــن فکــر می کنــم تیــم ملــی بــه  گفــت: از زمانــی 
 جــام ملت هــا رفــت تــا بــه االن هیــچ مصاحبــه ای

 نکردم.
کــه پیــش از جــام ملت هــا بــود   بــا توجــه بــه وقفــه ای 
کــم  کمــک نکردنــد و حتــی خیلــی  خیلی هــا بــه مــن 
لطفــی داشــتند؛ امــا مــن صحبتــی نکــردم. امــا امــروز 
ــه ســر آمــده اســت. فوتبالیســت هایی مثــل  صبــرم ب
ســرباز  کــه   ... و  ماهینــی  شــجاع،  مــن،  بختیــار، 

ــی شــدند.  هســتند، واقعــا قربان
خ  او دربــاره اینکــه دقیقــا چــه اتفاقــی بــرای وی ر
اشــتباه  مــا  می گوینــد  مــدام  اینکــه  گفــت:  داده، 
مــن  خــود  دربــاره  نیســت.  درســت  واقعــا  کردیــم، 
گفتــه شــده، حقیقــت نــدارد؛ امــا بــا  کــه  واقعــا آنچــه 
گفتیــم  کــه داده شــده مــا هــم  توجــه بــه دســتوری 
آمدیــم؛  ســربازی  مقــدس  خدمــت  بــه  و  چشــم 
کــه مــا ملی پــوش  ولــی ایــن را هــم در نظــر بگیریــد 
بودیــم؛ مگــر نــه اینکــه تیــم ملــی مــا بــه هــر چیــزی 
نمی گویــم  مــن  باشــد؟  داشــته  ارجحیــت  بایــد 
ایــن منظــورم نیســت؛  لــج می کنــد.  بــا مــن  کســی 
امــا چــرا از مــا در تیــم ملــی اســتفاده نمی کننــد؟ در 
ــروج  ــازه خ ــد اج ــا بای ــی م ــافرت های خارج ــه مس هم
کتــور، تیــم ملــی، ذوب  بگیریــم و هیــچ فرقــی بیــن ترا
ج وجــود  آهــن و تیم هــای دیگــر بــرای حضــور در خــار
نــدارد؛ امــا بــه مــا اجــازه دعــوت شــدن بــه تیــم ملــی 

نمی دهنــد. را 
کجــا  او ادامــه داد: مــن نمی دانــم ایــن تصمیمــات 
گرفتــه می شــود؛ امــا بایــد بــاز هــم بگویــم چشــم. 
گــر مشــکلی داریــم  گــر اشــتباهی انجــام داده ایــم و ا ا
کــه اشــتباه مــن  گایــه ام از رســانه ها ایــن اســت  مــن 
کــه دقیقــا چــه شــد. مــا  کامــل نگفتنــد. نگفتنــد  را 
هــم ایــن دســتور را پذیرفتیــم؛ چــون فکــر می کردیــم 
گذشــته بــه تیــم ملــی دعــوت می شــویم؛ امــا  مثــل 

این گونــه نشــد.
ــم  کرده ای ــی  ــان را معرف ــا خودم ــه داد: م ــی ادام رفیع
کتــور  کنــون بــا تیــم ترا و خدمتمــان را می گذارنیــم. ا
بــه  مشــکلی  هیــچ  و  رفته ایــم  آســیایی  لیــگ  بــه 
وجــود نیامــده اســت؛ امــا امــروز از مســئوالن فوتبــال 
بازی هــای  تــا  باشــند  مــا  فکــر  بــه  کــه  می خواهــم 
چــون  ندهیــم؛  دســت  از  را  ملــی  تیــم  حســاس 
ــرای تیــم ملــی انجــام بدهیــم.  کاری ب می خواهیــم 
خبرنــگاران  دل  بــه  صحبت هایــش  کــه  رفیعــی 
گفــت: از  گفت وگــو  نشســته بــود، در ایــن قســمت از 
کــه مــا را مثــل پســر  مســئوالن ایــن تقاضــا را داریــم 

خــود بداننــد و مــورد عفــو قــرار دهنــد.
باقی مانــده  میــزان  دربــاره  هــم  او  پایانــی  حــرف 
گفــت:  کتوری هــا  ترا ســتاره  بــود.  خدمتــش 
دقیقــا  امــا  گذشــته؛  خدمتــم  از  ســال  یــک  مــن 
کــه چــه مقــدار از آن باقــی مانــده   مشــخص نیســت 

است.

همگام با ورزش

 فوالدسپاهان  2 ـــ  صبای قم 2
سرویس ورزشی

اصغر قلندری 
ورزشگاه:  شهدای فوالدشهر

گر:  کمتر از هزار نفر تماشا
گل هــا:  )دقیقــه 5( حســین فاضلــی، )دقیقــه 9( لوســیانو پریــر 
ـــ  )دقیقــه 12( فرشــید باقــری،  )دقیقــه 60 ( فریــد  بــرای ســپاهانـ 

کریمــی  بــرای صبــا بهــزادی 
اخطار: سعید قائدی فر و رسول نویدکیا از سپاهان

ــاردو  ــندل، لئون ــد روش ــدی، محم ــان احم ــپاهان:  رحم ــوالد س ف
کرمــی، ســعید قائدی فــر، حســین فاضلــی  پادووانــی، عبــداهلل 
کریمــی   )از دقیقــه 73محــرم نویدکیــا( رســول نویدکیــا، علــی 
حســین پاپــی، محمدرضــا خلعتبــری )از دقیقــه 76 امیــن جهــان 

عالیــان( و لوســیانو پریرا
 سرمربی: ایگور استیماچ

صبــای قــم:  حامــد لــک، فیلیپــه ماچــادو، امیرحســین صادقــی 
محمدامیــن   بهــادری(،  داود   73 دقیقــه  )از  حق جــو  مســعود 
کبــر صادقــی، ابوالفضــل ابراهیمــی  آرام  طبــع، فرشــید باقــری، ا
فریــد  اســامی (،  عبدالکریــم   63 دقیقــه   )از  صادقیــان  پیــام 

قاضــی  محمــد  بهزادی کریمــی  و 
سرمربی: علی دایی 

کادر داوری: محســن ترکــی، محمــد راهــی، حســن انتظــاری و 
روح اهلل شــریفی.

بــازی انفجــاری زردپوشــان اصفهــان و قدرت نمایــی ســپاهان 
10دقیقــه دوام داشــت. نتایــج ناامیدکننــده ســپاهان و فاصلــه 
قهرمانــی  کــورس  از  گذشــته  فصــل  قهرمــان  تیــم  گرفتــن 
گران فوتبــال اصفهــان، به ویــژه هــواداران پروپــا قــرص و  تماشــا
کــرده  متعصــب ایــن تیــم سرشــناس و ریشــه دار را رنجیــده خاطــر 
کــه )کمتــر از 1000هــزار نفــر ( بــرای تماشــای بــازی  اســت تــا جایــی 

دو تیــم صبــای قــم و ســپاهان بــه ورزشــگاه فــوالد شــهر آمــده 
گرفتــن ســپاهان در رده یازدهــم جــدول و تقابــل  بودنــد! قــرار 
گذاشــتن  کنــاره  ح و  مایوس کننــده  بــا تیم هــای نه چنــدان مطــر
حســین فرکــی و تغییــر درحــوزه مدیریــت باشــگاه و جدایی هــادی 
عقیلــی شــرایط بــدی  را بــرای طوفــان زرد آســیا بــه وجــود آورد 
بازی هــای  کشــور و  برتــر  لیــگ  تــا در نتیجه گیــری مســابقات 
قهرمانــان آســیا ضعیــف عمــل کنــد. البتــه عــاوه بر مشــکاتی که 
در ایــن فصــل دامنگیــر تیــم خــوب و پرطرفــدار ســپاهان شــده، 
ضعــف کادر فنــی هــم مزیــد بــر علــت گردید تــا ســپاهان همچنان 
در بحــران روحــی بــه ســر بــرد و نتوانــد ســپاهان همیشــگی باشــد.

ــدارد؟ روش  ــا در فوتبــال مــدرن امــروزی، تغییرشــیوه وجــود ن آی
کتیــک و خســته   کننــده  تا بــدون   بــازی  اتخــاذ  یکنواخــت و 
ایگوراســتیماچ، مربــی تــازه وارد بــه فوتبــال اصفهــان کــه کمترین 
نــدارد،  ایرانــی  تیم هــای  دیگــر  و  ســپاهان  تیــم  از  شــناختیرا 
تیــم بحــران زده ســپاهان را بــه ســر منــزل مقصــود می رســاند؟ 
گذاشــتن عقیلــی، قلــب دفــاع ســپاهان را از  کنــار  اســتیماچ  بــا 
ــه هــر  روی ســپاهان در  ــد. ب ــه عقــب بمان ــا از قافل کار انداخــت ت
ــی و  ــی دای ــتقبال عل ــه اس ــاعد ب ــوی نامس ــنگین و ج ــی س فضای
کــه در رده نهــم جــدول قــراردارد؛ ســپاهان  تیــم صبــای قــم رفــت 
حضــور  شــانس  نه تنهــا  خــود  ضعیــف  نتیجه گیری هــای  بــا 
در جمــع مدعیــان را ازدســت داد بلکــه اینــک بایــد بــه دنبــال 

کــه ســقوط نکنــد. راهــکاری باشــد 
پیــدا  بــرد   3 کــم  دســت  تســاوی،  جــای 6  بــه  گــر  ا ســپاهان 

کــه آب رفتــه را بــه جــوی  می کــرد، می توانســت امیــدوار باشــد 
بــار دیگرامیدوارانــه بازی هــای لیــگ و قهرمانــان  بازگردانــد و 
قــم  صبــای  تیــم  برابــر  تســاوی  قطعــا  کنــد.  دنبــال  را  آســیا 
کــرده و  بحــران تــازه ای را در اردوی زردپوشــان اصفهــان ایجــاد 
گردانش بــه وجــود  چالش هــای جدی تــری بــرای اســتیماچ و شــا
کار را بــرای ایــن مربــی  کنونــی، ادامــه  خواهــد آورد تــا در شــرایط 
گــر مهــرزاد خلیلیــان از مدیریــت باشــگاه  کنــد. مســلما ا ســخت تر 
کنــار گذاشــته نمی شــد و اختافــات ســلیقه  هیئــت مدیره باشــگاه 
مربــی جدیــد  بــا  بازیکنــان  و  نبــود  کادرفنــی  در  تغییــر  باعــث 
ــی  ــادی عقیل ــی  ه ــه جدای ــر ب ــه منج ک ــد  ــدا نمی کردن ــکل پی مش
ــاال  ــا ایــن حــد ب شــود، آمــار شکســت و نتایــج ضعیــف ســپاهان ت
نمی رفــت و ســپاهان قهرمــان، ســپاهان همیشــگی بــود و امــروز 
کنــم دســت نمی گرفــت! رهایــی ســپاهان  کنــم چــه  کاســه چــه 
گذاشــتن فوتبالــی مقبــول، نیــاز  از ایــن تنگناهــا و بــه نمایــش 
کمربنــد میانــی و خــط  دفاعــی  کــردن  بــه تغییــر شــیوه و محکــم 
محمدرضــا  نظیــر  تیــم  ســرعتی  و  تکنیکــی  بازیکنــان  و  دارد 
فاضلــی  حســین  و  پریــرا  لوســیانو  پاپــی،  حســین  خلعتبــری، 
جــوان بــا انگیــزه وآتیــه دار، بایــد در ســایه همــکاری بیشــتر در 
کــه  پاســکاری، نهایــت اســتفاده را از موقعیت هــا و فرصت هایــی 
بــه دســت می آورنــد، ببرنــد. بــه هرتقدیــر ســپاهان بیــش ازهــر 
ــا شــروع  زمــان دیگــری بــه ســه امتیــاز ایــن بــازی نیــاز داشــت؛ ب
ارزشــمند  فوق العــاده  گل  دو  بــه  9دقیقــه  در  خــود  انفجــاری 
ســرعت  ماحصــل  کــه  کــرد  پیــدا  دســت  لوســیانو  و   فاضلــی 

کــه دفــاع صبــا به ویــژه  دقــت و نهایــت همــکاری بازیکنــان بــود 
گذاشــتند و نشــان دادنــد  امیرحســین صادقــی بــا تجربــه را جــا 
کتیــک مشــخص و موثــری باشــد، نتیجــه  گــر تیــم دارای تا کــه ا
مطلــوب حاصــل می شــود؛ امــا ضعــف دفاعــی باعــث شــد تــا 3 
دقیقــه بعــد از گل زیبــای لوســیانو صبــای قم در دقیقــه 12 از یک 
ضربــه ایســتگاهی و ارســال عالــی پیــام صادقیــان و ضربــه ســر 
گل خــود دســت پیــدا بکنــد و اختــاف  فرشــید باقــری بــه اولیــن 
را بــه حــد اقــل برســاند. در ادامــه ســپاهانی ها، موقعیت هــای 
ــفتگی  ــتند از آش ــه می توانس ک ــد  کردن ــدا  ــی پی گلزن ــرای  ــادی ب زی
گل هــای بیشــتری برســند؛ امــا ضربــات نهایــی در  تیــم صبــا بــه 
ــن  ــه رختک ــر 1 ب ــه 2 ب ــن نتیج ــا همی ــم ب ــود و دو تی ــوب نب چارچ

رفتنــد. 
کــه  گردان دایــی  نیمــه دوم حــال و هــوای دیگــری داشــت؛ شــا
گرفتــه و بــرای  معلــوم بــود دســتورات جدیــدی را در رختکــن 
کــرده بودنــد بــا ســرعت بخشــیدن  جبــران عــزم خــود را جــزم 
کــه  فریــد  بــه بــازی بــه خصــوص از جنــاح راســت و از  جایــی 
کریمــی، یــار ســریع و پرتــاش صبــا قــرار داشــت، بــازی  بهــزادی 
ــد؛ ضمــن اینکــه ســپاهانی ها در نیمــه دوم  کردن بهتــری را آغــاز 
دســت  از  دیگــری  از  پــس  یکــی  را  عالــی  موقعیت هــای  هــم 
کــی را روی دســت  گل ایــن بازیکــن  در دقیقــه 60 آب پا دادنــد تــا 
کشــیده شــد.  زردپوشــان ســپاهان ریخــت و بــازی بــه تســاوی 
کــه در دفــاع ضعــف داشــت،  درنهایــت بــازی 2 بــر 0  ســپاهان 
کــرد. تعویض هــای بی موقــع  ــر 2 عــوض  ــا تســاوی 2 ب ــرده را ب ب
اســتیماچ در دقایــق پایانــی بــازی هــم نتوانســت چاره ســاز شــود.

بهترین بازیکن:
فرید بهزادی کریمی  از صبای قم و حسین فاضلی از سپاهان. 

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس

    قدرت نمایی سپاهان 10دقیقه دوام داشت!

انضباطــی فدراســیون  کمیتــه  حســین عبداللهــی، عضــو 
خ داده در دیدار  پرسپولیس  فوتبال در خصوص اتفاقات ر
گــزارش ناظــر بــازی بــه دســت  گفــت: هنــوز  کتورســازی  و ترا
کــه همــه آن را دیدنــد،  مــا نرســیده؛ امــا تصاویــر تلویزیونــی 

گویــای همــه چیــز هســت. بــا توجــه  تقریبــا 
کــه هــواداران پرســپولیس بــه  بــه ســوابقی 
ویــژه در رقابت هــای ایــن فصــل لیــگ برتــر 
شــده  تشــدید  آن هــا  مجــازات  داشــته اند، 
وجــود  آن هــا  محرومیــت  امــکان  حتــی  و 
تــا  را می کنیــم  گــر همــه ســعی خــود  ا دارد. 
محــروم  گرانش   تماشــا حضــور  از  تیمــی  را 

کــه مــردم و هــواداران دچــار  نکنیــم، دلیلــش ایــن اســت 
فوتبال زدگــی نشــوند؛ امــا بایــد جلــوی ایــن رفتارهای زشــت 
نیــز گرفتــه شــود.وی دربــاره متخلفــان ایــن بازی کــه باعث 
تحریــک بیشــتر هــواداران و پدیــد آمــدن آن صحنه هــای 
زشــت شــدند، اظهــار داشــت: بی تردیــد بــا متخلفــان برخورد 

قاطعانــه ای می کنیــم. مــا رفتارهــای غیرورزشــی محســن 
بنگــر و ســینا عشــوری را دیدیــم و طبــق مــاده 65 آیین نامه 
انضباطــی بــا آن هــا برخــورد می کنیــم و ایــن مــاده شــامل 
بنابرایــن احتمــال محرومیــت  نیــز می شــود؛  محرومیــت 
کمیتــه انضباطــی  آن هــا زیــاد اســت. عضــو 
فدراســیون فوتبــال در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــا  ــه ت ــی  ک کم ــی  ــه زمان ــه فاصل ــه ب ــا توج ــه ب ک
آغــاز هفتــه بیســت و ســوم رقابت هــای لیــگ 
ــن دو  ــدور رای ای ــال ص ــا احتم ــت، آی ــر اس برت
بازیکــن تــا قبــل از ایــن هفتــه وجــود دارد، 
گــزارش بــازی بــه مــا رســیده  گفــت: ابتــدا بایــد 
و پــس از آن تشــکیل جلســه دهیــم و پــس از بررســی پرونــده 
کمــی  زمان بــر اســت. بــا توجــه بــه  کــه  کنیــم  رای صــادر 
کمــی  کــه تــا آغــاز هفتــه بیســت و ســوم لیــگ  فاصلــه زمانــی 
برتــر داریــم ســعی می کنیــم رای تخلفــات بنگــر و عشــوری را 

قبــل از هفتــه بیســت و ســوم لیــگ بدهیــم.

مجازات هواداران پرسپولیس تشدید می شود

گــزارش اداره روابــط عمومــی  شــرکت مخابــرات اســتان  بــه 
ویلچــر  بــا  بســکتبال  مســابقات  پایانــی  مرحلــه  اصفهــان، 
کشــور بــه میزبانــی شــرکت مخابــرات اســتان  ســوپر لیــگ برتــر 

مرحلــه  در  امســال  برگــزار می شــود.  اصفهــان 
بــا  بســکتبال  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  پایانــی 
ایثــار  تیــم  چهــار  کشــور  باشــگاه های  ویلچــر 
خوزســتان  حفــاری  قــم،   ماهــان  تندیــس 
آمــل  شــهرداری  و  اصفهــان  مخابــرات  پیــام 
بــه  اســفندماه   21 تــا   19 از  و  دارنــد  حضــور 
میزبانــی اصفهــان در ســالن شــهدای مخابــرات 

کــرد. کســب مقــام قهرمانــی تــاش خواهنــد  ایــن شــهر بــرای 
ــس  ــروی وفا، ریی ــود خس ــور محم ــا حض ــه ب ک ــابقات  ــن مس ای
رییــس  و  اســامی  ایــران  جمهــوری  پارالمپیــک  کمیتــه 
مســئوالن  و  معلولیــن  و  جانبــازان  ورزش هــای  فدارســیون 
ــکاران  ــان، داوران و ورزش ــر، مربی ــا ویلچ ــکتبال ب ــن بس انجم

برگــزار می شــود بــه صــورت زنــده از شــبکه3 ســیما یــا ورزش 
ــت  ــت در روز نخس ــی اس گفتن ــد.  ــد ش ــش خواه ــی پخ همگان
تیــم  تندیــس   ،94/12/19 خ  مــور چهارشــنبه  بازی هــا، 
ماهــان قــم بــه مصــاف شــهرداری آمــل مــی رود 
مخابــرات  شــرکت  تیــم   19 تــا   17 ســاعت  و 
بــا تیــم حفــاری خوزســتان روبــه رو  اصفهــان 
خ  خواهــد شــد. همچنیــن روز پنجشــنبه مــور
شــرکت  تیــم   19 تــا   17 ســاعت   94/12/20
مخابــرات اصفهــان بــا تیــم ملی شــهرداری آمل 
کــرد. دیــدار تیم هــای شــرکت  رقابــت خواهــد 
خ  مخابــرات اصفهــان بــا تندیــس ماهــان قــم، روز جمعــه مــور
94/12/21 ســاعت 10 و 30 دقیقــه تــا 12 برگــزار خواهــد شــد 
و ایــن دو تیــم در دیــدار پایانــی رقابت هــای فصــل 94  لیــگ 
کشــور بــرای  برتــر بســکتبال بــا ویلچــر مــردان باشــگاه های 

کــرد. کســب عنــوان قهرمانــی ایــن فصــل رقابــت خواهنــد 

برگزاری مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر 
کشور به میزبانی مخابرات اصفهان

پیــروزی  بــه  توجــه  بــا  خوزســتان  فــوالد  بازی هــا،  ایــن  برگــزاری  بــا 
باقــی  مســابقات  برگشــت  دور  صدرنشــین  همچنــان  ســایپا  مقابــل 
دور  رده بنــدی  در  توجــه  قابــل  صعــودی  تهــران  اســتقال  مانــد. 
برگشــت داشــت و بــا توجــه بــه تســاوی و باخــت دیگــر باالنشــینان دور 
رتبــه دوم جــدول  بــه  پرســپولیس،  و  از جملــه ســیاه جامگان   برگشــت 

رسید.
اســتقال  از  باالتــر  برگشــت  دور  در  کــه  تهرانــی  خ پوشــان  سر  
جــدول  چهــارم  رتبــه  بــه  پیاپــی  تســاوی های  بــه  توجــه  بــا  بودنــد 
خــود  تیــم  ســر  بــاالی  هــم  را  پدیــده  و  کردنــد  ســقوط  برگشــت   دور 

می بینند.
بــا  امتیــاز  هــم  ســیاه جامگان  و  آهــن  ذوب  تیــم،  چهــار  ایــن  از  پــس   

دارنــد.  قــرار  بعــدی  مقام هــای  در  خ پوشــان  سر
هــم  ســایپا  و  تهــران  نفــت  کتورســازی،  ترا فــوالد،  گســترش 
بنــدی  رده  ایــن  بعــدی  رده هــای  در  امتیــاز   10 بــا  کــدام   هــر 

گرفته اند. قرار 
 اســتقال اهــواز، ملــوان و ســپاهان بدتریــن تیم هــای دور برگشــت لیــگ 

برتــر هســتند.

ادامه صدرنشینی فوالد در دور برگشت

از  کنیــم. بیشــتر بیمــاران  تــا ورزش  تعطیــات فرصــت خوبــی اســت 
کی هســتند. البتــه ایــن بهانــه  کافــی بــرای ورزش شــا نداشــتن وقــت 
اســت و همــه آدم هــا می تواننــد و موظــف هســتند بــرای ورزش وقــت 
ــد مغتنــم  ــوروز را بای ــد. در هــر حــال، فرصت هایــی مثــل ن کافــی بگذارن

شــمرد و قســمتی از آن را بــه ورزش اختصــاص داد. 
سال هاســت بشــر تاثیــر خــوب ورزش بــر جلوگیــری از افزایــش وزن چربی 
 خــون، دیابــت و فشــار خــون را بــه اثبــات رســانده اســت. بــا وجــود ایــن
هــر روز مقــاالت متعــددی دربــاره اثــرات مفیــد فعالیــت بدنــی منتشــر 
کنتــرل دیابــت  می شــود.  تاثیــر ورزش هــای غیر هــوازی بــر پیشــگیری و 
ــروز  ــه دلیــل آرت کــه ب کســانی  ــرای  و افزایــش وزن اثبــات شــده اســت. ب
یــا مشــکات مشــابه، تــوان انجــام ورزش هــای هــوازی مثــل دویــدن 
پیــاده روی یــا دوچرخه ســواری ندارنــد، انجــام ورزش هــای غیر هــوازی 
کــه در منــزل نیــز قابــل  کار بــا وزنــه، فنــر یــا رینــگ ـ  و مقاومتــی مثــل 
گــر بــه صــورت مرتــب و روزانــه بــه مــدت حداقــل 30 تــا  انجــام اســت ـ  ا
60 دقیقــه انجــام شــود، تاثیــرات مثبتــی در حــد ورزش هــای هــوازی بــر 
کنتــرل وزن بــدن و تنظیــم قنــد خــون دارد. البتــه ورزش هــای هــوازی 
 بــه دلیــل ایجــاد شــادابی و بــاال بــردن روحیــه عــاوه بــر فوایــد فــوق
ــگیری از  ــر پیش ــت ورزش ب ــر مثب ــد.  تاثی ــتری دارن ــت بیش ــرات مثب تاثی
ابتــا بــه ســرطان نیــز اثبــات شــده اســت. نتایــج بررســی ها در خصــوص 
ابتــا بــه ســرطان های روده بــزرگ و پســتان مــردان و زنانــی نشــان داد 
کــه روزانــه 30 تــا60 دقیقــه فعالیــت ورزشــی داشــتند بــه نســبت  آن هــا 
کمتــر بــه  کن بودنــد و ورزش نمی کردنــد تــا 40 درصــد  کــه ســا کســانی 

ایــن دو ســرطان مبتــا شــدند. دربــاره ســرطان ریــه نیــز چنیــن نتایجــی 
ســرطان  کــه  کســانی  در  ورزش  ایــن،  بــر  عــاوه  اســت.  شــده  دیــده 
دارنــد و تحــت معالجــه هســتند، باعــث بهبــود و افزایــش طــول عمــر 
ــر مثبــت ورزش در پیشــگیری از ابتــا  ع ســوم، تاثی شــده اســت. موضــو
کــه نشــانه های آن از  بــه زوال عقــل یــا دمانــس اســت . ایــن بیمــاری 
دســت رفتــن حافظــه و تغییــر خلــق اســت، در حــال حاضــر بــه خاطــر 
زیــاد شــدن ســن جامعــه، درصــد قابــل ماحظــه ای از افــراد جامعــه را 
کــرده اســت . تاثیــر مثبــت ورزش ســالمندان در جلوگیــری از ابتــا  مبتــا 
بــه ایــن بیمــاری بــه اثبــات رســیده اســت.  نکتــه مهــم ایــن اســت ورزش 
بایــد روزانــه یــا دســت کم بیشــتر روزهــا انجــام شــود و در تمــام ســال های 
گــذارد. در  زندگــی ادامــه یابــد تــا چنیــن تاثیــرات مفیــدی را بــر جــای 
واقــع، تاثیــر ورزش تــا وقتــی ورزشــکار باشــیم، وجــود دارد و بــا تــرک 
ع بــرای ســنین  کم کــم اثــرات آن محــو می شــود. ایــن موضــو ورزش، 
کــه بیماری هــا بیشــتر شــایع هســتند، اهمیــت اساســی دارد.منبــع:  پیــری 

جــام جــم

فواید ورزش در تعطیالت

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تیم قلعه نویی خسته نبود... سه شنبـــــه  18 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 112 ســـــال دوم       ݡسݒ

جودو
زمــی از کشــور ژاپــن اســت. منشــأ جــودو، هنــر جنگــی تــن بــه تــن  ی ر یــف و یــا راه مالیمــت( هنــر یقــت نرمــی، شــیوهٔ ظر جــودو )بــه معانــی طر
یــخ اســت و در ســال ۱۸۸۲ توســط اســتاد  ســامورایی ها جوجوتســو و ُکشــتی پهلوانــی باســتانی ژاپــن، یــاوارا، بــا بیــش از دو هــزار ســال تار

ی و بــه جامعــهٔ ژاپــن معرفــی شــد. و کانــو پایه گــذار جیگــور



هتل های چهارمحال و بختیاری 
آماده پذیرایی از مسافران 

و گردشگران هستند
اســتان های  از  یکــی  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
کــه هرســاله  کشــور بــه شــمار مــی رود  گردشــگری و توریســتی 

اســت. بســیاری  گردشــگران  و  مســافران  میزبــان 
رییــس اتحادیــه هتــل داران چهارمحــال و بختیــاری نیــز در 
کنــون هتل هــای چهارمحــال  گفــت: هم ا ایــن خصــوص 
مســافران  اســکان  بــرای  کامــل  آمادگــی  در  بختیــاری  و 
داشــت:  اظهــار  رییســی  فریــدون  هســتند.  گردشــگران  و 
چهارمحــال  اســتان  در  اقامتــگاه   ۲۰ از  بیــش  کنــون  هم ا
بــرای  را  خــود  اقامتگاه هــا  ایــن  دارد؛  وجــود  بختیــاری  و 
داشــت:  اظهــار  وی  کرده انــد.  آمــاده  مســافران  اســکان 
از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال  کوهرنــگ  شهرســتان 
پرجاذبه تریــن نقــاط گردشــگری اســتان اســت کــه مســافران 
بســیاری در روزهــای نــوروز راهــی ایــن منطقــه می شــوند 
کامــل بــرای اســکان  و ســه هتــل ایــن منطقــه در آمادگــی 
مســافران هســتند. مدیــر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: بیــش از یــک هــزار 
نفــر از نیروهــای جمعیــت هالل احمــر اســتان چهارمحــال و 
ح خدمات رســانی نــوروزی بــه مســافران  بختیــاری در طــر
فعالیــت می کننــد. محمــد فروغــی ادامــه داد: چادرهــای 
 ۷۰۰ حــدود  حضــور  بــا  مســافران  آمــوزش  و  راهنمایــی 
داوطلــب نیــروی جمعیــت هالل احمــر در نقــاط مختلــف 

اســتان برپــا می شــود. منبــع: مهــر

در بیمارستان مرتاض:

عیادت معاون گردشگری استان یزد 
از گردشگر آمریکایی

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان یــزد بــا 
کــه دو  گردشــگر آمریکایــی  حضــور در بیمارســتان مرتــاض از 

کــرد. روز پیــش جراحــی شــده بــود، مالقــات 
واتســن  آنتونــی  از  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
ــته وارد یــزد شــده بــود  گذش کــه هفتــه  ــی  گردشــگر آمریکای
مرتــاض  بیمارســتان  در  کمــر  دیســک  مشــکل  دلیــل  بــه 
کــه ده ســال قبــل بــه دلیــل عارضــه  یــزد بســتری شــد. وی 
بــه دلیــل  بــود،  آمریــکا عمــل شــده  دیســک در بوســتون 
و  گردیــد  مشــکل  دچــار  مجــددا  طوالنی مــدت  مســافرت 
گرفــت.  توســط دکتــر مهــران مرتــاض تحــت جراحــی قــرار 
وی  حــال  واتســن،  آنتونــی  معالــج  پزشــک  گفتــه  طبــق 
کنــون مســاعد اســت و امــروز  از بیمارســتان مرخــص خواهــد  ا
بــه مالقــات  اســت ســید مصطفــی فاطمــی  گفتنــی  شــد. 
کامــل بــه  وی رفــت و ضمــن آرزوی بهبــودی بــر رســیدگی 

کــرد. کیــد  وضعیــت بیمــار نامبــرده تا

گردشگری

 رقابت 400 دانش آموز اصفهانی 
در دومین جشنواره تبیان

 استان اصفهان 
مدیــر دفتــر اســتان اصفهــان موسســه فرهنگــی تبیــان 
در  اصفهانــی  و دختــر  پســر  آمــوز  دانــش  از حضــور 4۰۰ 
اســتانی  صــورت  بــه  تبیــان  دانش آمــوزی  جشــنواره 
ســیدعلی  داد.  خبــر  اصفهــان  در  روز  دو  مــدت  بــه  و 
حکمت منــش  بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان تنهــا اســتان 
اســت،  اســتانی  جشــنواره  برگــزاری  زمینــه  در  فعــال 
گذشــته، ۱۲۶ تیــم شــامل ۳۰۰  اظهــار داشــت: در ســال 
کــه  کردنــد  دانش آمــوز بــرای ایــن جشــنواره ثبــت نــام 
کشــوری  از ایــن تعــداد ۱۸ تیــم برگزیــده و در جشــنواره 
بــه  نیــز  بعــدی  رده هــای  در  تیــم  و ۱۸  کردنــد  شــرکت 
اضافــه  وی  شــدند.  دعــوت  تهــران  بــه  رایــگان  شــکل 
کــرد: امســال بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب دانش آمــوزان 
پروژه هــای  جشــنواره  دومیــن  مربیــان،  و  خانــواده 
دانش آموزی ۲۰ و ۲۱ اســفندماه در دانشــکده فنی شــهید 
مهاجــر برگــزار می شــود. حکمت منــش بــا اشــاره بــه اینکــه 
دفتــر اســتانی موسســه تبیــان اصفهــان تنهــا دفتــر اســتانی 
کشــوری اســت، افــزود: از ایــن  برگزارکننــده ایــن جشــنواره 
دانــش آمــوزان ۱5۰ نفــر پســر و ۲5۰ نفــر دختــر هســتند. بــه 
گفتــه ایــن مســئول فرهنگــی، ایــن تعــداد در قالــب ۱5۰ 
تیــم دانــش آمــوزی از 5۷ مدرســه پســرانه و 9۳ آموزشــگاه 

کــرد. دخترانــه در قالــب ۱5 تیــم رقابــت خواهنــد 

 کرمانی ها روز بزرگداشت شهدا
گرامی داشتند  را 

ســردار محمدرضا حســنی ســعدی، مدیر کل بنیاد شــهید و 
امورایثارگــران اســتان کرمــان، بــه مناســبت فــرا رســیدن روز 
گفــت: پیــش از ایــن، یــک و نیــم درصــد  بزرگداشــت شــهدا 
مــردم می دانســتند ۲۲ اســفند روز بزرگداشــت شهداســت؛ 
امــا بــا تــالش اصحــاب رســانه ایــن درصــد در ســال 9۲ بــه 
گذشــته بــه ۲5 درصــد جامعــه رســید و امســال  ۱5 و ســال 
پیش بینــی می شــود حداقــل 5۰ درصــد مــردم اطــالع پیــدا 

کننــد ۲۲ اســفند روز بزرگداشــت شــهدا اســت. 
وی افــزود: کشــورهای اروپایــی در حالــی ۱5 ســپتامبر پایان 
کردنــد  گمنــام نام گــذاری  جنــگ جهانــی دوم را روز ســرباز 
ــد و  ــک می گوین ــد تبری ــرباز دارن ــه س ک ــی  ــه خانواده های و ب
کــه آنــان بــرای دفــاع نرفتنــد؛  از ســربازان تجلیــل می شــود 
کردنــد و  کشــور دفــاع  کــه عزیــزان شــهید مــا از  در حالــی 
جــای دارد بســیار قوی تــر از آنــان بــه روز بزرگداشــت شــهدا 
بپردازیــم و توجــه بــه روز بزرگداشــت شــهدا، تقویــت بنیــه 
از  و تجلیــل  و شــهادت  ایثــار  فرهنــگ  ترویــج  و  دفاعــی 

والدیــن و همســران و فرزنــدان شهداســت.

گردشگری

کل میــراث فرهنگــی اســتان  گردشــگری اداره  معــاون 
بــرای حضــور ســه  اینکــه اصفهــان  بیــان  بــا  اصفهــان 
گفــت:  می شــود،  آمــاده  نــوروزی  گردشــگر  میلیــون 
بوم گردی هــا  و  هتل هــا، مهمانپذیرهــا، مســافرخانه ها 
از  پذیرایــی  آمــاده  اســتان  غربــی  و  شــرقی  مناطــق  در 
مســافران هســتند. محســن یارمحمدیــان ، در خصــوص 
گردشــگری اســتان اصفهــان، اظهــار  آخریــن وضعیــت 
اقلیتــی  دارنــد؛  وجــود  گردشــگری  در  اقلیــت  دو  کــرد: 
گاهــی  کــه موازیــن شــرعی را رعایــت نمی کننــد و  هســتند 
گردشــگری  کــه  بــه اخالقیــات پای بنــد نیســتند و اقلیتــی 
ــد و از آن بــه عنــوان نفــوذ  را تهاجــم فرهنگــی می پندارن
یــاد می کننــد. وی افــزود: متاســفانه در ســال94 ایــن دو 
گرفتنــد و  دســته در چنــد مــورد در مقابــل یکدیگــر قــرار 
گردشــگری عالقه منــد هســتند  کــه بــه  کثریــت را  حــق ا
ــر  ــد. البتــه در حــال حاضــر فضــا بســیار بهت کردن پایمــال 
رفــع  خصــوص  در  متعــددی  جلســات  و  اســت  شــده 
مشــکالت برگــزار شــده و مباحــث امنیتــی و انتظامــی در 
خــود محل هــا بــه خصــوص آران و بیــدگل و مرنجــاب 

گــذار شــد. بــه فرمانــداری وا

گردشــگری اســتان اصفهــان ادامــه داد: امــروز   معــاون 
در  درگیــری  و  حجــاب  از  بحث هــا  کــه  خوشــحالیم 
خصــوص  در  و  اســت  کــرده  گــذر  موضوعــی  چنیــن 
حــال  در  مرنجــاب  خصــوص  بــه  کویــری  مناطــق 
پیگیــری مباحــث عمرانــی و بــه خصــوص جاده هــای 

هســتیم. دسترســی 
کــرد: افــراد چــه در جامعــه میزبــان  کیــد   یارمحمدیــان تا
بــه خصــوص هنــگام ســفر  و چــه در جامعــه میهمــان 
فرهنگ هــای  بایــد  روســتایی،  مناطــق  و  کویــر  بــه 
بــه اعتقــاد هــم احتــرام  یکدیگــر را پذیرفتــه و نســبت 
حداقــل بــه  گردشــگری  مشــکالت  تــا  باشــند   قایــل 

 برسد.
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  اســتان  گردشــگری  معــاون 
گردشــگر نــوروزی  اصفهــان بــرای حضــور ســه میلیــون 
مهمانپذیرهــا  هتل هــا،  داد:  ادامــه  می شــود،  آمــاده 
و  شــرقی  مناطــق  در  بوم گردی هــا  و  مســافرخانه ها 

هســتند. مســافران  از  پذیرایــی  آمــاده  اســتان  غربــی 
در  مســافر  جــذب  اولویــت  کــرد:  کیــد  تا یارمحمدیــان 
مســافرخانه ها  و  مهمانپذیرهــا  هتل هــا،  بــا  اصفهــان 

را  تکمیــل ظرفیــت خــود  مــورد  ایــن ســه  گــر  ا و  اســت 
و  اســتیجاری  خانه هــای  آن  از  پــس  کردنــد،  اعــالم 
گرفــت.  ســپس بــاغ فــدک مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
در نــوروز پیــش رو قطعــا ایــن اولویت بنــدی را رعایــت 
و  هتل هــا  اوال  هســتیم  معتقــد  کــه  چــرا  می کنیــم؛ 
مهمانپذیرهــا بــا ســرمایه گذاری افــراد مختلفــی بنــا شــده 
پــس بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری بایــد ابتــدا ظرفیــت 
کنیــم. ثانیــا حمایــت از مــردم  ایــن مکان هــا را تکمیــل 
و احتــرام بــه آن هــا بایــد در اصفهــان در باالتریــن ســطح 
صــورت پذیــرد؛ پــس حتمــا هتل هــا و مهمانپذیرهــا بایــد 

باشــند.  پذیــرای میهمانــان اصفهانــی 
بــه  جلســات  در  دوســتان  امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کرده انــد  اولویت بنــدی پیــش رو حمایــت  از  آرا  اتفــاق 
همیــن  دقیقــا  نیــز  اجــرا  هنــگام  در  کــه  امیدواریــم  و 
گاهــی  داد:  ادامــه  کننــد،  رعایــت  را  اولویت بنــدی 
گرفتــه شــده،  کــه در جلســات تصمیمــی   آمــده  پیــش 
امــا در اجــرا تصمیمــات محقــق نشــده اســت. امیــدوارم 
کــه مــا  خ ندهــد؛ چــرا  کــه ایــن اتفــاق در ســال جــاری ر
اصــال نمی خواهیــم بــرای هتل هــا و مهمانپذیرهایمــان 

کنیــم. ایجــاد  رقیبــی 
خانــه   ۱۰۰۰ بــه  اصفهــان  اســتان  گردشــگری  معــاون 
گفــت: در خصــوص  کــرد و  تاریخــی در اصفهــان اشــاره 
ــه آمــار  خانه هــای تاریخــی موجــود در اصفهــان خیلــی ب
کســی  کــه واقعــا چــه  کــرد. ســوال اینجاســت  کتفــا  نبایــد ا
کســی  کــرده اســت و چــه  ایــن تعــداد خانــه را شــمارش 
کجــا هســتند؟ ایــن در حالــی  می دانــد االن ایــن خانه هــا 
کــه بــی شــک بســیاری از ایــن خانه هــا تخریــب  اســت 

شــده و قطعــا آمــار ایــن تعــداد نیســت.

کل میراث فرهنگی استان اصفهان: گردشگری اداره  معاون 

گردشگر نوروزی خواهد بود   اصفهان، میزبان 3 میلیون 

گفــت: بایــد در  نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان 
کــه بــه دختــران جــوان  مســاجد فضایــی ایجــاد شــود 
هنرهــای آشــپزی، خیاطــی و آرایشــگری آمــوزش داده 
را  فعالیت هایــی  کــرد،  ازدواج  دختــر  وقتــی  تــا  شــود 

آمــوزش دیــده باشــد کــه ســبب کاهــش آمــار 
طــالق شــود؛ از ســویی دیگــر نیــز موجــب 
مســجد  بــا  جــوان  قشــر  بیشــتر  آشــنایی 

شــود.
آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بیســت  در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید 
کانــون  تاســیس  ســالگرد  ســومین  و 

گــر بــرای هنــر  کــرد: هنــر ا فرهنگی هنــری مســاجد اظهــار 
بــه  معطــوف  می بایــد  بلکــه  نــدارد؛  خاصیتــی  باشــد، 
اهــداف و ارزش هــا باشــد. بــه عنــوان نمونــه در مقولــه 
شــعر روایــات مختلــف و بــه ظاهــر متضــادی از جانــب 
کــرم )ص( نقــل شــده اســت، چنانکــه از ایشــان  رســول ا

کثافــت باشــد بهتــر  گــر در ســینه انســان  روایــت شــده ا
کــه بســیار  اســت از آنکــه شــعر باشــد؛ امــا چگونــه منزلــی را 
دوســت می داشــتند، بــه حســان ابــن ثابــت بــه دلیــل 
بازمی گردانــد  عربــی  بــه  را  حبشــی  شــاعر  شــعر  اینکــه 
کار پیامبــر اســالم تنهــا  می بخشــند. ایــن 
بــه ایــن دلیــل بوده که حســان شــعر خــود را 
در راســتای پرداختــن بــه مفاهیــم ارزشــمند 
گرفــت و شــعر او در پرتــو معــارف  کار  بــه 

بیــت )ع( ارزش پیــدا می کــرد. اهــل 
وی بــا بیــان اینکــه اساســا فــرد مؤمــن در 
ایــن  از  بــا هــدف باشــد،  بایــد  امــور  کلیــه 
بــا  آشــنایی  افــزود:  می کنــد،  طــرد  را  بیهــوده  کالم  رو 
ــا خداســت. محــراب مســجد محــل  مســجد، آشــنایی ب
ــتند؛  ــنگر هس ــز س ــاجد نی ــت و مس ــیطان اس ــا ش ــرب ب ح
ــا شــیاطین انــس و جــن کــه محــل جنــگ ب  بــدان معنــا 

 است. 

امام جمعه اصفهان:

هنر باید معطوف به ارزش ها باشد
کارشــناس مذهبــی بــا اشــاره اینکــه بزرگ تریــن درســی 
گرفــت ایســتادگی تــا  کــه از حضــرت زهــرا)س( می تــوان 
گفــت: حضــرت  پــای جــان بــرای حریــم والیــت اســت، 
والیــت مدافــع  شــهید  اولیــن  مرضیــه)س(   زهــرای 

 بود.
ــرا در مراســم روضــه  حجــت االســالم صغی
همــت  بــه  کــه  زهــرا)س(  حضــرت 
مجتمــع  در  رســانه  بســیج  ســازمان 
بــا  اصفهــان  مطبوعاتــی  و  فرهنگــی 
و  قلــم  اصحــاب  نماینــدگان  حضــور 
ضمــن  بــود،  شــده  برگــزار  رســانه ها 

زهــرا)س(  حضــرت  زندگــی  بــه  مختصــری  اشــاره 
بیــان  اســالم  بانــوی  ایــن  ســیره  شــاخصه های  و 
بــا  خــود  زندگــی  کوتــاه  مــدت  در  فاطمــه)س(  کــرد: 
را  علــی)ع(  روحیــات  و  وجــودی  حقیقــت  علــی)ع(، 
درک  و  فهــم  از  دیگــران  کــه  زمانــی  و  می شــناخت 

رفتــار علــی)ع( ناتــوان بودنــد، فاطمــه)س( آن هــا را 
 راهنمایــی می کــرد و بــا خصوصیــات رفتــاری امــام آشــنا 

می ساخت.
می کننــد  ادعــا  افــراد  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از  اســوه پذیری  و  الگوگیــری  در 
شــخصیت ها، زمــان و مــکان عامــل مهــم 
و تأثیرگــذاری اســت، بنابرایــن بســیاری از 
اســوه ها  رفتــاری  قالب هــای  و  اعمــال 
خودشــان  زمــان  و  عصــر  همــان  ویــژه 
بــرای  بعــد،  زمان هــای  در  و  اســت 
دیگــران قابــل اقتــدا و تأســی نیســت بــه 
کــه در ســال های اولیــه ظهــور  عنــوان مثــال افــرادی 
اســالم می زیســتند، نمی تواننــد الگــوی مناســبی بــرای 
ــا دایمــا در  گفــت: تاریــخ در دنی ــان امــروز باشــند،  جوان
حــال تکــرار شــدن اســت و قطــع بــه یقیــن می تــوان 

گرفــت. عبــرت  زمانــه  حــوادث  از  اســاس  برایــن 

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  18 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 112هنرباید معطوف به ارزش ها باشد ســـــال دوم       ݡسݒ

عضو شورای قشر بسیج رسانه استان اصفهان:

دهه فاطمیه، دهه بصیرت  و دفاع از حریم والیت است 

ابالغ رای 
ونده: 333/94      شماره دادنامه: 1129 به تاریخ 94/6/29  مرجع رسیدگی:  کالسه پر
شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهانخواهان: بانک مهر اقتصاد  وکیل: نداسادات 
میرحسینی   نشانی: اصفهان، چهار راه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، 
ساختمان گالری، ط 3، واحد 6  خوانده: مرتضی رضوی دلیگانی  نشانی: مجهول 
ونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم  المکان  با عنایت به محتویات پر
شورا  قاضی  می نماید.رای  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
به  اقتصاد  مهر  بانک  از  وکالت  به  میرحسینی  سادات  ندا  خانم  دعوی  درخصوص 
طرفیت آقای مرتضی رضوی دلیگانی به خواسته مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال بخشی 
به  سپه  بانک  عهده  به   94/1/24 ـ   362832 شماره های  به  چک  فقره  یک  وجه  از 
ونده و بقای اصول مستندات  انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
از  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  در  و محکمه پسندی  و دفاعیات مستند 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به  د ابراز و ارایه ننمو خو
استناد مواد 312 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  26/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
رسید چک موصوف )94/1/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  از تاریخ سر
وز پس از ابالغ قابل  صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم  واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 ر
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان  

34889/ م الف
ابالغ رای 

تاریخ  به   2126 دادنامه:  شماره     94/11/28 تاریخ  به    1429/94 ونده:  پر کالسه 
94/11/29  مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: منوچهر 
وحانی نشانی: اصفهان، خ شیخ طوسی غربی، ک ش ذاکری، پ 33   خوانده: فریناز  ر
ونده و  لیس  نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه       با عنایت به محتویات پر
اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به 
وحانی به  صدور رای می نماید.رای قاضی شورا  درخصوص دعوی آقای منوچهر ر
طرفیت خانم فریناز لیس  به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال وجه یک چک به 
انضمام مطلق  به  بانک صادرات  به عهده  تاریخ 94/6/10  به  شماره های 329034 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان  خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
قانونی نشر در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
لذا  ده  ننمو ارایه  و  ابراز  د  از خو به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  پسندی در مقام 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 312 و 314 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ. د. م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   280/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   16/000/000 مبلغ  
رسید چک  از تاریخ سر الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه  حق 
موصوف )94/6/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع  وز پس  رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان اعتراض  قابل  آن  از  وز پس  ر  و ظرف 20 

 می باشد.
قاضی شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهانـ  34862/ م الف

ابالغ رای 
العاده  فوق  وقت  در  تاریخ 94/11/27  به  تاریخ 94/12/2  به  دادنامه: 2074  شماره 
کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   7 شعبه  جلسه 
ونده کالسه 941109 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به  ذیل تشکیل است و پر

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. محتویات پر
خواهان: احمدرضا دهش آدرس: اصفهان، خ شیخ بهایی، کوچه شهید  نبش پاساژ 
المکان خواسته: مطالبه 5  آدرس: مجهول  نورد  راه  نوتن پالک 2و3  خوانده: حمید 
ریال در خصوص دعوی  هزار  هفتاد  و  میلیون و ششصد  مبلغ چهل  به  فقره چک 
زند عبداهلل  زند حسینعلی به طرفیت آقای حمید راه نورد فر آقای احمدرضا دهش فر
به خواسته مطالبه وجه به میزان چهل میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال موجب پنج 
فقره چک به شماره 17321 به تاریخ 84/6/4 به مبلغ 12/800/000  بعده بانک سپه 
، 275118 به تاریخ 83/7/5 بعهده بانک ملت و مبلغ 3/400/000 و807246 بتاریخ 
83/2/10 صادرات به مبلغ 9/000/000 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
دن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در  تادیه با عنایت به اصل تجریدی بو
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث 
و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
د به نحوی از انحاء  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات  ده و دعوی مطر قانونی ارائه ننمو
ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به 
وحه و صدور  دن خواهان در دعوی مطر گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
آن از ناحیه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون 
د/ اصل  اینکه وجو آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به  و  مدنی 
لت و ظهور بر بقاء دین و  سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استحصاب دین و 
توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و مواد 249 ـ 286 ـ 310 ـ 
311 ـ 314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به 
پرداخت مبلغ چهل میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
دی  و مبلغ  پانصد و هفتاد هزار ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ور
پرداخت  و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست 
خسارت تاخیر تادیه /وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تاریخ های 
رسید چک ها هر یک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین  سر
د در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی  االجرا محاسبه و تعیین می شو
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا  و ظرف بیست ر
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم  از  وز  و سپس ظرف 20 ر
عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهانـ  مریم هاشمی    34853/م الف
ابالغ رای

شعبه  رسیدگی:  مرجع  کالسه: 612/94   تاریخ 94/11/25   به   920 دادنامه:  شماره 
16 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: محمد جمشیدی زاده، اصفهان، میدان 
المکان   ـ مجهول  ، پالک 33    خوانده: شیوا مرادی  و فاضالب  جمهوری، کوی آب 
و 445473/13 پراید   گردشکار: شورا با  در خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خو
ونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی  عنایت به محتویات پر

را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
به  باال  شده  یاد  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  رای 

به   445473/13 ایران  انتظامی پراید  شماره  رسمی به  سند  انتقال  به  الزام  خواسته 
ونده استعالم به عمل آمده  انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت به محتویات پر
و، مالحظه قولنامه های ارائه شده  در از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خو
وحه را وارد وثابت تشخیص داده، لذا به استناد ماده  ازطرف خواهان شورا دعوای مطر
198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 
220و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده شیوا مرادی به حضور 
و به نام خواهان و پرداخت مبلغ  در در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خو
295000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن  صادره غیابی و ظرف بیست ر
قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 16 شورای 

حل اختالف اصفهان ـ زهرا عابدینی   34835/ م الف
ابالغ رای

به تاریخ: 94/9/30 در وقت فوق العاده شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف 
ونده کالسه 752/94 تحت  اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل  نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
زاده،  وین، کوچه شهید معمار اعالم می دارد.خواهان: جهانگیر جهانبازی   اصفهان، پر
پالک 72    خوانده: زینب خدادادی  مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه چک رای 
زند محمد جعفر به طرفیت  قاضی شورادر خصوص دعوی آقای جهانگیر جهانبازی  فر
موجب  ریال    49/700/000 میزان  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  خدادادی   زینب  خانم 
چهار فقره چک به شماره 350133 به تاریخ 93/7/5 و 350137 به تاریخ 93/6/10 
فوالد  ملی  بانک  عهده  تاریخ 93/7/3  به  و 350128  تاریخ 93/5/5   به  و 350132 
شهر به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی 
دن اسناد تجاری/ اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این  بو
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ 
ده و دلیلی بر  قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو پرداخت دین یا ابراء ذمه خو
مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی 
احراز  و  پرداخت صادره  به گواهی عدم  با عنایت  و  بنابر مراتب فوق  فلذا  اند  مانده 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده / صدور آن از  دن خواهان در دعوی مطر ذینفع بو
ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت 
و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در 
د/ اصل سند/ اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در  حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته  ید خواهان دال
دانسته و نظر به قاعده استحصاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257ـ  1258ـ  1284ـ  1286ـ  1321 
ـ 1324 قانون مدنی و مواد 249 ـ 286 ـ 310 ـ 311 ـ 314 تجارت و مواد 198-197-194-
503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و سه میلیون و هفتصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 225000 ریال بابت خسارات دادرسی 
دی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به  و )هزینه های دادرسی و ور
دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه /وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند 
رسید چک ها 93/7/5  ، 93/6/10 ، 93/5/5 ، 93/7/2 هر  دعوی از تاریخ های سر
یک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و 
د در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست  تعیین می شو
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف  ر
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی  انقضای مهلت واخواهی  تاریخ  از  وز  ر  20

دادگستری اصفهان می باشد.قاضی شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان ـ    34839/م الف

دادنامه
ونده: 94-638  شماره دادنامه: 1026 به تاریخ 94/10/20   مرجع رسیدگی:  کالسه پر
نشانی:  شعبانی    وحید  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  هجدهم  شعبه 
اصفهان، خ آپادانا اول، خ محتشم کاشانی، کوچه 30، نبش بن بست دوم گلها، پالک 
12   وکیل: عماد رجائی نشانی: اصفهان، خ نیکبخت، مجموعه اداری نیکبخت، طبقه 
چهارم، واحد 107   خوانده: امید مرادی نژاد   نشانی: تهران، بین رسالت و پاسداران، خ 
وشی مرادی   خواسته مطالبه  گردشکار:  وی بانک سرمایه، مصالح فر وبر بنی هاشمی، ر
ونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم  با عنایت به محتویات پر
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

به  رجائی  عماد  وکالت  با  شعبانی  وحید  دادخواست  خصوص  شورادر  قاضی  رای 
طرفیت امید مرادی نژاد  بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره های 1010/005330 به تاریخ 93/10/20 عهده بانک سرمایه به انضمام خسارات 
مستندات  اصول  مالحظه  تقدیمی و  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خویش به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 ریال و حق الوکاله به عنوان 
رسید چک 93/10/20  خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر

د.قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان  34843/ م الف شعبه خواهد بو
ابالغ رای 

ونده: 94-830   شماره دادنامه: 1107  مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل  کالسه پر
اختالف اصفهان  خواهان: محمد متین گلی  نشانی: اصفهان ـ فلکه ارتش ـ مجمع جهان 
ـ طبقه هم کف    خوانده : مهرانگیز علیرضا زاده  نشانی: مجهول المکان   ـ پالک 11  آرا 
ونده و اخذ نظریه ی  خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی   با عنایت به محتویات پر
مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورادر خصوص دعوای محمد متین گلی به طرفیت مهرانگیز علیرضا زاده 
به خواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 ریال طبق رسید عادی مورخه 93/6/17 به انضمام 
ونده اظهارات خواهان و عدم حضور  با عنایت به محتویات پر مطلق خسارات قانونی 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا 
وحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و  دعوی مطر
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 350/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
بر  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   94/8/5 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
اجرای  عهده  به  اسالمی ایران  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  اعالمی از  نرخ  اساس 
محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
وز پس  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست ر و ظرف بیست ر
عمومی حقوقی  دادگاههای  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  از 

اصفهان می باشد.
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهانـ  وطن خواه  34542/ م الف



تاثیر عجیب 
بازی های فکری بر مغز

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیقــی  نتایــج 
بیــن  از  ســرعت  می توانــد  فکــری  بازی هــای 
خ  کــه در اثــر بــاال رفتــن ســن ر رفتــن طبیعــی مغــز را 
کاهــش دهــد یــا حتــی بخشــی از قــدرت  می دهــد، 

بازگردانــد. اولیــه  حــال  بــه  را  مغــز 
کیمیــای وطــن از مجلــه تایــم، مدیــر یــک  گــزارش  بــه 
ــه  ک ــد  ــری می گوی ــای فک ــی بازی ه ــژه طراح ــز وی مرک
ســاده،  مداخله هــای  برخــی  بــا  می شــود  اینکــه  از 
بســیار  کــرد،  هوشــیارتر  و  قوی تــر  بزرگ تــر،  را  مغــز 
شــامل  مداخله هــا  اســت.این  شــده  شــگفت زده 

و فکــری هســتند. ورزش هــای فیزیکــی 
کــز  کــه یکــی از بزرگ تریــن مرا دکتــر مجیــد فتوحــی 
تحقیــق در خصــوص مغــز را در ایالــت ویرجینیــای 
مغــز،  افــزود:  اســت،  کــرده  راه انــدازی  آمریــکا 
یــک  یــا  ســاختمان  یــک  مثــل  ثابــت،  ســازه ای 
تغییــر  حــال  در  همیشــه  بلکــه  نیســت؛  کامپیوتــر 
را  انــدازه اش  کــه  دارد  را  قابلیــت  ایــن  مغــز  اســت. 
کارایــی آن   افزایــش دهــد و حتــی بــا افزایــش ســن، 

بهتر شود.
ورزش  منظــم  طــور  بــه  میانســالی  در  کــه  افــرادی 
و  همســن  از  ســالم تری  و  بزرگ تــر  مغــز  می کننــد، 
ســاالن خــود در زمــان ســالخوردگی خواهنــد داشــت.
مراقبــه و تمرکــز می توانــد باعــث ســالم نگاه داشــتن 

ــود. ــز ش مغ
کــرد :بعــد از اینکــه متوجــه شــدم مغــز  فتوحــی اظهــار 
زندگــی  میانــی  ســال های  در  همچنــان  می توانــد 
ــه  ک ــردم  ک ــه ایــن فکــر  ــه رشــد خــود ادامــه دهــد، ب ب
کــه  چــرا از ایــن رشــد بــه عنــوان جایگزیــن مغــزی 
اســتفاده مــی رود،  تحلیــل  ســن  افزایــش  اثــر   در 

 نکنیم؟
از ســالخوردگانی  نفــر  وی و همکارانــش روی ۱۲۷ 
داشــتند  ســن  ســال   ۷۰ از  بیشــتر  آن هــا  همــه  کــه 
ع خفیفــی  کردنــد؛ همــه ایــن افــراد دچــار نــو مطالعــه 
ســن  باالرفتــن  اثــر  بــر  کــه  شــناختی  اختــاالت  از 
هنــوز  آن هــا  همــه  امــا  بودنــد؛  می آیــد،  وجــود  بــه 
کارهــای روزمــره خــود را انجــام دهنــد.  می توانســتند 
اختــاالت شــناختی خفیــف می توانــد یکــی از عایــم 

ابتــا بــه آلزایمــر باشــد.
ام  افــراد  ایــن  مغــز  آزمایش هــا،  انجــام  از  قبــل 
کوتاه مــدت،  حافظــه  همین طــور  و  شــد  آی  آر 
حافظــه طوالنی مــدت، قــدرت حســاب و ریاضیــات 
افــراد  ایــن  جهت یابــی  قــدرت  همین طــور  و 

شــد. اندازه گیــری 
فــرد مشــخص  هــر  مغــز  اینکــه مشــخصات  از  بعــد 
شــد، ایــن افــراد تحــت یــک برنامــه ســه ماهــه فشــرده 

ــد. گرفتن ــرار  ــری ق ــازی فک ــن و ب تمری
بخشــی از ایــن برنامــه، شــامل بخش هــای آموزشــی 
کــه چطــور مراقبــه و  گرفتنــد  یــاد  افــراد  ایــن  بــود: 
کــه رژیــم غذایــی  کننــد؛ از آن هــا خواســته شــد  تمرکــز 
اســترس های  کننــد؛ چطــور  را دنبــال  مدیترانــه ای 
را  و چطــور خوابشــان  کننــد  کــم  را  روزمــره  زندگــی 

بهبــود بخشــند.
بازی هــای  انجــام  برنامــه  ایــن  از  دیگــری  بخــش 
ــر اســاس  کــه محققــان بــرای هــر فــرد، ب فکــری بــود 
کــرده  نقــاط ضعــف مغــز آن هــا، بــه طــور جــدا طراحــی 
ع روانــکاوی بــه  بودنــد. ایــن افــراد تحــت یــک نــو
و  داشــتند  قــرار  شــناختی-رفتاری  روانــکاوی  نــام 
بــا  مغــز،  متخصصــان  بــا  جلســاتی  در  همین طــور 
کــه چطــور امــواج مغزی شــان را  گرفتنــد  تمرکــز یــاد 

کننــد و آن هــا را تغییــر دهنــد. رصــد 
نظــر  در  جــدا  طــور  بــه  را  فــرد  هــر  افــزود:  فتوحــی 
گرفتیــم و بــرای آن هــا برنامــه مخصوصــی طراحــی 
کردیــم. بعــد از پایــان ایــن ســه مــاه تمرینــات فشــرده 
گرفتــه  کــه در ابتــدا از ایــن افــراد  تســت های شــناختی 

ــد. ــرار ش ــود، تک ــده ب ش
قــدرت  میــزان  متوســط  طــور  بــه  داد:  ادامــه  وی 
شــناختی ایــن افــراد پنــج تــا ۱۰ درصــد افزایــش پیــدا 
کــرده بــود. بیــش از ۸۰ درصــد افــراد حاضــر در ایــن 
گــروه، پیشــرفت قابــل ماحظــه ای حداقــل در ســه 

داشــتند. شناختی شــان  عملکــرد  از  بخــش 
خــود  ع  نــو در  مشــاهده  و  تحقیــق  ایــن  اینکــه  بــا 
تحقیــق  تیــم  و  می آیــد  حســاب  بــه  کوچــک 
کــدام یــک از تغییــرات  کــه  کنــد  نتوانســته مشــخص 
اعمال شــده در طــول ســه مــاه تاثیــر بیشــتری بــر رشــد 
مغــزی ایــن افــراد داشــته، امــا دکتــر فتوحــی امیــدوار 
را  ایــن تحقیــق بتوانــد پزشــکان  نتایــج  کــه  اســت 
کــه غیــر از راه حل هــای دارویــی، بــه  کنــد  تشــویق 
روش هــای متفاوتــی هــم بــرای ســالم نگاه داشــتن 

بیاورنــد. روی  ســالخوردگان  مغــز 

دانستنی 

پایان وحشت با مرگ مرد خطرناک
که با تیراندازی در خیابان، آرامش شهر را به   مرد مسلحی 

هم ریخته بود، در شلیک گلوله پلیس کشته شد.
گــزارش کیمیــای وطن بــه نقل از ایران، عصر چهارشــنبه  بــه 
کانتــی«  کنان منطقــه ای در »هارفــود  دوازده اســفندماه، ســا
آمریــکا در تمــاس بــا پلیــس از دیوانه بــازی یــک مــرد از درون 
کــه از جانشــان در هــراس  خانــه اش خبــر دادنــد و درحالــی 
کمــک خواســتند. بــا توجــه بــه حساســیت  بودنــد از مامــوران 
موضــوع، تیــم ویــژه بافاصلــه بــه محــل اعــزام شــد و پــس از 
کــره ســعی  اســتقرار در اطــراف خانــه مــرد دیوانــه، ابتــدا بــا مذا
کردنــد؛ امــا در همیــن لحظــات ایــن مــرد  کــردن او  در آرام 
کــه بــا نــام »تراویــس بردلــی«، 36ســاله شناســایی  مســلح 
گشــود و درگیــری آغــاز شــد.  شــده، بــه ســمت مامــوران آتــش 
ایــن محاصــره کــه حــدود دو ســاعت و نیــم به طــول انجامید 
ســرانجام بــا مــرگ مــرد مســلح باشــلیک پلیــس پایــان یافــت. 
تفنــگ  دو  مــرد،  ایــن  خانــه  بــه  ورود  از  پــس  ویــژه  تیــم 
اتوماتیــک و یــک کلــت کمــری پیــدا کردند. براســاس آخرین 
ک بــوده و  گزارش هــا تنهــا قربانــی ایــن حادثــه، مــرد خطرنــا

هیــچ تلفــات جانــی دیگــری نداشــته اســت.

سرقت مرگبار گاوصندوق
گاوصندوق  که برای اجرای نقشــه ســرقت از  کارمند اخراجی 
ــا تاییــد حکــم مجازاتــش  ــود، ب کشــته ب شــرکت، نگهبــان را 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  می شــود.  قصــاص   بــه زودی 
گــزارش قتــل  بــه نقــل از جــام جــم، آذر ســال 9۲ پــس از 
مــردی در یــک شــرکت در محلــه تهرانپــارس ایــن پرونــده 
کــه یــک  تشــکیل شــد. بــا حضــور مامــوران در محــل جنایــت 
شــرکت بــود، مشــخص شــد نگهبــان شــرکت، توســط افــرادی 
ــه  ــان ب کارکن ــه قتــل رســیده و جســد وی در زمــان مراجعــه  ب
کارشــان، در پشــت میــز اتاقــک نگهبانــی و بــا دســتان  محــل 
بســته پیــدا شــده اســت؛ بنابرایــن تــاش بــرای شناســایی 
عامــل یــا عامــان جنایــت آغــاز شــد. تحقیقــات نشــان داد 
گاوصنــدوق حــاوی مبلــغ  قاتــل یــا قاتــان بــا انگیــزه ســرقت 
4۰  میلیــون تومــان پــول نقــد، وارد ســاختمان شــده و پــس از 
گاوصنــدوق بــا اســتفاده  کشــتن نگهبــان، قصــد خارج کــردن 
کــه بــه  از یکــی از خودروهــای نیســان شــرکت را داشــته اند 
ــا وجــود انتقــال آن  گاوصنــدوق و ب ــت بزرگــی و ســنگینی  عل
کار نشــده و محــل  بــه داخــل حیــاط شــرکت، موفــق بــه ایــن 
را تــرک کرده انــد. تجســس ها بــرای شناســایی قاتــل آغــاز شــد 
کــه بــه  و مامــوران بــه یکــی از کارمنــدان اخراجــی ایــن شــرکت 
دلیــل اعتیــاد از شــرکت اخــراج شــده بــود، مظنــون و در نهایت 
موفــق بــه دســتگیری ایــن مــرد شــدند و او را تحــت بازجویــی 
قــرار دادنــد. وی در بازجویی هــا بــه قتــل اعتراف کــرد و گفت: 
» به خاطــر اعتیــاد از شــرکت اخــراج شــده بــودم. بــرای همیــن 
از ســه مــاه قبــل، تصمیــم بــه ســرقت از داخــل شــرکت گرفتم.
تــا اینکــه روز حادثــه، همــراه پســرعمه ام بــا موتورســیکلت بــه 
شــرکت رفتیــم. منتظــر ماندیــم تــا خیابــان خلــوت شــود. بعــد 
 از ورود بــه حیــاط درحالی کــه رضــا بیــرون شــرکت مراقــب بــود
متوجــه شــدم چــراغ اتــاق نگهبانــی خامــوش اســت. بــرای 
گاوصنــدوق رفتــم؛ امــا نگهبــان بیــدار شــد و  همیــن ســراغ 
مــرا دید.بــرای همیــن مجبــور شــدم او را بــه قتــل برســانیم تــا 
ــو ندهــد. پســرعمه ام ضربه هــای مشــت بــه او زد و مــن  مــرا ل
گلــوی او را فشــار دادم تــا دیگــر از حرکــت افتــاد.  گــردن و  نیــز 
گاوصنــدوق را از آن جــا خــارج و بــه  زحمــت  مــا پــس از قتــل، 
کردیــم  کردیــم؛ امــا هرقــدر تــاش  بــه حیــاط شــرکت منتقــل 
نتوانســتیم گاوصندوق را داخل نیســان بگذاریم و تنها پس 
از برداشــتن 4۰  هــزار تومــان پــول نقــد داخــل یکــی از میزهــای 
اتــاق مالــی، از شــرکت بیــرون آمدیــم و از محــل دور شــدیم.«

بــا اعترافــات ایــن مــرد، پســرعمه اش نیــز دســتگیر شــد و 
ــده  ــا اعترافــات متهمــان، پرون کرد.ب ــراف  ــه جــرم خــود اعت ب
کیفــری اســتان  آن هــا بــرای رســیدگی بــه شــعبه ۷۱ دادگاه 
از برگــزاری جلســه محاکمــه،  تهــران فرســتاده شــد. پــس 
قضــات دادگاه متهــم ردیــف اول را بــه قصــاص و زنــدان و 
ــم  ــد. حک کردن ــوم  ــدان محک ــه زن ــز ب ــف دوم را نی ــم ردی مته
کشــور تاییــد و حکــم حبــس نقــض  قصــاص در دیــوان عالــی 
کیفــری محاکمــه  شــد. این بــار متهــم در شــعبه دهــم دادگاه 
گفــت: مــن قبــل  کــه بــا رد اتهــام ســرقت مقــرون بــه آزار  شــد 
ــدارم  ــول ن ــل را انجــام دادم و اتهــام خــود را قب ــرقت، قت از س
ــه  ــه ب ک کشــتیم  ــان را  ــود. فقــط نگهب کار نب و هیــچ آزاری در 
همین دلیــل  بــه قصــاص محکــوم شــدم. قضــات پــس از 
دفاعیــات مــرد اعدامــی  او را به دلیــل ســرقت بــه ده ســال 
زنــدان و ۷4 ضربــه شــاق محکــوم کردنــد که حکــم مجازات 

کشــور تاییــد شــد. در شــعبه اول دیــوان عالــی 

سوءاستفاده معلم یوگا 
از یک هزار دختر 

گرگوریــان بیــووالرو«، 64ســاله یکبــار بــه  متهــم »رومانیــان 
جــرم آزار یــک دختــر زیــر ســن قانونــی در ســال ۲۰۱3 میــادی 
بــه 6 ســال زنــدان محکــوم شــده اســت؛ امــا توانســته از ایــن 
حکــم رهایــی یابــد و بــه رفتارهــای شــیطان گونه خــود ادامــه 
کــه رومانیــان  دهــد. اطاعــات پلیــس فرانســه نشــان می دهــد 
از بیــش از هــزار دختر سوءاســتفاده کــرده و در کاس های یوگا 
آن هــا را فریــب داده اســت. همــه قربانیــان وی شست وشــوی 
ــان و  ــه زن مغــزی شــده اند. رومانیــان در موعظه هــای خــود ب
کــه بــرای تکامــل و رشــد عالــی روحشــان بایــد  گفتــه  دختــران 
بــه خواســته های وی تــن در دهنــد. رومانیــان از بنیانگــذاران 
 ۱99۰ ســال  در  معنــوی  یکپارچه ســازی  در  یــوگا  ســازمان 
میــادی بــوده اســت. در حــال حاضــر پلیــس فرانســه در حــال 
بررســی پرونــده قطــور ایــن متهــم اســت تــا روشــن شــود او را بــه 
ــه؟ وی در ســال های  ــا ن ــد ی ــی بازمی گردانن کشــور خــود رومان
کــرده و بــرای خــود  کشــورهای مختلفــی ســفر  گذشــته بــه 
کــی  کــرده اســت. اطاعــات پلیــس حا پیروانــی جمــع آوری 
اســت متهــم دختــران و زنــان را پــس از فریــب بــه آپارتمــان 
ــا چنــد هفتــه  گذشــت چنــد روز ی ــرده و ســپس پــس از  خــود ب
ــر  کــرده اســت. بناب ــد خــود پــر  ــا پیــروان جدی جــای آن هــا را ب
اســطوره های  فرهنــگ  براســاس  گردان  شــا وی  ادعاهــای 
ــد را  ــد ایــن رون ــی تکامــل بای ج عال ــذر از مــدار گ ــرای  هنــدی ب
ــت  ــوی دس ــر معن ــطوح باالت ــه س ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــی می کردن ط

یابنــد.

حوادث

قصــاب بــا دیــدن ســگی کــه بــه طــرف مغــازه اش نزدیک می شــد، 
کــه دورش کنــد؛ امــا کاغــذی را در دهان ســگ دید.   کــرد  حرکتــی 
ــود: »لطفــا ۱۲ سوســیس و  کاغــذ نوشــته ب گرفــت. روی  کاغــذ را 
کاغــذ بــود.   قصــاب  گوشــت بدیــن«. ۱۰ دالر همــراه  یــه ران 
کیســه ای،  گوشــت را در  کــرده بــود، سوســیس و  کــه تعجــب 
ــت.    ــت و رف گرف ــه را  کیس ــم  ــگ ه ــت.  س گذاش ــگ  ــان س در ده
ــازه  ــتن مغ ــت بس ــی وق ــود و از طرف ــده ب ــکاو ش کنج ــه  ک ــاب  قص
کــرد و بــه دنبــال ســگ راه افتــاد.  ســگ در خیابــان  بــود، تعطیــل 
حرکــت کــرد تــا بــه محــل خــط کشــی رســید. بــا حوصلــه ایســتاد تــا 
چــراغ ســبز شــد و بعــد از خیابــان رد شــد. قصــاب بــه دنبالــش راه 
ــا بــه ایســتگاه اتوبــوس رســید. نگاهــی بــه  افتــاد.  ســگ رفــت ت
کــرد و ایســتاد.  قصــاب متحیــر از حرکت  تابلــو حرکــت اتوبوس هــا 
ســگ منتظــر مانــد.   اتوبــوس آمــد. ســگ جلــوی اتوبــوس آمــد 
کــرد تــا  کــرد و بــه ایســتگاه برگشــت. صبــر  و شــماره آن را نــگاه 
کــرد؛ اتوبــوس  ــاره شــماره آن را چــک  اتوبــوس بعــدی آمــد؛ دوب
کــه دهانــش از  درســت بــود، ســوار شــد. قصــاب هــم در حالــی 
حیــرت بــاز بــود، ســوار شــد.  اتوبــوس در حــال حرکــت بــه ســمت 
حومــه شــهر بــود و ســگ منظــره بیــرون را تماشــا می کــرد. پــس از 
چنــد خیابــان، ســگ روی پنجــه بلنــد شــد و زنــگ اتوبــوس را زد. 
کیســه پیــاده شــد. قصــاب هــم بــه  ــا  اتوبــوس ایســتاد و ســگ ب
کــرد تــا بــه خانــه ای رســید.  دنبالــش.   ســگ در خیابــان حرکــت 
کمــی  عقــب رفــت و خــودش را بــه  گذاشــت و  گوشــت را روی پلــه 
در کوبیــد. ایــن کار را بــاز هــم تکــرار کــرد؛ امــا کســی در را بــاز نکرد. 
ســگ بــه طــرف محوطــه بــاغ رفــت و روی دیــواری باریــک پریــد 
و خــودش را بــه پنجــره رســاند و ســرش را چنــد بــار بــه پنجــره زد و 
بعــد بــه پاییــن پریــد و بــه پشــت در برگشــت.  مــردی در را بــاز کــرد 
کــرد.  قصــاب بــا عجلــه  و شــروع بــه فحــش دادن و تنبیــه ســگ 
بــه مــرد نزدیــک شــد و داد زد: چــکار می کنــی دیوانــه؟ ایــن ســگ 
کــه مــن تــا بــه  یــه نابغــه اســت. ایــن باهوش تریــن سگیســت 
گفــت: تــو بــه ایــن  کــرد و  حــال دیــدم.  مــرد نگاهــی بــه قصــاب 
کــه ایــن  میگــی باهــوش؟ ایــن دومیــن بــار تــو ایــن هفتــه اســت 

کلیــدش را فرامــوش می کنــه.  احمــق 
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اصلــی  بــای  اســترس  گفــت  می تــوان  سرویس  روانشناسی 

کــه در  کســی  زندگــی مــدرن اســت. در واقــع 
یــک شــهر بــزرگ زندگــی می کنــد، همیشــه بــا خطــر اســترس منفــی 
مواجــه اســت و ممکــن اســت بــه وســیله ایــن اســترس ها دچــار 
بیمــاری شــود؛ بنابرایــن زندگــی در شــهر مخصوصــا شــهرهای 
گرچــه دارای مزایایــی اســت، امــا معایــب زیــادی هــم دارد  بــزرگ ا
کــه می تــوان از جملــه ایــن معایــب بــه اســترس های زندگــی در 

کرد. در شــهرها، تغییر و تحول و تنوع بیشــتر اســت و  شــهر اشــاره 
شــهر  در  بیشــتر  هیجان هــای  و  ســرگرمی ها  وجــود  همچنیــن 
گفــت زندگــی در شــهر  می توانــد بــرای افــراد جالــب باشــد؛ امــا بایــد 
کــه در شــهر به خصــوص شــهرهای  اســترس آور اســت و افــرادی 
کوچــک  کنان شــهرهای  از ســا بــزرگ زندگــی می کننــد، بیشــتر 
کیمیــای وطــن  گــزارش   تنهایــی و انــزوا را تجربــه می کننــد. بــه 
کــه در یــک شــهر  بــر اســاس آخریــن مطالعــات انجــام شــده، کســی 
منفــی  اســترس  مشــخص  طــور  بــه  می کنــد،  زندگــی  بــزرگ 
می کنــد  زندگــی  روســتا  در  کــه  کســی  بــه  نســبت  را  بیشــتری 

متحمل می شود.
   ترس و افسردگی

کــه در محیط هــای شــهری زندگــی می کننــد،  بســیاری از افــرادی 
از اســترس و تــرس و همچنیــن افســردگی روزافــزون رنــج می برنــد. 
بیماری هــای  شــهرها  در  شــده  انجــام  برآوردهــای  اســاس  بــر 
آلمــان،  در  روستاهاســت.  از  بیــش  درصــد   4۰ حــدود  روانــی 

شــهرهای بــزرگ ماننــد مونیــخ،  هامبــورگ و برلین یــا فرانکفورت، 
ــوده هســتند و ازدحــام جمعیــت در  ــر ســر و صــدا و آل شــهرهایی پ
کــه شــرایط بــرای زندگــی مــردم  ایــن شــهرها، باعــث می شــود 
کوچــک  در خانه هــای  مــردم  دیگــر  ســوی  از  نباشــد؛  مناســب 
ــه همــه ایــن مــوارد باعــث احســاس ناراحتــی  ک ــد  زندگــی می کنن
ــراد می شــود و ممکــن اســت ســرانجام باعــث  و عصبــی شــدن اف
بیمــاری آن هــا شــود. شهرنشــینان برعکــس روســتاییان حتــی 
بســیاری از همســایگان خــود را نمی شناســند. ایــن بــه معنــی تنهــا 
کــه تنهــا و منــزوی باشــد،  کســی  بــودن مــردم در شهرهاســت و 

بیمــار می شــود. ســریع تر 
مبــارزه  اســترس های شهرنشــینی  بــا  چگونــه می تــوان   

کــرد؟
می کننــد  زندگــی  بــزرگ  شــهرهای  در  کــه  کســانی   همــه 
کــه در معــرض اســترس منفــی هســتند؛ بنابرایــن بایــد  درمی یابنــد 
بــه دنبــال از بیــن بــردن ایــن اســترس باشــند. اســترس می توانــد 

در دوره زمانــی مشــخصی از بیــن بــرود. ایــن می توانــد بــه طــور 
مثــال بــه وســیله یــک پیــاده روی طوالنی مــدت در فضــای ســبز یــا 
بوســیله فعالیت هــای ورزشــی، اتفــاق بیفتــد. فــرد دچــار اســترس 
کنــد و ایــن امــر دو  می توانــد در یــک باشــگاه ورزشــی ثبت نــام 
مزیــت دارد: اینکــه فــرد می توانــد بــا افــراد دیگــری تعامــل داشــته 
کــه ورزش  باشــد و از انــزوا نجــات یابــد و مزیــت دیگــر ایــن اســت 

کــردن باعــث می شــود اســترس او از بیــن بــرود.
  چگونه استرس منفی هشداردهنده می شود؟

کــه در شــهرها  افــرادی  اســترس در  کــه  کارشناســان می گوینــد 
مخصوصــا شــهرهای بــزرگ زندگــی می کننــد ممکن اســت بتدریج 
بــه وجــود آیــد؛ یعنــی اســترس ابتــدا به صــورت جزیــی اســت و 
کــه همــه چیــز آشــفته بــوده و مرتــب  ســپس فــرد احســاس می کنــد 
کیفیــت خــود را از دســت می دهــد و  کم کــم  نیســت. خــواب افــراد 
کــه دیگــر نمی توانــد خــوب بخوابــد. پــس از  فــرد احســاس می کنــد 

آن فــرد احســاس تشــنج و ناراحتــی شــدید می کنــد.

کنترل استرس و افسردگی راه های 
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رییــس  مرتضی هاشــم زاده،  دکتــر    
شهر کرد 
حمید باقری 

و  پزشــکی چهارمحــال  علــوم  دانشــگاه 
بختیــاری ضمــن اشــاره بــه ارتقــای کیفیت و کمیــت در زمینه 
گفــت: از ابتــدای دولــت یازدهــم  بهداشــت و درمــان اســتان 
کــه ماحصــل  کنیــم  کنــون توانســته ایم برنامه هایــی را اجــرا  تا

فعالیت هایمان تحول در بعضی حوزه ها بوده است.
دکتــر   هاشــم زاده افــزود: از ابتــدای دولــت یازدهــم ۷رشــته در 
کردیم  مقاطع فوق  لیســانس و دکترای تخصصی راه اندازی 
و شــاخص ترین فعالیــت در ایــن مــدت، راه انــدازی دانشــکده 
دندانپزشــکی بــا هــدف آمــوزش دندانپزشــکان متبحــر اســت.
کیفــی آمــوزش کــرد: در برنامه هایمــان ارتقــای   وی اضافــه 
اســت  درمانــی  و  آموزشــی  تجهیــزات  و  فضاهــا  توســعه 
بــه ثبــت  را  نیــز 5 پژوهشــکده  آتــی  کــه انشــاءاهلل در ســال 
ــن را در  ــای نوی ــکده فناوری ه ــدازی دانش ــانیم و راه ان می رس

داریــم. برنامــه 
   چهارمحــال و بختیــاری از 1220 تخــت بیمارســتانی 

بهــره می بــرد
اســتان  پزشــکی  علــوم  گفــت:  مرتضــی  هاشــم زاده  دکتــر 
میزبــان ۲ هــزار و 43۰ نفــر دانشــجو در 3۰رشــته مختلــف و 
۸مقطــع متفــاوت اســت و از 6 دانشــکده  و 4مرکــز تحقیقــات 
وی گفتــه  بــه  می بــرد.  بهــره  رشــد  مرکــز  یــک  و   مصــوب 
دارای  حاضــر  حــال  در  وبختیــاری  چهارمحــال  اســتان   
۸بیمارســتان بــا هــزار و ۲۲۰ تخــت فعــال، ۱۱پایــگاه شــهری و 
کــه بــه هم اســتانی های  ۲6 پایــگاه جــاده ای اورژانــس اســت 
کــز  مرا ایــن  بــر  عــاوه  می کنــد؛  خدمت رســانی   عزیــز 
ارایــه خدمــات  بــه  اســتان  خانه هــای بهداشــت در سراســر 
بهداشــتی می پردازنــد. دکتــر   هاشــم زاده آمــار پزشــکان اســتان 
کــرد  را ۱۸۰نفــر پزشــک عمومــی  و ۱۱۰نفــر متخصــص عنــوان 
گفــت: بالــغ بــر ۱6۰۰ نفــر پرســتار در بیمارســتان های اســتان  و 
کــه نزدیــک بــه ۷4۰۰ نفــر پرســنل اداری  فعالیــت می کننــد 
و غیــراداری در ســاختار بهداشــت و درمــان چهارمحــال  و 
مرتضــی  دکتــر  هســتند.  فعالیــت  بــه  مشــغول  بختیــاری 
 هاشــم زاده، دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان را در تیپ بنــدی 
کــه در تیپ بنــدی نظــم  گفــت: از آنجــا  کــرد و  تیــپ 3 عنــوان 

دانشــگاه هایی  ولــی  نــدارد،  وجــود  خاصــی  پارامترهــای  و 
بهره منــد  تخصصــی  رشــته های  از  انقــاب  از  قبــل  در  کــه 
بقیــه  و  کردنــد  اعــام  یــک  تیــپ  دانشــگاه های  را  بودنــد 
دانشــگاه ها را بــا در نظــر گرفتــن تعــداد دانشــجو، عضــو هیئــت 
علمــی   و فضاهــای آموزشــی و درمانــی بــه تیپ هــای ۲ و 3 

کــه اســتان مــا در تیــپ 3 قــرار دارد. کردنــد  تقســیم بندی 
  علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری همچنــان رتبــه 

کشــور را یــدک می کشــد برتــر پژوهــش 
مقام هــای  برخــی  بــه  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  کسب شــده 
کشــور را از  شــهرکرد بــه مــدت ۱۲ســال، رتبــه اول پژوهــش 
در  داشــت:  اظهــار  دکتــر   هاشــم زاده  اســت.  کــرده  خــود  آن 
حوزه هــای دیگــر نیــز، همچنــان فعــال هســتیم و در ســال 

کردیــم. کســب  را  آمــوزش  برتــر  نیــز مقــام  گذشــته 
  مجمــع خیریــن ســامت چهارمحــال و بختیــاری  از  

اســت کشــور  فعال تریــن مجمع هــای 
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از نقــش مهــم خیریــن 
کــرد: بــا توجــه بــه  گفــت و اضافــه  در وضعیــت ســامت مــردم 
دانشــگاه  و  وزارتخانــه  گریبان گیــر  کــه  اعتبــاری  مشــکات 
خیریــن   طریــق  از  اعتبــارات  برخــی   کــه  می طلبــد  اســت، 
کــه خوشــبختانه حــدود ۷۰پــروژه بهداشــتی و  تامیــن شــود 
درمانــی در اســتان توســط خیریــن در حــال ســاخت می باشــد.
ــاران  ــتان بیم ــروژه بیمارس ــک پ ــر ی ــال حاض ــت: در ح گف وی 
خــاص در جــوار بیمارســتان  هاجر بــا حمایــت مالــی  خیریــن 
کــه این بیمارســتان در شــش طبقه  محتــرم در حــال اجراســت 
ــغ بــر ۱5هــزار متــر مربــع در حــال  ــا زیربنایــی بال و ۲5۰تخــت ب

ســاخت اســت.
  علــوم پزشــکی شــهرکرد، 750میلیــارد ریــال از بیمه هــا 

طلبــکار اســت
دکتــر مرتضــی  هاشــم زاده بیشــترین طلــب  را از بیمــه ســامت 
گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و  کــرد و  عنــوان 
بختیــاری تــا پایــان بهمن مــاه ســال جــاری، مبلغــی  بالــغ 
کــه  بــر ۷5۰میلیــارد ریــال از اداره هــای بیمــه طلبــکار اســت 
بیشــترین مبلــغ مربــوط بــه اداره کل بیمــه ســامت و قســمتی 
کل تامیــن اجتماعــی  دیگــر از آن مربــوط بــه طلــب از اداره 

می باشــد و مبلــغ بســیار ناچیــز از بیمه هــای دیگــر اســت.
کــه عهــده دار مدیریــت علــوم  گفتــه وی، متاســفانه زمانــی  بــه 
پزشــکی  علــوم  بدهی هــای  مبلــغ  شــدم،  اســتان  پزشــکی 
کــه توانســتیم بســیاری  مبلغــی معــادل 95۰میلیــارد ریــال بــود 
کــه بیمه هــای  کنیــم و در صورتــی  از ایــن بدهــی را تســویه 
طــرف قــرارداد بــه تعهــدات مالــی خود عمــل کننــد، می توانیم 

ــه صفــر برســانیم. بدهی هــای دانشــگاه را ب
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد زیرســاخت های این 
گفــت: مجموعــه علــوم  دانشــگاه را بســیار ضعیــف دانســت و 
کلیــه زمینه هــا از  پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــد  ــاخت بای ــر س ــن زی ــت؛ ای ــد اس ــف  بهره من ــاخت ضعی زیرس
گیــرد و دولــت می بایــد بــه علــوم  مــورد توجــه دولــت قــرار 
پزشــکی شــهرکرد توجــه ویــژه داشــته باشــد؛ چــون در بســیاری 
مســایل اعم از تعداد بیمارســتان، تعداد پرســنل درمانی مثل 
کمبود مواجه کادر درمانی و ســایر موارد با   پزشــک، پرســتار و 
رضایتمنــدی  اســتان،  در  ســامت  تحــول  نظــام  اســت.   
بــه  زاده  اســت. دکتــر مرتضــی  هاشــم  9۰درصــدی داشــته 
ایــن نظــام  گفــت: در  کــرد و  نظــام تحــول ســامت اشــاره 
کــه مــردم بــرای  آرامشــی را در حــوزه درمــان بــه وجــود آورد 
درمــان بیمــاران خــود از پرداخــت حداقــل هزینــه  رضایــت 
رضایتمنــدی  ح  طــر ایــن  اجــرای  در  توانســتیم  و  داشــته 
کــرد: البتــه  کنیــم. وی اضافــه  کســب   9۰درصــدی را از مــردم 
مثــل  روبــه رو هســتیم؛  نیــز  بــا ضعف هایــی  ح  ایــن طــر در 
کــردن  کــه در حــال مرتفــع  کمبــود دندانپزشــک و برخــی مــوارد 

هســتیم. ضعف هــا  ایــن 

کیمیای وطن:  گفت وگوی اختصاصی با  رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال وبختیاری در 

بهداشت و درمان در چهارمحال و بختیاری متحول شده است

خانه مشروطیت - اصفهان

ـــمـــاره 112 ســـــال دوم                ݡسݒ

تضارب شاخ ها
در تصویــر روبــرو ســیاه کل هایــی را مــی بینید 
کســتان  ل ســهانرای پا کــه در پــارک ملــی ال
ــرای خــوردن غــذا از یــک ظــرف  ــه ب ــا عجل ب
جمــع شــده انــد. شــاخ هــای ایــن ســیاه کل 

ــت. ــود آورده اس ــی رابوج ــر جالب ــا تصوی ه
کــه بــر روی  شــاخ برجســتگی تیــزی اســت 
از  و  کــرده  رشــد  پســتانداران  از  بعضــی  ســر 
پوششــی  بــا  اســتخوانی  داخلــی  قســمت 
کراتیــن و دیگــر انــواع پروتئیــن تشــکیل  از 

شــده.
کــه ناخن هــای دســت  جالــب اســت بدانیــد 
منقــار  و  پــر  هســتند.  شــاخ  جنــس  از  پــا  و 
از  نیــز  خزنــدگان  بــدن  پولــک  و  پرنــدگان 

می شــوند. ســاخته  شــاخی  مــاده ای 
گونــی  گونا جانــوران شــاخدار اســتفاده های 
از شــاخ می کننــد از جملــه دفــاع از خــود در 
بــا  رقابــت  و  و  شــکارچی  جانــوران  مقابــل 
گونــه خــود در هنــگام جفــت  دیگــر اعضــای 

یابــی.
از بعضــی انــواع شــاخ انواعــی از ســاز بــادی 

ماننــد شــوفار ســاخته می شــود.

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
راه های کنترل استرس و افسردگی

-« حدیث روز  »-
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بدهیــد و بــا یکدیگــر پیونــد داشــته باشــید.
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