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هیئت رییسه مجمع نمایندگان طالب:

 تجربه نشان داده با غرب 
کنار آمد و آمریکا نمی توان 
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بر تقویت بنیه دفاعی کشور 
 مخصوصا ُبعد موشکی

22 مصّر باشیم

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل      

راســتای  در  نامگذاری هــا  و  اقتصــادی  شــعار  سال هاســت 
معیشــت، رفــاه و اقتصــاد بــوده و بــه نوعــی بــر حــل مشــکالت 
نمــودن  مقــاوم  و  زیربنایــی  اقدامــات  انجــام  و  اقتصــادی 
کیــد و توصیــه و پافشــاری شــده اســت  کشــور در اقتصــاد تا
و  ع  موضــو ح  طــر مهــم،  ایــن  بــر  دولت هــا  نیــز  معمــوال  و 
پرداختــن  در  لکــن  داشــته اند،  اقتصــادی  شــعار  دســت کم 
کــه بایــد نشــده اســت؛ امــا  جــدی و عمــل بــه آن توجهــی 
کــه  تحقــق شــعار »اقتصــاد مقاومتــی  واقعیــت ایــن اســت 
اقــدام و عمــل« نیازمنــد عــزم ملــی، مدیریــت جهــادی و اقــدام 
گــر عــزم مســئوالن در رده اول، اعــم از  عملیاتــی اســت؛ یعنــی ا
مجموعــه قانون گــذاری و اجــرا و حتــی دســت اندرکاران قضــا 
گیــرد، امــکان همراهــی مــردم فراهــم خواهــد  بــر ایــن امــر قــرار 
شــد و بــه عــزم ملــی خواهــد انجامیــد و آن موقــع آن مــی شــود 
کار ســاز خواهــد بــود و موجــب  کــه بایــد بشــود و عــزم ملــی 
کشــور می گــردد. نشــانه عــزم ملــی مدیریــت  مصونیــت بخــش 
کشــور شــب از روز  کــه دســت اندرکاران امــور  جهــادی اســت 
اقتصــاد  شــکوفایی  دنبــال  بــه  کمــال  و  تمــام  و  نشناســند 
کشــور باشــند و از همــه فرصت هــا بــرای رشــد اقتصــادی بهــره 
ببرنــد و موانــع را یکــی پــس از دیگــری بــا عــزم راســخ بردارنــد 
ــه منظــور رســیدن  ــد. ب کنن ــت  ــه فرص و تهدیدهــا را تبدیــل ب
گرفــت و  بــه نتیجــه مطلــوب بایــد از حــرف و شــعار فاصلــه 
گذاشــتن و فشــردن  کار شــد و پــا بــر اقــدام عملــی  عمــال وارد 
ثمربخــش خواهــد بــود. لــذا اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
کمــا اینکــه  بــرای تحقــق  شــعار راهبــردی و عملیاتــی اســت. 
نظریه پــردازی  طریــق  از  مقاومتــی(  )اقتصــاد  شــعار  ایــن 
در  فرهنگ ســازی  و  سیاســت گذاری  قانون گــذاری، 
گرفتــه صــورت  اقداماتــی  حــدودی  تــا  گذشــته   ســال های 
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ادامه در صفحه

آگهی مناقصه

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت اول

شرکت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بهینه سازی سایتهای موبایل منطقه

د. طرف ایرانی میسر خواهد بو

یال( و با ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلــغ 332/000/000  د میلیــون ر یــال )هشــت میلیــارد و ســیصد و نــو ق اصفهــان بــا بــرآورد 8/390/000/000 ر شــر
یــق مناقصــه یــک مرحلــه ای بــه پیمانکار واگــذار نماید. یــال از طر ر

لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط کــه دارای گواهینامــه صالحیــت ایمنــی پیمانــکاری و تاییدیــه صالحیــت از اداره کل تعــاون ، 
کار و رفــاه اجتماعــی در کــد فعالیــت مربوطــه مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آیــد.

یــال  یــزی بــه مبلــغ ۵۰/000 ر یابــی و اســناد مناقصــه بــا در دســت داشــتن فیــش وار ز یافــت اســتعالم ار یــخ ۹۵/01/۱۶ لغایــت ۹۵/01/۲۵ جهــت در از تار
یــزی 13000801127192( بــه ایــن شــرکت واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال ســاختمان شــماره  بــه حســاب جــاری ۱۶۴۰۷۴۰۷۶۲ بانــک ملــت )شناســه وار
یــت تــدارکات و جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه آدرس ســایت اینترنتــی شــرکت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعــه و یــا  2 اطــاق ۲۱۶ مدیر
یافــت اســناد فرصــت دارنــد پاکت هــای  یــن مهلــت در بــا شــماره تلفــن ۳۶۶۶۰۱۴۱ تمــاس حاصــل نماینــد. متقاضیــان حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخر
تکمیــل شــده را بــه همــراه ســایر مــدارک الزم بــه دبیــر خانــه ســاختمان شــماره یــک مخابــرات اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال تحویــل 

یافــت نماینــد. و رســید در
توضیح اینکه:

یخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. ین مهلت تحویل پاکتها و تار 1-آخر
2-سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

رگانی امتیاز الزم را کسب نمایند. د که در کمیته فنی وباز 3-پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شو
زشی کار برای  ۴-ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی - خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51 درصد سهم ار

3۸9 ایرانی در تصادفات نوروز جان باختند

اجتماعی



اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل      
ادامه از صفحه یک: 

 امــا آن اقدامــات هنــوز ملمــوس بــرای مــردم نیســت 
کــه اقدامــات بــه شــرایط مطلــوب  و در ایــن ســال بایــد 
و طبیعتــا دشــمنان  گــردد  مــردم  ملمــوس  و  برســد 
کــه بــر  گردنــد و در جنــگ اقتصــادی  مایــوس مــی 
شکســت  کرده انــد،  راه انــدازی  ایــران  ملــت  علیــه 
کــه  دشــمن  کــرد. بدیهــی اســت   را تجربــه خواهنــد 
نکــرده  عبــور  تحریم هــا  از  تنهــا  نــه  پســابرجام  در 
علیــه  بــر  را  اقتصــادی  جنــگ  یــک  بلکــه  اســت، 
ــم از  ــگان، اع ــذا هم ــت؛ ل ــرده اس ک ــاز  ــران آغ ــت ای مل
مســئوالن، نخبــگان و عمــوم مــردم، بــرای تحقــق 
بارکــود  مبــارزه  تولیــد،  همــان  کــه  ملــی  مطالبــات 
بیــکاری  غــول  بــا  جنــگ  و  اشــتغال  ایجــاد  تــورم، 
تقویــت  جهــت  در  بایــد  و  دارنــد  مســئولیت  اســت 
کــه  تــورم  و  رکــود  غــول  شکســتن  و  ملــی  تولیــد 
شــکننده شــده اســت، مجاهدانــه قــدم برداشــت و بــا 
رفــع موانــع تولیــد و ایجــاد اشــتغال  و رفــع بیــکاری 
کــه ایــن راه چــاره مشــکالت  گماشــت  همــت جانانــه 
گذاشــته  کنــار  کشــور اســت. بایــد شــعار  اقتصــادی 
تصویب نامه هــا،  قوانیــن،  کنیــم  تــالش  و  شــود 
سیاســت های  همــه  از  مهم تــر  و  بخش نامه هــا 
کالم، عملیاتــی شــود و  اقتصــاد مقاومتــی  در عمــق 
کیــد بــر منابــع انســانی، منابــع طبیعــی،  در عمــل بــا تا
و  اســتعداد  همچنیــن  و  اجتماعــی  ســرمایه های 
و  خالقیــت  تولیــد،  ابــداع،  در  ملــت  توانمنــدی 
شــعار  می تــوان  مالــی،  منابــع  از  بهینــه  اســتفاده 
تــا حــدودی  را  اقــدام و عمــل«  »اقتصــاد مقاومتــی 
بــا احیــای بخــش خصوصــی کــرد و طبعــا   محقــق 
بنگاه هــای  بــه  توجــه  تعــاون  تقویــت  بخــش 
اقتصــادی زودبــازده، تقویــت ســرمایه گذاری و توجــه 
کاال و تولیدکننــدگان داخلــی می توانــد اقداماتــی  بــه 

باشــد. اقتصــاد مقاومتــی  در جهــت تحقــق 
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حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی در دیــدار بــا اعضــای 
فضــالی  و  طــالب  نماینــدگان  مجمــع  رییســه  هیئــت 
بــر اینکــه حــوزه بایــد انقالبــی بمانــد  کیــد  بــا تا حــوزه، 
تحقــق ایــن مهــم را نیازمنــد توجــه بــه الزاماتــی از جملــه 
شــناخت دقیــق معــارف انقالبــی و اندیشــه های حضــرت 

امــام دانســت. 
نــوری  آیــت اهلل  کیمیــای وطــن، حضــرت  گــزارش  بــه 
اعضــای  و  رییــس  بــا  دیــدار  در  دیــروز  ظهــر  همدانــی، 
هیئــت رییســه مجمــع نماینــدگان طالب و فضــالی حوزه 
ــزوم حفــظ و تقویــت روحیــه انقالبــی در  ــر ل علمیــه قــم، ب

کــرد. کیــد  حوزه هــای علمیــه تا
وی فرمایشــات رهبــر انقــالب در دیــدار بــا اعضــای مجمــع 
نماینــدگان طــالب و فضــالی حــوزه علمیــه قــم را بســیار 
کــه معظــم لــه  کــرد: همان گونــه  کیــد  مهــم خوانــد و تا
کیــد فرمودنــد، حــوزه بایــد انقالبــی بماند؛ نظام اســالمی  تا
از ایــن حــوزه برخاســته و علــت محدثــه بایــد علــت مبقیــه 

نیــز باشــد.
حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی انقالبــی مانــدن حــوزه 
شــناخت  راســتا  ایــن  در  و  دانســت  الزاماتــی  نیازمنــد  را 
معــارف انقــالب اســالمی و آســیب های متوجه آن را بســیار 
مهــم ارزیابــی و علمــا و فضــالی حــوزه را بــه مطالعــه آثــار و 

کــرد. اندیشــه های حضــرت امــام)ره( توصیــه 
کــه مدنظــر  کیــد بــر اینکــه آنچــه را  ایــن مرجــع تقلیــد بــا تا
و  اجرایــی  بایــد در حــوزه،  اســت  انقــالب  رهبــر معظــم 
کــرد: در ایــن زمینــه مجمــع  کنیــم، خاطرنشــان  عملیاتــی 
کــه دارد، بایــد نقــش  نماینــدگان بــا توجــه بــه جایگاهــی 
کنــد؛ شــما بایــد خودتــان را بشناســانید و بــه  خــود را ایفــا 
کننــد. کــه دیگــران بــه شــما نــگاه  کنیــد  گونــه ای عمــل 
حضــرت آیــت اهلل نــوری همدانــی یادآورشــد: امــروز روز 
ســکوت و خاموشــی نیســت؛ امــروز حفــظ انقــالب نیــاز 
گاهانــه و متعهدانــه در صحنــه دارد؛ ایــن  بــه حضــور آ
کــه  انقــالب نیــاز بــه حضــور و نقــش آفرینــی افــرادی دارد 
متعهدانــه و دلســوزانه در میــدان باشــند. وی خاطرنشــان 
کــرد: حــوزه بایــد در عرصــه مســایل سیاســی حــرف داشــته 
باشــد و در برابــر سیاســت های غیــر اســالمی و غیــر انقالبــی 
کنــد. حضرت  بــه میــدان بیایــد و شــجاعانه اعــالم موضــع 
آیــت اهلل نــوری همدانــی در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــه موضــوع برجــام و بهانه جویی هــای پســا برجــام 
کــرد: بــه رغــم توافــق  غــرب و آمریــکا اشــاره و تصریــح 
حاصــل شــده در موضــوع هســته ای، چنــد کشــور از جملــه 
ــد.  ــرده ان ک ــه  ــکی را بهان ــایل موش ــس مس ــکا و انگلی آمری
ایــن مرجــع تقلیــد غــرب و آمریــکا را غیــر قابــل اطمینــان 
گاه  گفــت: تجربــه نشــان داده هیــچ  و اعتمــاد دانســت و 
کــه خــوی  کنــار آمــد؛ چــرا  نمــی تــوان بــا غــرب و آمریــکا 
عجیــن  آن هــا  روح  بــا  ســلطه گری  و  تجــاوز  جنایــت، 
اســت. وی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی را از اصــول انقــالب 
گاه نبایــد بــه غــرب  کــرد: هیــچ  اســالمی دانســت و اضافــه 
کــرد مــی تــوان بــا آن هــا ارتبــاط  خــوش بیــن بــود و تصــور 
گــر مــا روزی دســت از اصــول و  حســنه و مثبــت داشــت. ا
انقــالب خــود برداریــم و تســلیم محضشــان شــویم، آن 

ــه مــا نخواهنــد داشــت. کاری ب وقــت آن هــا 
کــرد: مــا غــرب را بــه خوبــی  ایــن مرجــع تقلیــد تصریــح 
شــناخته ایــم و بــا مســتکبران در ســتیز هســتیم و ایــن راه 
کنــد. وی ارتبــاط حوزویــان و  بایــد بــا قــدرت ادامــه پیــدا 
ــوزه  ــرد: ح ک ــد  کی ــد و تا ــم خوان ــری مه ــگاهیان را ام دانش
کنــار هــم بــرای تعالــی نظــام اســالمی  و دانشــگاه بایــد در 

کننــد. تــالش 

آیت اهلل نوری همدانی

توصیه های جدید رهبر انقالب 
به نیروهای مؤمن انقالبی           

بــار دیگــر در ســخنرانی نــوروزی رهبــر انقــالب، موضــوع توجــه 
مردمــی  خودجــوش  جریان هــای  فرهنگــی  فعالیت هــای  بــه 
گرفــت. ســخنرانی در حــرم  کشــور مــورد تاکیــد قــرار  در سرتاســر 
رضــوی، شــاید یکــی از راهبردی تریــن ســخنان ســاالنه  ایشــان 
اولویت هــای  و  اساســی  نیازهــای  ســرفصل  آن  در  کــه  اســت 
کشــور مطــرح می شــود. رهبــر انقــالب در ایــن  برنامــه  ســاالنه  
ــد: »ایــن مجموعه هــای خودجــوش مردمــی  ســخنرانی فرمودن
کشــور هــزاران  کــه االن در سرتاســر  کار فرهنگــی می کننــد -  کــه 
کار  کــه دارنــد خودشــان  مجموعــه  خودجــوش مردمــی هســت 
می کننــد، خودشــان فکــر می کننــد، خودشــان تــالش می کننــد و 

کننــد.« کار فرهنگــی می کننــد - روزبــه روز بایــد توســعه پیــدا 
 ایشــان در ادامــه بــا خطــاب قــرار دادن دســتگاه های دولتــی نیــز 
کــه مربــوط بــه  کردنــد: »دســتگاه های دولتــی، آن هایــی  تصریــح 
ــانی که  کس ــه روی  ــود را ب ــوش خ ــه آغ ــای اینک ــه ج ــد، ب فرهنگن
اســالمی  نــه نظــام  را،  انقــالب  نــه  قبــول دارنــد،  را  اســالم  نــه 
کننــد[، آغــوش خــود را بــه  را، نــه ارزش هــای اســالمی را ]بــاز 
بــه روی  بــه روی جوان هــای مؤمــن،  روی بّچه مســلمان ها، 
کننــد.«  بّچه هــای انقالبــی، بــه روی بّچه هــای حزب الّلهــی بــاز 
ــی داشــت: یکــی  ــراز دو مخاطــب اصل ــه  رهبــری در ایــن ف توصی
جریا ن هــا و نیروهــای مؤمــن و انقالبــی و دیگــری دســتگاه ها 
بــر  ایشــان در ســال های اخیــر  و نهادهــای فرهنگــی دولتــی. 
اهمیــت فعالیــت فرهنگــی جوانان مؤمــن انقالبی تاکیــد ویژه ای 
داشــته اند. از جمله در ســخنرانی نوروزی ســال ۹۳ که فرمودند: 
در  تهــران،  در  کــه  جوان هایــی  آن  بگویــم  می خواهــم  »مــن 
ــف، در خــود مشــهد  ــون، در اســتان های مختل گوناگ شــهرهای 
کار فرهنگــی می کننــد، بــا اراده   در بســیاری از شــهرهای دیگــر 
کارهــای بســیار خوبــی هــم از  خودشــان، بــا انگیــزه  خودشــان ـ 
آن هــا ناشــی شــده اســت کــه از بعضــی از آن هــا ما بحمــداهلل اّطالع 
کار را هرچــه می تواننــد به طــور جــّدی دنبــال کننــد  پیــدا کردیــمـ   
کــه  کنــار توصیــه  و رهنمــودی  و ادامــه بدهنــد.« رهبــر انقــالب  در 
بــه جوانــان کرده انــد در عرصــه  میــدان عمــل نیــز از آن هــا حمایت 
کرده انــد و اجــازه نداده انــد دســتگاه تبلیغاتــی دشــمن بتوانــد بــه 
کنــد. آن جــا  کنــد و »پــروژه نفــوذ« ش را تکمیــل  راحتــی اقــدام 
کــه در ســخنرانی های مختلــف خــود نســبت بــه اظهــارات برخــی 
کــه جریان هــای مؤمــن و انقالبــی را بــه  شــخصیت ها و رســانه ها 
کنــش نشــان داده  تنــدروی و افراطی گــری متهــم می کننــد، وا
ــد  ــی می گوین ــی وقت ــه بعض ک ــم  ــن می فهم ــد: »م ــوده بودن و فرم
تنــدروی، جریــان حزب الّلهــی و مؤمــن مــورد نظرشــان اســت؛ 
نــه، جریــان مؤمــن را، جریــان انقالبــی را، جوانــان حزب الّلهــی را 
کــه  کســانی هســتند  ــه تنــدروی؛ این هــا همــان  مّتهــم نکنیــد ب
بــا همــه  وجــود، بــا همــه  اخــالص در میــدان حاضرنــد، آن جایــی 
کــه دفــاع از مرزهــا الزم باشــد، دفــاع از هوّیــت مّلــی الزم باشــد  هــم 
همین هــا  باشــد،  مطــرح  دادن  خــون  و  دادن  جــان  مســئله  

)1۳۹4/1۰/۳۰( می آینــد.«  میــدان  بــه  کــه  هســتند 

یادداشت

شورای نگهبان بخش هایی از 
اساسنامه شرکت ملی نفت را رد کرد 

کیمیــای وطــن، طــرح اساســنامه شــرکت ملــی نفــت  گــزارش  بــه 
ــراز دوم  ایــران مصــوب جلســه مــورخ 15 دی مــاه 1۳۹4، مطابــق ف
اصــل هشــتاد و پنجــم)85( قانــون اساســی بــه تصویــب کمیســیون 
انــرژی مجلــس شــورای اســالمی رســیده اســت، در جلســات شــورای 
کــه نظــر ایــن شــورا بــه  گرفــت  نگهبــان مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــردد: ــالم می گ ــر اع ــرح زی ش
1- در مــاده یــک، اطــالق عبــارت »اصــول و قواعــد بازرگانــی« چــون 
کــه در قانــون تجــارت آمــده اســت نیــز می گــردد  شــامل مــواردی 
ع می باشــد   نظــر بــه اینکــه برخــی از مــواد قانــون مذکــور خــالف شــر

اشکال شرعی دارد.
2- در تبصــره مــاده 4 و مــواد دیگــر ایــن مصوبــه، از آنجــا کــه افزایش 
ــردد  ــی می گ ــنامه تلق ــر در اساس ــور تغیی ــع مذک ــط مراج ــرمایه توس س

مغایــر اصــل 85 قانــون اساســی شــناخته شــد.
۳- مــاده 6 بایــد مقّیــد بــه رعایــت »در چارچــوب سیاســت های کلــی 
ــردد، و ااّل اشــکال  گ ــوط«  نظــام و همچنیــن قوانیــن و مقــررات مرب

دارد.
نماینــدگان صاحــب ســهام  اجتمــاع  »از  مــاده 8، عبــارت  4- در 
تشــکیل می گــردد« بــا عبــارت »متعلــق بــه دولــت جمهــوری اســالمی 
ــر  ــام اظهارنظ ایــران« در مــاده 4، متعــارض اســت؛ پــس از رفــع ابه

خواهــد شــد.
5- در بنــد یــک مــاده 1۰، ایــن ایهــام وجــود دارد کــه تصویــب بودجه 
ــدارد؛ بنابرایــن مغایــر  ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی ن ــاز ب نی
اصــل 52 قانــون اساســی شــناخته شــد. همچنیــن بندهــای ۹ و 1۰ 
ــی نظــام و  کل ــه قیــد رعایــت سیاســت های  ــد ب ــد مقّی ایــن مــاده بای

گــردد. قوانیــن و مقــررات 
6- بنــد 2 مــاده 11، مبنیــا بــه ایــراد معمولــه در تبصــره مــاده 4 واجــد 

اشــکال اســت.
7- ماده 18، مبنیا بر ایراد بند یک ماده 1۰ واجد ایراد می باشد.

8- در مــاده 2۹، بایــد اعضــای هیئت مدیــره دارای شــرط اســالم 
ایــن  در  همچنیــن  دارد.  اشــکال  ااّل  و  باشــند،  امانــت  و  وثاقــت 
کــه حســب فرمــان  گزینــش  مــاده، بایــد موازیــن عمومــی مربــوط بــه 
حضــرت امــام علیه الرحمــه تشــکیل و بــا تاکیــد مقــام معظــم رهبری 
گــردد، و ااّل مغایــر اصــل 57  مدظله العالــی اســتمرار دارد، رعایــت 
حســابرس  بــرای  بایــد   ،55 مــاده  در  اســت.۹-  اساســی  قانــون 
گــردد، و ااّل  مســتقل و بــازرس قانونــی شــرط وثاقــت و امانــت قیــد 
ع می باشــد.1۰- در مــاده 82، چــون قانــون منــع  خــالف موازیــن شــر
احــداث بنــا و ســاختمان در طرفیــن خطــوط لولــه انتقــال گاز در زمان 
طاغــوت تصویــب و مــواردی از آن مشــتمل بــر عــدم رعایــت حقــوق 
شــرعی و قانونــی اشــخاص می باشــد، بنابرایــن تصویــب آیین نامــه 
ع شــناخته شــد.11- در مــاده 84،  براســاس آن خــالف موازیــن شــر
بــر امــور خــالف  چــون قانــون تجــارت در برخــی مــوارد مشــتمل 
ع می باشــد، معتبــر دانســتن احــکام قانــون مزبــور ایــراد دارد.  شــر
ــا  همچنیــن در تبصــره یــک ایــن مــاده، چــون مشــخص نیســت آی
عبــارت قوانیــن و مقــررات عمومــی شــامل سیاســت های کلــی نظــام 
و مصوبــات مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام نیــز می گردد یــا خیر، 
ابهــام دارد؛ پــس از رفــع ابهــام اظهارنظــر خواهــد شــد.12- در مــاده 
85، بــا توجــه بــه نظریــات ســابق ایــن شــورا از تاریــخ تصویــب الیحــه 
اساســنامه   ، نفــت مصــوب 1۳58/7/8  تأســیس وزارت  قانونــی 
شــرکت های مذکــور در آن، از جملــه قانــون اساســنامه شــرکت ملــی 
نفــت ایــران منســوخ شــده، نســخ مجــدد آن از تاریخ الزم االجرا شــدن 
ایــن قانــون، اشــکال دارد. تذکــر:**در مــاده 4، ظاهــرا مبلــغ مذکــور 

کــه بایــد اصــالح شــود. تســنیم اشــتباه اســت 

مجلس

کشــورهای  گفــت: برخــی   رییــس مجلــس شــورای اســالمی 
امنیت ســاز  مقتــدر،  اســالمی  جمهــوری  نمی خواهنــد  غربــی 
منطقــه باشــد؛ بــه همیــن جهــت بایــد بــر تقویــت بنیــه دفاعــی 
گــزارش  بــه  باشــیم.  مصــّر  موشــکی  ُبعــد  مخصوصــا  کشــور 
کیمیــای وطــن، علــی الریجانــی در نطــق قبــل از دســتور دیــروز 
ســال  آغــاز  تبریــک  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس  )یکشــنبه( 
همــه  بــرای  جدیــد  ســال  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز   ،1۳۹5
ایرانیــان قریــن ســعادت باشــد. نماینــده مــردم قــم در مجلــس 
کشــورهای  برخــی  اخیــر  بهانه جویی هــای  گفــت:  نهــم 
نظــر  از  و  ناشــیانه  گرچــه  ایــران،  غربــی در مســئله موشــکی 
آن هــا  مــدت  دراز  سیاســت  از  امــا  اســت،  بی مقــدار  حقوقــی 
کــه نمی خواهنــد جمهــوری اســالمی مقتــدر  حکایــت می کنــد 
ــت  ــر تقوی ــد ب ــت بای ــن جه ــه همی ــد؛ ب ــه باش ــاز منطق  امنیت س

ــیم.  ــّر باش ــکی مص ــد موش ــا ُبع ــور مخصوص کش ــی  ــه دفاع بنی
روحیــه  کــه  داشــت  دقــت  نقطــه  ایــن  در  بایــد  افــزود:  وی 
ثبــات  اصلــی  عامــل  دفاعــی،  توانمندی هــای  و  مجاهدانــه 
در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  قــدرت  و  پایــدار  امنیــت  و 
ســرکوب تروریست هاســت. رییــس مجلــس شــورای اســالمی 
کــرد: بی تردیــد بــرای نظــام و ملــت، مایــه مباهــات  خاطرنشــان 
اســت کــه ایــران عزیــز در شــرایط ســخت منطقــه بــه فضــل الهی 
از امنیــت پایــداری برخــوردار اســت. حصــول ایــن نعمــت در پناه 
همبســتگی ملــت در دفــاع از آرمان هــای انقــالب و اســتواری در 
ایــن راه و هدایت هــای رهبــر معظــم و قــدرت دفاعی امنیتــی 
کشــور بــه دســت آمــده اســت. نماینــده مــردم قــم در مجلــس 
کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران بــا ملت هــای حادثه دیــده  کیــد  تا
از ناحیــه تروریســم اظهــار همــدردی می کنــد؛ ولــی چــه بایــد کــرد 
کــه نالیــد که این فجایع نتیجــه جهالت، ناعهدی و  و از دســت 

که  کشــورهای غربی و عربی منطقه اســت  شــقاوت بســیاری از 
گذشــته بــه طمــع اســتفاده ابــزاری از تروریســت ها  در ســال های 
بــه ایجــاد و تقویــت آن هــا پرداختنــد و امــروز بــا هجمــه زیــاد و 

ک مواجــه شــده اند. ــا ــوع ایــن موجــودات خطرن متن
 الریجانــی متذکــر شــد: جمهــوری اســالمی ایــران از ســال ها قبــل 
ایــن خطــر را درک کــرد و بــه دیگران گوشــزد و در حد اســتطاعت 
کــرد و امــروز هــم بــه  گروه هــای تروریســتی مبــارزه  خــود بــا ایــن 
کمــک می کنــد  دولــت عــراق و ســوریه در مبــارزه بــا تروریســت ها 
کشــور حفــظ شــود، ثانیــا، شــر تروریســت ها از ســر  تــا اوال امنیــت 
مســلمانان رفــع شــود. وی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
کشــور دانســت و افــزود:  کارآمــدی را پاشــنه آشــیل اقتصــاد  نا
امــروز ایــران از قــدرت بازدارندگــی خوبــی برخوردار اســت؛ دارای 
کارآمــد اســت.  جمعیــت مناســب، منابــع غنــی، نیــروی انســانی 

کــه  اســت  اقتصــادی  کارآمــدی  نا کشــور  آســیب پذیر  نقطــه 
رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی در طلیعــه ســال نــو، توانمنــدی 
کــه تشــخیص بســیار  کشــور دانســتند  اقتصــادی را اولویــت اول 
ــد و زاینــده را  دقیــق و ســنجیده ای اســت. ایشــان اقتصــاد مول
در پنــاه اقتصــاد مقاومتــی قابــل دســتیابی دانســتند. رییــس 
مجلــس شــورای اســالمی راهبــرد قــوه مقننــه بــرای برون رفــت 
اقتصــاد  اجرایــی  سیاســت های  را  اقتصــادی  کارآمــدی  نا از 
کــرد: مجلــس شــورای اســالمی ایــن  کیــد  مقاومتــی دانســت و تا
کشــور می دانــد و در ســال های  مســیر را تنهــا راه حــل مشــکالت 
اخیــر قوانیــن مهمــی را بــرای رونــق تولید و بهبود فضای کســب 
مناســبی  تســهیالت  کــه می توانــد  رســاند  تصویــب  بــه  کار  و 
کنــد. در  را جهــت اجــرای اقتصــاد مقاومتــی بــه دولــت ارایــه 
ابتــدای ســال و در تصویــب بودجــه ســال ۹5 تــالش خواهیــم 

کــرد تــا در جهــت رونــق تولیــد و تشــویق صــادرات فرصت هــای 
جدیــدی ایجــاد شــود. الریجانــی بــا ابــراز تاســف از درگیــری 
کشــورهای آذربایجــان  گفــت: درگیــری جدیــد  جدیــد قره بــاغ 
کــرده  ایجــاد  ارمنســتان نگرانی هــای جدیــدی در منطقــه  و 
کــه  اســت. درجــه بحــران در منطقــه آنقــدر بــاال رفتــه اســت 
جنگــی جدیــد را بــر نمی تابــد؛ بــه همیــن دلیــل از پارلمان هــا و 
دولت هــای آذربایجــان و ارمنســتان می خواهــم بــا خردمنــدی 
کــرات  مذا طریــق  از  و  شــده  مســلط  جدیــد  آتش افــروزی  بــر 
امنیتــی  بحــران  وی  کننــد.  حــل  را  فی مابیــن  مناقشــات 
فلســطین را نشــانگر از دســت رفتــن تحمــل جوانــان فلســطینی 
بــه دلیــل فشــارهای بیــش از حــد رژیــم صهیونیســتی دانســت 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــا ســالح ســرد ب ــان فلســطینی ب ــرد: جوان ک و اظهــار 
ــا همیــن روش  ــد و ب ــاع از خــود پرداخته ان صهیونیســت ها و دف
ــم  ــراب رژی ــد. اضط ــت ها ربوده ان ــش را از صهیونیس ــد آرام جدی
کشــته های خــود امیــدواری را در ایــن روش  صهیونیســتی از 
کــرده اســت. رییــس مجلــس شــورای اســالمی  مبــارزه افــزون 
کــه ســعودی ها بــا مدرن ترین  ادامــه داد: افســوس، در شــرایطی 
ســالح ها، بمب هــای متنوعــی را بــر ســر مــردم مســلمان یمــن 
فــرود می آورنــد، ملــت فلســطین بــا چاقــو از خــود دفــاع می کنــد و 
البتــه ایــن همــت پرهزینــه بــر آن بی غیرتــی پرماجــرا شــرف دارد 

ــت. ــطین اس ــجاع فلس ــت ش ــروزی از آن مل و پی
 نماینــده مــردم قــم در مجلــس نهــم بــه نمایندگــی از نمایندگان 
ایــن مجلــس، پیروزی هــای اخیــر ملــت و دولــت ســوریه را در 
مبــارزه بــا تروریســت ها کــه منجــر بــه آزادســازی مناطــق مهــم در 
کــرد: تحــوالت  گفــت و ابــراز امیــدواری  کشــور شــد، تبریــک  ایــن 
کذایــی صلــح  کــرات  عمیــق میدانــی معارضــان ســرخوش مذا

ســوریه را از دامگــه شــیاطین غــرب و عــرب بــه خــود آورد.

الریجانی: 

کشور مخصوصا ُبعد موشکی مصّر باشیم   بر تقویت بنیه دفاعی 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی   هیئــت رییســه 
گفــت: قطعنامــه 22۳1 شــورای امنیــت صراحــت  مجلــس 
بــه فعالیــت  ایــران مــی توانــد در حــوزه موشــکی  کــه  دارد 
خــود ادامــه دهــد و تنهــا در بحــث طراحــی موشــک هایی بــا 
گرفتــه  کالهــک هســته ای ممانعــت در نظــر  قابلیــت حمــل 

ــت. ــده اس ش
گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه  ســیدباقر حســینی در 
کنــش بــه ارســال نامــه 4 کشــور غربــی بــه شــورای  ملــت، در وا
امنیــت دربــاره آزمایــش جدیــد موشــک از ســوی ایــران گفــت: 
کشــورهای اروپایــی بــار دیگــر  ادعاهــای اخیــر آمریــکا و برخــی 
کشــورها هیــچ وقــت دســت از خصومــت  کــه ایــن  نشــان داد 
بــه  علیــه جمهــوری اســالمی برنمی دارنــد و از هــر طریقــی 

دنبــال فشــار بــر ایــران هســتند.

نماینــده مــردم زابــل و زهــک در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
اشــاره بــه اخبــار واصله دربــاره بی نتیجه ماندن نشســت دوم 
ــزود:  ــران اف ــکی ای ــده موش ــا پرون ــه ب ــت در رابط ــورای امنی ش
بــار نشــان  بــرای دومیــن  بی نتیجــه مانــدن ایــن نشســت 
کــه تــالش خصمانــه غربی هــا هیــچ بازخــورد و فایــده ای  داد 
نــدارد؛ زیــرا قطعنامــه 22۳1 شــورای امنیت صراحــت دارد که 
ــه فعالیــت خــود ادامــه  ــد در حــوزه موشــکی ب ــران مــی توان ای
دهــد و تنهــا در بحــث طراحــی موشــک هایی بــا قابلیــت حمل 
کــه در ایــن رابطــه هــم  کالهــک هســته ای منــع شــده اســت 
جمهــوری اســالمی بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال ســاخت ایــن 

ــه ســالح ها نبــوده اســت. گون
موشــکی  آزمایش هــای  انجــام  حتــم  طــور  بــه  گفــت:  وی 
بالســتیک حــق مشــروع جمهــوری اســالمی در حــوزه تقویــت 

کشــور اســت و تمــام  ــه دفاعــی و حراســت از تمــام ارضــی  بنی
کشــورها ایــن اقدامــات را حــق مشــروع خــود مــی داننــد؛ از ایــن 
بــه  رو غربی هــا بــه جــای ماجراجویــی و بهانه گیــری بایــد 

کشــورها احتــرام بگذارنــد. حقــوق 
کشــورهای غربــی در  کــرد: بــه نظــر مــن  حســینی تصریــح 
بحــث تحریــم موشــکی ایــران متفــق القــول نیســتند و هیــچ 
وقــت نمــی تواننــد در بحــث تصویــب تحریم هــای جدیــد 

کننــد. علیــه ایــران بــه نظــر مشــترکی دســت پیــدا 
کشــور  طــرف  آمریــکا، بریتانیــا، فرانســه و آلمــان بــه عنــوان 4 
بــه ســفیر  بــا ارســال نامــه ای  گــروه 5+1  ایــران در  کــره  مذا
اســپانیا در شــورای امنیــت، بــه عنــوان رییــس دوره ای ایــن 
شــورا بــا ادعــای اینکــه آزمایش هــای موشــکی اخیــر ایــران 
انجــام  منــع  در  شــورا  ایــن   22۳1 قطعنامــه  از  ســرپیچی 

آزمایش هــای موشــکی بالســتیک از ســوی ایــران اســت، از 
ایــن  بــه  مناســب«  »پاســخی  خواســته اند  امنیــت  شــورای 

اقــدام ایــران نشــان دهــد.

حسینی با اشاره به بی نتیجه ماندن نشست دوم شورای امنیت در رابطه با پرونده موشکی ایران:
غرب در بحث تحریم موشکی متفق القول نیست

کیــد بــر اینکــه اقــدام  نمانیــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان بــا تا
کنــون در  گفــت: تــا  کاغــذ نباشــد،  گفتــار و روی  کارهــا در  و عمــل یعنــی همــه 
عمــل بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام مناســبی از طــرف دولــت و ملــت 

صــورت نگرفتــه اســت.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل ازپایــگاه اطالع رســانی دفتــر امــام جمعــه  گــزارش   بــه 
اصفهــان، آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم 
مختلــف  عنوان هــای  بــا  را  ســال ها  کــه  اســت  ســال  پنــج  حــدود  رهبــری 
اقتصــادی نامگــذاری می کننــد و امســال هــم بــه عنــوان اقتصــاد مقاومتــی 
کــرد: علــت ایــن مســئله ایــن اســت  کردنــد، اظهــار  اقــدام و عمــل نامگــذاری 
ــد از  کشــوری بخواهــد از نظــر سیاســی و فرهنگــی مســتقل باشــد، بای ــر  گ کــه ا
نظــر اقتصــادی هــم مســتقل و نیــازی بــه دیگــران بــه خصــوص دشــمنان 

ــد. ــته باش نداش
کــه دنیــا روی آن مانــور می دهــد و  وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مســایل مهمــی 

کــه بــا آن هــا مخالفــت  و تحریــم می کننــد، مســئله اقتصــاد اســت،  کشــورهایی 
کــرد: بــر همیــن اســاس، مقــام معظــم رهبــری بــر روی اقتصــاد و بــه  تصریــح 

کیــد دارنــد. خصــوص اقتصــاد مقاومتــی تا
برداشــته  تحریم هــا  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نمانیــده 
نمی شــود، مگــر اینکــه دشــمنان متوجــه بشــوند تحریم هــا بــر روی جمهــوری 
کــرد: اقتصــاد  کیــد  اســالمی تاثیــری نــدارد و بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد، تا

کنــد. کار  ــوان دارد،  ــه ت ک ــدازه  ــه هــر ان کســی ب مقاومتــی، یعنــی هــر 
وی خواســتار توســعه مشــاغل خانگــی در روســتاها و اســتفاده بهینــه از آب 
کشــاورزی  گذشــت ۳7 ســال از انقــالب، هنــوز  کــرد: پــس از  شــد و خاطرنشــان 
کشــاورزی مصــرف  ســنتی ادامــه دارد و بیــش از ۹2 درصــد آب در بخــش 

می شــود.
 طباطبایی نــژاد بــر ضــرروت ترویــج اســتفاده از سیســتم های آبیــاری نویــن 
کشــاورزی و اســتفاده از اســتخرهای ذخیــره آب و دومنظــوره بــرای  در بخــش 

کــرد و افــزود: فقــط بــه  کیــد  گلخانــه در روســتاها تا پــروش ماهــی و احــداث 
ــوان  کوچــک می ت ــر و  ــا اقدامــات مؤث کــرد و ب ــگاه  ــد ن ــزرگ نبای صنعت هــای ب
خواســتار  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو  داد.  انجــام  بزرگــی  کارهــای 
گفــت: بــا توجــه بــه وجــود بازارهــای  بازاریابــی مناســب بــرای صــادرات شــد و 
کشــورها صــادر  ــه ایــن  ــوان بســیاری از تولیــدات را ب مناســب در منطقــه می ت
کــه بازاریابــی مناســبی  کســی  کــرد و متاســفانه هــم از طــرف دولــت و ملــت 
ــه  ــا اشــاره ب کار صــورت نگرفتــه اســت. وی ب داشــته باشــد، نداشــتیم و ایــن 
ــدام و  ــی، اق ــاد مقاومت ــد اقتص ــال را فرمودن ــری امس ــم رهب ــام معظ ــه مق اینک
کــرد: در عمــل  کاغــذ نباشــد، اظهــار  گفتــار و روی  کارهــا در  عمــل یعنــی همــه 
اهلل  آیــت  اســت.  نگرفتــه  ملــت صــورت  و  دولــت  طــرف  از  مناســبی  اقــدام 
ــا ایــن اســتعداد ایــران و پیشــرفت در مســایل  کــرد: ب ــژاد تصریــح  طباطبایی ن
کارخانه هــا بــا  مختلــف، متاســفانه بــه تولیــد توجــه خوبــی نشــده اســت و 

کار نمی کننــد و بایــد مشــکالت آن هــا بررســی و حــل شــود. کامــل  ظرفیــت 

آیت اهلل طباطبایی نژاد:

کاغذ نباشد گفتار و روی  کارها در  »اقدام و عمل«، یعنی 

»در ایــن روز، شــادمانی و شــراب نوشــیدن مجــاز اســت؛ 
کــه نتوانیــد تفــاوت میــان انســان بــد و انســان  تــا جایــی 

خــوب را تشــخیص دهیــد...«
پایــگاه  نیـــوز،  جــام  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
بــه  یادداشــتی  در   )TBO( او«  بــی  »تــی  آمریکایــی 
صهیونیســتی  ســازمان  رییــس  کوپــر«،  »آبراهــام  قلــم 
ســازمان های  مهم تریــن  -از  ویزنتــال«  »ســایمون 
دولــت  عملکــرد  از  انتقــاد  بــه  جهــان-  صهیونیســتی 

اســت. پرداختــه  ایــران  قبــال  در  اوبامــا 
در ابتــدای ایــن یادداشــت آمــده اســت: »مــا بــه تازگــی 
گرفته ایــم. ایــن روزی  عیــد یهــودی »پوریــم« را جشــن 
کــه در آن شــادمانی و شــراب  در تقویــم یهــودی اســت 
کــه نتوانیــد تفــاوت  تــا جایــی  نوشــیدن مجــاز اســت؛ 
میــان انســان بــد )هامــان( و انســان خــوب )مردخــای( 

را تشــخیص دهیــد.«
از  کــه  کنــد  مــی  اشــاره  »پوریــم«  جشــن  بــه  »کوپــر«   
در دهه هــای  و  اســت  یهــود  قــوم  قدیمــی  ســنت های 
در  اســراییل  جعلــی  رژیــم  تشــکیل  از  پــس  و  اخیــر 
ســرزمین های اشــغالی، رنــگ و بــوی متفاوتــی بــه خــود 
کــه همزمــان  بــه اصطــالح جشــن  ایــن  اســت.  گرفتــه 
برگــزار  خورشــیدی  جدیــد  ســال  از  روز  ســیزدهمین  بــا 
می شــود، در حقیقــت جشــن و پایکوبــی بــر خــون ده هــا 
کــه بــا توطئــه و دسیســه  هــزار نفــر از مــردم ایــران اســت 
کشــته شــدند. دو یهــودی نفــوذی در دربــار خشایارشــاه 
افــراط در مســتی  از رســوم یهودیــان در عیــد پوریــم،   
ایرانیــان  کشــتار  از  سرمســت  صهیونیســت ها،  اســت؛ 
یکــی  بدمســتی  و  می نوشــند  شــراب  جنــون  حــد  تــا 
در  اســت.  روز  ایــن  در  آنــان  مرســوم  ســنت های  از 
بــه  بخش هــا  از  یکــی  در  یهودیــان  تلمــود  آموزه هــای 
ــا حــد سرمســتی توصیــه  صراحــت بــه نوشــیدن شــراب ت

شــده اســت: »در روز پوریــم هــر فــرد - یهــودی - مکلــف 
کــه تفــاوت میــان  اســت بــه حــدی - شــراب - بنوشــد 
ــخیص  ــای« را تش ــر مردخ ــان« و »درود ب ــن بر هام »نفری

ندهــد.«
یهودیــان  توطئــه  بــا  کــه  بــوده  ایرانــی  وزیــر  هامــان، 
ــای«  ــود و »مردخ ــی ش ــته م کش ــران  ــار ای ــوذی در درب نف
نیــز پیشــوای دینــی یهودیــان در عصــر خشایارشــاه بــوده 

اســت.
در ادامــه ایــن یادداشــت آمــده اســت: »بــه نظــر مــی رســد 
گرفتــه اســت.  کاخ ســفید را نیــز در بــر  روح جشــن پوریــم، 
در غیــر ایــن صــورت، اصــال نمــی تــوان دو اقــدام اخیــر 

کــرد. واشــنگتن را توجیــه 
کیفرخواســت بی ســابقه وزارت دادگســتری آمریــکا   اول، 
وب ســایت های  بــه  حمالتــی  در  کــه  ایرانــی   7 بــرای 
کلیــدی بــورس اوراق بهــادار نیویــورک و چنــد شــرکت 
مهــم آمریکایــی و یــک ســد در نزدیکــی نیویــورک، طــی 

کیفرخواســت مــدت دو ســال نقــش داشــته اند. ایــن 
ســبب  و  »گســترده«  »نظام منــد«،  را  مذکــور  حمــالت 

بــود. کــرده  توصیــف  بالقــوه«  »ویرانــی 
 از ســوی دیگــر، دولــت آمریــکا پــس از آنکــه تمــام طــول 
کــه  کنگــره وعــده داده اســت  گذشــته را بــه  تابســتان 
بــر اســاس توافــق هســته ای تنهــا تحریم هــای مربــوط 
ایــران برداشــته خواهــد شــد؛  از  بــه مســئله هســته ای 
تروریســتی  فعالیت هــای  بــه  مربــوط  تحریم هــای  نــه 
گزارش هــا  اســاس  بــر  کنــون  ا بشــر  حقــوق  نقــض   و 
آمــاده مــی شــود تــا دسترســی بــه دالر آمریــکا را بــه رژیــم 
ایــران هدیــه دهــد و آخریــن ســنگر تحریم هــا را تخریــب 

نمایــد.«
در  ویزنتــال،  ســایمون  صهیونیســتی  ســازمان  رییــس 
ــا انتقــاد شــدید از دولــت اوبامــا مــی نویســد: »در  ادامــه ب

گذشــته مقامــات دولــت اوبامــا مبنــی  واقــع، اظهــارات 
بایــد  را  بــه مبــادالت دالری  ایــران  بــر عــدم دســتیابی 
ــو از  کنــون نیــز ممل کــه هــم ا ــه ای ریخــت  در ســطل زبال
اظهــارات دروغیــن و وعده هــای پــوچ آن هــا در رابطــه 

توافــق هســته ای اســت.
ظاهــرا مــا بایــد شــاهد ثــروت بــادآورده دیگــری بــرای 
ایرانی هــا باشــیم و پــس از ایــن دیگــر هیــچ چیــز غیــر 
گزینــه نظامــی، بــرای اعمــال فشــار بــر ایــران باقــی  از 

مانــد.« نخواهــد 
»پرزیدنــت  اســت:  آمــده  یادداشــت  ایــن  انتهــای  در 
کامــال مغلــوب آیــت اهلل خامنــه ای شــده اســت و  اوبامــا، 
بــه نظــر مــی رســد مــا و متحدانمــان در خاورمیانــه بایــد 
عیدهــای  تــا  را  نابخــردی  ایــن  ســنگین  هزینه هــای 
کــه در پیــش روســت، پرداخــت نماییــم.« پوریــم زیــادی 
رســانه های  ادعاهــای  تمامــی  گفــت  بایــد  البتــه 
جنگ طلــب آمریکایــی و مقامــات صهیونیســت مبنــی 

گســترده اوبامــا بــه ایــران و هزینه هــای  بــر امتیــاز دهــی 
تحمیــل  آمریــکا  بــر  اوبامــا  نابخــردی  از  کــه  ســنگینی 
کارشناســان  گفتــه برخــی  کــه بــه  شــده، در حالــی اســت 
واقــع تحریم هــا  در  توافــق هســته ای  از  پــس  داخلــی، 
کــه تعلیــق هــم نشــده اند، دارایی هــای  نــه فقــط لغــو 
 - بانکــی  بیــن  مبادلــه  ســوئیفت-  نشــده،  آزاد  بلوکــه 
همچنــان مســدود اســت، اجــازه بیمه هــای تکمیلــی و 
کــه از ضروریــات تجــارت خارجــی  مکمــل بیــن المللــی 
دالری  مبادلــه  تحریــم  اســت،  نشــده  داده  اســت 
کان پابرجاســت، بــه هیــچ شــرکت خارجــی اجــازه  کمــا
ســرمایه گذاری در ایــران داده نشــده و بســیاری از آن هــا 
کــه از بیــم مجــازات آمریــکا حاضــر بــه  کرده انــد  اعــالم 
ســرمایه گذاری در ایــران نیســتند و حتــی آمریــکا عــالوه 
بــر حفــظ تحریم هــای قبلــی، هــر از چنــدگاه تحریم هــای 
بــر  غیرهســته ای  بهانه هــای  بــه  نیــز  جدیدتــری 

می افزایــد. هســته ای  تحریم هــای 

رییس سازمان صهیونیستی؛

کامال مغلوب آیت اهلل خامنه ای شده است اوباما، 

حتما بخوانید!
»اقدام و عمل«، یعنی کارها در ... دوشنبـــــه  16 فروردین ماه 21395
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رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:
نوروز 95 

نوروز موفقی برای هتلداران نبود
ــت  ــت: وضعی گف ــان  ــداران اصفه ــه هتل ــس اتحادی ریی
اشــغال هتــل در نــوروز 95، بهتــر از نــوروز 94 بــود؛ امــا 
کمتــر از 80 درصــد از ظرفیــت هتل هــای  بــا ایــن وجــود 
اصفهــان اشــغال شــد. مهــدی نریمانــی در خصــوص 
کــرد:  وضعیــت اقامــت در هتل هــای اصفهــان اظهــار 
کار موثــری  متاســفانه در ســال جــاری و در نــوروز 95 
از طــرف شــهرداری بــه عنــوان ســتاد تســهیالت ســفر 
انجــام  هتل هــا  در  مســافران  اقامــت  بــرای  اصفهــان 
نشــد و نــوروز 95 نــوروز موفقــی بــرای هتلــداران نبــود. 
وی ادامــه داد: نــوروز امســال نســبت بــه نــوروز ســال 
وجــود  ایــن  بــا  امــا  بــود؛  بهتــر  هتل هــا  وضعیــت   94
کل  کمتــر از 80 درصــد ظرفیت هــای هتــل اصفهــان در 
15 روز اشــغال شــده بــود. رییــس اتحادیــه هتلــداران 
روزهایــی  در  نیــز  هتلــداران  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان 
 پیکــی مثــل نــوروز بایــد بهره بــرداری داشــته باشــند تــا 
کننــد.  بتواننــد ضررهــای روزهــای غیــر پیــک را جبــران 
اولویت بنــدی  از  نــوروز مــدام  از عیــد  متاســفانه قبــل 
خ  صحبــت می شــود، ولــی هنــگام اجــرا چنیــن اتفاقــی ر
نمی دهــد. نریمانــی در خصــوص وضعیــت هتل هــای 
اشــغال آن  اصفهــان در ســال 94، به ویــژه وضعیــت 
گفــت: خوشــبختانه ورود  گردشــگران خارجــی  توســط 
گردشــگر بــه ایــران و اصفهــان پــس از بــاز شــدن فضــای 
و  شــده  بهتــر  و  راحت تــر  بســیار  کشــور،  دیپلماســی 
وضعیــت اشــغال هتل هــا بــه نســبت ســال های قبــل 

ــر اســت. بســیار  بهت

 اقبال بازار به سهام شرکت
 فوالد مبارکه

کیمیــای وطــن: ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه همزمــان   
با شــروع ســال 95 با اســتقبال بازار ســرمایه مواجه بود. 
امیرحســین نــادری، معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت 
گفــت: چشــم انداز فــروش و ســودآوری  فــوالد مبارکــه 
تحلیلگــران  نظــر  از  فلــزی  و  معدنــی  شــرکت های 
واردات  تعرفــه  درصــدی   15 افزایــش  تصویــب  بــا 
ــوالد در  ــی ف خ جهان ــر ــش ن ــوالدی و افزای ــوالت ف محص
ســال جدیــد مثبــت ارزیابــی می شــود و از ایــن رو بــه 
رغــم آنکــه دیگــر صنایــع بورســی روزهــای ابتــدای ســال 
کم رونــق بــود، لیکــن ســهام شــرکت های معدنــی   ،95
حجــم  بــا  مبارکــه  فــوالد  ســهام  خصوصــا  فــوالدی  و 
بــه  شــد.  مواجــه  قیمــت  رشــد  و  معامــالت  از  زیــادی 
کــه ســهام فــوالد مبارکــه طــی ســه روز ابتــدای  گونــه ای 
ســال بــا حجــم معامــالت 200 میلیــون ســهم تــا قیمــت 
گذشــته،  کــه طــی چنــد مــاه  1500 ریــال افزایــش یافــت 
ــا اتمــام پذیره نویســی  ــوده اســت. ب بیشــترین قیمــت ب
 19 تاریــخ  در  شــرکت  ســرمایه  افزایــش  دوم  مرحلــه 
اســفندماه 94، قیمــت ســهام شــرکت از قیمــت 1300 
ــال در  ــه قیمــت 1500 ری ــخ 20اســفند94 ب ــال در تاری ری
تاریــخ 8فروردیــن 95 بــا رشــد 15 درصــدی مواجــه شــد. 
کل بــورس از 61,400 در تاریــخ  گفتنــی اســت شــاخص 
کثــر 81,260 در تاریــخ 8 فروردیــن  1 دی94 بــه حدا
را تجربــه  بــر 32 درصــدی  بالــغ  95 رســید و رشــدی 
کمتریــن  از  مبارکــه  فــوالد  ســهام  کــه  درحالــی  کــرد؛ 
قــرار هــر ســهم  از  تاریــخ 23دی مــاه94  حــد خــود در 
1001 ریــال بــه 1505 ریــال در تاریــخ 8 فروردیــن 95 
کــه رشــدی بالــغ بــر 50 درصــد را تجربــه  افزایــش یافــت 
کــرده اســت. بدیــن ترتیــب طــی مــدت دو مــاه اخیــر 
ارزش بــازار ســهام شــرکت از 7500 میلیــارد تومــان بــه 
11250 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه و 3750 میلیــارد 
شــده  افــزوده  شــرکت  ســهامداران  ثــروت  بــه  تومــان 
اســت. همچنیــن در پایــان ســال 94 و ابتــدای ســال 
جــاری ســهام شــرکت فــوالد هرمــزگان جنــوب همــگام 
رشــد  از  اساســی  فلــزات  گــروه  شــرکت های  ســایر  بــا 
کــه قیمــت  ــود؛ بــه طــوری  شــایان توجهــی برخــوردار ب
هــر ســهم ایــن شــرکت از 1070 ریــال در ابتــدای دی مــاه 
94 طــی دو مــاه بــه 1700 ریــال در ابتــدای اســفندماه 
ــه حــدود 60 درصــد رشــد داشــته  ک 94 افزایــش یافــت 

اســت.

نحوه ارایه تسهیالت به بانوان 
باید تسهیل شود

کرمــان  اســتانداری  بانــوان  و  خانــواده  امــور  کل  مدیــر 
گفــت: موانــع اداری پیــش روی بانــوان بــرای دریافــت 
تســهیالت بایــد برداشــته شــود. فاطمه الســادات حســینی 
ســال  در  اســتان  اداری  شــورای  جلســه  نخســتین  در 
95 بــا اشــاره بــه برنامه هــای حــوزه بانــوان اســتانداری 
کرمــان در ســال جــاری اظهــار داشــت: بیــش از 4 هــزار 
برنامــه مختلــف در بخش هــای جشــنواره، نمایشــگاه، 
کارگاه هــای آموزشــی، تجلیــل از بانــوان و ... دیــده شــده 
اســت. وی افــزود: بایــد توجــه بــه ســرمایه های اجتماعــی 
کارآفریــن و ایجــاد پیونــد میــان  بانــوان، به ویــژه بانــوان 
کارآفرینــی و واحدهــای تولیــد داشــته باشــیم. حســینی 
کارآفرینــی بانــوان، شــورای  کــرد: اجــرای ســند  عنــوان 
ــه و تدویــن ســند ســالمت و ســند  ــوان، تهی راهبــردی بان
کــز مشــاوره خانــواده  ورزش بانــوان اســتان، راه انــدازی مرا

دســت  در  بانــوان  قضایــی  معاضــدت  مرکــز  راه انــدازی 
اســت.  اقــدام 

وی افــزود: در ســال 95 بایــد وضعیــت و درصــد اعتبــارات 
حــوزه خانــواده و زنــان را در بخش هــای مختلــف ورزشــی 
طریــق  از  را  برنامه هــا  تــا  کنیــم  تعییــن   ... و  ســالمتی 
ســازمان ها بتوانیــم بــه خوبــی پیــش ببریــم. حســینی 
کارگروه هــای  در  مدیــران  نداشــتن  حضــور  از  گالیــه  بــا 
خانــواده و بانــوان گفــت: گاه مشــاوران بــا عــدم اختیــارات 
کــه بــرای اجــرای  کارگروه هــا فرســتاده می شــوند  کامــل بــه 
کار بــا مشــکل مواجــه می شــویم. وی ابــراز داشــت: موانــع 
اداری پیــش روی بانــوان بــرای دریافــت تســهیالت بایــد 
برداشــته شــود تــا حرکــت و ســرعتی بــه اقتصــاد مقاومتی و 

اقــدام و عمــل بدهیــم.

اخبار کوتاه

گرچــه بــازار خــودرو در روزهــای رکــود خــود      ا
سرویس  اقتصادی

دامون رشیدزاده

روزهــای  در  همــواره  امــا  می بــرد،  ســر  بــه 
پایانــی ســال، بــازار خریــد خــودرو تــا حــدودی رونــق می گیــرد و 
بعــد از پایــان تعطیــالت بنــا بــر ســنت همیشــگی پــس از یــک 
کاهــش قیمــت آن آغــاز  کم کــم رونــد  دوره افزایــش و ثبــات، 
کاهــش تــا رســیدن بــه تابســتان ادامــه خواهــد  می شــود و ایــن 
داشــت. بــه همیــن بهانــه ســری بــه بــازار خــودرو زدیــم تــا در این 
بــازار  وضعیــت  بــه  نگاهــی   95 ســال  آغازیــن  روزهــای 

داشته باشیم.
  افزایش قیمت خانواده پژو

گفتــه فعــاالن بــازار، در حــال حاضــر پــژو 206 تیــپ 5 بــا  بــه 
قیمتــی برابــر بــا 37 میلیــون تومــان خریــد و فــروش می شــود کــه 
ایــن موضــوع از ثبــات قیمــت خــودرو حکایــت می کنــد. از ســوی 
دیگــر پــژو 206 صندوقــدار در مــدل V8 نیــز بــا ثبــات قیمــت 
خــود در بــازار، در حــال حاضــر 37 میلیــون و 500 هــزار تومــان به 
کــه ایــن هفتــه  فــروش می رســد. از ســوی دیگــر امــا، پــژو 405 
کنــون 29 میلیــون و 400  کــرده، هم ا تغییــر قیمــت را تجربــه 
ــش  ــوع از افزای ــن موض ــه ای ک ــد  ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ه
کــه  200 هــزار تومانــی قیمــت آن حکایــت دارد. ســمند LX نیــز 
کنــون بــا قیمــت  گــران شــده، هم ا ایــن هفتــه 200 هــزار تومــان 

ــه فــروش می رســد. 30 میلیــون و 900 هــزار تومــان ب
  ثبات قیمت دنا

گذشــته بــا افزایــش  کــه طــی هفته هــای  پژوپــارس ســال نیــز 
قیمــت مواجــه بــود، طــی هفتــه جــاری ثبــات قیمتــی خــود 
کالس در  حاضــر  حــال  در  و  اســت  کــرده  حفــظ  بــازار  در   را 
گذشــته  روز  آن   LX مــدل  و  تومــان  میلیــون  28 حــدود 36 
حــدود 38 میلیــون 500 هــزار تومــان معاملــه شــد؛ امــا از بــازار 
کــه ایــن خــودرو هــم از افزایــش قیمت هــای  رانــا خبــر می رســد 
ابتــدای ســال در امــان نبــوده و قیمتــش افزایــش یافتــه اســت. 
ــدود  ــی ح ــا قیمت ــر ب ــال حاض ــا در ح ــازار، ران ــاالن ب ــه فع گفت ــه   ب
ایــن  و  فــروش می رســد  بــه  تومــان  هــزار  33 میلیــون و 500 
نشــان می دهــد رانــا 100 هــزار تومــان افزایــش قیمــت را تجربــه 
کــه  ــا عنــوان می کننــد  ــاره دن ــازار امــا درب کــرده اســت. فعــاالن ب
کنــد؛  ایــن خــودرو توانســته ثبــات قیمــت خــود را در بــازار حفــظ 
بــا ایــن حســاب در حــال حاضــر بــرای خریــد دنــا بایــد 42.8 

ــرد. ک ــه  میلیــون تومــان هزین
  سایپا بدون تغییر

کــه بگذریــم، ایــن هفتــه تغییــری در قیمــت خودروهــای  از دنــا 
گفتــه  بــه  آنکــه  چــه  اســت؛  نــداده  خ  ر ســایپا  شــرکت 
نمایشــگاه داران خــودروی پایتخــت، تیبــا در مــدل صندوقــدار 

کنــون حــدود 24.3 میلیــون تومــان قیمــت دارد  خــود، هم ا
ــت دارد.  ــودرو حکای ــن خ ــی ای ــات قیمت ــوع از ثب ــن موض ــه ای ک
 همچنیــن بــرای خریــد پرایــد در مــدل 131 نیــز بایــد حــدود 
از  نشــان  ایــن موضــوع  کــه  کــرد  تومــان هزینــه  میلیــون   20
ثبــات قیمتــی ایــن خــودرو در بــازار دارد. بــرای خریــد مــدل 
هزینــه  تومــان  هــزار   500 و  میلیــون   20 بایــد  نیــز  پرایــد   111
مدنظــر  خــودروی  قیمــت  تثبیــت  از  موضــوع  ایــن  کــه  کــرد 
حکایــت دارد. از ســوی دیگــر، پرایــد در مــدل 132 بــا قیمتــی 
حــدود 20.1 میلیــون تومــان خریــد و فــروش می شــود و بــا ایــن 
 حســاب، ایــن خــودرو  تغییــر قیمــت خاصــی را بــه خــود ندیــده 

است.
   سرکشی تندر

مدل هــا  همــه  در  تنــدر-90  قیمــت  بــازار،  فعــاالن  گفتــه  بــه 

افزایــش یافتــه اســت؛ به طوری کــه تنــدر-90 مــدل پــارس  بــا 
افزایــش 200 هــزار تومانــی در حــال حاضــر حــدود 39 میلیــون و 
900 هــزار تومــان خریدوفــروش می شــود. همچنیــن پــارس تندر 
نیــز 200 هــزار تومــان افزایــش قیمــت طــی هفته جاری داشــته و 

در حــال حاضــر 41 میلیــون تومــان بــه فــروش می رســد. 
کــه ایــن خــودرو  ــازار تنــدر-90 مــدل اتومــات خبــر می رســد  از ب
افزایــش قیمــت داشــته و بــا ایــن حســاب، تنــدر اتومــات در حال 
حاضــر بــا قیمتــی معــادل 50 میلیــون و 200 هــزار تومــان خریــد 
و فــروش می شــود. ایــن قیمــت نشــان می دهــد تنــدر اتومــات 
ســال  ابتدایــی  هفته هــای  در  تومــان  هــزار  بــه 200  نزدیــک 

کــرده اســت.  افزایــش قیمــت را تجربــه 
ــش  کاه ــدر را  ــای تن ــودی مدل ه ــیر صع ــل س ــازار عام ــاالن ب فع

عرضــه ایــن محصــول در بــازار می داننــد.

از سرکشی تندر تا ثبات سایپا

گشتی در بازار خودرو

 253.3 بــه  دیــه  و  آغــاز  حــرام  مــاه  فروردیــن،   21
ترتیــب  بدیــن  می یابــد؛  افزایــش  تومــان  میلیــون 
دارنــدگان بیمه نامه هــای شــخص ثالــث تنهــا چنــد روز 
بــرای خریــد الحاقیــه و تکمیــل ســقف تعهــد بیمه نامــه 

خــود فرصــت دارنــد. چنــد ســالی می شــود 
افــراد  کــه  )دوره ای  ســال  میانــه  در  کــه 
خ  نــر می کننــد(  دریافــت  بیمه نامــه 
متعاقــب  و  می یابــد  افزایــش  دیه هــا 
نیــز  خودروهــا  ثالــث  شــخص  بیمــه  آن 
تغییــر می کنــد. در طــول ســال های اخیــر 
گذشــته شــرکت های بیمــه صــدور  ســال 
ــردم  ــه از م ــدون دریافــت وج ــه را ب الحاقی

انجــام دادنــد و در ســال جــاری قــرار اســت ماننــد بعضــی 
مــردم  ســوی  از  وجــه  پرداخــت  بــا  کار  ایــن  ســال ها 
کمتــر از یــک هفتــه مهلــت باقــی  انجــام شــود. حــاال 
ســقف  تکمیــل  بــرای  خودروهــا  دارنــدگان  تــا  مانــده 
بــه دفاتــر و  بــا مراجعــه  اقــدام و  پوشــش بیمــه خــود 
کشــور، الحاقیــه خــود را  نمایندگی هــای بیمــه سراســر 

کننــد. بــرای دریافــت الحاقیــه هــم  تقاضــا و دریافــت 
کــه  بــه همــان نمایندگــی ای  فــرد حتمــا  نیســت  الزم 
و  کنــد  مراجعــه  کــرده،  دریافــت  را  اصلــی  بیمه نامــه 
ــز  ــه نی ــرکت بیم ــان ش ــر هم ــر دیگ ــط دفات ــه توس الحاقی

قابــل انجــام اســت. 
آغــاز  فروردیــن   21 از  حــرام  مــاه  حــاال 
از  ناشــی  فــوت  دیــه  خ  نــر و  می شــود 
میلیــون   253 نفــر  هــر  بــرای  تصــادف 
و  بــود  خواهــد  تومــان  هــزار   300 و 
دارنــدگان  تــا  می طلبــد  ع  موضــو ایــن 
الحاقیــه  ثالــث  شــخص  بیمه نامه هــای 
را  خــود  بیمه نامــه  پوشــش  و  دریافــت 

کننــد. کامــل 
افــراد  کــه  شــرایطی  ایجــاد  دیگــر،  منظــر  از  امــا   
تکمیــل  بــرای  ســال  میانــه  در  شــوند  مجبــور 
کننــد  اقــدام  خــود  بیمه نامه هــای  پوشــش  ســقف 
شــده مــردم  از  برخــی  انتقــاد  و  ســؤال  ایجــاد   باعــث 

 است.

آغاز ماه حرام از ۲۱ فروردین ماه؛
هشدار درباره خرید الحاقیه بیمه

کارشــناس ســال 1395 را پایــان رکــود بخــش مســکن  یــک 
کــرد: ســال 1395  دانســت. محمدمهــدی مافــی اظهــار 
را می تــوان پایــان رکــود غیرتورمــی  بــرای بخــش مســکن 
کــه بخش هــای مالــی برنامه ریــزی  دانســت؛ بــه شــرطی 
الزم را داشــته باشــند. سیاســت های دولــت نیــز بایــد بــه 

گــر نخواهــد بــه صــورت  کــه ا ســمتی باشــد 
خ بهــره بانکــی را پاییــن بیــاورد،  دســتوری نــر
کــه نهادهــای مالــی  بایــد بــه ســمتی بــرود 
گــر  ا چــون  بیاورنــد؛  پاییــن  را  تــورم  خ  نــر
تــورم پاییــن نیایــد، بــه اقتصــاد و بــه تبــع 
از پیــش آســیب  آن بخــش مســکن بیــش 
 1395 ســال  بــه  مــن  افــزود:  وی  می زنــد. 
اقتصــاد  امیــدوارم  و  هســتم  خوش بیــن 

کــه مــدت زمــان انتظــار خانــه دار  مســکن بــه ســمتی بــرود 
می تــوان  نیــز  جــاری  ســال  در  شــود.  کــم  مــردم  شــدن 
کیفیــت  بهــره وری مســکن را چــه در ســطح اشــتغال و چــه 

داد.  افزایــش  مســکن 
کارشــناس مســکن بــا بیــان اینکــه حــل مشــکالت  ایــن 

گــروی افزایــش تــوان خریــداران  بخــش ســاخت  و ســاز در 
کــرد: بحــث برجــام، ثمــرات مثبتــی را از  اســت، تصریــح 
لحــاظ روانــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصادی برای کشــور 
دارد و زمــان آن فرارســیده تــا بخــش مســکن از ایــن شــرایط 
بهره منــد شــود. در ایــن خصــوص بایــد بــه ســرمایه گذاری 
زیرســاخت های  و  کنیــم  توجــه  خارجــی 
کنــد. البتــه نبایــد بــه  ســاخت  و ســاز تغییــر 
نــگاه  مجــزا  صــورت  بــه  مســکن  بخــش 
ــاخت  و  ــد س ــد آن را در فرآین ــه بای ــم، بلک کنی
گفتــه مافــی بــا توجــه بــه  ســاز ببینیــم. بــه 
کشــور بســیار پرجمعیــت  اینکــه شــهرهای 
هســتند، بایــد میــزان ســرانه مســاحت واحــد 
کیفیــت زندگــی را  کنیــم و در عــوض  کــم  را 
افزایــش دهیــم. در حــال حاضــر آنچــه بــه عنــوان الگــوی 
مصــرف مســکن ترویــج می شــود مســاحت 70 – 75 متــر 
کیفیــت ســاخت  و ســاز فقــط توســط شــهرداری  اســت و 
کــه محــدود عمــل می کنــد و بــه همیــن  کنتــرل می شــود 

کیفیــت مســکن در ایــران پاییــن اســت. دلیــل 

گفــت: مبلــغ جریمــه بابــت هــر  کار  کل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت  مدیــر 
روز اشــتغال غیرمجــاز اتبــاع خارجــی 1 میلیــون و 353 هــزار و 610 ریــال 
کارفرمایــان متخلــف  خواهــد بــود. علــی اقبالــی از میــزان جریمــه ســال 95 
گفــت: براســاس  کارگمارنــد، خبــر داد و  کــه اتبــاع خارجــی فاقــد مجــوز را بــه 
ع  کارگاهــی ممنــو کارگیــری اتبــاع خارجــی در واحدهــای  قانــون هرگونــه بــه 
کارفرمایــان متخلــف برابــر قانــون از یــک روز تــا 90 روز حبــس و  اســت و 

کارگــر جریمــه می شــوند.  پرداخــت چنــد برابــر دســتمزد یــک 
کــه اقــدام بــه  کارفرمایــان متخلــف  گفــت: میــزان جریمــه ســال 95  وی 
ــد )ج(  ــه اســتناد بن ــد، ب کار می کنن ــد مجــوز  ــاع خارجــی فاق اســتفاده از اتب
مــاده 11 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مبنــی بــر اعمــال 
جریمــه بــه میــزان پنــج برابــر حداقــل دســتمزد روزانــه اســت. بنــا بــر مصوبــه 
کــه حداقــل دســتمزد روزانــه بــه مبلــغ 270 هــزار و 722  کار  شــورای عالــی 
ریــال در ســال 1395 تعییــن شــده، مبلــغ جریمــه بابــت هــر روز اشــتغال 
غیرمجــاز اتبــاع خارجــی، 1 میلیــون و 353 هــزار و 610 ریــال خواهــد بــود. 
کل اشــتغال اتبــاع خارجــی، مبلــغ فــوق الذکــر درخصــوص  گفتــه مدیــر  بــه 
میــزان  ایــن  تخلــف،  تکــرار  صــورت  در  و  اعمــال  متخلــف  کارفرمایــان 

جریمــه دو برابــر خواهــد شــد.

شــهردار شــهرکرد از تصویــب الیحــه بودجــه شــهرداری ایــن شــهر در ســال 
گفــت: بودجــه شــهرداری  جــاری توســط شــورای اســالمی  شــهر خبــر داد و 

شــهرکرد یک هــزار و 329 میلیــارد و 900 میلیــون ریــال اســت. 
ــهرکرد  ــهرداری ش ــه ش ــه بودج ــرد: الیح ک ــار  ــردی اظه ــان دهک ــوراهلل غالمی ن
در ســال 95 توســط شــورای اســالمی  شــهر تصویــب شــده اســت. وی بودجــه 
امســال شــهرداری شــهرکرد را یک هــزار و 329 میلیــارد و 900 میلیــون ریــال 
معابــر،  آســفالت  بهســازی  راســتای  در  اعتبــار  ایــن  داد:  ادامــه  و  برشــمرد 
ــاوگان حمــل و نقــل درون شــهری و بهســازی فضــای شــهر هزینــه  توســعه ن
خواهــد شــد. شــهردار شــهرکرد اجــرای پروژه هــای عمرانــی، توســعه فضــای 
ســبز، اجــرای برنامه هــای فرهنگــی را از دیگــر برنامه هــای مهــم ایــن نهــاد 
کــرد: از مجمــوع بودجــه تصویــب شــده شــهرداری،  برشــمرد و خاطرنشــان 
مبلــغ یک هــزار و 43 میلیــارد و 900 میلیــون ریــال در بخــش عمرانــی هزینــه 

خواهــد شــد. 
جــاری  حــوزه  در  اعتبــار  ایــن  مجمــوع  از  ریــال  میلیــارد   286 افــزود:  وی 
هزینــه شــهرداری شــهرکرد هزینــه خواهــد شــد. غالمیــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
گفــت:  اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در توســعه و آبادانــی شــهرکرد 
عمــده درآمدهــای شــهرداری شــهرکرد در ســال جــاری از محــل درآمدهــای 
حاصــل از عــوارض کاال و خدمــات، عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی اســت.

کــرد:  اعــالم  یــزد  اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
رشــد  بــا  یــزد  اســتان  یــزد،  بــه  آمــد  خــوش  جشــنواره  آغــاز  و   95 نــوروز  تعطیــالت   در 
44 درصدی مسافران نوروزی روبه رو شد. »محمدمهدی شرافت« عنوان کرد: آمار اسکان 
مســافران از ابتــدای تعطیــالت نــوروز تــا پایــان 13 فروردین مــاه 1395 در اســتان برابــر بــا 900 
 هزار و 967 نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که بیش از 624 هزار نفر بوده 

44 درصد رشد داشته است.
مــدت ایــن  در  نیــز  اســتان  محــور   60 در  شــده  وارد  خودروهــای  تعــداد  افــزود:   وی 

بــه  نســبت  را  درصــدی   9 رشــد  کــه  بــوده  خــودرو   557 و  هــزار   355 و  میلیــون   4  
نــوروز  رشــد  آمارهــای  دیگــر  از  کــرد:  خاطرنشــان  شــرافت  می دهــد.  نشــان  قبــل  ســال 
درصــدی   71 رشــد  پــرورش،  و  آمــوزش  اســکان  درصــدی   58 رشــد  بــه  می تــوان   95
خانــه  اســتیجاری،  منــازل  آپارتمــان،  هتــل  مهمانپذیــر،  هتــل،  در  مســافران  اســکان 
مهمانســراهای  در  اســکان  درصــدی   25 رشــد  بوم گــردی،  اقامتگاه هــای  و  مســافر 
رشــد  همچنیــن  و  ورزشــی  ســالن های  و  دانشــجویی  خوابگاه هــای   اداره هــا، 
کانکــس و چادرهــای مســافرتی  کمــپ،  56 درصــدی اســکان در اقامتگاه هــای موقــت، 
کــرد. ایــن مقــام مســئول ضمــن اشــاره بــه افزایــش مــدت مانــدگاری مســافران در یــزد،  اشــاره 
ــایان  ــوب و ش ــیار خ ــه بس ک ــیده  ــب رس ــار ش ــه چه ــزد ب ــافر در ی ــدگاری مس ــرد: مان ک ــح  تصری
تأمــل اســت کــه بخشــی از آن بــه دلیــل معرفــی بهتــر مجموعــه اســتان بــه خصــوص برگــزاری 

ــزد و ســایر شهرستان هاســت. جشــنواره هایی در ســطح شــهر ی
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در قاب تصویر

پایان رکود مسکن در سال 95

 تصویب الیحه بودجه سال 95 
شهرداری شهرکرد

رشد 44 درصدی آمار 
اسکان مسافران نوروزی یزد

سیری در دنیای اقتصاد

اقتصاد مقاومتی 
به مدل تعاونی نزدیک تر است

کار و رفــاه اجتماعــی از ایجــاد یــک  معــاون وزیــر تعــاون، 
میلیــون و 700 هــزار شــغل در بخــش تعــاون خبــر داد و 
ــرای پیــاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی بــه شــبکه  گفــت: ب
بهتریــن  کالنتــری  ســید حمیــد  نیازمندیــم.  تعاونی هــا 
راهــکار تحقــق اهــداف حــوزه اشــتغال را توســعه بخــش 
ــا یــک  گفــت: در بخــش تعــاون تنهــا ب تعــاون دانســت و 
ســوم هزینــه نســبت بــه دیگــر بخش هــای اقتصــادی 
کــرد.  می تــوان فرصت هــای شــغلی بســیار و ارزان ایجــاد 
اقتصــاد  اجــرای سیاســت های  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه پیاده ســازی  کــرد: تردیــدی نیســت  مقاومتــی اظهــار 
اقتصــاد مقاومتــی، مســتلزم اجــرای سیاســت های مربــوط 
بــه حــوزه اشــتغال و تولیــد اســت و در ایــن مســیر بایــد 
شایســته  اســتفاده  نیــز  تعــاون  بخــش  ظرفیت هــای  از 
اینکــه  بیــان  بــا  تعــاون  وزیــر  معــاون  گیــرد.  صــورت 
بســیاری از محورهــا و سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
گفــت: در سیاســت های  بــه مــدل تعــاون نزدیــک اســت، 
اقتصــاد مقاومتــی، بــر مقــاوم بــودن اقتصــاد، حمایــت 
و  اقتصــاد، مدیریــت مصــرف  تولیــد، مردمــی  کــردن  از 
کیــد شــده و تعاونی هــا بــه  فعالیت هــای دانش بنیــان تا
کــه بــا ســرمایه  عنــوان بنگاه هــای اقتصــادی مردم نهــاد 
فعالیــت  مــردم  مدیریــت  بــا  و  مــردم  بــرای  مردمــی، 
مقاومتــی  اقتصــاد  در  موثــری  و  مهــم  نقــش  می کننــد 

دارنــد.

گرانی برنج الن، عامل  دال
در بــازار شــب عیــد و روزهــای نــوروز برنــج تنهــا محصــول 
ــا نوســان قیمــت مواجــه شــد و وزارت  ــه ب ک ــود  کــی ب خورا
کشــاورزی نیــز نســبت بــه آن اعتــراض داشــته و بــه  جهــاد 
ــی ایــن  گران ــه، دالالن عامــل  گفتــه معــاون ایــن وزارتخان
محصــول هســتند؛ چــرا که هیــچ کمبــودی در بــازار نداریم 
کیلویــی 8000 تومــان اســت. عبــاس  و قیمــت منطقــی 
ــازار برنــج وجــود  کمبــودی در ب کــرد: هیــچ  کشــاورز اظهــار 
نــدارد و واردات ایــن محصــول همچنــان بــا تعرفــه انجــام 
ــازار برنــج بــه صــورت  ــد ب ــرای ادامــه آن بای کــه ب می شــود 
کامــل رصــد شــود. وی افــزود: ســال گذشــته برنــج بــا تعرفه 
بــرای ســال جــاری بایــد  کــه  40 درصــدی وارد می شــد 
کنیــم تــا ببینیــم در  گمرکــی رجــوع  بــه قوانیــن و مقــررات 
ــه  گرفت ــج در نظــر  ــرای واردات برن ــه ای ب آن جــا چــه تعرف
می شــود. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور زراعــت در 
کــرد: قیمــت منطقی  خصــوص وضعیــت بــازار برنــج اعــالم 
ــه هزینه هــای تولیــد  ــا توجــه ب ــج ب ــرم برن کیلوگ ــرای هــر  ب
حــدود 8500 تــا 8800 تومــان بــرای ارقــام شــاخصی ماننــد 
طــارم و هاشــمی  اســت؛ امــا افزایــش قیمــت برنــج و فــروش 
بایــد  کــه  اســت  غیرمنطقــی  قیمــت،  ایــن  از  بیــش  آن 
کشــاورزی  کشــاورز ادامــه داد: وزارت جهــاد  کنتــرل شــود. 
براســاس وظایــف قانونــی خــود از طریــق همــه ابزارهــای 
کنتــرل واردات، قیمــت توافقــی، تقویــت خریــد  الزم ماننــد 
کــرد و بــه  تضمینــی و ... بــازار برنــج را تنظیــم خواهــد 
کــه  کنونــی برنــج در بــازار مصــرف اعتــراض دارد  قیمــت 
کشــاورزی موظــف بــه تنظیــم بــازار  البتــه وزارت جهــاد 
کــرد: واردات  کشــاورز اظهــار  خرده فروشــی هــم نیســت. 
کــه  کافــی صــورت گرفــت  برنــج در ســال گذشــته بــه انــدازه 
ــام  ــز انج ــینان نی ــه مرزنش ک ــی  ــزان واردات ــه می ــه ب ــا توج ب
کنــون در  کمبــودی هم ا گفــت هیــچ  می دهنــد می تــوان 

بــازار برنــج وجــود نــدارد.

گوسفند گوشت  کاهش قیمت 
گوســفندی  گوشــت  رییــس اتحادیــه فروشــندگان 
گوشــت در  نــوروز و ثبــات  کاهــش تقاضــای خریــد  از 
ــا توجــه  کــه ب کــرد  قیمــت آن خبــر داد و پیش بینــی 
کوهســتانی  مناطــق  در  فــراوان  بارش هــای   بــه 
کاهــش  از خردادمــاه شــاهد افزایــش عرضــه دام و 
گوســفندی نیــز باشــیم. علــی اصغــر  گوشــت  قیمــت 
کــرد: امســال بــه دلیــل بــارش فــراوان  ملکــی اظهــار 
شــاهد  کردســتان،  مثــل  اســتان هایی  در  به ویــژه 
علفزارهــا  خــوب  رشــد  و  زمیــن  مناســب  رویــش 
کــه پیش بینــی می شــود در مــاه ســوم ســال  هســتیم 
کاهــش  شــاهد  دام،  بیشــتر  عرضــه  بــه  توجــه  بــا 
گوســفندی نیــز باشــیم. وی بــا بیــان  گوشــت  قیمــت 
ــر از  کمت ــد  ــرای خری ــوروز امســال تقاضــا ب اینکــه در ن
گذشــته بــود، افــزود: هیــچ افزایــش قیمتــی را  ســال 
گذشــته و روزهــای نــوروز  در روزهــای پایانــی ســال 

نداشــتیم.

ورود میوه های نوبرانه تابستانی 
تا یک ماه دیگر

بیــان  بــا  میــوه و سبزی فروشــان  اتحادیــه  رییــس 
ــت  ــی اس ــی موقت گوجه فرنگ ــت  ــش قیم ــه افزای اینک
آمــدن  از  می یابــد،  کاهــش  دیگــر  روز  چنــد  تــا  و 
درختــی  گوجــه  همچــون  نوبرانــه   میوه هــای 
گیــالس تــا یک مــاه آینــده خبــر داد. حســین  زردآلــو و 
کــه در  گوجه فرنگــی  کــرد: قیمــت  مهاجــران اظهــار 
کامــال موقتــی اســت و  چنــد روز اخیــر افزایــش یافتــه، 
تــا چنــد روز آینــده شــاهد ورود آن خواهیــم بــود و بــه 

کاهــش می یابــد. دنبــال آن قیمتــش 
 وی افــزود: تــا حــدود یک مــاه آینــده، شــاهد ورود 
گوجــه  میوه هــای نوبرانــه خواهیــم بــود و بــه ترتیــب 
آلــو و ســیب های  گیــالس، هلــو،  درختــی، زردآلــو، 
همچنیــن  مهاجــران  می شــوند.  بــازار  وارد  گالب 
مغازه هــای  در  قاچــاق  میوه هــای  فــروش  دربــاره 
ــه دلیــل برخــورد شــدیدی  گفــت: ب ــز  ســطح شــهر نی
گرفــت  صــورت  قاچــاق  میوه هــای  عرضــه  بــا  کــه 
کاهــش یافتــه اســت؛ بــه عنــوان  میــزان آن بســیار 
کــه بــه راحتــی یافــت می شــد  گالبــی چینــی  مثــال 
در حــال حاضــر در مغازه هــا بــه چشــم نمی خــورد. 
اظهــار  سبزی فروشــان  و  میــوه  اتحادیــه  رییــس 
کــه نظــارت و برخوردهــای شــدید بــا  کــرد  امیــدواری 

قاچاقچیــان ادامــه یابــد و موقتــی نباشــد.

حتما بخوانید!
3پایان رکود مسکن در سال 95 دوشنبـــــه  16 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 121 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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تولید، شاخصه اصلی 
اقتصاد مقاومتی 

کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم 
حــوزه  در  عمــل  و  فعالیــت  شــاخص ترین  گفــت:  اســامی 
اجرایــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد اســت. عباســعلی 
اداری شهرســتان  شــورای  در نخســتین جلســه  منصــوری 
آن  دنبــال  بــه  می یابــد،  افزایــش  تولیــد  وقتــی  افــزود: 
خام فروشــی نفــت و ســایر صنایع کلیــدی صــورت نمی پذیرد؛ 
اقتصــاد  بــرای  را  خــود  گام  نخســتین  کشــور  نتیجــه  در 
کــرد: بــرای تولیــد و حرکــت  مقاومتــی برمــی دارد. وی اظهــار 
ــد از فکــر و اندیشــه جوانــان و  در مســیر اقتصــاد مقاومتــی بای
متخصصــان داخلــی اســتفاده کنیم؛ چــرا که راه حل بســیاری 

از مشــکات، رفــع معضــل بیــکاری در جامعــه اســت.

برگزاری طرح ملی امداد و نجات 
در نطنز

گفــت:  نطنــز  شهرســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  رییــس 
ح ملــی امــداد و نجــات نــوروزی جمعیــت هــال احمــر  طــر
شهرســتان نطنز از بیســت و پنجم اســفند ماه ســال گذشــته 
تــا روز  15 فروردیــن مــاه ادامــه داشــت. اصغــر ســلطانی در 
ح بــا حضــور 38 نفــر  کــرد: ایــن طــر جمــع خبرنــگاران اظهــار 
نجاتگــر و پرســنل شــاغل برگــزار شــد. وی افــزود: از جملــه 
بــه  امدادرســانی  ح،  طــر ایــن  در  شــده  انجــام   اقدامــات 
ــا همــکاری عوامــل اورژانــس  16 مــورد تصــادف جــاده ای ب
کــه از 30 مصــدوم  پلیــس راه و نیــروی انتظامــی بــوده اســت 
10 نفــر بــه بیمارســتان خاتــم االنبیــا منتقــل شــدند. رییــس 
ــرد:  ک ــز خاطــر نشــان  جمعیــت هــال احمــر شهرســتان نطن
ارایــه خدمــات حضــوری و درمانــی بــه 150 نفــر و اســکان 
ــه خدمــات  ــگاه نیــز، از جمل اضطــراری 80 نفــر در محــل پای
ح بــوده اســت. جمعیــت هــال احمــر شهرســتان در ایــن طــر

برداشت کتیرا در تیران و کرون
رییــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تیــران 
کــرون گفــت: 9 تــن کتیــرا از اراضــی ملــی شهرســتان تیران  و 
کــرد: در  کــرون برداشــت شــد. مهــدی عالــی پــور اظهــار  و 
کتیــرا در ســطح 6 هــزار و 580  گذشــته بیــش از 9 تــن  ســال 
هکتــار از اراضی ملی شهرســتان برداشــت شــد. رییــس اداره 
کــرون  منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان تیــران و 
گذشــته، پنــج فقــره مجــوز  کــرد: همچنیــن در ســال  اضافــه 
کــرون صــادر شــده اســت.  کتیــرا در تیــران و  بهره بــرداری 
آبخیــزداری،  و  طبیعــی  منابــع  اداره  کــرد:  تصریــح  وی 
ــا  ــرار داده اســت و ایــن اداره ب کار خــود را آمــوزش ق اســاس 
آمــوزش و همــکاری مــردم و دســتگاه های مربوطــه از منابــع 

طبیعــی شهرســتان حفاطــت می کنــد.

اخبار شهرستان

مدیر کل پست یزد خبر داد:
راه اندازی سامانه جدید پست یزد

راه انــدازی ســامانه جدیــد  از  یــزد  اســتان  پســت  کل  مدیــر 
رهگیــری مرســوالت پســتی بــا قابلیت هــای نمایــش اطاعات 
داد.  خبــر  مرســوالت  توزیــع  و  مبادلــه  رهســپاری،  قبــول، 
ــا هــدف  گفــت: ایــن اقــدام ب ــاره  »مســعود دهقــان« در ایــن ب
ــق  ــانی دقی ــت و اطاع رس ــات پس ــی خدم کیف ــطح  ــای س ارتق
و بهتــر بــه همــکاران و مشــتریان شــبکه پســتی، همزمــان بــا 
کــرد:  گرفتــه اســت. وی اظهــار  کشــور در یــزد صــورت  سراســر 
گســترش سیســتم مبادلــه یکپارچــه  کــه پــس از  ایــن ســامانه 
کشــور راه انــدازی شــده اســت، رهگیــری  پســتی در سراســر 
بی نقــص بــه همــراه اطاعــات مــورد نیــاز را بــه مشــتریان 
گیرنــدگان  امضــای  نمایــش  وی  می کنــد.  ارایــه  پســت 
کامــل توزیــع  نمایــش نــام و تصویــر نامه رســان، نمایــش رونــد 
مرســوله و نمایــش آدرس و شــماره تلفــن باجــه معطلــه و نقاط 
گفتــه   کــرد. بــه  مبادلــه آن را از دیگــر ایــن قابلیت هــا ذکــر 
دهقــان، ســامانه مذکــور در حــال حاضــر بــه صــورت آزمایشــی 
قابــل  مــردم  بــرای عمــوم   newtracking.post.ir در آدرس
بهره بــرداری اســت، ولــی پــس از راه انــدازی دســتگاه های 
تأمیــن  ارتباطــی،  شــبکه  اســتقرار  و  نامه رســان  همــراه 
توزیــع  مختصــات  نمایــش  و  ارســال  الزم،  زیرســاخت های 

مرســوالت نیــز در ســایت مذکــور امکان پذیــر خواهــد بــود.

کاال  صادرات 85 میلیون دالری 
از چهارمحال و بختیاری

گفــت: 85 میلیــون  گمــرک چهارمحــال و بختیــاری  مدیــر 
کشــور صــادر  ج از  گذشــته از اســتان بــه خــار کاال در ســال  دالر 
کــرد: عمــده  شــد. حمیدرضــا خبیــر بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ســیمان  موکــت،  خانگــی،  لــوازم  شــامل  صادراتــی  اقــام 
بــوده ســرامیک  و  کاشــی  آبزیــان،  ک  خــورا بــادام،   مغــز 

 است. 
کــرد و  کاالهــای صادراتــی را 120 هــزار تــن اعــام  وی وزن 
کویــت، افغانســتان، ترکمنســتان  کشــورهای عــراق،  افــزود: 
ــوده  کاالهــای صادراتــی ب و امــارات مقصــد بیشــترین حجــم 
گمــرک چهارمحــال  کــرد: پارســال  اســت. خبیــر خاطــر نشــان 
و بختیــاری افــزون بــر 94 میلیــارد ریــال درآمــد زایــی داشــته 
گفــت: ارزش  گمــرک چهارمحــال و بختیــاری  اســت. مدیــر 
کاالهــای وارداتــی پارســال هــم 44 میلیــون دالر بــه وزن شــش 
کــره  کشــورهای چیــن، ایتالیــا، آلمــان،  کــه از  هــزار تــن اســت 

ــدند. ــارات وارد ش ــی و ام جنوب

استان ها

اصفهــان  شــهر  برخــوردار  مناطــق  از  یکــی   5 منطقــه 
کن در ایــن منطقــه  کــه جمعیــت شــهروندان ســا اســت 
و  می شــود  زده  تخمیــن  نفــر   182 و  1۷1هــزار  حــدود 
ــن در  ــل راه آه ــه پ ــمال ب ــی آن از ش ــت جغرافیای موقعی
کــی صفــه میــدان تیــر تــا جنــوب شــرقی  محــور جــاده خا
میــدان  بــه  جنــوب  از  اصفهــان،  ســیمان  کارخانــه 
شــرق  از   ، کوچك خــان  میــرزا  امتــداد  در  ســهروردی 
کارخانــه ســیمان اصفهــان تــا بزرگــراه  گوشــه شــرقی  بــه 
اقارب پرســت در امتــداد خیابــان جانبــازان - ســه راه 
محــور  بــه  غــرب  از  و  ســهروردی   میــدان   - ســیمین 
خیابــان چهاربــاغ بــاال از ســی و ســه پــل تــا دروازه شــیراز 
و محــور خیابــان هــزار جریــب از دروازه شــیراز تــا پــل 
دفــاع مقــدس و امتــداد بزرگــراه شــهید دســتجردی تــا 

پــل راه آهــن منتهــی مــی شــود. 
  طرح های اجرا شده در سال 94

دربــاره  منطقــه  ایــن  مدیــر  عصــارزادگان،  حمیــد 
ح هــای اجــرا شــده ســال 94 منطقــه 5 شــهرداری  طر
ســال  پایانــی  روزهــای  در  گویــد:  مــی  اصفهــان 
 5 منطقــه  در  عمرانی خدماتــی  پــروژه  چهــار  گذشــته 

ایــن  از  بــه بهره بــرداری رســید. یکــی  و سپاهان شــهر 
ح هــا اولیــن خــط انتقــال هوشــمند آب از رودخانــه  طر
منظــور  بــه  صفــه  کوهســتانی  پــارك  بــه  زاینــده رود 
کوهســتانی صفــه بــود  آبیــاری فضــای ســبز در پــارك 
ــاز  ــال در ســه ف ــارد ری ــر 56 میلی ــغ ب ــا هزینــه ای بال ــه ب ک
احــداث  منطقــه  پروژه هــای  دیگــر  از  شــد.  احــداث 
پیاده روهــای ســطح منطقــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 10 
خیابان هــای  پیــاده رو  احــداث  بــود؛  ریــال  میلیــارد 
خواجــه پطــرس، خاقانــی، رودکــی، حدفاصــل خیابــان 

و  کوچك خــان  میــرزا  بلــوار  ســهروردی،  تــا  وحیــد 
کــه تکمیــل شــد  احــداث پیاده روهــای ســپاهان شــهر 
پــارك  احــداث  گرفــت.  قــرار  شــهروندان  اختیــار  در  و 
بــزرگ ســپاهان شــهر بــا هزینــه ای بالــغ بــر 10 میلیــارد 
کــه بــه نمازخانــه  ریــال از دیگــر پروژه هــای منطقــه بــود 
آب نمــای طولــی و 2 ســرویس بهداشــتی مجهــز شــد. 
خیابان هــای  ســاماندهی  و  خیابان ســازی  همچنیــن 
ــه ای بالــغ بــر 42 میلیــارد ریــال  ســپاهان شــهر بــا هزین
انجــام شــد و خیابان ســازی بلوارهــای قائــم و بهمــن 

بلــوار  اجــرای زهکــش  و  و ســاماندهی  ســپاهان شــهر 
گردیــد. بعثــت نیــز تکمیــل 

  طرح های عمرانی منطقه 5 در سال جدید
ســال  در   5 منطقــه  عمرانــی  ح هــای  طر دربــاره  او 
گویــد: بــا تصویــب بودجــه 95 در شــورای  جدیــد مــی 
اســامی شــهر، حــدود  ۷5 میلیــارد تومــان بودجــه در 
بخــش نقــدی و غیرنقــدی بــرای منطقــه 5 شــهرداری 
کــه از ســال 90  گرفتــه شــده اســت  اصفهــان در نظــر 
اســت. 20 درصــد  یافتــه  افزایــش  حــدود 300 درصــد 
بودجــه ســال آینــده ایــن منطقــه مربــوط بــه امــور جــاری 
و 80 درصــد آن بــه فعالیت هــای عمرانــی  اختصــاص 
کــوه صفــه  خواهــد یافــت. ســال جــاری بــرای نــاژوان، 
کار اســت  و سپاهان شــهر اقدامــات خوبــی در دســتور 
کــه از جملــه می تــوان بــه احــداث 5 پارکینــگ، خیابــان 
پــارک  بــاال،  کمکــی چهاربــاغ  ارتــش، خیابــان   کمکــی 
20 هــزار متــری در »گل نرگــس«، خیابــان یــازده محــرم 
کاشــانی، تعریــض  حدفاصــل حســین آبــاد تــا محتشــم 
اشــاره  خدماتــی  و  فرهنگــی  پروژه هــای  و  فلــزی  پــل 

کــرد.

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

گل نرگس در سال 95 تعریض پل فلزی و احداث پارک بزرگ 

در حــال حاضــر، حــدود 10 بــازار تخصصــی در ســطح اســتان 
ــه دریایــی و  گون ــان )حــدود 30  ــواع آبزی ــا عرضــه بهداشــتی ان ب

پرورشــی( درحــال فعالیــت می باشــد. 
محمدرضــا عباســی، مدیــر شــیات و آبزیــان ســازمان جهــاد 

اعــام  ضمــن  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
و  رســانی  اطــاع  بــا  می گویــد:  مطلــب  ایــن 
فعالیت هــای فرهنگ ســازی در راســتای ارتقــای 
ســرانه مصــرف آبزیــان و فراهــم شــدن بســتری 
و  آبزیــان  تخصصــی  بازارهــای  ایجــاد  بــرای 
صنایــع فــرآوری و بســته بندی آبزیــان در اســتان 
ســرانه مصــرف انــواع ماهــی از 2 کیلوگــرم در ســال 

۷4 بــه حــدود 9 کیلوگــرم در ســال جــاری افزایش داشــته اســت؛ 
کــه متوســط مصــرف ســرانه دنیــا 19.2  ایــن در حالــی اســت 
کــه بایســتی بــا تــاش مضاعــف بــا همــکاری  کیلوگــرم می باشــد 
همــه ســازمان ها و اداره هــای مرتبــط در حــوزه ســامت جامعــه 
گام هــای بلنــدی برداشــت. در حــال حاضــر، حــدود 10 بــازار 

تخصصــی در ســطح اســتان بــا عرضــه بهداشــتی انــواع آبزیــان 
)حــدود 30 گونــه دریایــی و پرورشــی( درحــال فعالیــت می باشــد 
ــه درصــورت ایجــاد و افزایــش بازارچه هــای عرضــه مطمئــن  ک
آبزیــان در شهرســتان ها، می توانــد در ارتقــای مصــرف نقــش 
عباســی  محمدرضــا  باشــد.  داشــته  اساســی 
و  )ماهــی  آبزیــان  متنــوع  مصــرف  افــزود: 
ــواع  ــگیری از ان ــزایی در پیش ــه س ــر ب ــو( تاثی میگ
بیماری هــا و اســترس داشــته اســت. مصــرف 
آبزیــان دریایــی و پرورشــی بــا داشــتن ارزش های 
و  کلســترل  کاهــش  ســبب  مهــم  غذایــی 
تری گلیســرید خــون و جلوگیــری از بیماری هــای 
دارای  ماهــی  می شــود.  ســرطان ها  از  برخــی  و  قلبی عروقــی 
کاهــش  خــواص ضــد التهابــی بــوده و موجــب درمــان التهــاب، 
کاهــش دردهــای عضانــی می شــود.  ســردردهای میگرنــی و 
مصــرف ماهــی و روغــن ماهــی بــرای بیمــاران دیابتــی مفیــد 

اســت؛ زیــرا قنــد خــون را افزایــش نمی دهــد.

اســت  بــا مدیریــت جهــادی  گفــت:  کرمــان  اســتاندار 
و  کشــور  در  موجــود  ظرفیت هــای  از  می تــوان  کــه 
کــه  کــرد و اســتان را ســاخت و مدیــری  اســتان اســتفاده 
کناره گیری  کنــد، بایــد اعــام و  کار  گونــه  نمی توانــد ایــن 

کنــد و ســنگر را بــه مجاهــد دیگــری دهــد. 
علیرضــا رزم حســینی در نخســتین جلســه 
ســال  در  کرمــان  اســتان  اداری  شــورای 
و  تدبیــر  دولــت  در  کــرد:  اظهــار  جدیــد 
زمینه هــای  در  خوبــی  اقدامــات  امیــد، 
گرفتــه  کرمــان صــورت  مختلــف در اســتان 
اســت و بایــد فرمانــداران ایــن مســایل را 
بــه اطــاع مــردم برســانند. وی بــا اشــاره 

بــه نامگــذاری امســال بــه »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و 
عمــل« از ســوی رهبــر معظــم انقــاب افــزود: بــرای بــار 
کــه مقــام معظــم رهبــری بحــث اقتصادی  چنــدم اســت 
کرده انــد و تــاش مــا  ح  را در نامگــذاری ســال ها مطــر
ــتی را  ــرد درس ــد راهب ــان می ده ــادی نش ــوزه اقتص در ح
کار  کرده ایــم و بــا قــدرت نیــز در ســال جدیــد  انتخــاب 

می دهیــم. ادامــه  را 
کــرد: مثلــث توســعه اقتصــادی   رزم حســینی تصریــح 
فقــط بــرای جــذب ســرمایه گذاری نیســت؛ بلکــه تعامــل 
کــه در هیــچ  ســازنده ارکان حکومــت در توســعه بــود 
نــدارد.  وجــود  شــرایطی  چنیــن  اســتانی 
کــرد: مــا در شهرســتان قلعــه  بیــان  وی 
مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در  و  گنــج 
را  اداری  بروکراســی  نخســتین بار  بــرای 
کارهــا توســط  کنــار زده و  تــا حــد امــکان 
بنیــاد مســتضفان یــک نهــاد غیردولتــی 
در حــال انجــام اســت و وحــدت واقعــی 
کار اقتصــادی، توســعه ای و فرهنگــی  ــا  ب
گرفتــه  صــورت  شهرســتان  در  ســنی  و  شــیعه  بیــن 
کار مضاعــف اســت  افــزود: امســال ســال  اســت. وی 
و همــت مضاعــف می خواهــد، فرصت هــا بــه ســرعت 
مــا  از  نیکــی  نــام  کــه  کنیــم  کاری  بایــد  و  می گــذرد 
کار مانــدگاری از خــود  کــس در هــر حــوزه   بمانــد و هــر 

به جا بگذارد.

کرمان خطاب به مدیران استان: استاندار 
کنید کناره گیری  کنید،  کار جهادی  نمی توانید 

کشاورزی اصفهان خبر داد: جهاد 
افزایش سرانه مصرف آبزیان در اصفهان

ابالغ رای 
 33 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/11/29 یخ  تار  941198 ونده  پر شماره 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
ونده  ونده کالسه 941198 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر و پر
طاهری  جمال   خواهان:  دارد.   می  اعالم  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
صندلی  وکش  ر و  در خو ایران  نمایندگی  وی  وبر ر خرم  خ  اصفهان،  نشانی:  به 
قائم وکیل: نسیم ایزدی به نشانی: اصفهان، خیابان مشتاق اول، خ ابوالحسن 
اصفهانی، ابتدای شهدای خواجوی پایین، کوچه 12 و 14  طبقه فوقانی سوپر قائم  
المکان  خواسته: مطالبه وجه دو  به نشانی مجهول  یمی  خوانده: محمد جواد کر
زند حسن   فقره چک    رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای جمال طاهری فر
قربانعلی  زند  فر یمی  کر جواد  محمد  آقای  طرفیت  به  ایزدی  نسیم  خانم  وکالت  با 
یال )50/000/000( موجب دو فقره  به خواسته مطالبه وجه به میزان پنجاه میلیون ر
یخ 93/12/5 عهده  یخ 93/11/5 و 591662  به تار چک به شماره 591663 به تار
بانک رفاه کارگران  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت 
دن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری  یدی بو به اصل تجر
در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه 
الیحه  و  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  دعوی  خوانده 
از  د به نحوی  ابراء ذمه خو یا  بر پرداخت دین  ده و دلیلی  دفاعیه ای ارسال ننمو
و  ایراد  و  تعرض  هر گونه  از  مصون  وحه  مطر دعوی  و  ده  ننمو ارائه  قانونی  انحاء 
از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق  مستندات ابرازی نیز مبری 
دن خواهان در دعوی  و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از  مطر
ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به  ماده 1301 قانون مدنی و 
خواهان  ید  در  االشعار  فوق  تجاری  اسنادی/  سند/اصول  د/اصل  وجو اینکه 
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته  دال
محترم  اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  توجها  و  دین  استصحاب  قاعده  به  نظر  و 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1286-1284-1258-1257-
1221-1224 قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-

یه تبصره  197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص 
پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  را  قابل مطالبه خوانده  پیرامون خسارت  مصلحت نظام 
و  و سه هزار  پرداخت مبلغ سی  و  بابت اصل خواسته   )50/000/000( یال  ر میلیون 
دی دادخواست  و ینه های دادرسی و ور هفتصد تومان بابت خسارات دادرسی )هز
و اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل/ وکالی 
مستند  تجاری  اسناد  وجوه  سند  وجه  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  انتخابی 
مبنای  بر  وصول  زمان  تا   93/12/5 و   93/11/5 رسید  سر یخ های  تار از  دعوی 
د در حد  نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شو
ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  و ظرف  رای صادره غیابی  نماید.  خواهان محکوم می 
یخ  وز از تار قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 ر
دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  انقضای 
ـ  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   33 شعبه  باشد.قاضی  می  اصفهان 

یم هاشمی   36587/ م الف مر
ابالغ رای 

حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  ششم  و  بیست  شعبه  محترم  یاست  ر
اختالف اصفهان 

سالم علیکم
با احترام بازگشت به شماره 363/94 مورخه 94/12/9 اشعار می دارد به محض 
وصول نامه و ضمائم پیوست و نامه و سوابق ارائه شده توسط خواهان به نام 
رسی چگونگی وقوع  و و بر در آقای احمدرضا سپاهی مبنی بر )تعیین افت قیمت خو
وکی فرضی( به اتفاق خواهان از یک دستگاه سواری سمند به  تصادف و تنظیم کر
 *124k0495627* شماره انتظامی 292 ص 21 ایران 53 مدل 1393 شماره موتور
از  فوق  نقلیه  وسیله  معمول:   *NAAC91CW4EF675869* شاسی  شماره  به 
)کاپوت(،  موتور  درب  پنجره،  جلو  راست،  جلو  چراغ  شامل:  چپ  جلو  ناحیه 
کارشناسان  از  احدی  توسط  که  است،  شده  بازسازی  و  مرمت  دیده  خسارت 
یال افت قیمت  رسمی دادگستری استان تامین دلیل گردید و مبلغ هشت میلیون ر
خیابان  در  مذکور  وی  در خو با  مدعیست  خواهان  است.  شده  اعالم  و  تعیین 
 206 و  پژ سواری  دستگاه  یک  راننده  که  ده  بو حرکت  حال  در  مستقیم  مخابرات 
ده،  یق می نمو وی ایشان طی طر وبر به شماره انتظامی 273 هـ 21 ایران 13 که در ر
وز  بر موجبات  که  ده  نمو چپ  به  گردش  به  اقدام  رات  مقر و  قوانین  رعایت  بدون 
رسی و تحقیق و بازدید عکسهای بعد از تصادف  ده است، با بر حادثه را فراهم نمو
پهلوی راست  ناحیه  از  و 206  پژ بازسازی که مشاهده می گردد سواری  از  قبل  و 
لحظه  در   206 راننده  احمدی  مهدی  آقای  با  تلفنی  تماس  طی  که  دیده  خسارت 
مقصر  دارم،  قبول  داشت  اعالم  و  تایید  را  آن  چگونگی  و  تصادف،  وقوع  حادثه 
پرداخت  بیمه  را  سمند  به  وارده  خسارت  باشد،  می  بیمه   206 وی  در خو هستم، 
خسارت  و  برخورد  نقاط  و  شده  اعالم  موارد  به  عنایت  با  علیهذا  است،  ده  نمو
وی هر دو وسیله نقلیه و مسیرهای حرکتی آنها، چنانچه وقوع حادثه از نظر مقام  ر
ز باشد، به نظر اینجانب علت وقوع تصادف: بی احتیاطی از  محترم قضایی محر
و 206 به شماره انتظامی 273 هـ 21 ایران 13 به علت عدم  سوی راننده سواری پژ
و هنگام گردش به چپ تشخیص  رعایت حق تقدم عبور وسائط نقلیه مستقیم ر

داده و اعالم می گردد. 
عسگری      وز  فیر زمینی  موتوری  نقلیه  وسائط  امور  دادگستری  رسمی  کارشناس 

36555/ م الف
ابالغ رای 

یخ  94/9/28 در وقت فوق العاده  یخ 94/9/29      تار شماره دادنامه 1548 به تار
کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   11 شعبه  جلسه 
ونده کالسه 1156/94 تحت نظر است قاضی شورا با توجه  ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان:  به محتویات پر
محسن عباسی اصفهان، خ بهار)صارمیه( قرض الحسنه امام حسن مجتبی )ع( 

خوانده: میالد نصراصفهانی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه   
رای قاضی شورا

میالد  آقای  طرفیت  به  حسین  زند  فر عباسی  محسن  آقای  دعوی  خصوص  در 
یال  زند سعید به خواسته مطالبه وجه به میزان پانزده میلیون ر نصراصفهانی فر
بانک  عهده   94/6/31 ـ   400295 شماره  به  چک  فقره  یک  موجب   )15/000/000(
صادرات به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل 
در  تجاری  اسناد  در  ایرادات  توجه  عدم  تجاری/اصل  اسناد  دن  بو یدی  تجر
صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده 
دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
د به نحوی از انحاء قانونی  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو ارسال ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی  ده و دعوی مطر ارائه ننمو
نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی 
وحه و صدور آن  دن خواهان در دعوی مطر عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو

از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
د/اصل سند/ و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو

لت و ظهور بر بقاء دین و  اصول اسنادی/ تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
و نظر به قاعده استصحاب  تا میزان مورد خواسته دانسته  اشتغال ذمه خوانده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  توجها  و  دین 
و  مدنی  قانون   1224-1221-1286-1284-1258-1257 مواد  و   1387/4/18
مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 519-515-503-198-197-194-

یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح  522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی 
یال بابت اصل  خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ر
ینه های دادرسی  یال بابت خسارات دادرسی )هز خواسته و پرداخت مبلغ 190/000 ر
دی دادخواست و اوراق دادخواست تصدیق منضمات به  و ینه نشر آگهی و ور و هز
دادخواست و حق الوکاله وکیل/ وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
رسید فوق تا زمان  یخ های سر از تار وجه سند وجوه اسناد تجاری مستند دعوی 
وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین 
وز  د در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر می شو
یخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20  از تار
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی  از تار وز  ر
دادگستری اصفهان می باشد. ضمنًا قرار تامین خواست از همین شعبه به شماره 

دادنامه 1082  94/7/12 صادر گردیده است. 
قاضی شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ـ   36576/ م الف

ابالغ رای 
ـ 94/8/11 مرجع رسیدگی شعبه  ونده: 299/94  شماره دادنامه 574   کالسه پر
خیابان  نشانی:  کالم  خوش  سید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   16
مجهول  نشانی:  ینی  ر ز حسن  خوانده:    63 واحد  و،  سر مجتمع  اشراق،  خ  کاوه، 
المکان خواسته: 1ـ بدوًا صدور قرار تامین خواسته فوری 2ـ تقاضای الزام خوانده 
 822/033895 شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  یال  ر  24/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
ینه های دادرسی با عنایت به  بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی و هز
یه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  ونده و نظر محتویات پر
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا دعوی سعید خوش کالم به 
یال وجه چک به شماره  ینی بخواسته مطالبه مبلغ 24/000/000 ر ر طرفیت حسن ز
یخ 93/9/25 عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارت  822/033895 به تار
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی 
و استحقاق  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  از سوی  صادره 
قانونی در  ابالغ  به  توجه  با  اینکه خوانده  و  دارد  در مطالبه وجه خواسته  خواهان 
ده بر  جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننمو
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 519، 522  ثابت است  شورا 
 24/000/000 به پرداخت مبلغ  آئین دادرسی مدنی حکم محکومیت خوانده  قانون 
ینه دادرسی و همچنین خسارت  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 260/000 ر ر
نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  که  وصول  یخ  تار تا  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر 
خواهان  حق  در  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی 
وز پس از ابالغ  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر

قابل واخواهی دراین شعبه می باشد. 
قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان   36578 / م الف

ابالغ رای 
ونده: 1101/94 شماره دادنامه 1578  94/9/7 مرجع رسیدگی شعبه سیزده  کالسه پر
بازار  اصفهان،   نشانی  هوائی  مرتضی  سید  خواهان:  اصفهان    اختالف  حل  شورای 
زایی   میر عابدی  حمید  خوانده:  هوائی   پارچه  وشگاه  فر نو،  مسجد  وی  وبر ر رگ،  بز
به  سپه  بانک  عهده  چک  فقره  یک  وجه  ی  مطالبه  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی: 
ینه نشر و خسارت تاخیر تادیه  ینه دادرسی و هز یال و مطالبه ی هز مبلغ 26/900/000 ر
یه ی مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را  ونده و اخذ نظر با عنایت به محتویات پر
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
زایی  زند سید اکبر به طرفیت آقای حمید عابدی میر دعوی آقای سید مرتضی هوایی فر
چک  فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون   26/900/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  زند  فر
به شماره های 91480 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به 
عدم  گواهی های  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ توسط نشر آگهی در جلسه حضور 
نیابند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو به دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 ق آ 
یال بابت اصل خواسته  د م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26/900/000 ر
با احتساب اجرای حکم و خسارت  ینه نشر  ینه دادرسی و هز یال بابت هز و 160/000 ر
یخ اجرای حکم در  تا تار رسید چکهای مصوب 94/2/30  یخ سر از تار تاخیر در تادیه 
از  پس  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق 
وز پس از آن قابل اعتراض و محاکم  ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست ر

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان   36568 / م الف

ابالغ رای 
رسیدگی  مرجع   94/9/7 یخ  تار به   1576 دادنامه  شماره     1087-94 ونده  پر کالسه 
نشانی  هوائی  مرتضی  سید  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای  سیزده  شعبه 
وشگاه پارچه هوائی  خوانده: 1ـ خانم گیتی  وی مسجد نو، فر وبر رگ، ر اصفهان،  بازار بز
المکان  خواسته:  زایی  نشانی: هر دو مجهول  آقای سعید عابدی میر و 2ـ  عبدالملکی 
ینه دادرسی و  یال و هز مطالبه ی وجه یک فقره چک بانک سپه به مبلغ 26/900/000 ر
یه ی مشورتی  ونده و اخذ نظر نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پر
اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
به  اکبر  سید  زند  فر هوایی  مرتضی  سید  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
زایی  میر عابدی  سعید  و  علی  بخش  زند  فر عبدالملکی  گیتی  آقایان/خانمها  طرفیت 
چک  فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون   26/900/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  حسین  زند  فر
با توجه به  به شماره های 98090 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، 
عدم  گواهی های  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته 
اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به  د ابراز و ارایه ننمو دعوی خواهان از خو
نظر می رسد که مستندًا به مواد 313 و 249 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 
ق آ د م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 26/900/000 
ینه نشر با احتساب  ینه دادرسی و هز یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و 310/000 ر ر
رسید چکهای موصوف 94/6/25 تا  یخ سر اجرای حکم و خسارت تاخیر در تادیه از تار
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  تار
وز پس از آن قابل  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیست ر بیست ر

اعتراض و محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان   36569 / م الف

حتما بخوانید!
برگزاری طرح ملی امداد و نجات در نطنز دوشنبـــــه  16 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 121 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



  رســانه ملــی ســال ۹۵ را بــا چنــد حاشــیه 
سرویس فرهنگی

 عطیه مؤذن   
کــرد.  ــا اندکــی نارضایتــی مــردم آغــاز  و ب
خانواده شــان  از  عضــوی  جادویــی  قــاب  کــه  مردمــی 
گرچــه ممکــن اســت تعطیــات  اســت و در روزهــای نــوروز ا
کتــاب نخواننــد یــا حتــی وقت و  خــود را بــه ســینما نرونــد، 
ســرمایه ای بــرای ســفر نداشــته باشــند، امــا حتمــا در طول 
را روشــن و شــبکه های  تلویزیــون  گاه گاهــی  شــبانه روز 
مختلــف آن را انتخــاب و رصــد می کننــد. بــا ایــن حــال 
ایــن روزهــا وقتــی همــه بــه یکدیگــر می رســند، بعــد از 
و  نرفتــه  یــا  رفتــه  ســفرهای  و  هــوا  و  آب  از  صحبــت 
مهمانی هــا، ممکــن اســت یــک دیالــوگ آشــنا بــه هــم 
کــه تلویزیــون امســال چیــزی  بگوینــد و آن ایــن اســت 
بــرای دیــدن نداشــت. ممکــن اســت منظــور بعضــی یــک 
ســریال جــذاب یــا یــک برنامــه مثــل »کاه قرمــزی« باشــد. 
کمتــر پیگیــر ســریال ها می شــدند و ایــن  امســال مــردم 
کــه امســال بعــد از چنــد ســال، نــوروز بعــد از  درحالــی اســت 
ایــام فاطمیــه )س( آغــاز شــد و شــاید ایــن انتظــار را در 
کــه بتواننــد برنامه هــای شــاد  ــرد  مخاطبــان ایجــاد می ک
کننــد. البتــه ایــن اقــدام  و مفرحــی را از ایــن قــاب تماشــا 
گرچــه  ا رســانه ملــی در چینــش برنامه هــا و ســریال ها، 
ممکــن اســت در بدتریــن حالــت مــردم و مخاطبــان را بــه 
ــم دارد و  ــن ه ــک حس ــا ی ــاند، ام ــا بکش ــمت ماهواره ه س
اینکــه در منصفانه تریــن حالــت می توانــد موجــب  آن، 
شــود تــا خانواده هــا بیشــتر بــه دور همی هــای خــود توجــه 

غافــل  یکدیگــر  از  را  آن هــا  مــدرن  رســانه  ایــن  و  کننــد 
نسازد. 

طــول  در  ملــی  رســانه  دیــد  بایــد  گذشــت؛   ۹۵ نــوروز 
کار بســیاری  کــه ســر و  ســال بــرای جــذب مخاطبانــی 
چــه  دارنــد،  ماهــواره ای  و  اجتماعــی  شــبکه های  بــا 
و جایگزیــن خواهــد  دیــد  تــدارک خواهــد  برنامه هایــی 

کــرد.
   شبکه یک

شــبکه یــک امســال بــا یــک حاشــیه همــراه بــود. قبــل از 

کــه فصــل دوم ســریال »دودکــش«  نــوروز ۹۵ اعــام شــد 
پخــش  شــبکه  ایــن  از  اســفند   ۲۹ از  »پــادری«  نــام  بــا 
می شــود، امــا درســت در آخریــن روزهــای اســفندماه ایــن 
ــاخته  ــتاندارد« س ــار اس ــد و »بیم ــته ش گذاش ــار  کن ــریال  س
گرفــت و ســوال هایی دربــاره  ســعید آقاخانــی جــای آن را 
کــه مدیــران بــه پشــت صحنــه آن هــم  چرایــی ایــن اقــدام 

ح شــد. رفتــه بودنــد، مطــر
که »کاله قرمزی« نداشت    عیدی 

ــا مجموعه هــای نــوروزی  کــه ب شــبکه دو را سال هاســت 

و شــبانه »کاه قرمــزی« می شناســند؛ امــا امســال عوامــل 
نــوروز  بــرای  اثــری  کــه  کردنــد  اعــام  مجموعــه  ایــن 
ندارنــد و همیــن امــر تعــداد شــایان توجهــی از مخاطبــان 
برنامه هــای نــوروزی تلویزیــون را پاییــن آورد. عیدانــه 
کــه بایــد و شــاید  عمــو پورنــگ نیــز نتوانســت آنچنــان 
و  دارد  نگــه  تلویزیون هــا  پــای  را  کــودک  مخاطبــان 
کوتــاه، پخــش  احتمــاال بعــد از ایــن روزهــا هــم بــا توقفــی 

آن در ســاختاری دیگــر ادامــه داشــته باشــد.
   شبکه نسیم

ــدت  ــن م ــه در ای ک ــی  ــبکه های دیجیتال ــی از ش ــاید یک ش
شــبکه های  از  گاه  و  بــود  دارا  را  مخاطــب  بیشــترین 
داشــت  هــم  قرص تــری  پــا  پــرو  طرفــداران  نیــز  اصلــی 
شــبکه نســیم باشــد. شــبکه نســیم امســال بــا دو برنامــه 
کنــش و پیگیــری  »خندوانــه« و »دور همــی« بیشــترین وا

مخاطبــان را بــه همــراه داشــت. 
کت هــای  ا و  کپی کاری هــا  از  گاه  کــه  کنش هایــی  وا
ــا اتفاقــات مســابقه لــب آهنــگ  گرفتــه ت مهــران مدیــری 
کشــیده می شــد  در »خندوانــه« بــه شــبکه های اجتماعــی 
گویــای توجــه مــردم بــه ایــن دو برنامــه ترکیبــی  و همیــن 

بــا حساســیتی بیشــتر از ســریال های نــوروزی بــود. 
دو مجموعــه »دور همــی« و »خندوانــه« فعــا ادامــه دارد 
کــدام بخشــی از  کــه فعــا هــر  و در رقابــت میــان آن دو 
بایــد دیــد  بــه خــود اختصــاص داده انــد،  را  مخاطبــان 

کدامیــک موفــق  خواهنــد شــد.

چرا برنامه های نوروزی صدا و سیما ناموفق بود؟

نوروز سرد تلویزیون

تهیه کننــده  »دور همــی« دربــاره  تذکــر قائم مقــام  معــاون 
ســیما بــرای رعایــت شــأن مهمانــان در ایــن برنامــه طنــز 
توضیــح داد: ایــن تذکــر بــه آقــای مدیــری داده نشــده و 
کامــا  کــه صحــت هــم دارد و تذکرشــان  بــه مــا داده شــده 
کنیــم.  درســت بــوده اســت؛ مــا بایــد خودمــان را اصــاح 
گفــت: مــا بایــد شــأن  هاشــم رضایــت در همیــن زمینــه 

مهمانــان برنامــه »دور همــی« را بیشــتر حفــظ 
بــه  مــن  نیایــد.  پیــش  مشــکلی  کــه  کنیــم 
از  همــی«،  »دور  برنامــه  تهیه کننــده  عنــوان 
مســئوالن ســازمان صــدا و ســیما و آقایــان دکتــر 
کرمــی  دکتــر  ســیما(،  )معــاون  پورمحمــدی 
رییــس  همچنیــن  و  نســیم(  شــبکه  )مدیــر 
بــا  کــه  ســازمان صــدا و ســیما تشــکر می کنــم 

برنامــه  تــا  می کننــد  کمــک  مــا  بــه  راهنمایی هایشــان 
باشــیم.  داشــته  بهتــری 

وی دربــاره  تغییــر زمــان پخــش برنامــه »دور همــی« پــس 
جــاری  هفتــه  اواخــر  تــا  کــرد:  اعــام  نــوروز  تعطیــات  از 

زمــان دقیــق پخــش ایــن برنامــه مشــخص خواهــد شــد. 
تهیه کننــده »دور همــی« در پایــان متذکــر شــد: برنامــه »دور 
کارگــردان و نویســنده ای  گروهــی اســت و  کاری  همــی« 
از  بســیاری  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  نــدارد؛  واحــد 
کــه  گونــه منتشــر می کننــد  خبرگزاری هــا و روزنامه هــا ایــن 
کارگردانــی آقــای مدیــری و نویســندگی  »دور همــی« بــه 
کــه  آقــای ژولــه ســاخته می شــود؛ در حالــی 
کــه همه  کاری گروهــی اســت  ایــن برنامــه 
شــیوه  دارنــد.  مشــارکت  آن  در  عوامــل 
ایــن  مهمانــان  بــا  همــی«  »دور  برخــورد 
کنش هــای  برنامــه، در روزهــای اخیــر وا
همــراه  بــه  را  انتقادهایــی  و  متفــاوت 
کــه پــس از تراشــیدن مــوی ســر  داشــت 
نیمــا فــاح توســط مهــران مدیــری بــه اوج رســید؛ ایــن در 
کــه ســحر ولدبیگــی - همســر نیمــا فــاح - در  حالــی اســت 
گرام بــه دفــاع از برنامــه  صفحــه شــخصی خــود در اینســتا

»دور همــی« پرداختــه اســت.

تهیهکننده»دورهمی«:خودمانرااصالحمیکنیم

بــه  کــه  کــرد  اعــام  کارگــردان صربســتانی  کاســتاریکا،  امیــر 
فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  چهارمیــن  و  ســی  افتتاحیــه 
نمی رســد، ولی ســعی دارد شــهریور ماه ســفری به ایران داشــته 
کارگــردان برجســته صربســتانی و چهــره شــناخته شــده  باشــد. 
ســینمای جهانــی در دیــدار بــا محمــود شــالویی رایــزن فرهنگی 

کشــورمان در بلگــراد ضمــن تحســین صنعــت 
گرایــش و رغبــت مــن  گفــت:  ســینمای ایــران 
بــه فرهنــگ شــرقی بســیار اســت و در مقابــل، 
نســبت بــه جاذبه هــای غربــی تمایلــی احســاس 
در  مــن  مواضــع  افــزود:  کاســتاریکا  نمی کنــم. 
ــن  ــر همی ــت و ب ــخص اس ــا مش کام ــان  ــن می ای
ــی  ــر ایران ــدن و هن ــگ، تم ــه فرهن ــز ب ــاس نی اس

ابــراز اشــتیاق  کارگــردان ضمــن  عاقــه مضاعــف دارم. ایــن 
فــراوان بــرای ســفر بــه ایــران و بــا اظهــار تأســف و عذرخواهــی از  
گذشــته بــا شــالویی  وعــده پیشــین خــود در جریــان دیــدار ســال 
ــر حضــور در مراســم افتتاحیــه بخــش بین الملــل ســی  مبنــی ب

کنــون بــه طــور  گفــت: هــم ا و چهارمیــن جشــنوار فیلــم فجــر 
گذرانــدن مراحــل پایانــی ســاخت و تدویــن  مســتمر ســرگرم 
کــن هســتم  ــرای حضــور در جشــنواره  ــم ســینمایی خــود ب فیل
ــرای شــرکت  ــم در موعــد مقــرر و ب ــه همیــن ســبب نمی توان و ب
در مراســم افتتاحیــه فیلــم فجــر تهــران حضــور داشــته باشــم. 
آوازه  کــه  مــن  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کشــور تاریخــی  فرهنــگ غنــی و هنــر شــکوهمند 
ایــران را بارهــا شــنیده ام، آرزوی بــزرگ و مهمــی 
کــه هرچــه زودتــر بــه دیــدن ایــن ســرزمین  اســت 
ایــن  بــرای  و  بشــتابم  باســتانی  و  فرهنگــی 
ــا در همیــن ســال جــاری  منظــور هــم آمــاده ام ت

کنــم.  ــران ســفر  ــه ای )شــهریور مــاه( ب
هنــر  و  ســینما  جهــان  شــهیر  فیلمســازان  از  کاســتاریکا  امیــر 
کــرده و در  کنــون آثــار مهمــی را عرضــه  کــه تــا  هفتــم اســت 
جشــنواره های متعــدد جوایــز بزرگــی را هــم بــه خــود اختصــاص 

اســت. داده 

کاستاریکا:امسالبهایرانسفرمیکنم امیر
حرفونقل

امــروز  از  شــهرزاد  ســریال  ســوم  و  بیســت  قســمت   -
چاوشــی  محســن  قطعــه  جدیدتریــن  بــا  فروردیــن   ۱۶
چاوشــی  محســن  قطعــه  هفتمیــن  می شــود.  توزیــع 

دارد. نــام  تلــخ«  »خداحافظــی 
کیارســتمی اعــام  - ســخنگوی تیــم پزشــکی عبــاس 
بــه  نیــازی  قبلــی،  پیش بینی هــای  برخــاف  کــه  کــرد 
دارو  بــا  درمــان  رونــد  ادامــه  و  نیســت  جدیــد  جراحــی 

اســت. امکان پذیــر 
راه«  بــه  - ســریال های »حضــرت یوســف )ع(«، »ســر 
»مــا چنــد نفــر«، »پایتخــت«، »جایــزه بــزرگ«، »مــرد هــزار 
چهــره« و »زیــر تیــغ« در نوبــت نمایــش از شــبکه آی فیلــم 

ــد. گرفته ان ــرار  فارســی ق
- مراســم بدرقــه و وداع بــا قاســم هاشــمی نژاد از مقابــل 
ــپاری  کس ــرای خا ــد ب ــد فقی ــنده و منتق ــن نویس ــزل ای من

پیکــر او در بهشــت زهــرا )س( برگــزار شــد.
- ســخنگوی انجمــن ســینماداران، نشــاط مــردم بعــد 
فیلم هــای  مناســب  چیدمــان  مجلــس،  انتخابــات  از 
نــوروزی و تبلیغــات ماهــواره را از جملــه عواملــی دانســت 
فیلم هــای  از  مــردم  گســترده  اســتقبال  باعــث  کــه 

نــوروزی شــده اســت.
عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  کل  دبیــر  مختارپــور   -
کشــور ضمــن بیــان چشــم اندازی از برنامه هــای نهــاد 
کتاب خــوان  ح هــای جدیــد  در ســال 1395 از اجــرای طر
کتاب خــوان مــاه، مجــازی، تخصصــی و...  همچــون 

خبــر داد.
کــه  دوقلوهایــی  بال حبشــی،  مجتبــی  و  مصطفــی   -
نقــش رحمــان و رحیــم را در مجموعــه »پایتخــت« ایفــا 

کردنــد در تــدارک اولیــن آلبومشــان هســتند.
- هــادی محقــق از حضــور فیلمــش در بخــش مســابقه 
کــه در  فیلم هــای اول و دوم جشــنواره پکــن خبــر داد 

اواخــر فروردین مــاه برگــزار می شــود.
ســینمای  دفتــر  کل  مدیــر  فرجــی،  رضــا  محمــد   -
نــوروزی  کــران  ا فــروش  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  حرفــه ای 
کل فیلم هــا در نــوروز ۹۵ از مــرز  کــه فــروش  کــرد   بیــان 

گذشت. ۱۶ میلیارد 
کارکســون، مجــری ســابق »تخــت  ــد  - مجموعــه جدی
کــه او آن را بــا همراهــی ریچــارد همونــد و جیمــز   گاز« 
عهــده  بــر  را  مجری گــری اش  مســئولیت  و  می ســازد 

خواهــد داشــت، در فصــل پاییــز روی آنتــن مــی رود. 
کریــس اوانــز  از ســوی دیگــر در شــبکه بی بی ســی هــم 
و تیمــش آمــاده پخــش قســمت های جدیــد »تخــت گاز« 

کــه در مــاه مــی پخــش خواهــد شــد. می شــوند 

سخن روز

اصفهان
رتبهاولطرحعیدانهکتاب

هــزار   16 از  بیــش  بــا  اصفهــان  اســتان  وطــن:  کیمیــای 
بــر  کشــور  اســتان های  پرفروش تریــن  صــدر  در  خریــدار 
گرفــت.  قــرار  کتــاب  عیدانــه  ح  طــر در  خریــدار  اســاس 
عیــدی  کتــاب  »امســال  شــعار  بــا  کتــاب  عیدانــه  ح  طــر
دهیــم« در بــازه زمانــی یــک مــاه از ۱۵ اســفند آغــاز شــده 
از  کتــاب  یارانــه  تزریــق  بــا هــدف  تــا 15 فروردیــن 95  و 
در  کتــاب  مصرف کننده هــای  بــه  کتابفروشــی ها  مســیر 
ــگاه  ــر اســاس اعــام پای کشــور در حــال اجراســت. ب ســطح 
اینترنتــی خانــه کتــاب، اســتان اصفهــان با 59 کتابفروشــی 
فعــال خــود توانســت زمینــه جــذب مخاطبــان بســیاری 
کنــد.  فراهــم  نــوروزی  ح  طــر ایــن  از  اســتقبال  بــرای  را 
کشــور و بــا مشــارکت  کتــاب در 31 اســتان  ح عیدانــه  طــر
حمایــت  بــا  و  کتــاب  خانــه  توســط  کتابفروشــی   360
در  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  فرهنگــی  معاونــت 
ح  حــال برگــزاری اســت. 88 هــزار و 826 نفــر در ایــن طــر
کردنــد و اســتان های اصفهــان، تهــران  کتــاب خریــداری 

گیــان بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا  خراســان رضــوی و 
کتاب هــای  کرده انــد.  کســب  کتــاب  چهــارم را در خریــد 
کوچولــو، ســمفونی مــردگان، ارتبــاط  بــی شــعوری، شــازده 
ح  کتاب هــا در ایــن طــر بــا خــدا بــه عنــوان پــر فروش تریــن 

کتــاب اعــام شــده اســت. ــه  از ســوی خان

برگزاریکارگاه»مثنویخوانی«
دراصفهان

آموزشــی  کارگاه  قلمســتان  ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز 
برگــزار  بزرگســاالن  ســنی  رده  ویــژه  را   »مثنوی خوانــی« 
ایــن  اعــام  ضمــن  مرکــز  ایــن  آمــوزش  مســئول  می کنــد. 
گفــت: مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان، سلســله  خبــر 
کارگاه هایــی را بــا محتــوای آمــوزش ادبیات کهــن ایران زمین 
کارگاه در ســال جدیــد آغــاز  برگــزار  و اینــک تــرم بهــاره ایــن 
کارگاه آموزشــی  ــی افــزود:  ــرده اســت. بندگان ک ــام  ــه ثبــت ن ب
بــا محوریــت آمــوزش مفاهیــم و مضامیــن  مثنوی خوانــی 
الدیــن  جــال  موالنــا  عظیــم  دیــوان  معنــوی،  مثنــوی 
ــاال برگــزار می شــود.  بلخــی، ویــژه رده ســنی از 17 ســال بــه ب
مجموعــه   2 قالــب  در  کارگاه  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کارگاه نخســت بــا تدریــس دکتــر  کــه  کاس برگــزار می شــود 
ــاعت 16 و 30  ــه از س ــر هفت ــنبه ه ــای یکش ــا در روزه حیدرنی
کارگاه نیــز  دقیقــه برگــزار می شــود. وی ادامــه داد: دومیــن 
ــا تدریــس دکتــر ســلمانی در روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه از  ب

می شــود.   18 ســاعت 

سیری در فرهنگ

5فرهنگ و هنر دوشنبه  16 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 121اصفهان رتبه اول طرح عیدانه کتاب ســـــال دوم       ݡسݒ

ابالغ رای
یخ 94/12/9  مرجع رسیدگی  ونده 941192  شماره دادنامه 2107 به تار کالسه پر
نشانی  طالبیان  محمد  خواهان:  اصفهان    اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه 
محمد  1ـ  خوانده:     8 واحد  تابنده،  مجتمع  پنجم،  خ  یه،  امیر شهرک  اصفهان، 
انتقال  به  الزام  خواسته:  المکان   مجهول  دو  هر  سعیدی  رضا  2ـ  هواکشان  
ینه  هز انضمام  به   66 هـ   647/55 شماره  به  کمری  تویوتا  سواری  یکدستگاه 
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و  دادرسی   گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را  یفات قانونی و اخذ نظر طی تشر
یر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص  اعالم و به شرح ز
زند ولی 1ـ به طرفیت خواندگان  1ـ محمد هواکشان  دادخواست محمد طالبیان فر
2ـ رضا سعیدی به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری تویوتا کمری 
ینه دادرسی مقوم به پنجاه  به شماره انتظامی ایران 647/55 هـ 66 به انضمام هز
ونده و اخطارات خواهان در جلسه رسیدگی  یال با عنایت به محتویات پر میلیون ر
اعالم  دوم  ردیف  خوانده  را  و  در خو مالک  ین  آخر که  راهور  از  واصله  استعالم  و 
د است و با التفات  ونده موجو ده و با دقت نظر به اینکه قولنامه خواندگان در پر نمو
به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حضور نیافته والیحه ای 
وحه را دارد و ثابت  ده اند لذا شورا دعوی مطر د به شعبه ارائه ننمو در دفاع از خو
تشخیص و مستندًا به مواد 519 ، 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 219، 
220، 221، 223 و 225 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم حضور 
و به شماره انتظامی 647/55  در در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خو
ینه دادرسی  یال بابت هز د هزار ر هـ 66 به نام خواهان و پرداخت مبلغ دویست و نو
در حق خواهان و نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به اینکه ادعا متوجه نامبرده 
نمی باشد لذا مستندًا به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار 
وز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و رای صادره غیابی و  صادره ظرف بیست ر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در آن شعبه و پس از آن ظرف 20  ظرف مهلت بست ر

وز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ر
یم هاشمی  36603/  قاضی شورای حل اختالف هفتم حوزه قضایی اصفهان مر

م الف
ابالغ رای 

یخ 94/11/10  مرجع رسیدگی  ونده 941004  شماره دادنامه 1854 به تار کالسه پر
حسین  زند  فر عباسی  محسن  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
راهی مهدیه گالری فرش  به سه  نشانی: اصفهان، ملک شهر، خ مطهری نرسیده 
زند همزه  نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه   مهدیه  خوانده: حسن سهرابی فر
محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  گردشکار: 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص دادخواست محسن عباسی 
یال وجه سه فقره  28/600/000 ر به طرفیت حسن سهرابی بخواسته مطالبه مبلغ 
3ـ    94/9/12    499612 2ـ    94/7/30 یخ  تار به   499613 1ـ  های  شماره  به  چک 
94/8/12  عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه   499610
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 37 ، 310 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به 
یال به عنوان اصل خواسته  پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون و ششصد هزار ر
یال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و  و پرداخت 380/000 ر

رسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص  یخ سر تادیه از تار
ینه های نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و  بانک مرکزی و هز
وز پس از ابالغ قابل واخواهی درا ین  اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی  د و بیست ر شعبه خواهد بو
یم  حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

هاشمی  36600/م الف
ابالغ رای 

یخ 94/11/10    مرجع رسیدگی  ونده: 941007  شماره دادنامه 1851 به تار کالسه پر
ـ  جالل  زند  فر پور  طباطبایی  حمید  سید  خواهان:  اختالف    حل  شورای   5 شعبه 
خوانده/خواندگان:  نگهبان    پیمانکاری  دفتر  امیرکبیر  خ  جدید  شاپور  اصفهان 
ونده و  زند احمد ـ مجهول المکان  شورا با عنایت به محتویات پر جواد ابراهیمی فر
یه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به  اخذ نظر

صدور رای می نماید.رای شورای حل اختالف
در خصوص دعوی آقای سید حمید طباطبایی پور به طرفیت آقای جواد ابراهیمی 
عهده  به   145798 شماره  به  چک  وجه  یال  ر  20/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
ونده و  بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پر
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه 
ثابت  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ده است  ننمو ارایه  و  ابراز  د  از خو خواهان 
و 198، 515، 519،  قانون تجارت  و 313   310 مواد  استناد  به  نظر می رسد که  به 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 
یال( بابت  یال بابت اصل خواسته و 460/000 )چهارصد و شصت هزار ر میلیون ر
رسید  سر یخ  تار از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  ینه  هز
اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  یخ  تار تا   94/6/26 موصوف  چک 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر در  در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف 

یم هاشمی  36597/م الف اصفهان ـ مر
ابالغ رای

یخ 94/6/7 مرجع رسیدگی  ونده 616/93  شماره دادنامه 457  به تار کالسه پر
زند  شعبه بیست و ششم شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: علی احمدی فر
وازه اشرف، پوشاک پاییزان  خوانده: یاراله  محمدرضا  نشانی : اصفهان، بازار در
ملک قاسمی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ یک فقره چک به مبلغ 
ایران    صادرات  بانک   84/11/30 یخ  تار به   747272 شماره  به  یال  ر  13/700/000
محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  گردشکار: 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
احمدی  علی  دادخواست  شورادرخصوص  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به 
هفتصد  و  میلیون  سیزده  مبلغ  مطالبه  بخواسته  قاسمی  ملک  یاراله  طرفیت  به 
یخ 84/11/30 عهده  یال وجه یک فقره چک به شماره های 747272 به تار هزار ر
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
ابالغ  با  خواندگان  خوانده/  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی 
و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی 
ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات 
نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
یال به عنوان  خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هفتصد هزار ر
یال به عنوان خسارت دادرسی به  اصل خواسته و پرداخت یکصد و هفتاد هزار ر
و ایصال  لغایت زمان وصول  رسید  یخ سر تار از  و تادیه  پرداخت خسارات تاخیر 
گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق  آن 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد  رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
وز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم  از مهلت واخواهی ظرف بیست ر د و پس  بو
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان   

36594/ م الف
ابالغ رای 

یخ 94/11/10 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 33 حقوقی  ونده 41059 تار شماره پر
و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
ونده  ونده کالسه 941059 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر پر
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: محمد آقایی عاشق 
  11 بلوک  امیرکبیر،  صنعتی  شهرک  خمینی،  امام  خ  اصفهان،  نشانی:  به  آبادی 
یشم، بلوار الغدیر، تقاطع سوم،  وکیل: هاجر قاسمی  به نشانی: اصفهان، شهر ابر
المکان  خواسته:  آموزشگاه خوانده: حسن عیدیوندی  به نشانی مجهول  جنب 

مطالبه وجه چک   رای قاضی شورا
زند حیدر با وکالت خانم  در خصوص دعوی آقای محمد آقایی عاشق آبادی فر
خواسته  به  مراد  سلطان  زند  فر عیدیوندی  حسن  آقای  طرفیت  به  قاسمی  هاجر 
یال )10/000/000( موجب یک فقره چک به شماره  مطالبه وجه به میزان ده میلیون ر
یخ 94/6/15 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و  تار 351360 به 
دن اسناد تجاری/اصل عدم  یدی بو خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجر
به  اولیه  دارنده  از  اسناد  این  انتقال  صورت  در  تجاری  اسناد  در  ایرادات  توجه 
قانونی در جلسه  ابالغ  اینکه خوانده دعوی علیرغم  و  ثالث  یا اشخاص  شخص 
ده و دلیلی بر پرداخت دین  دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو یا ابراء ذمه خو
از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده 
اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه  دن خواهان در دعوی مطر بو
شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند  و  صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
فوق  /تجاری  اسنادی  سند/اصول  د/اصل  وجو اینکه  به  نظر  حال  حین  در  و 
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان  االشعار در ید خواهان دال
یه مشورتی  مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظر
-1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضاء 
1258-1284-1286-1221-1224 قانون مدنی و مواد 314-311-310-286-249 
تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون 
چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  یه  استفسار
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را 
یال معادل یک میلیون تومان بابت اصل خواسته و  به پرداخت مبلغ ده میلیون ر
یال بابت خسارات دادرسی  پرداخت مبلغ شانزده هزار و پانصد تومان 165/000 ر
دی دادخواست و اوراق دادخواست تصدیق منضمات  و ینه های دادرسی و ور )هز
تاخیر  خسارت  پرداخت  و  انتخابی  وکالی   / وکیل  الوکاله  حق  و  دادخواست  به 
ینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وجه سند وجوه اسناد تجاری مستند  تادیه / هز
رسید 94/6/15 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  یخ های سر دعوی از تار
د در حد خواهان محکوم  تعیین می شو و  االجرا محاسبه  بانک مرکزی که حین 

واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می 
انقضای  یخ  تار از  وز  ر  20 ظرف  سپس  و  شورا  همین  در  علیه  محکوم  ناحیه  از 
اصفهان دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  واخواهی   مهلت 

 می باشد.
قاضی شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   36589/ م الف

ابالغ رای 
 33 شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/11/10 یخ  تار  941060 ونده  پر شماره 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
ونده  ونده کالسه 941060 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر و پر
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.  خواهان: محمد آقایی عاشق 
  11 بلوک  امیرکبیر،  صنعتی  شهرک  خمینی،  امام  خ  اصفهان،  نشانی:  به  آبادی 
یشم، بلوار الغدیر، تقاطع سوم،  وکیل: هاجر قاسمی  به نشانی: اصفهان، شهر ابر
جنب آموزشگاه   خوانده: باقر منصوری حبیب آبادی  به نشانی مجهول المکان  

خواسته: مطالبه وجه چک   رای قاضی شورا
زند حیدر با وکالت خانم  در خصوص دعوی آقای محمد آقایی عاشق آبادی فر
هاجر قاسمی به طرفیت آقای باقر منصوری حبیب آبادی به خواسته مطالبه وجه 
یال )30/000/000( موجب یک فقره چک به شماره 870099  به میزان سی میلیون ر
یخ 94/3/14 عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر  به تار
دن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در  یدی بو تادیه با عنایت به اصل تجر
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص 
ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته 
به  د  خو ذمه  ابراء  یا  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  ده  ننمو ارسال  ای  دفاعیه  الیحه  و 
وحه مصون از هر گونه تعرض و  ده و دعوی مطر نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو
ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب 
دن خواهان در  با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو و  فوق 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای  دعوی مطر
و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و  )خوانده(  حقیقی  شخص  ناحیه  از  آن 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال  مدلول ماده 1301 قانون مدنی و 
ید  در  االشعار  فوق  تجاری  اسنادی/  سند/اصول  د/اصل  وجو اینکه  به  نظر 
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته  خواهان دال
اعضاء  مشورتی  یه  نظر به  توجها  و  دین  استصحاب  قاعده  به  نظر  و  دانسته 
محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1284-1258-1257-
1286-1221-1224 قانون مدنی و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 
یه  استفسار قانون  واحده  ماده  و  م  د  آ  ق   522-519-515-503-198-197-194
تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شانزده هزار و پانصد  مبلغ سی میلیون ر
دی  و ینه های دادرسی و ور یال بابت خسارات دادرسی )هز تومان معادل 165/000 ر
دادخواست و اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله 
طبق  آگهی  نشر  ینه  هز  / تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  انتخابی  وکالی  وکیل/ 
رسید  یخ های سر تعرفه قانونی وجه سند وجوه اسناد تجاری مستند دعوی از تار
94/3/14 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا 
د در حد خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و  محاسبه و تعیین می شو
یخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا  وز از تار ظرف بیست ر
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم  وز از تار و سپس ظرف 20 ر

عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   36588/ م الف



 احتمال تعویق انتخابات 
تایید شد

احتمــال بــه تعویــق افتــادن انتخابــات ریاســت فدراســیون 
کل حراســت  فوتبــال تاییــد شــد. رضــا حســنی خو، مدیــر 
»ایــن  گفــت:  خصــوص  ایــن  در  جوانــان  و  ورزش  وزرات 
شــکل  جدیــد  اساســنامه  در  آیــا  کــه  دارد  آن  بــه  بســتگی 
گــر  کاندیداهــا تغییراتــی خواهــد داشــت یــا نــه. ا ثبــت نــام 
اساســنامه تصویــب شــده، مغایرتــی بــا شــرایط قبــل جهــت 
ثبــت نــام کاندیداهــا نداشــته باشــد کــه کار بــه روال قبل جلو 
گــر مغایــرت داشــته باشــد، بــار دیگــر بایــد  خواهــد رفــت؛ امــا ا
کاندیداهــای انتخاباتــی ثبــت نــام مجــدد انجــام دهنــد. بــه 
ایــن ترتیــب همــه چیــز بســتگی بــه اساســنامه جدیــد دارد.«

 جباری، سلطان پاس گل 
در لیگ قطر

روزهــا در آن ســوی  ایــن  اســتقالل  شــماره هشــت ســابق 
خ می کشــد  آب هــای خلیــج فــارس هنــر فوتبالــی خــود را بــه ر
تــا حســرت غیبــت او در تیــم پایتخــت بیــش از پیــش بــه 
چشــم بیایــد. در هفتــه بیســت و چهــارم لیــگ، ســتارگان 
ــی  ــیمیر انتهــای جدول ــل مس ــرایطی مقاب ــی در ش ــر االهل قط
ــری 2-0 رســید  ــه برت ــر، ب ــه دســته پایین ت ــرده ب ک و ســقوط 
کــه درخشــش مجتبــی جبــاری، ســتاره ایرانــی ایــن تیــم در 
کتمــان بــود. دادن هــر دو پــاس  میانــه میــدان غیــر قابــل 
گل ایــن تیــم، بــار دیگــر ارزش هــای ایــن هافبــک خــالق 
کــه  اســتقالل  طرفــداران  تــا  کشــید  خ  ر بــه  را  بازی ســاز  و 
ســال ها بــا بازی هــای درخشــان مجتبــی روزهــای خوبــی 
کــرده بودنــد، بیشــتر حســرت از  را در فوتبــال ایــران تجربــه 

دســت دادن شــماره 8 را بخورنــد.

میثاقیان 
روی نیمکت مس می نشیند

کرمــان در دومیــن هفتــه متوالــی، بایــد بــدون حضــور  مــس 
کبــر میثاقیــان روی نیمکــت بــه میــدان بــرود یــا ایــن مربــی  ا
در بــازی فــردا بــا خیبــر خــرم آبــاد همــراه مــس کرمــان خواهــد 
در  کرمــان  مــس  تیــم  سرپرســت  جهرمــی،  حجــت  بــود؟ 
کارت مربیگــری میثاقیــان  گفــت:  پاســخ بــه ایــن ســوال 
گذشــته نیــز صــادر شــده، امــا بــه دســت مــا  بــرای بــازی 
نرســیده بــود. او بــرای ایــن دیــدار مشــکلی نــدارد و می توانــد 
کرمــان هــم در  روی نیمکــت بنشــیند. ســایت باشــگاه مــس 
کبــر میثاقیــان  کارت ســرمربیگری ا ایــن بــاره نوشــته اســت: 
ــارها و  ــی فش ــد برخ ــت. هرچن ــده اس ــادر ش ــی ص ــال قانون کام
ــان روی  ــور میثاقی ــع از حض ــه مان ک ــود دارد  ــیطنت ها وج ش
کامــال  کــه  نیمکــت مــس نشــود، امــا فدراســیون فوتبــال 
هیــچ  تحــت  اســت،  کــرده  صــادر  را  کارت  ایــن  قانونــی 
ــازی ها و  ــد اســیر ایــن شــیطنت ها و حاشیه س شــرایطی نبای
فشــارهای موجــود بــر روی خــود شــود و بــا تســلیم نشــدن 
در برابــر خواســته برخــی، مبنــی بــر جلوگیــری از نشســتن 
کــه بــا همــه  میثاقیــان بــر روی نیمکــت مــس، نشــان دهــد 
کارت مربیگــری  تیم هــا و افــراد برخــورد عادالنــه ای دارد. 
ــرار  ــس ق ــم م ــت تی ــار سرپرس ــک در اختی ــم این ــان ه میثاقی

دارد.

توضیح ماجدی درباره ناراحتی 
قلعه نویی

کــه  کــرد  کیــد  میرشــاد ماجــدی سرپرســت ســابق اســتقالل تا
بــه نیم فصــل  بیشــترین ناراحتــی امیــر قلعه نویــی مربــوط 
حضــورش  فصــل  آخریــن  بــه  کــه  اســت  انتقاالتــی  و  نقــل 
گــزارش ســایت فوتبــال  در ایــن تیــم مربــوط می شــود. بــه 
کــه  قلعه نویــی  اخیــر  حرف هــای  دربــاره  ماجــدی  ایــران، 
گفــت:  گفتــه اســت از بعضی هــا در اســتقالل ناراحــت اســت، 
مطمئنــا قلعه نویــی خــودش بهتــر می توانــد در ایــن مــورد 
کــه یــادم می آیــد مربــوط بــه  کنــد، ولــی تنهــا چیــزی  صحبــت 
کــه او در  نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل بــود. در آخریــن فصلــی 
اســتقالل حضــور داشــت، در نیم فصــل، چنــد بازیکــن مدنظــر 
کــه باشــگاه آن هــا را جــذب نکــرد. آن زمــان  قلعه نویــی بودنــد 
هیئــت مدیــره، مســئولیت نقــل و انتقــاالت را از علــی نظــری 
گرفــت و دوبــاره ایــن مســئولیت را بــه او دادنــد. آن  جویبــاری 
کــه  زمــان اختالف هایــی وجــود داشــت و درنهایــت بازیکنانــی 

مدنظــر قلعه نویــی بودنــد، جــذب نشــدند.

کاروان بنیادکار وارد اصفهان شد
بــا  دیــدار  بــرای  ازبکســتان  بنیــادکار  فوتبــال  تیــم  کاروان 
ذوب آهــن در لیــگ قهرمانــان آســیا شنبه شــب وارد اصفهــان 
ازبکســتان ســاعت 23 شــنبه  بنیــادکار  تیــم فوتبــال  شــد. 
مــورد  و  شــد  اصفهــان  بهشــتی  شــهید  فــرودگاه  وارد  شــب 
اســتقبال جمعــی از مســئوالن باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان 
گرفــت. ایــن تیــم ســپس بالفاصلــه عــازم هتــل محــل  قــرار 
اســت گفتنــی  شــد.  اصفهــان(  کوثــر  )هتــل  خــود   اســکان 
بنیــادکار  و  اصفهــان  ذوب آهــن  فوتبــال  تیم هــای  دیــدار 
ازبکســتان در چارچــوب رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا 
روز سه شــنبه 17 فروردیــن ســاعت 20 در ورزشــگاه فوالدشــهر 

ــد. ــد ش ــام خواه انج

حضور در تلویزیون 
برای ما افتخار است

کارشــناس داوری فوتبــال ایــران می گویــد:  علــی خســروی 
کارشناســی در برنامه هــای تلویزیونــی  ــی  ــه نظــر مــن صندل ب
مقــدس اســت؛ بنابرایــن حضــور در تلویزیــون بــرای مــا افتخار 
اســت. بنــده در زمــان داوری هایــم نیــز بــا وضــو وارد زمیــن 
کارشناســی ایــن عمــل را انجــام  کنــون در زمــان  می شــدم. ا
گــر  می دهــم و از خداونــد می خواهــم بهتریــن نظــر را بدهــم. ا
نتوانــم کارشناســی درســت انجــام دهم، آنقدر شــجاعت دارم 
گــر بــا داوری  کنــم. مــن ا کــه از آن تیــم یــا مربــی عذرخواهــی 
هــم اختــالف داشــته باشــم، نبایــد در نظــر دادنــم تأثیــر داشــته 
باشــد. همیــن االن از داوری ماننــد بیــژن حیــدری بــه دالیلــی 
دلخــورم؛ امــا نمی توانــم منکــر قضــاوت عالــی او در بــازی 
ســپاهان و ملــوان شــوم. مــا بایــد یــاد بگیریم عالیق شــخصی 

کارمــان نیامیزیــم. خودمــان را بــا 

فوتبال ایران

تایید دوپینگ سه ورزشکار
ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ از مثبــت 
اعــالم شــدن تســت دوپینــگ ســه ورزشــکار جــودو 
واترپلــو و ووشــو خبــر داد. دکتــر رامیــن طباطبایــی بــا 
ــدن  ــالم ش ــت اع ــس از مثب ــزود: پ ــر اف ــن خب ــد ای تایی
در  ومیدانــی کار  دو  ورزشــکار  یــک  دوپینــگ  تســت 
دوی 400 متــر بــه دلیــل اســتفاده از مــاده ممنوعــه 
ملدونیــوم، نمونه گیــری ســه ورزشــکار دیگــر نیــز در 
رشــته های واترپلــو، جــودو و ووشــو نیــز مثبــت اعــالم 
شــد. وی افــزود: تســت ورزشــکار واترپلــو در جریــان 
ورزشــکاران  از  و  شــده  گرفتــه  لیــگ  رقابت هــای 
ووشــو و جــودو در رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی 
کــه البتــه هــر دو ورزشــکار  گیــری شــده بــود  نمونــه 
ــد.  ــی نبوده ان ــی تیــم مل از منتخبــان و از نفــرات اصل
ســبب  کــه  ممنوعــه  مــاده  پایــان  در  طباطبایــی 
مثبــت شــدن تســت دوپینــگ ورزشــکار واترپلــو در 
جریــان رقابت هــای لیــگ شــده اســت را تــری هیــدرو 
و  جــودو  ورزشــکاران  ممنوعــه  مــاده  و  کانابولیــن 

کــرد. ووشــو را اســتانوزولول اعــالم 

لغو اردوی تیم ملی رویینگ
لغــو  ایــران  رویینــگ  ملــی  تیــم  خارجــی  اردوی 
کــه خــود را بــرای  شــد. تیــم ملــی رویینــگ ایــران 
کســب ســهمیه المپیــک آمــاده می کنــد  رقابت هــای 
کــه  قــرار بــود بــرای برگــزاری اردویــی بــه چیــن بــرود 
کارشــان  ایــن برنامــه لغو شــده و ملی پوشــان در ایران 
در  رویینگ ســواران  بــود  قــرار  می دهنــد.  ادامــه  را 
چیــن بــه تمرین هایشــان ادامــه دهنــد و ســپس چنــد 
کــره جنوبــی هــم اردو بزننــد  روز قبــل از مســابقات در 
برگــزار نمی شــود و قایقران هــا ده  اردوی چیــن  کــه 

کره جنوبــی می رونــد. روز قبــل از مســابقات بــه 

مشکل مالی برای المپیک نداریم
معــاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و 
دســت اندرکاران  از  برخــی  اینکــه  می گویــد  جوانــان 
ورزش ایــران مشــکالت خــود را خطــاب بــه رییــس 
امــری نادرســت اســت و  ح می کننــد،  جمهــور مطــر
گام  نبایــد ایــن افــراد فراتــر از چارچــوب ســازمانی خود 
بردارنــد. نصــراهلل ســجادی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای 
کــرد:  خــود از اردوهــای ملی پوشــان در نــوروز، اظهــار 
اســت  قــرار  کــه  تیم هایــی  مــاه  فروردیــن  اوایــل  از 
عــازم رقابت هــای مختلــف شــوند، اردوهــای خــود 
ــد و مــن هــم در اردوهــای رشــته هایی  کردن ــزار  را برگ
کشــتی  میــز،  روی  تنیــس  قایقرانــی،  همچــون 
کــردم و از نزدیــک عملکــرد  والیبــال و ... حضــور پیــدا 
آن هــا را دنبــال نمــودم. او ادامــه داد: ملی پوشــان 
ایــران بــا تالشــی مثــال زدنــی در اردوهــا حضــور دارنــد 
کادر فنــی  ایــن میــان مربیــان و  و خوشــبختانه در 
نیــز تــالش خــود را بــرای موفقیــت ورزش ایــران بــه 
کار بســته اند. همچنیــن روســای فدراســیون ها نیــز 
کنــار ورزشــکاران خــود حضــور دارنــد تــا آن هــا را  در 
ــر ورزش و  کننــد. معــاون وزی در ایــن مســیر حمایــت 
جوانــان بــا اشــاره بــه پرداخــت پــاداش بــه قهرمانــان 
کنــار  گفــت: مــا در  گذشــته  ورزشــی در اواخــر ســال 
حضــور  موفقیــت  بــه  رســیدن  بــرای  ورزشــکاران 
کنــار ایــن امــر پــاداش قهرمانــان را نیــز در  داریــم و در 

موعــد مقــرر پرداخــت می کنیــم.

ملی پوشان جودو به اردوی 
کیش می روند

بــه  اعــزام  از  قبــل  جــودو  ملــی  تیــم  اعضــای 
یــک  برپایــی  بــرای  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای 
کیــش می شــوند. بیســت و  کوتاه مــدت راهــی  اردوی 
پنجمیــن دوره رقابت هــای جــودوی قهرمانــی آســیا 
27 فروردیــن مــاه بــه میزبانــی ازبکســتان در تاشــکند 
کشــورمان  برگــزار خواهــد شــد و تمرینــات تیــم ملــی 
تهــران  در  رقابت هــا  از  دوره  ایــن  در  حضــور  بــرای 
پیگیــری می شــود. محمــد منصــوری، ســرمربی تیــم 
اعزامــی بــه ایــن دوره از رقابت هــا پیشــنهاد برگــزاری 
ــکند  ــه تاش ــزام ب ــل از اع ــار روزه را قب ــک اردوی چه ی
بــه فدراســیون داده اســت. بــر همیــن اســاس و بــا 
موافقــت مســئوالن فدراســیون جــودو، ایــن تیــم ســه 
کیــش خواهــد شــد  شــنبه هفتــه جــاری راهــی جزیــره 
و پــس از چهــار روز تمریــن در ایــن جزیــزه خــوش آب 
و هــوا راهــی تهــران شــده و 24 فروردیــن مــاه جهــت 
حضــور در رقابت هــای قهرمانــی آســیا راهــی تاشــکند 
کــه به تازگــی از  می شــود. بــه غیــر از جــواد محجــوب 
گرجســتان بــه تهــران بازگشــته و  مســابقات و اردوی 
تــا زمــان اعــزام تمرینــات خــود را مربیــان اختصاصــی 
در تهــران دنبــال می کننــد ناصــر ناصری پــور، علیرضــا 
بنــا  وحیــد  محمدی بریمانلــو،  محمــد   خجســته، 
مهــدی فتحی پــور، ســعید مالیــی، ســعید مــرادی و 
کیــش خواهنــد شــد  احمــد ناقــدی حســین زاده راهــی 

کننــد. کوتاه مــدت شــرکت  ــا در ایــن اردوی  ت

 دونده المپیکی به ماراتن سوئد 
دعوت شد

محمدجعفــر مــرادی بــرای شــرکت در دوی ماراتــن 
بــه  برگــزاری مســابقات  از ســوی مســئوالن  ســوئد، 
ســوئد  ماراتــن  دوی  شــد.  دعــوت  رســمی  صــورت 
ســال  خردادمــاه  اروپــا،  معتبــر  مســابقه  چهارمیــن 
برگــزاری  مســئوالن  و  شــد  خواهــد  برگــزار  جــاری 
بــرای  ایرانــی  یــک  از  اولین بــار  بــرای  مســابقات 
ــد. محمدجعفــر مــرادی  کردن حضــور دعــوت رســمی 
دوره  در  کــه  ایــران  ماراتــن  دوی  رکــورد  دارنــده 
کــرده بــود  گذشــته مســابقات بــه صــورت آزاد شــرکت 
موفــق شــد بــا زمــان 2 ســاعت و 21 دقیقــه رتبــه دوم 
بــا دعــوت  بــار  را بــه خــود اختصــاص دهــد و ایــن 
ــورد او  ــد. رک ــوت ش ــوئد دع ــه س ــزاری ب ــئوالن برگ مس
2 ســاعت و 17 دقیقــه اســت و مــرادی خــود را بــرای 

آمــاده می کنــد. ریــو هــم  المپیــک 

کوتاه از ورزش

از  یکــی  کالســیکو،  آل  شــک  بــدون   
سرویس ورزشی
دامون رشیدزاده

جهــان  فوتبــال  رقابت هــای  مهم تریــن 
اســت کــه میلیون هــا نفــر را در سراســر جهــان پــای گیرنده های 
تلویزیونــی میخکــوب می کنــد. شنبه شــب ایــن هفتــه در یکــی 
گذشــته رئــال مادریــد  از جذاب تریــن بازی هــای چنــد ســال 
کــه  زخم خــورده در حالــی بــه مصــاف ســتاره های بارســا رفــت 
میــدان  ایــن  پیــروز  قبــل  از  را  بارســا  کارشناســان  بیشــتر 
می دانســتند و شــانس چندانــی را بــرای رئــال قایــل نبودنــد. 
گل از  گردان زیــن الدیــن زیــدان در ایــن دیــدار بــا یــک  شــا
ــار دروازه  ــتند دو ب ــه توانس ــا در ادام ــد؛ ام ــب افتادن ــف عق حری
کننــد و علــی رغــم 10 نفــره شــدن، بــه ســه امتیــاز  حریــف را بــاز 
حســاس ایــن دیــدار دســت پیــدا کننــد؛ نتیجــه ای کــه اختالف 
کاهــش داد و امیدهــای آن هــا  ــاز  ــه 7 امتی ــا بارســا را ب آن هــا ب
بــرای قهرمانــی را در فاصلــه 7 هفتــه تــا پایــان فصــل زنــده 

کرد.
  نیمه اول

کردنــد و در دقایــق ابتدایــی  دو تیــم بــازی را متعــادل آغــاز 
بــازی بیشــتر در میانــه زمیــن در جریــان بــود. در دقیقــه 10 
گل  فــرار نیمــار و پــاس در عــرض او، می توانســت بــه اولیــن 
بــازی منجــر شــود، امــا لوئیــس ســوارز نتوانســت ضربــه نهایــی 
کنــد. برتــری بارســا ادامــه داشــت و رئالی هــا بــا تجمــع  را وارد 
در مقابــل محوطــه جریمــه خــودی، مانــع از رســیدن آن هــا 
ک از  ــا ــه دروازه می شــدند. در دقیقــه 19، یــک حملــه خطرن ب
گل اول منجــر شــود، امــا ضربــه  بارســایی هــا می توانســت بــه 
کــرد. بعــد  کیتیــچ را نــاواس بــا شــیرجه ای بــه موقــع دفــع  را
از ســپری شــدن 20 دقیقــه ابتدایــی، رئالی هــا تــا انــدازه ای 
کشــیدند و یکــی دو موقعیــت نصفــه و نیمــه داشــتند؛  پیــش 

گــرت بیــل و رونالــدو، راهــی بــه دروازه بارســا پیــدا  امــا ضربــات 
نکــرد. در 15 دقیقــه پایانــی نیمــه اول، بــار دیگــر بارســایی ها 
گرفتنــد، امــا موقعیتــی نتوانســتند  تــوپ و میــدان را در اختیــار 
گل بــه  کننــد و در نهایــت ایــن نیمــه بــا تســاوی بــدون  ایجــاد 

پایــان رســید.
  نیمه دوم

ــاز  ــال آغ ــر از رئ بارســلونا نیمــه دوم را همچــون نیمــه اول بهت
گرفــت.  کنتــرل تــوپ و میــدان را در اختیــار  کــرد و خیلــی ســریع 

آبی اناری هــا  جــدی،  نه چنــدان  فرصــت  دو  یکــی  از  پــس 
دقیقــه 56 بــه گل دســت یافتنــد. در ســومین کرنــر متوالی این 
گــذر از ســد په پــه و پــروازی بلنــد، تــوپ را بــه  کــه بــا  پیکــه بــود 

قعــر دروازه رئــال فرســتاد تــا نوکمــپ منفجــر شــود.
ع طوفان مادرید شرو

و 8  شــد  ج  خــار دفاعــی  ک  ال از  گل  دریافــت  از  پــس  رئــال 
گل تســاوی دســت یافــت. مارســلو بــا ســرعت  دقیقــه بعــد بــه 
کــروس را در  زیــاد خــود بــه قلــب خــط دفاعــی بارســلونا زد و 

کــرد؛ پــاس ایــن بازیکن  گوشــه محوطــه جریمــه صاحــب تــوپ 
کریــم بنزمــا بــا  پــس از برخــورد بــه مدافــع بارســا منحــرف شــد و 
کنــد  ضربــه قیچــی تماشــایی خــود موفــق شــد بــراوو را مغلــوب 
کار را بــه تســاوی بکشــاند. رئالی هــا چنــد دقیقــه بعــد روی  و 
گلــی دیگــر نیــز دســت  همــکاری بنزمــا و بیــل می توانســتند بــه 

کــرد. یابنــد؛ امــا ضربــه آرام بیــل را بــراوو بــه راحتــی مهــار 
  باز هم داوری ناجوانمردانه علیه رئال

رئــال مادریــد کــه پــس از زدن گل تســاوی بــازی را بهتــر از قبــل 
کمــک داور در  گل رســید؛ امــا  دنبــال می کــرد، دقیقــه 81 بــه 
کــرد. ســانتر  گل را مــردود اعــالم  میــان تعجــب همــگان ایــن 
زیبــای رونالــدو از چــپ را بیــل بــا پــروازی بلنــد روی ســر آلبــا بــه 
کــرد؛ امــا کمــک داور در ایــن صحنه خطــای بیل را  گل تبدیــل 

گل مســلم محــروم شــود. کــرد تــا رئــال از یــک  اعــالم 
  ابر ستاره ای به نام رونالدو

یــک دقیقــه بعــد رونالــدو بــا شــوتی ســهمگین تــوپ را بــه تیرک 
دروازه بارســلونا کوبیــد تــا بارســلونا بــا خوش شانســی از دریافت 
کنــد. در دقیقــه 83 خطــای رامــوس روی  گل نجــات پیــدا 
ســوارز، کارت زرد دوم را بــرای کاپیتــان رئــال بــه همراه داشــت 
تــا ایــن تیــم 10 نفــره شــود؛ امــا ســرانجام حمــالت مــداوم رئــال 
کریســتیانو رونالــدو موفــق شــد  دقیقــه 85 بــه بــار نشســت و 
کارواخــال  گل برتــری رئــال را بــه ثمــر برســاند. حرکــت خــوب 
گــرت  کــه بــه قلــب خــط دفاعــی بارســا زده بــود و پــاس او بــه 
کنتــرل خــوب و  بیــل بــا ســانتر ایــن بازیکــن همــراه شــد، یــک 
ضربــه ای دقیــق از رونالــدو بــه قعــر دروازه بارســا نشســت تــا 
کــه داور  کنــد. در شــبی  رئــال بــازی باختــه را بــا بــرد عــوض 
بارهــا بــه نفــع بارســا ســوت زد، رئــال توانســت انتقــام شکســت 

بــازی رفــت را از بارســا بگیــرد.

کند داور هم نتوانست از شکست بارسا جلوگیری 

انتقام در نیوکمپ

معتقــد  المپیــک  ملــی  کمیتــه  ناظــر  و  فنــی  شــورای  عضــو 
باقی مانــده  ســهمیه  دو  درصــد،   90 احتمــال  بــه  اســت 
کشــتی فرنگــی در مغولســتان بــه دســت خواهــد آمــد. حســین 
ــاره نتایــج ســه فرنگــی کار ایــران در مســابقات  مالقاســمی درب

کــرد:  المپیــک در قزاقســتان اظهــار  گزینشــی 
کــه  کنــم  یــادآوری  را  نکتــه  ایــن  بایــد  ابتــدا 
هدایــت  بنــا  محمــد  کــه  پیــش  مــاه  چنــد 
گرفــت  عهــده  بــر  را  ایــران  فرنگــی  کشــتی 
ــوروزی  نفــرات شــاخصی همچــون ســوریان، ن
عبدولــی و باباجــان زاده در شــرایط بســیار بــدی 
ــوروزی  ــد ن ــا مانن ــی از آن ه ــتند و برخ ــرار داش ق

بــرای همیشــه  کشــتی را  کــه  ایــن بودنــد  بــه دنبــال  حتــی 
کــه بنــا آمــده بــه خاطــر نزدیکــی و  کنــار بگذارنــد؛ امــا از زمانــی 
کشــاند و  کــه بــا کشــتی گیران داشــت، آن هــا را بــه اردو  رفاقتــی 
کــه تمرینــات بســیار خوبــی  در ایــن چنــد مــاه مــن شــاهد بــودم 
کمیتــه ملــی  گذاشــتند. ناظــر  کشــتی پشــت ســر  را در خانــه 

کــه  گزارشــی  کشــتی فرنگــی افــزود: در  المپیــک در تیــم ملــی 
گفتــم  کــردم  کمیتــه ملــی المپیــک ارایــه  چنــدی پیــش بــه 
ــی از 50 درصــد آمادگــی برخــوردار هســتند  کــه نفــرات تیــم مل
بــا  مقایســه  قابــل  وجــه  هیــچ  بــه  آن هــا  آمادگــی  میــزان  و 
آمادگی شــان قبــل از مســابقات المپیــک لنــدن 
ایــن  شــرایط  ایــن  بــه  توجــه  بــا  امــا  نیســت؛ 
کــه تــا فرصــت چنــد مــاه  امیــدواری وجــود دارد 
تــا المپیــک ریــو بــه آمادگــی مطلــوب برســند. 
وی بــا اشــاره بــه نتایــج ســه فرنگــی کار ایــران در 
مســابقات قزاقســتان گفــت: ســوریان، نــوروزی 
و باباجــان زاده بــا آمادگــی نســبی راهــی ایــن 
و  باباجــان زاده  و  ســوریان  باخــت  البتــه  شــدند.  رقابت هــا 
کامــی آن هــا در رســیدن بــه ســهمیه المپیــک تلنگــر جــدی  نا
کشــتی گیران  ایــن  بــه نفــع  ع  بــود و در مجمــو بــرای آن هــا 
کــه راه زیــادی  کــه آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند  شــد؛ چــرا 

پیــش رو دارنــد تــا بــه آمادگــی در حــد المپیــک برســند.

 هر دو سهمیه المپیک را در مغولستان می گیریم
کــه دیــدار بــا برزیــل  ســرمربی تیــم ملــی فوتســال می گویــد 
محمــد  اســت.  شــده  قطعــی  تقریبــا  تیرمــاه  اواخــر  در 
در  فوتســال  ملــی  تیــم  وضعیــت  دربــاره  ناظم الشــریعه 
از پنجــم  تیــم ملــی  برنامه هــای  کــرد:  ســال جدیــد اظهــار 

اردیبهشــت آغــاز می شــود و تیــم را بــرای جــام 
اینکــه  دربــاره  او  می کنیــم.  آمــاده  جهانــی 
دیــدار  برزیــل  بــا  ملــی  تیــم  شــنیده می شــود 
گفــت: در حــال انجــام آخریــن  کــرد،  خواهــد 
کار هســتیم. ایــن دیــدار اواخــر  مراحــل ایــن 
تیرمــاه انجــام خواهــد شــد. معمــوال دو تیــم 
در دو بــازی بــه میــدان می رونــد، امــا مــکان 

کــدام  ایــن بــازی مشــخص نیســت. نمی دانیــم ایــن بــازی در 
شــهر انجــام خواهــد شــد. ســرمربی تیــم ملــی فوتســال ادامــه 
را داده ایــم.  ازبکســتان  تایلنــد و  بــا  داد: درخواســت دیــدار 
ــه  ــیه ب ــا روس ــی ب ــازی تدارکات ــام ب ــرای انج ــا ب ــق برنامه ه طب
کشــور می رویــم و در بازگشــت تورنمنــت چهارجانبــه ای  ایــن 

را در تهــران خواهیــم داشــت و بعــد از آن هــم یــک اردو در 
اســپانیا برگــزار می کنیــم. البتــه در ایــن اردو بــا اســپانیا دیــدار 
نخواهیــم کــرد؛ چــرا کــه آن هــا بــه دنبــال دیــدار بــا ما نیســتند. 
جدیــد  لیســت  زمانــی  چــه  اینکــه  دربــاره  ناظم الشــریعه 
گفــت:  بازیکنــان تیــم ملــی اعــالم خواهــد شــد، 
20 تــا 21 فروردیــن فهرســت جدیــد را اعــالم 
کــه متشــکل از 20 بازیکــن هســتند.  می کنیــم 
بازیکنــان حاضــر در جــام ملت هــا و تعــدادی از 
بازیکنــان جدیــد در ایــن اردو حاضــر خواهنــد 
اردیبهشــت  تــا 23  پنجــم  از  اردو  ایــن  بــود. 
گــر طبــق برنامه هــا پیــش برویــم  خواهــد بــود و ا

بــا ازبکســتان و تایلنــد دیــدار می کنیــم.
 او افــزود: همــه دوســت دارنــد تیــم ملــی در میــان چهــار تیــم 
برتــر دنیــا قــرار بگیــرد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد 
کنیــم. افتخــاری و ترابیــان در  تمــام برنامه هایمــان را اجــرا 

ــرا شــود. ــت اج ــه دق ــا ب ــا ایــن برنامه ه ــالش هســتند ت ت

فوتسال ایران به مصاف برزیل می رود

کــور شــرایط  گــر در بــازی رفــت برابــر پاختا کــرد: ا کتورســازی اعــالم  مدیــر فنــی تیــم ترا
عــادی بــود، تیمــش در آن دیــدار شکســت نمی خــورد. مهــدی مناجاتــی دربــاره 
کــور ازبکســتان در چارچــوب لیــگ قهرمانــان  کتورســازی برابــر پاختا مصــاف تیــم ترا
گفــت: هرچقــدر بــه اواخــر لیــگ نزدیــک می شــویم، بــه آمادگــی بیشــتری  آســیا 
گرفتــه اســت کــه امیــر قلعه نویــی بــرای تیــم در نظــر   می رســیم و بــا تمریناتــی 

کــور بــه رونــد خوبمان ادامــه دهیم. در بــازی رفت  امیدواریــم بــا پیــروزی برابــر پاختا
کــور باختیــم، مســتحق شکســت نبودیــم. در آن بــازی نامالیماتی  کــه بــه پاختا هــم 
کردنــد.  ــا مــا  کــه چــرا آن رفتارهــا را ب ــا تیــم مــا شــد و مــن واقعــا نمی دانــم  زیــادی ب
گرفتاری هایــی هســتیم.  ــا ببینــد دچــار چــه  ــزد ت ــه مــا ســر ن هیچکــس در آن جــا ب
ــود  ــادی ب ــز در روال ع ــه چی ــر هم گ ــت و ا گذش ــخت  ــتان س ــا در ازبکس ــه م ــی ب خیل
کنیــم. وی بــا اشــاره بــه وضعیــت  کنــون هــم آمادیــم تــا جبــران  آن هــا را می بردیــم. ا
کتورســازی در لیــگ  کــرد: تیــم ترا خــوب تیمــش در رقابت هــای لیــگ برتــر اضافــه 
کــرده اســت و بــا تــالش قلعه نویــی و همکارانــش  برتــر هــم شــرایط خوبــی پیــدا 
کــه توانســتند بــا یــک بــازی  بازیکنــان در شــرایط بســیار خوبــی قــرار دارنــد و دیدیــم 
گــر ایــن رونــد را ادامــه دهیــم و اندکــی هــم  خــوب و منطقــی از ســد ســایپا بگذرنــد. ا
کنیــم. در حــال حاضــر  ــه قهرمانــی هــم فکــر  شــانس داشــته باشــیم، می توانیــم ب
کتورســازی وجــود دارد و انصافــا مدیریــت باشــگاه هــم پشــت تیــم  صمیمیــت در ترا

ایســتاده اســت. مطمئنــا بــا ادامــه ایــن رونــد می توانیــم بــه موفقیــت برســیم. 

مناجاتی: هیچکس در ازبکستان به ما سر نزد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بهداد سلیمی برای المپیک استارت زد دوشنبـــــه  16 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 121 ســـــال دوم       ݡسݒ

چزاره مالدینی، پدر پائولو مالدینی و اسطوره باشگاه آث میالن، در سن 84 سالگی درگذشت. او در دهه 80 با تیم ملی زیر 21 سال ایتالیا خوش 
کاناورو، جانلوئیجی بوفون و فرانچسکو توتی را به فوتبال  درخشید و 3 قهرمانی پیاپی اروپا را به همراه آن ها به دست آورد و بازیکنانی مثل فابیو 

گوئه شد و این تیم را به جام جهانی رساند. کرد. مالدینی سپس در سال 2001، سرمربی تیم ملی پارا معرفی 

امیــد اول طــالی المپیــک کاروان ایــران کــه بــه دلیــل مصدومیــت ماه هــا از میادیــن دور بــود 
گرفتــه اســت. قوی تریــن مــرد المپیــک لنــدن و  حــاال یــک بــار دیگــر تمرینــات خــود را از ســر 
صاحــب مــدال طــالی دســته فــوق ســنگین وزنه بــرداری، امیــد اول ایــران بــرای المپیــک 
کــرد، ماه هــا بــه درمــان  ریــو هــم بــود؛ امــا بهــداد ســلیمی بــا مصدومیــت شــدیدی کــه تجربــه 
جراحــی و فیزیوتراپــی پرداخــت. ســوال اصلــی طرفــداران ورزش در چنــد مــاه اخیــر ایــن بــود 
کــرده اســت  کــه بهــداد بــه المپیــک خواهــد رســید یــا نــه؟ امــا او تمرینــات جمعــی خــود را آغــاز 
و اســتارت درخشــش او در ریــو باالخــره خــورد. بــا ایــن حــال بهــداد می گویــد: »از روز شــنبه 
تمرینــات خــود را در اردوی جمعــی انجــام می دهــم. بــه هرحــال راه دشــواری پیــش رویــم 
کــه 50 درصــد آن طــی شــده و 50 درصــد باقــی مانــده اســت. تــالش می کنــم بــه لحــاظ  اســت 
بدنــی بتوانــم بــه شــرایط مطلــوب برســم. کار، کار ســختی اســت؛ امــا اعتقــاد مــن و همه این 
کار شــدنی اســت و می توانــم بــه المپیــک برســم. البتــه حضــور در المپیــک  کــه ایــن  اســت 
کــرد تــا بتوانــم افتخارآفرینی هــای قبلی  بایــد بــا افتخارآفرینــی همــراه باشــد و تــالش خواهــم 
گفتنــی اســت نتیجــه نه چنــدان موفــق تیــم ملــی وزنه بــرداری ایــران در  کنــم.«  را تکــرار 
کســب مــدال  مســابقات جهانــی هیوســتون و مصدومیــت بهــداد ســلیمی، امیدهــا را بــرای 
در المپیــک ریــو بــه حداقــل رســاند؛ امــا ســجاد انوشــیروانی ســرمربی تیــم ملــی در حاشــیه 
گفــت: »فکــر می کنــم حداقــل دو ســه مــدال می توانیــم در المپیــک  گردانش  تمرینــات شــا

کــه یکــی از آن هــا طــال خواهــد بــود.«  بگیریــم 

بهداد سلیمی برای المپیک استارت زد

هفته 25 لیگ برتر

یک چهارم نهایی لیگ اروپا

پنجشنبه 19 فروردین 1395

جمعه 20 فروردین 1395

17:00 فوالد-سیاه جامگان

 17:00 راه آهن-گسترش فوالد

18:00 سایپا-صبای قم

 19:00 استقالل خوزستان-استقالل اهواز

شنبه 21 فروردین 1395

17:30 پرسپولیس- ملوان

23:35 شاختار - براگا

 23:35 اسپارتا پراگ - ویارئال

23:35 سویا - بیلبائو

 23:35 لیورپول - دورتموند

چزاره مالدینی درگذشت



 مصائب سرویس بهداشتی
 در مسافرت

از  بســیاری  کنــون  ا و  رســید  پایــان  بــه  هــم   95 نــوروز 
بازگشــته اند؛  خــود  خانه هــای  و  شــهرها  بــه  گردشــگران 
ــرای برخــی  ــی را ب هرچنــد ایــن تعطیــالت مشــکالت فراوان
مســافران بــه ارمغــان آورد. ســفر در تعطیــالت نــوروز 95 
بــرای بســیاری از هموطنــان بــا مصائــب فراوانــی از جملــه 
ترافیــک ســنگین و اتــالف وقــت چندســاعته در جاده هــای 
جــای  و  بنزیــن  نبــود  شــمالی،  اســتان های  بــه  منتهــی 
نبــود  راه مانــده،  اســتراحت مســافران در  بــرای  مناســب 

بــود.  همــراه   ... و  مناســب  بهداشــتی  ســرویس های 
گذرتــان بــه شــهرهای  گــر  گــزارش خبرگــزاری ربیــع، ا بــه 
مختلــف افتــاده باشــد بــه حتــم بــرای قضــای حاجــت بــه 
کرده ایــد و مســلما هرچــه  نیــاز پیــدا  ســرویس بهداشــتی 
ســرویس  یــا  زیــرا  یافته ایــد؛  کمتــر  جســته اید،  بیشــتر 
بهداشــتی وجــود نــدارد یــا هســت و آب نــدارد یــا آب دارد و 
کثیــف اســت  یــا آب دارد و تمیــز اســت، اما مایع دستشــویی 
و صابــون نــدارد یــا همــه ایــن مــوارد را دارد و قفــل درهــا 
کار خــود  خــراب اســت و در حــال اضطــراب و تــرس بایــد 
ــین  ــه در واپس ــب توج ــکات جال ــی از ن ــد. یک ــام دهی را انج
گفتــن  گســترده در قالــب نــه  روزهــای اســفند 94 تبلیغــات 
کشــورهای عربــی و بــه جــای آن هــا ســفر  بــه ســفر  ترکیــه و 
کــه ســبب شــد تــا برخــی  کشــور بــود  بــه اســتان های غربــی 
دهنــد  انجــام  را  کار  ایــن  بگیرنــد  تصمیــم  هموطنــان  از 
کشــورمان شــوند و از ایــن  گردشــگری در  و باعــث رونــق 
ــود  ــه نب ــد. البت کنن ــد  ــب درآم کس ــز  ــان نی ــر هموطن راه دیگ
امکانــات مناســب در ســفرهای تفریحــی بــرای بســیاری 
امــا در نظــر  اســت؛  تقریبــا عــادی  گردشــگران داخلــی  از 
کهنســال  کــه معمــوال  گردشــگران خارجــی  بگیریــد بــرای 
گــذار انتخــاب می کننــد گشــت و   بــوده و ایــران را بــرای 

بایــد  پاســخی  چــه  آیــد،  وجــود  بــه  مشــکل  ایــن  گــر  ا
گردشــگری  گفتــه بســیاری از فعــاالن عرصــه  ــه  بدهیــم؟ ب
نبــود  خارجــی،  گردشــگران  بــرای  تورهــا  راهنمایــان  و 
مصائــب  از  یکــی  تمیــز،  و  مناســب  بهداشــتی  ســرویس 
جــدی ســفر بــه ایــران محســوب می شــود و بــرای ایــن عــده 
کــه در بیــن راه و جاده هــای مختلــف  پذیرفتنــی نیســت 
ســرویس بهداشــتی وجــود نــدارد و عــده ای از مســافران در 
کار خــود را انجــام دهنــد.  کنــار طبیعــت مجبورنــد  گوشــه و 
کشــورهایی  گردشــگری بــا  گــر مــا قصــد رقابــت در حــوزه  ا
همچــون ترکیــه و امــارات متحــده عربــی را داریــم، رعایــت 

حداقــل هــای اینچنینــی بســیار مهــم خواهــد بــود.

یادداشت

کشور کز اتیسم   لیست مرا
 اعالم شد

ــتان  ــم در ۳۰ اس ــز اتیس ــت 54 مرک ــتی، لیس ــازمان بهزیس س
کــودک را تحــت پوشــش خــود  کــه حــدود ۲ هــزار  کشــور را 
اتیســم  کــودکان  تمامــی  کــرد.  منتشــر  اســت،  داده  قــرار 
ــنبه  ــه روزه ش ــور هم کش ــتی  ــازمان بهزیس ــش س ــت پوش تح
تــا چهارشــنبه از صبــح تــا ۱4 بعــد از ظهــر و پنجشــنبه ها 
کــه  کــز  مرا ایــن  در  را  تخصصــی  خدمــات  ظهــر   ۱۲ تــا 
هســتند  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  دایمــی   پایگاه هــای 

دریافت می کنند. 
گفتــار درمانــی،  بــازی  کاردرمانــی،  خدمــات روان شناســی،  
ــواده و همچنیــن یــک وعــده غــذای  درمانــی، آمــوزش خان
از  اتیســم همگــی  کــودکان  ایــاب و ذهــاب  گــرم و هزینــه 
ارایــه  آن هــا  بــه  بهزیســتی  کــز  مرا کــه  هســتند  خدماتــی 
می دهــد و هزینــه ماهیانــه دریافــت هــر یــک از ایــن خدمــات 
کــز حــدود 5۱5 هــزار تومــان اســت؛ همچنیــن طــی  از مرا
کــودک  هــر  بــرای  کشــور  بهزیســتی  رایزنی هــای ســازمان 
گرفتــه شــده  اتیســم، مبلــغ ۳۶۰ هــزار تومــان یارانــه در نظــر 
کــودک بــه حســاب مرکــز واریــز می شــود تــا  کــه بــا نــام  اســت 
کــودک ارایــه دهــد؛  پــس از آن، مرکــز خدمــات خــود را بــه 
کثــر ۱5۰ تــا ۱55 هــزار تومــان  بدیــن ترتیــب خانواده هــا حدا

ــد. کنن ــت  ــز پرداخ ــه مرک ــود ب ــد خ را بای

تغییرات جدید در دوره متوسطه
ــد آموزشــی »۳-۳-۶« از ســال  اســتقرار ســاختار جدی
کشــور آغــاز شــد  تحصیلــی 9۲-9۱ در نظــام آموزشــی 
و دانش آمــوزان پایــه پنجــم ابتدایــی بــه جــای ورود 
بــه مقطــع راهنمایــی، بــه دوره ششــم ابتدایــی وارد 

شــدند.
کتــب درســی نیــز از همــان ســال   تحــول محتوایــی در 
گرفــت. بــا تغییــر ســاختار آموزشــی  کار قــرار  در دســتور 
ــای  کتاب ه ــوای  ــه »۳-۳-۶«، محت از »4-۳-5« ب
)پایــه   9۱ تحصیلــی  ســال  از  ترتیــب  بــه  درســی 
دوم و ششــم ابتدایــی(، ســال 9۲ )ســوم ابتدایــی 
)چهــارم   9۳ ســال  اول(،  متوســطه  اول  دوره  و 
 94 ســال  اول(  متوســطه  دوم  دوره  و  ابتدایــی 
 )پنجــم ابتدایــی و دوره ســوم متوســطه اول( تغییــر
کردند. در ســال 95 )دوره اول و دوم متوســطه دوم   
( و در ســال 9۶ )دوره ســوم متوســطه دوم( مشــمول 
گذشــته، دروس  تغییــر می شــوند. در جلســه ســال 
جدیــدی بــرای دبیرســتانی ها تصویــب شــد و میــزان 
 حضــور دانــش آمــوزان در شــاخه نظــری از ســال آینده
کار و  بــه ۳5 ســاعت و در شــاخه فنــی و حرفــه ای و 

ــید.  ــه رس ــاعت در هفت ــه 4۰ س ــش ب دان

سیری در اخبار

  بی شــک یکــی از مهم تریــن خبرهــای 
سرویس  اجتماعی
بردیا عباس زاده

تأســف بار  خبــر  نــوروز  هرســاله 
تصادفــات نــوروزی اســت. امســال بنــا بــر اعــالم پلیــس 
کام  ــه  راهــور ناجــا ۱47 راننــده خاطــی، ۳89 نفــر را ب
روانــه  را  بیشــتری  بســیار  تعــداد  و  کشــیدند  مــرگ 
گفتــه ســردار تقــی مهــری  کردنــد. بــه  بیمارســتان ها 
تصادفــات  از  درصــد   44 راهــور،  پلیــس  رییــس 
ع واژگونــی بــود  ح از نــو رانندگــی منجــر بــه فــوت و جــر
کــه مهم تریــن علــت آن خســتگی و خــواب آلودگــی و 
کــه بنــا  عــدم توجــه بــه جلــو بــود؛ ایــن درحالــی اســت 
بــر اعــالم ســردار مهــری در  نــوروز امســال، بیــش از ۲۰۰ 
و  شــده اند  قانــون  اعمــال  متخلــف  خــودروی  هــزار 
خ نمــی داد، تعــداد  گــر ایــن اتفــاق ر معلــوم نیســت ا

کشته و زخمی ها به چه نفر می رسید.
   جاده های پرخطر

و  راهنمایــی  پلیــس  ارشــد  مقامــات  اظهــارات  پیــرو 
مشــمول  جــاده ای  تصادفــات  بیشــترین  رانندگــی، 
شــرقی  آذربایجــان  اصفهــان،  فــارس،  اســتان های 
و غربــی، بوشــهر، سیســتان و بلــو چســتان می شــود 

نام بــرده  اســتان های  در  تلفــات  آمــار  واقــع  بــه  و 
شــده؛  گــزارش  کشــور  اســتان های  دیگــر  از  بیــش 
کمتریــن   از ســوی دیگــر اردبیــل، ایــالم و قــم شــاهد 
ــوده اســت. در  کشــور ب ــه فــوت در  تصادفــات منجــر ب
ــردد جــاده ای نیــز، اســتان های البــرز، تهــران  حــوزه ت
گیــالن و مازنــدران، فــارس، خراســان  قــم، قزویــن، 
رضــوی، اصفهــان و خوزســتان در صــدر قــرار دارنــد.

  عوامل تصادف
را یکــی  رانندگــی  راهــور، تعجیــل در  پلیــس  رییــس 
جــاده ای  تصادفــات  بــروز  در  مؤثــر  عوامــل  از  دیگــر 
کــه برخــی از راننــدگان  گونــه ای  عنــوان می کنــد؛ بــه 
خســتگی را نادیــده و جــان خــود را قربانــی و فــدای 

کرده انــد.  زودتــر بــه مقصــد رســیدن 
نکــردن  توجــه  چــپ،  بــه  انحــراف  می افزایــد:  وی 
بــه جلــو، ســبقت غیرمجــاز از دیگــر عوامــل مؤثــر در 
ــی  ــوروز محســوب می شــود و ایــن در حال ــات ن تصادف
ــه  ــتری در مقایس ــراد بیش ــب اف ــر ترتی ــه ه ــه ب ک ــت  اس
گواهینامــه مبــادرت  گذشــته بــه اخــذ  بــا ســال های 
راننــدگان  تکثــر  و  تعــدد  بــه  واقــع  بــه  و  ورزیده انــد 

خودروهــا افــزوده شــده اســت. بــر مبنــای اطالعــات 
گذشــته، ۱ میلیــون و 4۰۰  پلیــس در طــول یکســال 
گــذاری شــده و ۱ میلیــون و 5۰۰  ک  هــزار خــودروی پــال
گواهینامــه شــده اند و بــه  هــزار راننــده موفــق بــه اخــذ 
کــرد  همیــن دلیــل می تــوان اینچنیــن نتیجه گیــری 
کــرده  کــه حجــم ترددهــای جــاده ای افزایــش پیــدا 
ــه نظــر می رســد زیرســاخت ها جــاده ای آن طــور  ــا ب ام

کــه بایــد بــا تقویــت همــراه نشــده اســت.
  فرهنگ رانندگی

ــه  ــد ضریــب احتــرام ب کارشناســان اعتقــاد دارن برخــی 
ــا  قواعــد و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی در مقایســه ب
یافتــه؛  افزایــش  پیــش  از  بیــش  گذشــته  ســال های 
امــا اتفاقــات و رفتارهــای ناخوشــایندی نیــز مشــاهده 

کــه تأمل برانگیــز بــه نظــر می رســد. از حرکــت در  شــده 
ــا  ــا و بزرگراه ه ــی اتوبان ه ــت در برخ ــالف جه ــیر خ مس
کــذب  کــردن مســیر تــا انتشــار اخبــاری  کوتــاه  بــرای 
کمرنــگ پلیــس  ــر حضــور  در فضــای مجــازی مبنــی ب
راننــدگان  کــردن  یــا درخواســت مطلــع  در جاده هــا  
دیگــر بــه حضــور پلیــس در برخــی محورهــا از ســوی 
سرنشــینان وســایل نقلیــه بــرای جلوگیــری از جریمــه 
شــمار  بــه  رفتارهایــی  نمونــه  از  راننــدگان،  دیگــر 
مســئوالن  فزاینــده  توجــه  لــزوم  مؤیــد  کــه  مــی رود 
ــه تقویــت فرهنــگ رانندگــی اســت؛ امــری  ذی ربــط ب
کــه بــا تحقــق آن، بی شــک توفیقــات  بیشــتری در 
کاهــش تلفــات  حــوزه رانندگــی و تــردد وســایل نقلیــه و 

جــاده ای حاصــل خواهــد شــد.

389 ایرانی در تصادفات نوروز جان باختند

رانندگی به سبک ما ایرانی ها

مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
بــا  گشــتی  نیروهــای  برخــورد  از  کشــور  آبخیــزداری  و 
داد.  خبــر  نــوروز  در  کشــور  اســتان   5 در  زمین خــواران 
بــه  بــا توجــه  بــا بیــان اینکــه  ســرهنگ قاســم ســبزعلی 
وضعیــت حفاظتــی امســال، در روزهــای نــوروز مــورد خــاص 

گفــت:  تخریبــی زیســت محیطی نداشــتیم، 
واحــد   ۱5۰۰ از  بیــش  نــوروز  تعطیــالت  در 
کشــور فعــال بــود و  گشــتی در ســطح  ســیار 
گشــت و  بیــش از ۳۰۰۰ نیــرو جهــت انجــام 
کــه بــه  گرفتــه شــد  کار  کنتــرل تخلفــات بــه 
صــورت شــبانه روزی فعالیــت داشــتند. وی 
چندیــن  نــوروزی  تعطیــالت  در  اظهارکــرد: 

فقــره تخلــف در حــوزه تصرفــات غیرمجــاز زمین خــواری 
و  مازنــدران  قزویــن،  رضــوی،  خراســان  اســتان های  در 
کــه بــه محــض  چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــده بــود 
گشــتی برخــورد قانونــی الزم را انجــام  وقــوع، نیروهــای 

دادنــد. 

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا ضمــن اشــاره 
مازنــدران در  و  گیــالن  اســتان های  وقــوع حریــق در  بــه 
گفــت: ایــن آتــش ســوزی ها، جزیــی بودنــد  روزهــای نــوروز 
کــه بــه محــض وقــوع بــا حضــور عوامــل در محــل، خامــوش 
گردشــگران طبیعــت بودنــد  شــدند. عامــل آتش ســوزی ها، 
کــه بــا وجــود همــه تذکــرات بــا بی توجهی هــا 
ایجــاد  باعــث  خــود  ســهل انگاری های  و 
حفاظــت  یــگان  فرمانــده  شــدند.  حریــق 
کــد  ســازمان جنگل هــا بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــا  جنگل هــا  ســازمان  ارتباطــی  پــل   ۱5۰4
کــد ۱54۰ پــل ارتباطــی  گفــت:  مــردم اســت، 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ارتبــاط 
کــد ۱۳۱ محــور  ــا مســایل حیــات وحــش و شــکار اســت و  ب
امــور  در  تخلفــات  بــرای  اراضــی  امــور  ســازمان  ارتباطــی 
کــه شــهروندان از  کاربــری زمین هاســت  اراضــی و تغییــر 
کشــور  طریــق ایــن شــماره تماس هــا می تواننــد در سراســر 

تخلفــات را بــه ایــن ســازمان ها اطــالع دهنــد.

پدیده ای به نام زمین خواران نوروزی
گذشــته  ســال  اول  مــاه   9 در  می دهــد  نشــان   آمارهــا 
9۰۰ والدت و فرزنــدآوری در میــان مــردان بــاالی 7۰ 
خ داده و همچنیــن 8 هــزار ازدواج در زنــان و  ســال ر
مــردان بــاالی ۶۰ ســال نیــز بــه ثبــت رســیده اســت. 
باعــث  امکانــات  و  زندگــی  بــه  امیــد  ســن  افزایــش 

ســالمند  افــراد  میــان  در  ازدواج  افزایــش 
اســت؛  شــده  پیرزن هــا  و  پیرمردهــا  و 
کــه آمــار ثبــت احــوال نشــان  بــه طــوری 
ازدواج  گذشــته  ســال  در  کــه  می دهــد 
ازدواج  آمارهــای  از  درصــدی  افــراد  ایــن 
در تمامــی ســنین را بــه خــود اختصــاص 
کــه البتــه شــاید تعــداد آن هــا  داده اســت 

کــم باشــد، امــا بــاز هــم نشــان دهنده امیــد و زندگــی و 
کبــر محــزون  ســالمت در میــان ایــن افــراد اســت. علــی ا
کل دفتــر آمــار و اطالعــات جمعیتــی و مهاجــرت  مدیــر 
ــا  ــگار مهــر ب ــا خبرن ــو ب گفت وگ ســازمان ثبــت احــوال در 
کــه در  بیــان ایــن مطلــب افــزود: نکتــه جالــب توجهــی 
کــه 9۰۰ والدت در  میــان آمارهــا وجــود دارد ایــن اســت 

ســال 94 مربــوط بــه پــدران بــاالی 7۰ ســال اســت. 
 ۲47 بــا  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  گفــت:  وی 
بــه  مربــوط  والدت هــای  کل  درصــد   ۲7.4 والدت، 
کشــور را بــه خــود اختصــاص  کل  پــدران ایــن ســن در 
بــا 9۱  از آن نیــز خراســان رضــوی  داده اســت و پــس 
در  والدت   ۶9 بــا  خوزســتان  و  والدت 

گرفته انــد.  قــرار  بعــدی  رتبه هــای 
مدیــر کل دفتــر آمار و اطالعــات جمعیتی و 
مهاجــرت ســازمان ثبــت احــوال همچنیــن 
ــاال  ــه ب ــال ب ــادران 49 س ــدآوری م ــه فرزن ب
ــورد والدت در  ــت: ۲۰9 م گف ــرد و  ک ــاره  اش
کــه  9 ماهــه ســال قبــل بــه ثبــت رســیده 
میانگیــن ســنی مــادران بیــش از 49 ســال بــوده اســت. 
گفــت:  نیــز  بــاالی ۶۰ ســال  افــراد  ازدواج  وی دربــاره 
ازدواج در 9 ماهــه ســال 94  هــزار و ۲4۰  کل 5۲۰   از 
7 هــزار و 8۶8 مــورد مربــوط بــه مــردان بــاالی ۶۰ ســال 
و هــزار و ۱74 مــورد نیــز مربــوط بــه زنــان بــاالی ۶۰ ســال 

کــه در دفاتــر رســمی بــه ثبــت رســیده اســت. بــوده 

7اجتمـــاعـــی دوشنبـــــه  16 فروردین ماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 121ازدواج ۸ هزار فرد باالی 60 سال در ... ســـــال دوم       ݡسݒ

کشور ازدواج ۸ هزار فرد باالی 60 سال در 
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7
ک 115  الدوله  رکن  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  پور  جوادی  محسن  آقای   .54

وزی بن زهرا پ 19 انقالب ک پیر
55. آقای عباس رشید شبانکاره به نشانی مشهد جاده قدیم قوچان بلوار توس توس 

46 پ 29
56. آقای حسن الماسی به نشانی شهرستان اصفهان خ جی ک درمانگاه سیدالشهدا 

ک افسانه پ 22
وش ک دشت گل مجتمع  57. آقای جلیل سنمار به نشانی شهرستان اصفهان خ سر

فرشته واحد 9
58. آقای بهنام اقبالی به نشانی شهرستان اصفهان هشت بهشت شرقی کنار گذر 

اتوبان ش صیاد شیرازی ک 57 پ 26
59. اقای رمضان رحیمی به نشانی شهرستان اصفهان خ جی ارغوانیه ارغوان 29 

پ 75
60. آقای اکبر موسوی نژاد به نشانی برازجان چهار راه امار خ ش باهنر ک نیوشا

پارک  همدانیان  خ  جی  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  زاده  رفیع  علی  آقای   .61
مطهری پ 73

62. اقای محمد سراجان به نشانی شهرستان اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی ک 
14 پ 66

از  بعد  برازنده  کاوه  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  مسقطیان  فاطمه  خانم   .63
ل دوم وشی بن نیلوفر 13 پ 287 سمت چپ منز وی پیتزا فر وبر آپارتمان بهاران ر

64. اقای محمدعلی مرادی به نشانی سمنان خ گلستان خ فرهنگ الدن اول شرقی 
پ 45

65. آقای باقر نوربخش به نشانی شهرستان اصفهان خ میر ک ش زمانی ک جهانگیر 
پ 94 )یا 6(

66. آقای کیانوش طاهری به نشانی شهرستان اصفهان خ غرضی کوی شکوفه )اول 
بلوار شکوفه(

امالک  بنگاه  ود  ر لب  شمالی  شریعتی  خ  زاهدان  نشانی  به  عرب  سمیه  خانم   .67
معتمد پ 114

ک  مهدیه  خ  جی  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  جوانبخت  محمدجواد  آقای   .68
ل سمت چپ محمدی خ خیبر فرعی 2 آخرین منز

69. آقای مسعود نساج پور به نشانی شهرستان اصفهان بلوار آیینه خانه مجتمع 
مسکونی ارگ ط 6 ش 29

70.آقای امین گلشیرازی به نشانی شهرستان اصفهان خ میرداماد کوی بهادرخان 
نبش ک ثقه االسالم پ 98

به نشانی شهرستان اصفهان هشت بهشت غربی ک  زاده  بقولی  آقای حسن   .71
شیخ علیخان ک مهتاب پ 2 واحد 7

رند کرمان سه راهی ابوذر ک نشاط فرعی  72. آقای شیرعلی جمالی زاده به نشانی ز
ل آخر سمت چپ اول منز

رگمهر ک مستوفی پ 58 73. آقای هادی سجادی به نشانی شهرستان اصفهان خ بز
وشن  74. خانم مریم جوهریان به نشانی شهرستان اصفهان خ مشتاق نبش ک ر

جنب پ 5
خ  بعثت  بلوار  چمران  اتوبان  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  رفیعی  رضا  آقای   .75

وی ک صاحب الزمان  وبر اندیشه ر

76. خانم افسانه موذنی به نشانی شهرستان اصفهان خ توحید شمالی کوی کیارش 
پ 9

77. آقای محسن اشرفی به نشانی شهرستان اصفهان سپاهان شهر خ بهمن مجتمع 
نور واحد 8

78. آقای سعید زمانی به نشانی شهرستان اصفهان خ کمال اسماعیل ک طباطبایی 
مجتمع آدینه واحد 5

ونده  رسی محتویات پر خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به   گردشکار: دادگاه با بر
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
ریحانه  وکالت  با  احمد  فضل  زند  فر غالمی  وس  سیر خواهان  دعوی  خصوص  در 
بیدرام بطرفیت خواندگان 1. محمدمهدی کوچک زاده 2. ابراهیم ادریسی  3. افسانه 
موذنی  4. حبیب جوانمردی  5. وحید حاج شفیعی  6. محمد علی مرادی 7. سپیده 
افشاری  8. علی مظاهری   9. محمدرضا اسالمیه  10. مصطفی شریفی   11. علی 
 .15 امیرامجدی   مریم   .14 سیامک   میثم   .13 نژاد  مرتضوی  مهدی   .12 رحمتی  
محمدرضا ذاکری 16. علی بهاریان  17. داود یاوری  18. فاطمه جدیدی   19. حسینعلی 
وئی  20. محمد رحیم اثنی عشری  21. الهام باقری   22. شرعلی جمالی زاده   شهباز گهر
23. سمیه عرب  24. محمود بافنده 25. حسن بقولی زاده 26. سعید زمانی  27. مهین 
داوری  28. فرید هوشمند  29. مهدی شفیعی  30. میالد موالیی 31. اکبر موسوی 
نژاد  32. فاطمه مسقطیان  33. بهنام اقبالی  34. پیمان رجب پور  35. محسن 
اشرفی  36. رضا رفیعی  37. محمد جواد نیکبخت  38. محمد حسین سیفی  39. 
محمود نیک نام  40. داود غیور 41. خیراله مینایی  42. محسن جوادی پور  43. محمد 
وزبهانی  46. رسول شفیعی  47.  ابراهیم موحد 45. رضا زینعلی ر محمودی  44. 
وغی 49. علی رفیع زاده  50. عباس شفیعی  51. مریم  جلیل سمنار  48. محمود فر
السادات هاشمی کیا  52. مسعود رضا زادگان  53. حامد فرح آبادی  54. محسن 
 .58 امیری   اکبر  علی   .57 ای   قلعه  حسن   .56 شبانک   رشید  عباس   .55 بتویی 
منصور همتی نیا  59. مهدی مس چیان  60. محمد سراجان  61. محمدتقی قدیمی 
62. هادی سجادی  63. کیانوش طاهری 64. مریم جوهریان  65. رمضان دهقان  
66. امین گلشیرازی  67. مسعود شرف 68. محمدرضا شاکر 69. حسین محمدی 
وشن زاده  73. منصور براتی  74.  70. مسعود نساج پور 71. احمد امامی  72. علی ر
حسن الماسی  75. محسن حاج اکبری  76. باقر نوربخش  77. عزت قربانی  78. 
رمضان رحیمی  و 79. محمد علی شیرازی و بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به 
محتویات  به  نظر  شعبه  این  از  صادره   1388/12/26 ـ   880 ـ   1867 شماره  دادنامه 
ونده، شرح دادخواست خواهان، استشهادیه تنظیمی ضمیمه دادخواست اینکه  پر
حدود هفت سال است که خواهان بلحاظ عدم توانایی در پرداخت محکوم به مذکور 
حضور  عدم  و  خواندگان  از  بعضی  گذشت  و  رضای  اعالم  به  نظر  و  است  زندانی 
سایر خواندگان علیرغم ابالغ در جلسه دادرسی جهت دفاع و نظر به پاسخ استعالم 
از اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود در  انجام شده 
ونده دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 6، 7 ، 10 ، 11 قانون نحوه ی  پر
اجرای محکومیت های مالی مصوب 1392 حکم به تقسیط محکوم به دادنامه مذکور 
از قرار بدوًا پرداخت یک درصد آن و سپس و ماهیانه به پرداخت پنج میلیون ریال تا 
استهالک کامل آن در حق خواندگان صادر و اعالم می دارد. رای صادره نسبت به 
وز  خواندگان ردیف 5، 11، 12، 20، 27، 60، 72 و 76 حضوری محسوب و ظرف 20 ر
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان و نسبت به سایر 
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه  خواندگان غیابی محسوب و ظرف 20 ر

 می باشد.
رئیس شعبه 116 دادگاه کیفری دو اصفهانـ  احمدرضا نجفی
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

خواص درمانی عدس
بیــن  در  پرمصــرف  موادغذایــی  از  یکــی  عــدس 
مــردم منطقــه خاورمیانــه اســت. عــدس هــم مــزه 
کــردن آن  خوبــی دارد، هــم ارزان اســت و هــم آمــاده 
کارشناســان تغذیــه، عــدس یکــی  گفتــه  آســان. بــه 
کم چربــی بــرای  از بهتریــن راه هــای تامیــن پروتئیــن 
کــه سرشــار از مــواد معدنــی، ویتامین هــا  بــدن ماســت 
آن  روزانــه  خــوردن  و  اســت  فیبــر  و  کســیدان  آنتی ا
می توانــد بــه تقویــت و بهبــود قــوای جســمانی مــا 
منجــر شــود. روزنامــه مصــری »الیــوم الســابع«، روز 
ح خــواص  یکشــنبه 27 مــارس در مقالــه ای بــه شــر
بــه طــور  بــه طــور عــام و عــدس  درمانــی حبوبــات 
کــه بــه خاطــر هضــم  کــرد  کیــد  خــاص، پرداخــت و تا
روزانــه  خــوردن  عــدس،  پروتئیــن  و  آهــن  و  آســان 
جلــوی  و  می کنــد  کمــک  بــدن  عملکــرد  بــه  آن 
گــزارش  ایــن  در  را می گیــرد.  بیماری هــای عفونــی 
کــه بــه صــورت روزانــه  4 خاصیــت درمانــی عــدس 
خــورده شــود، آمــده اســت: 1- عــدس بهتریــن منبــع 
گوشــت  کلســترول مضــر ماننــد  کــه  پروتئیــن اســت 
قرمــز نــدارد و بــه همیــن دلیــل باعــث مــرگ ناشــی از 
ســرطان و بیمــاری قلبــی نمی شــود. 2- فیبــر موجــود 
جلــوی  و  می کنــد  آســان  را  غــذا  هضــم  عــدس  در 
بــزرگ  روده  ســرطان  خطــر  و  می گیــرد  را  یبوســت 
بــه خاطــر مقادیــر  کاهــش می دهــد. 3- عــدس  را 
کار  ــت و  ــب را تقوی ــوم قل ــید و منیزی ــک اس ــاد فولی زی
رگ هــا را آســان می کنــد، جلــوی بیماری هــای قلبــی 
ــان خــون را بهبــود می بخشــد. 4-  ــرد و جری را می گی
خــوردن روزانــه یــک فنجــان عــدس آهــن بــدن را 
کاهــش می دهــد  کم خونــی را  تامیــن می کنــد، خطــر 

و باعــث تقویــت تمرکــز می شــود.

چرا خانم ها بیشتر به خواب
 نیاز دارند؟

تاییــد  انگلیــس  در  الفبــراری  دانشــگاه  محققــان 
کــه خانم هــا بــرای اینکــه بتواننــد عملکــردی  کردنــد 
بــه  نیــاز  مردهــا  از  بیشــتر  باشــند،  داشــته  طبیعــی 
خوابیــدن دارنــد؛ امــا دلیلــش شــاید زیــاد بــرای آقایــان 
خوشــایند نباشــد: مغــز خانم هــا در طــول روز بیشــتر 
دوبــاره  بــرای  یعنــی  ایــن  و  می کنــد  کار  آقایــان  از 
گرفتــن بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد. بــه  انــرژی 
کیمیــای وطــن، بــر اســاس ایــن تحقیقــات  گــزارش 
روی  می تواننــد  و  اســت  پیچیده تــر  خانم هــا  مغــز 
کار بــا هــم تمرکــز داشــته باشــند )یــک خانــم  چندیــن 
در حــال رانندگــی دربــاره مهمانــی دیشــب صحبــت 
یــک  کفش هــای  بــه  لحظــه  همــان  در  و  می کنــد 
کــه از رنگــش خوشــش آمــده نیــز دقــت دارد؛  عابــر 
گذشــت!(  کــه می خــورد نبایــد  البتــه از شــیرینی هــم 
و در عیــن حــال نســبت بــه موقعیت هــای مختلــف 
انعطــاف و پاســخی مناســب داشــته باشــند. فقــط 
کمبــود خــواب تهدیــد بزرگــی  کــه  مشــکل اینجاســت 
بــرای سالمتی شــان بــه حســاب می آیــد و متاســفانه 
کــم می خوابنــد. راه حــل چیســت؟  بیشــتر خانم هــا 
هــر وقــت خســته هســتید بــه رختخــواب برویــد و هــر 
کردیــد، بیــرون بیاییــد. کامــال اســتراحت  کــه  زمــان 

عسل برای نوزادان سم است
کــه  اســت  جــدی  فلج کننــده  بیمــاری  یــک  بوتولیســم 
کلســتریدیوم بوتولینــوم  کتــری  توســط ســم حاصــل از با
کارشــناس بهداشــت  ایجاد می شــود. حســین عبدالعزیزی 
کــودکان  مــواد غذایــی بــا بیــان اینکــه خــوردن عســل بــرای 
گفــت:  زیــر یــک ســال احتمــال خطــر مــرگ را در پــی دارد، 
بوتولیســم یــک بیمــاری فلج کننــده جــدی و نــادر اســت 
کلســتریدیوم بوتولینــوم  کتــری  کــه توســط ســم حاصــل از با
فلــج  باعــث  کــه  کتری هایــی  با از  می شــود.  ایجــاد 
می تــوان  را  بوتولینــوم  کلســتریدیوم  کتــری  با می شــود، 
میلــه ای  کتــری  با بوتولینــوم،  کلســتریدیوم  بــرد.  نــام 
کســیژن )بی هــوازی(  کــم ا ــه در وضعیــت  ک شــکلی اســت 
کتــری در مــواد  بهتــر رشــد می کنــد. وی ادامــه داد: ایــن با
کــه به انــدازه  کنســروی  کی هــای  غذایــی، حتــی در خورا
ک و رســوبات  ــد و همچنیــن در خــا کافــی حــرارت ندیده ان
 دریایــی یافــت می شــود. بــا خــوردن مــواد غذایــی آلــوده
کتــری از زخــم پوســتی  ک آلــوده  یــا ورود با استنشــاق خا

فــرد دچــار عالیــم بیمــاری می شــود.

گوشی های همراه با بدن ما 
چه می کنند؟

بــه  فراوانــی  آســیب های  همــراه  گوشــی های  امــواج 
گاهــی، می تــوان  کــه بــا افزایــش آ ســالمتی افــراد می رســاند 
بــه حداقــل رســاند. پیشــرفت علــم و  را  آســیب ها  ایــن 
از  بســیاری  بــر  کــه  مثبتــی  تاثیــرات  بــر  عــالوه  فنــاوری 
ابعــاد زندگــی انســان دارد، آســیب ها و لطمه هــای شــایان 
توجهــی را بــه ســالمتی افــراد وارد می کنــد. بســیاری افــراد 
ایــن  از  مــداوم و طوالنی مــدت  اســتفاده  کــه  نمی داننــد 
جبران ناپذیــری  صدمــات  می توانــد  ارتباطــی  وســایل 
کنــد. میــزان جــذب امواجــی  را بــه ســالمتی آن هــا وارد 
گــوش می آیــد، بــا توجــه  کــه از تلفــن همــراه بــه ســمت 
گــوش متفــاوت اســت؛  بــه فاصلــه بیــن ایــن وســیله و 
کلــی بســیاری از ایــن امــواج را بافــت مغــز و  امــا بــه طــور 
ــه  ــا وجــود اینکــه حفــظ فاصل جمجمــه جــذب می کنــد. ب
گــوش می توانــد ایــن آســیب ها  مناســب ایــن وســایل از 
از  مکــرر  اســتفاده  صــورت  در  امــا  دهــد،  کمی کاهــش  را 
می شــوند.  مزمــن  و  نهادینــه  آســیب ها  وســایل  ایــن 
امــواج الکترومغناطیســی آثــار مخربــی بــر روی ســلول ها 
منجــر  و  می گــذارد  ضعیــف  ســلول های  خصــوص  بــه 
ــور  ــرطان، توم ــه س ــا از جمل ــیاری از بیماری ه ــروز بس ــه ب ب
کلیــوی و  ام اس، لوســمی، اختــالالت قلبــی، مشــکالت 

می شــود. افــراد  در  خونــی  بیماری هــای 

گوناگون

دستگیری ۱۰ نفر 
از اراذل و اوباش پایتخت

فرمانــده انتظامی شــرق اســتان تهــران از دســتگیری 
پلیــس  توســط  ورامیــن  در  اوبــاش  و  اراذل  از  تــن   1۰
بــه  اشــاره  بــا  ناظــری  خبــر داد. ســرهنگ عبدالرضــا 
اوبــاش  و  اراذل  بــا  برخــورد  بــرای  پلیــس  ح هــای  طر
اظهــار داشــت: ارتقــای امنیــت اجتماعــی و برخــورد بــا 
مخــالن نظــم و امنیــت عمومــی،  یکــی از رســالت های 
خطیــر پلیــس اســت. فرمانــده انتظامی شــرق اســتان 
کــه آرامــش  کســانی  تهــران افــزود: پلیــس در برخــورد بــا 
و امنیــت مــردم را نشــانه رفته انــد، قاطــع  و اقدامــات 
اخیــر پلیــس نیــز نشــان دهنــده عــزم نیــروی انتظامــی 
 اســت. وی ادامــه داد: در یکــی از تالش هــای پلیــس 
کــه در ورامیــن  در برخــورد بــا اراذل و اوبــاش، 1۰ نفــری 
دیــار  ایــن  مــردم متدیــن  بــرای  بــه مزاحمــت  اقــدام 
می کردنــد، دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند. ســرهنگ 
گفــت: ایــن اراذل و اوبــاش اقــدام بــه خریــد  ناظــری 
ــکایت  ــب ش ــه موج ک ــد  ــدر می کردن ــواد مخ ــروش م و ف
کــه  اهالــی یکــی از محله هــای شهرســتان ورامیــن شــد 
در جریــان دســتگیری ایــن اراذل، هفــت قبضــه ســالح 

ــد. ــط ش کشــف و ضب ــواد مخــدر  ــداری م ــرد و مق س

نجات خانواده چهار نفره 
از دست قاتل خاموش

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهر تهــران از نجــات 
گازگرفتگــی خبــر  خانــواده 4 نفــره از مــرگ حتمی بــر اثــر 
داد. جــالل ملکــی افــزود: در ســاعت 3 و 36 دقیقــه 
ــه  کلهــر ب ــان  گازگرفتگــی در خیاب ــه  بامــداد امــروز حادث
مامــوران  و  اعــالم  تهــران  شــهر  آتش نشــانی  ســامانه 
ایــن  شــدند.  اعــزام  حادثــه  محــل  بــه   52 ایســتگاه 
یــک ســاختمان چهــار طبقــه  گازگرفتگــی در   حادثــه 
8 واحــدی و در طبقــه دوم آن رویــداد. در ایــن واحــد 
6۰ متــری خانــواده ای چهــار نفــره زندگــی می کردنــد کــه 
ــدند. وی  ــی ش گازگرفتگ ــار  ــه دچ ــن حادث ــی در ای همگ
ادامــه داد: بــا حضــور آتش نشــانان در محــل حادثــه 
آتش نشــانان  رســیدن  از  پیــش  کــه  شــد  مشــاهده 
بــا  و  کــرده  بــاز  را  منــزل  در  خانــواده  ایــن  بســتگان 
در  شــدند.  مواجــه  خانــواده  ایــن  بی حــال  وضعیــت 
ایــن حادثــه یــک آقــای 34 ســاله، خانــم 32 ســاله و 
دو دختــر بچــه 3 ســاله بــر اثــر انتشــار گازهــای منوکســید 
کــز  کــه بالفاصلــه بــه مرا کربــن دچــار مســمومیت شــدند 
درمانــی منتقــل شــدند. وی روشــن بــودن آبگرمکــن 
ــا بســته بــودن  دیــواری و اســتفاده از شــومینه همــراه ب

تمامــی  در و پنجره هــا را علــت ایــن حادثــه خوانــد.

ازدواج کن، اقامت کویت بگیر!
پایــگاه خبــری اخبارالســاعه امــارات نوشــت: بــا زنــان 
و  کــن  ازدواج  )فــارس(  خلیــج  کشــورهای  مطلقــه 

کــن.  دریافــت  اقامــت 
ــت در  ــت آوردن اقام ــه دس ــت: ب ــر آمــده اس ــن خب در ای
کشــورهای عربــی بســیار ســخت اســت و ایــن امــر  همــه 

ــد.  کویــت را آســان نمای ــد دریافــت اقامــت در  می توان
کفالتــی  ایــن پایــگاه خبــری در تشــریح موضــوع ازدواج 

نوشــت:
مبلغــی  اول  نــوع  در  اســت؛  نــوع  بــر دو  ازدواج  ایــن   
در  و  گرفتــه می شــود  نظــر  در  مهریــه زن  عنــوان  بــه 
صــورت  خارجــی  شــخص  بــا  ازدواج  کــه  دوم  نــوع 
می گیــرد بــر ســر مبلــغ معینــی بــه عنــوان مهریــه توافــق 
عملیــات  انجــام  بــه  مبلــغ  دریافــت  ولــی  می شــود؛ 
کــه موضــوع  اقامــت مشــروط می شــود تــا در صورتــی 
مــرد  بــه  شــده  توافــق  مبلــغ  نشــود،  حــل  اقامــت 
کویــت  رســمی   آمارهــای  براســاس  شــود.   برگردانــده 
کشــور مجــرد  35 درصــد زنــان بــاالی 35 ســال در ایــن 

 هستند.
در  قبــل  ســال های  کویــت  مجلــس  نماینــده  یــک   
خواســتار  مجــرد،  زنــان  معضــل  حــل  بــرای  طرحــی 
صــدور قانونــی بــرای امــکان ورود »همســران زیبــاروی« 
کشــورهای اســالمی  و بــا ویژگی هــای خــاص بــرای  از 

کویتــی شــده بــود.  زنــان 
آنچــه  بــه  بخشــیدن  پایــان  بــرای  کویــت  مجلــس 
»بحــران زنــان مجــرد« نامیــده شــده در ســال های قبــل 
کــه بــر اســاس آن، دولــت  پیشــنهادی را ارایــه داده بــود 
ــراش  ــد ف ــه تجدی ک ــانی  کس ــه  ــد ب ــف می ش ــت مکل کوی

کنــد. کننــد، مبلــغ 15۰۰۰ دالر جایــزه پرداخــت 

بریدن سر دختر 3ساله با ساطور
یــک مــرد ســنگدل در یکــی از خیابان هــای پایتخــت 
ــاطور  ــا س ــاله ای را ب ــر دختربچه3س ــه، س ــوان، تایپ تای
ــادرش  ــاله ای را از م ــر 3س ــاله دخت ــردی 33 س ــد. م بری
ــا  ــرش را ب ــه س ــی در تایپ ــتگاه متروی ج ایس ــار ــود و خ رب
آشــکارش  جــرم  ارتــکاب  بــا  مــرد  ایــن  بریــد.  ســاطور 
کمــک شــاهدان عینــی توســط پلیــس  در مألعــام بــه 

دســتگیر شــده اســت.
ــه  ــوار دوچرخ ــه س ک ــه را  ــنگدل دختربچ ــل س ــن قات  ای
متــرو  ایســتگاه  بــه  ورود  از  قبــل  مــادرش  از  بــوده 
می ربایــد. مــادر ایــن دختــر بــه روزنامــه تایوانــی اپــل 
ایــن  کــه نخســت تصــور می کــرد  گفتــه اســت  دیلــی 
کمــک بــه آن هــا بــرای رد شــدن از خیابــان  مــرد قصــد 
ایــن  شــوم  قصــد  از  شــدن  مطلــع  بــا  ســپس  دارد؛  را 
کــردن ایــن مــرد داشــته اســت،  جانــی ســعی در دور 
کافــی بــرای غلبــه بــر وی قــوی نبــوده  امــا بــه انــدازه 

 است. 
ــو  ــه زان ــرای ب ــی ب ــاهدان عین ــن از ش همچنیــن چنــد ت
ــق  ــا موف ــتافتند، ام ــک زن ش کم ــه  ــم ب در آوردن مهاج
گنــاه نشــدند.  بــه پیشــگیری از مــرگ ایــن دختــر بــی 
شــده اعــالم  روانــی  بیمــاری  فعــال  مــرد  ایــن   انگیــزه 

 است.

حوادث

ویــن  پزشــکی  دانشــگاه  دانشــمندان  تــازه  تحقیقــات 
درمــان  در  اســتفاده  مــورد  داروی  دو  کــه  داده  نشــان 
زمــان  چشــمگیری  طــور  بــه  می توانــد  خــون  ســرطان 
بقــای بیمــاران در معــرض خطــر را افزایــش دهــد و حتــی 
ســلول  کاشــت  و  شــیمی درمانی  جایگزیــن  آینــده  در 
کــه داروهــای  بنیــادی شــود. ایــن تحقیــق نشــان داد 
کــه در درمــان هدفمنــد  »ایبروتینیــب« و »ایداللیزیــب« 
می گیرنــد  قــرار  اســتفاده  مــورد  مزمــن  لوســمی لنفاوی 
بیمــاران  عمــر  زمــان  چشــمگیری  طــور  بــه  می تواننــد 
ــن  ــای ای ــای بق ــن زم ــد. میانگی ــش دهن ــر را افزای در خط
بیمــاران پــس از دریافــت درمــان اســتاندارد بیــن یــک 
کــه  کــه 8۰ درصــد بیمارانــی  ــی  ــا دو ســال اســت؛ درحال ت
کردنــد، هنــوز پــس از دو ســال  ــد را دریافــت  درمــان جدی
کوچــک  زنــده هســتند. هــر دو دارو شــامل مولکول هــای 
مهارکننــده  بــه  موســوم  مــواد  از  گروهــی  بــه  و  بــوده 
کینــاز تعلــق دارنــد. آن هــا در درمــان ســرطان هدفمنــد 
کــه در آن مســیرهای ســیگنال دهی  اســتفاده می شــوند 
مــاده  دو  هــر  می کننــد.  قطــع  را  ســرطانی  ســلول های 
ایداللیزیــب  داروی  و  کــرده  جلوگیــری  ســلول  رشــد  از 
تاثیــر  متاســتاز  بــرای  ســلول  قابلیــت  بــر  همچنیــن 
ــه  ــون ب ــرطان های خ ــد، س ــان هدفمن ــذارد. در درم می گ
عنــوان یــک سیســتم مــدل بــرای انــواع بســیار مختلــف 
ســرطان اســتفاده می شــوند. از ایــن رو، دانــش بــه دســت 
ســرطان  دانشــمندان  میــان  در  خون شناســی  از  آمــده 
کــه  بســیار مــورد عالقــه اســت. ایــن امــر از آن جهــت اســت 
درمــان هدفمنــد بــر روی ویژگی هــای خــاص مولکولــی 
زیســتی ســلول ســرطان عمــل می کنــد. بــرای تعییــن ایــن 
ویژگی هــا بایــد از بیمــار نمونه گیــری شــود. در صــورت 
کار بایــد  نیــاز بــه آزمایشــات بعــدی در زمــان درمــان، ایــن 
تکــرار شــود. در صــورت وجــود تومــور جامــد، معمــوال بــه 
ــه ایــن  ک ــاز اســت  ــرداری نی ــرای نمونه ب ــل جراحــی ب عم
کار نــه تنهــا بــرای بیمــار تنش زاســت، بلکــه همچنیــن بــا 

روبه روســت. خطراتــی 

درمان جدید سرطان خون 
جایگزین شیمی درمانی

کنتــرل  خشــم  دهیــد  اجــازه  گــر  ا می گوینــد  روان شناســان 
روزبــه روز  بگیــرد،  دســت  در  را  رفتارهایتــان  و  احساســات 
کنتــرل  ــه جــای اینکــه شــما خشــمتان را  ــر می شــود و ب قوی ت

خواهدبــرد!  راه  را  شــما  او  کنیــد، 
احســاس  ایــن  از  درســت  اســتفاده  بــرای  روان شناســان 

می کننــد: پیشــنهاد 
کــه نشــان می دهیــد متناســب بــا  کنشــی  کنیــد وا  1- ســعی 
کشــیدن و  عامــل بــه وجــود آمــدن خشــمتان باشــد: فریــاد 
فحــش دادن بــه زمیــن و زمــان آن هــم وقتــی چنــد دقیقــه 
نمی توانیــد  بدتــر  ایــن  از  یعنــی  رســیده اید،  متــرو  بــه  دیــر 

کنیــد!  ابــراز  را  خشــمتان 
گــر  ا باشــید:  داشــته  درســتی  رفتــار  کنــش،  وا جــای  بــه   -2
کنیــد، بــه جــای  می خواهیــد از خشــمتان بــه درســتی اســتفاده 
کنــش نشــان دهیــد تــا بــه آرامــش  اینکــه صرفــا در مقابــل آن وا
ــاره آن  کنیــد درب برســید و از نظــر روانــی تخلیــه شــوید، ســعی 
حــرف بزنیــد و تغییراتــی را در خودتــان یــا محیــط اطرافتــان بــه 
وجــود بیاوریــد تــا ایــن عامــل بــه خصــوص دیگــر نتوانــد باعــث 

ســرریز شــدن دیــگ حوصلــه شــما شــود. 
کردیــد مشــکلی وجــود دارد  3- بــه محــض اینکــه احســاس 
دهیــد:  نشــان  را  احساســتان  می کنــد،  خشــمگینتان  کــه 
ــاره اش حــرف بزنــم«  گفتــن »نمی خواهــم درب ــا  خشــمتان را ب
نیســتم«؛  عصبانــی  اصــال  »مــن  نگوییــد  و  نکنیــد  ســرکوب 

نــدارد.  فایــده ای  انــکار احساســتان  چــون 
کامــل  4- پذیرفتــن و بخشــیدن را بیاموزیــد: زندگــی هرگــز 
زندگی تــان  می خواهیــد  چقــدر  کــه  نیســت  مهــم  نیســت. 
از  شــدن  منفجــر  چــون  بــرود؛  پیــش  عادالنــه  و  خــوب 
عصبانیــت هیــچ وقــت باعــث نمی شــود راه حــل خوبــی بــرای 

کنیــد. پیــدا  مشــکالت 
ناراحتی هــای  می شــود  باعــث  کــه  را  مضــری  افــکار   -5  
کنیــد: خودتــان  کوچــک بــه خشــم تبدیــل شــوند، شناســایی 
کنــار  کــه در همــه موقعیت هــای زندگــی در  را عــادت دهیــد 
نــکات منفــی، نــکات مثبــت را هــم ببینیــد و در نظــر داشــته 

باشــید.

 چطور خشم خود 
کنیم؟ کنترل  را 

بنیــادی ســلول های  از  اســتفاده  بــا  ژاپنــی   دانشــمندان 
غــدد  شــامل  کــه  دادنــد  پــرورش  را  مصنوعــی  پوســت  یــک 
درمــان  بــرای  می توانــد  و  موســت  فولیکول هــای  و  عــرق 
حیوانــات  جایگزیــن  و  شــود  اســتفاده  ســوختگی  قربانیــان 
بــرای آزمایــش مــواد شــیمیایی باشــد. تالش هــای قبلــی بــرای 
بــا موفقیت هــای چندانــی همــراه  توســعه پوســت مصنوعــی 
نبــوده و پوســت های تولیــد شــده دارای محدودیت هایــی از 
جملــه فقــدان فولیکــول و غــدد عــرق بودنــد. در نهایــت یــک 
تیــم تحقیقاتــی از مرکــز زیســت شناســی تکوینــی ریکــن، بــه 
همــراه تعــدادی دیگــر از محققــان ژاپنــی، بــه طــور مشــترک 
کــرده و موفــق  بــر محدودیت هــای روش هــای پیشــین غلبــه 
بــه  نزدیکــی  بســیار  شــباهت  کــه  شــدند  پوســتی  تولیــد  بــه 
ــت  ــن پوس ــاد ای ــرای ایج ــان ب ــی دارد. محقق ــای طبیع بافت ه

گرفتــه و از مــواد شــیمیایی  مصنوعــی، ســلول ها را از موش هــا 
بــرای تبدیــل آن هــا بــه ســلول های پرتــوان القایــی )ســلول های 
ــل  ــدن تبدی ــلولی در ب ع س ــو ــر ن ــه ه ــد ب ــه می توان ک ــزی  نامتمای
توســط  آن  از  پــس  ســلول ها  ایــن  کردنــد.  اســتفاده  شــود( 
بازآفرینــی محیــط شــیمیایی پوســت، بــه ســلول های پوســت 
تبدیــل شــدند. بــرای ایجــاد قابلیــت مدنظــر، دســته هایی از 
ایــن ســلول ها بــرای تکــرار پوســت واقعــی از جملــه اپیــدرم، درم 
و الیــه چربــی زیــر پوســتی تولیــد شــدند. پــس از اینکــه بافت هــا 
بــر روی پوســت  بالــغ و متمایــز شــدند، دانشــمندان آن هــا را 
تــا بــه طــور طبیعــی رشــد کردنــد   مــوش زنــده بی مــو منتقــل 

کنند.   
ــا موفقیــت اتصــاالت عــادی  ایــن پوســت مصنوعــی توانســت ب
و  کنــد  برقــرار  را  اطــراف  بافت هــای  و  عضالنــی  اعصــاب  بــا 

عملکــرد طبیعــی از جملــه رشــد مــو را داشــته باشــد.
گــر چــه تولیــد ایــن پوســت بــرای دانشــمندان موفقیــت بزرگــی   ا
مشــکالت  بــا  هــم  هنــوز  محققــان  امــا  می شــود،  محســوب 
جدیــد  بافــت  مثــال،  عنــوان  بــه  هســتند.  روبــه رو  متعــددی 
توانایــی  امــا  رشــته های عصبــی متصــل شــود،  بــه  می توانــد 
یــک  می توانــد  ایــن  کــه  نــدارد  را  آن هــا  آوردن  وجــود  بــه 
ــه آســیب عصبــی شــدید باشــد.  ــرای بیمــاران مبتــال ب مشــکل ب
کــه بــر روی ایــن پوســت رشــد می کننــد  همچنیــن، موهایــی 
کــه در ســایر نقــاط بــدن وجــود دارد  پیونــد همیشــه بــا پوســتی 
ــر روی  کــه ب هم خوانــی نــدارد. در برخــی مــوارد مشــاهده شــده 
پوســت موش هایــی بــا موهــای ســفید، موهایــی بــه رنــگ ســیاه 
رشــد می کنــد. جزییــات ایــن پژوهــش در حــال حاضــر در مجلــه 

Science Advances منتشر شده است. 

 با پوست مصنوعی 
صاحب مو شوید

تمدن هــای فرازمینــی در 
صــورت وجــود می تواننــد 
زمیــن  کنان  ســا بــرای 
ک باشــند و حــاال  خطرنــا
دو اخترشــناس پیشــنهاد 
بــرای  لیــزر  از  اســتفاده 
زمیــن  کــردن  پنهــان 
دو  کرده انــد.  ارایــه  را 
اخترشــناس در دانشــگاه 
کلمبیــا پیشــنهاد داده انــد 
احتمــال  بایــد  بشــر  کــه 
هوشــمند  حیــات  وجــود 

بــرای مصــون  و  بگیــرد  جــدی  را  فرازمینــی 
کنان آن از خطــرات  نــگاه داشــتن زمیــن و ســا
جــدی اقدامــی   بــه  دســت  آن هــا   احتمالــی 

 بزند.
ایــن دو اخترشــناس اســتفاده از لیــزر بــرای 
کــردن زمیــن از تیــررس مشــاهدات  مخفــی 
تمدن هــای فرازمینــی را بــه عنــوان اقدامــی 

کرده انــد. معرفــی   کارآمــد 
 آن هــا پیشــنهاد خبرســاز خــود را در مقالــه ای 
 Royal Astronomical ژورنــال  در  کــه 

کرده انــد. ح  مطــر شــده  منتشــر   Society
دانشــمندان  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
اســتفان هاوکینگ  نظیــر  شــده ای  شــناخته 
فرازمینــی  هــوش  کــه  خطراتــی  بــه  نســبت 
ــت  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــر ب ــده بش ــرای آین ب

داده انــد. هشــدار 
وجــود  نبایــد  مــا  کــه  معتقدنــد  آن هــا   
کیهــان کنــار  و  گوشــه  اطــالع  بــه  را   خــود 

 برسانیم.

برخــی  اســاس  ایــن  بــر 
کــه  همچنــان  معتقدنــد 
تــا  می کنیــم  تــالش  مــا 
هــوش  از  احتمالــی  ردی 
کنیــم  پیــدا  فرازمینــی 
عالــم  از  گوشــه ای  در 
نیــز  ناشــناخته  تمدنــی 
تجهیزاتــی  از  اســتفاده  بــا 
اســتفاده  مــا  آنچــه  مشــابه 
یافتــن  درصــدد  می کنیــم، 
باشــد. دیگــر  تمدن هــای 
اخترشــناس  دو  ایــن 
در  کــه  شــیوه ای  هماننــد  کــه  معتقدنــد 
ســیارات  شناســایی  بــرای  کپلــر  مأموریــت 
اســت  شــده  گرفتــه  کار  بــه  زمیــن   مشــابه 
همیــن  در  کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن 
کیهــان  زمــان تــالش مشــابهی در آن ســوی 
در دســت انجــام باشــد و بــا توجــه بــه ایــن 
ســیاره  هــزار  یــک  از  بیــش  کــه  واقعیــت 
کپلــر  از ماموریــت  اســتفاده  بــا  زمیــن  شــبیه 
اقدامــی  پیشــگیرانه  بایــد  شــده،  شناســایی 
انجــام داد و اســتفاده از لیــزر جهــت مخفــی 
مهم تریــن  از  یکــی  زمیــن  داشــتن  نــگاه 

آن هاســت.
ایــن اخترشناســان در پیشــنهاد خــود اعــالم 
کــه تابــش مســتمر لیــزر 3۰ مگاواتــی  کرده انــد 
کافــی  ســال  هــر  در  ســاعت   1۰ مــدت  بــه 
کننده  افشــا ســیگنال های  تــا  بــود  خواهــد 
تمدن هــای  بــرای  را  زمیــن  وجــود 
نابــود  مرئــی  نــور  در  حداقــل   بیگانــه 

کند.

مبارزه با موجودات فضایی

مسجد تاریخی نو در شهرستان شهرضا-  اصفهان

حادثه اتمی چرنوبیل
هســته ای  حادثــه  چرنوبیــل  اتمــی  حادثــه 
کــه در روز 6 اردیبهشــت 1365  فاجعه بــاری بــود 
در  چرنوبیــل  نیــروگاه  در   )1۹86 آوریــل   26(
کتــور  خ داد. انفجــار و آتش ســوزی در رآ اوکرایــن ر
ــواد  ــش م ــث پخ ــل باع ــروگاه چرنوبی ــماره 4 نی ش
کتیــو در بخــش بزرگــی از غــرب شــوروی و  رادیوا
اروپــا شــد. پــس از انفجــار ابتــدا محیــط اطــراف 
گشــت  آلــوده  کتیــو  رادیوا امــواج  بــه  تاسیســات 
نواحــی  بــه  آلــوده  ابرهــای  تدریــج  بــه  بعــد  و 
ــه  ک ــاران ســبب شــد  ــارش ب ــر سرکشــیدند و ب دورت
کتیــو  بخش هــای وســیعی از اروپــا بــه مــواد رادیوا
کتــور بلــوک چهــار  آلــوده شــود.در اثــر انفجــار در رآ
کتیــو  رادیوا مــواد  چرنوبیــل،  اتمــی  تاسیســات 
بــرای ســاختن حــدود 1۰۰ بمــب اتمــی آزاد شــدند. 
در اثــر فاجعــه چرنوبیــل قریــب بــه 5 میلیــون نفــر 
ــکونی در  ــز مس ــزار مرک ــدود 5 ه ــد، ح ــیب دیدن آس
روســیه ســفید، اوکرایــن و فدراســیون روســیه بــا 
کتیــو آلــوده شــدند. از میــان آنهــا،  ذرات رادیــو ا
 4/2 حــدود  جمعیــت  بــا  روســتا  و  شــهر   2218
ــرار داشــتند،  میلیــون نفــر در محــدوده اوکرایــن ق
کشــورهای مذکــور را  فاجعــه چرنوبیــل جمعیــت 
تحت الشــعاع قــرار داد. بــا وجــود گذشــت ســال هــا 
کتیــو و  از ایــن حادثــه، هنــوز آثــاری از مــواد رادیــو ا
جهــش هــای ژنتیکــی در مــردم منطقــه مشــاهده 
مــی شــود. در ایــن میــان میتــوان بــه ناقص شــدن 
نــوزادان در دو دهــه اخیــر، از قبیــل بــی دســت و پــا 

ــرد. ک ــاره  ــدن اش ــد ش متول
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-« حدیث روز  »-
امام باقر علیه السالم:

دِق ِفي األعماِل ن هّلل ِِ ِبالّصِ َتَزّیَ
با راسْت کردارى، خود را براى خدا بیاراى.
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