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وزنامه ای برای همه ر

لبالو« کیلو آ  نگاهی به فیلم »50 
 ساخته مانی حقیقی

دور همی 
مانی حقیقی

در تعطیالت نوروز 95

اظهار شگفتی
  گردشگران خارجی 

از امنیت زیاد اصفهان 57

کره؟          قدرت نظامی و مذا
فــردای  دنیــا،  »فــردای  بگوینــد  بیاینــد  بعضی هــا  »اینکــه   
گــر از  کــره اســت، فــردای موشــک نیســت«، ایــن حــرف ا مذا
گــر از  گاهــی اســت؛ ا گفتــه شــده باشــد، خــب ناآ گاهــی  روی ناآ
گفتــه شــده باشــد، خیانــت اســت. چطــور ]چنیــن  گاهــی  روی آ
گــر چنانچــه نظــام جمهــوری اســامی  چیــزی[ ممکــن اســت؟ ا
بــه دنبــال علــم بــرود، بــه دنبــال فنــاوری بــرود، بــه دنبــال 
گــون تجــاری  گونا کارهــای  کــره  سیاســی بــرود، بــه دنبــال  مذا
کــه همــه  این هــا الزم اســت - امــا قــدرت  و اقتصــادی بــرود - 
کــردن نداشــته باشــد   دفاعــی نداشــته باشــد، توانایــی دفــاع 
تهدیــد  را  او  کذائــی   فزرتــی  دولــت  ]هــر[  و  بی َســروپایی  هــر 
کار را نکردیــد مــا موشــک می زنیــم؛  گــر فــان  ا کــه  می کنــد 
مجبوریــد  باشــید،  نداشــته  دفــاع  امــکان  شــما  گــر  ا خــب 
اهــل  از مداحــان  بــا جمعــی  کنیــد.« در دیــدار  عقب نشــینی 
بــه  کــه  رهبــری  مقــام معظــم  بــا  و طهــارت  بیــت عصمــت 
مناســبت والدت باســعادت دخــت نبــی مکــرم اســام، حضــرت 
ــه فرمایشــات مهمــی  فاطمــه زهــرا)س( انجــام شــد، معظــم ل
کــه جملــه مهــم فــوق، یکــی از نــکات آن اســت. گرچه  داشــتند 
ع  گفتــه و موضــو پــس از ایــن فرمایــش عــده ای بــر آن شــدند تــا 
کننــد یــا از آن رویگــردان  ح شــده را بــه نوعــی اصــاح  مطــر
ع اشــاره ای - هــر  شــوند و ... امــا بــه دلیــل اهمیــت موضــو
گفت وگــو مطلــب  کــره و  کوتــاه - خواهیــم داشــت. مذا چنــد 
جدیــدی نیســت و ســابقه آن شــاید بــه قرن هــا پیــش بازگــردد. 
وجــود  نــزاع  و  درگیــری  جــا  هــر  اصــوال  و  جنــگ  کمااینکــه 
کــره نیــز بــوده اســت. لکــن  گفت وگــو و مذا داشــته، بحــث و 
ــا  ــت و قطع ــم اس ــد، مه ــی را بپیمای ــه جهت ــو چ گفت وگ ــه  اینک
کــه از قــدرت دفاعــی بیشــتری برخــوردار اســت و  هــر طرفــی 
امتیــاز  کــره  مذا در  توانــد  مــی  دارد،  بیشــتری  نظامــی  تــوان 
کنــد  بهتــری بگیــرد و در واقــع منافــع بیشــتری را نصیــب خــود 
گــر اهــل حــق باشــد، مــی توانــد حقــوق خــود و جامعــه اش را  و ا
کنــد و هیچ گونــه باجــی ندهــد و طــرف مقابــل را ســر  احقــاق 

گــر ضعیــف و ناتــوان باشــد... عقــل آورد و ا

94، سال پرافت و خیز 
سکه طال

 20 نقش مهم  زنان 
در اقدام و عمل به 

اقتصاد مقاومتی      

 فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین

کشید  را به چالش 

 شایعه  خوش یمن 
برای خودروسازان داخلی

وکیل مدافع بابک زنجانی:

16 فروردین، رای بابک 
زنجانی ابالغ می شود
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خودروسازان 

خواندنی

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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4

یکا در اجرای برجام  ی بر بی اعتمادی ملت ایران به آمر دلیل دیگر

2

اوباما: اجازه معامالت با ایران 
از طریق نظام بانکی را نمی دهیم 

زاینده رود تا خرداد  میهمان کشاورزان خواهد بود

کرد: کیمیای وطن بررسی 

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )1394،6458(

روابط عمومی   شرکت گاز استان اصفهان

رشکت ملی گاز ایران 
رشکت گاز استان اصفهان 

سهامی خاص کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات مشترکین  1- موضوع مناقصه: انجام خدمات 
ک پذیری، حســابداری فــروش، خدمــات  عمومــی و نصــب، جابجائــی  بدهــکار، مکانیــزه نمــودن اطاعــات مشــترکین، اشــترا

کنتــور و رگوالتــور در ســطح منطقــه 3 اصفهــان، بهارســتان و توابــع آنهــا  و جمــع آوری 
2- میزان تضمین شرکت در مناقصه منطقه 3: 1/300/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( 

3- میزان تضمین شرکت در مناقصه بهارستان: ۶۵۰/000/000 )ششصد و پنجاه میلیون ریال( 
 

گاز استان اصفهان  گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت  ۴- نام و نشانی دستگاه مناقصه 
کثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ ۵- مهلت اعالم آمادگی: حدا

گاز اســتان اصفهــان بــه  کســب اطاعــات بیشــتر بــه پایــگاه اطــاع رســانی الکترونیکــی شــرکت  گــران مــی تواننــد جهــت  مناقصــه 
آدرس :www.iets.mporg.ir ،www.nigc-isfahan.ir یــا بــا شــماره تلفــن هــای ۵-۳۶۲۷۱۰۲۱-۰۳۱ امــور قــرار دادهای 

گاز اســتان اصفهــان تمــاس حاصــل فرماینــد. شــرکت 

نوبت اول 

کد فراخوان : ۱۴۴۳۷۰8

کد فراخوان : ۱۴۴۳۷۱۳

موســم  آفتــاب،  و  آســمان  و  زمیــن  شــادمانی  روز  نــوروز، 
شــکفتن و جوانــه زدن اســت. نــوروز، سرشــار از آغــاز اســت 
و امســال نیــز مقــارن شــدن ســال نــو بــا میــاد فخــر دو عالــم، 
بــه  متفــاوت  هوایــی  و  حــال  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت 

نــوروز 95 بخشــید. 
و  طبیعــت  فصل هــای  بــا  همســو  اصفهــان  خــاق  شــهر 
لبــاس  کهــن ایرانــی،  در راســتای پاسداشــت ایــن میــراث 
از  متفــاوت  پذیرایــی  آمــاده  و  کــرد  در  بــه  تــن  از  کهنــه 
بــرای  برنامه ریــزی  مــاه  شــش  شــد.  نــوروزی  میهمانــان 
پذیرایــی متفــاوت از مســافران نــوروزی اصفهــان، همــراه 
فقیــه  ولــی  نماینــده محتــرم  بــا حمایت هــای همه جانبــه 
در اســتان، اســتاندار و فرمانــدار اصفهــان، سیاســت گذاری  
همدلــی  همــکاری،   ، شــهر  اســامی  شــورای  پشــتیبانی  و 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره هــای  هم افزایــی   ،
گردشــگری، آمــوزش و پــرورش، دادگســتری، راه  دســتی و 
مرکــز  ســیمای  و  صــدا  حکومتــی  تعزیــرات  شهرســازی،  و 
اصفهــان،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مدیریــت  اصفهــان، 
فرماندهــی نیــروی انتظامــی ، پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
و  اســتان  اصنــاف  اتــاق  هال احمــر،  جمعیــت  اســتان، 
تمامــی نهادهــا و دســتگاه ها، همچنیــن تــاش شــبانه روزی 
تمامــی  و  جانشــین ســتاد هماهنگــی ســفر شــهر اصفهــان 

گــرم  میزبانــی  مهم تــر  همــه  از  و  ســتاد  ایــن  کمیته هــای 
بــود. اصفهانــی  عزیــز  همشــهریان 

قــوت   آنــان خســته نباشــید و خــدا  بــه  بــه همیــن ســبب  
کــه در شــرایط فعلــی، فرجامــی بــه نیکویــی و  گویــم  مــی 
بــه  برداشــت.  در  مســافران  و  گردشــگران  رضایتمنــدی 
عنــوان شــهردار شــهر خــاق اصفهــان، برخــود الزم می دانــم 
از  کم نظیــر  اســتقبال  در  شــهیدان  شــهر  فهیــم  مــردم  از 
گــر اصفهــان  کنــم. بی گمــان ا گردشــگران نــوروزی قدردانــی 
نــوروزی  بــه پیشــواز مســافران  پــر  بــا دســتی  در ســال 95 
آمــد، بــه پشــتوانه تیمــی هماهنــگ و همــدل بــوده اســت؛ 
ــد  ــه بای ک ــی  ــار زمان ــا ایث ــا تــاش شــبانه روزی و ب ــه ب ک تیمــی 
بــه خانــواده اختصــاص می یافــت، شــرایطی متفــاوت و ویــژه 

کشــور  بــرای پذیرایــی از میهمانــان نصف جهــان از سراســر 
کــرد. مهیــا 

ــش  ــت و آرام ــایه امنی ــات در س ــیرین ترین لحظ ــاختن ش   س
ــد  ــی و لطــف خداون کاری ایــن نیروهــای انقاب ــدا ــا ف تنهــا ب

متعــال امکان پذیــر بــود. 
بــارز  تبلــور و نمــود  ســتاد تســهیات ســفر شــهر اصفهــان، 
از  پذیرایــی  در  را  اصفهــان  شــهر  در  همزبانــی  و  همدلــی 
میهمانــان نــوروزی بــه منصــه ظهــور رســاند و نصف جهــان 
اســتقبال  بــه  هیجــان  جهــان  یــک  بــا  جدیــد  ســال  در 
مســافران نوروزی شــتافت و مســافران خشــنودتر از هر ســال 

کردنــد. تــرک  را  اصفهــان 
اجــرای صحیــح  برنامه ریــزی دقیــق و  بــا  آغــاز ســال 95   
همــراه  بــه  رضایت بخــش  نتیجــه ای  لــذا  و  بــود  همــراه 
کــردن شــعار  بــرای اجرایــی  داشــت. ایــن مهــم، مبنایــی 
خواهــد  قــرار  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  ســال 
بــرای  آغــازی جهادگونــه  تیــم مدیریــت شــهری  و  گرفــت 
کــردن منویــات مقــام معظــم رهبــری و مطالبــات  اجرایــی 

گرفــت. خواهــد  پیــش  در  را  اصفهــان  والیتمــدار  مــردم 

دکتر مهدی جمالی نژاد
شهردار اصفهان

گرم همشهریان نوروز متفاوت اصفهان با تالش شبانه روزی تیمی همدل و هماهنگ و میزبانی 

یادداشت شهردار اصفهان 

ادامه در صفحه

دی
آبا

ف 
نج

ی 
طان

سل
ضا 

 : ر
س از

عک
 / 

طن
ی و

میا
کی



کره؟          قدرت نظامی و مذا
ادامه از صفحه یک: 

و از نیــروی انســانی قــوی و ابــزار پیشــرفته تهــی 
خ دشــمن بکشــد  باشــد و نتوانــد قــدرت خــود را بــه ر
بــه یقیــن بــه زانــو درخواهــد آمــد و نمی توانــد بــه 
حقــوق خــود دســت یابــد. اینکــه خــدای تعالــی در 
کریــم بــه مســلمانان می فــر مایــد: »واعــدوا  قــرآن 
لهــم مااســتطعتم مــن قــوه«، رمــز و رازش در همیــن 
اســت؛ واال از همــان اول بایــد مســلمانان بــه جــای 
بــاز می کردنــد و  را  کــره  راه مذا جهــاد و شــهادت، 
آمادگــی جنگــی و ...  لشــکر و  در جهــت تشــکیل 
ــا امــروز  گــر چنیــن می شــد، آی حرکــت نمی کردنــد و ا
کــه خالــی از  از اســام چیــزی مانــده بــود؟  آیــا ملتــی 
قــدرت نظامــی  اســت می توانــد از مــال و ســر زمیــن 
کنــد یــا اینکــه  کنــد و در امنیــت زندگــی  خــود دفــاع 
امنیــت در ســایه قــدرت و توانایــی دفاعــی حاصــل 

می گــردد؟ 
توانمنــدی  حاصــل  امنیــت  کــه  اســت  بدیهــی 
بایــد  امــروز  و  اســت  ملتــی  هــر  دفاعــی  نظامــی  و 
نظامی دنیــا  ابــزار  پیشــرفته ترین  بــه  مســلح  مــا 
ــا در ایــن دنیــای بــی منطــق قدرتمنــدان   باشــیم ت
عــزت  بــا  و  باشــیم  داشــته  حیــات  حــق  بتوانیــم 

کنیــم.  زندگــی 
 بــه قول ســعدی علیه الرحمه: 

گر راحــت جهان طلبی   » بــرو قوی شــو ا
کــه در نظــام طبیعــت ضعیــف پایمــال اســت«             

کــه قــوی بــودن  کامــا عقلــی اســت   ایــن امــری 
ضامــن بقــای انســان اســت و ضعــف، نــا بودکننــده 
هــر  بــه  و  روز   هــر  کــه  دنیایــی  ایــن  در  و  اســت 
را تهدیــد  اســتکباری دیگــران  بهانــه قدرت هــای 
تــا  بــود  بــه جنــگ و حملــه می کننــد، بایــد قــوی 
امــکان وجــود و حضــور داشــت و در ایــن شــرایط 
گــر مــا  کــرد. راســتی ا بــا آرامــش و امنیــت زندگــی 
کــه امــروز  قــوی نبودیــم، دشــمن بــا مــا اینگونــه 
ــی از  ــل خیل ــا مث ــرد ی ــل می ک ــد، عم ــورد می کن ــر خ ب
گرفتــار جنــگ و نــا بســامانی  کشــورهای دیگــر مــا را 
خبــری امنیــت  از  و  می کــرد  عقب ماندگــی   و 

 نبود؟ 
ابزارهــای  از  یکــی  کــره  مذا سیاســی،  فرهنــگ  در 
دربــاره  ابــزار.  نــه،  تنهــا  و  اســت  دیپلماســی 
و  دارد  وجــود  اتفاق نظــری  دیپلماســی  کاربــرد 
شــمرده  کــره  مذا بــا  متــرادف  کــه  اســت  ایــن   آن 

می شود. 
کــره حصــول بــه توافق اســت  کــه منظــور مذا از آنجــا 
متقابــل  گذشــت  متضمــن  علی االطــاق  توافــق  و 
بنابرایــن دیپلماســی را می تــوان تــن در دادن بــه 
گذشــت های متقابــل در امــور سیاســی بین المللــی 
کشــور  کــه منافــع اساســی و امنیــت یــك  کــرد  تعریــف 
پیــش  بــه  انــدازد،  خطــر  بــه  آنکــه  عــوض  بــه  را 
کــه قــدرت  می بــرد و ایــن زمانــی اتفــاق می افتــد 
ــی  کس ــا  ــد. طبع ــار باش ــده در اختی ــی  و بازدارن نظام
کــره( مخالــف نیســت؛ امــا ایــن  بــا ایــن راهــکار )مذا
کــره احســاس  کــه طــرف مذا زمانــی اتفــاق می افتــد 
قــدرت در مقابــل طــرف خــود نکنــد، بلکــه بــرای 
او  قــدرت  و  باشــد  قایــل  توانایــی  و  قــدرت  او 
دشــمن  تعبیــری  بــه  و  ندانــد  خــود  از  کمتــر  را 
کــره  مذا امــکان  واال  باشــد؛  آمــده  عقــل  ســر  بــر 
برســاند خــود  حــق  بــه  را  طــرف  هــر  کــه   موفــق 

 نیست. 
کــه تنهــا در صورتــی عظمــت یــك  طبیعــی اســت 
کــه قــدرت نظامــی  ملــت و دولــت حفــظ می شــود 
آن ملــت جایــگاه مناســب خــود را در نظــام سیاســی 
حمایــت  و  پشــتیبانی  بــا  کــه  زیــرا  باشــد؛  یافتــه 
می تواننــد  کشــورها  کــه  اســت  نظامــی  قــدرت 
و  جدیــت  بــا  را  خــود  ملــی  هدف هــای  و  منافــع 
و  کننــد  تعقیــب  بین المللــی  صحنــه  در  قاطعیــت 
همچنیــن غالبــا بــه وســیله قــدرت نظامــی اســت 
بــه  کــه راه حل هــای نهایــی در سیاســت خارجــی 
گــر ملتــی بخواهــد منافــع سیاســی  دســت می آیــد و ا
نظــر  از  بایــد  نمایــد،  تحصیــل  دنیــا  در  را  خــود 

باشــد. قــوی  نظامــی 
گــر ملتــی بخواهــد منافــع ملــی خــود را از   بــه یقیــن ا
ــاز هــم  کــره )دیپلماســی( بــه دســت آورد، ب راه مذا

بایــد از نظــر نظامــی قــوی باشــد.
و  اطمینــان  زمینــه  کــه  اســت  نظامــی  ابــزار  ایــن 
از  کــره  مذا امــکان  و  دیپلماســی  بــرای  را  ثبــات 
قاعــده  ایــن  و  می کنــد  فراهــم  را  قــدرت  موضــع 
کــه  اســت  واضــح  اســت.  دقیقــی  ضابطــه  و 
دولتــی  هیــچ  نظامــی،  قــدرت  بی پشــتوانه 
مقاومــت  غیرقابــل  فشــارهای  تحــت  گــر  ا
دادن  از  نمی توانــد  گیــرد،  قــرار  تهدیدهــا  و 
خــودداری خــود  منافــع  بــه  زیان بــار   امتیازهــای 

کند.  
بایــد  دشــمن  نظامــی   تــوان  ایــن  بــه  البتــه   
می شــود  اشــتباهی  دچــار  واال  باشــد  گاه  آ
مشــکل آفرین و  مضــر  طرفیــن  بــرای   کــه 

 است. 
یــک  بقــای  اساســی  قــدرت نظامــی، شــرط  پــس 
نه تنهــا  البتــه  اســت.  ملــت  و  حکومــت  دولــت، 
در جنــگ، بلکــه در زمــان صلــح هــم ایــن قــدرت 
می ســازد  قــادر  را  آن  و  دارد  را  نقــش  همــان 
کنــد و  سیاســت های بازدارندگــی مؤثــری را دنبــال 
کــره اســت و هــم  لــذا امــروز و هــر زمــان، هــم روز مذا

بــودن. قدرتمنــد  روز 

سر مقاله 

 20 نقش مهم  زنان 
 در اقدام و عمل به اقتصاد 

مقاومتی                                                           

ــا   تنهــا راه تــداوم انقــاب و مبــارزه ب
مدرس دانشگاه

جوادقاسمی

کفــر و دفــاع از جبهــه حــق از  جبهــه 
عنــوان  بــه  زمــان  ایــن  در  عزیزمــان  رهبــر  ســوی 
گردیــد. ایــن  ــی مشــخص  ــک وظیفــه دینــی و مل ی
پشــتوانه  بــا  آموزه هــای دینــی  از  برگرفتــه  وظیفــه 
کــه بــه یقیــن  ســال ها تجربــه علمــی  و عملــی اســت 
همچــون  جهــادی  حرکــت  ایــن  در  مــردم  آحــاد 
ــدای  ــه ن ــد پاســخ مثبــت ب ــاع مقــدس بای دوران دف
ــه  ــا ب ــد ت کنن ــا  ــی نقــش ایف ــه خوب ــی امــر داده و ب ول
خــود  آخــرت  و  دنیــا  ســعادت  و  مقــدس  اهــداف 
نایــل شــوند. در ایــن میــان، نقــش زنــان همچــون 
گــر از مــردان بیشــتر  دوران انقــاب و دفــاع مقــدس ا
کمتــر نیســت .در ایــن نوشــتار در پــی پاســخ  نباشــد، 
چگونــه  زنــان  کــه  هســتیم  پرســش  ایــن  بــه 
می تواننــد نقــش خــود را در ایــن دوران سرنوشــت 
ــت  ــته در خدم ــرده و ناخواس ک ــا  ــی ایف ــه خوب ــاز ب س

کفــر قرار نگیرند.  جبهه 
زنان می توانند:

1-ابعــاد و اهــداف اقتصــاد مقاومتــی را شــناخته و 
ــوند. ــد ش ــه آن پایبن ــاور ب ــاد و ب در اعتق

بــا  را  جامعــه  و  خانــواده  روحی روانــی  2-امنیــت 
فضــای  ســازی  ســالم  بــرای  بیشــتر  کدامنــی   پا

نماینــد. تقویــت  مــردان  کار  و  کســب 
و  واردات  در  را  کشــور  تأمل برانگیــز  3-رتبــه  

دهنــد.  تغییــر  آرایشــی  لــوازم  مصــرف 
لــوازم خانگــی خارجــی  از  اســتفاده  کاهــش  4-در 
بــه تولیــد داخلــی و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان 

کننــد. کمــک  کشــور  ایــن 
کاهــش اســتفاده از موادغذایــی مشــکوک و  5-در 
ــی همچــون برنــج ، چــای، میوه جــات  ــر خارج مض
یــاری  کشــور  ایــن  محــروم  کشــاورزان  بــه  و... 

رســانند.
درون  در  اســامی   زندگــی  ســبک  احیــای  6-در 
کاهــش تجمــات و تشــریفات زایــد، نقــش  منــزل و 

کننــد. اصلــی را ایفــا 
بدگویــی  و  ایرانــی  کاالهــای  از  تبلیــغ  7-بــا 
عمومــی  فرهنــگ  خارجــی  ُبنُجــل  کاالهــای  از 
و  اســتقال  بــه  و  اصــاح  را  ازخودبیگانگــی   غلــط 

کننــد. کمــک  جوانــان  خودبــاوری 
8-بــا پرهیــز جــدی از آرایش هــا و جلوه گری هــای 
کاهــش  و  طــاق  آمــار  کاهــش  عمومــی  بــه 
کمــک  آن،  از  ناشــی  بحران هــای  و  اضطراب هــا 

. ینــد نما
روحیــه  تقویــت  و  فرزنــدان   تربیــت  9-در 
کاردســتی ها،  طریــق  از  اســتقال  و  خودبــاوری 
کارهــای زندگــی  کــردن آنــان در  نقاشــی ها و ســهیم 
در  را  بزرگــی  ســهم  آنــان  نازپروردگــی  از  پرهیــز  و 

نماینــد. ایفــا  مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  عمــل 
از  پرهیــز  و  مانــدن  ریحانــه  بــرای  تــاش  10-بــا 
ژســت  و  بی جــا  نمایش هــای  و  بــازی  قهرمــان 
آورده،  پاییــن  را  ازدواج  ســن  گرفتــن،  مردانــه 
کارآمــدی نجــات  جوانــان را از زندگــی مجــردی و نا

. بخشــند
ــودجو  ــراد س ــرای اف ــی ب ــود از بردگ ــات خ ــا نج 11-ب
شــأن  در  کــه  را  اجتماعــی  شــغل های  از  بســیاری 
کــرده تــا  گــذار  آن هــا نیســت، بــه مــردان جــوان وا
زمینــه ازدواج آن هــا فراهــم شــده و خــود آن هــا نیــز 

از ایــن مســئله بهــره منــد شــوند.
12-بــا پذیــرش مدیریــت اجرایــی و نقــش محــوری 
و  داخلــی  مدیریــت  بــه  تنهــا  خــود،  همســران 
کننــد تــا مســیر فرزنــدان و  تربیتــی خانــواده بســنده 

نشــود. کشــیده  انحــراف  بــه  خانواده هــا 
در  مــردان  بــه  دادن  مشــورت  از  پرهیــز  13-بــا 
ــه قــدرت  ــزرگ اقتصــادی و اجتماعــی، ب کارهــای ب
کمــک  ریســک پذیــری و جرئــت و جســارت آنــان 

کننــد.
گــری در محیــط  14-بــا پرهیــز از آرایــش و جلــوه 
کار مفیــد خــود را بــه خوبــی  کار و جامعــه اســامی، 
تــاش  و  رشــد  و  آمــدی  کار  مانــع  و  داده  انجــام 

نشــوند. دیگــران 
تــر،  کــم  »مصــرف  مقــدس  ایــده  قناعــت  15-بــا 
اجرایــی  خانــواده  در  را  بیشــتر«  بازدهــی  بــرای 

. کننــد
دیگــر  تعامــات  و  بــه خواســتگاران  پاســخ  16-در 
کار و تــاش مفیــد اولویــت قایــل  بــرای رزق حــال و 

شــوند.
17-امــوال خــود و همســر و ســهم خانــواده را بــه 
ج  خــار تولیــد  مســیر  از  آالت  زینــت  و  طــا  شــکل 
کــه فقــط بــرای خــود نمایــی و چشــم و هــم  نکننــد 

شــود. چشــمی  اســتفاده 
مهمــی  همچــون:  مســایل  شــدن  معقــول  18-در 
ع جهیزیــه، مهریــه و مراســم ازدواج و  نــو ارقــام و 
کــردن ایــن موضوعــات از وضعیــت بحــران ج   خــار

کنند. بــه طور جــدی و عملی اقدام 
ارث،  )حقــوق،  خــود  آمدهــای  در  حفــظ  19-بــا 
بــودن  اضافــه  صــورت  در  و...(   هدایــا   ، مهریــه 
کارهــای  در  را  آن هــا  ضــروری،  هزینه هــای  بــر 
کارگیرنــد. تولیــدی و در قالــب عقــود اســامی  بــه 
20-تقویــت خاقیت هــا و نوآوری هــای هنــری 

در فنــون مختلــف زندگــی.

یادداشت 

فرمانــده ســپاه صاحــب الزمان)عــج( اســتان اصفهــان 
کیــد بــر اینکــه انقــاب اقتصــادی ضــرورت نظــام  بــا تا
گفــت: معنــای پافشــاری و  جمهــوری اســامی  اســت، 
کــه ملــت ایــران  گفتمان ســازی برجــام 2 و 3 ایــن اســت 
ملــت مظلــوم  از  ارزش هایــش چــون دفــاع  و  اصــول  از 
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بردارد.بــه  دســت  فلســطین 
در  دیــروز  صبــح  ســلیمانی،  غامرضــا  ســرتیپ  ســردار 
ــان  ــد و پیم ــد عه ــور تجدی ــه منظ ــه ب ک ــداران  ــع پاس جم
کــرده  پیــدا  حضــور  اصفهــان  شــهدای  گلســتان  در 
بودنــد، ضمــن تبریــک ســال جدیــد، ســال نــو را همــراه بــا 
موفقیت هــای روز افــزون بــرای نظــام جمهــوری اســامی 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کــرد.  آرزو  رهبــری  هدایت هــای   بــا 
اینکــه  ســال 95 از ســوی رهبــری بــه نــام  ســال اقتصــاد 
گفــت:  مقاومتــی اقــدام و عمــل  نامگــذاری  شــده اســت، 
بیانــات امــام خامنــه ای در جمــع مــردم در حــرم رضــوی 
تبییــن  کــه  بــود  راهبــردی  ســال،  روز  نخســتین  در 
ع مهــم اقتصــاد مقاومتــی بــرای آحــاد جامعــه،  موضــو
شــاه بیــت آن بــود. فرمانــده ســپاه صاحــب الزمان)عــج( 
کیــد بــر اینکــه رهبــر معظــم انقــاب  اســتان اصفهــان بــا تا

ع مهــم حربــه دشــمنان،  در ایــن ســخنرانی بــه موضــو
کاذب پیــش پــای  کــردن یــک دو راهــی  مبنــی بــر القــا 
کــه دشــمنان و  کردنــد  ملــت ایــران اشــاره و خاطرنشــان 
برخــی از  داخلی هــا  در ایــران در صــدد هســتند تنهــا راه 
کــرات و تنظیــم برجــام2 و 3 جلــوه  ایــران را ادامــه مذا
از  پــس  افــراد  از  ای  عــده  کــرد:  تصریــح  وی  بدهنــد. 
کــه دنیــای فــردا،  کردنــد  آزمایش هــای موشــکی بیــان 
کــه رهبــر معظــم  کــره و بــدون موشــک اســت  دنیــای  مذا
انقــاب پاســخ ایــن جریــان خــاص را دادنــد؛ معتقدیــم 
کشــور، از ســوی جریــان فتنــه  کــه ایــن جریــان در درون 
گفتمــان  تقویــت و هدایــت می شــود. ســلیمانی افــزود: 
کــه در پاســخ  بــه بعضــی  ســازی راهبردهــای رهبــری 
کــه ریشــه در  تفکــر لیبرالیســتی دارد  از تفکراتــی اســت 
از  اســت،  تســلیم  و  ســازش  القــای  صــدد  در  دایمــا  و 
بیــان  بــه  ادامــه  در  وی  اســت.  بســیجیان  وظایــف  
مختصــری از فرمایشــات رهبــری در روز اول فروردیــن 
دربــاره چرایــی نامگــذاری شــعار ســال 95 پرداخــت و 
کــه درصــدد تزریــق تفکــر خــاص بــه  کســانی   کــرد:  ابــراز 
افــکار عمومــی  و نخبــگان جامعــه مبنــی بــر ایــن هســتند 

کننــد ملــت ایــران بــر ســر دو راهــی قــرار دارد  کــه وانمــود 
کنــد  و ملــت ایــران بایــد یکــی از ایــن دو راه را انتخــاب 
ــا آمریکاســت، در صــدد  ــاط ب ــه یکــی از ایــن راه هــا ارتب ک
آمریــکا هســتند. فرمانــده ســپاه  تحقــق سیاســت های 
کــرد:  عنــوان  اصفهــان  اســتان  الزمان)عــج(   صاحــب 
کنــار آمــدن بــا آمریــکا،  بــه اســتناد فرمایشــات رهبــری 
کنــار  گــواه تاریــخ،  یعنــی قبــول تحمیل هــای آن  و بــه 
کــردن از  اصولــی  آمــدن بــا آمریــکا  بــه معنــای صــرف نظــر 
اذعــان  وی  می کنیــم.  پافشــاری  برآن هــا  کــه   اســت 
کشــور تندتــر  کــرد: متاســفانه امــروز عــده ای در داخــل 
بالســتیک   موشــک های  قبــال  در  آمریــکا   مواضــع  از 
کــه  احتیاجــی  ح  می کننــد  ایــران صحبت هایــی را مطــر
قــدرت  تدریجــا   و دشــمن  نیســت  هیــچ  موشــک  بــه 
دفاعــی ایــران تشــکیل ســپاه قــدس و ســپاه پاســداران 
ســوال اســامی  زیــر  اصــول  را  قوانیــن  مطابقــت   و 
کــرد:  اقــدام و عمــل  ــان بیــان  ــرد. ســلیمانی در پای  می ب
زمینه ســاز  حقیقــت  در  مقاومتــی  اقتصــاد  عرصــه  در 
کــه باعــث خــروج موفقیت آمیــز  انقــاب اقتصــادی اســت 

مــا از پیــچ تاریخــی می شــود.صاحب نیــوز

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

انقالب اقتصادی، یعنی اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی

 فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی  ایــران از تهدید یک 
نفتکــش ایرانــی توســط یکــی از ناوهــای ائتــاف خبــر داد و 
گفــت: ایــن اقــدام، توســط ناوگــروه نداجــا قاطعانــه پاســخ 

داده شــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از باشــگاه خبرنــگاران  گــزارش  بــه 
ارتــش  کل  فرمانــده   - صالحــی  عطــاءاهلل  ســید  جــوان، 
مراســم  در  دیــروز  صبــح   - اســامی  ایــران  جمهــوری 
اســتقبال رســمی  از ســی و هشــتمین ناوگروه نیروی دریایی 
جمهــوری اســامی  ایــران در منطقــه یکــم نداجــا اظهــار 
دانشــجویان  تنهــا  دریایــی،  افســر  دانشــجویان  داشــت: 
کــه ماموریت راهبــردی را در دوره  نیروهای مســلح هســتند 

دانشــجویی تجربــه می کننــد. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ماموریــت راهبــردی برگرفتــه از فکــر 
ــا  ــان ب ــجویان همس ــروزه دانش ــزود: ام ــت، اف ــردی اس راهب
کســب تجربــه دریایــی  فرماندهــان، بــه ســرعت در حــال 

هســتند. 
کیــد بــر  کل ارتــش جمهــوری اســامی  ایــران بــا تا  فرمانــده 
گاهــی دریایــی یــک فرصــت اســت، خاطرنشــان  اینکــه آ
در  کــه  فرامنطقــه ای  و  منطقــه ای  ناوهــای  کــرد: 

خلیج فــارس و تنگــه هرمــز حضــور دارنــد، ســیادت ندارنــد؛ 
زیــرا قوی تریــن ناوهــا و تجهیــزات در ایــن منطقــه از ایــن 

کــه دچــار آســیب شــوند، هــراس دارنــد. 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد: ای ک ــان  ــی خاطرنش ــکر صالح  سرلش
کــه نیروهــای ایرانــی بــا اتــکا بــه تــوان و دانــش داخلــی و 
ــی دور  ــرزمین اصل ــا از س ــاحل، مایل ه ــت از س ــدون حمای ب

شــده و بــه انجــام ماموریــت می پردازنــد. 
بــرای  خلیج فــارس  از  گــذر  و  حضــور  داد:  ادامــه  وی   
گفتــه خودشــان  نیروهــای نظامــی  فرامنطقــه ای بــر اســاس 

اســکورت چندالیــه صــورت می گیــرد.  بــا  همــراه 
بــه  بــا اشــاره  ارتــش جمهــوری اســامی  ایــران   فرمانــده 
ایرانــی  نفتکش هــای  از  یکــی  پیــش  چنــدی  اینکــه 
قــرار  تهدیــد  مــورد  ائتــاف  عضــو  نــاو  یــک  توســط 
ناوگــروه  توســط  اقــدام  ایــن  کــرد:  بیــان  بــود،  گرفتــه 
در  و  گرفــت  قــرار  برخــورد  مــورد  نداجــا  هشــتم  و  ســی 
مــورد  مذکــور  نفتکــش  کــه  شــد  گفتــه  آن هــا  بــه  پاســخ 
اســامی  ایــران نظامــی  جمهــوری  نــاوگان   حمایــت 

 اســت.  صالحــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا بیــان 
اینکــه آمــوزش خــوب اعتمــاد بــه نفــس ایجــاد می کنــد 

کــرد: ایمــان، تــداوم و حفــظ اعتمــاد بــه نفــس را  اضافــه 
می بخشــد.  تضمیــن 

نیــروی  راهبــردی مختــص  کلمــه  اینکــه  بیــان  بــا   وی 
گفــت: صابــت ایجــاد شــده توســط نداجــا  دریایــی اســت، 
موجــب عــزت ملــی اســت و همــه ایــن قــدرت برگرفتــه از 

قــدرت رهبــری اســت. 
اطاعاتــی  ناوگــروه  هشــتمین  و  ســی  می شــود  اضافــه   
جمهــوری  نــاو  از  متشــکل  نداجــا  آموزشــی  و  عملیاتــی 
اســامی  نقــدی و ناوهــای پشــتیبانی کننده بوشــهر و الوان 

بازگشــتند. کشــور  بــه  از 75 روز دریانــوردی  پــس 

کرد: ح  سرلشکر صالحی مطر
کید بر مقابله قوای سه گانههشدار نیروی دریایی ارتش به ناو ائتالف در خلیج  فارس   تا

 با قاچاق
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت: قوای ســه گانه 
کارگیرنــد  کاال بــه  بایــد تمــام تــوان خــود را بــرای مقابلــه بــا قاچــاق 
و نبایــد هیــچ دســتگاه و نهــادی در ایــن ارتبــاط مســتثنی باشــد.
در  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی،  حســین علی 
سیاســت های  اجــرای  بــر  کیــد  تا اســامی  بــا  شــورای  مجلــس 
و  مقننــه  قــوای  و  دولــت  گفــت:  کشــور  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
کاال  قضاییــه بایــد تمــام تــوان خــود را بــرای مقابلــه بــا قاچــاق 
گیرنــد و هیــچ نهــاد یــا دســتگاهی نبایــد از ایــن مســئله  کار  بــه 
کاال، خــروج ارز از کشــور را  مســتثنی باشــد. وی ادامــه داد: قاچــاق 
کاال بــه کشــور و بیــکاری از دیگــر ثمــرات  بــه دنبــال دارد و واردات 
برنامــه کمیســیون  اســت. عضــو  کشــور  بــه  کاال  قاچــاق   ســوء 
ســرگردان  منابــع  اظهارداشــت:  مجلــس  محاســبات  بودجــه 
زیــادی در داخــل کشــور داریــم. دولــت بایــد اعتمــاد مــردم را جلــب 
گرفتــه  کار  کنــد تــا ایــن ســرمایه ها در بخــش تولیــد و خدمــات بــه 
شــود و اطمینــان الزم بــرای ســرمایه گذاری توســط مــردم بایــد 
کشــور  ایجــاد شــود تــا ایــن منابــع ســرگردان در جهــت توســعه 
کــرد:  گرفتــه شــود. حاجی دلیگانــی در پایــان خاطرنشــان  کار  بــه 
ــا تأمیــن  ــد تحــول جــدی در رابطــه ب در بخــش صنعــت نیــز، بای
نقدینگــی ایجــاد شــود و در بخــش کشــاورزی نیــز ارایــه تســهیات 

گیــرد. فــارس ارزان تــر بــه ایــن بخــش بایــد مدنظــر قــرار 

وجــود  بــا  تحریم هــا  برخــی  تــداوم  بــه  اذعــان  بــا  آمریــکا  رییس جمهــور 
ــان خــود  ــکا به همــراه همتای ــه داری آمری گفــت: وزیــر خزان اجرایی شــدن برجــام 
کــرد  کــره بــا ایــران بــرای شــرکت ها شــفاف خواهنــد  کشــور دیگــر طــرف مذا در 5 

کــه در واقــع چــه معاماتــی بــا ایــران مجــاز اســت. 
کــه کشــورش  گفــت  کیمیــای وطــن از تســنیم، رییــس جمهــور آمریــکا  گــزارش  بــه 
کنــد تجــارت آســان تری  کمــک  ــه شــرکت های خارجــی  ــا ب ــرد ت ک ســعی خواهــد 
کــه ایــران  بــا ایــران داشــته باشــند؛ امــا تهــران نیــز بایــد بــه آن هــا اطمینــان دهــد 
کــه در پایــان یــک  ک اوبامــا  گــذاری اســت. بــارا مــکان امنــی بــرای ســرمایه 
نشســت دو روزه امنیــت هســته ای در آمریــکا ســخن می گفــت به طــور ضمنــی 
گذشــت  کــرد. بــا وجــود  بــه عــدم  لغــو عملــی برخــی تحریم هــا علیــه ایــران اذعــان 
بیــش از دو مــاه از اجرایــی شــدن برجــام، مهم تریــن بخــش تحریم هــا یعنــی 
تحریم هــای بانکــی هنــوز بــه قــوت خــود باقــی اســت و روابــط بانکــی ایــران 
کارشناســان،  بــا بانک هــای بــزرگ دنیــا بــه حالــت عــادی بازنگشــته اســت. 

علــت  را  ایــران  دالری  تحریــم  حفــظ  و  بانکــی  تحریم هــای  بــودن  پیچیــده 
می داننــد.  ایــران  بــا  روابــط  ازســرگیری  بــرای  خارجــی  بانک هــای  بی میلــی 
کــه بــا خطــر مجــازات  گفــت: شــرکت های خارجــی پــس از ســال هایی  اوبامــا 
کنــون الزم اســت بــه  شــدید به دلیــل نقــض تحریم هــای ایــران روبــه رو بودنــد، ا
ــو، وزیــر  گفــت: جــک ل کننــد. او همچنیــن  ــا ایــران عــادت  ع همــکاری ب موضــو
کــره  کشــور دیگــر طــرف مذا خزانــه داری آمریــکا به همــراه همتایــان خــود در 5 
واقــع چــه معاماتــی  کــه در  کــرد  بــرای شــرکت ها شــفاف خواهنــد  ایــران  بــا 
گفــت: چنــد مــاه طــول می کشــد تــا  بــا ایــران مجــاز اســت. وی در عیــن حــال 
کننــد.  ــا ایــران اطمینــان خاطــر پیــدا  شــرکت های خارجــی نســبت بــه معاملــه ب
ــد از  ــازه ده ــدارد اج ــر ن ــورش در نظ کش ــت:  گف ــه  ــکا در ادام ــور آمری ــس جمه ریی
طریــق نظــام بانکــی آمریــکا بــا ایــران معامــات دالری انجــام شــود و شــرکت های 
خارجــی می تواننــد از طریــق بانک هــای اروپایــی بــا ایــران همــکاری داشــته 
از بی میلــی بانک هــای خارجــی  ایــران  گایه هــای  بــه  بــا اشــاره  باشــند. وی 

کــه ایــران عنــوان  گفــت: برخــی نگرانی هایــی را  ــا ایــران  بــرای احیــای روابــط ب
کــرده اســت، مــا بــا تعامــل بــا ایــران در حــال حــل و فصــل آن هــا هســتیم. وی در 
ع از طریــق معامــات دالری  کــه بــه ایــن موضــو گفــت: الزم نیســت  عیــن حــال 
گفــت: ایــران هــم بایــد بــه شــرکت های خارجــی ایــن  بپردازیــم. اوبامــا همچنیــن 
گــذاری اســت.  کشــور محــل امنــی بــرای ســرمایه  کــه ایــن  اطمینــان را بدهــد 
کــرد و بــا اشــاره بــه آزمایــش  وی بــه پایبنــدی ایــران بــه توافــق هســته ای اذعــان 
کــه ایــران ســیگنال هایی را  گفــت:  روح ایــن توافــق می طلبــد  موشــکی ایــران 
ــدارد دســت  ــر اینکــه در نظــر ن ــه جامعــه جهانــی و شــرکت ها بفرســتد، مبنــی ب ب
کــه می توانــد شــرکت ها را بترســاند.  بــه اقدامــات تحریــک آمیــز بزنــد؛ اقداماتــی 
کیــد دارد تــوان موشــکی خــود را صرفــا بــا اهــداف دفاعــی توســعه  دهــد  ایــران تا
ع بــرای هــر ملــت اســت، بــدون  و بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت، مهم تریــن موضــو
توســعه  را  خــود  موشــکی  تــوان  کشــورهای خارجــی  گرفتــن خواســت   درنظــر 

می دهد.

دلیل دیگری بر بی اعتمادی ملت ایران به آمریکا در اجرای برجام 

اوباما: اجازه معامالت دالری با ایران از طریق نظام بانکی را نمی دهیم 

وکیل مدافــع بابــک زنجانــی از ابــاغ رأی 230 صفحــه ای 
موکلــش در روز 16 فروردیــن مــاه توســط دادگاه خبــر داد. 

ــاغ رأی  ــی از اب ــک زنجان ــع باب ــنا: وکیل مداف ــزاری ایس خبرگ
230 صفحــه ای موکلــش در روز 16 فروردیــن مــاه توســط 

دادگاه خبــر داد.
کــرد: 16 فروردیــن مــاه بــرای  کوهپایــه زاده اظهــار  رســول 
یادداشــت بــرداری از رأی 230 صفحــه ای زنجانــی به دادگاه 

می رویــم و یادداشــت برداری از رای آغــاز می شــود.
و دادگاه  بــود  زمان بــر خواهــد  امــر  ایــن  افــزود: قطعــا  وی 
مســاعدت الزم را خواهــد داشــت تــا مــا بتوانیــم رأی صــادره را 
کنیــم و پــس از ابــاغ  کامــل مطالعــه و یادداشــت  بــه صــورت 
کامــل، 20 روز فرصــت داریــم تــا اعتــراض  رأی بــه صــورت 

کنیــم. خــود را تقدیــم دادگاه 
را  اعتراضــی خــود  یــادآور شــد: قطعــا الیحــه  کوهپایــه زاده 
دیــوان  نیــز  تجدیدنظــر  مرجــع  و  می کنیــم  دادگاه  تقدیــم 

کشــور اســت. عالــی 
کــه موکلــش در ایــام عیــد  وکیــل  مدافــع زنجانــی یــادآور شــد 
بــه مرخصــی نیامــده اســت. بــه گــزارش ایســنا، پرونــده بابک 
ــرار  ــی در ســال 94 در دادگاه انقــاب مــورد رســیدگی ق زنجان
گرفــت و منجــر بــه صــدور حکــم اعــدام بــرای ســه متهــم ایــن 

پرونــده شــد؛ البتــه رای صــادره قطعــی نشــده اســت.
گفت وگــو  ســخنگوی قــوه قضاییــه نهــم دی مــاه 1392 در 
بــا خبرنــگار حقوقــی ایســنا از بازداشــت بابــک زنجانــی خبــر 
داد؛ امــا از عناویــن اتهامــات او چیــزی نگفــت و در مرحلــه 
تحقیقــات مقدماتــی بــودن پرونــده را علت این امر دانســت.
ســرانجام دفتــر ســخنگوی قــوه قضاییــه مهــر مــاه ســال 94 
کــرد: دادگاه رســیدگی بــه پرونــده بابــک زنجانــی و دو  اعــام 
متهــم دیگــر پرونــده، موســوم بــه فســاد نفتــی 11 مهرمــاه بــه 
صــورت علنــی در شــعبه 15 دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی 

صلواتــی برگــزار می شــود.
در اولیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده بابــک زنجانــی، قرائت 
کیفرخواســت 237 صفحــه ای آغــاز شــد و جلســه دوم دادگاه 

12 مهــر مــاه و جلســه ســوم کــه در تاریــخ 13 مهرماه برگزار شــد 
کیفرخواســت ســه متهــم ایــن پرونــده اختصــاص  بــه قرائــت 

یافت.
عمومــی  دادســرای  ســوی  از  صــادره  کیفرخواســت  طبــق 
 و انقــاب تهــران، اتهامــات بابــک زنجانــی عبــارت اســت 
از طریــق اخــال در نظــام اقتصــادی  فــی االرض  از افســاد 
ــی نفــت، بانــک مســکن و  کاهبــرداری از شــرکت مل کشــور، 
تامیــن اجتماعــی، پولشــویی، جعــل 24 فقــره اســناد بانکی و 
صورت حســاب های بانکــی، جعــل حواله هــای ارزی، جعــل 

دســتور انتقــال بیــن بانک هــا.
کیفرخواســت صــادره، اتهامــات »م.ش« متهــم  بــر اســاس 
نظــام  اخــال در  از طریــق  فــی االرض  افســاد  ردیــف دوم، 
ملــی  شــرکت  از  کاهبــرداری  در  مشــارکت  اقتصــادی، 
ــوده و  کاهبــرداری ب ــران، مشــارکت در پولشــویی و  نفــت ای
اتهامــات »ح.ف.ه« متهــم ردیــف ســوم ایــن پرونــده نیــز، 
اقتصــادی،  نظــام  در  اخــال  از طریــق  االرض  فــی  افســاد 
در  مشــارکت  شــرکت،  یــک  از  کاهبــرداری  در  مشــارکت 
 کاهبــرداری از تامیــن اجتماعــی و مشــارکت در پولشــویی 

است.
گفــت:  دادگاه  جلســه  ســومین  پایــان  در  صلواتــی  قاضــی 
کــه وکای متهمــان بــرای بــار دوم درخواســت  از آنجایــی 
صــورت  هماهنگی هــای  بــا  کردنــد  ح  مطــر را  اســتمهال 
ــا درخواســت  گرفتــه و در راســتای حفــظ حقــوق متهمــان، ب
آنــان موافقــت می شــود و جلســه بعــدی دادگاه را 9 آبــان مــاه 

کــرد. اعــام 
دفاعیــات 200 صفحــه ای بابــک زنجانــی، جلســات چهــارم 

تــا هفتــم و دهــم تــا ســیزدهم را بــه خــود اختصــاص داد.
بــه   HK شــرکت  مدافــع  وکیــل  دادگاه،  هشــتم  جلســه  در 
قرائــت شــکایت مــوکل خــود پرداخــت و جلســه نهــم نیــز 
ح  وکیــل مدافــع بانــک مســکن شــکایت ایــن بانــک را مطــر

کــرد.

در  زنجانــی  بابــک  دفاعیــات  یافتــن  پایــان  از  پــس 
وکیــل  مدافــع  کوهپایــه زاده  رســول  ســیزدهم،  جلســه 
ح  مطــر را  خــود  دفاعیــات  هفدهــم  جلســه  تــا   وی 

کرد. 
در جلســات هجدهــم، نوزدهــم و بیســتم »م.ش« متهــم 
ردیــف دوم دفاعیــات خــود را ارایــه داد. در جلســه بیســت 
و یکــم دفاعیــات متهــم ردیــف دوم و وکیــل مدافــع وی بــه 
ــان رســید و متهــم ردیــف ســوم پرونــده بــه دفــاع از خــود  پای
و  غیرعلنــی  صــورت  بــه  دوم  بیســت  و  جلســه  پرداخــت. 
بــدون حضــور رســانه ها برگــزار شــد. در جلســه بیســت و ســوم 
کــه بــه صــورت علنــی برگــزار شــد، دفاعیــات متهــم ردیــف 
ســوم بــه پایــان رســید و وکیــل مدافــع وی بــه دفــاع از موکلــش 

پرداخــت.
قاضــی   94 آذرمــاه   29 در  چهــارم  و  بیســت  جلســه  در 
زنجانــی  بابــک  وکیل مدافــع  تقاضــای  پیــرو  صلواتــی 
ارایــه  و  بدهــی  پرداخــت  بــرای  مهلــت  ارایــه  بــر  مبنــی 
کشــور و بانــک  یــک فقــره بــرات از ســوی متهــم در یــک 
آن  پرداخــت  تضمیــن  یــا  پرداخــت  جهــت  در  خارجــی 
معرفــی  داخــل  و  ج  خــار در  را  اموالــی  متهــم  اینکــه   و 
قانونــی  اختیــارات  از  اســتفاده  بــا  دادگاه  کــه  گفــت  کنــد، 
خــود یــک مــاه مهلــت بــرای وصــول مطالبــات شــرکت نفــت 
مــدت  ایــن  ظــرف  امیدواریــم  و  می کنــد  ارایــه  متهــم  بــه 
بدهی هــای متهــم بــا شــرکت HK و شــرکت نفــت تســویه 

شــود.
بابــک زنجانــی  بــه  از حــدود دومــاه مهلــت قانونــی  پــس 
بیســت و پنجمیــن جلســه رســیدگی بــه پرونــده متهمــان 
گذشــته بــه صــورت علنــی در 20  نفتــی هماننــد جلســات 
بهمــن مــاه و بیســت و ششــمین جلســه هــم 21 بهمــن مــاه 

برگــزار شــد.
در جلســه بیســت و ششــم قاضــی صلواتــی از ختــم جلســات 

کــه بــه زودی حکــم صــادر خواهــد  گفــت  رســیدگی خبــر داد و 
شــد.

محســنی اژه ای در نــود و ســومین نشســت خبــری خــود در 
کــرد: حکــم بابــک زنجانــی و  16 اســفندماه ســال 94 اعــام 
کمــه  کــه در دادگاه بــدوی محا دو متهــم دیگــر ایــن پرونــده 
را  متهــم  ســه  ایــن  بــدوی  دادگاه  شــد.  صــادر  شــدند، 
کــرده  مفســدفی االرض تشــخیص داده و بــه اعــدام محکــوم 
کی  اســت. دادگاه عــاوه بــر اعــدام، متهمــان را بــه رد مــال شــا
و شــرکت ملــی نفــت ایــران و جــزای نقــدی یــک چهــارم 

کــرده اســت. پولشــویی محکــوم 
یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  قضاییــه  قــوه  ســخنگوی 
بــه  رســیدگی  دوم  فــاز  اینکــه  بــر  مبنــی  خبرنــگاران  از 
آغــاز  زمانــی  چــه  از  نفتــی  فســاد  بــه  موســوم   پرونــده 
رســیدگی  حــال  در  پرونــده  ایــن  کــرد:  اظهــار  می شــود، 
ایــن  در  زیــادی  متهمــان  نیســت.  کــد  را و  دارد  قــرار 
متهــم  یــا  و  بعضــا  مطلــع  کــه  داشــتند  وجــود  پرونــده 
را  رســیدگی  دقیــق  تاریــخ  نمی توانــم  همچنیــن   بودنــد. 

تعیین کنم.

16 فروردین، رای بابک زنجانی ابالغ می شود

حتما بخوانید!
تاکید بر مقابله قوای سه گانه... یکشنبـــــه  15 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 120 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



عوامل مؤثر بر رکود صنعت فوالد
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای  عضــو 
رکــود  از  خــروج  بــرای  اینکــه  بیــان  اســامی  بــا 
کــرد:  پروژه هــای عمرانــی بایــد فعــال شــود، تصریــح 
کــه  نمی دهــد  اجــازه  دولــت  درآمدهــای  کــه  زمانــی 
پروژه هــای عمرانــی را بــه پایــان برســاند، ایــن پروژه هــا 
حمیدرضــا  کنــد.  گــذار  وا خصوصــی  بخــش  بــه  را 
کشــور بــه دلیــل  فوالدگــر بــا بیــان اینکــه تولیــد فــوالد 
کاهــش یافتــه اســت،  کشــور  کــم بــر  شــرایط رکــودی حا
کــه پروژه هــای عمرانــی نیمه تعطیــل  ــا زمانــی  گفــت: ت
بخــش  در  ســازها  و  ســاخت  و  باشــد  غیرفعــال  و 
پیــدا  کاهــش  فــوالد  مصــرف  شــود،  کــم  خصوصــی 
ــد. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای  می کن
ــا اشــاره بــه اینکــه بخــش عمــده ای از تولیــد  اســامی  ب
فــوالد در پروژه هــای عمرانــی مصــرف می شــود، افــزود: 
کــه بــه صنعــت مربــوط می شــود، بخشــی  بخشــی هــم 
مربــوط بــه پروژه هــای عمرانــی و بخــش دیگــر مربــوط 
ــود  ــم در رک ــه آن ه ک ــت  ــدی اس کارخانه هــای تولی بــه 

اســت. 
آهــن  تیــر  تهیــه  بــرای  زمانــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می ماندنــد  نوبــت  در  ماه هــا  بایــد  افــراد  میلگــرد   و 
ادامــه داد: در حــال حاضــر ایــن صنعــت دچــار رکــود 
مانــده  کــد  را انبارهــا  در  فــوالدی  محصــوالت  و  شــده 

اســت.

کسی  کرایه تا خ  تکذیب افزایش نر
کرمان در 

کنــون هیــچ  گفــت: تا کرمــان  کســیرانی  مدیــر عامــل تا
کســی ها  تا کرایــه  خ  نــر افزایــش  بــرای  مصوبــه ای 
آژانس هــای درون شــهری و حمــل بــار بــه ســازمان 
عســکری  مجیــد  اســت.  نشــده  ابــاغ  کســیرانی  تا
گونــه  هیــچ  جــاری،  ســال  ابتــدای  از  کــرد:  اظهــار 
کســی های  تا کرایــه  افزایــش  بــر  مبنــی  گزارشــی 
کنــون  درون شــهری نداشــته ایم. وی ادامــه داد: تا
کرایــه  خ  نــر افزایــش  بــرای  مصوبــه ای  هیــچ 
کســی ها، آژانس هــای درون شــهری و حمــل بــار  تا

اســت. نشــده  ابــاغ  کســیرانی  تا ســازمان  بــه 
درون  کســی های  تا فعالیــت  نظــارت  گفــت:  وی   
عصــر  و  صبــح  شــیفت های  در  نــوروز  در  شــهری 
از  کســی  تا کرایــه  افزایــش  گــزارش  و  شــد  انجــام 

نداشــتیم.  نــوروزی  مســافران  یــا  همشــهریان 
کســی ها در حــال  خ تا گفــت: افزایــش نــر عســکری 
بعــد  و  مصــوب  جدیــد  خ  نــر بایــد  و  اســت  بررســی 
اعمــال شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تصمیم گیــری 
کســی یــک تــا دو  کرایــه تا خ  در خصــوص افزایــش نــر
کــه  ــی  ــا رانندگان ــه طــول می انجامــد، افــزود: ب مــاه ب
کســی  کرایــه تا بــه صــورت خودســر اقــدام بــه افزایــش 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــد، برخ کنن

نتیجه اقتصاد مقاومتی 
باید برای مردم ملموس باشد

بایــد  گفــت:  یــزد  اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
جهــت  در  مــا  تــاش  تــا  شــود  عمــل  گونــه ای  بــه 
عمــل  و  رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات  تحقــق 
بــه عنــوان ســال، بــرای مــردم ملمــوس و شــیرین 
نــوروزی  دیــدار  در  حبیبــی  محمدرضــا  باشــد. 
اداری  و  قضایــی  کارکنــان  و  قضایــی  مســئوالن 
نامگــذاری ســال  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  دادگســتری 
عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  بــه  جدیــد 
همــواره  افــزود:  انقــاب،  معظــم  رهبــر  ســوی  از 
رهبــری  معظــم  مقــام  ارشــادات  و  رهنمودهــا 
تــاش  و  بــوده  راه  چــراغ  مســئوالن  و  مــردم  بــرای 
بــوده لــه  معظــم  منویــات  تحقــق  جهــت  در   همــه 

 است.
حــوزه  ســه  در  عمرانــی  ح  طــر ســه  شــروع  وی 
ــات  ــر اقدام چ را از دیگ ــت و زار ــق، مروس ــی باف قضای
کــرد:  اظهــار  و  عنــوان  گذشــته  ســال  انجام شــده 
ح در شــش ماهــه  تــاش خواهــد شــد تــا ایــن ســه طــر
بــا  و  برســد  بهره بــرداری  بــه  نخســت ســال جــاری 
اســتان  مرکــز  عمرانــی  ح هــای  طر از  بهره بــرداری 
توجــه  قابــل  ارتقــای  بــا  فیزیکــی  فضــای  ســرانه 
ع دســتگاه رقــم  راحتــی بیشــتر را بــرای اربــاب رجــو

 زند.

 ظرفیت زیاد چهارمحال و بختیاری 
در تحقق اقتصاد مقاومتی

وجــود  بــه  اشــاره  بــا  اردل  شهرســتان  فرمانــدار 
تحقــق  راســتای  در  اســتان  بســیار  ظرفیت هــای 
وبختیــاری  چهارمحــال  گفــت:  مقاومتــی  اقتصــاد 
کشــاورزی  همچــون:  باالیــی  ظرفیت هــای 
کــه نیازمنــد تحــول اقتصــادی  گردشــگری و آب دارد 

اســت.  دقیــق  و  بــه روز 
محمــد نــوذری ضمــن تبریــک ســال نــو، انتخــاب 
نــگاه  را  اقــدام و عمــل«  شــعار »اقتصــاد مقاومتــی؛ 
هوشــمندانه رهبــر معظــم انقــاب دانســت و اظهــار 
ــرات هســته ای  ک ــات و مذا ــه توافق ــت ب ــا عنای ــرد: ب ک
کشــور، انتخــاب ایــن شــعار بســیار بجــا و مناســب  در 

ــت. ــوده اس ب
را  کشــور  در  اقتصــادی  تحــول  یــک  ایجــاد  وی 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  و  دانســت  ضــروری 
کشــور در خصــوص اشــتغال و معیشــت  دغدغه هــای 
نــگاه  بــا  اقتصــادی  تحــول  ایجــاد  مــردم،  زندگــی 
درون زایــی توســط پتانســیل های داخلــی، موجــب 
ایجــاد زمینــه شــکوفایی اقتصــادی در ســال جدیــد 

شــد. خواهــد 
 فرمانــدار اردل در پایــان، الزمــه تحقــق ایــن شــعار 
مــردم  و  دولــت  میــان  همگانــی  همــکاری  یــک  را 
ایــن  تحقــق  منظــور  بــه  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
ــت  مهــم در ســطح اســتان، نیازمنــد بسترســازی دول

هســتیم. تمامــی  ارگان هــا  همــکاری  و 

اخبار  اقتصادی

بازارهــای  از  یکــی   94 ســال  در  طــا  بــازار    
کیمیای وطن
بردیا عباس زاده

ســکه  کــه  گونــه ای  بــه  بــود؛  پرنوســان 
تمام بهــار آزادی در ایــن ســال، حــدود 160 هــزار تومــان نوســان را 
در  گذشــته  ســال  در  جدیــد  ح  تمام طــر ســکه  کــرد.  تجربــه 
پایین تریــن قیمــت، 856 هــزار تومــان و در بیشــترین قیمــت بــه 

یک میلیون و 15 هزار تومان رسید.
  بهار

قیمــت  کمتریــن  در   1394 بهــار  در  جدیــد  ح  تمام طــر  ســکه 
بیشــترین  در  و  شــد  عرضــه  بــازار  در  تومــان  هــزار   903 خــود، 
تــا حــدود  کــه  تومــان رســید؛ وضعیتــی  هــزار  بــه 977  قیمــت 
جدیــد  ح  تمام طــر ســکه  بــرای  مشــابه  طــور  بــه  زیــادی 
هــزار   74 حــدود  نوســان  تمــام  ســکه  تــا  داشــت  وجــود  نیــز 
نیم ســکه  امــا  کنــد؛  تجربــه  گذشــته  ســال  بهــار  در  را  تومانــی 
تومــان  هــزار  بــه 504  خ خــود  نــر باالتریــن  گذشــته در  بهــار  در 
هــزار   455 رقــم،  پایین تریــن  در  و  رســید  اردیبهشــت ماه  در 
کــرد تــا ایــن نــوع ســکه بــا نوســان  تومــان را در خردادمــاه تجربــه 
مواجــه   1394 ســال  نخســت  ماهــه  ســه  در  تومانــی  هــزار   50
شــود. همچنیــن ربع ســکه بــا نوســان 22 هــزار تومانــی در ســه 
گذشــته در بیشــترین قیمــت، 284 هــزار تومــان  ماهــه بهــار ســال 
کمتریــن قیمــت، 262 هــزار تومــان عرضــه  فروختــه شــد و در 

 شد.

  تابستان
گذشــته بــا رونــد  ح جدیــد و قدیــم در تابســتان  ســکه تمام طــر
کاهشــی بــه کمتــر از 900 هــزار تومــان رســید و در تیــر و مــرداد 1394 
کمتریــن قیمــت خــود در ایــن فصــل بــه  نیــز در برخــی روزهــا در 
856 هــزار تومــان رســید و در بیشــترین قیمــت 941 هــزار تومــان 
در بــازار عرضــه شــد تــا 85 هــزار تومــان در ســه ماهــه دوم ســال 
کمتریــن  در  نیم ســکه  همچنیــن  کنــد.  پیــدا  نوســان  گذشــته 
کاهــش یافــت و در  قیمــت خــود در تیــر مــاه بــه 451 هــزار تومــان 
ــا ایــن نــوع ســکه  بیشــترین قیمــت بــه 481 هــزار تومــان رســید ت
کنــد. از  گذشــته تجربــه  نوســان 30 هــزار تومانــی را در تابســتان 
ســوی دیگــر ربــع ســکه بــا نوســان 20 هــزار تومانــی در پایین تریــن 
ــان  ــزار توم ــه 270 ه خ ب ــر ــن ن ــان و در باالتری ــزار توم خ، 250 ه ــر ن
افزایــش یافــت تــا شــیب نوســان نســبت بــه فصــل قبــل از آن تغییر 

ــد. ــته باش ــکه نداش ــرای ربع س ــی ب چندان
  پاییز

ح جدیــد و قدیــم رونــد صعــودی  در پاییــز 1394 ســکه تمام طــر
خ بــه 953  کــرد و بــا نوســان 45 هــزار تومانــی در باالتریــن نــر پیــدا 
کاهــش  ــه 908 هــزار تومــان  خ ب ــر هــزار تومــان و در پایین تریــن ن
کمتریــن قیمــت خــود در ایــن دوره بــه  یافــت. نیم ســکه نیــز در 
545 هــزار تومــان و در بیشــترین قیمــت، 475 هــزار تومــان را 
ــه 245  خ ب ــر ــع ســکه در پایین تریــن ن کــرد. همچنیــن رب ــه  تجرب

خ بــه 260 هــزار تومــان در پاییــز  هــزار تومــان و در باالتریــن نــر
گذشــته رســید.

  زمستان
امــا بیشــترین تغییــر و تحــوالت در بــازار ســکه در ســال 1394 در 
ــد  ح جدی ــر ــکه تمام ط ــه س ک ــی  خ داد؛ جای ــال ر ــل س ــن فص آخری
مواجــه  ســال  آخــر  ماهــه  ســه  در  تومانــی  هــزار  نوســان 95  بــا 
کمتریــن قیمــت خــود در دی مــاه بــه   شــد. ایــن نــوع ســکه در 
920 هــزار تومــان و در بیشــترین قیمــت خود که در واقع بیشــترین 
گذشــته بــرای ســکه تمــام محســوب می شــود در میانــه  ســال 
ــه یــک میلیــون و 15 هــزار تومــان رســید. ایــن وضعیــت  اســفند ب
بــرای نیــم ســکه و ربــع ســکه نیــز وجــود داشــت و ایــن دو نــوع 
ســکه، بیشــترین نوســانات خــود را در ایــن دوره زمانــی داشــتند.

کارشناسان   بازار سکه از نگاه 
 در خصــوص افزایــش قیمــت ســکه در ماه هــا و هفته هــای پایانــی 
کارشناســان اقتصــادی بــه دالیــل مختلفــی اشــاره  گذشــته،  ســال 
سینوســی  تغییــرات  و  نوســانات  بودنــد  معتقــد  برخــی  کردنــد. 
طــای جهانــی در نوســان قیمــت ســکه تأثیر زیادی داشــته اســت. 
ــه  ــکا را ب ــره در آمری خ به ــر ــش ن ــر، افزای ــی دیگ ــر برخ ــوی دیگ از س
گفتــه آن هــا  کــه بــه  افزایــش قیمــت ســکه مرتبــط دانســتند؛ چــرا 
خ بهــره آمریــکا، شــوک قیمتــی بــه بــازار نیویــورک وارد  افزایــش نــر
کــرد و قیمت هــا را افرایــش داد. همچنیــن برخــی دیگــر از ناظــران 
کــه قیمــت جهانــی طــا زیــاد  اقتصــادی معتقــد هســتند تــا زمانــی 
باشــد و از طرفــی بــا افزایــش قیمــت ارز همــراه باشــد، افزایــش 

قیمــت ســکه طبیعــی اســت.

کرد: کیمیای وطن بررسی 

94، سال پرافت و خیز سکه طال

تغییــر  بــرای  یازدهــم  دولــت  در  جدیــد  ســناریوی  دو 
ــدام  ک ــر  ــدن ه ــی ش ــه نهای ک ــده  ح ش ــر ــن مط خ بنزی ــر ن
خ بنزیــن در ســال 95  از ایــن دو ســناریو بــه افزایــش نــر
ــال  ــاه س ــه در خردادم ــس از آنک ــد. پ ــد ش ــی خواه منته
و  شــد  تومانــی   1000 و  تک نرخــی  بنزیــن  قیمــت   94

کاهــش شــدید  گذشــته بــا  در پاییــز ســال 
جهانــی  قیمــت  فاصلــه  نفــت،  قیمــت 
ــرآورده  ــن ف ــی ای خ 1000 تومان ــر ــن و ن بنزی
کــم شــد، پیش بینی هــا  ایــران  نفتــی در 
کــه بــه دوران ثبــات  کــی از ایــن بــود  حا
دولــت  امــا  رســیده ایم؛  بنزیــن  خ  نــر در 
قیمــت  بــرای  جدیــدی  برنامه هــای 
بنزیــن در ســال 95 دارد. دولــت هنــوز بــه 

افزایــش قیمــت بنزیــن، به عنــوان یکــی از راهکارهــای 
امیــد  چشــم  خــود  بودجــه ای  کســری های  جبــران 
افزایــش  تغییــر شــاخص  بــه  ایــن  رو  از  اســت؛  بســته 
»تــورم  بــه  جهانــی«  »قیمت هــای  از  بنزیــن  قیمــت 
داخلــی« فکــر می کنــد. ســناریوی دیگــر دولــت بــرای 

قیمــت بنزیــن در ســال 95، شناورســازی قیمــت بنزیــن 
ح  طــر قالــب  در  آن  پیشــنهاد  کــه  ح  طــر ایــن  اســت. 
صــورت  بدیــن  شــده،  ح  مطــر جایگاه هــا  برندســازی 
کــه خدمــات بهتــری عرضــه  کــه هــر جایگاهــی  اســت 
کنــد و اســتانداردهای جایــگاه را از نظــر فضــا و زیبایــی 
خواهــد  عمــل  آزادی  دهــد،  افزایــش 
داشــت تــا بنزیــن را بــا هــر نرخــی عرضــه 
ــدش  ــم امی ــتر چش ــت بیش ــد. وزارت نف کن
بــه ســناریوی دوم اســت و وزیــر نفــت در 
کــه » قیمــت  ایــن خصــوص معتقــد اســت 
توزیــع بنزیــن آزاد شــود و بــه فروشــندگان 
کاس هــای باالتــر امتیــاز داده شــود و البته 
اجبــاری هــم مبنــی بــر فــروش به قیمــت 

نباشــد«. خــاص 
ح  کنــون در مجموعــه دولــت مطــر ح هم ا  ایــن دو طــر
اســت و قــرار اســت بررســی های تکمیلــی بــر روی آن هــا 
گیــرد و ســپس در خصــوص اجــرا یــا عــدم اجــرای  انجــام 

گیــری شــود. آن هــا تصمیــم 

کارشناسان پیش بینی می کنند:
گران شدن بنزین سناریوهایی برای 

ح در زمینــه  کنــون 600 طــر وزیــر نیــرو بــا اعــام اینکــه تا
زمــان  گفــت:  اســت،  شــده  تصویــب  مقاومتــی  اقتصــاد 
تحلیــل و بررســی تمــام شــده و حــاال زمــان اجــرای جهــادی 
حمیــد  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  ح هاســت.  طر
کنــون زمــان اجــرای جهــادی  چیت چیــان بــا اعــام اینکــه ا

و  حفاظــت  جایــگاه  بــر  ح هاســت،  طر
مدیریــت منابــع آب در تحقق سیاســت های 
گفــت: در  کــرد و  کیــد  اقتصــاد مقاومتــی تا
راســتای عمــل بــه اقتصــاد مقاومتــی، دولــت 
ح مرتبــط را تصویــب  حــدود بیــش از 600 طــر
کــرده و در ایــن خصــوص شــورای اقتصــاد 
نیــز  کارگــروه  مقاومتــی تشــکیل داده و 12 
کــرد:  ایجــاد شــده اســت. وزیــر نیــرو اظهــار 

پایــان  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد  بررســی  و  تحلیــل  زمــان 
ــای آب و  ح ه ــادی طر ــان اجــرای جه کنــون زم رســیده و ا
ح  بــرق اســت. حــدود دو ســال و دو مــاه از آغــاز اجــرای طــر
اقتصــاد مقاومتــی گذشــته و در ایــن خصــوص رهبر معظم 
کیــدات بســیاری را داشــته اند؛ ایــن مســئله از  انقــاب تا

گرفتــه، همچنیــن  جانــب دولــت نیــز مــورد توجــه قــرار 
کیــد زیــادی بــر ایــن مــورد داشــته اند.  رییــس جمهــور تا
اقتصــاد  موضــوع  اینکــه  بــر  عــاوه  داد:  ادامــه  وی 
ح شــده از جانــب  مقاومتــی، از جملــه موضوعــات مطــر
مقــام معظــم رهبــری اســت و بایــد اجــرا شــود، خــود مــا نیــز 
بــه آن نیــاز داریــم؛ زیــرا بــرای دســتیابی بــه 
یــک اقتصــاد شــکوفا بایــد بحــث اقتصــاد 
کشــور  کنیــم.  مقاومتــی را بــا جدیــت دنبــال 
ج  خــار از  کــه  فشــارهایی  مقابــل  در  بایــد 
اســتوار  و  مقــاوم  می شــود،  وارد  کشــور  بــر 
وزارتخانه هــا  افــزود:  چیت چیــان  باشــد. 
ح هــای تصویــب شــده در ســتاد اقتصــاد  طر
دســتور  در  اولویــت  براســاس  را  مقاومتــی 
ح هــای  کار اجــرای طر کار اجرایــی قــرار داده و در دســتور 
کــه  اقتصــاد مقاومتــی از منابــع مختلفــی اســتفاده شــده 
اقتصــاد  راســتای  در  راهبــردی  برنامه هــای  جملــه  از 
مقاومتــی یــا در راســتای ســایر سیاســت های نظــام مقدس 

جمهــوری اســامی  اســت.

کشــور از جملــه  گفتــه رییــس اتــاق اصنــاف  بــازار نــوروزی امســال، بــه 
بــا  پرمصــرف،  اقــام  عرضــه  فراوانــی  دلیــل  بــه  کــه  بــود  ســال هایی 
گــزارش  کــه بعضــا  کمتــری روبــه رو بــود و در عیــن حــال تخلفاتــی  تخلفــات 
کتــور  شــد، بــه دلیــل نصــب نکــردن برچســب قیمــت و عــدم صــدور فا

گذاشــتیم   بــود. علــی فاضلــی بــا بیــان اینکــه نــوروز آرامــی را پشــت ســر 
کیفیــت  کاالهــای پرمصــرف نــوروزی و توجــه بــه بحــث  کــرد: وفــور  اظهــار 
کاهــش تخلفــات شــد و بــا مشــکل  کــه منجــر بــه  از مــوارد مهمــی  بــود 

خاصــی مواجــه نشــدیم.
ــدون  ــی ب ــای صنف ــوزه واحده ــات در ح ــتر تخلف ــه بیش ــان اینک ــا بی  وی ب
کــه هیــچ تخلفــی از  گرفــت، افــزود: البتــه منکــر آن نیســتم  پروانــه صــورت 
کاهــش شــایان  طــرف واحدهــای صنفــی صــورت نگرفــت؛ امــا نکتــه مهــم 

توجــه میــزان تخلفــات بــود.
 فاضلــی همچنیــن دربــاره مقابلــه جــدی بــا قاچــاق در ســال جــاری نیــز 
تولیــد داخــل  کاالهــا  بعضــی  اســت  اینکــه ممکــن  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
کــه یــا اجــازه  نداشــته باشــند، بایــد در ایــن زمینــه تدابیــری اندیشــیده شــود 
گــر بنــا بــه دالیلــی نبایــد واردات صــورت  ورود آن هــا داده شــود یــا اینکــه ا
کنتــرل بیشــتری  گیــرد، قاچــاق آن نیــز از طریــق مرزهــا مــورد نظــارت و 

گیــرد. قــرار 

گوشــت  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام از متوقــف نشــدن توزیــع 
کــرد: بــه دلیــل کاهــش قیمــت ایــن  غ منجمــد در بــازار خبــر داد و اعــام  مــر
کــرده  کاهــش پیــدا  کشــور  غ منجمــد در  گوشــت مــر محصــول، عرضــه 
ــت  ــط قیم ــه، متوس گرفت ــورت  ــای ص ــاس ارزیابی ه ــه براس ک ــرا  ــت؛ چ اس
کشــور  کیلویــی حــدود 6500 تومــان در  کشــور در  نــوروز  غ در  گوشــت مــر

بــوده اســت. 
غ منجمــد، هیــچ گاه در کشــور  کــرد: توزیــع گوشــت مــر علیرضــا ولــی اظهــار 
ــا  ــازار ب گــرم در ب غ  گوشــت مــر متوقــف نمی شــود و تنهــا براســاس قیمــت 
غ  گوشــت مــر کــه تنظیــم بــازار  کاهــش و افزایــش مواجــه خواهــد شــد؛ چــرا 
در کشــور، یکــی از وظایــف شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســت. امــا بــا توجــه 
کشــور  بــه وجــود قــرارداد بیــن ایــن شــرکت و فروشــگاه های زنجیــره ای در 
ــواره  ــردم هم ــد و م ــد ش ــف نخواه ــد متوق ــت منجم گوش ــع  ــچ گاه توزی هی
کشــور  می تواننــد ایــن محصــول را از فروشــگاه های زنجیــره ای سراســر 
تهیــه کننــد. مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا بیان اینکــه تاریخ 
کمتــر نیســت،  افــزود: براســاس  کشــور از ســه مــاه  غ منجمــد در  مصــرف مــر
غ منجمــد 4500 تومــان بــه  کیلوگــرم مــر ــازار، هــر  دســتور ســتاد تنظیــم ب
کــز عرضــه، تحویــل داده شــده و بــا توجــه بــه هزینه هــای آن ایــن  مرا

کیلویــی 4500 تــا 5100 تومــان بــه دســت مــردم می رســد. محصــول، 

کنــون  گفــت: هیــچ بانکــی تا کانــون انبوه ســازان  عضــو هیئــت مدیــره 
وام  گــر  ا ســویی  از  و  نگرفتــه  عهــده  بــر  را  اقســاطی  مســکن  تضامیــن 
ح مســکن اقســاطی  ــر ــود، ط ــت ش ــا پرداخ ــوی بانک ه ــد از س 16.5 درص
کارمــزد بــاالی بانکــی تحــت الشــعاع قــرار می گیــرد و مــورد  بــا توجــه بــه 
گذشــت  بــا وجــود  کــرد:  اظهــار  رهبــر  ج  ایــر واقــع نمی شــود.  اســتقبال 
کــه  کارمــزد 6 درصــدی  ح فــروش اقســاطی،  بیــش از یــک ســال از طــر
نشــان  کــرده،  درخواســت  ح  طــر ایــن  کارگــزاری  بــرای  مســکن  بانــک 
می دهــد ظاهــرا ایــن بانــک قصــد همــکاری نــدارد و هیــچ نشــانه ای از 
کمتــر تضامیــن را بــر عهــده بگیرنــد، دیــده  کارمــزد   اینکــه بخواهنــد بــا 

نمی شود.
و  مرکــزی  بانــک  مثبــت  جــواب  منتظــر  همچنــان  مــا  وجــود  ایــن  بــا   
بــرای  از 2 درصــد  بیــش  کارمــزد  افــزود:  بانــک مســکن هســتیم. وی 
ح فــروش اقســاطی منطقــی بــه نظــر نمی رســد؛ زیــرا ســود اقســاط  طــر
ایــن  می شــود.  درصــد   16 کارمــزد  درصــد   2 بــا  کــه  اســت  درصــد   14
بانکــی  تســهیات  کــه  کرده انــد  اعــام  بانک هــا  کــه  اســت  حالــی   در 
بــا  اقســاطی  فــروش  وجــود  ایــن  بــا  و  پرداخــت می کننــد  16.5 درصــد 
 اســتقبال مواجــه نخواهــد شــد؛ چــون امتیــازی نســبت به وام هــای بانکی

 ندارد.
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ونمایی شد گلکسی جی 7، نسخه 2016 ر
پردازنــده  از  گوشــی  ایــن  شــد.  ونمایــی  ر سامســونگ  ســوی  رســمی از  صــورت  بــه  ســرانجام   2016 نســخه   ،7 جــی   گلکســی 
ع ســوپر آمولــد بهــره می بــرد. ایــن گوشــی 3 گیگابایــت رم  ی بــا نمایشــگر 5.5 اینچــی تمــام اچ دی از نــو 8 هســته ای و 1.6 گیگاهرتــز

و 16 گیگابایــت حافظــه داخلــی دارد.

در قاب تصویر

غ منجمد متوقف نمی شود مسکن قسطی، خریدار نداردتوزیع مر

تخت گاز

شهردار اصفهان 

 شایعه  خوش یمن 
برای خودروسازان داخلی

ــد  ــتون قص ــن س ــس در ای ــن پ     از ای
سرویس  اقتصادی

دامون رشیدزاده

اخبــار  مهم تریــن  بــه  تــا  داریــم 
گــر عاقه منــد بــه خــودرو و اخبــار  دنیــای خــودرو بپردازیــم؛ ا
مربــوط بــه آن هســتید، خوانــدن ایــن ســتون را در روزهــای 

یکشنبه به شما پیشنهاد می کنیم.
شایعه خوش یمن

نهایــی  بــر  مبنــی  صنعــت  وزیــر  معــاون  اعــام  از  بعــد 
شــرکای  بــا  خودروســازان  جدیــد  قراردادهــای  شــدن 
شــایعه   2 بازنشــر  امســال،  خــرداد  تــا  کثــر  حدا خارجــی 
تاییدنشــده دربــاره فــروش ســهام ایــران خــودرو و ســایپا 
راه  بــه  را  مثبتــی  تــازه  مــوج  خارجــی،  خودروســازان  بــه 
فــروش  صف هــای  شــدن  جمــع  زمینه ســاز  و  انداخــت 
ســهام شــرکت های خودروســاز شــد. شــایعه فــروش 29 و 
ــیتروئن و  ــه س ــودرو ب ــران خ ــایپا و ای ــهام س ــد از س 17 درص
کــه هنــوز بــه تاییــد هیــچ مرجــع رسمی نرســیده، در  فیــات 
کــه قیمــت ســهام ایــران خــودرو  هفتــه اول ســال باعــث شــد 

و ســایپا بــار دیگــر بــه مــدار مثبــت بازگــردد.
کاهش واردات خودروهای لوکس

سیاســت های  موفق تریــن  از  یکــی  گذشــته  ســال  در 
بــاالی  خودروهــای  واردات  از  جلوگیــری  در  دولــت 
 1394 ســال  در  شــد؛  پیــاده  لوکــس  یــا  سی ســی   2500
دولــت  چشم پوشــی  و  سیاســت  ایــن  شــدن  اجرایــی  بــا 
از درآمدهــای حاصــل از محــل واردات خــودرو بــه دلیــل 
سی ســی  2500 بــاالی  خودروهــای  واردات   ممنوعیــت 

واردات خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت.
خودروی ارزان قیمت برقی

تمــام  خــودرو  از  باالخــره  انتظــار،  مدت هــا  از  پــس  تســا 
کــرد.  الکتریکــی ارزان قیمــت، لوکــس و اســپرتش رونمایــی 
تســای مــدل 3 از ســال آینــده میــادی بــا قیمــت پایــه 35 

ــازار خواهــد شــد. ــه ب هــزار دالر روان
»سانتافه« ماشین جدید پلیس

نیــروی انتظامــی  بــرای مبــارزه بــا تهبــکاران و متخلفــان 
ــتم های  ــه سیس ــز ب ــه مجه ک ــت  ــین هایی اس ــد ماش نیازمن
شــبکه های  در  عکســی  به تازگــی  باشــد.  پیشــرفته ای 
گشــت  کــه نشــان می دهــد ماشــین  اجتماعــی منتشــر شــده 
نیــروی انتظامــی  در ایــران بــه هیونــدای ســانتافه مجهــز 
کنــون مقــام و مســئولی ایــن موضــوع  شــده اســت. البتــه تا

را تاییــد نکــرده اســت.
مهندسی معکوس خودروی برقی »نیسان«

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو از آغــاز 
مهندســی معکــوس نخســتین خــودروی ســبز در کشــور خبــر 
داد. ایــن خــودرو بــه نــام لیــف )LEAF( ســاخت شــرکت 
خودروی هــای  پرفروش تریــن  از  یکــی  و  ژاپــن  نیســان 
برقــی در ســطح جهــان اســت. ایــن خــودرو بــا هــر بــار شــارژ 
کیلومتــر را می پیمایــد و بــه عنــوان  مســافتی بــه طــول 127 
یــک خــودروی ســبز فاقــد هرگونــه آلودگــی هــوا و صداســت.

شهردار اصفهان خبر داد:

تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی 
در شهرداری اصفهان

راه انــدازی  بــه  کیمیــای وطــن: شــهردار اصفهــان 
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی در شــهرداری اصفهــان 
کــرد و  کشــور اشــاره  بــه عنــوان نخســتین نهــاد در 
گفــت: ایــن اقــدام بــه دنبــال نامگــذاری ســال جاری 
در  عمــل«  و  اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  نــام  بــه 
کنــون چندیــن  شــهرداری اصفهــان انجــام شــده و تا
گــزارش  جلســه در ایــن راســتا برگــزار شــده اســت. بــه 
اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره 
و  یکصــد  در  حضــور  بــا  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
بیســت و هشــتمین جلســه علنــی شــورای اســامی 
برنامه هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان   شــهر 
نــوروزی در اصفهــان بــه دلیــل همراهــی و همــکاری 
در  مســئول  نهادهــای  دیگــر  و  اســتان  مدیریــت 
ایــن زمینــه بــه خوبــی اجرایــی شــده اســت، اظهــار 
صرفــا  نــوروز  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  البتــه  کــرد: 
کهــن نیســت و ابعــاد و زوایــای  جشــن هــزار ســاله و 
آن هــا  همــه  بــه  بایــد  کــه  دارد  حمکت آمیــزی 
پرداخــت. وی در ادامــه بــه، بــه حرکــت درآمــدن 
اصفهــان  شــهرداری  عمرانــی  پروژه هــای  موتــور 
کــرد  پــس از پایــان یافتــن تعطیــات نــوروزی اشــاره 
و بیــان داشــت: البتــه در ســال جــاری شــهرداری 
ــگ  ــه فرهن ــی ب ــای عمران ــار پروژه ه کن ــان در  اصفه
و هنــر نیــز توجــه ویــژه ای خواهــد داشــت. شــهردار 
اصفهــان همچنیــن بــه نامگــذاری ســال جــاری در 
کــرد  شــهرداری بــه نــام ســال فرهنــگ و هنــر اشــاره 
گفــت: از ایــن رو، رویدادهــای فرهنگــی زیــادی را  و 
کــه از آن  گرفته ایــم  بــرای شــهر اصفهــان در نظــر 
جملــه می تــوان بــه برگــزاری برنامــه هــر هفتــه بــا 
کنــون نیــز  کــه تا کــرد  تجلیــل از چنــد هنرمنــد اشــاره 
اجرایــی شــده اســت. وی همچنیــن بــه راه انــدازی 
قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی در شــهرداری اصفهــان 
کــرد  اشــاره  کشــور  در  نهــاد  نخســتین  عنــوان  بــه 
نامگــذاری ســال  بــه دنبــال  اقــدام  ایــن  افــزود:  و 
جــاری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
کنــون  تا و  شــده  انجــام  اصفهــان  شــهرداری  در 
چندیــن جلســه در ایــن راســتا برگــزار شــده اســت. 
جمالی نــژاد در ادامــه در خصــوص آمارنامــه ســال 
کــرد: ایــن آمارنامــه بــا  93 شــهر اصفهــان اضافــه 
جامع تــر  صــورت  بــه  و  قبــل  ســال های  رویکــرد 
شــده  تدویــن  آینده پژوهــی  بــا  و  برنامه محــور 
گفتنــی اســت در جلســه دیــروز شــورای شــهر   اســت. 
اصفهــان  کانشــهر   93 ســال  آمارنامــه  کتــاب  از 
کــه بــر اســاس اســتاندارد آمارنامــه جهانــی توســط 
شــهرداری  پژوهــش  و  برنامه ریــزی  معاونــت 
شــد. رونمایــی  شــده،  تدویــن  و  تهیــه  اصفهــان 
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معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان 

در گفت و گوی اختصاصی با کیمیای وطن:

زاینده رود تا خرداد 
میهمان کشاورزان خواهد بود

اخیــر  ســال های  ســنت  بــه  بنــا     
کیمیای  وطن 

دامون رشیدزاده
زاینــده رود بــار دیگــر بــرای مرحلــه ســوم 
ایــن  بــاز خواهــد شــد. هرچنــد  کشــت شــرق اصفهــان 
اتفــاق بــرای کشــاورزان اتفــاق خوبی اســت، امــا وضعیت 
بحرانــی آب امســال ســبب شــده نگرانی هایــی دربــاره 
تابســتان پیــش رو وجــود داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل 
بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون   - بصیرپــور  علــی  بــا 
بــه  ایــن رابطــه  شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان - در 
گفت وگــو پرداختیــم. معــاون حفاظــت و بهره بــرداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
شــرق  کشــاورزان  بــرای  زاینــده رود  زمــان  چــه  تــا  کــه 
گفــت: طبــق اعــام قبلــی،  اصفهــان جــاری خواهــد بــود، 
اســتفاده  بــرای  فروردیــن   16 از  زاینــده رود  رودخانــه 
ــاز می شــود و قطعــا  کشــاورزان از حــق آبــه مرحلــه ســوم ب
ســعی می شــود تــا زمــان نیــاز کشــاورزان بــه آب، ایــن روند 
کارشناســان،  ادامــه داشــته باشــد؛ امــا طبــق پیش بینــی 
جــاری شــدن آب تــا اواســط خــرداد ادامــه خواهد داشــت. 
گفــت: آب  ــزان آب پشــت ســد  ــاره می ــور درب ــی بصیرپ عل
ذخیــره شــده پشــت ســد بــه 260 میلیــون متــر مکعــب 
کــه  ــا مــدت مشــابه ســال قبــل  کــه در مقایســه ب رســیده 
بــوده  آبــی  بــر 370 میلیــون متــر مکعــب ذخیــره  بالــغ 
کاهــش 30 درصــدی را نشــان می دهــد. وی در  اســت، 
کــه آیــا بــاز شــدن آب بــا توجــه بــه  پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ایــن میــزان کاهــش، منطقــی خواهــد بود، گفــت: به نظر 
مــا ایــن کار منطقــی نیســت و ریســک زیــادی دارد؛ امــا بــه 
گرفتــه اســت. ایــن  کار صــورت  کشــاورزان ایــن  خواســت 
مقــام مســئول ابــراز امیــدواری کــرد بــا مدیریــت صحیــح و 
بــارش بــرف و بــاران در ماه هــای آینــده، تابســتان امســال 
نباشــد.  بحــران  بــا  همــراه  اصفهــان  شــرب  آب  بــرای 
کشــت پاییــزه حــدود 28  کلــی  گفتنــی اســت مســاحت 
گذشــته آب در دو مرحلــه  کــه در ســال  هــزار هکتــار بــوده 
بــا مجمــوع حــدود 125 میلیــون متــر مکعــب از ســد آبشــار 
کــرد. 22 مــارس برابــر بــا 2 فروردیــن، از  بــرای شــرق عبــور 
ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان روز جهانــی آب 
نامگــذاری شــده اســت. ســازمان ملــل متحــد هرســاله 
شــعار روز جهانــی آب را نســبت بــه ضروریــات جوامــع 
انتخــاب می کنــد و شــعار ســال 2016 را »آب و مشــاغل« 
ــا  ــل ب ــازمان مل ــال س ــعار امس ــت. ش ــرده اس ک ــذاری  نامگ
وضعیــت آب زاینــده رود و کشــاوزان اصفهانــی هم خوانی 

جالبی دارد.

گفت وگو 

دهاقان سپیدپوش شد
را  دهاقــان  شهرســتان  بهــاری  بــرف  نخســتین 
کــرد. بــارش بــرف از شــامگاه ســیزده بــه  ســپیدپوش 
در آغــاز شــد و تــا صبــح دیــروز ادامــه داشــت. ایــن 
را خــوش یمــن جلــوه  بــرف ســیزده امســال  بــارش 
کمتــری دارد  داد.  بــارش بــرف در فصــل بهــار ســابقه 
کشــاورزان  ع باعــث خوشــحالی مــردم و  و ایــن موضــو
بیــش  بــه  شهرســتان  ارتفاعــات  در  بــرف   شــد. 
امــا در ســطح شــهر  اســت؛  رســیده  از 15 ســانتیمتر 

می باشــد. ســانتیمتر  دو  دهاقــان 

نوروز پر حادثه در جاده  های شهرضا 
گفــت:  رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شــهرضا 
محورهــای  در  امســال  نــوروز  جــاد ه ای  حــوادث 
مصــدوم   60 شهرســتان،  بــه  منتهــی  مواصاتــی 
جمــع  در  تنهایــی  اهلل  حجــت  گذاشــت.   برجــای 
تــا   94 اســفندماه   25 از  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
 361 تعــداد   ،95 فروردیــن   13 روز  وقــت  پایــان 
شهرســتان  ســطح  در  اورژانــس  مأموریــت  مــورد 
کــرد: در ایــن مــدت  انجــام شــده اســت. وی تصریــح 
 28  تصــادف در محورهــای مواصاتــی منتهــی بــه 
کــه ایــن تعــداد  ع پیوســته اســت  شهرســتان بــه وقــو
و  جــاده ای  حــوادث  در  مصــدوم   60 تصادفــات  از 
42 مصــدوم در تصادفــات شــهری بــه همــراه داشــته 

اســت.

گردشگر به ابیانه ورود 136 هزار 
و  هــزار   136 ورود  از  ابیانــه  روســتای  دهیــار 
گردشــگر داخلــی و خارجــی بــه ایــن روســتا  یکصــد 
محمــد  داد.  خبــر  امســال  نــوروز  تعطیــات  در 
 250 تعــداد  مــدت  ایــن  در  داشــت:  اظهــار  عادلــی 
روســتا  در  موجــود  هتل هــای  و  اقامتــی  تخــت 
قــرار  نــوروزی  گردشــگران  و  مســافران  اختیــار   در 

گرفت.
نفــر  هــزار   8500 بــر  بالــغ  گفــت:  ابیانــه  دهیــار    
مــدت  همیــن  طــی  ابیانــه  شناســی  مــردم  مــوزه  از 
کرده انــد. وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب  دیــدن 
کــرد: از  گردشــگران داخلــی و خارجــی از روســتا اظهــار 
ــان تعطیــات  ــا پای گذشــته ت تاریــخ 27 اســفند ســال 
گردشــگر خارجــی از 84 ملیــت  نــوروزی، تعــداد 840 
کردنــد. عادلــی افــزود: ایــن  نیــز از ایــن روســتا بازدیــد 
آلمــان  به ویــژه  مختلــف  کشــورهای  از  گردشــگران 
هنــد و   دانمــارک  کــره،  چیــن،  اســپانیا،   ایتالیــا، 

 بودند.

اخبار شهرستان

گفــت:  اســتان اصفهــان  ایثارگــران  کل جمعیــت  دبیــر 
ــی  ــوان، اقتصــاد مقاومتــی را عمل ــا تمــام ت ــد ب ــت بای دول
ــه نامگــذاری امســال  ــا اشــاره ب کرباســی ب کنــد. مجتبــی 
»اقتصــاد  عنــوان  بــه   رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از 
مــا  کشــور  کــرد: در  اقــدام و عمــل«، اظهــار  مقاومتــی، 
کــه  سال هاســت  عالــی،  ســطوح  سیاســت گذارهای 
ع اول و پایــه تمــام تغییــرات و  مبحــث اقتصــاد را موضــو
کشــور می داننــد. وی ادامــه داد: نظریه پردازها  تحــوالت 
از زوایــای مختلــف دربــاره ســاختار اقتصــاد و اقتصــاد 
کرده انــد و همــه  کــرده و آن را تبییــن  مقاومتــی صحبــت 

بــه الــزام اقتصــاد مقاومتــی بــاور دارنــد.
مغفــول  مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  همه جانبــه  عمــل 

اســت مانــده 
ــا اشــاره  ــران اســتان اصفهــان ب کل جمعیــت ایثارگ ــر  دبی
دولت هــا  آمــد  رفــت  و  گــذر  در  کــه  چیــزی  اینکــه  بــه 
مغفــول مانــده، عمــل همه جانبــه بــه ایــن نیــاز جــدی 
کــرد:  کیــد  تا اســت،  مقاومتــی  اقتصــاد  یعنــی  جامعــه 
کــه در زمانــی بــه  گاهــی دولت هــا از ســر توجــه خاصــی 
اقتصــاد  ایــن  از  بعــدی  بــه  می کردنــد،  ع  موضــو یــک 
و  نبــوده  همه جانبــه  نگاه هــا  ایــن  امــا  پرداختنــد؛ 
ســپس  می گرفتــه،  قــرار  مدنظــر  موضوعــی  نیــز  گاهــی 

کرباســی ادامــه داد: زمانــی یکــی  فراموش شــده اســت. 
کشــور را خودکفــا  گنــدم  ــت مصمــم شــد در زمینــه  از دول
کشــور  کــرد و بــاز  کنــد؛ امــا بعــد از مدتــی آن را فرامــوش 
گنــدم روی آورد و زمانــی روی بحــث برنــج و  بــه واردات 
کــه دوبــاره فرامــوش شــد.  فــوالد ایــن تصمیــم را داشــتند 
کشــور مــا را  ــگاه مقطعــی، مشــکات  ــرد: ن ک وی عنــوان 
حــل نمی کنــد و بایــد نــگاه پایــدار و دایمــی بــه بحــث 
در  نباشــد  این طــور  باشــیم؛  داشــته  مقاومتــی  اقتصــاد 
گیــرد و دولــت  یــک دولــت، مســکن بحــث اصلــی قــرار 
بعــد آن را نادیــده بگیــرد و فقــط معایــب آن را در جامعــه 

کنــد. بیــان 
را  مقاومتــی  اقتصــاد  تــوان،  تمــام  بــا  بایــد  دولــت 

کنــد عملــی 
کل جمعیــت ایثارگــران اســتان اصفهــان تصریــح  دبیــر 
در  پایــدار  و  مســتمر  به صــورت  بایــد  دولت هــا  کــرد: 
کننــد و صحبــت مقــام  بحــث اقتصــاد مقاومتــی عمــل 
معظــم رهبــری روی »عمــل و اقــدام« و بیــان آن دربــاره 
را  ع  موضــو ایــن  بــه  توجــه  جــای  مقاومتــی،  اقتصــاد 
ســمینار  برگــزاری  بــا  مســئوالن  نمــی رود  انتظــار  دارد؛ 
زبــان  روی  را  مقاومتــی  اقتصــاد  ع  موضــو نشســت  و 
دولــت  مــی رود  انتظــار  افــزود:  کرباســی  نگه دارنــد. 

جهــت  در  را  خــود  تــوان  تمــام  قرارگاهــی  صــورت  بــه  
فــدای  را  کنــد و حتــی خــود  اقتصــاد مقاومتــی بســیج 
کــردن  کنــد و به جــای دنبــال  اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
راهکارهــا و سیاســت های شــعاری بــرای بقــا و رأی آوری 
کــه اقتصــاد  خــود، همــه همــت خــود را روی ایــن بگــذارد 
کشــور بــر روی ریــل اقتصــاد مقاومتــی بــه جریــان بیفتــد. 
کاری  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگ تریــن و ماندگارتریــن 
کــه دولــت فعلــی و دولت هــای بعــد می تواننــد انجــام 
کــردن سیاســت اقتصــاد مقاومتــی اســت،  دهنــد  اجرایــی 
کار بیاینــد  گــر دولت هــای دیگــر بــه روی  اظهــار داشــت: ا
در  کار  ادامــه  بــه  قبــل  و شــدت  تــوان  بــا همــان  بایــد 

اقتصــاد مقاومتــی بپردازنــد.  
ایثارگــران اســتان اصفهــان اضافــه  کل جمعیــت  دبیــر 
مطمئــن  می توانیــم  رونــد  ایــن  شــکل گیری  بــا  کــرد: 
مســتقل  دنیــا  از  آینــده  دهــه  یــک  ظــرف  کــه  باشــیم 
داشــت  نخواهیــم  تحریــم  از  هراســی  و  بــود  خواهیــم 
کنــد.  ایجــاد  کشــور  را در  اســت مشــکاتی  کــه ممکــن 
شــعار  تحقــق  در  احــزاب  نقــش  بــه  ادامــه  در  کرباســی 
ســال و عملیاتــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و تبییــن 
کــرد: احــزاب بایــد خواســته های خــود را بــه ایــن ســمت 
کــه مســئوالن اجرایــی بــه عمــل روی بیاورنــد و  ببرنــد 

گــر مطالبــه عمل گرایــی نباشــد، مــردم را از شــعارزدگی  ا
ــه نفــع مــردم نیســت، خســته  کــه ب و تکــرار حرف هایــی 

کــرد. خواهیــم 
کــه  کســی  کــه هــر  ع  ــا بیــان ایــن موضــو ــان ب  وی در پای
اقتصــاد  حتمــا  می تپــد،  اســام  و  ایــران  بــرای  قلبــش 
کشــور می دانــد، خاطرنشــان  مقاومتــی را عــاج مشــکات 
بــه دنبــال منافــع مــادی خــود  کــه  کســانی هــم  کــرد: 
کننــد و  گــر بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی فکــر  هســتند، ا
کننــد، بــه مطلــوب خــود خواهنــد رســید  بــا آن همراهــی 
چشــم  کشــور  ج  خــار بــه  غفلــت  روی  از  کســی  گــر  ا و 
کشــور براســاس  داشــته باشــد و بــه دنبــال حــل مشــکات 

کشــور لطمــه خواهــد زد. الگوهــای غربــی باشــد، بــه 

کل جمعیت ایثارگران استان اصفهان: دبیر 

عمل همه جانبه به اقتصاد مقاومتی مغفول مانده است

ویــژه  ح  طــر در  شــده  انجــام  پیشــگیرانه  اقدامــات  بــا 
ع ســرقت موتورســیکلت در  نــوروزی امســال، میــزان وقــو
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  کان شــهر اصفهــان، نســبت ب
کاهــش یافــت. ســرهنگ »حســن یاردوســتی«  23 درصــد 

کــرد: بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه  اظهــار 
مــردم در  پلیــس و همــکاری خــوب  توســط 
ع ســرقت موتورســیکلت  نــوروز امســال، وقــو
کانشــهر اصفهــان، 23 درصــد و ســرقت  در 
وی  یافــت.  کاهــش  درصــد   13 خــودرو 
درخصــوص رعایــت برخــی مــوارد در زمینــه 
بــه  موتورســیکلت  ســرقت  از  پیشــگیری 
کــرد: درصــورت امــکان  شــهروندان توصیــه 

کــه دارای  موتورســیکلت خــود را در پارکینگ هــای عمومــی 
خــود  موتورســیکلت  و  پــارک  اســت،  مشــخص  مســئول 
کــردن بــه تجهیــزات ایمنــی و بازدارنــده  را هنــگام پــارک 
مجهــز  و بــا قفــل و زنجیــر آن  را بــه شــیئی ثابــت و محکــم 
کنیــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان ادامــه  وصــل 
ناشــناس  اشــخاص  بــه  موتورســیکلت  تحویــل  از  داد: 

کوتــاه  و از خریــد موتورســیکلت  حتــی بــرای چنــد دقیقــه 
ناشــناس  افــراد  از  مخصوصــا  قولنامــه ای  به صــورت 
کنیــد؛ معاملــه را در دفتــر اســناد رســمی بــه ثبــت  خــودداری 
برســانید تــا در صــورت ســوء اســتفاده عواقــب قانونــی آن 

متوجــه شــما نشــود. 
کــرد: در صــورت ســرقت  یاردوســتی تصریــح 
احتمــال  چــون  خــود،  موتورســیکلت 
امنیتــی  ضــد  حتــی  و  نامشــروع  اســتفاده 
بنابرایــن  دارد،  وجــود  موتورســیکلت  از 
یــا  حــوزه  نزدیک تریــن  بــه  ســرعت  بــه 
مشــخصات  و  مراجعــه  محــل  کانتــری 
 کامــل موتورســیکلت اعــم از شــماره انتظامــی

سیســتم  و  مــدل  رنــگ،  بدنــه،  شــماره  موتــور،  شــماره 
پلیــس  کنیــد. رییــس  اعــام  اســناد مالکیــت  برابــر  را  آن 
مــردم  اعتمــاد  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان  مرکــز 
نیــروی  و  اســت  پلیــس  ســرمایه  مهم تریــن  پلیــس،  بــه 
کنــار مــردم و بــا همــکاری آن هــا در  انتظامــی نیــز همــواره در 

برمــی دارد. گام  اجتماعــی  امنیــت  تحقــق  راســتای 

همایــش »اســوه های صبــر و اســتقامت« ویــژه تجلیــل از 
کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود. بــه  مــادران شــهدا در 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، همزمــان بــا فرارســیدن ســالروز 
گرامیداشــت  والدت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و هفتــه 

ســوی  از  مختلفــی  ویژه برنامه هــای  زن، 
کــز فرهنگــی در حــال برگــزاری اســت.  مرا
همایــش اســوه های صبــر و مقاومــت نیــز 
بــه همیــن مناســبت همــراه بــا برنامه هــای 
ایــن  اســت.  شــده  برنامه ریــزی  متنــوع 
همایــش از ســوی مرکــز تخصصــی بانــوان 
آفتــاب و بــا همــکاری بنیــاد حفــظ آثــار و 

و  بانــوان  امــور  دفتــر  مقــدس،  دفــاع  ارزش هــای  نشــر 
خانــواده اســتانداری، اداره اوقــاف، بنیاد شــهید و بســیج 
خواهــران برگــزار می شــود. تجلیــل از هفــت نفــر از مــادران 
کتــاب »لبخند مادرانــه« پخش فیلم  شــهدا، رونمایــی از 
برپایــی نمایشــگاه عکــس  مســتند »مــادران شــهید«، 

گرفتــن عکــس یــادگاری بــا مــادران شــهدا از جملــه  و 
برنامه هــای ایــن همایــش اســت. در ایــن همایــش از 
مــادران شــهیدان خودســیانی، ســید محمدعلــی بدیهــی 
محمــود امیــن پــور، محمدابراهیــم همــت، سیدمحســن 
تجلیــل  الوی  اصغــر  و  امیرجواهریــان 
می شــود. شمســی بهرامــی از بانــوان آزاده 
کــه مــدت ســه ســال در اســارت بــه ســر برده 
اســت نیــز، در همایــش »اســوه های صبــر و 
اســتقامت« مــورد تجلیــل قــرار می گیــرد. 
کتــاب »لبخنــد مادرانــه« نیــز بــا محوریــت 
شــهید  ســه  مــادران  خاطــرات  بیــان 
خــرازی، همــت و امیــن پــور روز سه شــنبه 17 فروردیــن 

مــاه رونمایــی می شــود. 
ــد  ــش می توانن ــن همای ــور در ای ــرای حض ــدان ب عاقه من
روز ســه شــنبه از ســاعت 9:30 صبــح بــه محــل کتابخانه 

کننــد. گلدســته مراجعــه  مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ 

ویژه تجلیل از مادران شهدا؛
همایش »اسوه های صبر و استقامت« برگزار می شود

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:
کاهش سرقت موتورسیکلت در اصفهان

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/20  شماره پر شماره دادنامه: 9409970361702106  تار
تعاونی  شرکت  خواهان:    941205 شعبه  بایگانی  شماره   9409980361701100
رئیس  بیدرام  اسداله  و  راد  شفیعی  محمدرضا  نمایندگی  به  اصفهان  مرغداران 
زند عباسعلی به نشانی اصفهان  هیأت مدیره با وکالت آقای علیرضا شعربافیون فر
خیابان چهارباغ خواجو مقابل خیابان عافیت مجتمع اداری تجاری صدر خواجو 
زند محمدعلی به  طبقه دوم واحد 210  خوانده: آقای مجید احمدی جوشقانی فر
مطالبه   .2 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی 
ونده ختم  خسارت دادرسی  3. مطالبه وجه چک  دادگاه با توجه به محتویات پر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم و بشرح ز
رای دادگاه

درخصوص دعوی اقای علیرضا شعربافیون به وکالت از شرکت مرغداران اصفهان 
یال  به طرفیت آقای مجید احمدی جوشقانی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ر
رسید 94/9/27 و گواهینامه ی  به استناد یک فقره چک به شماره 996929 با سر
از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر  عدم پرداخت صادره 
تادیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده  دال
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
وحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظرثابت دانسته و مستندًا  مطر
به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور  و تبصره  و مواد 310 و 313 قانون تجارت  مدنی 
اصل  بابت  یال  ر  200/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  چک 
ینه های  یال به عنوان خسارات دادرسی شامل هز خواسته و مبلغ 13/275/000 ر
مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  و  قضایی  خدمات  دفتر  تعرفه  آگهی،  نشر  دادرسی، 
بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی 
و  صادر  خواهان  حق  در  پرداخت  هنگام  لغایت  رسید  سر یخ  تار از  مرکزی  بانک 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر  این دادگاه و سپس ظرف بیست ر

استان اصفهان می باشد.
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس 

36652/ م الف
دادنامه

شماره    1394/11/28 تنظیم:  یخ  تار   9409970361701970 دادنامه:  شماره 
آقای  بایگانی شعبه 940124  خواهان ها: 1.  ونده: 9409980361700110 شماره  پر
زند باقر  زند رجبعلی 2. آقای احمدرضا خواجه کیلی میرآبادی فر حسین خلیلی فر
آقای رمضان محمدی فشارکی  اکبر 4.  زند علی  فر رعه  آقای مسلم قاضی مز  .3
یحیی  آقای   .6 علی  حمزه  زند  فر وجنی  بر خدامی  بهمن  آقای   .5 مرتضی   زند  فر
بابادی  وی  خسر سارا  خانم  وکالت  با  عباسعلی  زند  فر آبادی  حبیب  اکبری  حاج 
ـ پشت ساختمان دادگستری ـ  ـ خیابان نیکبخت  زند قاسم به نشانی اصفهان  فر
یم پرچم 2.  مجتمع اداری نیکبخت ـ طبقه 5 ـ واحد 221     خواندگان: 1. خانم مر
دانی 3. خانم زهرا سیاسی 4. خانم محبوبه پرچم  5. آقای  آقای حسین زارعی سو
حسن زارعی دارکی 6. آقای محمد سیاسی  7. آقای منوچهر ملکی 8. خانم نیره 
زاد 10. خانم بهجت خانم حقوقی اصفهانی  11. آقای  آقای فرهاد کیان  پرچم 9. 
دانی  14. خانم  مهرداد کیان زاد  12. خانم منیژه پرچم  13. خانم رقیه زارعی سو
دانی    دانی 16. آقای مرتضی زارعی سو افسانه کیان زاد  15. آقای فتح اله زارعی سو
دانی  18. خانم بدرالملوک سیاسی 19. خانم عزت زارعی  17. آقای علی زارعی سو

دانی  22. خانم منیژه  دانی 20. خانم شهناز پرچم  21. آقای مرتضی زارعی سو سو
پرچم 23. خانم منصوره پرچم  24. خانم عفت خانم حقوقی اصفهانی  25. آقای 
غالمعلی سیاسی 26. خانم فتانه کیان زاد  27. آقای مجید پرچم 28. خانم بتول 
دانی همگی  دانی  30. آقای صفر علی زارعی سو طالکوب 29. آقای حسن زارعی سو
به نشانی مجهول المکان   31. آقای سید هیبت اله میرنظام به نشانی اصفهان ـ 
شیخ طوسی شرقی ـ کوچه سید الشهدا ـ پالک 252  خواسته ها: 1. افراز ملک  2. 
ختم  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  دادرسی    خسارت  مطالبه 

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم و بشرح  ز
رای دادگاه

رعه  وی بابادی بوکالت از 1. مسلم قاضی مز در خصوص دعوی خانم سارا خسر
 .5 خلیلی   حسین   .4 خدامی   بهمن   .3 میرآبادی   کیلی  خواجه  احمدرضا   .2
مهرداد   .2 فرهاد   .1 خواندگان   بطرفیت  اکبری  حاج  یحیی   .6 محمدی   رمضان 
یم 7. نیره  8. شهباز 9. محبوبه  10.  3. فتانه  4. افسانه کیان زاد 5. منیژه 6. مر
د  12. مجید همگی پرچم  13. زهرا سیاسی  14. بدرالملوک  منصوره  11. مسعو
15. غالمعلی 16. محمد همگی سیاسی  17. بهجت خانم 18. عفت خانم حقوقی 
اصفهانی 19. منوچهر ملکی  20. بتول طالکوب 21. حسین 22. رقیه 23. عزت  24. 
دانی 29.  حسن  25. علی 26. صفرعلی  27. فتح اله  28. مرتضی همگی زارعی سو
حسن زارع دارکی 30. سید هیبت اله میرنظام بخواسته افراز قسمتی از پالک ثبتی 
نظربه  دادرسی،  خسارات  مطالبه  و  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   14915-133
را  فیه  از پالک متنازع  افراز قسمتی  وحه خواهان دادخواست  اینکه در دعوی مطر
ده اند و این در حالی است که دعوی افراز می بایست به طرفیت تمامی مالکین  نمو
مشاعی ملک مورد نظر از باب مشارکت و مالکیت شرکاء در جزء جزء پالک مورد 
به  تمامی جوانب موثر در تقسیم مال مشاعی  با رعایت  افراز  انجام  و  درخواست 
تضییع  شده  افراز  سهام  قیمت  بر  و  زش  ار بر  مشاعی  مالکین  از  حقی  که  نحوی 
نگردد مطرح رسیدگی گردد که با این وصف خواهان می بایست افراز تمامی پالک 
با  منطبق  را  خواهان  خواسته  دادگاه  ایحال  علی  نماید.  درخواست  را  افراز  مورد 
از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع  قانون ندانسته به استناد ماده 2 
وز قابل تجدید نظرخواهی  دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف 20 ر

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
موسوی   عبدالرضا  سید  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  دادرس 

36646/ م الف
دادنامه

شماره    1394/12/17 تنظیم:  یخ  تار  9409970354601826 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940770 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980364801080 ونده:  پر
جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه   9409980364801080
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970354601826 شاکی:آقای رسول فتاحی راد 
زند رضا به نشانی شهرستان اصفهان، رهنان، خ هاشمی نژاد، ک شاهد ک ش  فر
زند اکبر به  یفی، مقابل باغ سید عظیم  متهم: آقای حجت اله نصر اصفهانی فر شر
نشانی مجهول المکان  اتهام: صدور چک بالمحل  گردشکار: دادگاه از توجه به 
از خدای سبحان به  با استعانت  ونده ضمن اعالم ختم رسیدگی  پر اوراق  جامع 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

به  بالمحل  چک  طغری  یک  صدور  بر  دائر  نصراصفهانی  اله  حجت  آقای  اتهام 
شماره 723354 موضوع شکوائیه آقای رسول فتاحی راد با توجه به صدور گواهی 
عدم پرداخت با توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالیل ابرازی 
و  قانونی  ابالغ  رغم  علی  متهم  اینکه  و  ونده  پر در  د  موجو شواهد  و  قرائن  سایر  و 

ده  ارائه ننمو انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز 
صدور  قانون   7 و   3 مواد  اجرای  در  را  نامبرده  دادگاه  علیهذا  است  ز  محر است 
نماید.  می  محکوم  یری  تعز حبس  ماه  شش  تحمل  به  بعدی  اصالحات  با  چک 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین  وز از تار رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر

دادگاه می باشد. 
رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو اصفهان ـ علی اصغر اعظمی   36609/ م الف

دادنامه
شماره    1394/12/18 تنظیم:  یخ  تار  9409970361702091 دادنامه:  شماره 
آقای  خواهان:   940711 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361700654 ونده:  پر
زند  فر مستاجران  مصطفی  آقای  وکالت  با  اله  لطف  زند  فر صمیمی  جواد  محمد 
ساختمان   5 شماره  کوچه  نبش  )آتش(  مقداد  خیابان  اصفهان،  نشانی  به  اکبر 
زند  فر اللهی  وح  ر مجتبی  خوانده:آقای   8184713113 پ  کد  دوم  طبقه  یتون،  ز
دادرسی   خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  مرتضی 
به  توجه  با  دادگاه    ... بابت  وجه  مطالبه   .3 تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .2
رای صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح   و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر  محتویات 

 می نماید.
رای دادگاه

محمدجواد  آقای  از  وکالت  به  مستاجران  مصطفی  آقای  دعوی  خصوص  در 
وح اللهی به خواسته مطالبه مبلغ 279/174/000  صمیمی به طرفیت آقای مجتبی ر
یال به استناد سه فقره فاکتور به شماره های 828-93/5/21 و 93/3/10-711  ر
و 593-92/12/11 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به 
لت بر اشتغال ذمه خوانده  د ادخواست تقدیمی و تصویر مستندات ابرازی که دال
نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه 
وحه به عمل نیاورده است فلذا  حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطر
دعوی خواهان را بنظرثابت دانسته و مستندًا به مواد 198 ، 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده 
یال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 17/025/396  به پرداخت مبلغ 279/174/000 ر
ینه های دادرسی، نشرآگهی، تعرفه دفتر  یال به عنوان خسارات دادرسی شامل هز ر
خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت 
یخ تقدیم دادخواست  تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تار
رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  پرداخت  هنگام  لغایت   )94/7/7(
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس  صادره غیابی و ظرف بیست ر
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  دیگر  وز  ر بیست   ظرف 

می باشد.
حاجیلو    مهدی  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رئیس 

36645/ م الف
دادنامه

شماره    1394/09/23 تنظیم:  یخ  تار   9409970351001580 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   930826 شعبه  بایگانی  شماره   9409980351000734 ونده:  پر
9409980351000734 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
محمدرضا  یت  مدیر به  ملت  بانک  خواهان:     9409970351001580 شماره  نهایی 
زند فیض اله به نشانی استان اصفهان،  وخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فر سار
کوچه  ابتدای  صادرات،  بانک  وی  وبر ر وغی،  فر خیابان  اصفهان،  شهرستان 
نشانی  به  رضا  زند  فر پورابوطالب  علیرضا  1.آقای  خواندگان:  بهمن(   23)کوچه 
2.آقای   10 شماره  خدارحمی،  وخانه  دار جنب  یعتی  شر خ  ابتدای  باال  چهارباغ 

زند میرغنی به نشانی چهارباغ باال ک هدایت پ 15 واحد  سید محمد موسوی فر
المکان خواسته ها: 1.  د به نشانی مجهول  زند محمو 3.آقای پویان فاطمی فر   8
وکیل  درخواست  خصوص  در  دادگاه  رای  خواسته    تامین  بابت2.  وجه  مطالبه 
یخ  تار و  دادرسی  ینه  هز میزان  مورد  در  اصالحی  رای  صدور  بر  مبنی  ملت  بانک 
 940990351000212 شماره  دادنامه  در  سهوا  که  تادیه  تاخیر  خسارت  محاسبه 
آئین  قانون   309 ماده  به  مستندًا  دادگاه  است،  نگردیده  لحاظ   1394/2/14 ـ 
ینه دادرسی را به مبلغ بیست و شش میلیون و چهارصد  دادرسی مدنی میزان هز
یخ تقدیم  یخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه را در تار یال و تار و شصت و پنج هزار ر
اصالحی  رای  نماید.  می  اصالح  حکم  اجرای  لغایت   )1393/7/12( دادخواست 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  صادر شده غیابی، ظرف مهلت 
وز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید  دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست ر
ونوشت دادنامه اصالحی ممنوع  نظر استان اصفهان با ارائه دادنامه اصلی بدون ر

است. 
ونده:  یخ تنظیم: 1394/02/14  شماره پر شماره دادنامه: 9409970351000212  تار
به  ملت  بانک  خواهان:    930826 شعبه  بایگانی  شماره   9309980351000734
به  اله  فیض  زند  فر شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با  وخانی  سار محمدرضا  یت  مدیر
بانک  وی  وبر ر وغی،  فر خیابان  اصفهان،  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی 

صادرات، ابتدای کوچه 23)کوچه بهمن(  خواندگان: 
د به نشانی مجهول المکان  2.آقای سید محمد  زند محمو 1. آقای پویان فاطمی فر
3.آقای    8 واحد   15 پ  هدایت  ک  باال  چهارباغ  نشانی  به  میرغنی  زند  فر موسوی 
جنب  یعتی  شر خ  ابتدای  باال  چهارباغ  نشانی  به  رضا  زند  فر پورابوطالب  علیرضا 
وخانه خدارحمی، شماره 10  خواسته: مطالبه وجه بابت...  گردشکار: دادگاه  دار

یر مبادرت به صدور رای می نماید.  ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز
رای دادگاه

طرفیت  به  ملت  بانک  از  وکالت  به  شیرانی  آرش  آقای  دادخواست  خصوص  در 
د و علیرضا  زند محمو زند میرغنی، پویان فاطمی فر آقایان سید محمد موسوی فر
یال به  زند رضا به خواسته مطالبه مبلغ هشتصد و چهل میلیون ر پورابوطالب فر
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، دادگاه اواًل 
با توجه به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند الف ماده 108 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان از اموال خواندگان به طور تضامنی را 
صادر و اعالم می نماید ثانیا با توجه به تصویر مصدق قرارد اد صدور ضمانتنامه 
قانونی  ابالغ  علیرغم  خواندگان  اینکه  و   1388/5/22 مورخ   1388/90 شماره 
وقت رسیدگی از حضور در جلسه دادرسی و اقرار هر گونه دفاع ادله ای در مقابل 
و  داند  وارد می  را  بنابراین دعوی خواهان  اند،  یده  ز ور استنکاف  دعوی خواهان 
مستندًا به مواد 230، 219، 1284 و 1301 قانون مدنی 198، 502، 515، 519، 520 
مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  الزام  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
یال بابت اصل خواسته مبلغ شش میلیون و چهارصد  هشتصد و چهل میلیون ر
و  میلیون  یک  و  بیست  مبلغ  دادرسی،  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنج  و  شصت  و 
یال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی  سیصد و شصت هزار ر
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی معادل 18 درصد برای هر سال در حق 
قابل  واخواهی  رای صادره غیابی ظرف مهلت  نماید.  اعالم می  و  خواهان صادر 
یخ انقضای  از تار وز  تجدید نظر خواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 ر
اصفهان استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی   مهلت 

 است. 
یب نواز  رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ غر

  36643/ م الف

حتما بخوانید!
کاهش سرقت موتورسیکلت در اصفهان یکشنبه 15 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 120 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



آلبالــو«، آخریــن  کیلــو  فیلــم ســینمایی »50     
سرویس فرهنگی
دامون رشیدزاده

در  روزهــا  ایــن  حقیقــی  ســاخته  مانــی 
کــران  کشــور و البتــه ســینما قــدس اصفهــان در حــال ا ســینماهای 
اســت. ششــمین ســاخته  مانــی حقیقــی در فضایــی کامــا متفــاوت 
بــا فیلم هــای ســابق او ســاخته شــده اســت. فیلــم پربازیگــر »50 
کمــدی رمانتیــک تولیــد شــده اســت. حقیقــی  کیلــو البالــو« در ژانــر 
می شــود« وارد  »اژدهــا  همچــون  فیلم هایــی   کــه 
کاری خــود دارد، ایــن  کارنامــه  »پذیرایــی ســاده« و »کنعــان« را در 
بــار در جســت و جــوی مخاطبــان تــازه و شــاید تجربه هــای تــازه بــه 

سراغ ژانر کمدی رفته است.
   خالصه فیلم

داســتان از مجلــس عروســی مرجــان آغــاز می شــود. در میانه هــای 
عروســی، مامــوران بــرای دســتگیری دامــاد خافــکار وارد می شــوند 
ــو  ــرار می کننــد. در ایــن میــان ریختــن آب آلبال ــان هــم ف و میهمان
گهانــی او و آیــدا می شــود و  روی پیراهــن داوود، باعــث آشــنایی نا

اتفاقــات ناخواســته ای بــرای آن هــا مــی افتــد.
   تحلیل

کیلــو آلبالــو یــک فیلــم  کــه ۵۰  کــرده  مانــی حقیقــی خــودش اظهــار 
کــرده اســت. فیلــم و  کار مــا را در نقــد راحــت  تجــاری اســت و 
ســینمای تجــاری هــم ماننــد ســینمای اجتماعــی، از آن ترکیباتــی 
کســی را  کامــا در ســینمای ایــران رایــج شــده و تعجــب  کــه  اســت 
برنمی انگیــزد. فیلــم تجــاری یعنــی فیلــِم بفــروش؛ یعنــی فیلمــی 
ــد  ــا می کنن ــی آن را ایف ــه چنــد چهــره  سرشــناس نقش هــای اصل ک
و تهیه کننــده از همــان مراحــل ســاخت خیالــش بابــت فــروش 

کــم  ــو از بازیگــر  ــو آلبال کیل راحــت اســت. مانــی حقیقــی هــم در ۵۰ 
کار از محکــم کاری عیــب نمی کنــد، فقــط رضــا  نگذاشــته و چــون 
عطــاران و مهــران مدیــری را بــرای بازی در فیلمــش دعوت نکرده 
اســت. فیلــم سرخوشــانه  حقیقــی، یــک دور همــی بــرای عواملــش 
ــه آن هــا نگذشــته، هــم پورشــه ســوار شــدند،  ــد هــم ب کــه ب ــوده  ب
گریم هــا و لباس هــای رنــگ و  ــد و هــم  ــادان زدن ــه آب هــم ســری ب
گرها هــم معمــوال  کرده انــد. از آن طــرف تماشــا وارنــگ را امتحــان 
ناراضــی ســالن ســینما را تــرک نمی کننــد و چنــد بــاری در طــول 
فیلــم حســابی خندیده انــد. همــه هــم راضــی هســتند. هیــچ عیبی 

نــدارد شــما فیلمــی بســازید کــه هدفــش فقــط خندانــدن و فروختن 
تــا فیلمتــان در  کنیــد  را رعایــت  بایــد حداقل هایــی  امــا  اســت؛ 
کیلــو آلبالــو، دســت  چهارچــوب یــک اثــر ســینمایی قــرار بگیــرد. ۵۰ 
کاری می زنــد تــا خنــده دار باشــد و تــا جایــی پیــش مــی رود  بــه هــر 
کــه قواعــد و قوانیــن مخصــوص بــه خــودش را وضــع می کنــد 
و ســعی دارد تافتــه ای جــدا بافتــه باشــد؛ امــا مــزه  شــوخی های 
گاهــی اوقــات آن قــدر شــیرین  کمیکــش  فیلــم و موقعیت هــای 
کیلــو آلبالــو را نمی تــوان بــه  کــه دل را می زنــد. نســخه  ۵۰  می شــود 
ایــن راحتی هــا پیچیــد. فیلــم حــرف و هــدف خاصــی نــدارد و تنهــا 

ــی  ــه گاه خاقیت های گ ــا  ــده، ام ــاخته ش ــرگرم کردن س ــد س ــه قص ب
کــه بــا پرداخــت بیشــتر می توانســت اثرگــذاری  از آن ســر می زنــد 
تــاش مانــی حقیقــی  بســیار بهتــری داشــته باشــد. نخســتین 
کمــدی، سرشــار از زیاده روی هاســت؛ امــا تجربــه ای بــه  در ژانــر 
کمــدی ایــن روزهــای  مراتــب لذت بخش تــر از دیگــر فیلم هــای 
گــر قصــد وقت گذرانــدن در ســینما به همــراه خانواده  سینماســت. ا
یــا جمعــی از دوســتان را داریــد، بایــد بیــن بــد و بدتــر را انتخــاب 
کنیــد و در ایــن مــورد، ۵۰ کیلــو آلبالــو بهتریــن بــدی اســت کــه تــا بــه 

کرده ایــد. حــال انتخــاب 
  عوامل فیلم

شایســته  مصطفــی  کننــده:  تهیــه  حقیقــی/  مانــی  کارگــردان: 
طــرح  مجــری  حقیقــی/  مانــی  توحیــدی،  فرهــاد  فیلمنامــه: 
علیرضــا  فیلمبــرداری:  مدیــر  شایســته/  محمــد  گــذار:  ســرمایه 
کارگــردان  ــردار: داریــوش صادق پــور/ دســتیار اول  برازنــده/ صداب
برنامه ریــز: علیرضــا شــمس شــریفی/ طــراح صحنــه: امیرحســین 
پــردازی:  چهــره  طــراح  نعمتــی/  نــگار  لبــاس:  طــراح  قدســی/ 
میثــم  تدویــن:  توســلی  امیــر  موســیقی:  میرکیانــی/  مهــرداد 
موالیــی/ جانشــین تولیــد: محمــد اتحــادی مدیــر تــدارکات: آرش 
امیرخــان آریــان  رســانه ای:  مشــاور  عمومــی،  روابــط   صالحــی/ 

عــکاس: مریــم تخــت کشــیان/ بازیگــران: ســاعد ســهیلی، هســتی 
ــاری  ــیامک انص ــیدی، س ــان جمش ــش، پژم ــاد آئی ــدوی، فره مه
افســانه بایــگان، آزاده صمــدی، هــادی کاظمــی، ســروش صحــت 
ویشــکا آســایش، علــی صادقــی، بهنــوش بختیــاری، داریــوش 

اســدزاده، امیــد روحانــی، مونــا احمــدی و مانــی حقیقــی.

نگاهی به فیلم »50 کیلو آلبالو«، ساخته مانی حقیقی

دور همی مانی حقیقی

ــران شــبکه های مجــازی  کارب کنــش تنــد  کیمیــای وطــن: وا
ــاره تغییــر عکــس حســاب های  پــس از شــوخی رشــیدپور درب
کاربــری بــه پرچــم ایــران، ایــن مجــری را مجبــور بــه تــرک 
کــرد. رشــیدپور بــرای دروغ ســیزده در برنامــه  فضــای مجــازی 
کاربــری تلگــرام  گــر تصویــر حســاب  کــه ا گفــت  تلوزیونــی اش 
خــود را بــه پرچــم ایــران تغییــر ندهیــد، حســابتان مســدود 

خواهــد شــد.
فحاشــی  بــه  بســیاری  پســت،  ایــن  از  پــس   
تــا  پرداختنــد  رشــیدپور  بــه  گویی  ناســزا و 
کــرد از فضــای  کــه وی در پســتی اعــام  جایــی 
پــور  رشــید  کــرد.  خواهــد  خداحافظــی  مجــازی 
نوشــت:  گرامش  اینســتا از  خداحافظــی  بــرای 
»نیمه شــب اســت و مــن از خوانــدن ایــن همــه 

فحــش رکیــک و برخــورد زننــده دیگــر تعجــب نمی کنــم و 
ایــن خیلــی بــد اســت. یعنــی دیگــر بــه فحــش و پرخــاش و 
ــم. یــک شــوخی بســیار ســاده  کرده ای رفتارهــای تنــد عــادت 
کجاهــا ربــط می دهنــد! واقعــا شــرم می کنــم.  را برخــی بــه 

راحــت  چقــدر  دیده ایــد؟  را  خارجــی  مخفی هــای  دوربیــن 
بــه هــم احتــرام می گذارنــد. عجــب ...  لبخنــد می زننــد و 
همــه  تلویزیون هــای معــروف دنیــا از ســی ان ان تــا بی بی ســی 
و... ایــن شــوخی ها را بــا شــدت بیشــتری انجــام می دهنــد و 
کمــی دور  هیــچ اتفاقــی هــم نمی افتــد. فقــط لبخنــد زدن و 
شــدن از فضــای خشــک و جــدی را به هــم یــادآوری می کننــد. 
هــم وطــن عزیــزم. پــای فضــای مجــازی 
نشســته ای و بــه خاطــر اینکــه بــا تــو شــوخی 
را  کشــورت  پرچــم  خواســته ام  و  کــرده ام 
کثیــف  فحش هــای  انــواع  کنــی،  منتشــر 
را می نویســی. واقعــا بــا ایــن شــوخی چــه 
آســیبی بــه تــو رســید؟ دقیقــا چــه صدمــه ای 
وارد شــد؟ امــا مــن از خوانــدن ایــن همــه 
کــم نومیــد می شــوم و مثــل  کــم  بی مباالتــی و بــی حرمتــی 
فضــای  از  کــه  می گیــرم  تصمیــم  دیگــر  رفقــای  از  خیلــی 
مــن  از  عاقل تــر  ظاهــرا  آن هــا  کنــم.  خداحافظــی  مجــازی 

شرمســارم« بودنــد. 

خداحافظی مجری سرشناس از شبکه های مجازی

قربان محمدپور - کارگردان »سام بمبئی« - اعام کرد: از ۱۵ 
فروردیــن، ادامــه فیلمبــرداری ایــن اثــر در تهــران آغــاز می شــود. 
بــه گــزارش خبرگــزاری ربیع، قربان محمدپور کارگردان ســینما 
بــا اشــاره بــه شــروع فیلمبــرداری »ســام بمبئــی« در تهــران 
گفــت: ادامــه فیلمبــرداری »ســام بمبئــی« از ۱۵ فروردیــن مــاه 

در تهــران آغــاز می شــود و نزدیــک بــه یــک هفته 
ادامــه دارد و در لوکیشــن های تهــران، بازیگرانی 
گلــزار و بنیامیــن بهــادری  چــون: محمدرضــا 

بــازی می کننــد. 
وی افــزود: فیلمبــرداری تــا پایــان فروردین مــاه 
ســال جــاری تمــام و مراحــل فنــی آن بافاصلــه 
آغــاز می شــود؛ البتــه تدویــن ایــن تولید مشــترک 

میــان ایــران و هندوســتان همزمــان در حــال انجــام اســت. 
نمی داننــد«  زنــان  دربــاره  مــردان  »آنچــه  فیلــم  کارگــردان 
توضیــح داد: بــرای »ســام بمبئــی«، ۶ ترانــه آمــاده می شــود که 
چهار تا از این ترانه ها توســط شــرکت هندی و دو ترانه توســط 

بنیامیــن بهــادری اجــرا می شــود و در نهایــت مــن چهــار ترانــه 
بــرای ایــن پــروژه انتخــاب می کنــم. بعــد از پایــان فیلمبــرداری 
در تهــران بــه هندوســتان ســفر می کنــم و ضبــط موســیقی و 
ترانــه فیلــم را آغــاز می کنیــم. همچنیــن چهــار کلیپ بــرای این 
کــران فیلــم  گرفتــه شــده اســت. وی دربــاره زمــان ا اثــر در نظــر 
کــران عیــد فطــر  »ســام بمبئــی« گفــت: نوبــت ا
بهتریــن زمــان بــرای نمایــش ایــن فیلــم اســت؛ 
کــران »ســام بمبئــی« بــا شــرکت  البتــه قــرارداد ا
پخــش فیلمیران بســته شــده اســت. همچنین 
پخش این اثر ســینمایی در هندوســتان توســط 
کران پاییزی این کشــور  »موشــن پیکچر« و در ا

ــود. ــام می ش انج
کــرد: در هنــگام تولیــد ایــن اثــر   محمدپــور در پایــان تاکیــد 
ســینمایی، دولــت هیــچ کمکــی بــه ما نکــرد و همه چیز توســط 
بخــش خصوصــی انجــام شــد؛ ولــی نظــم و انضبــاط موجــود در 

کــرد. ســینمای بالیــوود بــه مــا کمــک بســیاری 

ادامه فیلمبرداری »سالم بمبئی« در ایران
حرف و نقل

- نماینــده محمــود فرشــچیان در ایــران شــایعه های 
منتشــر شــده مبنــی بــر درگذشــت ایــن مینیاتوریســت 

ح ایرانــی را دروغ ســیزده دانســت. مطــر
صفــر«  »صفــر  برنامــه  در  حضــور  بــا  ارجمنــد  بــرزو   -
پشــت صحنــه مجموعه هــای  اینکــه چــرا در  دربــاره 
کــه خــود  کــرد  مهــران مدیــری بســیار می خنــدد، بیــان 

می خنــدد. بازیگــران  همــه  از  بیشــتر  مدیــری 
- حجــت اهلل ایوبــی در پیــام نــوروزی اش بــرای عباس 
آرزوی  ایــران-  ســینمای  کارگــردان   - کیارســتمی 
کیارســتمی بــه دلیــل مشــکات  کــرد. عبــاس  ســامتی 
گرفــت و ایــن روزها  گوارشــی، تحــت عمــل جراحــی قــرار 

در بیمارســتان بــه ســر می بــرد.
- زاهــا حدیــد از مشــهورترین و موفق تریــن معمــاران 
معاصــر جهــان در ۶۵ ســالگی از دنیــا رفــت. وی ســال 
دریافــت  بــه  موفــق  کــه  بــود  زنــی  نخســتین   ۲۰۰۴
کــه بــه عنــوان نوبــل  جایــزه معمــاری »پریتزِکــر« شــد 

می شــود. محســوب  معمــاری 
ایرانــی  موســیقی  خواننــده   - شــجریان  همایــون   -
و  رشــت  شهرســتان  کنســرت  برگــزاری  از  بعــد   -
ســفر بــه اروپــا بــرای برپایــی چنــد برنامــه زنــده، تــور 
ــر  ــتان ها از س ــه« را در شهرس گری ــوای  ــرت های »ه کنس

. د می گیــر
کــه بــرای  ــا اشــاره بــه تغییراتــی  - مدیــر رادیــو جــوان ب
کــرد:  گرفتــه، اعــام  برنامه هــای ایــن شــبکه در نظــر 
کــه در ســال ۹۵ جــدول پخش  هــدف اصلــی ایــن اســت 

کننــد. ــر طراحــی  ــا نگاهــی جذاب ت را ب
نــگارش فیلمنامــه »تشــویش«  گلســتانه از  - مهــدی 
ع جوانــان  ــا موضــو کــه ایــن فیلــم را ب گفــت  خبــر داد و 

می ســازد.
بــا صــدور حکمــی  اســامی  ارشــاد  و   - وزیــر فرهنــگ 
کل دفتــر موســیقی  فــرزاد طالبــی را بــه عنــوان مدیــر 

کــرد. منصــوب  ارشــاد  وزارت 
ــره«-  ــه »خاط ــری برنام ــاس میرزایــی - مج ــا عب - لعی
کــه پخــش ایــن برنامــه بعــد از نــوروز هــم  کــرد  بیــان 
بیشــتر  و  گســترده تر  آن  برنامه هــای  و  دارد  ادامــه 

خواهــد شــد.
- پــور محمــدی - معــاون ســیمای رســانه ملــی - زمــان 
اچ دی شــدن شــبکه ســه ســیما را خــرداد مــاه یــا اوایــل 

کــرد. تابســتان عنــوان 
نمایــش  کارگــردان  و  نویســنده  - ســیروس همتــی - 
اثــر  ایــن  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز   - بخیــر«  »صبــح 

بــرود. بــه صحنــه   ۹۵ ســال  نیمــه دوم  نمایشــی 

سخن روز

 برگزاری دو کنگره ملی شعر
 در استان یزد

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد از برگــزاری  مدیــر 
کنگره ملی شــعر در بهار امســال در این اســتان خبر داد.  دو 
کنگــره شــعر  گفــت: امســال ســومین  ــی ندوشــن  ــی غیاث عل
روســتا و دومیــن کنگــره شــعر توحیــدی در اســتان یــزد برگــزار 
کنگــره ملــی شــعر روســتا، بــه  می شــود. وی دربــاره ســومین 
عنــوان یکــی از مهم تریــن برنامه هــای پیــش روی اداره 
کــرد: 450  کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان تصریــح 
کنگــره ارســال  کشــوری بــه دبیرخانــه ایــن  اثــر از 176 شــاعر 
شــده اســت. غیاثــی ندوشــن بــا بیــان اینکــه ســومین کنگــره 
ملــی شــعر روســتا در یکــی از روســتاهای شهرســتان خاتــم 
برگــزاری  بــا  کــرد: همزمــان  تصریــح  شــد،  برگــزار خواهــد 
ــد.  ــد ش ــی خواه ــز رونمای ــتا« نی ــعر روس ــاب »ش کت ــره از  کنگ
کنگــره  کــرد: زمــان دقیــق برگــزاری ایــن  وی خاطرنشــان 
ــود.  ــام می ش ــا اع ــود، متعاقب ــد ب ــال خواه ــار امس ــه در به ک
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد در ادامــه از  مدیــر 
کنگــره شــعر توحیــدی در ایــن اســتان خبــر  برگــزاری دومیــن 
کنگــره در شهرســتان میبــد برگــزار خواهــد  گفــت: ایــن  داد و 
شــد. غیاثــی ندوشــن افــزود: ایــن کنگــره در یکــی از روزهــای 
نیــز  زمــان دقیــق آن  کــه  برگــزار می شــود  اردیبهشــت ماه 

می شــود. اطاع رســانی 

 رکورد فروش فیلم 
در تاریخ سینمای ایران شکسته شد

کیمیــای وطــن: ســینمای ایــران بــا فــروش فیلــم بیــش 
از یــک میلیــارد تومــان در یــک روز،  فروشــی بــی ســابقه 
ــق پیــش  گذاشــت. مطاب ــه جــا  ــران ب ــخ ســینمای ای در تاری
بــه فیلم هــای خــوب و ترکیــب خــوب  بــا توجــه  بینی هــا 
ســوی  از  ای  العــاده  فــوق  اســتقبال  نــوروزی 95،  کــران  ا
گیشــه های ســینما شــد. اســتقبال  مــردم در عیــد ســال 95 از 
کــران نــوروزی تــا جایــی پیــش رفــت کــه در روز  از فیلم هــای ا
کشــور  که 91 ســینمای  12 فروردین در ســینماهای مکانیزه 
ــا فــروش یــک میلیــارد و 108 میلیــون و  را شــامل می شــود ب
085 هــزار تومــان و 135 میلیــون و 219 هــزار نفــر مخاطــب، 
بــا  ثبــت شــود.  ایــران  تاریــخ ســینمای  تــازه ای در  رکــورد 
کــه معمــوال 20  اضافــه شــدن آمــار ســینماهای غیــر مکانیــزه 
می تــوان  می باشــد،  مکانیــزه  ســینماهای  فــروش  درصــد 
گفــت قطعــا در روز 12 فرودیــن ســینماهای ایــران فروشــی 
بیــش از یــک میلیــارد و 308 میلیــون و 085 هــزار تومــان را 

ــد. کردن ــه  تجرب

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر یکشنبه  15 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 120رکورد فروش تاریخ سینمای ایران ... ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ
9409980350200776شماره  ونده:  پر 9410100350211435شماره  ابالغیه:  شماره 
بانک ملت  تنظیم: 1394/12/20 خواهان / شاکی  یخ  بایگانی شعبه: 940882تار
و  رحمانی  رسول  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رستگار  علی  یت  مدیر با 
وه و موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین  حسن رضا خانی و زهرا امینی پز
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ..... و مطالبه خسارت 
ده که جهت  دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  – خ شهید نیکبخت  خ چهارباغ باال 
-  طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  9409980350200776ثبت گردیده 
علت  به  است.  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/03/31 آن  رسیدگی  وقت  که 
دن خوانده حسن رضا خانی و درخواست خواهان / شاکی و  مجهول المکان بو
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
د تا  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
خوانده مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
ر فوق  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در نشانی کامل خو
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 36633/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 

2  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم
اجرائیه

ونده: 9409980351500545شماره  شماره اجرائیه: 9410420351500490 شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/20 مشخصات محکوم له ردیف  بایگانی شعبه :940605تار
1- نام :مهدی  نام خانوادگی :  خردپیشه نام پدر : محمد  نشانی: اصفهان – میدان 
ینی هانی – به کد پستی  جمهوری – ابتدای خ رباط اول – تقاطع اول – گز و شیر
خانوادگی:  نام  یوسف   نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   8138736181
تعالی  بسمه  به  محکوم  المکان  مجهول  نشانی:  عباسی  پدر:دخیل  نام  شیدائی  
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه 9409970351501491 محکوم 
بابت اصل خواسته  یال  ر  100/000/000/ -1  : مبلغ  پرداخت  به  علیه محکوم است 
یخ تقدیم دادخواست )94/6/15( تا زمان وصول که  2- خسارت تاخیر تادیه از تار
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید 3- /850/000 
نیم  و 5-  ینه دادرسی  هز بابت  یال  ر  3/934/000  -4 آگهی  ینه نشر  هز بابت  یال  ر
عشر دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رای صادره غیابی می باشد . محکوم 
اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف   -1  : اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از  است  مکلف  علیه 
گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
وز کلیه اموال  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر چنانچه خو
طور  به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 

یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت  شو
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال 
د. دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو موافقت محکوم له یا تو

آقای  رای دادگاه  مالی 1394(  اجرای محکومیت  قانون نحوه  ماده 3   1 تبصره   (
زند دخیل عباسی  زند محمد به طرفیت آقای یوسف شیدائی فر مهدی خردپیشه فر
به  چک  فقره  دو  وجه  یال  ر میلیون  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 
شماره های 361238- 86/12/15 و 361239- 86/12/20 هر کدام به مبلغ پنجاه 
از جاری 291509592 به عهده بانک  یخ واخواست 94/06/11  تار با  یال  ر میلیون 
ده است. خوانده  تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نمو
یه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت  علی رغم ابالغ قانونی اخطار
ده است. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا  به مستندات تقدیم ننمو
به مواد 198 ، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
یه آن خوانده را  امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
یخ  یال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تار به پرداخت یکصد میلیون ر
ر قانونی  تقدیم دادخواست )94/06/15( با توجه به عدم واخواست در مهلت مقر
، تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
ینه نشر آگهی و سه میلیون و نهصد و  گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هز
ینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید . رای  یال بابت هز سی و چهار هزار ر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  وز پس از تار صادره غیابی ظرف بیست ر
وز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه  و سپس ظرف بیست ر
محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره :36624/م الف رئیس شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا راجی

اجرائیه
ونده: 9409980351500344شماره  شماره اجرائیه: 9410420351500479 شماره پر
له  محکوم  مشخصات   1394/12/16 تنظیم:  یخ  :940382تار شعبه  بایگانی 
اصفهان  نشانی:  :احمد   پدر  نام  موقتیان    : خانوادگی  نام  :سعید  نام   -1 ردیف 
وان – کوی نور ساختمان پارسیان واحد 44 ط 4 با کدپستی 8185659154  – ناژ
و تلفن همراه 09131664260 مشخصات محکوم علیه  و کد ملی 1281689548 
نشانی:  علی  پدر:محمد  نام  صمدانی   خانوادگی:  نام  زانه   فر نام:   -1 ردیف 
شماره  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به  محکوم  المکان  مجهول 
9409970351500950 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- مبلغ -/784/400 
ینه دادرسی در حق محکوم له 2- نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی  یال بابت هز ر
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است. محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  اموال خو
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و  مشر
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل 
قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  به در خواست محکوم  واال  نماید 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
یری در جه هفت را در پی دارد. )  اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز
چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می 
د آزادی محکوم علیه از زندان منوط  وز ارائه شو صورت اموال پس از مهلت سی ر
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد  وثیقه  دیع  تو یا  له  به موافقت محکوم 
دادگاه  رای   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  د.)  بو
محمد  زند  فر صمدانی  زانه  فر خانم  طرفیت  به  احمد  زند  فر موقتیان  سعید  آقای 
علی دادخواستی به خواسته تائید فسخ قرار داد مورخ 1390/02/5 به علت خیار 
د را به خوانده  تدلیس تقدیم و مدعی است شش دانگ پالک ثبتی 15171-21 خو
زی که جزئی از پالک  بع زمین کشاور وخته و در مقابل خوانده شش هزار متر مر فر
دادمذکور  قرار  اساس  بر  ینان  ر زی  کشاور اراضی  در  واقع  باشد  می  ثبتی 40-18 
بر  مالکیت  به  نسبت  ادعایی  هرگونه  گردیده  متعهد  خوانده  است  وخته  فر وی  به 
از  نظر  صرف  باشد  خواهان  عهده  بر  ساز  و  ساخت  و  کاربری  تغییر  و  وی  عهده 
عدم انجام تعهدات مندرج در دادخواست تقدیمی قسمتی از ضلع جنوب شرقی 
یب شده است و خوانده  زی تخر دیوار احداثی با آجر و سیمان توسط جهاد کشاور
بع است و در واقع  ق نداشته است و مجوز دامداری که بیست هزارمتر مر مجوز بر
ده که عدد ده هزار به بیست هزار تغییر داده شده است مراتب  بع بو ده هزار متر مر
فسخ به موجب اظهارنامه به خوانده ابالغ و پاسخی داده نشده است خوانده علی 
ایرادی نسبت  و  نکرده  آگهی در جلسه رسیدگی شرکت  یق نشر  از طر ابالغ  رغم 
یا عدم انجام  تعهدات  از انجام  ده است. صرف نظر  به مستندات تقدیمی ننمو
ده که  بع بو اینکه مجوز اخذ شده به مساحت ده هزار متر مر خوانده با توجه به 
( تدلیس  ) اظهار نظر کارشناسی تامین دلیل  ارائه شده دستکاری شده  در کپی 
ده تا رغبت به  یب خواهان گردیده و پیش از معامله بو محسوب چرا که موجب فر
انجام معامله را ایجاد کند. خواهان بعد از علم به تدلیس به موجب اظهار نامه ای 
ده است  ر در ماده 440 قانون مدنی را رعایت نمو یت مقر مراتب فسخ را اعالم و فور
آئین دادرسی  قانون  مواد 198و 515و 519  به  مراتب مذکور مستندا  به  با عنایت 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 438 قانون مدنی ضمن تائید فسخ 
اعالمی به جهت تدلیس خوانده ، وی را به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله 
ینه دادرسی در حق خواهان  یال بابت هز هفتصد و هشتاد و چهار هزار و چهارصد ر
یخ ابالغ قابل  وز پس از تار محکوم  می نماید . رای صادره غیابی ظرف بیست ر
وز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل  واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 ر
اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد/ د شماره : 36623/ م 

الف محمد رضا راجی – رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 1088/94 خواهان موسی درخشنده به وکالت رسول  در خصوص پر
است  ده  نمو تقدیم  قدرتی  حمید  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  جعفری 
گردیده  تعیین   17:00 95/3/9ساعت  مورخ   ......... وز  ر برای  رسیدگی  .وقت 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 34868/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

یه  کارشناسی ویت نظر آگهی ر
امین  نقی  به در خواست هاشم علی  بنا  ونده کالسه 708/94  پر اینکه در  به  نظر 
ارجاع  به  توجه  با   – موضوع  با  جواهری  امین  السادات  ملیح  طرفیت  به  آبادی 
خواندگان  به  بدینوسیله  لذا  کارشناسی  یه  نظر وصول  و  کارشناسی  به  امر 
المکان می باشند اخطار می گردد . ظرف یک هفته جهت  الذکر که مجهول  فوق 
یه ی کارشناسی و اعالم نظر ، به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان  ؤیت نظر ر
شماره  اصفهان  اختالف  حل  شوراݣݣهای   2 شماره  مجتمع   – آتشگاه  خیابان   –
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   25 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34855/م   : 

 اصفهان

مزایده اموال غیر منقول
ونده کالسه 940246  پر در  دارد  نظر  در  احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان  اجرای 
و 940051 و 940193 له بانک ملت اصفهان و علیه 1ـ حجت اله عسگری به نشانی 
2ـ ولی  رگمهر ط 3 واحد 34  ـ نبش مفتح ساختمان تجاری بز رگمهر  اصفهان خ بز
3ـ  ویش به نشانی اصفهان کوی امام جعفر صادق بوستان شرقی پالک 5  اله در
رگمهر نبش ساختمان تجاری  شرکت بتن کار ندای جنوب به نشانی اصفهان خ بز
یال بابت خواسته  رگمهر طبقه 3 واحد 34 به خواسته مبلغ 3/044/522/300 ر بز
یال بابت حقوق اجرای دولتی، جلسه مزایده  و خسارات و مبلغ 151/649/055 ر
احکام  اجرای  محل  در   10/30 تا   10 ساعت   1395/02/04 مورخ  شنبه  وز  ر در  ای 
ساختمان  از  بعد  متر   200 نیکبخت  شهید  خ  در  واقع  اصفهان  حقوقی   13 شعبه 
در  که  نماید  برگزار   6 واحد  سوم  طبقه  حقوقی  احکام  اجرای  ساختمان  مرکزی 
این خصوص مال مورد مزایده عبارتست از 6 دانگ پالک ثبتی 67/442 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان ـ ملک شهر ـ خ مفتح ـ کوی گلشیرازی ـ 
اله عسگری که طبق نظر کارشناس رسمی  ـ پالک 67 ملکی حجت  کوی شاهین 
یست به کوچه ـ شرقًا به طول  دادگستری شماال به طول 80/02 متر درب و دیوار
22/80 متر به پالک 87 باقیمانده و جنوبًا به طول 7/92 متر به پالک 67 باقیمانده 
و غربًا به طول 22/65 متر به پالک 68 باقیمانده می باشد محل مذکور یک باب 
زمین می باشد، اسکلت ساختمان  یر ل مسکونی دو طبقه مسکونی و یک طبقه ز منز
و بتنی و سقف تیرچه و بلوک می باشد که طبقات مسکونی هر کدام  باربر  دیوار 
باشد درطبقه  آشپزخانه می  و  و حمام  بهداشتی  ویس  و سر و یک سالن  اتاق  دو 
همکف یک قسمت پارکینگ و در قسمت مسکونی در کف سالن و اتاقها موزائیک و 
ویس ها و آشپزخانه سرامیک و بدنه سالن و اتاقها تا یک متر سرامیک و مابقی  سر
اتاقها  کف  در  اول  طبقه  در  و  کاشی  ویسها  سر آشپزخانه  بدنه  و  رنگ  و  ویه  ر گچ 
ویس و حمام و سرامیک و بدنه سالن و اتاقها  موزائیک و در سالن و آشپزخانه و سر
ویه و رنگ می باشد و کابینت ها فلزی و پنجره ها  را یک متر سرامیک و مابقی گچ ر
وفیل و درب های داخلی چوبی و نما در قسمت پایین سنگ با دبر سیاه و در باال  پر
بع و مساحت اعیانی  آن آجر پالک است. مساحت عرصه طبق سند 181/10 متر مر
د  بع مسکونی و حدو د 117 متر مر د 40 متر و طبقه همکف حدو زمین حدو یر درطبقه ز
دارای  پالک  این  باشد  می  بع  مترمر  130 د  حدو اول  طبقه  و  پارکینگ  بع  مر متر   15
ق و گاز می باشد که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر  مشترکات آب و بر
یابی گردیده است  ز یال ار زش 6 دانگ پالک فوق مبلغ 3/000/000/000 ر درقضیه ار
وز قبل از مزایده ازملک فوق واقع در آدرس اعالمی  ید می توانند ظرف 5 ر طالبین خر
مزایده  از   %10 حداقل  که  دارند  را  مزایده  در  شرکت  حق  کسانی  نمایند،  بازدید 
ارائه را  قیمت  ین  تر باال که  است  فردی  مزایده  برنده  باشند،  داشته  همراه  به   را 
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 بازگشت دادکان بعد از جلسه
 با رییس جمهور

کشــورمان  دادکان، رییــس ســابق فدراســیون فوتبــال 

بــه دیــدار رییــس جمهــور، حســن روحانــی رفــت. ایــن 
بخشــید.  قــوت  را  زیــادی  شــایعات  عیدانــه  جلســه 
گــر روحانــی، رییــس جمهــور  گفتــه بــود ا دادکان قبــا 
شــرکت  انتخابــات  در  بیــاورد،  عمــل  بــه  دعــوت  او  از 
کــه فرصــت ثبــت  کــرد. نکتــه مهــم ایــن اســت  خواهــد 
نــام در انتخابــات بــه پایــان رســیده اســت؛ امــا همــان 
موقــع هــم اعــام شــد بــه علــت عــدم احــراز برخــی از 
تمدیــد  نــام  ثبــت  ایــن  انتخابــات  در  قانونــی  شــرایط 
خواهــد شــد؛ همــان موقــع برخــی عــدم شــرکت افــرادی 
آن هــا  علــم  بــه  را  اســدی  علیرضــا  و  کفاشــیان  چــون 
 دال بــر اینکــه ثبــت نــام تمدیــد خواهــد شــد، تأویــل

 کردند.
 البتــه در ایــن دیــدار برخــی دیگــر از افــراد صاحب منصب 
جدیــد و گذشــته نظــام هــم بــا روحانــی دیــدار کردنــد؛ امــا 
گذشــته او، می توانــد  دیــدار دادکان بــا توجــه بــه ادعــای 
ابتــدای عمــر  اهمیتــی قابــل توجــه داشــته باشــد. در 
دولــت روحانــی بــه او پیشــنهاد وزارت ورزش داده شــده 
بــود، امــا توافقــات اساســی بیــن نماینــده رییــس جمهــور 

یعنــی شــریعتمداری بــا دادکان ایجــاد نشــده بــود.

بازی ایران - کرواسی قطعی شد
بــازی  خبــر  کرواســی،  فوتبــال  فدراســیون  ســایت 
تدارکاتــی بــا تیــم ملــی ایــران را روی خروجــی خــود قــرار 
کــه هنــوز خبــری دال بــر انجــام ایــن  داد. بــا ایــن توجــه 
بــازی از ســوی فدراســیون فوتبــال ایــران و مســئوالن 
آن اعــام نشــده اســت. چنــد روزی اســت خبــر بــازی 
کرواســی و تیــم ملــی ایــران زبــان بــه زبــان  تدارکاتــی 
فدراســیون  ســایت  اتفــاق  تازه تریــن  در  و  می چرخــد 
کرواســی، خبــر ایــن بــازی را روی خروجــی خــود  فوتبــال 
کوپریوینچــا  قــرار داده اســت و از انجــام بــازی در شــهر 
کنــون  کــه تــا  در اواخــر مــاه مــی خبــر داده اســت. خبــری 
از ســوی فدراســیون فوتبــال و مســئوالن آن اعــام نشــده 
ــال تلگــرام تیــم ملــی متــن زیــر را  کان اســت و همچنیــن 
کــرده اســت: تــا ایــن لحظــه انجــام دیــدار ایــران  منتشــر 
برابــر کرواســی قطعی نیســت و فدراســیون فوتبــال ایران 
بــا وجــود اخبــار منتشــر شــده تــا ایــن لحظــه، انجــام ایــن 

دیــدار را قطعــی نمی دانــد. 
کــه فدراســیون فوتبــال  حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد 
موقــع  چــه  را  بــازی  ایــن  انجــام  یــا  لغــو  رســمی  خبــر 
کرواســی در آخریــن بــازی  منتشــر می کنــد. همچنیــن 
تدارکاتــی اش پیــش از مســابقات یــورو 2016 در شــهر 
ــی  کرواس ــت.  ــد رف ــو خواه ــن مارین ــاف س ــه مص ــکا ب ریی
در مســابقات یــورو 2016 بــا تیم هــای ترکیــه، چــک و 

اســت. هم گــروه  اســپانیا 

کنش سرپرست گسترش  وا
 به ادعای ذوب آهن

کــه  کــرد   گســترش فــوالد اعــام  سرپرســت تیــم فوتبــال 
باشــگاهش بهتریــن میزبانــی را از تیــم ذوب آهن داشــته 
کردنــد  گذشــته مســئوالن ذوب آهــن اعــام  اســت. روز 
گســترش فــوالد خــوب نبــوده و  کــه میزبانــی باشــگاه 
آن هــا در بازگشــت بــه اصفهــان دچــار مشــکل شــده اند. 
حســن آذرنیــا، سرپرســت گســترش فــوالد در ایــن بــاره بــه 
»ورزش ســه« می گویــد: صحبت هــای مســئوالن ذوب 
پــرواز ذوب  نیســت.  عنــوان درســت  هیــچ  بــه  آهــن، 
آهنی هــا اصــا هواپیمایــی آتــا نبــود؛ آن هــا پــرواز ماهــان 

کنســل شــد.  کــه  گرفتــه بودنــد 
تیــم  ایــن  بــا  را  همــکاری  نهایــت  کردیــم  ســعی  مــا 
 6 ســاعت  تــا  دادیــم  پیشــنهاد  حتــی  دهیــم.  انجــام 
کنیــم،  کننــد تــا پــرواز آتــا برایشــان رزرو  صبــح فــردا صبــر 
گل محمــدی قبــول نکــرد. وی می افزایــد:  امــا یحیــی 
گرفتنــد  تصمیــم  ذوب آهنی هــا  اینکــه  از  پــس  حتــی 
بــه اصفهــان برگردنــد، مــا پیگیــر شــدیم  اتوبــوس  بــا 
کردیــم.  را  کار  ایــن  و  بگیریــم  برایشــان  اتوبــوس  تــا 
داشــتیم  تیــم  ایــن  از  بــدی  میزبانــی  نمی کنــم  فکــر 
ربــط  فــوالد  گســترش  بــه  را  مســئله  ایــن  نبایــد   و 

دهند.

پاسخ تند رحمتی 
به اظهارات قلعه نویی

برنامــه  در  حضــور  بــا  جمعــه  روز  قلعه نویــی  امیــر 
مهــدی  بــا  اختافــش  از  پــرده  فوتبالــی  شــب های 
کاپیتــان فعلــی اســتقال برداشــت. او مدعــی  رحمتــی 
کــه بــرای بازگشــت رحمتــی بــه تیــم  ملــی پادرمیانــی  شــد 
ــه  ــته. او در ادام ــا او نداش ــکلی ب ــچ مش ــت و هی ــرده اس ک
ــا  ــد قــرارداد ب کــه مهــدی رحمتــی زمــان تمدی کــرد  ادعــا 
کــه حمیــد بابــازاده بایــد بــه  کــرده بــوده  اســتقال شــرط 
عنــوان مربــی دروازه بان هــای اســتقال انتخــاب شــود و 
کریــم بوســتانی بایــد از ایــن تیــم جــدا شــود و چــون ایــن 
ــوده او قبــول نکــرده  ــر از درخواســت یــک بازیکــن ب فرات

اســت.
 امــا مهــدی رحمتــی کــه در این ســال ها نشــان داده هرگز 
حاضــر نیســت رابطــه اش را بــا امیــر قلعه نویــی بهبــود 
گرام  ببخشــد، دیــروز  پاســخ تنــدی در صفحــه اینســتا
کتورســازی  ترا فعلــی  ســرمربی  اظهــارات  بــه   خــود 

داد: 
بــا  تکــراری  نقشــه های  شــده،  نخ نمــا  بازی هــای 
واقعــی  هــواداران  و  مــن  امــا  فریبنــده؛  نقاب هــای 
فریــب  کــه  نرســیدیم  فوتبــال  بــه  امــروز  اســتقال 
پدیــده  بــا  بــازی  از  بعــد  بخوریــم.  را  ترفندهــا  ایــن 
کــه خیلــی زود نشــانه هایش را دیدیــم.  حرف هایــی زدم 
فعــا  پــس  شــد؛  خواهــد  افشــا  مســتندات  و  واقعیــت 
خاطــرات  وقتــش  بــه  تــا  می کنیــم  فکــر  اســتقال  بــه 
و  کنیــم  تعریــف  را  اطرافیانشــان  و  افــراد  از  شــنیدنی 
 نقــاب از چهــره آن هــا برداریــم. حــرف نــزده را همیشــه 

می توان زد.

اخبار کوتاه

 سپهوند سهمیه المپیک ریو 
را از دست داد

مجیــد ســپهوند بــا شکســت مقابــل بوکســور اردنــی 
در مرحلــه رده بنــدی رقابت هــای قــاره ای بوکــس 
چیــن، ســهیمه المپیــک ریــو را از دســت داد. مجیــد 
ســپهوند -  بوکســور ســنگین وزن ایــران و آخریــن 
نماینــده باقــی مانــده تیــم ملــی در مســابقات قــاره ای 
چیــن - بــا شکســت مقابــل بوکســور اردنــی در مرحلــه 
از دســت داد.  را  ریــو  المپیــک  بنــدی ســهمیه  رده 
کیلوگــرم  پیــش از ایــن احســان روزبهانــی در وزن ۸1 
بــود.  کــرده  کســب  را ریــو  المیــک  در  حضــور  جــواز 
ــازم  ــور ع ــب ۸ بوکس ــا ترکی ــران ب ــس ای ــی بوک ــم مل تی
کــه موفــق شــد  چیــن شــده بــود و تنهــا بوکســوری 
تــا مرحلــه نیمــه نهایــی و ســپس رده بنــدی پیــش 
کــه بــه علــت  بــرود، نماینــده ســنگین وزن ایــران بــود 
کســب ســهمیه را از دســت داد.  مصدومیــت شــانس 
ســهمیه  کســب  فرصــت  یــک  تنهــا  ایــران  بوکــس 
آذربایجــان  رقابت هــای  هــم  آن  و  دارد  المپیــک 
اســت. البتــه بــه غیــر از آن مســابقات لیــگ حرفــه ای 
 APB رینــگ  بوکســورهای  بــرای  نیــز  بوکــس 

می توانــد بــه مســافران ریــو بیافزایــد.

تذکر جدی فیفا 
به دو بازیکن تیم ملی ایران

ســری  از  هنــد  و  ایــران  دیــدار  برگــزاری  دنبــال  بــه 
در  فیفــا   ،201۸ جهانــی  جــام  مقدماتــی  رقابت هــای 
گــزارش  کشــورمان تذکــر داد. بــه  نامــه ای بــه دو بازیکــن 
از  هنــد  و  ایــران  دیــدار  فوتبــال،  فدراســیون  ســایت 
جهانــی  جــام  مقدماتــی  مشــترک  رقابت هــای  ســری 
امــارات   2019 آســیا  ملت هــای  جــام  و  روســیه   201۸ 
روز 5 فروردیــن برگــزار شــد و در جریــان ایــن بــازی وحیــد 
ــی از  ــر ورزش ــار غی ــل رفت ــه دلی ــون، ب ــردار آزم ــری و س امی
کمیتــه  کردنــد.  کارت زرد دریافــت  ســوی داور ویتنامــی 
انضباطــی فیفــا بــا ارســال نامــه ای بــه فدراســیون فوتبال 
کــه  کــرد  ایــران، ضمــن تذکــر بــه بازیکنــان مذکــور اعــام 
اخطارهــای فــوق در ســوابق آن هــا نگهــداری خواهــد 

شــد.

چراغ سبز 
محمد بنا به سوریان

در  ایــران  فرنگــی  کشــتی  کیلوگــرم   59 وزن  نماینــده 
گزینشــی مغولســتان بــه زودی از بیــن ســوریان  رقابت هــای 
گــزارش »ورزش ســه«  و عبــد ولــی انتخــاب خواهــد شــد. بــه 
کشــتی، محمــد بنــا  و بــه نقــل از ســایت رســمی فدراســیون 
کــه  کشــتی فرنگــی بــا اعــام ایــن مطلــب  ســرمربی تیــم ملــی 
نماینــده ایــران در وزن 59 کیلوگــرم در رقابت های گزینشــی 
کادر فنــی  ــا نظــر  گفــت: ب المپیــک هنــوز مشــخص نشــده، 
ســامان  و  ســوریان  حمیــد  بیــن  از  کیلوگــرم   59 وزن   در 
اوالن  بــه  اعــزام  از  پیــش  تــا  کشــتی گیر  یــک  ولــی،  عبــد 
باتــور بــرای حضــور در ایــن مســابقات انتخــاب می شــود.
وی همچنیــن از حضــور بشــیر باباجــان زاده در وزن 1۳0 
کیلوگــرم در رقابت هــای گزینشــی المپیــک خبــر داد و گفــت: 
امیــدوارم بــا دعــای خیــر مــردم و حمایــت تمامــی دلســوزان 
و عاقه منــدان ایــن رشــته، بتوانیــم دو ســهمیه باقی مانــده 
گزینشــی مغولســتان  در  اردیبهشــت  روز ۳  در  را  المپیــک 
ســوریان  حمیــد  دوبــاره  حضــور  احتمــال  کنیــم.  کســب 
ســوی  از  در حالــی  المپیــک  گزینشــی  میــدان  در دومیــن 
ــه  کــه ســوریان در نخســتین مرحل ح شــده  ــا مطــر محمــد بن
گزینشــی المپیــک در قزاقســتان مغلــوب حریفــی از ژاپــن 
کشــتی  کیلوگــرم را از آن  شــد و نتوانســت ســهمیه وزن 59 

کنــد. ایــران 

لوزانو 
برای ایران قید لهستان را زد

ســرمربی آرژانتینــی تیــم ملــی والیبــال ایــران برای حضــور در 
تهــران، هدایــت دو بــازی آخــر تیمــش در لیــگ لهســتان را 
بــه دســتیارانش ســپرد. دیــروز آخریــن حضــور رائــول لوزانــو 
تیــم  ایــران روی نیمکــت  تیــم ملــی  آرژانتینــی  ســرمربی 
رادوم در فصــل جــاری لیــگ والیبــال لهســتان، پــاس لیــگا 
بــود. لوزانــو بعــد از بــازی تیــم مقابــل بلچاتــو، بافاصلــه 
ــازی  ــد آماده س ــتقیم رون ــورت مس ــه ص ــا ب ــد ت ــران آم ــه ته ب
تیمــش را بــرای مســابقات انتخابــی المپیــک 2016 ریــو 
ــه بیــن  ک ــو طبــق توافقــی ســه جانبه  ــر نظــر بگیــرد. لوزان زی
گرفتــه،  او، تیــم رادوم و فدراســیون والیبــال ایــران صــورت 
زودتــر از پایــان بازی هــای تیمــش در پــاس لیــگا بــه تهــران 
آمــد؛ چــون 2 بــازی دیگــر مقابــل تیم هــای »یاستربســکی« 
کــه دســتیاران لوزانــو، »روبــرت  و »لوبیــن« باقــی می مانــد 
پریجیــل« و »وویچــخ اســتپین« هدایــت تیــم را برعهــده 

خواهنــد داشــت.

خراسان شمالی فاتح رقابت های 
کشتی باچوخه اسفراین

دیــروز در چهــار وزن 74،  و عصــر  مســابقات طــی صبــح 
گیــان،  ــزار شــد و اســتان های  کیلوگــرم برگ ۸4، 95 و +95 
گلســتان، تهــران، آذربایجــان شــرقی،  ســمنان، مازنــدران، 
خراســان جنوبــی، خراســان رضــوی و خراســان شــمالی در 
کردنــد.از اســتان خراســان شــمالی 11  ایــن مســابقات شــرکت 
تیــم، خراســان رضــوی ۸ تیــم و از دیگــر اســتان ها نیــز یــک 
کــه بــه نفــرات  تیــم در ایــن مســابقات بــه رقابــت پرداختنــد 
اول تــا ســوم هــر وزن نیــز بــه ترتیــب 4، ۳ و 2 میلیــون تومان 
تیــم  رقابت هــا  ایــن  پایــان  شــد.در  اهــداء  نقــدی  جایــزه 
سبک ســازان بجنــورد بــا ۳۸ امتیــاز در جایــگاه نخســت قــرار 
گرفــت و تیم هــای مجتمــع فــوالد اســفراین و تیــم اســفراین 
ســوم  و  دوم  ســکوی  بــر  امتیــاز   27 و   2۸ بــا  ترتیــب  بــه 
کیلوگــرم ابراهیــم ولیــان، جــواد مــرادی  ایســتادند.در 74 
تــا ســوم  ترتیــب در جایــگاه نخســت  بــه  و علــی مردانــی 
کیلوگــرم نیــز هــادی قدیمــی، حامــد  ایســتادند، در وزن ۸4 
میــرزا پــور و رشــید صحرایــی مقام هــای نخســت تــا ســوم را 
کیلوگــرم نیــز محمــد تیمــوری  کردنــد، در وزن 95  از آن خــود 
کانتریــان و قاســم احــدی بــه  عنــوان نخســت و مجتبــی 
کیلوگــرم نیــز  ترتیــب دوم و ســوم شــدند و در وزن مثبــت 95 
ــمی  ــعید قاس ــوان دوم و س ــر پهل ــتمی اول، جعف ــران رس کام

ســوم شــد.

همگام با ورزش

بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  ایــران  فوتبــال  فدراســیون 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا، ایــن نهــاد را بــه تصویــب 
کــرده اســت. در پــی اعــام  یــک تصمیــم خــاف متهــم 
بــی طــرف، فدراســیون  زمیــن  بــه عنــوان  نــام عمــان 
بــا ارســال نامــه ای، مســئوالن برگــزاری لیــگ  فوتبــال 
کمیتــه  مصوبــه  بــه  توجــه  عــدم  بــه  را  قهرمانــان 
مســابقات بــرای برگــزاری بازی هــای تیم هــای ایرانــی 
کــرده اســت. بنــا بــر نامــه فدراســیون  و عربســتانی متهــم 
توجهــی  بــی  بــا  ســی  اف  اداری  ای  بخــش  فوتبــال، 
کمیتــه مســابقات در جلســه ای  بــه روش پیشــنهادی 
مرتکــب  شــد،  برگــزار  دوحــه  در  گذشــته  مــاه  دی  کــه 
کمیتــه مســابقات متــدی  تخلــف شــده اســت. در جلســه 
ایــران و عربســتان  بــرای حــل مســئله مناقشــه میــان 
گرفتــه شــده بــود و قــرار بــود  در حــوزه فوتبــال در نظــر 
پیــش  روش  ایــن  طبــق  برگــزاری  و  میزبانــی  ع   موضــو

برود.
کمیته مسابقات در دوحه    مصوبه 

حاشــیه  در  کــه  جلســه ای  در  مســابقات  کمیتــه 
ابتــدا  شــد،  برگــزار  المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای 
ایــران  در  حضــور  عــدم  بــرای  را  امــارات  درخواســت 
تیم هــای  بیــن  بــازی  تاریــخ   تغییــر  بــا  بعــد  و  کــرد  رد 

ــد  ــان خری ــا زم ــن رقابت ه ــرای ای ــتانی، ب ــی و عربس ایران
کشــور بهبــود یابــد. همچنیــن  تــا شــاید روابــط بیــن دو 
شــرایط  در  کننــده  برگــزار  مقامــات  جــز  بــه  شــد  قــرار 
کمیتــه مســابقات  عــادی ســه نفــر )یــک نفــراز اعضــای 
یــک مدیــر(   یــک افســر امنیتــی و  بــه عنــوان  مأمــور، 
مســابقات  بــه  ایرانــی  طــرف  میزبانــی  بازبینــی  بــرای 
ک ایــران اعــزام شــوند و بــه غیــر از  برگــزار شــده در خــا
ایــن شــرکت امنیتــی، آی ســی اس اس هــم بــه عنــوان 
کنــد  ــی  کل یــک نهــاد بــی طــرف یــک ارزیابــی از شــرایط 
گزارش هــا دربــاره  کمیتــه مســابقات و برمبنــای ایــن  و 
کشــور بــی طــرف تصمیــم   میزبانــی ایــران یــا بــازی در 
بــی  کشــور  برگــزاری در  رأی  ایــن مصوبــه،  بــا  بگیــرد. 
طــرف )بــا توجــه بــه طــی نشــدن مــوارد مصــوب( خــاف 

اســت.
 نامه اعتراضی ایران

کمیتــه مســابقات ای اف ســی  و  علیرضــا اســدی، عضــو 
کل فدراســیون فوتبــال در ایــن مــدت  دو بــار بــه  دبیــر 
کــرده  تــا از برنامــه ایــن نهــاد  ای اف ســی نامــه ای ارســال 
بــرای برگــزاری مســابقات باخبــر شــود؛ امــا ایــن نامه هــا 
بــی پاســخ مانــده اســت. حــاال ایــران در نامــه ای جدیــد 
بــوده   کــه قــرار  گذاشــته  بــر ایــن بنــا  اعتــراض خــود را 

کمیتــه مســابقات  در بــاره میزبانــی بــر اســاس نظــرات 
گیــری شــود، نــه بــر اســاس نظــر بخــش اداری.  تصمیــم 
کشــور بــی طــرف  کیــد می کنــد رای  برگــزاری در  ایــران تا
طرفیــن  حضــور  بــا  جلســه ای  در  چــون  اســت؛  باطــل 
بــاره  ایــن  در  تصمیم گیــری  کــه  اســت  شــده  مصــوب 
نامــه  ایــن  در  ایــران  باشــد.   پیشــنهادی  متــد  بــر  بنــا 
کــه مهم تریــن  ح می کنــد   محورهــای مختلفــی را مطــر

ح اســت: فرازهــای آن بــه ایــن شــر
کــه چــرا رای برگــزاری  *ای اف ســی بایــد توضیــح بدهــد 
شــده؛  گــذار  وا اداری  بخــش  بــه  گیــری  تصمیــم  و 
حیطــه  در  بــاره  ایــن  در  گیــری  تصمیــم  کــه  درحالــی 

اســت. مســابقات  کمیتــه 
گذشــته و  *نامه هــای ایــران بــه ای اف ســی  در دو مــاه 

خــال بررســی ها بــی جــواب مانــده اســت. چــرا؟
گزارش هــای  کــه تبریــز و اصفهــان آمده انــد،   *افــرادی 
ایــن  چــرا  کرده انــد؛  تهیــه  ایــران  میزبانــی  از  مثبتــی 

نکــرده؟ پیــدا  انعــکاس   گزارش هــا 
*گــزارش آی ســی اس اس )نهــاد بــی طــرف امنیتــی( 

هــم اعــام نشــده اســت.
کــرده از  تصمیــم  کیــد  فدراســیون فوتبــال در نامــه خــود تا
ای اف ســی  تمکیــن می کنــد؛ امــا بــه فیفــا و دادگاه عالــی 

ورزش  شــکایت خواهــد برد.

نامه اعتراضی ایران به ای اف سی

کشور بی طرف تخلف است رای بازی در 

محمــد  آمــدن  از  پــس  می گویــد:  انزلی هــا  مدافــع 
احمــدزاده وضعیــت روحــی و جســمی بازیکنــان ایــن 
کــه  کنعانــی  اســت. محمدحســین  کــرده  تغییــر  تیــم 
گل خــود در لیــگ  در بــازی برابــر ســپاهانی ها اولیــن 

و تیمــش را در ایــن بــازی بــه ثمــر رســاند 
نیمــه  در  می گویــد:  بــازی  ایــن  دربــاره 
کــه حالــم  اول ایــن بــازی، آنقــدر دویدیــم 
کامــا بــه هــم ریختــه بــود؛ مــا بــا دوندگــی 
نیمــه  تــا  کردیــم  را  تمــام تاشــمان  زیــاد 
ــا نتیجــه ناخوشــایندی بــه پایــان  اول را ب
نرســانیم و خــدا را شــکر همیــن اتفــاق هــم 

افتــاد. وی دربــاره تفــاوت تیمــش قبــل و بعــد از آمــدن 
کنیــد مــا از نظــر روحــی و  گفــت: بــاور  ســرمربی جدیــد 
ــای  ــه آق ــم؛ البت ــه بودی ــم ریخت ــه ه ــدت ب ــه ش ــی ب روان
کشــیده  کادرشــان زحمــات زیــادی بــرای تیــم  اســتیلی و 
بودنــد؛ امــا فوتبــال همیــن اســت و اتفاقــات بــه گونه ای 

شــده  بی انگیــزه  بازیکنــان  همــه  کــه  رفــت  پیــش 
کــه داشــت  بودنــد؛ امــا آقــای احمــدزاده بــا شــناختی 
کــرد؛ تأثیــر  کار  بــه خوبــی روی مســایل روحــی و روانــی 
حضــور ایشــان در چنــد آیتــم دیــده می شــود: اول اینکــه 
از نظــر روحــی و روانــی مــا نیــاز بــه شــوک 
ــاد و  ــی افت ــه خوب ــاق ب ــن اتف ــتیم و ای داش
کــه بچه هــا آنقــدر انگیــزه  حــاال می بینیــم 
کــه بــا تمــام وجــود می جنگندنــد.  دارنــد 
او ادامــه داد: وضعیــت بدنــی مــا نیــز خیلی 
متفــاوت شــده اســت؛ از دقیقــه 60 بــه بعــد 
کــه تیــم روبــه راه و  کامــا مشــخص اســت 
ســرحال اســت. همیــن بــازی را ببینیــد تــا دقیقــه 90 
کمبودهــای  کردیــم  کــم نیاوردیــم و ســعی  لحظــه ای 
کنیــم. آقــای  ــا دوندگــی بیشــتر جبــران  فعلــی خــود را ب
کار بدنــی خیلــی  کــه آمدنــد روی  احمــدزاده از زمانــی 

کامــا مشــخص اســت. ــرات آن  کیــد داشــتند و اث تا

تمجید مدافع ملوان از احمدزاده
در  پســتش  تازه تریــن  فوتبــال در  ملــی  تیــم  ســرمربی 
شــبکه های اجتماعــی از پنــج ســال حضــورش در ایــران 
نوشــت:  پســت  ایــن  در  کــی روش  کارلــوس  نوشــت. 
»دوســتان عزیــز ایــن جمعــه دقیقــا پنــج ســال از آمدنــم 

بــه ایــران می گــذرد. خــوب بــه یــاد دارم 
ورزش  وزارت  دفتــر  در  را  قــراردادم  کــه 
ــه اتفاقــی بی ســابقه  ک ــردم  ک ــران امضــا  ای
برایــم  ایــن  و  بــود  مــن  کاری  تجربــه  در 
در  می آمــد.  حســاب  بــه  افتخــار  یــک 
ــی  ــازی بین الملل ــا 61 ب ایــن پنــج ســال، م
پیــروز  بــازی   ۳4 در  کــه  دادیــم  انجــام 

کردیــم و هشــت شکســت  شــدیم؛ 19 بــازی را مســاوی 
کــه مــن بــه ایــران آمــدم، تیــم ایــران  داشــتیم. زمانــی 
و  ســال  ســه  در  امــا  بــود؛  چهــارم  آســیا  رنگینــگ  در 
کــه اول شــدن  نیــم اخیــر مــا توانســتیم بــه هدفمــان 
مــا  شــرایط  ایــن  بــا  برســیم.  بــود،  رنگینــگ  ایــن  در 

وارد قرعه کشــی انتخابــی جــام جهانــی روســیه 201۸ 
المپــور  کواال در  آپریــل   12 کــه  قرعه کشــی  می شــویم؛ 
ــا  گوســت 2014 مــن ب ــزار خواهــد شــد. در روز یــک آ برگ
کــه ایــن قــرارداد  تیــم ایــران قــرارداد جدیــدی بســتم 
ادامــه دارد. در همــان  تــا جــوالی 201۸ 
آمــاده  را  تیــم ملی مــان  برنامــه  مــاه مــن 
ح  کــردم و ارایــه دادم. ایــن برنامــه بــه شــر
زیــر اســت: 1-صعــود بــه مرحلــه دوم جــام 
یــک  2-داشــتن  روســیه   201۸ جهانــی 
برنامــه  ۳-یــک  متمرکــز  و  متحــد  تیــم 
منســجم و همــراه بــا بلندپــروازی بــرای 
گــروه  آماده ســازی بــرای جــام جهانــی 4- تشــکیل یــک 
فنــی بــرای تیــم ملــی  5-داشــتن یــک زمیــن تمریــن 
7-داشــتن  اجرایــی  تمرینــات  مرکــز  یــک  6-داشــتن 

ح فرهنگــی و ذهنــی بــرای تیــم ملــی.  یــک طــر
این برنامه تقریبا دو سال پیش ارایه شد. 

کی روش، صعود به جام جهانی روسیه برنامه 

ح اســت، چــرا  گــر بحــث حمایــت از تیــم ملــی مطــر کارشــناس فوتبــال ایــران می گویــد: ا
کــه ایــن گونــه حداقــل نیمی  صندلی هــای طبقــه دوم ورزشــگاه آزادی نصــب نمی شــود؛ چــرا 
از مــردم طبــق قوانیــن AFC نمی تواننــد بــه ورزشــگاه بیاینــد. امیــر حــاج رضایــی در پاســخ بــه 
کــه بــا توجــه بــه صعــود تیــم ملــی ایــران بــه مرحلــه دوم انتخابــی رقابت هــای  ایــن ســوال 
کــرد: تئــوری  جــام جهانــی 201۸ روســیه و نحــوه حمایت هــای الزم در ایــن خصــوص اظهــار 
ــن  ــی زمی ــای درون ــر از تیم ه ــی، قوی ت ــای بیرون ــد تیم ه ــواره بای ــه هم ک ــت  ــن اس ح ای ــر مط
ــر از تیمــی باشــد  ــد قوی ت کــه تیــم تشــکیاتی و مدیریتــی بای ــدان معناســت  باشــند و ایــن ب
ــتیم.  ــکل هس ــار مش ــاختاری دچ ــث س کان در بح ــا کم ــا  ــا م ــی رود؛ ام ــن م ــه درون زمی ــه ب ک
کــه صندلــی نصــب نیســت  وی ادامــه داد: طبــق قوانیــن فیفــا و AFC در ورزشــگاه هایی 
ــه  ــای طبق ــه صندلی ه ــد هزین ــن بگوی ــه م ــر ب ــک نف ــود. ی گر داده نمی ش ــا ــازه ورود تماش اج
کــه نمی توانیــم آن هــا را نصــب  کــه مــا ســالیان ســال اســت  دوم ورزشــگاه آزادی چقــدر اســت 
کنیــم تــا مــردم بتواننــد بــه ورزشــگاه بیاینــد. ایــن کارشــناس بــا ســابقه فوتبــال ایــران بــا اشــاره 
بــه اینکــه تیــم ملــی بــرای صعــود نیازمنــد مســایل مختلفــی از جملــه: آمــاده ســازی مناســب 
کافــی و دیدارهــای تدارکاتــی بــا  زمیــن چمــن ایــده آل، امکانــات ســخت افــزاری، اردوی 
گــر همــه این  تیم هــای قدرتمنــد اســت، گفــت: بــه نظــرم کار تیــم ملــی خیلــی ســخت اســت. ا
کمتــری روبــه رو هســتند.  مــوارد وجــود داشــت، می توانســتیم بگویــم ملی پوشــان بــا مســایل 
مــن بــه شــخصه نگــران آینــده تیــم ملــی هســتم. حــاج رضایــی افــزود: تــا مســایل ســاختاری 
مدیریتــی و برنامه ریــزی در فوتبــال ایــران حــل نشــود، در مســیر پیشــرفت قــرار نمی گیریــم.

حاج رضایی:

هزینه نصب صندلی در آزادی چقدر است؟

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

برنامه کی روش؛ صعود به جام ... یکشنبـــــه  15 اسفند ماه 61395
ـــمـــاره 120 ســـــال دوم       ݡسݒ

بازی نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان
که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده است. این رشته به دلیل رواج در میان پادشاهان و بزرگان، به بازی شاهان معروف است. نام چوگان برگرفته  کهن ایرانی است  چوگان از ورزش های 

که در آن استفاده می شود. این بازی در ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشت و سوارکاران ایرانی در آن استعداد اسب های جنگی خود را به نمایش می گذاشتند. ورزش  از نام چوبی است 
گرفته است. چوگان امروزی از بازی چوگان ایرانی منشأ 

 ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ از مثبــت اعــام شــدن تســت دوپینــگ دونــده 
کســب مــدال تیمــی 4  کــه در رقابت هــای داخــل ســالن قهرمانــی آســیا موفــق بــه  400 متــر ایــران 
در 400 متــر شــده بــود، خبــر داد. دکتــر رامیــن طباطبایــی در رابطــه بــا مثبــت اعــام شــدن تســت 
کــرد: ایــن دونــده ملی پــوش در رقابت هــای  دوپینــگ یکــی از دونــدگان دوی 400 متــر  اظهــار 
ــال  ــه از س ک  )meldonium( ــوم ــه ملدونی ــاده ممنوع ــرف م ــه مص ــدام ب ــی، اق ــم مل ــی تی انتخاب
کــه آیــا  گرفتــه، شــده اســت. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش  2016 در لیســت مــاده ممنوعــه قــرار 
کســب  کــه در رقابت هــای داخــل ســالن قهرمانــی آســیا موفــق بــه  مــدال نقــره تیمــی ایــن دونــده 
گرفتــه  ایــن عنــوان در 400 متــر شــده بــود، پــس از مثبــت اعــام شــدن تســت دوپینــگ وی پــس 
خواهــد شــد یــا خیــر، افــزود: ایــن مســئله بســتگی بــه نظــر فدراســیون جهانــی دو و میدانــی دارد. 
ــا ارایــه مــدارک معتبــر دفاعیــه خــود را  ــا اواخــر فروردیــن مــاه فرصــت دارد ب البتــه ایــن دونــده ت
 A ــه کنــد؛ ضمــن اینکــه چــون در حــال حاضــر نمون ــا دوپینــگ اعــام  ــارزه ب ــی مب ــه ســتاد مل ب
کلــن آلمــان مثبــت اعــام شــده اســت و در جهــت دفــاع از خــود  ایــن دونــده از ســوی آزمایشــگاه 
بایــد بتوانــد مــدارک رســمی و معتبــری بــه ســتاد ملــی مبــارزه ارایــه دهــد تــا در صــورت نیــاز جلســه 
کــه مراحــل  کــرد: تــا زمانــی  اســتیناف بــرای ایــن دونــده برگــزار شــود. طباطبایــی در پایــان اعــام 
دادرســی ایــن دونــده ملی پــوش بــه پایــان نرســد، ذکــر اســم وی از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
کــه نتوانــد  کاری و در اواخــر فروردیــن مــاه در صورتــی  دوپینــگ ممنــوع اســت و پــس از 21 روز 
ــا دوپینــگ ارایــه دهــد، اســم ایــن دونــده از  مــدارک رســمی و معتبــری بــه ســتاد ملــی مبــارزه ب

ســوی ایــن ســتاد اعــام خواهــد شــد.

دوپینگ ملی پوش دو و میدانی مثبت اعالم شد

لیگ قهرمانان اروپا

شنبه 17 فروردین 1395

یکشنبه 15 فروردین 1395

استقالل اهواز

     سیاه جامگان

استقالل

16:00

17:00

18:55

پدیده

پرسپولیس

استقالل 
خوزستان

23:15 بنفیکا - بایرن 
مونیخ

 23:15 اتلتیکومادرید - 
بارسلونا

 23:15 رئال مادرید - 
وولفسبورگ

23:15 منچسترسیتی - 
پاری سن ژرمن

چهارشنبه 18 فروردین 
1395



گردشگرپذیرترین شهرها از نگاه

  مدیر کل میراث فرهنگی 

استان اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی و دبیــر ســتاد هماهنگی 
ــش  ــد بی ــان از بازدی ــتان اصفه ــفر اس ــات س خدم
ــی  ــای تاریخ ــی از بناه ــگر خارج ــزار گردش از 10 ه
اســتان اصفهــان همزمــان بــا نــوروز 1395 خبــر داد.

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن، فریــدون الهیــاری 
بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: در نــوروز 1395 
ــوروزی  ــا ســفرهای ن ــان ب ــار همزم ــن ب ــرای اولی ب
ــل گســترده گردشــگران  ــا حضــور خی ــان، ب هموطن
مواجــه  اصفهــان  اســتان  ســطح  در   خارجــی 
بودیــم. وی تاکیــد کــرد: تحلیــل آمارهــای موجــود، 
ــگر  ــزار گردش ــش از 10ه ــد بی ــده بازدی ــان دهن نش
جاذبه هــای  و  تاریخــی  بناهــای  از  خارجــی 
گردشــگری اســتان حکایــت دارد. دبیــر ســتاد 
همچنیــن  اســتان  ســفر  خدمــات  هماهنگــی 
ــای تاریخــی و گردشــگری  ــار داشــت: جاذبه ه اظه
شــهرهای اصفهــان، کاشــان، نطنــز، اردســتان و 
ناییــن از جملــه مناطقــی بودنــد کــه مــورد اســتقبال 

گردشــگران خارجــی واقــع شــده اند.
 الهیــاری همچنیــن تصریــح کــرد: بناهــای تاریخــی 
امــام،  میــدان  جهانــی  مجموعــه   : همچــون 
چهلســتون،  کاخ مــوزه  جهانــی  مجموعــه 
عتیــق،  جامــع  مســجد  جهانــی  مجموعــه 
کاشــان فیــن  بــاغ  جهانــی   مجموعــه 

ناییــن و  ، نطنــز، اردســتان و  مســاجد جامــع 
ــن  ــتان های نایی ــی شهرس ــت تاریخ ــن باف همچنی
کــه  هســتند  مناطقــی  جملــه  از  اردســتان  و 
گردشــگران خارجــی از آن هــا بازدیــد کرده انــد.

اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
ــب  ــکات جال ــه ن ــت: از جمل ــار داش ــن اظه همچنی
ــی در  ــگران خارج ــور گردش ــه حض ــه در زمین توج
ایــام نــوروز، تامیــن امنیــت ایــن گردشــگران 
ــل  ــزرگ حام ــای ب ــه توره ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
گردشــگران خارجــی، آزادانــه در میــان خیــل عظیــم 
ــروز  ــدون ب ــه و ب ــوروزی حضــور یافت گردشــگران ن
حتــی یــک مشــکل جــدی هموطنــان و گردشــگران 
خارجــی بــه یکســان از مواهــب ســفرهای نــورزوی 
بهره منــد  اصفهــان  اســتان  عظیــم  پهنــه   در 

شده اند.

گردشگری

در تعطیالت نوروز 95

اظهار شگفتی گردشگران خارجی

از امنیت زیاد اصفهان
گردشــگران خارجــی كــه در تعطیــات نــوروز 95 بــه 
ــاد ایــن  ــد، از امنیــت زی شــهر اصفهــان ســفر كردن
شــهر اظهــار شــگفتی كردنــد. شــهر زیبــا و تاریخــی 
ــر  ــاوه ب ــوروز 95، ع ــات ن ــام تعطی ــان در ای اصفه
میهمانــان نــوروزی از اقصــی نقــاط كشــور عزیزمان، 
پذیــرای گردشــگران خارجــی از كشــورهای مختلــف 
دنیــا بــود. در ایــن روزهــا، پلیــس گردشــگری 
ــه  ــز، ب ــان نی ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام فرمانده
ــرای  ــاش ب ــوان یكــی از نیروهــای فعــال و پرت عن
تامیــن امنیــت و ایجــاد فضایــی امــن و آرام بــرای 
ــا و  ــه نیازه ــخگویی ب ــی و پاس ــگران خارج گردش
ــگری  ــس گردش ــود. پلی ــال ب ــان فع ــات آن مطالب
اســتان اصفهــان كــه از ســال 91 فعالیــت خــود را به 
ــی  ــی و تاریخ ــای دیدن ــمی در محل ه ــورت رس ص
شــهر اصفهــان آغــاز كــرده، دارای نیروهــای مســلط 
ــا  ــی ب ــه راحت ــه ب ــت ك ــی اس ــای خارج ــه زبان ه ب
ــكات  ــه مش ــرده و ب ــرار ك ــاط برق ــگران ارتب گردش
و نیازهــای آنــان رســیدگی مــی كنــد. بــا فــرا 
رســیدن ســال جدیــد، ایــن پلیــس در دیگــر نقــاط 
گردشــگرپذیر اســتان اصفهــان ماننــد كاشــان نیــز 
ــی  ــا یك ــتا ب ــن راس ــت. در همی ــه اس ــعه یافت توس
ــدیم و  ــراه ش ــگری هم ــس گردش ــای پلی از نیروه
ــو  ــه گفت و گ ــی ب ــگران خارج ــدادی از گردش ــا تع ب
پرداختــه و میــزان رضایــت آنــان از امنیــت اســتان 
ــال  ــه در ح ــی ك ــك زوج اتریش ــدیم. ی ــا ش را جوی
عكســبرداری در میــدان تاریخــی امــام)ره( اصفهــان 
ــران  ــه ای ــه ب ــل از اینك ــد: قب ــار کردن ــد، اظه بودن
بیاییــم، از نبــود امنیــت در اینجــا تردیــد داشــتیم؛ 
امــا در چنــد روزی كــه بــه اصفهــان آمده ایــم، 
ــای  ــا از هرج ــه اینج ــم ك ــم دیدی ــه چش ــا ب واقع
و جــای  دارد  زیــادی  بســیار  امنیــت  دیگــری، 
ــب در  ــا پاســی از ش ــردم ت ــه م شــگفتی اســت ك
كنــار حاشــیه زاینــده رود بــه راحتــی و بــدون هیــچ 
ــد. دغدغــه و استرســی تفریــح و گــردش مــی كنن
ایــن زوج عنــوان داشــتند: مــا تاكنــون هیــچ 
پیــش  امنیتــی  نظــر  از  برایمــان  مشــكلی 
بــه  پلیســی  دیدیــم  همین كــه  امــا  نیامــده؛ 
پیــش  اصفهــان  در  گردشــگری  پلیــس  نــام 
بــه  امنیــت  احســاس  بســیار  شــده،  بینــی 
پلیــس  ایــن  از  امیــدوارم  و  داد  دســت  مــا 
هــم  ایــران  تاریخــی  شــهرهای  ســایر  در   هــا 

باشند.

گردشگری

سیدالشــهدا)ع(  حضــرت  علمیــه  حــوزه  ســاختمان 
شــد. افتتــاح   کوهرنــگ  شهرســتان  بازفــت  بخــش 
باســعادت  والدت  ســالروز  خجســته  بــا  همزمــان 
تولــد  و  مــادر،  روز  و  زهــرا)س(  فاطمــه  حضــرت 
در  و  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  کــش  پا ســاله 
محمدعلــی  االســام  حجــت  حضــور  بــا  آیینــی 
اســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده   - نکونــام 
شــهرکرد -  امــام جمعــه  و  بختیــاری   و  چهارمحــال 
سیدالشــهدا)ع(  حضــرت  علمیــه  حــوزه  ســاختمان 
افتتــاح کوهرنــگ  شهرســتان  بازفــت   بخــش 

 شد.  
نماینــده ولی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــام جمعــه شــهرکرد، در ایــن آییــن، حــوزه علمی و ام
فــراوان  بــرکات  امــام عصــر )عــج(، و منشــأ  را خانــه 
گردان  شــا علمیــه،  حــوزه  ایــن  در  گفــت:  و  دانســت 
ــا معــارف  مکتــب اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( ب
ایشــان آشــنا و تربیــت شــده و درس توحیــد و دیــن 
هــم  و  شــوند  رســتگار  خودشــان  هــم  تــا  می آموزنــد 

عامــل ســعادت دیگــر اعضــای جامعــه باشــند.  
و  پــرورش  بــه  اشــاره  بــا  نکونــام،  االســام  حجــت 
تربیــت شــخصیت ها و عالمــان بــزرگ در حوزه هــای 
کــرد: همــگان بــه وجــود ایــن عالمــان  کیــد  علمیــه تا

کننــد.  بــزرگ افتخــار مــی 
روزهــای  در  حــوزه  ایــن  گردان  شــا شــد:  یــادآور  وی 
معــارف  کســب  و  ایجــاد آن، درس طلبگــی  آغازیــن 
آغــاز  فراوانــی  کمبودهــای  بــا  را  بیــت)ع(  اهــل 
کردنــد؛ امــا امــروز بــه لطــف الهــی و بــا پیگیری هــا و 
حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  ویــژه  عنایت هــای 
کمــک و همدلــی مســئوالن اســتان، شــاهد  امــام)ره( و 

هســتیم.  مجموعــه  ایــن  شــکوفایی 
البتــه حــوزه علمیــه بازفــت  بــا بیــان اینکــه  نکونــام 
امیــدواری  ابــراز  اســت،  کار  و  راه  آغــاز  در  هنــوز 
تحویــل  و  تربیــت  در  علمیــه،  حــوزه  ایــن  کــه  کــرد 
 انســان های مهــذب و تاثیرگــذار در عالــم اســام موفــق

 باشد.  
وی افــزود: انتظــار مــا از عشــایر خــوب و بختیاری های 

کــه بــا رفــت و آمــد و دســتگیری  غیــور منطقــه آن اســت 
از ایــن حــوزه علمیــه، تمــام تــاش خــود را بــر تشــویق 
و ترغیــب و ســوق دادن فرزنــدان بــه حضــور در حــوزه 
کار بگیرنــد و بــه ایــن وســیله، حــوزه علمیــه منطقــه  بــه 

کننــد.  خودشــان را آبــاد 
گــر طــاب ایــن حــوزه افرایــش  کــرد: ا کیــد  نکونــام تا
کــه  کنــد، مــا آمادگــی آن را داریــم  چشــمگیری پیــدا 
بــر امکانــات و زیرســاخت هــا و ســاخت و ســاز حــوزه 
کــه یــک مرکــز بــزرگ  گونــه ای  علمیــه بیفراییــم؛ بــه 

علمــی در منطقــه بازفــت شــکل بگیــرد. 
گلنــگ  شــدن  زده  زمیــن  بــر  گفــت:  ادامــه  در  وی 
گازرســانی بــه بازفــت و دو آب صمصامــی و احــداث 
ج شــدن منطقــه از بــن  کــه آبادانــی و خــار تونــل چــری 
بســت را بــه دنبــال دارد، از بــرکات وجــود حــوزه علمیــه 

در ایــن منطقــه اســت. 
شهرســتان  بخش هــای  از  یکــی  بازفــت  بخــش 
کــه مرکــز  کوهرنــگ در چهارمحــال و بختیــاری اســت 
کیلومتری شــهرکرد مرکز اســتان قرار دارد و  آن، در ۱۹۰ 
کــوچ عشــایر می باشــد  یکــی از ایل راه هــا و محل هــای 
علــت  بــه  بهــار،  فصــل  در  خصوصــا  و  همیشــه  کــه 
گردشــگران  طبیعــت بکــر و بســیار زیبــا، مــورد توجــه 

 است. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

افتتاح ساختمان حوزه علمیه سیدالشهدا)ع( بخش بازفت

در  تغییراتــی  بــا  را   ۹5 ســال  الکریــم  دارالقــرآن  ســازمان 
از  یکــی  کــه  کــرده  آغــاز  خــود  مدیــران  و  معاونــان   ســطح 
بــر  بــه جابه جایــی معــاون نظــارت  ایــن تغییــرات مربــوط 
 ۹5 ســال  اســت.  ســازمان  ایــن  کریــم  قــرآن  نشــر  و  چــاپ 

تغییراتــی  بــا  الکریــم  دارالقــرآن  ســازمان  در 
بــر  آغــاز شــد.  در ســطح معاونــان و مدیــران 
همیــن اســاس، اولیــن تغییــر در ایــن ســازمان، 
مربــوط بــه »احمــد حاجی شــریف« اســت. وی 
کــه تــا پیــش از ایــن، معــاون نظــارت بــر چــاپ 
ــوده  ــم ب و نشــر قــرآن ســازمان دارالقــرآن الکری
اســت، از ایــن پــس در پســت معــاون اداری 

کــه عضــو هیئــت  و پشــتیبانی خواهــد بــود. »احمــد زرنــگار« 
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــت، ب ــیما اس ــدا و س ــگاه ص ــی دانش علم
ــم معرفــی شــده  کری ــرآن  ــر چــاپ و نشــر ق معاونــت نظــارت ب
کــه پیــش از ایــن، معــاون  اســت. »جمشــید صابــری« هــم 
عنــوان  بــه  جدیــد  دوره  در  بــود،  ســازمان  مالــی  و  اداری 

در  دارالقــرآن  ســازمان  رییــس  قره شــیخ لو،  مهــدی  مشــاور 
تغییــر  دومیــن  شــد.  منصــوب  پشــتیبانی  و  اجرایــی  امــور 
و  داد  خ  ر ســازمان  پژوهــش  و  آمــوزش  معاونــت  در  هــم 
ســازمان  از  بحرالعلــوم«  »محمدمهــدی  خداحافظــی  بــا 
کــه  شــکری«  »مهــدی  الکریــم،  دارالقــرآن  
رییــس  مشــاور  عنــوان  بــه  ایــن،  از  پیــش 
بــا حفــظ ســمت،  ســازمان خدمــت می کــرد، 
عهــده  بــه  نیــز  را  معاونــت  ایــن  سرپرســتی 
بــه  کان  کمــا افــراش«،  »یوســف  گرفــت.  
عنــوان معــاون ارتباطــات و امــور اســتان ها بــه 
فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. در رده مدیــران 
کــه طــی آن  کنــون شــاهد دو تغییــر بوده ایــم  ســازمان هــم تا
بــه  ترتیــب  بــه  صادقــی  ســیدجعفر  و  آقامحمــدی  منصــور 
عنــوان سرپرســت دفتــر ریاســت و روابــط عمومــی و مدیــر 
ــاوری اطاعــات ســازمان  ــر برنامه ریــزی، ارزشــیابی و فن دفت

ایکنــا منبــع  شــده اند.  منصــوب 

تغییرات در سطح معاونان سازمان دارالقرآن الکریم
ــکان ۱28  ــان از اس کرم ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ کل آم ــر  مدی
هــزار و ۱74 نفــر مســافر در ســتاد اســکان نــوروزی آمــوزش و 

پــرورش ایــن اســتان خبــر داد.
پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  روابــط عمومــی  گــزارش   بــه 

محســن بیگی  محمــد  کرمــان،  اســتان 
»اقتصــاد  ســال   -  ۱3۹5 ســال  تبریــک  بــا 
مقاومتــی اقــدام و عمــل« - گفــت: در مجمــوع 
قالــب در  مســافر  روز  نفــر   8۰۰ و  هــزار   2۹4 

اســکان  ســتاد  در  خانــوار   468 و  هــزار   3۰
و  آمــوزش   ۱3۹5 ســال  نــوروزی  مســافران 
پــرورش اســتان کرمــان اســکان داده شــده اند.

کــرد: در ســیزدهمین روز از بهــار ســال جــاری  وی خاطرنشــان 
ــوار از امکانــات ســتاد اســکان  نیــز 2۹۰ نفــر در قالــب 58 خان
کردنــد. کرمــان اســتفاده  نــوروزی آمــوزش و پــرورش اســتان 
محســن بیگی بــا اشــاره بــه اســکان 28 هــزار و 72۰ خانــوار 
در ســتاد اســکان نــوروزی آمــوزش و پــرورش اســتان در ســال 

۱3۹4 افــزود: آمــار خانوارهــای اســکان یافتــه در ســتادهای 
اســکان نــوروزی آمــوزش و پــرورش اســتان در ســال ۱3۹5 در 

ــا ســال قبــل6 درصــد رشــد داشــته اســت.  مقایســه ب
وی بــا اشــاره بــه ارایــه خدمــات درمانــی رایــگان بــه مســافران 
پزشــکی  کلینیــک  در  فرهنگــی  نــوروزی 
در  کــرد:  عنــوان  کرمــان  شــهر  فرهنگیــان 
ــا  کلینیــک، 4 هــزار و 683 نفــر از ابتــدا ت ایــن 
پایــان تعطیــات نــوروزی از خدمــات درمانــی 
کرده انــد. محســن بیگی بــا اشــاره بــه  اســتفاده 
راه انــدازی 34 پایگاه اســکان در شهرســتان ها 
و مناطــق اســتان ادامــه داد: 43۱ مدرســه در 
قالــب 5 هــزار و ۱6۰ کاس درس و خوابگاه هــا، اردوگاه هــای 
معلــم خانه هــای  فرهنگیــان،  دانشــگاه   دانش آمــوزی، 
کل  ســالن های ورزشــی و نمازخانه هــای مــدارس ایــن اداره 
در سراســر اســتان، پــس از تجهیــز و آماده ســازی در اختیــار 

گرفتنــد. منبــع: فــارس مهمانــان نــوروزی قــرار 

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  15 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 120گردشگرپذیرترین شهرها از نگاه... ســـــال دوم       ݡسݒ

کرمان اسکان بیش از 128 هزار مسافر نوروزی در مدارس 

آگهی مزایده
ونده کالسه 206/94 ج ح 5 له غفار  اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در پر
ز به  البر رگانی  باز ینلی علیه شرکت دوراندیشان  ز آرمان  آقای  با وکالت  نژاد  نیک 
طبقه  کالنتری  مقابل  ـ  ولیعصر  اداری  مجتمع  ـ  ولیعصر  خیابان  ـ  اصفهان  نشانی 
ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  ز  البر رگانی  باز دوراندیشان  شرکت  واحد 102  اول 
یخ  تار ز در  البر رگانی  باز از شرکت دوراندیشان  وش 3495 سهم  در خصوص فر
95/2/7 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع درخ 
نماید. طالبین  برگزار  ـ طبقه چهارم  اجرای احکام حقوقی  نیکبخت مجتمع  یابان 
درصد   10 یز  وار با  و  نماید  بازدید  اموال  از  مزایده  از  قبل  وز  ر  5 توانند  می  ید  خر
دادگستری  سپرده  حساب  به  یال  ر  17/479/927 مبلغ  کارشناسی  قیمت  از 
شرکت  مزایده  جلسه  در  آن  فیش  داشتن  همراه  به  و   2171290210008 شماره  به 
از کارشناسی  ین قیمت  تر باال برنده مزایده می باشند که  افرادی  یا  فرد  و  نمایند 

را پیشنهاد نمایند.
ثبت  شماره  به  ز  البر رگانی  باز دوراندیشان  شرکت  از  سهم   3495 مزایده  مورد 
یال که مجموع  زش هر سهم 50/000 ر 47651و شناسنامه ملی 10260657810 که ار

یال برآورد می گردد.  3495 سهم 174/799/277 ر
اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان ـ 36614 / م الف

دادنامه
شماره    1394/11/17 تنظیم:  یخ  تار   9409970351001918 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940904 شعبه  بایگانی  شماره   9309980351000801 ونده:  پر
9309980351000801 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
یه  عسکر اعتباری  مالی  موسسه  خواهان:    9409970351001918 شماره  نهایی 
آرانی  زاده  وانی  شیر یاسر  آقای  وکالت  با  جوادی  امین  سید  عاملی  یت  مدیر به 
راه  سه  وی  وبر ر شمالی،  صدوق  شیخ  خ  اصفهان،  نشانی  به  محمد  علی  زند  فر
یه طبقه 4، کد پستی 8166800000 ـ همراه  مفید، ساختمان مالی و اعتباری عسکر
 .2 عباسعلی  زند  فر جهانبخش  محمدرضا  آقای   .1 خواندگان:    09132604569
وح  زند احمد  4. آقای ر زند منوچهر 3. آقای سعید کرمی فر آقای محمد شایان فر
مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی  نصراله  زند  فر محبی  اله 
خسارت تاخیر تادیه  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت  4. مطالبه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  رسی محتویات پر وجه بابت ... گردشکار: دادگاه با بر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. و بشرح ز
رای دادگاه

موسسه  از  وکالت  به  آرانی  زاده  وانی  شیر یاسر  آقای  دادخواست  خصوص  در 
سعید  منوچهر،  زند  فر شایان  محمد  آقایان  طرفیت  به  یه  عسکر اعتباری  مالی 
زند  وح اله محبی فر زند عباسعلی و ر زند احمد، محمدرضا جهانبخش فر کرمی فر
یال بابت مانده اصل  نصراهلل به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هیجده میلیون ر
زمان  از  قراردادی  تاخیر  خسارت  انضمام  به  اعطایی  تسهیالت  از  ناشی  بدهی 
به  عنایت  با  دادگاه  درصد،   38 ماخذ  با  الوصول  یوم  لغایت  دادخواست  تقدیم 
تصویر مصدق قرارداد مشارکت مدنی به شماره 1/13610356/1297365 مورخ 
در  حضور  از  رسیدگی  وقت  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خواندگان  اینکه  و   92/9/30
خواهان  دعوی  منکر  که  دفاعی  یا  دلیل  گونه  هر  ایراد  و  ارائه  و  دادگاه  ی  جلسه 
یده اند بنابراین مستندًا به مواد 219، 230،  ز دداری ور یا مستندات آن باشد خو
1284، 1301 و 1324 قانون مدنی 198، 502، 515، 519، 520 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به الزام تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هجده میلیون 
د و دو هزار و چهارصد  یال بابت اصل خواسته، مبلغ چهارمیلیون و چهارصد و نو ر
یال  ر هزار  دو  و  و سیصد  میلیون  مبلغ چهار  ینه دادرسی،  هز بابت  یال  ر پنجاه  و 

تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  نخستین  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت 
یخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ مورد توافق  قراردادی از تار
طرفین با ماخذ 38 درصد سالیانه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
یخ ابالغ قابل واخواهی در این  وز از تار صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست ر
نظر  تجدید  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  وز  ر بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه 

استان اصفهان است.
یب نواز   36642/ م الف رئیس شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان ـ ایمان غر

دادنامه
شماره    1394/12/16 تنظیم:  یخ  تار   9409970353801984 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  941243 شعبه  بایگانی  شماره   9209980358700291 ونده:  پر
جزایی   112( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   112 شعبه   9209980358700291
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970353801984   شکات:1. آقای امیرحسین 
وی ک 13 ساختمان  وبر ر به نشانی اصفهان، خ ولی عصر،  زند مسیح  عامری فر
آقای مهدی  ز  2.  البر رگانی  باز ، واحد 102 دفتر شرکت  اول  اداری ولی عصر، ط 
نشانی  به  حیدر  زند  فر فرد  رجایی  آلما  خانم  وکالت  با  غالمرضا  زند  فر آزادی 
اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی ـ نرسیده به پل میر ساختمان وکالء، ط 4، واحد 
11  متهمین: 1. آقای سید علی اصغر بیاشاد  به نشانی تهران، میدان قیام، خ ولی 
آقای   .2 اوین(  زندان  ساکن  )فعال   367 پ  ابوالفتح،  حاج  مسجد  مقابل  عصر، 
نشانی  به  همگی  اسفندیاری  امیر  آقای  نامعین 3.  زند  فر فرد  ملکی  حسن  محمد 
اوراق مجعول   از  اتهام ها: 1. جعل  2. کالهبرداری  3. استفاده  المکان   مجهول 
ونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل  رسی محتویات پر گردشکار: دادگاه با بر

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

زند سید حسین 37 ساله اهل  در خصوص اتهامات 1ـ سید علی اصغر بیاشاد فر
و ساکن تهران 2ـ امیر اسفندیاری 3ـ محمدحسین ملکی فرد دایر بر کالهبرداری با 
یه ی کارشناس رسمی  این توضیح که متهمین با مشارکت در جعل یک برگ نظر
زش پالک ثبتی شماره ی  دادگستری در رشته راه و ساختمان نسبت به اعالم ار
ارائه آن  و  از مقدار واقعی  ومیه بیشتر  ار 1057 صفحه 123 مربوط به ملک واقعدر 
مبلغ  به  ز  البر رگانی  باز دوراندیشان  شرکت  مال  بردن  به  اقدام  وثیقه  عنوان  به 
کیفرخواست  و  وحه  مطر شکایت  به  نظر  علیهذا  اند،  ده  نمو یال  ر  2500/000/000
بین  شده  تنظیم  قرارداد  و  شاکی  سوی  از  شده  ارائه  مدارک  و  اسناد  و  صادره 
تصویر  و  اول  ردیف  متهم  سوی  از  شده  ارائه  وش  فر فاکتورهای  نمونه  و  طرفین 
رسمی  کارشناسان  کانون  از  استعالم  جواب  و  شاکی  شرکت  با  وی  مکاتبات 
دادگستری و مرکز امور مشاوران و اظهارات مطلعین و اظهارات متهم ردیف اول، 
تشدید  قانون  یک  ی  ماده  به  مستندًا  و  دانسته  مسلم  و  ز  محر را  انتسابی  اتهام 
از  یک  هر  محکومیت  بر  حکم  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات 
پرداخت  و  بازداشت  ایام  احتساب  با  یری  تعز حبس  سال  دو  تحمل  به  متهمین 
یال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ  مبلغ 2/500/000/000 ر
مذکور در حق شاکی صادر و اعالم می نماید و در خصوص جعل به لحاظ اینکه 
ده و جرم جداگانه ای محسوب  اقدامات متهمین در جهت انجام کالهبرداری بو
د دادگاه مستندًا به ماده ی 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت  نمی شو
اول  ردیف  متهم  خصوص  در  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  متهمین 
تجدید  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  حضوری 
وز پس از ابالغ  نظر محترم استان و در خصوص متهمین دیگر غیابی و ظرف 20 ر

قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ توانگر    36635 / م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/5  شماره پر شماره دادنامه: 9409970350201737  تار
علیرضا  آقای  خواهان:    940452 شعبه  بایگانی  شماره   9409980350200395
صباحی،  راه  چهار  وین،  پر خ  اصفهان،  نشانی  به  اصغر  علی  زند  فر صفدری 
آقای غالمحسین   .1 ، طبقه دوم، واحد 4   خواندگان:  آفتابگردان  اداری  مجتمع 
مجهول  نشانی  به  همگی  محمد  زند  فر لطفی  علی  آقای   .2 محمد   زند  فر زارعی 
با  تادیه  دادگاه  تاخیر  و  المکان  خواسته: مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی 
به صدور  مبادرت  آتی  و بشرح  اعالم  را  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  توجه 

رای می نماید.
رای دادگاه

بطرفیت  اصغر  علی  زند  فر صفدری  علیرضا  خواهان  دعوی  خصوص  در 
هشتاد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  لطفی  علی  2ـ  و  زارعی  غالمحسین  1ـ  خواندگان 
یال وجه چک به شماره 70817 ـ 94/3/15 عهده بانک ملی ایران شعبه  میلیون ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظربه دادخواست تقدیمی  شیراز با احتساب هز
و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه 
خواهان  قبال  در  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  لت  دال اساسًا  که  علیه  محال  بانک 
یان  وحه و جر به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطر
به  و نسبت به دعوی دفاع موثری  اند  رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با 
استصحاب اشتغال ذمه خواندگان دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به مواد 310 
و 311 و312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک 
یه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا  و استفسار
یال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ دو میلیون و  به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ر
ینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از  یال بابت هز نهصد و پنجاه هزار ر
بر اساس شاخص تورم مربوطه درحق  لغایت اجرای حکم  رسید چک  یخ سر تار
به  را  تادیه  تاخیر  خسارت  است  مکلف  احکام  اجرای  نماید  می  محکوم  خواهان 
شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره 
یخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه  وز از تار ده و ظرف مدت 20 ر غیابی بو
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  وز  ر  20 مدت  ظرف  و  ده  بو رای  کننده  صادر 

محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  محمد علی معقولی   36632/ 

م الف
دادنامه

شماره    1394/06/30 تنظیم:  یخ  تار   9409970350101033 دادنامه:  شماره 
کالسه   ونده  پر   930687 شعبه  بایگانی  شماره   9309980350100607 ونده:  پر
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم  9309980350100607 شعبه 
آقای  یت  مدیر به  ملت  بانک  خواهان:     9409970350101033 شماره  نهایی 
زند فیض اله به نشانی استان  وخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فر محمدرضا سار
ابتدای  صادرات،  بانک  وی  وبر ر وغی،  فر خیابان  اصفهان،  شهرستان  اصفهان، 
رسول  آقای   .2 یان   اعتبار وحید  آقای   .1 خواندگان:  بهمن(   23)کوچه  کوچه 
رحمانی همگی به نشانی مجهول المکان  3. شرکت فجر توسعه سپاهان به نشانی 
بی، حد فاصل ملک و نشاط، ساختمان زمرد، طبقه  اصفهان، خ هشت بهشت غر
اندیش صفه به نشانی اصفهان، خ هشت  رگانی توسعه سبز  باز اول  4. شرکت 
بی، حد فاصل ملک و نشاط ، ساختمان 100، طبقه اول   خواسته ها: 1.  بهشت غر
مطالبه خسارات دادرسی  2. مطالبه وجه  3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   دادگاه 
ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می  با عنایت به محتویات پر

نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی بطرفیت شرکت فجر 
رسول  آقایان  و  صفه  اندیش  سبز  توسعه  رگانی  باز شرکت  و  سپاهان  توسعه 
درهم   9/630/820 مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  یان  اعتبار وحید  و  رحمانی 
مالحظه  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست  شرح  به 
و  بانکی  نامه  ضمانت  صدور  قرارداد  مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی  دادخواست 
تسهیالت  پرداخت  بر  لت  دال که   94/03/10 مورخ   90200246 شماره  نامه  تعهد 
بانکی داشته و با توجه به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه 
ده  حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه اقامه ننمو
با  لذا  است  مانده  تعرض  و  ایراد  از  مصون  خواهان  ابرازی  مستندات  اصالت  و 
عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 
و  ربا  بانکی بدون  قانون عملیات  و ماده 15  آیین دادرسی مدنی   194 ،198 ،519
برمحکومیت  حکم   1386 مصوب  بانکی  تسهیالت  اعطاء  تسهیل  قانون   7 ماده 
خواسته  اصل  بابت  درهم   9/630/820 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی 
وزانه  وز شمار ر بانضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد فی ما بین بصورت ر
یخ 93/4/24 لغایت وصول و همچنین پرداخت کلیه خسارات  2/488 درهم از تار
رات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و  دادرسی وفق مقر
وز  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 ر ظرف بیست ر

قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد.
د مومن زاده   36631/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان   داو

دادنامه
شماره    1394/11/10 تنظیم:  یخ  تار   9409970350401833 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  931252 شعبه  بایگانی  شماره   9309980350401184 ونده:  پر
9309980350401184 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
بوزانی  اخالقی  علی  محمد  اقای  خواهان:     9409970350401833 شماره  نهایی 
زند عباس به نشانی اصفهان، خیابان جی، ایستگاه سنگ تراشی، کوچه شهید  فر
زند عباس  یمی فر ز، کوچه اخوت، پالک 32  خوانده: آقای جمشید عبدالکر کشاور

به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 2. مطالبه وجه چک   
رای دادگاه

جمشید  آقای  بطرفیت  بوزانی  اخالقی  علی  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در 
یمی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 839343 93/10/28  عبدالکر
مالحظه  نظربه  تادیه  در  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  احتساب  با  و  سرمایه  بانک 
ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  دعوی  موضوع  چک  مصدق  ونوشت  ر
دفاعی  اصواًل  و  نرسانده  هم  به  حضور   1394/11/10 مورخه  رسیدگی  زمان  در
دعوی  دین،  بقاء  احراز  با  فلذا  است،  نیاورده  عمل  به  وحه  مطر دعوی  قبال  در 
و   198 و  تجارت  قانون   314 و   310 مواد  به  مستندًا  تشخیص،  وارد  خواهان 
به  الحاقی  تبصره  یه  استفسار واحده  ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   515
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع   1377 مصوب  چک  صدور  قانون   2 ماده 
و  دادرسی  ینه  هز احتساب  با  و  یال  ر  3/000/000/000 مبلغ  بپرداخت  را  خوانده 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  شاخص  برمبنای  تادیه  در  تاخیر  خسارت  نیز 
اجرایی  مرحله  در  که  حکم  اجرای  زمان  لغایت  چک  رسید  سر یخ  تار از  که  ایران 
رای  این  نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  شد  خواهد  وصول  و  محاسبه 
این دادگاه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  وز پس  ر و ظرف مهلت بیست  ده  بو  غیابی 

می باشد.
یف  36620 / م الف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ استاد شر
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

ایرانی ها در معرض خطر چاقی
تغذیــه ای و صنایــع غذایــی  انســتیتو تحقیقــات  رییــس 
کشــور ضمــن هشــدار بــه افزایــش رونــد چاقــی در دنیــا و 
گفــت: برنامــه »مراقبــت از غــذا و تغذیــه«  همچنیــن ایــران 
گیــر  را در راســتای برنامه هــای مبــارزه بــا بیماری هــای غیروا
کشــور اجرایــی خواهیــم  وزارت بهداشــت در ســال ۹۵ در 
کــرد. دکتــر هدایــت حســینی بــا اشــاره بــه آخریــن مطالعــات 
بین المللــی انجــام شــده بــر روی حــدود ۲۰ میلیــون نفــر 
کشــور جهــان، چاقــی را یکــی از مهم تریــن  جمعیــت ۱۸۶ 
کــرد. وی  مشــکات ســامتی بشــر در قــرن حاضــر عنــوان 
افــزود: بررســی ها نشــان داده میــزان شــیوع چاقــی در زنــان 
کــه در حــال حاضــر بــه طــوری  اســت؛  مــردان  از   بیشــتر 

۱۰.۸ درصــد مــردان و ۱۴.۹ درصــد زنــان در دنیــا مبتــا بــه 
کــه ۲.۳ درصــد مــردان  چاقــی هســتند. ایــن در حالــی اســت 

و ۵ درصــد از زنــان دچــار چاقــی شــدید هســتند. 
کــه در صــورت ادامــه  کــرد  حســینی، همچنیــن پیش بینــی 
ایــن رونــد، میــزان چاقــی دنیــا در ۱۰ ســال آینــده، بــه ۱۸ 

ــید. ــد رس ــان خواه ــد در زن ــردان و ۲۱ درص ــد در م درص

 گیاه خواری 
راه نجات محیط زیست و انسان

انتشــار  کاهــش  بــرای  مؤثــر  راهــکاری  »گیاه خــواری« 
خ مــرگ و میــر  کاهــش نــر گلخانــه ای و همچنیــن  گازهــای 
انسان هاســت. نتایــج یــک بررســی جدید نشــان داده اســت 
گازهــای  انتشــار  کاهــش  بــه  می توانــد  گیاه خــواری  کــه 
ــع از مــرگ  ــز مان ــد و در عیــن حــال نی کن کمــک  ــه ای  گلخان

دســت کم ۸ میلیــون انســان در ســال شــود. 
رواج  مزایــای  بررســی  ایــن  در  کســفورد  آ کارشناســان 
ــد  ــرده و دریافتن ک ــی  ــان را ارزیاب ــر جه ــواری در سراس گیاه خ
کــه فقــط چندیــن تغییــر ســاده ماننــد کاهــش مقــدار مصرف 
گوشــت در رژیــم غذایــی روزانــه و افزایــش مصــرف میــوه 
کاهــش چشــمگیر آمــار  و ســبزیجات می توانــد منجــر بــه 
و  درمــان  هزینه هــای  کاهــش  انســان ها،  میــر  و  مــرگ 
کاهــش میــزان انتشــار  مراقبت هــای پزشــکی و همچنیــن 
گلخانــه ای حاصــل از صنعــت تولیــد موادغذایــی  گازهــای 

تــا دوســوم حجــم فعلــی شــود. 
گرچــه ایــن اقــدام بــه ظاهــر یــک راهکار  گــزارش، ا بنابــر ایــن 
گــر چنیــن تغییــری از ســوی  فــردی بــه نظــر می رســد، امــا ا
گیــرد، بــدون  بیــش از هفــت میلیــارد نفــر در جهــان صــورت 

گســترده خواهــد بــود. شــک تاثیــر مثبــت آن چشــمگیر و 

شناسایی ویروس ها در 5 دقیقه
شــرکت بــزرگ لــوازم الکترونیک توشــیبا در ژاپــن با همکاری 
کــه ویروس های  کا یــک حســگر تولیــد کردند  دانشــگاه اوســا
عفونــی را ظــرف پنــج دقیقــه شناســایی می کنــد. تشــخیص 
ســریع تر، نه تنهــا بــه جلوگیــری از توســعه عایــم شــدید بــا 
کــرد، بلکــه همچنیــن بــه  کمــک خواهــد  درمــان بــه موقــع 
کمــک می کنــد. حســگر جدیــد  کاهــش احتمــال ســرایت نیــز 
شناســایی  دقیقــه  چنــد  در  را  ویــروس  مختلــف  اشــکال 
تکثیــر ژن  از  کــه در مقایســه روش هــای موجــود  می کنــد 
اســتفاده می کننــد و بــه حــدود ۸ ســاعت زمــان نیــاز دارنــد. 
حــال  در  کنــون  ا کــه  توشــیبا  شــرکت  و  کا  اوســا دانشــگاه 
خــود  پزشــکی  تجهیــزات  شــاخه  فــروش  بــرای  کــره  مذا
موســوم بــه سیســتم های پزشــکی توشیباســت، قصــد دارنــد 
یــک دســتگاه تشــخیصی را بــر اســاس ایــن فنــاوری جدیــد تا 

کنــد.  ســال ۲۰۲۰ راه انــدازی 
کــه ایــن تراشــه را بــه عنــوان  کــرده  شــرکت توشــیبا اعــام 
هســته دســتگاه مذکــور خواهــد ســاخت. توشــیبا و دانشــگاه 
کار بــرای تجاری ســازی سیســتم تــا ســال  کا در حــال  اوســا
کیــت بــا قیمــت ۹ دالر  کــه بــه شــکل یــک  ۲۰۱7 هســتند 
خواهــد بــود. شــرکت های ژاپنــی دیگــر نیــز در حــال ســاخت 
کــه از آن میــان  کاربــردی هســتند  فناوری هــای تشــخیصی 
اشــاره   )Konica Minolta( کونیــکا  شــرکت  بــه  می تــوان 
کــه بــا همــکاری موسســه علــوم پزشــکی شــهر توکیــو   کــرد 
کــه در  سیســتمی بــرای شناســایی ویــروس آنفلوآنــزا ســاخته 
آن، فنــاوری مــورد اســتفاده آزمایــش ســریع بــارداری را تغییــر 
کــه از یــک تراشــه بــا عملکــرد بــاال  داده اســت. ایــن سیســتم 
بــا رنگدانــه فلورســنت اســتفاده می کنــد، می توانــد بــرای 
شناســایی بیماری هــای انتقالــی بــا پشــه ماننــد زیــکا و تــب 

دانــگ مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

تولید چوبی به شفافی شیشه
فنــاوری ســوئد موفــق  محققــان موسســه ســلطنتی 
ــرد  کارب ــردن  ک ــترده تر  گس ــرای  ــی ب ــایی روش ــه شناس ب
چــوب در زندگــی روزمــره انســان بــه عنــوان جایگزینــی 
ارزان تــر بــرای شیشــه مبتنــی بــر ســیلیکا شــده و آن 
ابتــدا  محققــان  کرده انــد.  شــفاف  شیشــه  ماننــد  را 
گیــاه  کــه مــاده پلیمــری ســازنده دیــواره  لیگنیــن را 
اســت، بــه طــور شــیمیایی از الیــاف چــوب طبیعــی جــدا 
کردنــد. مــاده باقی مانــده ســفیدرنگ بــود؛ امــا هنــوز 
ــه ایــن  ــرای دســتیابی ب شــفاف محســوب نمی شــد. ب
کریات از پیــش پلیمریزه  شــفافیت، مــاده بــا متیــل متا
کار ضریب شکســت  شــده )PMMA( ترکیب شــد. این 
مخلــوط بــه دســت آمــده را تغییــر داد و آن را شــفاف 
کاربــرد هــدف، محصــول نهایــی را  بــه  کــرد. بســته 
 PMMA می تــوان بــا تنظیــم دقیــق نســبت چــوب بــه
کــه  کــرد. ایــن نخســتین بــاری نیســت  نیمه شــفاف 
چــوب بــه یــک مــاده شــفاف تبدیل شــده اســت. پیش 
از ایــن، از ســلولز نانوفیبــردار بــرای ســاخت مــواردی بــه 
عنــوان زیرالیــه تراشــه های رایانــه مبتنــی بــر چــوب 
گفتــه محققــان ســوئدی ــه  ــود. امــا ب  اســتفاده شــده ب
کاربردهــای مقیــاس  فرآینــد جدیــد بطــور خــاص بــرای 
کنون  بــزرگ و تولیــد عمــده ســودمند اســت. محققــان ا
بــه دنبــال افزایــش شــفافیت مــاده، افزایــش مقیــاس 
متعددتــر چوب هــای  از  اســتفاده  و  تولیــد   فرآینــد 

 هستند.

گوناگون

 کشف بیش از 47 کیلو تریاک
 در چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  جانشــین 
ک  تریــا گــرم   ۵۰۰ و  کیلــو   ۴7 کشــف  از  بختیــاری  و 
کامیــون بنــز در محــور بروجــن - لــردگان خبــر داد.  از 
کــرد: در پــی  ســرهنگ جمشــید محبت خانــی اظهــار 
مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  اطاعاتــی  اقدامــات 
ــا  ــی ب ــواد افیون گر م ــودا ــک س ــد، ی ــخص ش ــتان مش اس
کامیــون، قــرار اســت یــک محمولــه مــواد مخــدر  خــودرو 
را از اســتان های جنوبــی بــه شهرســتان بروجــن انتقــال 
موضــوع،  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی  دهــد. 
آن  تــردد  مســیرهای  و  مذکــور  خــودروی  شناســایی 
کار مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر  در دســتور 
کــرد:  گرفــت. محبت خانــی خاطرنشــان  اســتان قــرار 
عملیــات  تیــم  اطاعاتــی،  اقدامــات  انجــام  از  پــس 
ویــژه پلیــس مبــارزه بامــواد مخــدر اســتان بــه مســیر 
ــردگان اعــزام  کامیــون در محــور بروجــن - ل تــردد ایــن 
و در عملیــات ایســت و بازرســی، خــودروی مذکــور را 
ــد. وی افــزود: در بازرســی از  کردن شناســایی و متوقــف 
ک کشــف و ایــن  گــرم تریــا کیلــو و ۵۰۰  ایــن خــودرو، ۴7 
گر مــرگ دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی منتقــل شــد. ســودا

 کاهش ۶ درصدی سرقت منزل
 در نوروز

کاهــش ۶ درصــدی  گاهــی ناجــا، از  رییــس پلیــس آ
گفــت: پلیــس در  نــوروز خبــر داد و  ســرقت منــزل در 
کیپ هــای  کاهــش ســرقت، ا بــه منظــور  ایــن روزهــا 
گشــتی آشــکار و پنهــان را بــرای شناســایی و دســتگیری 
گرفــت. ســردار محمدرضــا مقیمــی  کار  ســارقان، بــه 
بــا  همــراه  عزیزمــان  مــردم  طبیعــت،  روز  در  گفــت: 
خانــواده بــه پارک هــا و تفرجگاه هــا می رونــد تــا آخریــن 
کننــد. وی  روز تعطیــات نــوروز را بــه خوبــی ســپری 
و  خــودرو  ســرقت  روز،  ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
بــه  سرقت هاســت،  بیشــترین  خــودرو،  داخــل  لــوازم 
در  را  خــود  خودروهــای  تــا  داد  هشــدار  شــهروندان 

معــرض دیــد خــود قــرار دهنــد.
کــرد: خانواده هــا  گاهــی ناجــا تصریــح   رییــس پلیــس آ
را  آن هــا  و  باشــند  خــود  فرزنــدان  مراقــب  همچنیــن 
بــا زیــورآالت در پارک هــا رهــا نکننــد. وی همچنیــن 
پارک هــا  حوالــی  در  پلیــس  گشــت های  افزایــش  از 
ابتــدای  از  داشــت:  بیــان  و  داد  خبــر  تفرجگاه هــا  و 
تعطیــات تــا ســیزده، آمــار وقــوع جرایــم نزدیــک بــه 
قبــل  ســال  مشــابه  مــدت  بــا  مقایســه  در  درصــد   ۵
کاهــش داشــته اســت. وی ادامــه داد: در تعطیــات 
ســرقت  و  درصــد   ۶ از  بیــش  منــزل،  ســرقت  نــوروز، 
خــودرو و لــوازم داخــل آن نیــز ۴.۵ درصــد در مقایســه بــا 
کاهــش داشــته اســت؛ ضمــن  مــدت مشــابه ســال قبــل 
اینکــه تمرکــز مــا در ایــن روزهــا بــر روی ایــن دو ســرقت 
ســابقه دار  مجرمــان  کنتــرل  از  مقیمــی  اســت.  بــوده 
گفــت: ضمــن هماهنگــی بــا  در ایــن روزهــا خبــر داد و 
بــه  از اعطــای مرخصــی  کشــور، مانــع  کل  دادســتان 
مجرمــان ســابقه دار و حرفــه ای در ایــن روزهــا شــدیم.

 افزایش تلفات حادثه ریزش پل 
در هند

نیروهــای امــداد و نجــات هنــد اعــام کردند: با گذشــت 
کشــور  زمــان بیشــتر از وقــوع حادثــه ریــزش پــل در ایــن 
از  آن  احتمالــی  بازمانــدگان  یافتــن  بــرای  امیدهــا 
کــه در شــهر  بیــن رفتــه اســت. در حادثــه ریــزش پــل 
»کلکتــه« اتفــاق افتــاد، دســت کم ۲۴ تــن جــان خــود 
را از دســت دادنــد و تعــدادی دیگــر مجــروح شــدند. بــه 
گفتــه نیروهــای امــداد و نجــات شــهر »کلکتــه«، پــروژه 
ــه  کــه عصــر پنــج شــنبه ب کاره  ســاخت ایــن پــل نیمــه 
آغــاز  ســال ۲۰۰۹  از  شــد،  ریــزش  دچــار  اتفاقــی  طــور 
شــده اســت. پلیــس شــهر »کلکتــه« نیــز بــا وارد دانســتن 
ــج  ــل، پن ــن پ ــازنده ای ــرکت س ــران ش ــه مدی ــی ب اتهامات
کــرده  نفــر از آنــان را بــرای بررســی های بیشــتر بازداشــت 
گفتــه مقامــات هنــدی بیــش از ۹۰ نفــر در  اســت. بــه 
کــه وضعیــت جســمی  کردنــد  ایــن حادثــه نجــات پیــدا 
ــزارش شــده اســت. همچنیــن  گ ــان وخیــم  برخــی از آن
کــه تعــداد زیــادی همچنــان  ایــن احتمــال وجــود دارد 

ــند. ــوس باش ــر آوار محب زی

 عربستان 
به دنبال دو برابر کردن اعدام ها

براســاس آمارهــای جدیــد یــک ســازمان حقــوق بشــری 
میــادی  جــاری  ســال  در  مشــخص شــد، عربســتان 
کــرده و قصــد دارد تــا ایــن تعــداد  کنــون ۸۲ تــن را اعــدام  تا
ــن  ــت، ای ــه ایندیپندن ــته روزنام ــه نوش ــد. ب کن ــر  را دو براب
کــرده  ســازمان در حالــی ایــن آمارهــای جدیــد را منتشــر 
کــه از دولــت انگلیــس بــرای اعمــال فشــار بــر متحــد خــود  
کــردن ایــن اعدام هــا خواســته  عربســتان جهــت متوقــف 
کــه براســاس ایــن آمارهــا بــه نظــر  کنــد؛ چــرا  تاشــی بیشــتر 
می رســد بــا تــداوم ایــن رونــد ریــاض می خواهــد تــا پایــان 

کنــد.  ســال جــاری میــادی بیــش از ۳۲۰ تــن را اعــدام 
موسســه  ســوی  کــه  آمارهــا  ایــن  براســاس  همچنیــن 
حقــوق بشــری »Reprieve« بــه دســت آمــده، مشــخص 
گذشــته میــادی ۱۵۸ تــن در عربســتان  کــه در ســال  شــد 
اعــدام شــدند و در ســال ۲۰۱۴ نیــز تعــداد اعدام هــا در ایــن 
کشــور ۸۸ تــن بــود. پیش تــر نیــز مایــکل فالــون، وزیــر 
کــه بــه دنبــال  دفــاع انگلیــس در ســفری بــه عربســتان 
تقویــت همــکاری دفاعــی بــا ایــن کشــور صورت گرفــت، با 
محمــد بــن نایــف بــن عبدالعزیز،  ولیعهــد عربســتان دیدار 
کــرد؛ امــا دو روز بعــد از ایــن دیــدار، دو تــن از زندانیــان در 
کــه  گــردن زده شــدند. البتــه مشــخص نیســت  عربســتان 
در ایــن دیــدار، وزیــر دفــاع انگلیــس درباره مســاله اعدام ها 
کــرد گفت وگــو  کشــور  ایــن  بــا مقام هــای   در عربســتان 

 یا خیر.

حوادث

دســتاوردهای  تازه تریــن  از  اســتفاده  بــا  هلنــد  در  محققــان 
کرده انــد.  عرصــه نانــو، مفهومــی جدیــد از ســرامیک را ارایــه 
توســعه بســیاری از فناوری هــای جدیــد و متعلــق بــه آینــده 
البتــه  و  انعطاف پذیــر  الکترونیکــی  تجهیــزات  نیازمنــد 
از  گروهــی  کنــون  ا اســت.  شــده  متحــول  ســرامیک های 
محققــان در دانشــگاه تونتــه هلنــد، فرمــول تــازه ای بــرای 
کــه دســتیابی بــه ایده هــای خاقانــه  کرده انــد  ســرامیک ارایــه 
در آینــده را تســهیل می کنــد. در واقــع آن ها توانســته اند فرمول 
تهیــه مــواد ســرامیکی را از نــو نوشــته و نســلی حیرت انگیــز 
ــره  ــت خی ــان مقاوم ــا همچن ــه نه تنه ک ــد  کنن ــه  ــا را ارای از آن ه
کننــده ای در برابــر گرمــای قابــل توجــه داشــته باشــد، بلکــه بــه 
ــم  ــذ خ کاغ ــون  ــوده و همچ ــر ب ــمگیری انعطاف پذی ــرز چش ط
شــود. ایــن مــاده ســرامیکی جدیــد، همچنیــن وزن بســیار 
اندکــی دارد و از ایــن حیــث می تــوان آن را بــا پلیمرهــا مقایســه 
کــرد. دانشــمندان عنــوان flexiramics را بــرای ایــن ســرامیک 
تازه تریــن  از  اســتفاده  بــا  آن هــا  کرده انــد.  انتخــاب  جدیــد 
ابــداع  را  ســرامیکی  مــاده  ایــن  نانــو،  عرصــه  دســتاوردهای 
کــرده و بــرای آنکــه نشــان دهنــد تــا چــه حــد قابــل اطمینــان 
اســت، آن را در دمــای ۱۲۰۰ درجــه ســانتیگرادی نیــز آزمایــش 
 کرده انــد. دانشــمندان پــس از آنکــه ایــن مــاده را بــه مــدت 
۲۴ ســاعت متوالــی در برابــر چنیــن حــرارت چشــمگیری قــرار 
کــه هیــچ  کمــال حیــرت و هیجــان متوجــه شــدند  دادنــد، در 
اهمیــت  اســت.  نــداده  آن روی  اولیــه  ســاختار  در  تغییــری 
ســرامیک  از  کــه  اســت  مهــم  حیــث  آن  از  دســتاورد   ایــن 
طیــف  در  تأثیرگــذار  و  اصلــی  مــواد  از  یکــی  عنــوان  بــه 
کــه بدنــه محافــظ  گســترده ای از فناوری هــا اســتفاده می شــود 

بــه شــمار می آیــد. مــوارد  ایــن  از  یکــی  تنهــا  فضاپیماهــا 

 تحولی 
در دنیای سرامیک

کــرده  طراحــی  را  هوشــمند  لیوانــی  آمریکایــی  شــرکت  یــک 
گــرم و خنــک نگهــدارد .  کــه می توانــد نوشــیدنی ها را  اســت 
ضمــن اینکــه قابلیــت شــارژ تلفــن همــراه و تبلــت را دارد. یــک 
ــام Yecup ۳۶۵ طراحــی  ــا ن شــرکت آمریکایــی لیوان هایــی را ب
ــردن از یــک اپلیکیشــن و  ــا بهــره ب کــه می تواننــد ب کــرده اســت 
متصــل شــدن بــه بلوتــوث تلفــن همــراه، دمــای نوشــیدنی های 
را  خنــک  نوشــیدنی های  و  ســانتیگراد  درجــه   7۰ تــا  را   گــرم 
هوشــمند  لیــوان  ایــن  کنــد.  حفــظ  ســانتیگراد  درجــه   ۱۰ تــا 
دارای  و  اســت  شــده  تشــکیل  زنــگ  اســتیل ضــد  الیــه  دو  از 
کــردن  کــه بــا وارد  سیســتم تنظیــم دمــا ترموالکتریــک اســت 
گوشــی همــراه، می تــوان نوشــیدنی خــود  دمــای دلخــواه در 
ــش  ــای از پی ــیدنی در دم ــه نوش ک ــی  ــید. زمان ــا نوش را در آن دم
تنظیــم شــده آمــاده می شــود، لوگــوی لیــوان درخشــان و در 
گوشــی همــراه زنــگ هشــدار بــه صــدا در می آیــد. همچنیــن 
تعبیــه  ســرد  و  گــرم  دکمــه  هوشــمند  لیــوان  ایــن  روی  بــر 
را متوجــه شــد.  کــه می تــوان دمــای نوشــیدنی  اســت  شــده 
حــدود ۳۰ دقیقــه زمــان می بــرد تــا نوشــیدنی بــه دمــای 7۰ 
درجــه ســانتیگراد برســد و بــرای رســیدن بــه دمــای ۱۰ درجــه 
ســانتیگراد، ۱۵ دقیقــه زمــان الزم اســت. ایــن لیــوان هوشــمند 
کــه می توانــد بــه وســیله یــک  دارای باتــری ۱۰ هــزار آمپــر اســت 
گوشــی همــراه و تبلــت مــورد اســتفاده قــرار   USB بــرای شــارژ 

بگیرد.
اســت  شــده  تعبیــه  هوشــمند  لیــوان  ایــن  در  کــه  باتــری   
دلخــواه  دمــای  در  ســاعت   ۸ تــا  را  نوشــیدنی  می توانــد 
بــه  و  اســتوانه ای  شــکل  بــه  لیــوان  ایــن  کنــد.  نگهــداری 
گــرم  قطــر 7 ســانتیمتر و طــول ۲۲ ســانتیمتر و بــه وزن ۳۵۰ 

 است.

که موبایلتان   لیوانی 
را شارژ می کند

وضعیت آب و هوا

کــه  کــرده  ثابــت  اوتــاوا  دانشــگاه  ایرانــی  فیزیکــدان 
کمتــری  ســرعت  خــأ،  در  چرخشــی  نــوری  پرتــو 
ایــن  دارد.  انیشــتین  نســبیت  نظریــه  بــه  نســبت 
دگرگــون را  کوانتومــی  محاســبات  مبنــای   دســتاورد 

کند.  می 
ثابــت جهانــی حرکــت  بــا ســرعت  نــور در محیــط خــأ   
بــه  اوتــاوا  دانشــگاه  محققــان  از  تیمــی  امــا  می کنــد؛ 
کــه  کــرده  ثابــت  کریمــی  ابراهیــم  پروفســور  سرپرســتی 

نیســت.  چنیــن  نیــز  همیشــه 
ــد  کریمــی و همکارانــش نشــان داده ان در واقــع پروفســور 

کمتــری  ــرعت  ــا س ــب ب ــه مرات ــأ ب ــی در خ ــور چرخش ــه ن ک
انیشــتین  نســبیت  نظریــه  در  کــه  آنچــه  بــه  نســبت 
گفــت  بایــد  نتیجــه  در  کنــد.  مــی  ســیر  شــده،  ح  مطــر
کننــده ای  کننــده اثــرات دگرگــون  ایــن دســتاورد خیــره 
کوانتومــی خواهــد داشــت.  بــر محاســبات و ارتباطــات 
کــه چنیــن  کــرده اســت  کشــف  ایــن فیزیکــدان ایرانــی 
پرتــوی نــوری در مقایســه بــا ســرعت شــناخته شــده آن 
یعنــی ۲۹۹ میلیــون و 7۹۲ هــزار و ۴۵۸ متــر بــر ثانیــه 
کنــد؛ یعنــی  کمتــری حرکــت مــی  بــا ســرعت  )در خــأ( 
ــور  ــوی ن ــر از پرت کمت  چیــزی در حــدود یــک دهــم درصــد 

معمولی. 
در  مــا  گویــد:  مــی  خصــوص  ایــن  در  کریمــی  پروفســور 
کــه  هــای دقیــق خــود، متوجــه شــدیم  بررســی  خــال 

بــا  معمولــی  نــور  پرتــوی  بــا  مقایســه  در  چرخشــی  نــور 
اختــاف  ایــن  رســد.  مــی  ردیــاب  بــه  تاخیــر  اندکــی 
بــرای  کــه  بــوده  کوتــاه  آنقــدر  انــدک،  بســیار  زمانــی 
تشــخیص دقیــق آن بــه ابزارهــای حساســی نیــاز اســت. 
کــه  شــده اند  متوجــه  همکارانــش  و  کریمــی  پروفســور 
فمتوثانیــه دهــم  یــک  درحــدود  زمانــی  اختــاف   ایــن 

 است. 
بــه  موســوم  روشــی  ســراغ  بــه  آن هــا  رو  ایــن  از 
 FROG کوتــاه  فــوق  لیــزری  پالس هــای  مطالعــه 
متوجــه  دقیــق  بررســی  ایــن  نتیجــه  در  آن هــا  رفتنــد. 
بــا  مقایســه  در  چرخشــی  نــوری  پرتــو  کــه  شــدند 
زمانــی  تاخیــر  فمتوثانیــه   ۲۳ مســتقیم  نــوری   پرتــو 

دارد.

 فیزیکدان ایرانی نسبیت انیشتین
کشید  را به چالش 

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری

Cْ   22صاف

23   ْC

27   ْC

18   ْC

7   ْC

6   ْC

14   ْC

1   ْC

صاف

صاف

 صاف

شــرکت اپــل در روز جمعــه 
یکــم آوریــل 40ســاله شــد. 
ایــن  طــی  شــرکت  ایــن 
طوالنــی  راهــی  مــدت، 
متفــاوت  و  پیمــوده  را 
شــده  نوپایــی  شــرکت  از 
اســتیو  و  جابــز  اســتیو  کــه 
 ۱۹7۶ ســال  در  وازنیــک 

کرده انــد.  پایه گــذاری 
گاردیــن بــه مناســبت 40ســالگی  در وب ســایت 
ســازنده  امــروز،  کــه  اســت  شــده  نوشــته  اپــل 
بــا  مک اینتــاش  کامپیوترهــای  و  آیفــون 
دالری  میلیــارد  درآمــدی  و  کارمنــد  هــزار   100
باارزش تریــن شــرکت جهــان اســت و در حالــی 
می شــود  خــود  زندگــی  از  دهــه  پنجمیــن  وارد 
دالر میلیــارد   ۶۲۱.۸ معــادل  ارزشــی   کــه 

 دارد. 
فعــال  شــرکت  قدرتمندتریــن  وجــود  ایــن  بــا 
بــا  میانســالی  آســتانه  در  تکنولــوژی،  حــوزه  در 
بــه  نیــاز  جملــه  از  روبه روســت؛  چالش هایــی 
ــش نرم افــزاری بــه دلیــل مشــکات  ارتقــای بخ
نســخه  یــا   9.3  iOS نســخه  ارایــه  بــا  موجــود 
همچنیــن   .iTunes نرم افــزار  دســکتاپی 
 FBI و  اپــل  میــان  حقوقــی  مشــکات  دربــاره 
شــرایطی  در  و  شــده  نوشــته  زیــادی  ســخنان 
کــه دولــت آمریــکا بــه دنبــال راهــی بــرای پشــت 
داده هاســت  رمزگــذاری  فنــاوری  گذاشــتن   ســر 
آیفــون  بایــد  اپــل  کــه  بودنــد  معتقــد  برخــی 
کــه در حملــه شــهر ســان برناردینــو  تروریســتی را 
کنــد و برخــی دیگــر  دســت داشــته، رمزگشــایی 
ماننــد اســتیو وازنیــک در ایــن درگیــری حقوقــی 

در  می گیــرد.  را  اپــل  طــرف 
آینــده نیــز اپــل درگیــر مســایل 
مرتبــط بــا رمزگــذاری، امنیــت 
خواهــد  خصوصــی  حریــم  و 
از  کنــد  تــاش  بایــد  و  بــود 
خــود  کاربــران  اطاعــات 

کنــد.  حفاظــت 
و  ثــروت  بــه  توجــه  بــا 
تاثیرگذارتریــن  نوعــی  بــه  کــه  اپــل  محبوبیــت 
شــرکت دنیــای فنــاوری اســت، ایــن شــرکت در 
کــرده تــا پیگیــر مــواردی  ســال های اخیــر تــاش 
کارخانه هایــی  کارگــران  حقــوق  جملــه  از 
می کننــد کار  او  بــا  قــراردادی  شــکل  بــه   کــه 
بــرای  تــاش  و  زیســت محیطی  فعالیت هــای 
ســایر  کــه  باشــد  مــردان  و  زنــان  برابــر  حقــوق 
اهمیــت  آن هــا  بــه  کمتــر  بــزرگ،  شــرکت های 

 . هنــد می د
کاربــران اپــل  در حــال حاضــر روزنامه نــگاران و 
ســواالتی را از خــود می پرســند؛ اینکــه تجهیــزات 
گوشــی های هوشــمند چگونــه  کار رفتــه در  بــه 
خطــوط  کارگــران  بــا  می شــوند؟  بازیافــت 
کارخانه هــای  می شــود؟  رفتــار  چطــور  تولیــد 
تولیدکننــده ابزارهــای اپــل تــا چــه حــد ســبز و 
هســتند؟  زیســتی  محیــط  مســایل  بــا  مطابــق 
چــرا اغلــب اعضــای تیــم ارشــد مدیریتــی اپــل 
مــرد و سفیدپوســت هســتند؟ و این هــا ســواالتی 
فکــر آن هــا  بــه  نیــز  اپــل  شــرکت  کــه   اســت 

 می کند.
را  اپــل  عمــر  40ســال  همچنیــن  گاردیــن 
گذاشــته نمایــش  بــه  تصویــر  قالــب   در 

 است.

اپل 40ساله شد
که دنیا را تکان داد سیبی 

نمایی ازگنبد و مناره مسجد امام خمینی - اصفهان

کودکان انگلیسی در قفس!
خانواده هــای  ۱۹۳۰میــادی،  دهــۀ  در 
کــه در آپارتمان هایــی  کن در شــهر لنــدن  ســا
می کردنــد  زندگــی  کوچــک  فضــای  بــا 
قــرار  قفســی  در  را  کودکانشــان  و  نــوزادان 
می دادنــد و آن را بیــرون از پنجــره آویــزان 
هــوای  از  کــودکان  کار  ایــن  بــا  می کردنــد. 
می شــدند.  بهره منــد  خورشــید  نــور  و  تــازه 
یــا  بلنــدی  از  تــرس  قفس هــا،  محافــظ 
کــودک یــا ســقوط  خطــر افتــادن شــیئی روی 
بــه  هرگــز  پیــاده رو  در  او  افتــادن  و  کــودک 
اهمیــت  آنچــه  و  نمی کــرد  خطــور  ذهــن 
تــرک  و  نــوزاد  نگهداشــتن  فقــط  داشــت 

بــود.  منــزل  کــردن 

کمیــاب و شــهر  در آن زمــان چمــن در لنــدن 
غ شــده بــود و ازهمیــن رو بــردن نــوزادان  شــلو
ایــن  در  بــود.  مشــکل  خانــه  از  ج  خــار بــه 
شــرایط ایــده قــرار دادن نــوزاد در قفس هــای 
کــرد؛ زیــرا پــدر و مــادر  ســیمی جلــب توجــه 
کــودک خــود را بــرای  کــه  نیــازی نداشــتند 
بــه  آفتــاب  و  تــازه  هــوای  از  بهره منــدی 

ج از خانــه ببرنــد. خــار
دهــه  حــدود  در  ســرانجام  نــوزاد  قفــس 
پــی  مــادران  کــه  زمانــی  ۱۹۴۰میــادی، 
بردنــد ایــن ســیم ها فرزندشــان را از حملــه 
هواپیماهــای آلمــان نــازی حفــظ نمی کنــد 

هــا بهتریــن  افتاد.منبــع:  رواج  از 
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