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وزنامه ای برای همه ر

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

کشور  تنها راه حل مشکالت 
تکیه به توانایی های ملت 

است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

  گفتمان و ترویج فرهنگ 
اقتصاد مقاومتی ضروری 

است 22

فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
ــی و تحقــق آن چــه  ــاد مقاومت ــه الگــوی اقتص ــرای رســیدن ب ب
کتورهایــی مــی توانــد پیــش نیــاز و مقدمــه  کــرد؟ چــه فا بایــد 
کننــده تحقــق اقتصــاد مقاومتــی باشــد؟ چــه  کارســاز و تســهیل 
 اقدامــی اقتصــاد مقاومتــی را در جامعــه نهادینــه و کشــور را بیمــه 

می کند؟ 
مقاومتــی اقتصــاد  از  بحــث  وقتــی  کــه  اســت  ایــن   واقعیــت 
ــادر مــی شــود فقــط اقتصــاد  ــه در ذهــن متب ک  مــی شــود آنچــه 
یــا  و  اقتصــادی  مهــم  امــر  ایــن  بــرای  کــه  حالــی  در  اســت 
هــر اقدامــی بــا هــر موضــوع و عنوانــی بایــد فرهنــگ ســازی 
انحصــار  از  و  بازتعریــف  را  مقاومــت  فرهنــگ  بایــد  شــود،  
ج نمــود. مقاومــت برچســب  تعریــف در مفهومــی خــاص خــار
اقتصــادی  حتــی  و  سیاســی  جریــان  یــک  و  گــروه  یــک 
اعتمــاد  کــه  اســت  اعتقــاد  و  بــاور  یــک  بلکــه  نیســت، 
و شــکوفایی  و  خالقیــت  و  تــالش  و  وکار  ملــی  نفــس   بــه 
کاری و انضبــاط مالــی و خدمــت رســانی  خــود بــاوری و وجــدان 
بــه مــردم و اصــالح الگــوی مصــرف و ... را در درون خــود دارد و 
بــا بــاور بــه ایــن اصــول، ارزش های خــود را در عرصــه ی اقتصاد 
فراهــم زایــی  درون  اقتصــادی  قــدرت  و  کنــد  مــی   بازتولیــد 

 می سازد. 
کــه در  کالن اقتصــاد مقاومتــی  بــا یــک نــگاه بــه سیاســت هــای 
ــد  ــالغ ش ــری اب ــم رهب ــام معظ ــط مق ــاه 92 توس ــن م ــان بهم پای
کــه ایــن سیاســت هــا تنهــا اقتصــادی نیســت و بــه  درمــی یابیــم 
دســتگاه هــای اقتصــادی اختصــاص نــدارد، بلکــه بیــش از ۱۰ 
عنــوان از 2۴ عنــوان از ایــن سیاســت هــا بــه طــور عــام و شــش 
عنــوان بــه طــور خــاص اختصــاص بــه دســتگاه هــای فرهنگــی 
کــه  ــرای دســتگاه هــای فرهنگــی نیــز الزم االجــرا اســت  دارد وب

ایــن عناویــن عبارتنــد از: 
ـ تشویق همکاری های جمعی)بند ۱(

و  کشــور  علمــی  جامــع  ی  نقشــه  اجــرای  و  ســازی  پیــاده  ـ 
)2 نوآوری)بنــد  ملــی  نظــام  ســاماندهی 

  ـ افزایــش ســهم ســرمایه ی انســانی از طریــق ارتقــاء آمــوزش
)بند ۵(...
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فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
ادامه از صفحه یک: 

ـ  ترویج مصرف کاالهای داخلی)بند ۸(
ـ  تقویت فرهنگ جهادی)بند ۲۰( 

گفتمــان ســازی آن بــه  ـ تبییــن ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی و 
ویــژه در محیــط هــای علمــی، آموزشــی و رســانه ای و تبدیل 

گیــر و رایــج ملی)بنــد ۲۱(  گفتمــان فرا آن بــه 
دوش  بــر  فــوق  مــوارد  تحقــق  در  تکلیــف  تریــن  عمــده 
بــا  بایــد  هریــک  کــه  اســت  فرهنگــی  هــای  دســتگاه 
اجرایــی و تشــکیل  برنامــه هــای  ریــزی وتدویــن   برنامــه 
دســتگاه  ایــن  درون  در  همگــرا  و  فعــال  هــای  کارگــروه 
خــود  وظایــف  درحیطــه  هــا  آن  تحقــق  پیگیــر  هــا،  
کــه البتــه رســانه هــا نیــز در همــوار ســازی مســیر و   باشــند 
فرهنــگ ســازی در جامعــه صاحــب نقــش و تکلیــف هســتند 
و بایــد کــه در حــد مقــدورات و امکانــات و توانایــی هــا به این 
گفتمــان اقتصــاد فرهنــگ محــور  مهــم بپردازنــد و درایجــاد 
گام بردارنــد و ایــن   بــرای تحقــق الگــوی اقتصــاد مقاومتــی 
مطالبــه ی تمــدن ســاز را پیگیــری نمایند.بدیهــی و روشــن 
کــه بــدون فرهنــگ نمــی تــوان اقتصــاد مقاومتــی،  اســت 
کــرد و بایــد تمامــی فعــاالن عرصــه  اقــدام و عمــل  را محقــق 
کــز  فرهنــگ، اعــم از دولتــی و مردمــی و حتــی مســاجد و مرا
گفتمــان ســازی در زمینــه شــعار ســال بپردازنــد  فرهنگــی  بــه 
کار و حمایــت از  کشــور  امیــد بــه آینــده،  ودر فضــای عمومــی 
کــه فعالیــت هــای مولــد دارنــد مــوج بزنــد و فرهنــگ  افــرادی 
کاری در میــان مــردم بــه ارزش تبدیــل شــود  کار و وجــدان 
کاری  کاری در جهــت افزایــش بهــره وری  کــه وجــدان  چرا
سیســتم هــای اقتصــادی مــی تواند نقــش اصلــی را ایفا کند. 
کــه نســخه ی امــروزی  یکــی ازابعــاد مهــم اقتصادمقاومتــی 
شــده اقتصاداســامی در حــوزه ی اقتصــاد مــی باشــد بــه طــور 
قطــع بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی کشــور و همچنیــن روند 
گرایــی، مبحــث مدیریــت مصــرف در  روبــه رشــد مصــرف 
کاالهــا و شــکل هــای مختلــف تولیــدات مصرفــی  جامعــه در 
گرفتــن آن  مــی باشــد. مــردم در اقتصــاد بــا توجــه بــه قــرار 
بــه صــورت محــور بــه عنــوان حلقــه ی مصــرف بــه طــور 
ــت  ــذار در حــوزه ی مدیری قطــع دارای وظایفــی مهــم و اثرگ
مصــرف مــی باشــند. مدیریت مصــرف و اســتفاده از کاالهای 
ــی از ــوان یک ــه عن ــل ب ــدات داخ ــد تولی ــت رش ــی در جه  ایران

 بخــش هــای مهــم وظیفه ی فرهنگی مصــرف کنندگان در 
کــه تولیدات  حــوزه ی اقتصــاد مقاومتــی اســت زیــرا تــا زمانی 
کشــور مصــرف  کننــدگان در درون  داخــل توســط مصــرف 
توانســت  خواهنــد  تولیدکننــدگان  قطــع  طــور  بــه  شــوند 
کیفیــت و همچنیــن  نقدینگــی الزم جهــت افزایــش تولیــد و 
اصــاح خــط تولیــد و اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیت بیشــتر 
را جــذب کننــد و ایــن جــذب نقدینگــی و فــروش محصــوالت 
ســبب رشــد تولیــد داخــل و افزایــش قــدرت رقابــت پذیــری 
رشــد  ســبب  همچنیــن  و  ســازنده  مشــابه  کشــورهای  بــا 
صــادرات و افزایــش ارز آوری، تقویــت پــول ملــی و تولیــد 
ناخالــص داخلــی را در پــی خواهــد داشــت کــه از ثمــرات مهم 
کســب  کنتــرل تــورم و رونــق فضــای  کاهــش بیــکاری و  آن 
کــه ایــن همــان اقــدام وعمــل  کاررا در پــی خواهــد داشــت  و 
ابزارهایــی  از  در اقتصــاد مقاومتــی اســت.بی شــک یکــی 
ــه ســزایی در رشــد مصــرف تولیــدات  ــد نقــش ب کــه مــی توان
داخــل و همچنیــن اصــاح الگــوی مصــرف و هدایــت بــه 
ســمت مصــرف بهینــه را ایفــا کننــد، رســانه هــا ی تصویــری، 
صداوســیما  خصــوص  بــه  و  مجــازی  حتــی  و  مکتــوب 
کــه بایــد بــه عنــوان ابزارهــای جریــان ســاز و   مــی باشــند 
و  خارجــی  کاالهــای  تبلیــغ  ممنوعیــت  بــا  ســاز  فرهنــگ 
کاالهــای اساســی و اســتراتژیک و موثــر و  حمایــت از تبلیــغ 
کاالهــای مصرفــی ماننــد برخــی  کاهــش تبلیــغ  همچنیــن 
کــه نقــش بــه ســزایی در تولیــد  کــی هــا و لــوازم آرایشــی  خورا

کننــد. کشــور ندارنــد نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا 

سر مقاله 

صالحی: عده ای به برجام نگاه 
سیاسی دارند

جمعــی از مســئوالن و مدیــران وزارت امــور خارجــه بــا رئیــس 
کردنــد. گفت وگــو  ســازمان انــرژی اتمــی ایــران دیــدار و 

ــگاران  ــه نقــل از  باشــگاه خبرن کیمیــای وطــن ب ــزارش  گ ــه  ب
امــور  وزارت  و مدیــران  از مســئوالن  زیــادی  جــوان، جمــع 
کبــر صالحــی معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس  خارجــه بــا علی ا

کردنــد. گفت وگــو  ســازمان انــرژی اتمــی ایــران دیــدار و 
صالحــی در ایــن دیــدار در ســخنانی کوتــاه تحلیلــی از مســائل 

کــرد. مربــوط بــه برجــام و اوضــاع سیاســی کشــور ارائــه 
بعــد  اینکــه ســال 95 در  بیــان  بــا  رئیــس جمهــور  معــاون 
اقتصــادی ســال خوبــی خواهــد بــود، حضــور مســئوالن و 
مدیــران وزارت امــور خارجــه در ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 
را نشــانه همدلــی، همزبانــی و همراهــی دو دســتگاه دانســت 
شــاهکاری  را  هســته ای  کره کننــدگان  مذا کار  دســتاورد  و 
ارزشــمند خوانــد.وی افــزود: رئیس جمهــور بــه  درســتی در 
کردنــد تــا  رابطــه بــا برجــام حســاس اســت و تــاش زیــادی 
برجــام بــه ســرانجام برســد.صالحی بــا بیــان اینکــه در برجــام 
کــه مــورد  کــرات هســته ای ممکــن اســت نکاتــی باشــد  و مذا
ایــراد قــرار بگیــرد، ادامــه داد: از نظــر حقوقــی هــم ممکــن 
اســت نکتــه ای موجــب ســوء اســتفاده طــرف مقابــل قــرار 
کــه در برجــام وجــود  گیــرد، امــا در عیــن حــال انســجامی 
اجــازه  خــودش  بــه  طــرف  کــه  اســت  قــوی  آنقــدر  دارد، 
نخواهــد داد مشــکلی ایجــاد شــود.معاون رئیــس جمهــور بــا 
ــرای  ــه اج ــور ادام ــه منظ ــل ب ــرف مقاب ــری ط ــر پیگی ــد ب کی تا
می کنــم  عــرض  قاطعانــه  کــرد:  عنــوان  برجــام،  صحیــح 
عمــل  گونــه ای  بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  نظــر  مطابــق 
گــر طــرف در انجــام وظایــف خــود سســتی  کــه ا کــرد  خواهیــم 
کنــد، عکس العمــل مناســبی نشــان خواهیــم داد.صالحــی 
کرده انــد، امــا  کــرد: بــا اینکــه آنهــا مقــداری بدقلقــی  تصریــح 
الحمــدهلل شــرایط مناســب  و  مــی رود  پیــش  کارهــا خــوب 
از  انتقــادات  گفــت:  اتمــی  انــرژی  ســازمان  اســت.رئیس 
طــرف دوســتان دلواپــس هــم در جــای خــود خــوب اســت 
کــه موجــب اختافــات درونــی نشــود و مجموعــًا  بــه شــرطی 
کنیــم. عــده ای در انتقــادات  بــه ســمت منافــع ملــی حرکــت 
قانــع کنیــم  کاری  هــر  و  دارنــد  نــگاه سیاســی  فقــط   خــود 

 نمی شوند. 

برجام 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
گفتمان و ترویج فرهنگ اقتصاد    

مقاومتی ضروری است
گــون  گونا  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحقــق ابعــاد 
ترویــج  و  گفتمــان  ایجــاد  مســتلزم  را  مقاومتــی  اقتصــاد 
گــزارش کیمیای  فرهنــگ اقتصــاد مقاومتی عنــوان کرد.به 
وطن، علی جنتی روز چهارشــنبه در 65۸ نشســت شــورای 
فرهنــگ عمومــی بــا تبریــک میــاد حضــرت زهــرا)س( و 
کــه در ســال جدیــد بــا نشــاط  کــرد  ســال نــو ابــراز امیــدواری 
بیشــتر موضوعــات را در شــورای فرهنــگ عمومــی پیگیــری 
و شــاهد دســتاوردهای تاثیرگــذار در حــوزه فرهنــگ باشــیم. 
کشــور بــه نامگــذاری  رئیــس شــورای فرهنــگ و عمومــی 
عنــوان  بــا  انقــاب  معظــم  رهبــر  ســوی  از  جدیــد  ســال 
“اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل” اشــاره و اظهــار داشــت: 
گذشــته نیــز بــه مقولــه اقتصــاد  توجــه ایشــان در ســال هــای 
مقاومتــی معطــوف بــوده و در همیــن راســتا ایشــان ۲4 بنــد 
از سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی را در ســال ۱39۲ ابــاغ 
کــه از زمــان تشــکیل دولــت یازدهــم بــه فراخــور  نمودنــد 
نقــش دولــت در اجــرای ایــن سیاســت هــا، ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی به ریاســت معــاون اول رییــس جمهور به 
طــور مســتمر تشــکیل شــده و در ایــن مــدت حــدود ۱۱برنامــه 

کــرده اســت. را آمــاده 
جنتــی افــزود: افــزودن اقــدام و عمــل بــه عنــوان ســال 95 
کــه  ــر ایــن امــر داللــت دارد  از ســوی رهبــر معظــم انقــاب ب
اینــک بایــد از برنامــه ریــزی هــای صــورت پذیرفته اســتفاده 

کنیــم . نماییــم و آنهــا را عملیاتــی 
کــرد: ایشــان همچنیــن در بیاناتشــان در مشــهد  وی اضافــه 
در  را  مــواردی  مقاومتــی  اقتصــاد  خصــوص  در  مقــدس، 
ــه حــوزه  کــه ســه بنــد از آنهــا ب ــد  ــب ۱۰ بنــد بیــان نمودن قال
اهــداف  پیشــبرد  در  ســازی  فرهنــگ  نقــش  و  فرهنــگ 
کــه بــا توجــه بــه  کشــور اشــاره دارد  اقتصــاد مقاومتــی در 
کــه  کنــم  جایــگاه شــورای فرهنــگ عمومــی پیشــنهاد مــی 
گیــرد تــا از ایــن طریــق بتــوان  کار ایــن شــورا قــرار  در دســتور 
بســتر مناســبی بــرای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن کرد.وزی ــاد  ــه ایج ــطح جامع س
در همیــن راســتا اظهــار داشــت: در ابتــدا بایــد بــا اســتفاده 
گذشــته در  از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب طــی ســال هــای 
گــون اقتصــاد مقاومتــی ماننــد وجــدان  گونا خصــوص ابعــاد 
کار، اصــاح الگــوی مصرف و ســبک زندگی اســامی _ایرانی 
ــه در ایــن  ــار یافت کتــب انتش ــاالت و  ــدی از مق ــره من ــا به و ب
ــای  ــت یابیــم. سیاســت ه ــت دس ــه مفهومــی درس ــوزه ب ح
بیســت و چهــار گانــه اباغــی رهبــر معظــم انقــاب مــی توانــد 
راهنمایــی مناســب بــرای یافتــن ایــن تعریــف باشــد.جنتی 
ــر معظــم انقــاب در جهــت  ــه رهب ک ــی  ــزود: از دیگــر ارکان اف
کیــد دارنــد  تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــر آن تا

ــاوری اســت.  ــه خــود ب مقول
گفتــه وی آرمــان انقــاب از همــان ابتــدا، اســتقال در  بــه 
تمامــی زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و… بــوده اســت 
امــا ایــن اســتقال خوشــایند نظــام ســلطه نبــوده و نخواهــد 
کنــش نشــان مــی دهد.جنتــی ادامــه  بــود و در برابــر آن وا
کــه خواســتیم بــر دانــش  داد: در مســئله هســته ای زمانــی 
کــه بــا چــه تحریــم  کنیــم، شــاهد بودیــد  و تــوان خــود تکیــه 

هایــی روبــرو شــدیم. 
در بخــش هــای فرهنگــی نیــز اینگونــه اســت؛ نظــام ســلطه 
بــه دنبــال مســخ فرهنگــی و تغییــر هویــت فرهنگــی و در کل 
کابینــه دولــت یازدهــم در ادامه  نفــوذ فرهنگــی اســت.عضو 
افــزود: بــا تمامــی موانــع موجــود، دولــت بــه دنبــال حرکــت 
کشــور بــا موانــع جــدی اقتصــادی  کــه در  بــه ســمتی اســت 
ماننــد فقــر و بیــکاری روبــرو نباشــیم و ایــن امــر مســتلزم 

فرهنــگ ســازی اســت.
جنتــی اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقــاب در پاســخ بــه 
گــزارش فعالیــت هــای انجــام شــده از ســوی دولــت نــکات 
کــه تمامــی دســتگاه هــا بــه منظــور  زیــر را بیــان نمودنــد 
کشــور بایــد آن را در فعالیــت هــای خــود  توســعه و پیشــرفت 

ــند: ــته باش ــر داش در نظ
کــه بایــد بــر تولیــد داخــل  -درون زایــی بــه معنــای آن اســت 

و اندیشــه و تفکــر بومــی تکیــه داشــته باشــد
گرایــی بــه معنــای صــادرات دســتاوردهای داخلــی  -بــرون 

در حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و اقتصــادی
-توجه به دستاوردهای دانش بنیان و بومی

-مردمی بودن حرکت ها و فعالیت ها
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بیان داشــت: دولت در ســال 
گذشــته زمــان زیــادی از وقــت خــود را صــرف بررســی و رفــع 
کــه مــی تــوان آن هــا  موانــع قانونــی تولیــد و صــادرات نمــود 
را در ســه بخــش قوانیــن مصــوب، مصوبــات و تدویــن آیین 
ــا تقســیم  ــت و مقــررات دســتگاه ه ــی دول ــای داخل ــه ه نام
گرفتــن مجــوز در بســیاری مــوارد  کــه لــزوم  بنــدی نمــود 

کاهــش داده شــد. حــوزه تولیــد و صــادرات 
عضــو کابینــه دولــت یازدهــم اظهــار داشــت: در ســال جــاری 
دولــت بــه منظــور تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 

کنــد: برنامــه هــای زیــر را دنبــال مــی 
-رونــق بخشــیدن بــه تولیــد و اســتفاده از ظرفیــت هــای 

گــذاری هــای انجــام شــده موجــود و ســرمایه 
-افزایش بهره وری از امکانات و منابع انسانی

-تقویت و حمایت از اقتصاد غیر نفتی
ح های نیمه تمام اقتصادی - تکمیل طر

-رونق بخشیدن به بازار مسکن
-توسعه موسسه های دانش بنیان

-جذب سرمایه های خارجی
-شفاف سازی

-ایجاد گفتمان و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
ح شــده بــود که  جنتــی یــادآور شــد: از ســوی اعضــا شــورا مطر
ســه موضــوع ســرمایه هــای اجتماعــی، تحــول ارزش هــا و 
کــه  گیــرد  کار امســال شــورا قــرار  نقــش رســانه هــا در دســتور 
ــر  ــر ایــن موضوعــات ب کــه نقــش و تاثی کنــم  پیشــنهاد مــی 
نحــوه فرهنگســازی در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی بــه منظــور 
کار شــورای فرهنــگ  تحقــق اهــداف ذکــر شــده در دســتور 

گیــرد. عمومــی قــرار 
در  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  گــزارش  بــه 
دیدگاههــا  بیــان  بــه  نیــز  شــورا  اعضــای  برخــی  ادامــه 
ح  مطــر را  پیشــنهاداتی  و  پرداختــه  نظــر  اظهــار   و 

کردند.

اقتصاد مقاومتی

     نظــر شــورای نگهبــان دربــاره انتخــاب 
کیمیای  وطن

زهرا نصیری 

انتخابیــه  حــوزه  پنجــم  نماینــده 
اســت.  دوره ای  میــان  انتخابــات  برگــزاری  اصفهــان 
کــه  مانــده  باقــی  نیــز  حــوزه   5 زمینــه  درایــن  البتــه 
ح شــده بــود و  شــکایاتی در ارتبــاط بــا ایــن 5 حــوزه مطــر
را  نظــرات  بازرســی  از  پــس  نگهبــان  شــورای  بازرســان 

اعام می کنند و رأی نهایی اعام می شود.
کشــور ؛ امــروزدر نشســت خبــری   رئیــس ســتاد انتخابــات 
 ۲۰۱ در  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان   رســانه های  بــا 
کــه انتخابــات در آن برگــزار شــده بــا شــورای  حــوزه ای 
نگهبــان مشــکلی نداشــته ایم و در ایــن مــورد نظــرات 
گفــت:  ــا شــورای نگهبــان متفــاوت اســت،  حقوقــی مــا ب
برگــزار  را  مهمــی  بســیار  انتخابــات  مــا  گذشــته  ســال 
کــه شــامل ۲ انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری  کردیــم 

و مجلــس شــورای اســامی بــود.
انتخابــات  اینکــه  بــه  بااشــاره  مقیمــی؛  محمدحســین 
مجلــس خبــرگان رهبــری برگــزار شــد و شــورای نگهبــان 
داشــت:انتخابات  کردبیــان  اعــام  را  خــود  نظــر 
برگــزار  حــوزه   ۲۰7 در  نیــز  اســامی  شــورای  مجلــس 
نگهبــان  شــورای  حــوزه   ۲۰۲ در  عیــد  از  قبــل  و  شــد 
انتخابــات در ۲۰۱ حــوزه  کــه  کــرد  اعــام  را  نظــر خــود 
فقــط  و  حــوزه  یــک  در  و  شــد.  تائیــد  کامــل  طــور  بــه 
تأییــد نظــرات  کاندیداهــا  از  نفــر  یــک  بــه   مربــوط 

 نشد.
  مقیمــی؛  بــا بیــان اینکــه انتخابــات مجلــس شــورای 
کــه نفــر اول،  اســامی در اصفهــان 5 منتخــب داشــت 
دوم، چهــارم و پنجــم تاییــد و انتخــاب نفــر ســوم باطــل 
ع بــه مــا اعــام شــد، عــاوه  اعــام شــد، افــزود: ایــن موضــو
کــه شــکایاتی در ارتبــاط  بــر ایــن 5 حــوزه نیــز باقــی مانــده 
ح شــده بــود و بازرســان شــورای  بــا ایــن 5 حــوزه مطــر
نگهبــان پــس از بازرســی نظــرات را اعــام می کننــد و رأی 

ــود. ــام می ش ــی اع نهای
اظهــار  انتخابــات  برگــزاری دور دوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
برگــزار  اردیبهشــت  انتخابــات روز ۱۰  داشــت: دور دوم 
عصــر   6 تــا   صبــح   ۸ از  انتخابــات  فرآینــد  و  می شــود 
جریــان خواهــد داشــت، در ایــن دور، انتخابــات در 56 
حــوزه انتخاباتــی بــرای انتخــاب 69 نفــر نماینــده برگــزار 
ــه رقابــت می کننــد،  کــه ۱3۸ نفــر در ایــن مرحل می شــود 
گفــت مراحــل انتخابــات در ۲۱ اســتان  ع بایــد  در مجمــو
کشــور باقــی مانــده و تنهــا در ۱۰ اســتان انتخابــات پایــان 

یافتــه اســت.
وظیفــه  اجرایــی  هیئت هــای  اظهارداشــت:  وی 
ایــن  دارنــد،  را  مراحــل  همــه  در  انتخابــات  برگــزاری 
مراحــل در ۲۰۱ حــوزه مــورد تاییــد شــورای نگهبــان بــوده 
انتخابــات  کــه  کردنــد  اعــام  نیــز  اصفهــان  در  اســت، 
داوطلــب  قانــون  براســاس  و  شــده  باطــل  ســوم  نفــر 
ســوال  را  ابطــال  علــت  نگهبــان  شــورای  از  می توانــد 
بــاره پاســخ کــه در ایــن   کنــد و آن هــا موظــف هســتند 

 دهند.
کــرد: منتخــب  کشــور تصریــح  رئیــس ســتاد انتخابــات 
طــی نامــه ای بــه شــورای نگهبــان و نامــه ای بــه رئیــس 
کشــور  وزارت  در  مــا  و  شــد  متذکــر  را  مــواردی  جمهــور 
و  فرســتادیم  نگهبــان  شــورای  بــرای  را  خــود  نظــرات 
نامــه  متــن  هســتیم،  نگهبــان  شــورای  پاســخ  منتظــر 
کنیــم امــا داوطلــب می توانــد بــه  را نمی توانیــم اعــام 
ــه  ک کنــد، البتــه از ۲6 اســفند  شــورای نگهبــان مراجعــه 
آخریــن جلســه شــورای نگهبــان بــوده، هنــوز جلســه ای 

برگــزار نشــده بــه همیــن دلیــل پاســخی نــداده اســت.

وی دربــاره ادامــه رونــد انتخابــات در حــوزه اصفهــان 
اســتفاده  افــراد  همیــن  از  بخواهنــد  گــر  ا کــرد:  بیــان 
ششــم  نفــر  و  نمــی رود  دوم  دور  بــه  انتخابــات  کننــد، 
میــان  انتخابــات  نباشــد  طــور  ایــن  گــر  ا و  می آیــد 
نگهبــان  شــورای  نظــر  می شــود؛  برگــزار  دوره ای 
دوره ای میــان  انتخابــات  برگــزاری  کنــون  تا  نیــز 

 است.
کــه  می کنیــم  قبــول  را  آنچــه  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کننــد و دربــاره مینــو خالقــی نیــز مصوبــه  کتبــی اعــام 
گفــت: بنــده آن  شــورای نگهبــان اعــام شــده اســت، 
ک  اعــام می کنــم، مــا را  کتبــًا نوشــته شــده  کــه  چیــز 
و  اســت  انتخابــات  قانــون  کشــور  وزارت  مبنــای  و 
بــه  و  اجــرا می شــود  باقانــون شــروع شــده،  انتخابــات 
پایــان می رســد. مــا در آن نامــه نظــرات حقوقــی خــود را 
کردیــم به عنــوان مثــال  بــرای شــورای نگهبــان ارســال 
کرده ایــم و  بــه تبصــره 3 مــاده 5۲ انتخابــات اســتناد 

هســتیم. پاســخ  منتظــر 
کشــور بــا بیــان اینکــه قانــون  رئیــس ســتاد انتخابــات 

رئیــس  نظــر  افــزود:  دارد  اصــاح  بــه  نیــاز  انتخابــات 
مجلــس نیــز همیــن اســت، مجمــع تشــخیص  مصلحــت 
کلــی انتخابــات را تهیــه و بــه  نظــام نیــز سیاســت های 
انقــاب  رهبــر  نظــر  اظهــار  بــرای  و  رســانده  تصویــب 
مجلــس  اوایــل  در  کــه  هســتیم  امیــدوار  فرســتادند، 
کشــور،  کارشناســی وزارت  دهــم بــا اســتفاده از نظــرات 
کســانی  مجلــس، دانشــگاه ها، شــورای نگهبــان و همــه 
الیحــه  هســتند،  نظــر  صاحــب  انتخابــات  امــر  در  کــه 
جامعــی تهیــه و بــه مجلــس بفرســتیم، در ایــن الیحــه 
کار از اولویت هــای  کنیــم و ایــن  بایــد اشــکاالت را رفــع 

اســت. کشــور  وزارت 
دربــاره  گفــت:  انتخابــات  تخلفــات  دربــاره  وی   
نیــز  افــراد  تخلفــات  نداریــم،  گزارشــی  مــا  دســتگاه ها 
هزینه هــای  در  مقــداری  و  عکس  هــا  و  بنرهــا  دربــاره 
دادگاه  بایــد  کــه  اســت  دیگــر  مــوارد  و  مهمانی هــا 

کنــد. رســیدگی  مســائل  ایــن  بــه  صالحــه ای 
کمیتــه ای  مقیمــی افــزود: دربــاره فضــای مجــازی نیــز 
اســت،  شــده  رصــد  فعالیت هــا  همــه  و  شــده  فعــال 
ــز  ــی نی ــانه های عموم ــات در رس ــاره تبلیغ ــن درب همچنی
گــر تبلیغاتــی در آن  ح اســت و ا ع بیت المــال مطــر موضــو
زمــان از ســوی رســانه ها بــا اســتفاده از بیت المــال انجــام 

ــت. ــون اس ــاف قان ــده خ ش
رئیــس ســتاد انتخابــات وزارت کشــور بــا اشــاره بــه تعامــل 
اخیــر  انتخابــات  در  نگهبــان  شــورای  و  کشــور  وزارت 
افــزود: اختــاف نظــر جــدی وجــود نداشــت؛ امــا اختافــی 
کــه دربــاره ایــن حــوزه داریــم بســیار مهــم اســت، البتــه در 

۲۰۱ حــوزه اختافــی وجــود نداشــت.
و  انتخابــات  دوم  دور  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  مقیمــی 
مــردم  حضــور  بــرای  رســانه ها  گفــت:  رســانه ها  نقــش 
بــا  مــردم  تــا  شــوند  وارد  فعاالنــه  اردیبهشــت   ۱۰ در 
کننــد، مطبوعــات  شــرکت  انتخابــات  در  عاقه منــدی 
دارنــد،  مــردم  آماده کــردن  در  بســیاری  نقــش  نیــز 
حــدود ۲4  چــون  دارد  اهمیــت  انتخابــات  از  دور  ایــن 
مشــخص  دوره  ایــن  در  مجلــس  کرســی های   درصــد 

می شود.
کــرد:  خاطرنشــان  انتخاباتــی  هزینه هــای  دربــاره  وی 
ــات  ــی و هزینه هــای انتخاب ــرای مســائل مال الیحــه ای ب
کــم بــود قــرار شــد ایــن  تهیــه شــده اســت و چــون زمــان 
ولــی  شــود  بررســی  فوریتــی  دو  صــورت  بــه  ع  موضــو

تصویــب نشــد.

کرد: کید  کشور تا رئیس ستاد انتخابات 

ضرورت اصالح قانون انتخابات 

هــر  تحــت  را  هــا  غربــی  شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت  حضــرت 
ــه تنهــا راه  ک ــرد  ک کیــد  ــل اعتمــاد توصیــف و تا ــر قاب شــرایطی غی
کشــور تکیــه بــه ظرفیــت هــای داخلــی و توانایــی  حــل مشــکات 

هــای ملــت اســت. 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از رســا، حضــرت آیــت اهلل  گــزارش  بــه 
ناصــر مــکارم شــیرازی صبــح دیــروز چهارشــنبه در آغــاز درس 
کــه در مســجد اعظــم قــم برگــزار شــد، بــه اظهــار نظــر  ج خــود  خــار
گفتــه بــود چنــد ســال  کــه  اخیــر بشــار اســد رییــس جمهــور ســوریه 
کــه غربــی  مــا جنگیدیــم یــک تجربــه نصیــب مــا شــد و آن ایــن 
کــرد و ایــن مســاله را تجربــه ای  هــا قابــل اعتمــاد نیســتند، اشــاره 

بــرای تمــام ملــت هــا و حکومــت هــای جهــان دانســت.
کــره و تعامــل نکنیــم،  گوییــم مذا وی اظهــار داشــت: مــا نمــی 
کــه قابــل اعتمــاد نیســتند، تــا روی  امــا توجــه داشــته باشــید 
پــای خــود نایســتیم مشــکات مــان حــل نمــی شــود، اینهــا تابــع 
نظــام ســلطه هســتند و مــی خواهنــد بــر تمــام دنیــا مســلط باشــند 
تــا منافــع شــان حفــظ شــود و از ایــن اصــل منحــرف نمــی شــوند.

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی دموکراســی، حقــوق بشــر،  حضــرت 
امنیــت جهانــی و امثــال اینهــا را ابــزاری در خدمــت نظــام ســلطه 
و وســیله ای بــرای انحــراف افــکار عمومــی جهــان دانســت و 

کــه خــود را  کــه حکومتــی  گفــت: شــاهد ایــن مطلــب ایــن اســت 
ــکا آمــده  ــد یعنــی آمری پیشــرفته تریــن حکومــت بشــری مــی دان
کــه عقــب مانــده تریــن حکومــت هــای دنیــا بــه  بــا حکومتــی 
شــمار مــی آیــد رفیــق تمــام عیــار شــده انــد. وی بیــان داشــت: در 
ــه  ــه آزادی و ن ــود دارد، ن ــی وج ــه دموکراس ــعودی ن ــتان س عربس
کــه  حقــوق بشــر، امــا رفاقــت تنگاتنــگ دارنــد و تمــام آن اصولــی 
کننــد، نفــت  از آن دم مــی زننــد را بــه خاطــر منافــع شــان فــدا مــی 
گرانقیمــت بــه آنهــا مــی فروشــند  گیرنــد، ســاح  ارزان قیمــت مــی 
کننــد و جنــگ هــای  و در مســیر منافــع خــود از آنهــا اســتفاده مــی 
نیابتــی در یمــن و عــراق و ســوریه بــه وســیله ســعودی هــا بــه راه 
گــر  کــه بــا مــا کنــار بیاینــد ، ا مــی اندازنــد.وی افــزود: آنهــا بــر فــرض 
ــرد؛  ک ــد  کار خــود را خواهن ــان نیســت،  ــد منافــع ش ــا ببین یــک ج
کمــا ایــن کــه برخــی از نامزدهــای ریاســت جمهــوری آینــده آمریــکا 
کنیــم، چــون  کار آمدیــم برجــام را پــاره مــی  گــر مــا ســر  گوینــد ا مــی 
ــه خــاف منافــع شــان هــم  ک ــی  ــا اســت، در حال ــع م خــاف مناف
نیســت؛ همــه مــا بایــد بیــدار باشــیم، تکیــه بــر غیــر ملــت نکنیــم. 
همــه جنــاح هــا دســت بــه دســت هــم دهنــد و منافــع نظــام را در 

نظــر بگیرنــد
کــه  ح ایــن ســؤال  حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی، بــا طــر
گفــت: زمانــی  چــه زمانــی مــی توانیــم روی پــای خــود بایســتیم، 
کــه متحــد باشــیم و  مــی توانیــم بــه ایــن مهــم دســت یابیــم 
کنیــم، همــه جنــاح هــا  منافــع جناحــی را فــدای منافــع ملــی 
دســت بــه دســت هــم دهنــد، منافــع جامعــه اســامی و نظــام 
ج حــوزه علمیــه  را در نظــر بگیرنــد. اســتاد برجســته درس خــار
کــرد: االن دنیــا از مــا حســاب مــی بــرد و ایــن  قــم خاطرنشــان 
بــه دلیــل تقیدمــان بــه اســام و مکتــب اهــل بیــت)ع( اســت، 
امیدواریــم ایــن درس را از شــهدا فــرا بگیریــم و از تجــارب آنــان 
کنیم.ایــن مرجــع تقلیــد در ادامــه ســخنان خــود بــا  اســتفاده 
آفــات  بــه تبییــن  از حضــرت رســول)ص(  بــه روایتــی  اســتناد 
حــوزه  ج  خــار درس  برجســته  پرداخت.اســتاد  داری  دیــن 
کمــان ظالــم  علمیــه قــم فقیه)دانشــمند( فاجــر، پیشــوایان و حا
اســاس  بــر  دیــن  آفــات  از  را  جاهــل  کــش(  مجتهد)زحمــت  و 
کامــل اینهــا  گفــت: نمونــه  حدیــث رســول اهلل)ص( دانســت و 
کمــان  در عربســتان ســعودی و وهابیــت مشــاهده مــی شــود، حا

کــه مشــغول  شــان ظالــم هســتند، بیــش از یــک ســال اســت 
کــه مشــغول تخریــب  تخریــب یمــن هســتند، چنــد ســال اســت 
کشــور خودشــان نیــز خفقــان عجیبــی  ســوریه هســتند، در داخــل 
کــم اســت.وی افــزود: فقیهــان آنهــا نیــز در خدمــت منافــع  حا
کمــان هســتند، فتــوای شــان نیــز در راســتای اهــداف آنهــا  حا
ــرادی  ــه اف ــرای چ ــد ب ــی دانن ــز نم ــا نی ــان آنه کش ــت  ــت؛ زحم اس
شــیرازی  مــکارم  آیــت اهلل  کشــند.حضرت  مــی  دارنــد زحمــت 
گاه باشــند و بداننــد  گــر عالمــان دینــی و غیــر دینــی آ یادآورشــد: ا
کمــان و زحمــت  ســعادت شــان در ســعادت جامعــه اســت، حا
کــه دیــن و آییــن خــدا  گاه باشــند، ســبب مــی شــود  کشــان نیــز آ

کنــد. پیشــرفت 

آیت اهلل مکارم شیرازی: 

کشور تکیه به توانایی های ملت است تنها راه حل مشکالت 

و  چهارمحــال  و  یــزد  اصفهــان،  منطقــه  آجــا  نظامــی  ارشــد 
بختیــاری بــا بیــان اینکــه امــروز عــده ای از نــادان هــای داخلــی 
و دشــمنان دم از عــدم نیــاز بــه موشــک مــی زننــد، گفــت: دلیــل 
کــره قــدرت  نشســتن دشــمن بــا ایــران پــای یــک میــز بــرای مذا

دفاعــی و نظامــی جمهــوری اســامی اســت 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، امیــر ســرتیپ رضــا جهــادی ارســی، 
رســانه  اصحــاب  بــا  خــود  خبــری  نشســت  در  دیــروز  عصــر 
پیرامــون تشــریح برنامــه هــای روز ارتــش )۲9 فروردیــن مــاه( 
کــه مکــررا  کــرد: چــه بســا مطالــب زیــادی  ســال جــاری، اظهــار 
بیــان مــی شــوند ولــی هرگــز تکــراری نبــوده و کهنــه نمی شــوند.

شــهادت  فرهنــگ  عاشــورا،  واقعــه  براینکــه  کیــد  تا بــا  وی   
و مباحــث ملــی مکــررا بیــان مــی شــوند ولــی هرگــز تکــراری 
ارتــش  تشــکیل  ســالروز  فروردیــن   ۲9 روز  گفــت:  نیســتند، 
جمهــوری اســامی ایــران بــه فرمــان تاریخــی و حکیمانــه امــام 

راحــل نیــز از آن دســت اتفاقــات تکــراری نشــدنی اســت.

یــزد و چهارمحــال و  ارشــد نظامــی آجــا منطقــه اصفهــان،   
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــرد: ارت ک ــح  ــاری تصری بختی
کــردن  اذعــان امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب در همــوار 
ــود و ایــن  ــذار ب گ ــر  مســیر پیــروزی انقــاب اســامی بســیار تاثی
نقــش بســزای ارتــش ایــران در هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز 

تکــرار و برهمــگان مشــخص شــد.
ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
نخســتین بــازوی نظامــی و مولفــه قــدرت ملــت و نظــام نوپــای 
از بزرگتریــن  بــه عنــوان یکــی  امــروز  بــود و  انقــاب اســامی 
پشــتوانه هــای نظــام در برابــر هــر متخاصمــی مشــخص اســت، 
ــه دلیــل  ــران ب ــرد: اقتــدار و عــزت نیروهــای مســلح ای ک کیــد  تا
کل قوا)امــام خامنــه ای( و حمایــت  تدابیــر حکیمانــه فرمانــده 

ــت. ــی اس ــای مردم ه
 جهــادی ارســی عنــوان کــرد: امــروز شــاهد هســتیم دشــمنان مــا 
علــی رغــم همــه توامنــدی هــای خــود بــه دلیــل قــدرت نظامــی 

ــای  ــا جمهــوری اســامی پ ــران ب و دفاعــی نیروهــای مســلح ای
کــره مــی نشــینند. یــک میــز مذا

 * اقتــدار دفاعــی و نظامــی جــز خــط قرمــز نظــام جمهــوری 
اســامی

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز عــده ای از نــادان هــای داخلــی 
گفــت: ایــن  و دشــمنان دم از عــدم نیــاز بــه موشــک مــی زننــد، 
افــراد بایــد بداننــد دلیــل نشســتن دشــمن بــا ایــران پــای یــک 
کــره قــدرت دفاعــی و نظامــی جمهــوری اســامی  میــز بــرای مذا
اســت. ارشــد نظامــی آجــا منطقــه اصفهــان، یــزد و چهارمحــال 
و بختیــاری در ادامــه بــه خــوی اســتکبار جهانــی مبنــی بــر ظلــم 
کشــورها بــرای دســت یابــی بــه اهدافــش اشــاره  و حملــه بــه 
در  منافعــش  آوردن  بــه دســت  بــرای  اســتکبار  کــرد:  ابــراز  و 
گــر بتوانــد  کشــو رو ملتــی شــوخی نــدارد و ا هــر جــای جهــان بــا 
کمتریــن جســارتی بــه ایــران  گــر تــا بــه امــروز  کننــد، ا حملــه مــی 
نکــرده اســت بــه دلیــل قــدرت بازدارندگــی نظــام جمهــوری 

اســامی ایــران در بحــث قــدرت دفاعــی و نظامــی اســت. وی 
ــران در  ــه ای ــه نظامــی ب ــه هیــچ وجــه حمل ــرد: ب ک خاطرنشــان 
کــه قــدرت دفاعــی و نظامــی  کار دشــمن نیســت، چــرا  دســتور 
و  نظامــی  اقتــدار  اســت،  شــده  ثابــت  دنیــا  همــه  بــه  ایــران 
دفاعــی، خــط قرمــز نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت و بــه 
کشــور و دولتــی شــوخی  ــا هیــچ  تعبیــر رهبــری درایــن زمینــه ب
کــرد. جهــادی ارســی در ادامــه بــه  کــره نخواهیــم  نــداری و مذا
ــش  ــه ارت ــرای هفت ــش بینــی شــده ب ــای پی برخــی از برنامــه ه
پرداخــت و افــزود: دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، 
حضــور بــر ســر مــزار شــهدا و غبــار روبــی، ســخنرانی پیــش از 
برگــزاری  مــاه،  روز ۲7 فروردیــن  نمــاز جمعــه  خطبــه هــای 
ــا ســخنرانی اســتاندار اصفهــان و  مراســم رژه ویــژه روز ارتــش ب
امــام جمعــه اصفهــان در میــدان ارتــش در روز ۲9 فروردیــن ماه 

ــه برنامــه هــای هفتــه ارتــش اســت. ازجمل
 

ارشد نظامی آجا منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری:

کره نشاند قدرت دفاعی ایران، دشمن را به پای میز مذا

گــر رئیــس جمهــور  کــه ا ک اوبامــا هشــدار داد  دولــت بــارا
ــاالت متحــده اقدامــی علیــه توافــق هســته ای  بعــدی ای
کــی خواهــد  بــا ایــران بکنــد، ایــن امــر پیامدهــای خطرنا

داشــت.
گــزارش شــبکه تلویزیونــی  کیمیــای وطــن،  گــزارش  ــه  ب
 ۱7 سه شــنبه،  روز  کــه  می کنــد  بیــان  ســی ان ان 
در  متحــده  ایــاالت  خارجــه  وزیــر  معــاون  فروردیــن، 
ســنای آمریــکا ضمــن دفــاع از توافــق هســته ای بــا ایــران، 
رد احتمالــی ایــن توافــق در دولــت بعــدی آمریــکا را بــرای 

اســت. خوانــده  فاجعه آمیــز  خاورمیانــه  منطقــه 

کمیتــه روابــط خارجــی ســنا ایــاالت  تومــاس شــانون بــه 
گذاشــتن ایــن  کنــار  گفــت: »هــر تاشــی بــرای  متحــده 
توافقنامــه باعــث بــاز شــدن جعبــه پانــدورا در منطقــه 

کــه دیگــر دشــوار بتــوان آن را بســت.« می شــود 
بــه ادعــای وی، تصمیــم بــه لغــو ایــن توافقنامــه باعــث 
هســته ای  ســاح  تولیــد  برنامــه  بــه  ایــران  بازگشــت 
کــه بســیاری از تحلیل گــران معتقدنــد  می شــود، امــری 
نتیجــه آن رقابــت تســلیحاتی در منطقــه خواهــد بــود.

گــزارش رادیــو فــردا، ایــن مقــام وزارت خارجــه آمریــکا  بــه 
کــرد: »تندروهــا در ایــران نیــز از ایــن مســئله بهانه  اضافــه 
کــه بگوینــد آمریــکا بــرای  خوبــی بــه دســت می گیرنــد 

گفت وگــو قابــل اعتمــاد نیســت.« کــره و  مذا
کــرد: »برنامــه هســته ای ایــران  تومــاس شــانون عنــوان 
ــود،  ــز خواهــد ب ــا صلح آمی در چارچــوب ایــن توافــق صرف
کــه لغــو توافقنامــه بهانــه ای بــه دســت تندروهــا  حــال آن 
از  را  ایــران  ای  هســته  پیشــین  برنامــه  تــا  می دهــد 

ســربگیرند.«
گذاشــتن توافــق هســته ای تبعاتــی  کنــار  گفتــه وی،  بــه 
نیــز در رابطــه بــا متحــدان آمریــکا خواهــد داشــت و بــرای 
کــره بــا ایــران  کــه همــراه آمریــکا درگیــر مذا کشــورهایی 
ایــاالت  سیاســت های  کــه  دارد  را  پیــام  ایــن  بوده انــد 
کــه  متحــده ثبــات ندارد.ایــن اظهــارات در حالــی اســت 
کیــد  ــکا، در همیــن روز تا ــر خارجــه آمری کــری، وزی جــان 
کنــون بــه تعهــدات خــود در رابطــه بــا  کــه ایــران تا کــرده 
ــتفاده از  ــتحقاق اس ــوده و اس ــد ب ــته ای پایبن ــق هس تواف

ــای ایــن توافــق را دارد.جــام نیــوز مزای

هشدار دولت اوباما درباره لغو توافق هسته ای با ایران

حتما بخوانید!
صالحی: عده ای به برجام نگاه... پنجشنبـــــه  19 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 124 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



آینده اقتصاد اصفهان 
گردشگری رقم می خورد با رونق 

اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رییســه  هیئــت  عضــو  یــک 
بــا  فقــط  اســتان  در  اشــتغال  و  اقتصــاد  آینــده  گفــت: 
ــدزا  ک و درآم ــا ــت پ ــوان صنع ــه عن ــگری ب گردش ــق  رون
ظرفیت هــای  از  خوشــبختانه  و  خــورد  خواهــد  رقــم 
برخورداریــم.  زیــادی  تاریخــی  آثــار  و  ع  طبیعــی متنــو
کــرد: رشــد اقتصــاد و اشــتغال  مهــدی اصولــی اظهــار 
گردشــگری بــه عنــوان صنعتــی  اســتان، تنهــا بــا رونــق 
کالن رقــم خواهــد خــورد؛  ک و دارای درآمــد بســیار  پــا
ع  نــو به ویــژه  صنایــع،  غیرکارشناســی  توســعه  زیــرا 
ســنگین آن موجــب برداشــت بی رویــه از آب زاینــده رود 
ک و منابــع آب شــده اســت.  و آلودگــی شــدید هــوا، خــا
وی بــا بیــان اینکــه توســعه اصفهــان در ایــن زمینــه 
دارد جهــان  مــدرن  شــهرهای  بــا  زیــادی   شــباهت 

نســاجی  صنعتــی،  انقــالب  ع  وقــو بــا  کــرد:  تصریــح 
فــوالد بــزرگ  صنایــع  آن  از  پــس  کــرد؛  زیــادی   رشــد 

گرفــت؛ امــا در چنــد  خودروســازی، ســیمان و ... رونــق 
دهــه اخیــر ایــن جوامــع بــه ســمت توســعه نرم افــزار و 
کمــی  کردنــد؛ بنابرایــن بــا  گردشــگری حرکــت  خدمــات 
کــه اصفهــان نیــز ایــن مراحــل  دقــت متوجــه می شــویم 
را نخســت بــه عنــوان قطــب نســاجی و ســپس تولیــد 
گذرانــده و در حــال حاضــر چــاره ای جــز جــذب  فــوالد 
توریســت نــدارد. عضــو هیئــت رییســه اتــاق اصنــاف 
گردشــگر  اصفهــان بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای جــذب 
ــار تاریخــی داخــل شــهر ماننــد  ــه آث در اصفهــان فقــط ب
گفــت:  نمی شــود،  محــدود  جهــان  نقــش  میــدان 
ــی  ــته طبیع ــاور در دو دس ــتان پهن ــن اس ــای ای جاذبه ه
بــرای  اســت؛  بی نظیــر  کــه  دارد  قــرار  تاریخــی  آثــار  و 
ــادگان و  ــد چ ــتانی مانن کوهس ــات  ــود ارتفاع ــه وج نمون
کاشــان و آران و بیــدگل  کویــری ماننــد  فریــدن و نقــاط 
ع اقیلمــی جالبــی را بــرای بازدیدکننــدگان بــه وجــود  تنــو
آورده اســت؛ همچنیــن شــهرهای حومــه ای اصفهــان 
 ماننــد خمینی شــهر و درچــه بــه دلیــل بناهــای تاریخــی
دارای  زاینــده رود  حاشــیه  در  داشــتن  قــرار  و  باغــات 

اســت. زیــادی  اهمیــت 

تولید 6 هزار تن قارچ 
در چهارمحال و بختیاری

و  چهارمحــال  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رییــس 
دکمــه ای  چ  قــار تــن  هــزار   6 گفــت:  بختیــاری 
کــی( در اســتان چهارمحــال و بختیــاری تولیــد و  )خورا
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــب ب ــح اهلل غری ــد. ذبی ــازار ش ــه ب روان
گذشــته، درمقایســه  چ در ســال  ــار ــرد: تولیــد ق ک اظهــار 
ــا ســال 93 حــدود 10 درصــد رشــد داشــته اســت. وی  ب
کارگاه صنعتــی و  افــزود: ایــن میــزان محصــول در 22 
چ در ایــن اســتان برداشــت  70 واحــد خانگــی تولیــد قــار
چ تولیدشــده  کــرد: قــار شــده اســت. غریــب خاطرنشــان 
بــه اســتان های هم جــوار نظیــر اصفهــان و خوزســتان 
کویــت نیــز صــادر می شــود. رییــس  کشــور  و همچنیــن 
گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد 
پــرورش  دهکــده  عنــوان  بــه  ممــکا،  قلعــه  روســتای 
چ در ایــن  کــز تولیــد قــار کشــور از مهم تریــن مرا چ  قــار

می شــود. محســوب  اســتان 

آب، مهم ترین مسئله توسعه ای 
کرمان استان 

آب  گفــت:  کرمــان  اســتان  دانشــگاهی  جهــاد  رییــس 
در  هــم  و  اســتان  در  هــم  توســعه ای  مســئله  مهم تریــن 
در ســمینار  مقــدس«  کامیــاب  دکتــر »رضــا  اســت.  کشــور 
کــه بــه  فناوری هــای نویــن در مهندســی آب و فاضــالب 
شــد  برگــزار  کرمــان  اســتان  دانشــگاهی  جهــاد   میزبانــی 
در  هــم  توســعه ای  مســئله  مهم تریــن  آب،  کــرد:  اظهــار 
مختلــف  اســناد  در  کــه  اســت  کشــور  در  هــم  و  اســتان 
شــده  پرداختــه  آن  بــه  نیــز  اســتانی  توســعه  و  باالدســتی 
اســت. وی افــزود: جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان مجــری 
ح آمایــش اســتان، یکــی از موانــع اصلــی در بحث هــای  طــر
کمبــود  بــا  کــه  توســعه ای اســتان را مســئله آب می دانــد 
راندمــان  کــه  چــرا  هســتیم؛  مواجــه  آن  منابــع  شــدید 
پاییــن  بســیار  شــهری  و  کشــاورزی  حــوزه  در  بهره گیــری 
کــه همــه بایــد بــرای  اســت و هدررفــت بســیار باالیــی داریــم 
کنیــم. رییــس جهــاد دانشــگاهی اســتان  آن چاره جویــی 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه خشــک شــدن تــاالب جازموریــان 
ــادی دارد و پرداختــن بــه آن بســیار  تبعــات بیــن المللــی زی
کنــار ســایر  کرمــان در  کــرد: در اســتان  مهــم اســت، بیــان 
ح و قــرار شــده اســت  ــان مطــر ــاالب جازموری مــوارد بحــث ت
گیــرد؛ در همیــن راســتا جهــاد  کار قــرار  احیــای آن در دســتور 
تــاالب انتخــاب  بــرای مشــاوره احیــای ایــن  دانشــگاهی 
گفــت: یکــی از ســرفصل های  شــده اســت. کامیــاب مقــدس 
کار مــا پرداختــن بــه بحــث آب اســت؛ چــه در بحــث  اصلــی 
همــکاری  اســتان،  توســعه ای  بحــث  در  چــه  و  آمایــش 
زمینه ســاز  و فاضــالب  و شــرکت آب  بســیار خــوب جهــاد 
عــالوه  بــه  بــود.  خواهــد  و  بــوده  مختلــف  فعالیت هــای 
ارتبــاط بــا مشــاورین دانشــگاه های مختلــف نیــز در صــدر 

توجهــات قــرار دارد.

 ساخت 365 زمین ورزشی
 در روستاهای یزد

یــزد  اســتانداری  شــوراهای  و  روســتایی  امــور  کل  مدیــر 
گفــت:  بــه ضــرورت توســعه ورزش در روســتاها  بــا اشــاره 
ســاخت  یــزد  اســتان  در  روســتایی  ورزشــی  زمیــن   365
می شــود. »هــادی مقیمــی« بــا اشــاره بــه ضــرورت ایجــاد 
کــرد:  زیرســاخت های فرهنگــی و ورزشــی در روســتاها اظهــار 
دولــت یازدهــم توجــه ویــژه ای به روســتاها داشــته اســت؛ به 
کــه بســیاری از روســتاییان بــا فراهم شــدن امکانات  نحــوی 
و زیرســاخت های الزم بــه محــل زندگــی خــود بازگشــته اند. 
کــم  کندگــی و جمعیــت  گســتردگی، پرا وی پهنــاور بــودن، 
روســتاییان در برخــی از مناطــق را از جملــه مشــکالت 

ارایــه خدمــات ورزشــی در اســتان یــزد دانســت.

اخبار کوتاه

  معصومــه ابتــکار، رییــس ســازمان حفاظت از 
سرویس اقتصادی

  دامون رشیدزاده

کشــور، 16 مهرمــاه 1394 در  محیــط زیســت 
گفــت: در رده بنــدی دنیــا در  کرمــان  جلســه بحــران آب اســتان 
ک در جایــگاه خوبــی قــرار نداریم و متاســفانه در  بحــث آب و خــا
تنــش آبــی نیــز در دنیــا در رتبــه اول قــرار داریــم و مصــر بــا 25 
درصــد فاصلــه در برداشــت از ســفره های زیرزمینــی بعــد از ایــران 
کــه آمــاری نگران کننــده اســت. آمارهــای  در رتبــه دوم قــرار دارد 
ارایــه شــده اخیــر نیــز نشــان می دهــد مــا همچنــان بــا اختــالف در 
صــدر لیســت تنــش آبــی و برداشــت از ســفره های زیرزمینــی قــرار 
گذشــت 6 مــاه از صحبت هــای ابتــکار و بــارش  داریــم. حــال بــا 
کرمــان و  نه چنــدان مناســب در اســتان هایی ماننــد اصفهــان و 
بخــش  نه تنهــا   95 تابســتان  کــه  مــی رود  آن  بیــم  یــزد، 
بلکــه در بخــش آب  کشــاورزی دچــار مشــکالت حــاد شــود، 

شرب نیز مشکالتی به وجود بیاید.
   بحران آب را جدی بگیریم

کــه فقــط در حــد یــک  کــم« سال هاســت  شــعار» آب هســت، امــا 
گــر نگاهــی بــه آمارهــای بحــران آب  شــعار عنــوان می شــود؛ امــا ا
بیندازیــم، شــاید نتوانیــم آنقــدر بی تفاوت از ایــن بحران عظیم 
کشــور مــا در حالــی در صــدر لیســت تنش هــای آبــی  کنیــم.  گــذر 
کــه در رتبه هــای بعــدی، کشــورهایی بــا میــزان بــارش  قــرار دارد 
و منابــع آبــی بــه شــدت محدودتــری حضــور دارنــد. بــه عبارتــی 
ــه صــدا  ــی ب گفــت زنــگ خطــر آب هــای زیرزمینــی در حال ــد  بای
کشــور در حــوزه  کــه بیــش از 90 درصــد مصــارف آب  در آمــده 
کشــاورزی صــرف می شــود؛ شــاید همیــن مســئله نیــز موجــب 
اشــاعه شــیوه های نویــن آبیــاری بــرای خــروج از برون رفــت 
کنــون بیــش از یــک میلیــون  ــه تا ک ــا جایــی  آبــی شــده اســت ت
سیســتم های  بــه  کشــاورزی  اراضــی  از  هکتــار  هــزار   400 و 
کــه در حــوزه  نویــن آبیــاری مجهــز شــدند؛ امــا مشــکل اصلــی 
ــه  کشــاورزی وجــود دارد، مربــوط ب کشــور به ویــژه بخــش  آبــی 
برداشــت بیــش از حــد آب از چاه هــای مجــاز و غیرمجــاز اســت 
کــه افــت ســطح آب هــای زیرزمینــی را در پــی داشــته؛ بــه طــوری 
کــه بــر اســاس آمارهــای موجــود، بیــش از 11 میلیــارد متــر مکعــب 
کشــاورزی بیــش از ظرفیــت مجــاز برداشــت  آب از دشــت های 
می شــود. ســازمان محیط زیســت ســرعت اســتفاده از منابع آب 
زیرزمینــی در ایــران را در قیــاس بــا اســتاندارد جهانــی ســه برابــر 
بیشــتر تخمیــن می زنــد. ایــن برداشــت بی رویــه عامــل خشــک 
شــدن 297 دشــت از 600 دشــت ایــران اســت. همچنیــن بــه 
ــر  ــارد مت ــه شــبکه  انتقــال آب، 35 میلی خاطــر عــدم رســیدگی ب
گــزارش  مکعــب آب در مســیر انتقــال هــدر مــی رود. مطابــق 
شــرکت آب و فاصــالب، دانشــکده محیــط زیســت دانشــگاه 
تهــران تــا تاریــخ شــهریور مــاه ســال 94، 40 درصــد از شــبکه 

کل هــدر رفتــن آب  کشــور فرســوده اعــالم شــد. 13 درصــد از  آب 
ایــران تــا ایــن تاریــخ بــه موجــب همیــن فرســودگی بــوده اســت.

  آمارهای سازمان ملل
بــر اســاس آمارهــای ســازمان ملــل بــا توجــه بــه میــزان منابــع آب 
کــه در گروه  و ســرانه مصــرف، ایــران از جملــه کشــورهایی اســت 
گــروه  کمبــود فیزیکــی آب قــرار دارد. ایــن  کشــورهای مواجــه بــا 
کمبــود فیزیکــی  کــه در ســال 2025 بــا  شــامل کشــورهایی اســت 
کــه حتــی بــا باالتریــن  آب مواجــه هســتند. ایــن بــدان معناســت 
تامیــن  بــرای  آب،  مصــرف  در  ممکــن  بهــره وری  و  راندمــان 
اختیــار نخواهنــد داشــت. حــدود  در  کافــی  نیازهایشــان آب 
گــروه  25 درصــد مــردم جهــان از جملــه ایــران، مشــمول ایــن 
می باشــند. بنیــاد کمیســیون توســعه پایدار ســازمان ملــل میزان 
بــه  را  از منابــع آب تجدیدپذیــر در هرکشــور  درصــد برداشــت 
کــرده اســت.  عنــوان شــاخص اندازه گیــری بحــران آب معرفــی 
یــک  آب  برداشــت  میــزان  هــرگاه  مذکــور  شــاخص  براســاس 
کل منابــع آب تجدیدپذیــر آن باشــد،  کشــور بیشــتر از 40 درصــد 
گــر ایــن  کشــور بــا بحــران شــدید آب مواجــه می باشــد و ا ایــن 
مقــدار درحــد فاصــل 20-40 درصــد باشــد، بحــران در وضعیــت 
متوســط و چنانچــه ایــن شــاخص بیــن 10-20 درصــد باشــد، 
بحــران در حــد متعــادل و کمتــر از 10 درصــد بــدون بحــران تلقــی 
ــد  ــون 69 درص کن ــران، هم ا ــه در ای ــه اینک ــه ب ــردد. باتوج می گ
گیــرد، ایــران  کشــور مورداســتفاده قرارمــی  کل آب تجدیدپذیــر 

در وضعیــت بحــران شــدید آبــی قــرار دارد.

کنترل بحران    راه های 
کشــاورزی  اقتصــاد  و  برنامه ریــزی  پژوهش هــای  موسســه 
کشــور، بــه خصــوص  کنتــرل بحــران آب در  دربــاره راهکارهــای 

کشــاورزی ایــن راهکارهــا را پیشــنهاد می کنــد: در بخــش 
- اصالح الگوی کشت محصوالت زراعی

کارایــی مصــرف آب بــاال و  - انتخــاب ارقــام پرمحصــول و بــا 
ــا ــت آن ه کش ــج  تروی

گیاهــان بااســتفاده از تکنیک هــای جدیــد  - اصــالح ژنتیکــی 
ــاال ــرف آب ب ــی مص کارای ــا  ــام ب ــد ارق ــوژی( و تولی )بیوتکنول

و  و خشــکی  شــوری  بــه  مقــاوم  ارقــام  روی  بــر  - تحقیقــات 
آن بــه  دســتیابی 

زراعــی  گیاهــان  کاشــت  آرایــش  بررســی و تحقیــق دربــاره   -
مختلــف

ــای  کوده ــاری و  ــی آب آبی ــت تلفیق ــج مدیری ــتفاده و تروی - اس
شــیمیایی

گیاهان به منظور فرار از خشکی و تنش - کاشت زود 
کوتــاه و رشــد اولیــه  - گســترش کشــت ارقــام بــا طــول دوره رشــد 

سریع
- بررســی دربــاره تعییــن ابعــاد مناســب مزرعــه بــه منظــور بهبــود 

راندمــان آبیاری
کم بوته مطلوب در هکتار - بررسی و تحقیق درباره ترا

- افزایش راندمان آبیاری و یکپارچه سازی اراضی
ح های یکپارچه سازی - تسریع در اجرای طر

- ترویج استفاده از روش های مناسب آبیاری
- استفاده از آب برگشتی فاروها و نوارها

آبیــاری  کارآمــد  و  مــدرن  روش هــای  آمــوزش  گســترش   -
موجــی و  کابلــی  آبیــاری  قبیــل  از  ســطحی 

روش هــای  و  زیرزمینــی  آبیــاری  سیســتم های  از  اســتفاده   -
ک آبیــاری زیرســطحی بــا حــذف تبخیــر از خــا

 مدیریت مصرف آب در خانه
همچنیــن در خصــوص کاهــش مصــرف آب در بخــش مصارف 
خانگــی نیــز، پرتــال مدیریــت مصــرف آب وزارت نیــرو توصیــه 
کاهنــده، مصــرف  می کنــد مشــترکان بــا اســتفاده از ابزارهــای 
ــامل  ــی ش کل ــور  ــه ط ــا ب ــن ابزاره ــد. ای کنن ــت  ــود را مدیری آب خ
کاهنــده فشــار، افزایش دهنــده  کاهنــده دبــی جریــان،  وســایل 
کاهنــده حجــم مخــزن  کننــده(،  ســرعت خروجــی آب )اســپری 
اندازه گیــر جریــان، سیســتم تصفیــه جریــان و ابــزار اســتفاده 

مجــدد از آب می باشــد. 
ایجــاد  باعــث  جریــان  اندازه گیــری  نیــرو  وزارت  گفتــه  بــه 
بــه میــزان مصــرف هــر  حساســیت در مصرف کننــده نســبت 
در  و  می شــود  فعالیــت  آن  بــا  متناظــر  آب  قیمــت  و  فعالیــت 
کاهــش مصــرف در  نهایــت می توانــد منجــر بــه تشــویق بــه 
کنتــرل دبــی جریــان، بــه شــکل  مصرف کننــده شــود. ابزارهــای 
فیزیکــی باعــث ایجــاد مانــع و محدودیــت در میــزان حجــم 
جریــان خروجــی و قابــل دســترس مصرف کننــده می شــوند. 
کاهــش واقعــی دبــی جریــان  کنتــرل مدنظــر هــم می توانــد بــا 
و هــم بــا افــزودن هــوا بــه آب و اشــغال حجمــی از آب بــا هــوا 
کاهــش فشــار آب  گیــرد. در سیســتم های همــراه بــا  صــورت 
کمتــری در زمــان مشــخص بــه مصرف کننــده توزیــع  میــزان آب 
خواهــد شــد و در نتیجــه مصــرف کاهش خواهد یافــت. افزودن 
کارایــی  ســرعت خــروج آب از دهانــه خروجــی، باعــث ایجــاد 
از فعالیت هــا نظیــر شست وشــوی ماشــین  بیشــتر در بعضــی 
شست وشــوی توالت هــا و ... می شــود. ایــن امــر بــا نصــب یــک 
امکان پذیــر می باشــد.  کنترل کننــده خروجــی ســطح جریــان 
کمبــود شــدید آب رنــج می برنــد،  کــه از  بــرای بعضــی مناطــق 
کننــده آب جهــت جلوگیــری از هــدر رفــت  نصــب یــک تصفیــه 
آن، منطقــی بــه نظــر می رســد. البتــه معمــوال این گونــه وســایل 
توصیــه  قابــل  اســتثنایی  و  خــاص  مناطــق  و  مــوارد  جــز  بــه 
 نیســتند. همچنیــن در مــواردی نظیــر اســتفاده از ســیفون ها 
کاهــش حجــم مفیــد مخــزن از جملــه راهکارهــای صرفه جویــی 
از تمامــی راهکارهــا و  در مصــرف آب می باشــد. صــرف نظــر 
کــه هــر یــک از مــا بــه  وظایــف مســئوالن، نکتــه مهــم ایــن اســت 
عنــوان یــک ایرانــی بــرای آینــده وطنمــان - ایران - بحــران آب 

را جــدی بگیریــم.

کرد: کیمیای وطن بررسی 

کمبود آب را جدی بگیریم  بحران 

کارشــناس مســکن، بــازده ســرمایه در بخش هایی  یــک 
همچــون دالر و ســکه را باالتــر از بخــش مســکن دانســت 
گفــت: بخــش مســکن هنــوز بالتکلیــف اســت، امــا  و 
رونــق دوره  ابتــدای  در  احتمــاال  شــود  تحریــک  گــر   ا

می یابــد.  افزایــش  درصــد   10 قیمت هــا 
شــرایط  در  کــرد:  اظهــار  شــقاقی  شــهریار 
آینــده  وضعیــت  از  پیش بینــی  کنونــی، 
گــر  ا امــا  اســت؛  دشــوار  مســکن  بخــش 
برجــام بــه نتیجــه برســد و دولــت، امنیــت 
صاحبــان  کــه  کنــد  فراهــم  را  اقتصــادی 
ســرمایه اعــم از ســرمایه گذاران داخلــی و 

خارجــی وارد اقتصــاد شــوند، احیانــا می تــوان بــه تحرک 
ــود.  ــدوار ب ــاری امی ــال ج ــه دوم س ــکن در نیم ــازار مس ب
گــر بخــش مســکن تحریــک شــود احتمــاال  وی افــزود: ا
در ابتــدا حــدود 10 درصــد و در شــرایط رونــق واقعــی، 
ــم  ــکن خواهی ــت مس ــدی قیم ــش 30 درص ــاهد افزای ش
کارشــناس مســکن بــا بیــان اینکــه یکــی از  بــود. ایــن 
کــه  شــاخص های رونــق اقتصــادی، بــازار مســکن اســت 

کــرد: رشــد اقتصــادی  کســادی اســت، اظهــار  فعــال دچــار 
می توانــد بــه افزایــش قیمــت مســکن منجــر شــود؛ چــرا 
ــش  ــت افزای ــت، قیم ــاد اس ــا زی ــی تقاض ــوال وقت ــه معم ک
ــه ایــن فکــر نمی کننــد  کنــون مــردم ب ــد. امــا هم ا می یاب
مســکن  بخــش  بــه  را  ســرمایه ها  کــه 
بالتکلیــف  بخــش  ایــن  چــون  بیاورنــد؛ 
اســت. شــقاقی ادامــه داد: درســت اســت 
کشــور  ولــی  شــده،  امضــا  برجــام  کــه 
بین الملــل  ســطح  در  تنش هایــی  هنــوز 
دارد و بعضــا صحبــت از تحریــم دوبــاره 
ــرای  ــردم ب ــی م ــن فضای ــود. در چنی می ش
کشــور ترغیــب نمی شــوند و  ســرمایه گذاری در اقتصــاد 
ترجیــح می دهنــد ســرمایه های خــود را از طــال و بــورس 
کاالیــی  مســکن  کــرد:  تصریــح  وی  نکننــد.  ج  خــار
کــه قابــل حمــل و نقــل نیســت، لــذا در شــرایط  اســت 
ســرمایه ای  بــه  را  پــول  مــردم  اقتصــادی  بی ثبــات 
آینــده  منتظــر  و  می دهنــد  ترجیــح  مســکن   مثــل 

می مانند.

بازار مسکن هنوز بالتکلیف است

اینکــه  بیــان  بــا  ایــران  خودروســازان  انجمــن  دبیــر 
اســت  شــده  ارایــه  خــودرو  قیمــت  افزایــش  درخواســت 
کــره  کــرد: وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در مذا اظهــار 
لیســت  از  خــودرو  می کنــد  تــالش  اقتصــاد  شــورای  بــا 

احمــد  شــود.  ج  خــار انحصــاری  کاالهــای 
اقتصــاد  شــورای  گفــت:   نعمت بخــش 
انحصــاری  کاالهــای  لیســت  در  را  خــودرو 
ــت  ــن قیم ــل تعیی ــن دلی ــه همی ــرار داده و ب ق
رقابــت  شــورای  ســوی  از  محصــول  ایــن 
صــورت می گیــرد. وی بــا بیــان اینکــه وزیــر 
صنعــت، مکاتباتــی بــا شــورای اقتصــاد بــرای 

کاالهــای انحصــاری داشــته اســت  خــروج خــودرو از لیســت 
کــرد: ظاهــرا ایــن مکاتبــات هنــوز در شــورای  خاطرنشــان 
اقتصــاد در نوبــت بررســی قــرار نگرفتــه و نتیجــه ای حاصــل 
نشــده اســت. دبیــر انجمــن خودروســازان ایــران ادامــه داد: 
در ایــن شــرایط در ســال جدیــد خودروســازان درخواســت 
شــورای  بــه  محصــوالت  قیمــت  افزایــش  بــرای  را  خــود 
کرده انــد؛ زیــرا از اردیبهشــت ســال 1393  رقابــت ارســال 

قیمــت خــودرو ثابــت مانده اســت. وی افزود: خودروســازان 
کــه بــرای فعالیــت بــه ایــران می آیند اعــالم می کنند  خارجــی 
کــه بایــد بتواننــد قیمــت محصوالتشــان را خودشــان تعییــن 
مخالفنــد.  خــودرو  دســتوری  قیمت گــذاری  بــا  و  کننــد 
نعمت بخــش بــا بیــان اینکــه قیمت گــذاری 
ج شــده و  خــودرو بایــد از شــورای رقابــت خــار
کــرد: بــا  در حاشــیه بــازار تعییــن شــود، اظهــار 
توجــه بــه شــرایط فعلــی، تعییــن قیمت هــا در 
ــادی  ــازار باعــث افزایــش قیمــت زی حاشــیه ب
نخواهــد شــد. همچنیــن رییــس انجمن ملی 
گفــت:  حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
در ســال جدیــد بایــد نظارت هــا بــر عملکــرد شــرکت های 
واردکننــدگان  و  خودروســازان  فــروش  از  پــس  خدمــات 
کــرد: مشــکل  خــودرو افزایــش یابــد. محمــد جعفــری اظهــار 
بــودن پذیــرش خــودرو در نمایندگی هــای خدمــات پــس از 
کمبــود قطعــات یدکــی و  فــروش، تاخیــر در ارایــه خدمــات، 
بــاال بــودن هزینــه خدمات، از مشــکالت موجــود در خدمات 

پــس از فــروش خودروســت.

ربات غول پیکر سامسونگ
روبــات غــول پیکــر سامســونگ در نمایشــگاه ســبیت آلمــان رونمایــی شــد.  بــه نظــر مــی رســد سامســونگ قصــد دارد در عرصــه روبــات هــای 

گســترده ای انجــام دهــد. گــزاری  هوشــمند نیــز ســرمایه 

در قاب تصویر

کردن خودرو گران  خودروسازان در اندیشه 

دنیای اقتصاد

امضای قرارداد جدید 
فروش نفت به اروپا

مدیــر امــور بین الملــل شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه آغــاز 
کــرد: ایــران چنــد قــرارداد  صــادرات نفــت بــه یونــان اعــالم 
کــرد.  جدیــد فــروش نفــت بــا شــرکت های اروپایــی امضــا 
سیدمحســن قمصــری دربــاره امضــای قراردادهــای جدیــد 
صــادرات نفــت خــام ایــران بــه شــرکت های نفتــی در اروپــا 
گفــت: پــس از امضــای قراردادهــای فــروش نفــت بــا چنــد 
شــرکت اروپایــی، همچــون توتــال فرانســه، قراردادهــای 
ــا امضــا  جدیــد دیگــری بــرای صــادرات نفــت خــام بــه اروپ
نفــت  ملــی  شــرکت  بین الملــل  امــور  مدیــر  اســت.  شــده 
کیــد بــر اینکــه قراردادهــای جدیــد فــروش نفــت  ایــران بــا تا
خــام بــه شــرکت های اروپایــی امضــا شــده، امــا هنــوز ایــن 
بــا  کــرد:  تصریــح  اســت،  نشــده  عملیاتــی  قراردادهــای 
عملیاتــی شــدن ایــن قراردادهــای جدیــد، نــام شــرکت های 

ــا اعــالم خواهــد شــد. جدیــد خریــدار نفــت ایــران در اروپ

خ بیکاری سال ۹۴  نر
به ۱۱ درصد افزایش یافت

خ بیــکاری در ســال 94 را  11 درصــد  مرکــز آمــار ایــران، نــر
کــرد کــه نســبت بــه ســال 93 )10.6 درصــد( معادل  اعــالم 
براســاس  می دهــد.  نشــان  را  افزایــش  درصــد  دهــم   4
کــه  کار در ســال 1394  ح آمارگیــری نیــروی  نتایــج طــر
گذشــته  کــرده اســت در ســال   مرکــز آمــار ایــران منتشــر 
 معــادل 3۸.2 درصــد جمعیــت 10 ســال ســن و بیشــتر 
گــروه شــاغالن  از نظــر اقتصــادی فعــال بوده انــد؛ یعنــی در 
کار جمعیــت  بــازار  نظــر  از  گرفته انــد.  قــرار  بیــکاران  یــا 
بیــکار«، جمعیــت فعــال شــناخته می شــود.  »شــاغل و 
خ بیــکاری در ســال 1393، معــادل 10.6  نــر میانگیــن 
کــه میــزان بیــکاری ســال 1394، رشــد 0.4  درصــد بــود 
ح  درصــدی نســبت بــه آن داشــته اســت. نتایــج ایــن طــر
نشــان می دهــد تعــداد جمعیــت فعــال )شــاغل و بیــکار( 
کــه  کشــور 24 میلیــون و 701 هــزار و 177 نفــر اســت  در 
ایــن تعــداد 2 میلیــون و 729 هــزار و 92 نفــر بیــکار  از 
مناطــق  در  بــرای ســال 1394  بیــکاری  خ  نــر هســتند. 
درصــد  روســتایی ۸.1  نقــاط  در  و  کشــور 12.2  شــهری 
گــزارش مرکــز آمــار ایــران  ــر اســاس  گــزارش شــده اســت. ب
بیــکاری جوانــان 15 تــا 24ســاله، معــادل 26.1 درصــد 
گــروه 22.3 و زنــان 42.۸  کــه بــرای مــردان ایــن  اســت 

درصــد اعــالم شــده اســت.

افزایش تعرفه واردات 
کشاورزی محصوالت 

تعرفــه محصــوالت کشــاورزی وارداتی در ســال جــاری اعالم 
ــا  ــی بیشــتر آن ه ــد داخل ــت از تولی ــای حمای ــر مبن ــه ب ک شــد 
خ تعرفــه همــراه شــده اند و تعرفــه برخــی  نــر افزایــش  بــا 
کاهــش یافتــه  دیگــر نیــز در راســتای تأمیــن نیــاز داخلــی 
گمرکــی و  اســت. مصوبــه هیئــت وزیــران دربــاره حقــوق 
بــا عنــوان حــذف،  آن  کــه در  اعــالم شــد  بازرگانــی  ســود 
ــرای واردات  ــد ب ــه جدی ــدود 2000 تعرف ــالح، ح ــاد و اص ایج
کشــاورزی مختلــف اعــم از انــواع روغــن خــام و  محصــوالت 
دانه هــای روغنــی محصــوالت دامــی، انــواع ماهــی و الرو، 
کودهــای  گنــدم دامــی، انــواع بــذر، جــو،  ســیب زمینی مــوز، 
شــیمیایی، علف کش هــا و ســموم شــیمیایی، انــواع پنبــه 
کــرم ابریشــم و ضایعــات آن،  حالجــی شــده و نشــده، پیلــه 

پرنــدگان زینتــی و ... اعــالم شــده اســت.
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جــدول نمایشــگاه های خارجــی ســازمان توســعه تجــارت 
خارجــی  کشــور   2۸ جدیــد  ســال  در  کــه  می دهــد  نشــان 
اختصاصــی  پاویون هــای  یــا  اختصاصــی  نمایشــگاه  بــا 
ــر اســاس  ــود. ب ــی خواهنــد ب ــان شــرکت ها و تجــار ایران میزب
نمایشــگاه های  در  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای 
خواهــد  شــرکت  خارجــی  نمایشــگاه   60 از  بیــش  امســال 
بــود.  خواهــد  بهــار  فصــل  در  آن  نمایشــگاه  کــه 22  کــرد 
عمــان  کشــورهای  منتشرشــده  اطالعــات  اســاس   بــر 
اندونــزی  قطــر،  روســیه،  جنوبــی،  کــره  هنــد،  مالــزی، 
الجزیــره  لبنــان،  چیــن،  عربــی،  متحــده  امــارات 
تونــس  آذربایجــان،  ازبکســتان،  افغانســتان،   ترکیــه 
فرانســه  قرقیزســتان،  عــراق،  ارمنســتان،  هنگ کنــگ، 
آفریقــای جنوبــی، صربســتان، ترکمنســتان، تاجیکســتان 
کــه تــا امــروز  کشــورهایی هســتند  ســودان، مصــر و پاکســتان 
مجــوز برگــزاری آن هــا در ســازمان توســعه تجارت ثبت شــده 
اســت. در ایــن بیــن عــراق بــا 9 نمایشــگاه و عمــان بــا 5 
نمایشــگاه یــا پاویــون اختصاصــی بیشــترین تعــداد برگــزاری 
کشــور  در ایــن جــدول را دارد و عمــان بــا 5 برگــزاری دومیــن 
ــد  ــال 1395 خواه ــران در س ــرکت های ای ــار و ش ــان تج میزب

بــود.

صعود طالی جهانی ادامه یافت
اقتصــادی  آمــار  انتشــار  پــی  در  جهانــی  طــالی  قیمــت 
ــه تقاضــا  ک مایوس کننــده و ســقوط بازارهــای ســهام جهــان 
بــرای ایــن فلــز ارزشــمند بــه عنــوان پناهــگاه امــن ســرمایه را 
کــرد بــه حرکــت افزایشــی ادامــه داد. هــر اونــس طــال  تقویــت 
ــازار ســنگاپور  بــرای تحویــل فــوری در معامــالت روز جــاری ب
تغییــر چندانــی نداشــت و 1229 دالر معاملــه شــد؛ امــا بیشــتر 
کــرد. در  رشــد قیمــت 1.3 درصــدی روز سه شــنبه را حفــظ 
بــازار نیویــورک هــر اونــس طــال بــرای تحویــل در ژوئــن بــا 0.1 
درصــد یــا 1.40 دالر افزایــش، بــه 1231 دالر رســید. قیمــت 
ــار 10.30 دالر  ــنبه، آخرین ب ــالت روز سه ش ــان معام ــا پای ــال ت ط
افزایــش یافــت و در 1229.60 دالر بســته شــد. در پــی انتشــار 
کــه  گزارش هــای اقتصــادی در آمریــکا و اروپــا در روز سه شــنبه 
باعــث عقب نشــینی دارایی هــای پرریســک ماننــد ســهام شــد 
طــال بــه همــراه دارایی هــای امــن شــامل یــن ژاپن صعــود کرد. 
شــاخص ام اس ســی آی بازارهــای ســهام جهــان روز گذشــته 
بزرگ تریــن  کــه  داد  دســت  از  را  خــود  ارزش  از  درصــد   1.4
کاهــش روزانــه از اوایــل فوریــه بــود. دالر هــم بــه پایین تریــن 

ــر یــن ژاپــن رســید. کتبــر ســال 2014 در براب ســطح از ا
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 بار سنگین هزینه اتوبوسرانی
 بر دوش شهرداری

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
گفــت: بــرای اینکــه خدمت رســانی حمــل و نقــل عمومــی 
حتــی یــک لحظــه هــم متوقــف نشــود، بــار ســنگین 90 
میلیــارد تومانــی اتوبوســرانی بــر دوش مدیریــت شــهری 
اســت و عــدم تحقــق حمایت هــای دولتــی توســعه و 
اســت.  کــرده  روبــه رو  مشــکل  بــا  را  نــاوگان  نوســازی 
علیرضــا صلواتــی افــزود: هزینــه بلیط هــای اتوبوســرانی 
کــرده  بــه صــورت میانگیــن 25 درصــد افزایــش پیــدا 
کرایــه اتوبوس هــا از 200 تــا 600  خ  اســت؛ از ایــن رو نــر
گفــت: ســال 94، 14  تومــان بــه تصویــب رســید. وی 
کرایــه مختلــف در ســطح شــهر اجــرا می شــد؛ لــذا  خ  نــر
بــا ســردرگمی و انتقــادات شــهروندان روبــه رو بودیــم و 
کــه  خ هــا تصمیــم بــر ایــن شــد  کاهــش تنــوع نر بــا هــدف 

کنــد. کاهــش پیــدا  خ  قیمت هــا بــه 5 نــر

اجرای طرح زنده گیری سگ های 
ولگرد در شهرضا

توســط  شــهرضا  در  ولگــرد  ســگ های  زنده گیــری  ح  طــر
بــه  می شــود.  اجــرا  امســال  اردیبهشــت ماه  از  شــهرداری 
ــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی شــهر  ــزارش رواب گ
ح زنده گیــری  شــهرضا، مهنــدس ســبزواری از اجــرای طــر
گفــت:  و  داد  خبــر   95 اردیبهشــت  در  ولگــرد  ســگ های 
کارهــای اجرایــی و ســاختمانی محــل نگهــداری و قرنطینــه 
ح بــه اتمــام رســیده و پــس از هماهنگی هــای  مربــوط بــه طــر
ح عملیاتــی خواهــد  الزم طــی چنــد هفتــه آینــده اجــرای طــر
ح زنده گیــری ســگ های ولگــرد  شــد. وی افــزود: اجــرای طــر
بــه منظــور رفــاه حــال شــهروندان از اقدامــات ویــژه حــوزه 
مدیریت پســماند و معاونت خدمات شــهری اســت. مسئول 
ح بــه  مدیریــت پســماند شــهرداری شــهرضا افــزود: ایــن طــر
ــدازی  ــل از تیران ــت حاص ــب و وحش ــری از رع ــور جلوگی منظ
کشــتن ســگ، خونریــزی و آلودگــی محیــط زیســت   بــرای 
از تیرانــدازی و  از ایجــاد ســر و صــدای ناشــی  پیشــگیری 
مزاحمــت بــرای شــهروندان، جلوگیــری از فــرار ســگ های 
ولگــرد دیگــر و تفکیــک نــژاد اصیــل و ســالم از نــژاد غیرمفیــد 
و ناســالم اجــرا خواهــد شــد. مهنــدس ســبزواری بــا اشــاره بــه 
ح زنده گیری ســگ های  ح گفــت: طــر نحــوه  اجــرای ایــن طــر
ــا جمــع آوری، انتقــال و تفکیــک ســگ های ســالم  ولگــرد ب
از ســگ های ناقــل بیمــاری زیــر نظــر دامپزشــک، انتقــال 
مدت زمــان  گذرانــدن  قرنطینــه،  بــه  ســالم  ســگ های 
شــدن  شناســنامه دار  و  کــردن  قــاده دار  شــده،  تعییــن 

اجــرا می شــود. اصیــل،  ســگ های 

اخبار  کوتاه 

برگزاری اولین همایش کشوری 
دندانپزشکی در یزد

حضــور  بــا  طــب  و  دندانپزشــکی  کشــوری  همایــش  اولیــن 
برگــزار  یــزد  در  دنــدان  و  دهــان  بهداشــت  حــوزه  نخبــگان 
کشــوری دندانپزشــکی و طــب بــا  می شــود. اولیــن همایــش 
کنتــرل و  هــدف ایجــاد همگرایــی در میــان دســت اندرکاران 
بــا آن  پیشــگیری ســرطان در بخش هــای مختلــف مرتبــط 
اعــم از تولیــد، صنعــت، تغذیــه، رســانه بــه میزبانــی اســتان یــزد 
برگــزار می شــود. ایــن همایــش بــا شــعار »دهــان، آیینــه ســامت 
حضــور  بــا  امســال  مــاه  اردیبهشــت  ســوم  و  یکــم  از  بــدن« 
نخبــگان بخش بهداشــت دهــان و دندان  نماینــدگان صنایع،  
پزشــکان و متخصصــان دهــان و دنــدان در بیمارســتان شــهید 
کرانیوفشــیال،  دردهــای  می شــود.  برگــزار  یــزد  صدوقــی 
ــی در  ــلولی مولکول ــوم س ــی عل ــکی بالین ــه و دندانپزش ــوم پای عل
دندانپزشــکی، اختــاالت تکاملــی دهــان و فــک و صــورت، 
کیســت ها و تومورهــای دهــان و فــک و صــورت، بیماری هــای 
سیســتمیک و دندانپزشــکی بیمارســتانی و تشــخیص اولیــه 
بیماری هــای سیســتمیک بــر اســاس یافته هــای دهانــی، از 
جملــه محورهــای همایــش دندانپزشــکی و طــب در یزد اســت.

پلمپ یکی از رستوران های مشهور 
کرمان

عالــی  ح  طــر بازدیــد  حاشــیه  در  کرمــان  دادســتان  نماینــده 
امنیــت غذایــی از پلمــپ یــک واحــد صنفــی رســتوران مشــهور 
کرمــان، بــه دلیــل رعایــت نکــردن نــکات بهداشــتی  در شــهر 
آبــادی« در تشــریح جزییــات ایــن  خبــر داد. »ســعید عبــاس 
عمومــی  و  فــردی  نظافــت  رعایــت  عــدم  کــرد:  اظهــار  خبــر 
کــی، انبــار فاقــد  نگهــداری غیراصولــی و نامناســب مــواد خورا
شــرایط مناســب جهــت نگهــداری مــواد غذایــی، اســتفاده از 
میزنامناســب جهــت آشــپزی، نگهــداری وســایل غیــر مرتبــط 
در آشــپزخانه و نداشــتن رختکــن مناســب از جملــه مــواردی 
کــه منجــر بــه پلمــپ ایــن واحــد صنفــی رســتوران شــد. وی  بــود 
ادامــه داد: همچنیــن مقــدار 20 کیلوگــرم مواد گوشــتی فاســد نیز 
ــان  کرم ــهر  ــلوغ ش ــز ش ک ــی از مرا ــه در یک ک ــی  ــد صنف ــن واح از ای
گردیــد. خوشــبختانه  کشــف و ضبــط  گردیــده اســت نیــز،  واقــع 
در بیشــتر بازدیدهــا، تاالرهــا و رســتوران ها در ســطح شــهر کرمان 
کــه شــایان  کــرده بودنــد  نــکات بهداشــتی را بــه درســتی رعایــت 

ــت.  ــر اس تقدی
حضــور  بــا  غذایــی  امنیــت  عالــی  تیــم  اســت  ذکــر  شــایان 
رییــس  رادمهــر،  کرمــان،  دادســتان  نماینــده  عباس آبــادی 
بــر  نظــارت  اداره  جانشــین  زاهــدی،  ســرهنگ  دامپزشــکی، 
کارشناســان  کارشناســان اداره بهداشــت، و  کــن عمومــی،  اما
کردنــد. بازدیــد  تاالرهــای شــهر  و  رســتوران ها  از  دامپزشــکی 

استان ها

اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  مدیــر 
گفــت: اســتان اصفهــان دارای 14 مرکــز مشــاوره، اطاع رســانی 
ربیــع  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  کارآفرینــی  خدمــات  و 
کــز  گســترش مرا غامعلــی قــادری اظهــار داشــت: توســعه و 
اشــتغال  و  کارآفرینــی  مدیریــت  برنامه هــای  از  کارآفرینــی 
اســتان اصفهان اســت. وی بیان داشــت: در جلســات مســتمر 
مشــاوره  کــز  مرا مجــوز  صــدور  و  ســاماندهی  فنــی،   هیئــت 
دفتــر   4 فعالیــت  بــا  کارآفرینــی  خدمــات  و  اطاع رســانی 
کارآفرینــی در ســال 1۳94 در ســطح اســتان  خدمــات مشــاوره 
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان  کل تعــاون،  موافقــت شــد. مدیــر 
کارآفرینانــه  فعالیت هــای  توســعه  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
اســتان  اقتصــادی  ظرفیت هــای  و  مزیت هــا  بــه   باتوجــه 
ایجــاد ارتبــاط منطقــی و پایــدار، تولیــد و بهــره وری عوامــل 
کــه بــا توجــه بــه  کــز اســت  تولیــد، از جملــه اهــداف ایــن مرا
قطــب  عنــوان  بــه  اصفهــان  اســتان  موجــود  ظرفیت هــای 
کشــور، ایــن اســتان دارای 14 مرکــز  گردشــگری در  صنعتــی و 

کارآفرینــی اســت. مشــاوره، اطــاع رســانی و خدمــات 
کارآفرینی    توسعه مشاغل 

ــد بتواننــد در راســتای توســعه  ــز بای ک کــرد: ایــن مرا وی اعــام 
کــرده و فرصتــی را بــرای صاحبــان  مشــاغل کارآفرینــی فعالیــت 
ــات  ــه خدم ــی و ارای کارآفرین ــگ  ــج فرهن ــعه و تروی ــده و توس ای
مشــاوره تخصصــی بــه ســرمایه گذاران فراهــم آورنــد. مدیــر 
کــرد:  کیــد  کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان تا کل تعــاون، 

مشــاوره  دفاتــر  توســعه  بتوانیــم  ســال 1۳95  در  امیدواریــم 
و  اســتان  ســطح  در  را  کارآفرینــی  خدمــات  و  اطاع رســانی 
کــه ظرفیــت و زمینــه ایجــاد و  بــه ویــژه در شهرســتان هایی 
افزایــش دفاتــر را دارنــد، فرآهــم کنیم و در ایــن خصوص اقدام 
موثرتــری داشــته باشــیم. وی بــا اشــاره بــه پیــام نــوروزی مقــام 
معظــم رهبــری و نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام »اقتصــاد 

مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، اســتفاده از فرصت هــا و تبدیــل 
تهدیدهــا بــه فرصــت را از الزامــات ایــن شــعار دانســت و افــزود: 
کار  کیــد بــر تــاش،  بــا توجــه بــه ســخنان ریاســت جمهــور تا

ــت. ــق امیدهاس ــرای تحق ــازنده ب ــل س ــبانه روزی و تعام ش
   مصوبات شورای عالی اشتغال

قــادری توجــه بــه مطالبــه مقــام معظــم رهبــری در دو موضــوع 

بیــکاری«  رفــع  و  »اشــتغال  و  داخــل«  »تولیــد  از  حمایــت 
عنــوان  بــه  را  جمهــور  رییــس  مــاده ای   ۷ دســتورالعمل  و 
کــه مســتقیما بــه ماموریــت  مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال 
کــرد: بــا توجــه  اداره مرتبــط می شــود، مهــم برشــمرد و تصریــح 
بــه آثــار و تبعــات اجتماعــی بیــکاری از جملــه افزایــش ســن 
ازدواج و آمــار طــاق ایشــان از مجموعــه مدیریــت اشــتغال 
کــرد بــا نــگاه علمــی بــرای اســتفاده از فرصت هــا و  درخواســت 

کننــد. شناســایی تهدیدهــا در ایــن حــوزه برنامه ریــزی 
   اصفهان، رتبه سوم حضور اتباع خارجی

خ میانگیــن اســتان اصفهــان دو   وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــر
کشــوری بیشــتر  ــه متوســط میانگیــن  و نیــم درصــد نســبت ب
نظــر حضــور  از  رتبــه ســوم  اســتان اصفهــان  گفــت:  اســت، 
کســب رتبه هــای اول و دوم طــی  اتبــاع خارجــی را دارد. وی 
گمارده شــدگان از  کار  ســال های 9۳ و ۸4 از نظــر تعــداد بــه 
بــرای  مهــم  یــک موفقیــت  را  اســتان  کاریابی هــای  طریــق 

اســتان دانســت. 
گفــت: رشــد بیــش از صددرصــدی صــادرات بخــش  قــادری 
مشــاغل  پایــداری  از  حمایــت  در  اول  رتبــه  کســب  تعــاون، 
 40 کاهــش  و  کار  از  ناشــی  حــوادث  درصــدی   29 کاهــش 
ســال  در  فــوت  بــه  منجــر  کار  از  ناشــی  حــوادث  درصــدی 
گذشــته، رســیدگی بــه حــدود 2۸ هــزار دادخواســت در بخــش 
کل  اداره  مهــم  توفیقــات  از  اســتان،  کارفرمایــی  و  کارگــری 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در طی چند ســال گذشــته اســت.

کرد: کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان عنوان  کل تعاون،  مدیر 

کارآفرینی اصفهان کز  گسترش مرا توسعه و 

گذشــته در شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان، تعــداد  ســال 
422  قطعــه بــا تیــراژ 650۸0  عــدد و صرفه جویــی بالــغ 
گــزارش خبرگــزاری  بــر 51 میلیــارد ریــال تولیــد شــد. بــه 
شــرکت  کاالی  خدمــات  و  تــدارکات  رییــس  ربیــع، 

اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  نفــت  پاالیــش 
بــه  نســبت  شــده  ســاخته  اقــام  تعــداد 
ســال 1۳9۳ ده درصــد رشــد داشــته اســت 
گذشــته، موفــق بــه  کــرد: در ســال  اظهــار 
قطعــات  انــواع  از  زیــادی  تعــداد  ســاخت 
شــدیم  پاالیشــی   دســتگاه های  یدکــی 
صنعتگــران  تخصــص  از  نشــان  ایــن  کــه 

ســال  ایــن  در  افــزود:  متولــی  مســعود  اســت.  ایرانــی 
ســاخت قطعــات یدکــی بــا اســتفاده از توانمندی هــای 
ســازندگان داخــل کشــور بالــغ بــر 21میلیــارد ریــال، هزینه 
گــر می خواســتیم نیــاز  کــه ا داشــت و ایــن در حالــی بــود 
کنیــم، بایــد بیــش از ۷2  کشــور تامیــن  ج  خــود را از خــار

میلیــارد ریــال هزینــه می کردیــم. وی افــزود: ایــن واحــد 
کــه در زمینــه تامیــن  کــرده  کار  از سال1۳۸0شــروع بــه 
قطعــات دســتگاه های پاالیشــی و به ویــژه ماشــین آالت 
خ دنــده  کمپرســور، چــر دوار از قبیــل توربیــن، پمــپ، 
کــرده اســت. متولــی  کنــون فعالیــت  و... تا
واحــد  اولویــت  و  تمرکــز  کــرد:  اضافــه 
ــه  ــا تکی ــور ب کش ــل  ــاخت داخ ــق و س تحقی
ــان  ــران و متخصص ــدی صنعتگ ــر توانمن ب
درصــد   ۷0 حــدود  و  بــوده  اصفهــان 
ــد  ــد و در فرآین ــق تولی ــن طری ــات از ای قطع
رییــس  اســت.  گرفتــه  قــرار  عملیاتــی 
بررســی منابــع و ســاخت داخــل نیــز بــا بیــان اینکــه در 
حــال حاضــر بــا بیــش از  260 شــرکت ســازنده داخلــی 
کنــون بــا ایــن روش ســاخت  گفــت: تا ارتبــاط داریــم، 
کــه حتــی بــا نمونه هــای  قطعــات بســیار مهــم تولیــد شــد 

خارجــی قابــل رقابــت هســتند. 

طبیعــی  منابــع  اراضــی  امــور  و  حفاظــت  معــاون 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  آبخیــزداری  و 
اســتفاده  در  پیشــگام  و  پیشــتاز  را  اســتان  ایــن 
کشــور  ســطح  در  خورشــیدی  آبگرمکن هــای   از 

دانست. 
برمک اســامی با اشــاره به مشــارکت مردم 
آبگرمکن هــای  راه انــدازی  و  نصــب  در 
مشــارکت  بــا  کــرد:  اظهــار  خورشــیدی 
از  خورشــیدی  آبگرمکــن   241 مــردم، 
اســتان  کنــون در ســطح  تا گذشــته  ســال 
نصــب  گاز  فاقــد  و  محــروم  مناطــق  در 

آبگرمکن هــا  ایــن  نصــب  از  هــدف  وی  اســت.  شــده 
افــزود:  و  دانســت  مقاومتــی  اقتصــاد  شــعار  تحقــق  را 
باعــث  محــروم  مناطــق  در  آبگرمکن هــا  ایــن  نصــب 
از قطــع درختــان  انــرژی، جلوگیــری  در  صرفه جویــی 
رایــگان  انــرژی  از  اســتفاده  و  زیســت  محیــت  حفــظ 

خورشــیدی اســت. اســامی بــا اشــاره بــه قطــع 12اصلــه 
کــرد: در ایــن  درخــت توســط هــر خانــوار در ســال تصریــح 
مناطــق بــه طــور میانگیــن هــر خانــوار 12اصلــه درخــت 
مــورد  آب  کــردن  گــرم  بــرای  ســانتی متر   20 قطــر  بــا 
اجرایــی  کــه  کــرده  اســتفاده  خــود  نیــاز 
کمــک شــایانی  ح  کامــل ایــن طــر شــدن 
اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت   بــه 

می کند.
اراضــی  امــور  از  حفاظــت  معــاون   
اســتان آبخیــزداری  و  طبیعــی   منابــع 

در  پیشــگام  را  بختیــاری  و  چهارمحــال 
گفــت: تامیــن اعتبــارات الزم  کــرد و  ح اعــام  ایــن طــر
بــرای تحقــق اجــرای ایــن برنامــه )نصــب آبگرمکــن 
هیزمــی  ســوخت  از  جلوگیــری  موجــب  خورشــیدی( 
آن جــای  بــه  آالینــده  غیــر  ســوخت  جایگزینــی   و 

 می شود.

صرفه جویی 5 میلیارد تومانی در شركت پاالیش نفت اصفهانچهارمحال و بختیاری، پیشگام در نصب آبگرمکن های خورشیدی

گهی مزایده آ
ونده کالسه  اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان در نظر دارد درخصوص پر
900241 ج 12 له رامین اسعدی  به قائم مقامی فاطمه ارجمند نیا و علیه آقای کامران 
 2 بخش  در  واقع    964 ثبتی  پالک  وش  فر دستور  بخواسته  رجالی  عبدالحسین 
وز چهارشنبه 95/2/22 ساعت 9 صبح در محل  اصفهان جلسه مزایده ای در ر
اجرای  مجتمع  اصفهان  دادگستری  از  بعد  ـ  نیکبخت  خیابان  در  واقع  اجرا  این 
ل مسکونی به  احکام ـ طبقه 3 برگزار نماید.مشخصات و مورد مزایده:یکباب منز
شماره پالک ثبتی 964 واقع در بخش 2 اصفهان به نشانی: اصفهان، خ طالقانی، 
ون، کوی علی قلی بیک، پالک 5، با کد پستی 74941ـ  81368 می باشدکه  کوی نار
و اعیان می باشد و  از 72 سهم عرصه  خواهان مالک 46/25 صدم سهم مشاع 
وکی شهرداری مقداری از  ملک بصورت یک واحد مسکونی قدیمی ساز که طبق کر
بع  د آن 168/16 متر مر ضلع منتهی به گذر فعاًل عقب نشینی دارد و عرصه موجو
ده  است با مقداری بنای یک طرفه و دو طبقه قدیمی ساز با سقف تیر و تخته فرسو
به  توجه  با  که  گاز  و  ق  بر و  آب  انشعابات  و  غرب  و  جنوب  و  شمال  قسمت  در 
د و موقعیت محل و امکانات ششدانگ پالک فوق توسط کارشناس  شرایط موجو
یال  ر  1/503/125/000 آن  سهم  که 46/25  گردیده  یابی  ز ار یال  ر  2/340/000/000
و  یابی  ز ار رسمی  کارشناس  توسط  یال  ر  836/875/000 مبلغ  به  آن  باقیمانده  و 
ید می توانند 5  یه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خر نظر
دیع  یخ مزایده با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تو وز قبل از تار ر
ین پیشنهاد دهنده برنده  تر 10 درصد از قیمت پایه در جلسه شرکت نمایند. باال

ز اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان   43/ م الف د. دادور مزایده خواهد بو

گهی مزایده آ
ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   10 شعبه  احکام  اجرای    10 930438ج/ 
زند امیر  اجرایی کالسه 930438 در خصوص درخواست آقای مجید عظیمیان فر
زند محمدرضا با وکالت آقای مجید سجادیان بطرفیت  و خانم خدیجه هادیان فر
بر  دایر  مسجدی  فاطمه  خانم  وکالت  با  اسماعیل  زند  فر مسجدی  گیتی  خانم 
وش ششدانگ پالک ثبتی شماره 13379/7 به شماره ثبت 19782 بخش 5 ثبت  فر
وز پنج شنبه مورخ 95/2/15 ساعت 9  صبح در  اصفهان جلسه مزایده ای در ر
بی ـ 200 متر پایین تر از ساختمان  محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت غر
مرکزی دادگستری ـ مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده ـ طبقه سوم ـ واحد 5 
یه هیأت سه نفره  ـ برگزار نماید.مشخصات پالک ثبتی مورد مزایده:بر اساس نظر
کارشناسان رسمی بشرح ذیل می باشد: ششدانگ پالک ثبتی شماره 13379/7 
به شماره ثبت 19782 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس: اصفهان، خ باهنر، 
ـ شماره پالک 11 و کد  کوچه شهید ژاله گویان )کوچه چهار( جنب مسجد سجاد 
د  یربنای حدو بع با ز پستی 97411-81386 بمساحت 172/65 )طبق سند( متر مر
خارجی  پنجره  و  درب   ، آجری  دیوارهای  و  آجر  و  تیرآهن  سقف  با  بع  مترمر  176
وفیل فلزی و آلومینیوم ، درب داخلی چوبی و نمای داخلی سنگ و نمای خارجی  پر
و  زمینی  کابینت  و  آشپزخانه  و  موزاییک  ساختمان  و  حیاط  کف  و  سفید  سیمان 
و دارای  و بدنه دیوارهای کاشی  ویس بهداشتی کف سرامیک  دیواری فلزی، سر
ق و گاز می  سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و دارای اشتراکات آب، بر
باشد. با توجه به استعالم از شهرداری منطقه 8 بشماره نامه 8/94/12839 مورخ 
بع در طرح مسیر  بع و به میزان 71/5 مترمر 94/5/19 عرصه باقیمانده 88/5 مترمر
زش ششدانگ پالک ثبتی فوق الذکر با توجه به جمیع جهات ذکر  گذر قرار دارد. ار
شده بر طبق نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری جمعًا بمبلغ 3/000/000/000 
زش 8 و هشت یازدهم سهم خانم  یابی و اعالم نظر می گردد و در نتیجه ار ز یال ار ر

یه  یابی گردیده است. نظر ز یال ار گیتی مسجدی بمبلغ گرد شده 363/625/000 ر
کارشناسی به طرفین ابالغ شده است و قطعی می باشد مزایده از قیمت کارشناسی 
د. کسانی  ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر د و پیشنهاد دهنده باال وع می شو شر
حق شرکت در جلسه مزایده را خواهند داشت که ده درصد کل مبلغ کارشناسی 
را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری 
یزی را به این اجرا فی المجلس به همراه داشته باشند.  یز و فیش وار اصفهان وار
یخ  از تار وز قبل  را دارند می توانند 5 ر کسانی که قصد شرکت در جلسه مزایده 
ز اجرای احکام شعبه 10  مزایده به آدرس ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند. دادور

دادگاه حقوقی اصفهان 44/ م الف
دادنامه

شماره    1394/12/22 تنظیم:  یخ  تار  9409970351502003 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940752 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351500679 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه     9409980351500679
رنانی  بهرامیان  زهرا  خانم  خواهان:   9409970351502003 شماره  نهایی  تصمیم 
ـ کالنتری 27 خانه اصفهان  ـ خ شهیدان کاظمی  زند مهدی به نشانی اصفهان  فر
دهقانی  یم  کر آقای   .1 خواندگان:   09134022381 تلفن   1290437041 ملی   . ک 
مجهول  نشانی  به  همگی  یم  کر زند  فر بیژگردی  دهقانی  مجید  آقای   .2 بیژگردی 
مطالبه   .3 چک   وجه  مطالبه   .2 دادرسی  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان 
ونده ختم دادرسی  خسارت تاخیر تادیه  تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پر

را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید.
یم  کر آقایان  طرفیت  به  مهدی  زند  فر رنانی  بهرامیان  زهرا  خانم  دادگاه   رای 
یم  کر زند  فر کننده(  بیژگردی)صادر  دهقانی  مجید  و  )ضامن(  بیژگردی  دهقانی 
فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون  ده  و  یکصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 
انضمام  به  تعاون  توسعه  بانک  عهده  به   94/07/08 ـ   1892071 شماره  به  چک 
ابالغ  رغم  علی  خواندگان  است.  ده  نمو تقدیم  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
مستندات  به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت  رسیدگی  جلسه  در  یه  اخطار قانونی 
 ،198 مواد  به  مستندًا  ثابت  خواسته  فوق  مراتب  به  عنایت  با  اند.  ده  ننمو تقدیم 
امور مدنی  انقالب در  و  آیین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون   522 ،519 ،515
یه آن 314-249  الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفسار ماده 20 و تبصره 
یال  و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و ده میلیون ر
رسید تا زمان وصول که بر  یخ سر بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تار
مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت 
هزار  دو  و  شصت  و  یکصد  و  میلیون  چهار  و  آگهی  نشر  ینه  هز جمله  از  دادرسی 
ینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی  یال بابت هز ر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  وز پس از تار ظرف بیست ر
وز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید  بیست ر
نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان  محمدرضا راجی    55/ م الف
دادنامه

شماره    1394/12/24 تنظیم:  یخ  تار  9409970351502026 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  941044 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351500948 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه     9409980351500948
ده  کبیری  قدمعلی  آقای  خواهان:   9409970351502026 شماره  نهایی  تصمیم 
زند حسن به نشانی اصفهان ـ دهنو ـ خ عملیات محرم ـ ک شهاب ـ پ 44 ـ  نوی فر
زند محمد به نشانی  همراه 09130907538 خوانده: آقای جواد ولیخانی دهاقانی فر
مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  

به  عنایت  با  دادگاه:  تصمیم  دادرسی  خسارت  مطالبه   .4 چک   وجه  مطالبه   .3
مبادرت  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  دادرسی  ختم  ونده  پر محتویات 
زند حسن به  به انشاء رای می نماید. رای دادگاه آقای قدمعلی کبیری ده نوی فر
زند محمد دادخواستی به خواسته مطالبه  طرفیت آقای جواد ولیخانی دهاقانی فر
یال وجه چهار فقره چک به  مبلغ شصت و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ر
یال، 324074 ـ 94/10/30 به  شماره های 324071 ـ 94/05/30 به مبلغ ده میلیون ر
یال از جاری  یال 324070ـ  94/07/30 به مبلغ بیست میلیون ر مبلغ پانزده میلیون ر
شانزده  مبلغ  به   93/05/10 ـ   216774 و  ایران  ملی  بانک  عهده   10929675905
بانک  عهده  به   1464800210907 جاری  از  یال  ر هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون 
ده است . خوانده علی  سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نمو
به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت  رسیدگی  جلسه  در  یه  اخطار قانونی  ابالغ  رغم 
ده است.  با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستندًا به  مستندات تقدیم ننمو
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،198 مواد 
یه آن خوانده را  امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفسار
یال بابت اصل خواسته  به پرداخت شصت و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ر
رسید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص  یخ سر خسارت تاخیر تادیه از تار
جمله  از  دادرسی  خسارت  کلیه  و  گردید  خواهد  محاسبه  مرکزی  بانک  اعالمی 
ینه  یال بابت هز ینه نشر آگهی و دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و پانصد ر هز
وز  دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست ر
وز پس از  یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر پس از تار
انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  محمدرضا 

راجی    54/ م الف
دادنامه

شماره    1394/12/26 تنظیم:  یخ  تار  9409970351502049 دادنامه:  شماره 
ونده  پر  940906 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351500821 ونده:  پر
کالسه9409980351500821   شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
به  وعی  ر مز رسول  آقای  خواهان:   9409970351502049 شماره  نهایی  تصمیم 
ـ بنفشه  نشانی )فعاًل زندان مرکزی اصفهان( شهرستان اصفهان ـ خانه اصفهان 
بیدی  د عباسی دره  آقای محمو شمالی اطلس شرقی بن بست شکوفه  خوانده: 
ین شادی پ 328  خواسته:  به نشانی نجف آباد خ امام خمینی ، مقابل پمپ بنز
ونده ختم  اعسار از پرداخت محکوم به تصمیم دادگاه : با عنایت به محتویات پر

دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. 
عباسی  د  محمو آقای  طرفیت  به  حسین  زند  فر وعی  ر مز رسول  آقای  دادگاه  رای 
به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  دادخواستی  تقی(  زند  )فر بیدی  دره 
 930142 کالسه  ونده  پر  1393/10/21 ـ   9309970351501630 دادنامه  موضوع 
اظهارات  تقدیمی،  مفاد دادخواست  به  با عنایت  ده است.  نمو تقدیم  این دادگاه 
دفاع  در  خوانده  حضور  عدم  د،  شهو اظهارات  ضمیمه،  نامه  شهادت  خواهان، 
پاسخ  حسب  منقول  غیر  و  منقول  اموال  بر  مالکیت  فقدان  وح،  مطر دعوای  از 
در  خواهان  اینکه  و  امالک  و  اسناد  ثبت  و  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  از  استعالم 
پرداخت  از  عجز  علت  به  مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  قانون  رات  مقر اجرای 
اجرای  نحوه  قانون   11 و   7،  6 مواد  به  مستندًا  باشد،  می  بازداشت  به  محکوم 
نامبرده  به  محکوم  یکجای  پرداخت  از  اعسار  پذیرش  ضمن  مالی  محکومیتهای 
افزایش  با  یال  ر میلیون  پنج  ماهیانه  سپس  و  نقد  یال  ر میلیون  سی  است  مکلف 
استهالک  زمان  تا  جاری(  ماه  اواخر  اول،  قسط  وع  )شر سالیانه  درصد  بیست 
یخ  تار از  پس  وز  ر بیست  ظرف  غیابی  صادره  رای  نماید.  پرداخت  به  محکوم 

انقضا  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ 
می  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  دادگاه  در  اعتراض  قابل  واخواهی  مهلت 
محمدرضا  اصفهان   شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  رئیس   باشد. 

راجی    52/ م الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/16  شماره پر شماره دادنامه: 9409970354701861 تار
یالب  9409980365900650  شماره بایگانی شعبه: 940671  شاکی: خانم غزال ز
زند اسفندیار به نشانی اصفهان خ رباط سوم 20 متری بهار بن حامد متهم:  پور فر
وزان گله داری به نشانی مجهول المکان  اتهام ها: 1. توهین به اشخاص  اقای فر
ونده به شرح  رسی اوراق و محتویات پر عادی  2. مزاحمت تلفنی  دادگاه پس از بر
وزان  یر مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص اتهام آقای فر ز
زند مختاری مبنی بر مزاحمت تلفنی دادگاه نظر به شکایت خانم غزال  گله داری فر
ینت خط  زند اسفندیار استعالم به عمل آمده از مخابرات مالحظه پر یالب پور فر ز
و  دفاع از ناحیه متهم  شاکی که حکایت از صحت ادعای وی دارد و عدم حضور
ونده بزهکاری  وزنامه کثیراالنتشار و سایر محتویات پر یق ر با وصف احضار از طر
یرات مصوب 75  ز و مسلم می داند لذا مستندًا به ماده 641 قانون تعز وی را محر
یری محکوم می نماید. رای صادره غیابی  نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعز
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف  وز پس از تار ظرف بیست ر
وز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید  بیست ر
نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان مهرداد 

صیاف زاده   41/ م الف
ابالغ رای 

زند حسین به نشانی:  یان فر ونده: 1520/94    خواهان: حمید رضا اعتزاز کالسه پر
زا نصیر، کوچه ش بهرام مرادی پ 8  خوانده: امیرمهدی  وین، خ میر اصفهان، خ پر
زند حبیب اله به نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه  پور دستجردی فر
سه فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی  گردشکار: شورا با عنایت به 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  محتویات پر
یان به طرفیت امیرمهدی پور  رای قاضی شورا درخصوص دعوی حمیدرضا اعتزاز
یال وجه سه فقره چک/ سفته به  دستجردی به خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ر
یخ  یال و 527160 به تار یخ 92/1/15 بمبلغ 11/500/000 ر شماره های 527159 به تار
یال  یخ 92/2/20 بمبلغ 20/000/000 ر 92/1/25 به مبلغ 11/500/000 و 527163 به تار
ونده  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پر
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
در  کافی  انتظار  و  آگهی  نشر  یق  طر از  قانونی  ابالغ  با  خواندگان  اینکه  و  دارد  آن 
در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  جلسه 
ثابت  را  وحه  لذا دعوی مطر ده  ننمو ارایه  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام 
دانسته و مستندًا به مواد 310 و 313 و 307 و 315 قانون تجارت 198، 515، 519، 
یال  آ د . م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 43/000/000 ر 522 قانون 
ینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه  یال بابت هز بابت اصل خواسته و 450/000 ر
یخ اجرای حکم  رسید چک )92/1/15 و 92/1/25 و 92/2/20( تا تار یخ سر از تار
وز پس  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست ر
از  پس  وز  ر بیست  ظرف  سپس  و  دادگاه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از 
 انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 36/ م الف

حتما بخوانید!
صرفه جویی 5 میلیارد تومانی در .... پنجشنبـــــه  19 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 124 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



    فیلم ســینمایی »خشــم و هیاهو« ســومین 
سرویس فرهنگی
  سولماز پرویزی 

و  اســت. »خشــم  ســاخته هومــن ســیدی 
ماجــرای  براســاس  کــه  اســت  اجتماعــی  اثــری  هیاهــو«، 
همســر  قتــل  و  جاهــد  شــهال  و  محمدخانــی  ناصــر  زندگــی 
محمدخانــی نوشــته شــده اســت. هومــن ســیدی، فیلم هــای 
فیلــم  و  »ســیزده«  مــن«،  ک  خطرنــا ذهــن  »اعترافــات 
فیلــم  کارنامــه هنــری خــود دارد.  را در  ویدیویــی »آفریقــا« 
چهارمیــن  و  ســی  مســابقه  بخــش  در  هیاهــو«  و  »خشــم 
هیاهــو«  و  »خشــم  داشــت.  حضــور  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
غ بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری و جایــزه ویــژه هیئــت  ســیمر
بهتریــن طراحــی  و در بخش هــای  کــرد  دریافــت  را  داوران 
صحنــه و لبــاس، بهتریــن صــدا، بهتریــن بازیگــر نقــش اول 

مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن نامزد شده بود.
   داستان

ــناس  ــوب و سرش ــده ای محب ــم، خوانن ــی فیل ــخصیت اصل ش
محمــدزاده(  نویــد  خــوب  بــازی  )بــا  پارســا  خســرو  نــام  بــه 
و  آرام  از خــودش  نقــل  بــه  او  زندگــی خانوادگــی  کــه  اســت 
عاشــقانه اســت و بــه نقــل از حنــا ســرفراز )طنــاز طباطبایــی( 
یــک زندگــی پرنفــرت و تمــام شــده اســت. زندگــی خواننــده 
جــوان پــس از مواجهــه بــا زنــی جــوان، دســتخوش تغییراتــی 
می شــود و اثــرات جبران ناپذیــری بــر زندگــی او و همســرش 

تینــا )بــا بــازی متوســط رعنــا آزادی ور( می گــذارد. داســتان 
ســپس  می شــود.  تعریــف  روایــت  دو  بــه  فیلــم،  نامتعــارف 
ــه  ــت ب ــاره بازگش ــم و دوب ــال داری ــان ح ــه زم ــت هایی ب بازگش
یعنــی  فیلــم  اصلــی  شــخصیت  دو  دیــِد  از  داســتان  عقــب. 
کــه جزییــات  ــا تعریــف می شــود و بدیهــی اســت  خســرو و حن
آنچــه از ســوی هــر یــک بــه صــورت مجــزا نقــل می شــود، هیــچ 
گره هــای دراماتیــک فیلــم، چنــد  ارتباطــی بــه هــم نــدارد. 
ح می شــوند و بــه نظــر  بــار و بــه چنــد شــکل متفــاوت مطــر
ــه  ــکاب ب ــزه ارت ــرار اســت انگی ــات، ق می رســد تکــرار ایــن دفع
کنــد؛  جــرم را بــرای مخاطــب روشــن و قاتــل را بــه او معرفــی 

خ نمی دهــد. امــا ایــن اتفــاق ر
کس بعید نیست    هیچ چیز از هیچ 

در  تــازه ای  مبحــث  عشــقی«،  »مثلث هــای  و  »خیانــت« 
بــا ایــن  ســینمای ایــران نیســت و سال هاســت فیلم هایــی 
گــر ســیدی  کــه ا مضامیــن ســاخته می شــوند؛ بدیهــی اســت 
کلیشــه ها  شکســتن  بــر  ســعی  یــا  می رفــت  خطــا  بــه  کمــی 
کامــال تکــراری تبدیــل می شــد  نمی کــرد، فیلــم بــه ملودرامــی 
و ســقوط می کــرد؛ امــا ایــن اتفــاق دربــاره  »خشــم و هیاهــو« 
خالقیت هایــی  ایجــاد  بــا  می کنــد  ســعی  او  و  نمی دهــد  خ  ر
کلیشــه ها را بشــکند. فیلمســاز ســعی  در فــرم و قصه گویــی، 
دارد بســتر داســتانش را در راســتای همــان جملــه  یــک خطــی 

کنــر در اثــر مشــهورش »خشــم و هیاهــو« بگســترد؛  ویلیــام فا
کــه  کــه می گویــد: »زندگــی بــه مــن آموخــت  همــان جملــه ای 
کــس بعیــد نیســت.« بــه نظــر می رســد  هیــچ چیــز از هیــچ 
هومــن ســیدی فصــل جدیــدی از دوران فعالیــت حرفــه ای 
می خواهــد  آن  در  کــه  می گــذارد  ســر  پشــت  را  خویــش 
سینمادوســتان  و  منتقــدان  رضایــت  جلــب  بــر  عــالوه 
ــد  کن ــب  ــز جل خــاص، موافقــت و توجــه مخاطــب عــام را نی
کــه  و بتوانــد ُبــرد اقتصــادی نیــز داشــته باشــد. موضوعــی 
از نامتعارف تریــن  گذاشــته شــاید یکــی  او دســت روی آن 
ــت  ــا پرداخ ــه ب ک ــد  ــینما باش ــر س ــال های اخی ــات س موضوع
خــود  راه  کلیشــه ها،  از  فــرار  البتــه  و  متفــاوت  و  درســت 
بــاز  فجــر  فیلــم  جشــنواره  موفــق  فیلم هــای  میــان  در   را 

کرد.
  عوامل فیلم »خشم و هیاهو«:

کارگــردان، نویســنده: هومــن ســیدی /تهیه کننــده: ســعید 
ســعدی/ مدیــر فیلمبــرداری: پیمــان شــادمانفر / تدویــن: 
کارن همایونفــر  هومــن ســیدی، مهــدی ســعدی/ موســیقی: 

بابــک  گریــم:  طــراح  حجــازی/  کامــران  تولیــد:  مدیــر 
طــراح  نصراللهــی/  محســن  صحنــه:  طــراح  اســکندری/ 
لبــاس: رعنــا امینــی/ صدابــردار: حســین بشــاش/ دســتیار 
عــکاس:  نصراللهــی/  زینــب  برنامه ریــز:  و  کارگــردان  اول 
نویــد  طباطبایــی،  طنــاز  بازیگــران:   / بدرلــو  محمــد 
رضــا  جعفــری،  بهنــاز  چنگیزیــان،  ســعید  محمــدزاده، 

آزادی ور. رعنــا  عمرانــی  بهــزاد  بهبــودی، 

نگاهی به فیلم »خشم و هیاهو«، ساخته هومن سیدی

هیاهو  برای هیچکس

کیهــان کلهــر، نوازنــده  پیشکســوت ســاز کمانچــه در ادامه   تور 
کنســرت های خــود چنــد روز دیگــر بــه لنــدن می رســد.

اردیبهشــت ماه(   14( مــی  مــاه  ســوم  کــه  اســت  قــرار  کلهــر 
ایــن  باشــد.  داشــته  کمانچــه  تک نــوازی  لنــدن  شــهر  در 
کانــادا  را در  نیــز اجرایــی  هنرمنــد دیــروز )18 فرودین مــاه( 
کــه در آن، ضیــا طبســبان بــا ســاز تنبــک او را همراهــی   داشــت 

کرد. 
کیهــان  بعــدی  میــالن مقصدهــای  و  دانمــارک 
 کلهــر در تــور 2016 خواهــد بــود و در اجــرای میــالن

علی بهرامی فرد او را همراهی خواهد کرد. 
خانــواده ای  در   ۱۳۴۲ ســال  در  کلهــر  کیهــان 
کرمانشــاهی و موسیقی دوســت در تهــران چشــم 
ســالگی   5 از  را  موســیقی  او  گشــود.  جهــان  بــه 

به صــورت  کــه  بــود  ســاله   12 کــرد.  شــروع  آزاد  به صــورت 
حرفــه ای بــه موســیقی پرداخــت و در 13 ســالگی بــا ارکســتر 
کلهــر  کــرد.  کرمانشــاه شــروع بــه همــکاری  رادیــو و تلویزیــون 
گــروه »شــیدا« در مرکــز هنــری »چــاووش«  کوتــاه بــا  مدتــی 

همــکار بــود. 
در 17 ســالگی مقیــم ایتالیــا شــد و ســپس بــه نیــت ادامــه  
کانــادا شــد و در رشــته  آهنگســازی از دانشــگاه  تحصیــل راهــی 

غ التحصیــل شــد.  کارلتــون اتــاوا فار
گروه هایــی از جملــه »شــجاعت  همــکاری او بــا هنرمنــدان و 
کرونــوس )Kronos Quartet(، جــاده  کوارتــت  حســین خان« 
فیالرمونیــک  ارکســتر  و  یویومــا  ابریشــم، 
جهانــی  هنرمنــدی  بــه  را  او  نیویــورک، 
از  نیــز  زیــادی  شــنوندگان  و  کــرد  تبدیــل 
کلهــر  کیهــان  دارد.  غیرایرانی هــا  میــان 
تــاالر  در  ســال 1389  در  ارزنجــان  اردال  و 
بــا  کــه  وحــدت اجــرای مشــترکی داشــتند 

شــد.  روبــه رو  مخاطبــان  اســتقبال 
ــاد  ــود، فری ــر نمی ش ــه س ــو ب ــی ت ــای ب ــا آلبوم ه ــر ب کله ــان  کیه
به عنــوان  آن هــا  در  کــه  جغرافیــا  نقشــه  از  فراتــر  و  بــاران 
گرمــی شــده  آهنگســاز و نوازنــده نقــش داشــته، نامــزد جایــزه 

اســت.

کلهر در قلب انگلستان کیهان  کمانچه  طنین 

کوتــاه  گفــت: ســینما در جهــان بــا فیلــم  کهنــه کار ایرانــی  منتقــد 
کــه بــرادران لومیــر ســاختند  شــروع شــد و اولیــن فیلم هایــی 
پایــه  و  شــالوده  نتیجــه  در  بــود؛  کوتاهــی  بســیار  فیلم هــای 
کــه  گذاشــتند. طهماســب صلح جــو  کوتــاه  ســینما را بــا فیلــم 
ــیاری از  ــم، بس ــه فیل ــدی او در مجل ــانه و ج کارشناس ــای  نقده

ســینما  بــه  را  امــروز  حرفــه ای  فیلم بین هــای 
کــرد، در گفت وگــو بــا ایمنــا اظهــار داشــت:  جــذب 
جایــگاه  همیشــه  کوتــاه  فیلــم  مــا  کشــور  در 
گذشــته فیلمســازانی  مهمی داشــته و در ســالیان 
و  داســتانی  بلنــد  فیلــم  بــا  نمی خواســتند  کــه 
کوتــاه  کنــار بیاینــد، بــه ســمت فیلــم  حرفــه ای 
موفقیت هــای  اولیــن  افــزود:  وی  رفتنــد. 

کوتــاه رقــم  بین المللــی ســینمای ایــران در دهــه 40 بــا فیلــم 
کوتــاه را معمــوال در مقابــل ســینمای حرفــه ای  خــورد. فیلــم 
جملــه  از  مختلفــی  ژانرهــای  و  می دهنــد  قــرار  بلنــد  فیلــم  و 
ــه  ــو ادام ــی دارد. صلح ج ــتند و تجرب ــن، مس ــتانی، انیمیش داس

کوتــاه همیشــه پیش تــر از ســازندگان  داد: ســازندگان فیلم هــای 
داســتان گویی  زمینه هــای  در  حرفــه ای  بلنــد  فیلم هــای 
وی  بوده انــد.  انیمیشــن  و  مســتند  موضوعــات  پرداخــت  و 
کوتــاه را فراهــم  کــرد: جشــنواره ها فرصــت نمایــش فیلــم  بیــان 
گــر نمایــش داده نشــود، اثــری  کــه یــک فیلــم ا می کننــد؛ چــرا 
یــک  ســاخت  از  نهایــی  هــدف  چــون  نــدارد؛ 
افــزود:  صلح جــو  اســت.  آن  نمایــش  فیلــم، 
را  فیلمســازان جــوان اصفهانــی  کارهــای  قبــال 
کــودک دیــده ام. ایــن آثــار زمانــی  در جشــنواره 
کــه نهادهــای تولیــد  کنــد  می توانــد پیشــرفت 
کننــد. او بیــان  فیلــم اصفهــان باهــم همــکاری 
کمــی فاصلــه و تفــاوت  کــرد: احســاس می کنــم 
گــر همــراه همدیگــر حرکــت  بیــن ایــن نهادهــا وجــود دارد و ا
ــای  ــرای جوان ه ــف ب ــای مختل ــب تجربه ه کس ــکان  ــد، ام کنن
ایــن شــهر فراهــم می شــود تــا آن هــا صاحــب ســینمایی متناســب 

کــه شــهرت جهانــی دارد، شــوند. بــا شــهر اصفهــان 

کنند نهادهای تولید فیلم اصفهان باید با هم همکاری 
حرف و نقل 

مجموعــه  بازیگــر  غیاث آبــادی،  محمدرضــا   -
بــه دلیــل عارضــه  مــاه  »مختارنامــه«، روز 17 فروردیــن 
درگذشــت. حســین)ع(  امــام  بیمارســتان  در  قلبــی 

کاشــانی و نقاشــی های تبریــزی،  گلــدان  - فــرش ابریشــم، 
کــه در حراجــی آثــار  از جملــه شــاهکارهای ایرانــی هســتند 
فــروش  بــرای  لنــدن  »بونامــز«  هنــدی  و  اســالمی  هنــر 

می شــوند. گذاشــته 
- تهیه کننــده برنامــه »شــب کوک« بــه تغییــرات در فصــل 
قــرار اســت  کــه  کــرد  بیــان  ایــن برنامــه اشــاره و  بعــدی 
بــه برنامــه  ســبک های موســیقی اصیــل و تلفیقــی هــم 

شــوند. اضافــه  »شــب کوک« 
کیــد بــر لــزوم  - رییــس انجمــن هنرمنــدان نقــاش بــا تا
مــوزه  گــذاری  وا خبــر  دربــاره  مســئوالن  پاســخگویی 
سرنوشــت  خصوصــی،  بخــش  بــه  معاصــر  هنرهــای 
گــذاری مبهــم  گنجینــه ملــی ایــن مــوزه را در صــورت وا

کــرد. ذکــر 
کل روابــط عمومــی رســانه  - داوود نعمتــی انارکــی، مدیــر 
روابــط  مدیریــت  بــه  را  عبــدی  اصغــر  حکمــی  در  ملــی 

کــرد. عمومــی معاونــت خبــر صــدا و ســیما منصــوب 
کــرد: بــرای تولیــد  گــروه »یــاس تمــام« اظهــار  - سرپرســت 
گــروه نمایشــی قصــد دارد نمایــش  جدیدتریــن اثــر ایــن 
»شــاه لیــر« اثــر ویلیــام شکســپیر را بــه صــورت عروســکی - 

کنــد. زنــده تولیــد و اجــرا 
جایــزه  دریافــت  نامــزد  بــار  دو  کــه  تهیه کننــده ای   -
 امــی شــده بــود و فیلمنامــه »جورجیــا« را در ســال ۱۹۹۵ 

درگذشــت. نوشــت، 
کارگردانــی علــی غفــاری  - فیلــم ســینمایی »ابوزینــب« بــه 
ــی جشــنواره »نیــس« فرانســه نامــزد  در چهــار بخــش اصل

شــد.
کارگــردان ســینما  کاوه ســجادی حســینی، نویســنده و   -
صــورت  در  کــه  اســت  نوشــته  اجتماعــی  فیلمنامــه ای 

می بــرد. دوربیــن  جلــوی  را  آن  ســرمایه  جــذب 
کــه پیــش از این نســخه  کــران فیلــم »کتــاب جنــگل«  - بــا ا
انیمیشــن آن شــهرت جهانــی یافتــه اســت، منتقــدان نــگاه 

مثبتــی بــه ایــن اثــر و جلوه هــای ویــژه آن دارنــد.
کــه بــه عنــوان یکــی   ۲۰۱۶ MIPTV برگــزاری نمایشــگاه -
از بزرگ تریــن نمایشــگاه های جهــان در بخــش تلویزیــون 

کــن فرانســه آغــاز شــد. اســت، در شــهر 
- محمــد معتمــدی، خواننــده موســیقی ایرانــی همزمــان 
ــا پخــش مجموعــه مســتند »ایــران مــن« قطعــه صوتــی  ب
مجــازی  فضــای  در  را  تلویزیونــی  برنامــه  ایــن  تیتــراژ 

ــرد. ک ــر  منتش

سخن روز

رفتنم را به شبکه یک تکذیب می کنم
بــه  کنــش  وا در  صبــا  مرکــز  مدیــر  شمســی،  مرتضــی 
شــایعات اخیــر، خداحافظــی از ایــن مرکــز و حضــورش 
کــرد. مرتضــی شمســی  در شــبکه یــک ســیما را تکذیــب 
مدیــر مرکــز صبــا دربــاره شــایعاتی مبنــی بــر حضــورش در 
گفــت:  شــبکه یــک ســیما بــه عنــوان مدیــر ایــن شــبکه 
برخــی رســانه ها بــرای دیــده شــدن بــه دنبــال انتشــار 
بــر  شــدت  بــه  و  هســتند  شــایعات  و  نادرســت  اخبــار 
نــدارد، اصــرار می کننــد. ایــن رســانه ها  آنچــه صحــت 
ــا صــدا و ســیما چــاره  ــرای نشــان دادن دشمنی شــان ب ب
کــرد:  دیگــری جــز ایــن روش پیــدا نکردنــد. وی بیــان 
مــن شــایعات مبنــی بــر حضــورم در شــبکه یــک ســیما را 
کــه قــرار نیســت  تکذیــب می کنــم و الزم مــی دانــم بگویــم 
از مرکــز صبــا بــه جــای دیگــری منتقــل شــوم. حضــور مــن 
در ایــن مرکــز بــا حمایــت و همراهــی مســئوالنی از جملــه 
اظهــار  پایــان  در  شمســی  اســت.  بــوده  ســیما  معــاون 
کاهــش اعتمــاد  ع دروغ پردازی هــا باعــث  کــرد: ایــن نــو
بخــش خصوصــی بــه سیاســت های نهادهــای دولتــی 
کمیتــی خواهــد شــد و در ســال »اقتصــاد مقاومتــی   و حا
اقــدام و عمــل« ضربــات جبــران ناپذیــری بــه اقتصــاد 
صنعــت نوپــای انیمیشــن خواهــد زد؛ لــذا بهتــر اســت 
از  رســانه ای  اخــالق  رعایــت  بــا  جمعــی  رســانه های 

کننــد. پرهیــز  دروغ  اخبــار  انتشــار 

»هشت و نیم دقیقه« به تلویزیون می آید
بــه  دقیقــه«  نیــم  و  »هشــت  تلویزیونــی  مجموعــه 
اردیبهشــت  اواســط  شاه حســینی  شــهرام  کارگردانــی 

مــی رود.  دوربیــن  جلــوی 
نیــم  و  »هشــت  ســریال  کننــده  تهیــه  مفیــد،  بهــروز 
دقیقــه« دربــاره رونــد تولیــد ایــن مجموعــه بــه خبرنــگار 
کــه دربــاره تولیــد ایــن  گفــت: ضمــن صحبت هایــی  مهــر 
اثــر بــا مرکــز امــور نمایشــی ســیما داشــتیم، بــا ســاخت 
نــام  شــدن  مشــخص  بــا  و  شــد  موافقــت  پــروژه  ایــن 
را  تصویربــرداری  اردیبهشــت ماه  اواســط  از  کارگــردان 

کــرد. آغــاز خواهیــم 
کارگــردان   وی افــزود: شــهرام شاه حســینی بــه عنــوان 
بــا  حاضــر  حــال  در  و  دارد  حضــور  مجموعــه  ایــن  در 
کــره  بازیگــران در حــال مذا  دوســتان پشــت صحنــه و 

هستیم. 
گفــت: مجموعــه »هشــت و  ایــن تهیه کننــده در پایــان 
کــه بــرای  نیــم دقیقــه«، یــک ملــودرام ۳۰ قســمتی اســت 

شــبکه دو ســیما تولیــد می شــود.
واســطه  بــه  کــه  اســت  زن  یــک  قصــه  ســریال،  ایــن   
توطئــه ای همســر خــود را از دســت داده و بــا فرزنــدش 

می گیرنــد.  قــرار  مالــی  نامناســب  شــرایط  در 
انجــام  اقداماتــی  خــود  حــق  گرفتــن  بــرای  زن  ایــن 
شــکل  ع  موضــو ایــن  از  قصــه  مایــه  بــن  کــه  می دهــد 

اســت. گرفتــه 

اخبار فرهنگی 

2 اردیبهشت ماه؛
»احسان خواجه امیری« 

مهمان نصف جهان می شود
روز  امیــری  خواجــه  احســان  کنســرت  وطــن:   کیمیــای 
برگــزار می شــود. خواجــه  اصفهــان  در  مــاه  اردیبهشــت   2
شــده  شــناخته  و  برجســته  خواننــدگان  از  کــه  امیــری 
موســیقی پــاپ اســت، در ایــن برنامــه بــه اجــرای قطعــات 
مناســبت  بــه  کنســرت  ایــن  می پــردازد.  خــود  پرطرفــدار 
تاریــخ  در  پــدر  روز  و  علــی)ع(  حضــرت  باســعادت  ســالروز 
2 اردیبهشــت ماه در دو ســانس 17 و 20 در ســالن نگیــن 
نقــش جهــان سپاهان شــهر برگــزار می شــود. عالقه منــدان 
www. ســایت  بــه  بلیــت  تهیــه  جهــت  می تواننــد 

کننــد. مراجعــه   rasaconcert.com

 برگزاری جشنواره فیلم کوتاه 
»روح اهلل« در اصفهان

»روح  کوتــاه  فیلــم  جشــنواره  نخســتین  وطــن:  کیمیــای 
و  شــهر  چنــد  در  اصفهــان  در  برپایــی  بــر  عــالوه  اهلل« 
عالقه منــدان  و  هنرمنــدان  میزبــان  نیــز،  دیگــر  اســتان 
کوتــاه خواهــد بــود. اولیــن دوره جشــنواره  بــه فیلم هــای 
ــر اصفهــان در شــهرها و اســتان های قــم، خراســان  عــالوه ب
همــدان کردســتان،  تبریــز،  فــارس،  اردبیــل،   رضــوی، 
بلوچســتان  و  سیســتان  و  مازنــدران  یــزد،  خوزســتان، 
عمــل  بــه  برنامه ریزی هــای  طبــق  می شــود.  برپــا  نیــز 
بخــش  در  شــرکت کننده  آثــار  کــران  ا حاشــیه  در  آمــده 
کــه  می شــود  برگــزار  نیــز  نقدنویســی  مســابقه  نهایــی 
نوشــته  مردمــی  تحلیــل  و  نقــد  برتــر  مطلــب  آن  طــی 
بــه  و  انتخــاب  جشــنواره  ایــن  فیلم هــای  دربــاره  شــده 
جشــنواره  شــود.  اهــدا  آزادی  بهــار  ســکه  برگزیــده   نفــر 
»روح  اهلل« بــه دبیــری محمــد آفریــده در دو بخــش »فیلــم« 
عالقه منــدان  و  گران  ســینما آثــار  پذیــرای  »فیلمنامــه«  و 
اســت. »اندیشــه های امــام خمینــی)ره(« موضــوع محــوری 
کــه یکــم تــا ســوم خردادمــاه ســال ۱۳۹۵  ایــن رویــداد اســت 
در اســتان تهــران و اصفهــان برگــزار می شــود. همچنیــن در 
حاشــیه ایــن رویــداد، ۱۱۴ فیلــم یــک دقیقــه ای بــا موضــوع 
»اندیشــه های امــام خمینــی)ره( ســاخته خواهــد شــد تــا در 
شــبکه های مختلــف تلویزیونــی و اجتماعــی بــه نمایــش 
درآیــد. ایــن جشــنواره از ســوی معاونــت هنــری موسســه 
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی)ره( برگزار می شــود و شــبکه 
گســترش  مســتند، انجمــن ســینمای جوانــان ایــران، مرکــز 
ــاد  ــالمی، بنی ــگاه آزاد اس ــی، دانش ــتند و تجرب ــینمای مس س
شــهید و امــور ایثارگــران، روزنامــه اعتمــاد، عــروج فیلــم در 

ــد. ــارکت دارن ــزاری آن مش برگ

فراخوان »عکس خالقه اصفهان« 
منتشر شد

از  اصفهــان«  خالقــه  »عکــس  فراخــوان  وطــن:  کیمیــای 
ســوی مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان منتشــر 
ــه  ــن ب ــد ضم ــوان بای ــن فراخ ــرکت در ای ــان ش ــد. متقاضی ش
مشــخص  و  اصلــی  مؤلفه هــای  و  چارچوب هــا  کارگیــری 
عکاســی، بــه نمایــش عناصــر خــالق در آثــار خــود بپردازنــد. 
پــس از انتخــاب آثــار برگزیــده توســط هیئــت 5نفــره داوران، 
ــار، نمایشــگاهی جهــت بازدیــد عمــوم شــهروندان  از ایــن آث
کــه بخشــی از آثــار بــه انتخــاب داوران چــاپ  برگــزار می شــود 
بــه صــورت عکس هــای دیجیتالــی  شــده و برخــی دیگــر 
فروردین مــاه  آینــد. 27  نمایــش درمــی  بــه  نمایشــگاه  در 
آخریــن مهلــت ارســال آثــار بــه دبیرخانــه ایــن نمایشــگاه 
آدرس  بــه  را  خــود  آثــار  می تواننــد  متقاضیــان   اســت. 

nuavari@gmail.com ارسال کنند.

به دنبال ارتباطات فرهنگی 
با افغانستان هستیم

گفــت:  کرمــان  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  فرهنگــی  معــاون 
هســتیم.  افغانســتان  بــا  فرهنگــی  ارتباطــات  دنبــال  بــه 
رییــس  معــاون  نشســت  در  بصیــری«  »محمدصــادق 
اســاتید دانشــگاه  بــا رییــس و  افغانســتان  اجرایــی دولــت 
برگــزاری  از  هــدف  کــرد:  اظهــار  کرمــان  باهنــر  شــهید 
بیشــتر  ارتبــاط  راه هــای  کــردن  پیــدا  نشســت ها،  ایــن 
کشــور دو  مشــترک  زبــان  بــه  توجــه  بــا  و  اســت   فرهنگــی 
زبــان  ایــن  حفــظ  در  تــالش  ملــت  دو  وظیفــه  بزرگ تریــن 
کشــور  دو  معاصــر  ادبیــات  بــا  آشــنایی  افــزود:  وی  اســت. 
بــرای مــا حایــز اهمیــت اســت و امیدواریــم یکــی از نتایــج ایــن 
ــرد:  ک ــح  ــری تصری ــد. بصی ــی باش ــات فرهنگ ــت ارتباط نشس
آمادگــی پذیــرش هیئت هــای فرهنگــی افغانســتان را داریــم 
و اینکه هفته فرهنگی ایران در افغانســتان داشــته باشــیم و 
در حفــظ بنــای محکــم زبان فارســی و دین اســالم بکوشــیم. 
گــزارش ایســنا، در ایــن نشســت از ســوی رییــس دانشــگاه  بــه 
رییــس  معــاون  بــه  بســته فرهنگــی  کرمــان  باهنــر  شــهید 

اجرایــی دولــت افغانســتان اهــدا شــد.

اعالم اسامی منتخبان 
جشنواره موسیقی کویرنشینان

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی یــزد  رییــس اداره امــور هنــری اداره 
گروه هــای  ــار  ــه آث ــر نمون ــه عمــل آمــده ب گفــت: پــس از بررســی ب
شــرکت کننده در بخــش رقابتــی نخســتین جشــنواره موســیقی 
کویرنشــینان توســط هیئــت بررســی اولیــه، بــه تفکیــک رشــته ها 
ــزود:  ــی« اف ع ابرقوی ــد زار ــد. »احم ــالم ش ــا اع گروه ه ــن  ــامی ای اس
گــروه   17 بیــن  از  ســنتی  موســیقی  گروه نــوازی  قســمت  در 
گــروه  گــروه بــه ترتیــب حــروف الفبــا، شــامل  شــرکت کننده، 15 
ک، ترنــم، تمنــا، جیحــون، دلشــدگان، رنــدان، رهــا  آراد، پــژوا
زخمــه، ســنتورنوازان انوشــه )بزرگســاالن(، ســنتورنوازان انوشــه 
کرشــمه، مهــرگان و میــم  )خردســاالن(، ســنتورنوازان پرنیــان، 
انتخــاب شــدند. در قســمت گروه نــوازی موســیقی پــاپ و تلفیقــی 
ــا  ــه ترتیــب حــروف الفب ــروه ب ــروه شــرکت کننده، 11گ گ از بیــن 12 
کبنــد، باربــد )اردکان(، باربــد )یــزد(، بی بنــد  مشــتمل بــر آژمــان، آ
پارادوکــس، پیونــد، رمانــس، رنــدان، ســلمک و صــدای ســکوت 
از ســوی هیئــت انتخــاب اولیــه معرفــی شــدند. ایــن مســئول 
ــرای اجــرا  گروه هــا در جــدول زمان بنــدی ب افــزود: زمــان اجــرای 
در روزهــای 24، 25 و 26 فروردین مــاه بــه زودی اعــالم می شــود.

کوتاه از فرهنگ 

5فرهنگ و هنر پنجشنبه  19 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
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برنامه سینماهای اصفهان

اطالع رســانی  حــوزه  در  مجــازی  فضــای  روزافــزون  و  ســریع   پیشــرفت 
بــرای بعضــی روزنامه هــا یــک تهدیــد و شــاید هــم یــک فرصــت  می توانــد 
بــه شــمار آیــد؛ ســرعت زیــاد انتشــار اخبــار توســط شــبکه های اجتماعــی و 
خبرگزاری هــا و حضــور پررنــگ فضــای آنالیــن در زندگــی مــردم در سراســر 
کــه خواســته یــا ناخواســته بســیاری از فعــاالن عرصــه نشــر و  دنیــا اتفاقــی اســت 
گــزارش ایســنا، برخــی از روزنامه هــا  مطبوعــات را بــا خــود همــراه می کنــد. بــه 
و خبرگزاری هــای بــزرگ دنیــا بــا پذیــرش ایــن واقعیــت، بــه صــورت همزمــان 
کرده انــد تــا مخاطبانشــان را نگــه دارنــد.  در شــبکه های مجــازی حضــور پیــدا 
کــه شجاعتشــان بــرای جمعــی از اهالــی رســانه قابــل تحســین  برخــی هــم 
کامــل بــر مــوج فضــای  اســت، دســت از انتشــار روزنامه شــان برداشــتند تــا 
مجــازی ســوار شــوند. بــه عنــوان مثــال، چنــدی پیــش مســئوالن روزنامــه 
ســه  از  پــس  کردنــد  اعــالم  رســمی  به طــور   )independent( ایندیپندنــت 
ــه انتشــار نســخه چاپــی روزنامــه خــود  دهــه حضــور در عرصــه مطبوعــات، ب
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــازی و ب ــای مج ــان را در فض ــد داد و فعالیتش ــان خواهن پای
ادامــه خواهنــد داد؛ اوگینــی لبــدو )Evgeny Lebedev(، صاحــب امتیــاز ایــن 
روزنامــه معتقــد اســت »بــا ایــن سیاســت، آینــده ای پایــدار و همــراه بــا ســود 
از ســال  ایندپندنــت  رقــم خواهنــد زد.« روزنامــه  بــرای روزنامه شــان  مالــی 
کار  ــه  ــاز ب ــس آغ ــور انگلی کش ــه در  ــریه ای روزان ــوان نش ــه عن ــالدی ب 1986 می
کــرد؛ مســئوالن  و آخریــن شــماره چاپــی خــود را 26 مــاه مــارس 2016 منتشــر 
ایــن روزنامــه پــس از تحمــل 30 ســال ضــرر مالــی بــه خاطــر انتشــار روزنامــه ای 
ــه حــدود 71840  ــه ابطــال روزان کــه منجــر ب کمــی از مخاطبــان  ــرای تعــداد  ب

ــا تمــام  کــه تقریب ــه ای  نســخه تخفیــف دار و رایــگان می شــد، آن هــم در زمان
اخبــار و اطالعــات در فضاهــای مجــازی بــه صــورت رایــگان عرضــه می شــود، 
گرفتنــد تــا بــه انتشــار نســخه های چاپــی پایــان و فعالیتشــان را فقــط  تصمیــم 
در فضــای مجــازی ادامــه دهــد. محمــد ســلطانی فر- رییــس دفتــر مطالعــات 
هــووی  اجتماعــی  شــبکه های  امــروز  می گویــد:   - رســانه ها  برنامه ریــزی  و 
ــپس  ــت و س ــر داش ک را در نظ ــا ــگاه خطرن ــن ن ــد ای ــتند؛ بای ــا هس خبرگزاری ه
کــه در چنیــن شــرایطی چــکار می تــوان انجــام داد تــا خبرگزاری هــای مــا  دیــد 

در اولویــت و درجــه یــک باقــی بماننــد و عمرشــان طوالنی تــر شــود.

کارگردان:  سروش محمدزاده
نویسنده:  پیمان ناجی

خالصه داستان
را  چهارشــنبه  کــه  می افتــد  اتفاقــی  نمی دانســتند  هیچ کــدام  شــاید 

می کنــد. متفــاوت  روزى  برایشــان 
  تحلیل

ع  کــه بــه موضــو »چهارشــنبه«، نخســتین فیلــم ســروش محمــدزاده اســت 
کوچکشــان  ــرادر  کــردن ب ــرای راضــی  ــواده ب قصــاص و درگیــری یــك خان
کــه  گرفتــن پــول دیــه و بخشــش قاتــل پــدر می پــردازد؛ موضوعــی  بــرای 
در ســینمای ایــران بــه خصــوص در ســال های اخیــر تازگــی نــدارد و تنهــا 

کنــد. یــك زاویــه دیــد جدیــد می توانــد آن را احیــا 
ــل  ــواده قات کلیشــه ای درگیــری میــان خان ــره  گ ــم از  ــا ایــن رویکــرد، فیل  ب
کــرده و بــه درگیــری چنــد خواهــر  گــذر  گرفتــن رضایــت  و مقتــول بــرای 
خــون  از  تــا  می پــردازد  کوچکشــان  بــرادر  کــردن  راضــی  بــرای  بــرادر  و 
کــرده فیلــم  و  قصــه  وارد  را  روابــط  از  جدیــدی  ســطح  و  بگــذرد   پــدر 

 است.
  بازیگران

امیرحســین  مهدوی فــر،  هســتی  ادبــی،  نســیم  درویــش،  آرمــان   
فرخنــده  فتحعلــی  حــاج  الهــام  حســینی،  شــهاب  شــام بیاتی، 
پیــام راد،  نیمــا  ادهمــی،  رســول  قاســمی،  گیتــی   فرمانــی زاده، 

 اینالویی.

تهدید یا فرصت؟
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بادیگارد

زاد«کوچه بی نام یال »شهر دو خبر از فصل دوم سر
کــرات اولیــه  گفــت: مذا کردنــد. ترانــه علیدوســتی  ترانــه علیدوســتی و علــی نصیریــان در روزهــای اخیــر دربــاره فصــل دوم ســریال »شــهرزاد« صحبــت 
گفــت: بــا توجــه بــه رونــد قصــه بعیــد می دانــم در فصــل دوم  بــرای ســاخت فــاز دوم شــهرزاد انجــام شــده اســت. همچنیــن اســتاد علــی نصیریــان 

»شــهرزاد« حضــور داشــته باشــم.

در قاب تصویر



تشریح آخرین وضعیت مصدومیت 
قرمزها

وضعیــت  آخریــن  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  فیزیوتــراپ 
کــرد. میثــم  مصدومــان تیــم فوتبــال پرســپولیس را تشــریح 
ــا ســایت باشــگاه پرســپولیس در رابطــه  گفتگــو ب علیپــور در 
گفــت: در  بــا آخریــن وضعیــت مصدومیــت امیــد عالیشــاه 
حــال حاضــر امیــد عالیشــاه روزی دو جلســه فیزیوتراپــی و 
ــرای بازگشــت  ــه ب ک ــی  ــا زمان ــی را در برنامــه دارد ت آب درمان
کمتــر شــده  بــه تمرینــات و بازی هــا آمــاده شــود. درد او هــم 
کنــار زمیــن در  اســت ولــی آمادگــی تمریــن نــدارد. او فعــًا 
مســیر مســتقیم بــه دویــدن آهســته می پــردازد. وی دربــاره 
بــازی  او در جریــان  ادامــه داد:  وضعیــت مهــدی طارمــی 
کــه روی عضلــه اش وارد شــد، دچــار  بــه دلیــل ضربــه ای 
کوفتگــی شــده ولــی در حــال حاضــر مســاله خاصــی وجــود 
نــدارد و در تمرینــات حاضــر اســت. علیپــور در پایــان دربــاره 
ــات  ــًا در تمرین ــد فع ــرد: او نمی توان ک ــان  ــر خاطرنش خالقی ف
کنــد و اســتراحت و فیزیوتراپــی را در برنامــه دارد. شــرکت 

۱۰ میلیاردتومان نصیب فدارسیون 
فوتبال شد

فدراســیون  و  ورزش  وزارت  بیــن  تفاهمنامــه  امضــای  بــا 
فدراســیون  ایــن  بــه  تومــان  میلیــارد   ۱۰ مبلــغ  فوتبــال 
کفاشــیان دلیــل حضــورش در  تخصیــص داده شــد. علــی 
وزارت ورزش و جوانــان را امضــای تفاهــم نامــه مالــی اعــام 
ــی  کارشناس ــه ای  ــته جلس گذش ــال  ــد س ــت: همانن گف ــرد و  ک
کارشناســان معاونــت ورزش  بــا حضــور نصــراهلل ســجادی و 
قهرمانــی داشــتیم و مفــاد تفاهــم نامــه بررســی شــد. وی در 
گفــت: بــا  خصــوص رقــم تخصیصــی بــه فدراســیون فوتبــال 
ارزیابی هــای انجــام شــده مبلــغ تخصیصــی بــه فدراســیون 
کــه هــر دوطــرف ان را  فوتبــال ۱۰ میلیــارد تومــان اعــام شــد 
پذیرفتیــم و بــه امضــاء رســاندیم. رییس فدراســیون فوتبال 
همچنیــن در پاســخ به ســؤال خبرنــگار پایگاه خبــری وزارت 
ورزش وجوانــان مبنــی بــر اظهــارات قبلــی خــود راجــع بــه 
گفــت: مــن خــودم از  اتصــال ســوئیفت بانــک مرکــزی نیــز 
کار  کــه انجــام ایــن  مدیــران بانــک مرکــزی بــودم و می دانــم 
چــه مشــکات و ســختی هایی دارد. اتصــال و برقــرار شــدن 
ایــن موضــوع زمــان زیــادی می بــرد و زحمــات زیــادی دارد. 

ــه درســتی متوجــه نشــدند. رســانه ها منظــور مــن را ب

کی روش خودش را وارد حاشیه نکند
ــراز تعجــب از  ــا اب عضــو هیــات رییســه فدراســیون فوتبــال ب
صحبت هــای ســرمربی تیــم ملــی علیــه دبیــر فدراســیون، 
خواســته های کــی روش را منطقــی دانســت و گفــت: علیرضا 
کــی روش مخالفــت  ــا  ــه صــورت علنــی ب اســدی آن اوایــل ب
کارلــوس  می کــرد. شــهرام دبیــری دربــاره انتقــادات شــدید 
کــی روش از علیرضــا اســدی و اینکــه گفتــه بــود »اســدی فرق 
کیــد  زمیــن فوتبــال و زمیــن ســیب زمینــی را نمی دانــد« تا
کــی روش نبایــد وارد ایــن حاشــیه ها شــود. مگــر اســدی  کــرد: 
کــی روش بایــد بــه صــورت منطقــی  کــرده اســت؟  کار  چــه 
کنیــم  تــاش  مــا هــم  و  کنــد  را پیگیــری  خواســته هایش 
کنیــم. وی افــزود: همــه  خواســته های منطقــی او را بــرآورده 
کــی روش  کــه بایــد امکانــات مدنظــر  ایــن عقیــده را دارنــد 
کنیــم. تیــم ملــی نیــاز بــه امکانــات و پیشــتیبانی  را فراهــم 
کــی روش هــم می خواهیــم خــودش را وارد حاشــیه  دارد. از 
ــه ایــن  کارش ادامــه بدهــد. دبیــری در پاســخ ب ــه  نکنــد و ب
کــی روش غیرمنطقــی  کــه آیــا مگــر خواســته های  ســئوال 
ایجــاد  تأخیــر  اینقــدر  آن  کــردن  فراهــم  در  کــه  اســت 
غیرمنطقــی  کــی روش  خواســته های  گفــت:  می شــود؟ 
کنیــم. وقتــی  ــرآورده  کــه آن را ب نیســت و مــا هــم موظفیــم 
کــردن نــدارد،  تیــم ملــی یــک زمیــن مناســب بــرای تمریــن 
کــه مــا ضعــف داریــم ولــی الزم نیســت  ایــن نشــان می دهــد 

ــد. کن ــث  ــس بح ــا هیچک ــی روش ب ک

 تا مشکالت حل نشود 
به سیاه جامگان باز نمی گردم

تــا  گفــت:  مشــهد  جامــگان  ســیاه  فوتبــال  تیــم  مربــی 
نخواهــم  بــاز  تیــم  ایــن  بــه  نشــود  حــل  مالــی  مشــکات 
ــا غیبتــش در تمرینــات  گشــت. رضــا شــاهرودی در رابطــه ب
تیــم  شــرایط  مالــی  نظــر  از  گفــت:  ســیاه جامگان  تیــم 
ــر  ــم مدی ــی ه ــت. از طرف ــوب نیس ــدان خ ــیاه جامگان چن س
کــه ایــن چــک هــم  عامــل چــک دامــادش را بــه مــن داد 
ــم  ــت تی ــرف مدیری ــم از ط ــی ه ــچ تماس ــورد. هی ــت خ برگش
گرفتــه نشــد تــا توضیحــی در ایــن مــورد بــه مــن داده شــود. 
ــدم پــس از صحبــت  ــه ایــن مســائل را دی ک مــن هــم وقتــی 
گرفتــم تــا وقتــی از نظــر مالــی  کاظمــی تصمیــم  بــا فرهــاد 

مشــکات حــل نشــود بــه ایــن تیــم بــاز نگــردم.

 احمدزاده: 
ملوان شانس بیشتری دارد

ســرمربی ملــوان بــا بیشــتر دانســتن شــانس تیمــش بــرای 
گران  تماشــا حضــور  گفــت:  پرســپولیس،  مقابــل  برتــری 
ــه نفــع تیــم مــا باشــد و نمی گذاریــم پرســپولیس  ــد ب می توان
احمــدزاده  محمــد  دهــد.  ارائــه  را  همیشــگی  بــازی 
دربــاره وضعیــت تیــم فوتبــال ملــوان در آســتانه دیــدار بــا 
کــرد: از لحــاظ تیمــی در شــرایط خوبــی  پرســپولیس، اظهــار 
قــرار داریــم و فقــط پژمــان نــوری بــا مصدومیــت مواجــه 
کــه هنــوز نتوانســته ایم او را بــه آمادگــی برســانیم.  اســت 
ــا مصدویــت مواجــه شــد امــا ســایر  ــا ســپاهان ب ــازی ب او در ب
بــه  اشــاره  بــا  ملــوان  ســرمربی  هســتند.  آمــاده  بازیکنــان 
تــدارک مناســب ایــن تیــم بــرای دیــدار بــا پرســپولیس افــزود: 
آهســته آهســته تیــم را بــه وضعیــت مطلــوب می رســانیم 
تــا  کــم می کنیــم  را  پایانــی فشــار تمرینــات  و در روزهــای 
بــه  او در پاســخ  را حــس نکننــد.  باالیــی  بازیکنــان فشــار 
کارشناســان پرســپولیس را بهتریــن تیــم  کــه آیــا  ایــن ســؤال 
مــن  کــرد:  کیــد  تا برتــر در فصــل جــاری می داننــد،  لیــگ 
هــم بــا ایــن موضــوع موافــق هســتم و معتقــدم پرســپولیس 
کــرده عمــل  گذشــته  فصــول  از  بهتــر  و  دارد  خوبــی   تیــم 

 است.

کوتاه از ورزش

 فردوسی پور 
نظرش را تحمیل نکرد

بــه  نســبت  ایــران  فوتبــال  داوری  کارشــناس 
نشــان داد.  کنــش  وا صحبت هــای علــی خســروی 
خســروی  علــی  اظهــارات  دربــاره  مــرادی  مســعود 
پــور نظــرات خــود  مبنــی براینکــه عــادل فردوســی 
کارشناســان تحمیــل می کنــد،  دربــاره داوری هــا را بــه 
بــه عنــوان  بــه »ورزش ســه« می گویــد: مــن ســالها 
کارنامــه ام  کــردم و  کار  داور و ناظــر بیــن المللــی فیفــا 
خانــه  در  دوســتان  برخــی  مثــل  اســت.  مشــخص 
کارشناســی هایم  کنــم. همــه  ننشســتم تــا اظهارنظــر 
ادامــه  در  او  اســت.  آموزشــی  قوانیــن  بــر  منطبــق 
کــه  اســت  فــردی  خســروی  آقــای  می کنــد:  اظهــار 
عاقــه بــه حاشــیه و اظهــار نظــر دارد. مــن همیشــه 
جــواب  نــدارم  عاقــه ای  و  بــوده ام  حاشــیه  از  دور 
کارشناســی  کســی را بدهــم. ضمــن اینکــه نظــرات 
داوران قدیمــی بــا هــم متفــاوت اســت. شــاید نظــرات 
برخــی افــراد متفــاوت باشــد و نبایــد بــه خاطــر ایــن 
کســی را مــورد انتقــاد قــرار دهیــم. مــرادی  ع  موضــو
پــور  گفتــه شــده فردوســی  اینکــه  پایــان دربــاره  در 
می کنــد،  تحمیــل  کارشناســان  بــه  را  نظراتــش 
می افزایــد: هرگــز چنیــن مســاله ای صحــت نــدارد. 
کنــون ندیــدم فردوســی پــور نظــرش  مــن شــخصًا تا
برداشــت  مــا  و  کنــد  تحمیــل  داوری هــا  دربــاره  را 
شــخصی خودمــان از صحنه هــا را بیــان می کنیــم.

حدادی: در آستانه المپیک 
آرامش مهم است

گفــت:  آســیا  و  ایــران  دیســک  پرتــاب  قهرمــان 
آرامــش اســت  المپیــک  آســتانه  مهم تریــن چیــز در 
ع  ایــن موضــو بــه  بــرای رســیدن  امیــدوارم همــه  و 
بازدیــد  جریــان  در  حــدادی  احســان  کننــد.  کمــک 
از  المپیــک  کمیتــه ملــی  کیومــرث هاشــمی رییــس 
اردوی دو و میدانــی کاران در خصــوص شــرایط خــود 
اظهــار داشــت: خوشــبختانه تمرینــات خوبــی را در 
ایــن مــدت داشــته ام و تمــام تاشــم را می کنــم در 
مــدت باقیمانــده هــم بــه شــرایط بهتــری برســم. بعــد 
از اردوی تهــران حــدود 2۰ روز راهــی روســیه می شــوم 
کشــور حاضــر  قهرمانــی  مســابقات  در  آن  از  پــس  و 
خواهــم بــود. وی ادامــه داد: تمــام تاشــم ایــن اســت 
کــه  کــه در نخســتین مســابقه رکــورد 65 متــر را بزنــم 
در ایــن صــورت شــرایطم خــوب خواهــد بــود. پــس از 
آن در مســابقات لیــگ المــاس قطــر شــرکت می کنــم 
و اردوی آلمــان و آمریــکا هــم تــا المپیــک در پیــش 

ــود. ــد ب خواه

اعزام تفتیان به لیگ الماس چین
موافقــت  صــورت  در  کشــورمان  ســرعتی  دونــده 
اعــزام  کشــور  ایــن  المــاس  لیــگ  بــه  چینی هــای 
کیومــرث  بازدیــد  در  کیهانــی  مجیــد  می شــود. 
اردوی  از  المپیــک  ملــی  کمیتــه  رییــس  هاشــمی 
حســن  وضعیــت  خصــوص  در  کاران  دوومیدانــی 
کــه خــود  کــرد: مــا طــی درخواســتی  تفتیــان عنــوان 
بــرای  چینی هــا  بــا  اســت  داشــته  ورزشــکار  ایــن 
حضــور او در مســابقات لیــگ المــاس و ورلــد چلنــج 
کردنــد  کراتــی داشــته ایم و آن هــا بــه مــا اعــام  مذا
باشــد  داشــته  وجــود  خالــی  الیــن  کــه  صورتــی  در 
گذشــته  حتمــًا او را می پذیریــم. وی ادامــه داد: روز 
کردیــم و در  کمپــی در ایتالیــا صحبــت  بــا مســئوالن 
ــه آنجــا اعــزام می شــود و  ــان ب صــورت موافقــت تفتی

کــرد. خواهــد  شــرکت  اروپایــی  مســابقات  در 

 انتقاد سپهوند 
از فدراسیون بوکس

می گویــد  ایــران  ملــی  تیــم  وزن  ســنگین  بوکســور 
ملی پوشــان  از  حمایتــی  هیــچ  بوکــس  فدراســیون 
بــرای موفقیــت در رقابت هــای انتخابــی تیــم ملــی 
گفت وگــو بــا ایســنا،  انجــام نــداد. مجیــد ســپهوند در 
در مــورد نتایــج بدســت آمــده توســط بوکســورهای 
کــرد:  ایــران در رقابت هــای انتخابــی المپیــک اظهــار 
حضــور  بــرای  عنــوان  هیــچ  بــه  شــرایط  متاســفانه 
کســب ســهمیه  بوکســورهای ایــران در رقابت هــای 
ــی بــه مصــاف  ــا دســت خال المپیــک فراهــم نبــود و ب
حریفــان رفتیــم. او افــزود: حداقــل در مــورد خــودم 
کســب نکــردن ســهمیه مــن فقــط بــه  بایــد بگویــم 
ــاه در  ــن 6 م ــود. م ــی ب ــف تمرین ــتن حری ــر نداش خاط
بــار مقابــل حریفــی  ولــی 6  بــودم  تدارکاتــی  اردوی 
تمرینــی قــرار نگرفتــم. فقــط یــک ســفر بــرای اردوی 
کــه بــه نظــرم نرفتــن  تدارکاتــی بــه اوکرایــن داشــتیم 

بــه آن اردو بهتــر بــود.

 تیم ملی والیبال 9 روز زودتر 
به ژاپن سفر می کند

بــرای  لوزانــو  گفــت:  والیبــال  ملــی  تیــم  سرپرســت 
درک بهتــر روحیــات و شــرایط بازیکنــان بــا والســکو 
کــرده اســت. امیــر خوش خبــر دربــاره برنامــه  مشــورت 
رقابت هــای  در  حضــور  از  قبــل  والیبــال  ملــی  تیــم 
بــا  ملــی  تیــم  اردوهــای  گفــت:  المپیــک  انتخابــی 
کادر فنــی و تمــام بازیکنــان آغــاز شــده اســت  حضــور 
تمرین هــا  بــر  هــم  خوبــی  فضــای  خوشــبختانه  و 
کــم اســت. جــو فدراســیون هــم المپیکــی اســت  حا
آمده انــد.  اردو  بــه  خوبــی  انگیــزه  بــا  بازیکنــان  و 
سرپرســت تیــم ملــی والیبــال دربــاره ســفر طوالنــی 
انتخابــی  رقابت هــای  آغــاز  از  قبــل  ملــی  تیــم 
کار نداریــم.  گفــت: مــا چــاره ای جــز ایــن  المپیــک 
ــه  ــر ب بــه دلیــل ســفرهای طوالنــی هــم مــا 9 روز زودت
بازیکنــان بــرای  کمــی  شــرایط  تــا  می رویــم   ژاپــن 

 بهتر شود.

همگام با ورزش

  درآســتانه ســال 95 وبهــار طبیعــت، ذوب 
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
آهــن اصفهــان، بــا پیــروزی مقتدرانــه وپــرگل 
ــوالد  ــادکار ازبکســتان، در ورزشــگاه شــهدای ف ــل بنی خــود مقاب
گســترش فــوالد،  کــه دردیــدار بــا  گرفــت. ذوب آهــن  شهرجشــن 
علیرغــم شایســتگی مقهــور غــرور بیجــای برخــی از بازیکنــان 
کــرده  جــوان خــود شــده وبــازی بــرده را بــا باخــت 4 بــه 3 عــوض 
ــا تمــام نیــرو  بــود، بــرای جبــران ایــن شکســت غیــر منتظــره، ب
کار شــتافت ودرحضــور  وتــوان بــه اســتقبال ازبک هــای بنیــاد 
بیــش از پنــج هــزار نفرهوادارمشــتاق، بــا ارائــه یــک بــازی جذاب 
ــه 2  ــا نتیجــه 5 ب کامــا حســاب شــده ومنطقــی ب وتماشــایی و 
کــرد. در شــرایطی کــه طایــی پوشــان  ایــن تیــم مدعــی را بدرقــه 
گذاشــتن حســین فرکی و آوردن ایگوراســتیماچ  کنار  ســپاهان با 
نوعــی،  قلعــه  امیــر  مربیگــری  بــا  تبریــز  کتورســازان  ترا و 
ــد،  ــی ندارن ــال و روز خوب ــیا ح ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی درمس
خوشــبختانه ذوب آهــن اصفهــان نماینــده شایســته ایــران در 
و  محمــدی  گل  یحیــی  خــوب  بامربیگــری  رقابت هــا  ایــن 
در  کارآمــد،  و  جــوان  بازیکنانــی  و  قــوی  کادری  از  برخــوردار 
وضعیتــی مناســب وخــوب قــرار دارد و بــه دور از هرحاشــیه و 

تنشی توانسته است مدافع حیثیت فوتبال کشورمان باشد.
  شخصیت بخشی به فوتبال ایران

گــوار و حــوادث غیــر منتظره هفته گذشــته  گــر اتفاقــات نــادر و نا ا
هــواداران ســپاهان درپایــان دیدارســپاهان بــا ملــوان بنــدر انزلــی 
کنیــم )کــه صــد البتــه از روی  را نادیــده انگاریــم و زیرســبیلی رد 
دلســوزی وعشــق وعاقــه مفــرط هــواداران وفاداربــه توفــان 
کــه حصــول  زرد آســیا رقــم خــورد( بایــد بــدون تعــارف بپذیریــم 
پیــروزی ارزشــمند ومقتدرانــه ذوب آهــن برابــر تیــم بنیــادکار 
ازبکســتان بــار دیگــر بــه فوتبــال ایــران شــخصیت داد و آبــرو 

کــرد. بــا حضــور دوبــاره  وحیثیــت و غــرور از دســت رفتــه را احیــا 
تحــول  آهــن،  ذوب  باشــگاه  مدیریــت  رأس  در  آذری  ســعید 
کــم شــد و روی هــم رفتــه  و تنــوع خاصــی در ایــن باشــگاه حا
گرفــت. آذری  تعریــف واقعــی یــک باشــگاه موفــق را بــه خــود 
بــه حســاب  بــوده و ازجملــه مدیرانــی  از خانــواده ورزش   کــه 
کار وتــاش اســت و برخــاف برخــی مدیــران  کــه اهــل  مــی آیــد 
و  کار  بــه  می شــوند،  دیــده  هزینــه  مدیــران  عنــوان  بــه  کــه 
گــون وبــه قــدرت  گونا دســتیابی بــه افتخــارات ورزشــی در ابعــاد 
رســاندن ورزش باشــگاه ذوب آهــن، بــا هزینــه انــدک را معتقــد 
کــه بــرای بــار دوم مدیریــت باشــگاه را بــر عهــده  اســت از زمانــی 
گذشــته، قدم هــای مثیتــی  گرفتــه بــا برخــورداری از تجــارب 
رادرجهــت احیــا و مجــد وعظمــت رشــته های مختلــف بــه ویــژه 

کــه برکســی پوشــیده نیســت. فوتبــال برداشــته اســت 
و  حســاس  بــازی  در  آهــن  ذوب  فوتبــال  ســبزان  و  ســفید 
کــه زمانــی بــا  کار ازبکســتان  سرنوشــت ســاز خــود بــا تیــم بنیــاد 
ح فوتبــال جهــان ماننــد  مربیگــری اســکوالری و بازیکنــان مطــر
بــه  آســیا  فوتبــال  تیم هــای  قدرتمندتریــن  از  یکــی  رونالــدو، 
ــرای صــدر  ــازی ب ــن ب ــاز ای ــه امتی ــر س ــه ه ــاز ب ــد، نی ــمار می آم ش
ــا ســرعت دادن بــه  گــروه دوم را داشــتند، در ابتــدا ب نشــینی در 
بــازی باشــوت ســهمگین دانیــال اســماعیلی فــر در دقیقــه ســوم 
کــرد تــا معــادالت آقای لوشــچان را به  بــه گل برتــری دســت پیدا
گل زود هنــگام و روحیــه بخــش اســماعیلی فرکــه  هــم بریــزد، 
ازپــاس عالــی احســان پهلــوان بــرای ذوبی هــا حاصــل شــد، 

شــیرازه تیــم بنیــاد کار را بــه هــم ریخــت بــه طــوری کــه دردقیقه 
33 در مقابــل پــرواز بلنــد وحیــد محمــد زاده وضربــه ســراین 
بازیکــن باهــوش وبــا ذکاوت چــاره ای جــز تســلیم وپذیرفتــن 
از نقطــه  کاوه رضایــی  ارســال خــوب  از  گل دوم نداشــتندکه 
کرنــر شــاهد فــرو ریختــن دروازه شــان شــدند. نیمــه نخســت بــا 
کــه  همیــن نتیجــه 2 بــر صفــر بــه ســود ذوب آهــن تمــام شــد 
ــا  کــه ب صــد البتــه نقــش اساســی تشــویق بــی امــان هوادارانــی 
کاه و پیراهــن هــای ســبز وســفید صندلی هــای جایــگاه شــرق 
گرفتــه بودنــد را درایــن برتــری ذوبی هــا  ورزشــگاه را دراختیــار 

ــت. ــده انگاش ــد نادی نبای
  نیمه دوم طوفانی

گل  گردان یحیــی  در نیمــه دوم هــم نشــانه های برتــری شــا
کامــًا بــه چشــم می خــورد امــا ســرمربی فهیــم ذوب  محمــدی 
آهــن بــا توجــه بــه فیزیــک بدنی بازیکنــان بنیــادکار روش خوبی 
گرفتــه بــود وبــا ســرعت بخشــیدن بــه بــازی و پــرس  را در پیــش 
مهاجمــان حریــف در وســط زمیــن را در دســتورکار قــرار داده 
گلهــای بیشــتری دســت  ــه  ــا در فرصــت هــای مناســب ب ــود ت ب
کــه دیدیــم همــکاری و پاســکاری عالــی و بــی نقــص  کنــد  پیدا
کاوه رضایــی، قاســم حــدادی فرومهــدی رجــب زاده  مثلــث 
کاپیتــان باتجربــه درنهایــت خونســردی  مؤثــر واقــع شــد تــا ایــن 
دروازه  دهانــه  در  را  بــود  گذشــته  بــان  دروازه  از  کــه  را توپــی 
گل ســوم  ــا یــک بغــل پــای دقیــق ومطمئــن  کنــد و ب تصاحــب 
گل ذوب آهــن  را بــرای ذوب آهــن بــه ثبــت برســاند. چهارمیــن 

کــه الحــق یکــی از بهترین هــای ایــن تیــم در  کاوه رضایــی  را 
ایــن دیــدار بــود در دقیقــه 68 بــه ثمــر رســاند و مرتضــی تبریــزی 
هــم در ایــن پیــروزی بــی نصیــب نماندکــه جایگزین اســماعیلی 
فــراز دقیقــه 65 شــده بــود، تبریــزی در دقایــق پایانــی از پــاس 
کار  ــاد  ــان بنی ــی پوش ــا آب ــید و ام گل رس ــه  ــام ب ــی حم ــوب عل خ
ابتــدا  آوردنــد  آهــن  ذوب  دروازه  روی  کــه  فشــاری  تمــام  بــا 
ایــن  کــه  کردنــد  گل اول دســت پیــدا  بــه  درشــرایط آفســاید 
گل  ــن  ــی دومی ــد ول ــان مان ــک داور دوم پنه کم ــد  ــاید از دی آفس
ــه ســرنوربانف در دقیقــه  کرنروضرب ــوپ از نقطــه  ــه ازارســال ت ک
89 حاصــل شــد، زیبایــی وجذابیــت ایــن بــازی دلچســب را 
کــرد. تمامــی بازیکنــان ذوب آهــن خــوب بودنــد امــا  دوچنــدان 
 قاســم حــدادی فــر وکاوه رضایــی بهتریــن بهترین هــا از دیــد

 نگارنده بودند. 

تقابل نماینده شایسته ایران با بنیادکار

گل ذوب آهن درفوالدشهر  جشنواره 

ازبــک و صدرنشــینی  مقابــل حریــف  پــرگل  برتــری 
الشــعاع  تحــت  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  دوم  گــروه 
کاپیتــان دوم ذوب و قهــر او از ایــن تیــم  حرف هــای 
گرفــت تــا اصفهانی هــا بــا یــک چالــش جــدی  قــرار 

دیگــر مواجــه شــوند.
کلیــدی  بازیکــن  فــر  حــدادی  قاســم   
از  بعــد  میــدان  میانــه  در  آهــن  ذوب 
کــه بــا  گفتگویــی  بــازی بــا بنیــادکار در 
خبرنــگاران حاضــر در فوالدشــهر داشــت 
ــد  کــه می توان ــان آورد  ــر زب حرف هایــی ب
ایــن تیــم را بــا ناآرامی هــا و چالش هــای 

روبــرو  مانــده  باقــی  حســاس  هفته هــای  در  جــدی 
کنــد.

کــه در این بازی هــم در دقیقه 8۰ بازی   حــدادی فــر 
کــه بعــد از باخــت  تعویــض شــد بــا اشــاره بــه اتفاقاتــی 
خواســت  باشــگاه  از  داد  خ  ر فــوالد  گســترش  برابــر 

تــا انتهــای فصــل هــم او  چنــد هفتــه باقــی مانــده 
کنــد تــا زمینــه بــرای جدایــی اش فراهــم  را تحمــل 

 شود. 
ظاهــرًا آن چــه باعــث ناراحتــی شــدید حــدادی فــر 
مهــم  عضــو  دو  یکــی  انتقــاد  شــده، 
گســترش فوالد  باشــگاه از او بعد از بازی 
کــه آنقــدر هــا هــم عجیب  اســت؛ اتفاقــی 
کــه او و هــم تیمی هــا در نیمــه  نبــود چــرا 
ظاهــر انتظــار  از  دور  مســابقه  آن   دوم 

در  درســت  فــر،  حــدادی  شــدند.اما   
مهم تریــن مقطــع فصــل پاســخ تنــدی 
ذوب  در  نگرانــی  باعــث  کــه  داده  اتفــاق  ایــن  بــه 
اعتراض هــا  فــر،  کاش حــدادی  اســت.  آهــن شــده 
در  می داشــت.  نگــه  ســینه  در  فصــل  پایــان  تــا  را 
باقــی بزرگتــر  و  محبوب تــر  شــاید  صــورت   ایــن 

 می ماند.

کرد کام اصفهانی ها را تلخ  حدادی فر 
رده بنــدی برتریــن آزادکاران جهــان بــر اســاس نتایــج آنهــا 
آزاد  برتریــن  بنــدی  رده  شــد.  اعــام  اخیــر  مســابقات  در 
کاران جهــان اعــام شــد و حســن رحیمــی، نماینــده وزن 
کســب عنــوان دوم، بهتریــن  کشــتی ایــران بــا  کیلوگــرم   57

جایــگاه را در میــان آزادکاران ایــران از آن خــود 
کشــتی آزاد  کــرد. رده بنــدی اوزان هشــتگانه 
کشــتی  کــه بــر روی ســایت اتحادیــه جهانــی 
گرفتــه اســت بــه ترتیــب زیــر اســت: وزن  قــرار 
کیلوگــرم: ۱. والدیمیــر خینچگاشــویلی،   57
حســن   .2 )گرجســتان(  جهــان  قهرمــان 
رحیمــی، نایــب قهرمــان مســابقات جهانــی 
2۰۱5 )ایــران( 3. ویکتــور لبــدوف، نفــر ســوم 

جهــان )روســیه( ... ۱۰. رضــا اطــری، قهرمــان جــام مدویــد 
)ایــران( ... ۱5. یونــس سرمســتی، قهرمــان جــام تختــی 
کیلوگــرم: ۱. حاجــی علــی اف، نفــر ســوم  )ایــران( - وزن 6۱ 
اروپــا )آذربایجــان( 2. آلکســاندر بوگومویــف، قهرمــان جــام 
یاریگیــن )روســیه( 3. واســیل شــوپتار، نفــر ســوم جهــان 
)اوکرایــن( ... 8. بهنــام احســان پــور، قهرمــان جــام تختــی 

تورنمنــت  اول  نفــر  نصیــری،  مهــران   .۱5  ... )ایــران( 
کیلوگــرم: ۱- فرانــک چامیــزو،  اوکرایــن )ایــران(- وزن 65 
قهرمــان اروپــا )ایتالیــا( 2. سوســان رامونــف، قهرمــان جــام 
مدویــد )روســیه( 3. اختیــار نــوروزاف، نایــب قهرمــان جهــان 
)ازبکســتان( 4. ســید احمــد محمــدی نفــر 
ســوم جهــان )ایــران( ... 7. میثــم نصیــری، 
کیلوگــرم:  قهرمــان آســیا )ایــران( - وزن 7۰ 
قهرمــان  گومــدوف،  ما رســول  گومــد  ما  .۱
گادژیــف،  گومــد مــراد  جهــان )روســیه( 2. ما
گــور،  کــوپ  یا )لهســتان( 3.  اروپــا  قهرمــان 
محمــد   .2۰  ... )ترکیــه(  جهــان  ســوم  نفــر 
)ایــران(  تختــی  جــام  قهرمــان  نــادری، 
جهــان  قهرمــان  بــاروز،  جــردن   .۱ کیلوگــرم:   74 وزن   -
گدویــف، نفــر ســوم جهــان )روســیه(  ــور  ــی ی ــکا( 2. آن )آمری
3. ختیــک تســابولوف، قهرمــان جــام مدویــد )روســیه( ... 
۱۰. حســن یزدانــی، نایــب قهرمــان جــام مدویــد )ایــران( ... 
۱4. علیرضــا قاســمی، نفــر پنجــم جهــان )ایــران( ... ۱6. 

مصطفــی حســین خانــی، قهرمــان آســیا )ایــران(

کشتی جهان حسن رحیمی در میان برترین های 

کــه شــهر تهــران ۱2  ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس می گویــد بــا ایــن 
ــود  ــتاندارد در آن وج ــن اس ــن چم ــک زمی ــا ی ــت دارد ام ــر جمعی ــون نف میلی
کــی روش  کنــد. او همچنیــن می گویــد  نــدارد تــا تیمــش در آنجــا تمریــن 
کتورهــا بــرای رســاندن تیــم ملــی ایــران بــه دومیــن جــام جهانــی  تمامــی فا
پیاپــی را دارد. او دربــاره داربــی می گویــد: بــازی بعــدی مــا بــا ملــوان اســت 
و تمــام تمرکــز مــا بــر روی ایــن بــازی اســت امــا داربــی هــم ارزش خــودش 
کــه شــانس زیــادی بــرای قهرمانــی  کــه فکــر می کنــم تیم هایــی  را دارد 
کــه ببــازد تــا حــد زیــادی  کننــد و قطعــًا تیمــی  دارنــد قــرار اســت بــا هــم بــازی 
شــانس قهرمانــی را از دســت می دهــد چــون دیگــر زمانــی بــرای جبــران 
ــه  ــم بی صبران ــا ه ــده ای دارد و م کنن ــن  ــش تعیی ــی نق ــدارد و دارب ــود ن وج
ــت.  ــگ اس ــش لی ــن بخ ــازی بزرگ تری ــن ب ــتیم. ای ــازی هس ــن ب ــر ای منتظ
گــر اســتادیوم 5۰۰ هــزار نفــر ظرفیــت داشــت پــر می شــد.  مطمئــن هســتم ا
هــدف اصلــی مــا اول بــردن اســتقال اســت تــا بــا پیــروزی مقابــل ایــن تیــم 
راه بــرای قهرمانــی بــاز شــود. در دو داربــی اخیــر مــن ســرمربی پرســپولیس 
بــوده ام کــه یکــی از آن هــا را بردیــم و دیگــری بــه تســاوی کشــیده شــد. خــود 
کــه هواداران مــان بعــد از ایــن داربی هــا چقــدر خوشــحالی   شــما هــم دیدیــد 

کردند. 

 برانکو: تهران ۱2 میلیونی 
کیفیت ندارد زمین با

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

فردوسی پور نظرش را  تحمیل نکرد پنجشنبـــــه  19 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 124 ســـــال دوم       ݡسݒ

ورزش پایه
گذاری در ورزش های پایه  گوش می رسد، نیاز به سرمایه  کسب سهمیه المپیک به  که هر روز خبرهایی از عدم موفقیت ما در  کیمیای وطن: درحالی 

بیش هر زمان دیگری احساس می شود. عکس: شریف/ایمنا

ســرمربیان و بازیکنــان بزرگــی پــس از اعتــراض بــه داوری هــای بحــث برانگیــز بــه 
ــا محرومیــت مواجــه شــدند. فیلیپــه لوییــس پــس از شکســت دو  ســود بارســلونا ب
گفــت:  کــرد و  ــر بارســلونا، از داور و یوفــا انتقــاد  ــر یــک اتلتیکومادریــد 10 نفــره براب ب
از بارســلونا بیــش از انــدازه حمایــت می شــود. قضــاوت فلیکــس بریــش )داور دیــدار 
بارســلونا - اتلتیکومادریــد( بــه ضــرر بی طرفــی یوفــا بــود. این ســخنان ممکن اســت 
بــرای مدافــع برزیلــی محرومیتــی توســط یوفــا بــه دنبال داشــته باشــد چــون پیش از 
او مانوئــل پیگرینــی و ژوزه مورینیــو نیــز بــه دلیــل صحبت های مشــابه پــس از دیدار 
برابــر بارســلونا در لیــگ قهرمانــان اروپــا محــروم شــدند. تقریبــًا پنج ســال پیــش ژوزه 
مورینیــو بــه خاطــر انتقاداتــش از ولفگانــگ اشــتارک، داور بــازی رفــت نیمــه نهایــی 
لیــگ قهرمانــان و یوفــا پنــج جلســه از همراهــی تیمــش محــروم و بــه پرداخــت 50 
هــزار یــورو محکــوم شــد. ســرمربی پیشــین رئــال مادریــد در نشســت خبــری پــس از 
گو برنابئــو عصبانــی شــد و علیــه همــه حــرف  بــازی بــه علــت اخــراج په پــه در ســانتیا
ــته  ــش بس ــلونا نق ــن بارس ــف روی پیراه ــه یونیس کلم ــرا  ــم چ ــت: »نمی دان گف زد و 
اســت. نمی دانــم بــه خاطــر قــدرت آنخــل ویــار در یوفــا اســت یــا اینکــه آنهــا خیلــی 

مهربــان هســتند! ایــن موضــوع را درک نمی کنــم. 

که در پی انتقاد از بارسلونا کسانی   همه 
 محروم شدند

یک چهارم نهایی لیگ اروپا

لیگ برتر انگلستان

پنجشنبه 19 فروردین 1395

یکشنبه 22 فروردین 1395

 23:35 * اسپارتا پراگ - ویارئال

17:00 * لسترسیتی - ساندرلند

19:30 * استوک سیتی - لیورپول

 19:30 * منچستریونایتد - تاتنهام

23:35 * شاختار -  براگا

23:35 * سویا - بیلبائو

 23:35 * لیورپول - دورتموند



اردوهای بهاری در باغ جوان 
اصفهان برگزار می شود

اردوهــای تفریحــی، ویــژه مــدارس و عمــوم شــهروندان در 
ــزار می شــود.  ــاغ جــوان اصفهــان برگ فصــل بهــار در محــل ب
همزمــان بــا آغــاز فصــل بهــار و ایجــاد امــکان بهره منــدی 
ویژه برنامه هــای  بهــاری،  مطلــوب  هــوای  از  بیشــتر 
مختلفــی ویــژه دانــش آمــوزان مــدارس مختلــف از ســوی 

برگــزار می شــود.  آموزشــی، فرهنگــی و تفریحــی  کــز  مرا
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  وابســته  جــوان،  بــاغ 
کــز تفریحــی  شــهرداری اصفهــان نیــز بــه عنــوان یکــی از مرا
اردوهــای  عنــوان  بــا  را  ویژه برنامــه ای  شــهر،  فرهنگــی  و 
ــا اعــام ایــن خبــر  ــز ب بهــاری برگــزار می کنــد. مدیــر ایــن مرک
گفــت: عمــوم شــهروندان و مــدارس می تواننــد بــا هماهنگــی 
ح را بــرای خــود  قبلــی و رزرو بــاغ، لحظاتــی بــا نشــاط و مفــر
و اطرافیانشــان رقــم بزننــد. علیرضــا غیــور اظهــار داشــت: 
کارتینــگ  بهره منــدی از ســالن فوتبــال دســتی، ترامبولیــن، 
پینت بــال، ارایــه بســته بازی هــای فکــری و ... از جملــه 
کــه در فصــل بهــار در  امکانــات تفریحــی بــاغ جــوان بــوده 
قالــب اردوهــای تفریحــی پذیــرای عمــوم شــهروندان اســت. 
از  اســتفاده  منظــور  بــه  عاقه منــدان  کــرد:  تصریــح  وی 
ــل  ــه مح ــد ب ــه می توانن ــن مجموع ــی ای ــای تفریح برنامه ه
 بــاغ جــوان واقــع در مشــتاق ســوم، بعــد از پــل شهرســتان 

بعد از سه راه جی شیر مراجعه کنند.

یزد، استان معین گردشگری 
جنوب شرق کشور شد

اســتان یــزد بــه عنــوان اســتان معیــن منطقــه جنــوب شــرق 
گردشــگری انتخــاب شــد. کشــور در 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  گردشــگری  معــاون   
کرمــان،  گردشــگری طــی نامــه ای بــه اســتان های  دســتی و 
یزد، سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبی، اســتان یزد 
کشــور  گردشــگری جنــوب شــرق  را بــه عنــوان اســتان معیــن 

کــرد.  معرفــی 
مســتمر  مدیریــت  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا  اســت  گفتنــی 
ــد  ــی در بازدی ــی و خارج ــگری داخل گردش ــای  ــزاری توره برگ
کشــور و منطبــق بــا عایــق و  از جاذبه هــای اقصــی نقــاط 
گردشــگران بــا برنامه ریــزی و تعریــف مســیرهای  ســایق 
از  بازدیــد  ســفر  طــول  در  کــه  نحــوی  بــه  گردشــگری 
کمتــر شــناخته شــده عملیاتــی شــود  جاذبه هــای بالقــوه و 
بــا  کشــور  شــرق  جنــوب  منطقــه ای  نشســت  نخســتین 
روســای جامعــه هتلــداران گردشــگری،  معاونــان   حضــور 

انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی و انجمــن صنفــی 
گردشــگری در روزهــای 18 و 19 فروردین مــاه در  راهنمایــان 

شهرســتان بافــق برگــزار می شــود.

گردشگری

مادران و همسران شهیدان 
الگویی برای جامعه هستند

رییــس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
گفــت: مــادران و همســران شــهیدان بــا  اســتان اصفهــان 
صبــر و اســتقامت خــود، الگویــی بــرای جامعــه مــا و امــروز 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، ســردار  ایــران اســامی هســتند. بــه 
ارزش هــای  نشــر  و  آثــار  بنیــاد حفــظ  رییــس  شــیروانیان، 
گذشــته 17 فروردین مــاه  دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان روز 
در دومیــن همایــش صبــر و مقاومــت و تجلیــل از مــادران و 
کــرد: اســتان اصفهــان، 23  پــدران شــهدا در اصفهــان اظهــار 
کــرده اســت.  هــزار شــهید والیتمــدار تقدیــم انقــاب اســامی 
ایــن شــهدا هرچــه داشــتند، تقدیــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کردنــد افــزود: مــادران و همســران ایــن شــهیدان  انقــاب 
نیــز بــا صبــر و اســتقامت خــود، الگویــی بــرای جامعــه مــا 
و امــروز ایــران اســامی هســتند. رییــس بنیــاد حفــظ آثــار 
بیــان  اســتان اصفهــان  ارزش هــای دفــاع مقــدس  و نشــر 
بــا  اســتقامت  و  صبــر  اســوه های  همایــش  دومیــن  کــرد: 
هــدف تجلیــل از مــادران شــهدا و همسرانشــان و پــدران و 

وابســتگان آن هــا برگــزار شــده اســت.

کرسی شیعه شناسی   اولین 
در واتیکان راه اندازی می شود

رییــس مرکــز همکاری هــای بین الملــل وزارت علــوم اعــام کــرد: 
کرســی شــیعه شناســی بــه زودی توســط وزارت علــوم   اولیــن 
تحقیقــات و فنــاوری در واتیــکان راه انــدازی می شــود. دکتــر 
بــا  اسام شناســی  کرســی  اولیــن  افــزود:  آملــی  ســاالر  حســین 
گرایــش شیعه شناســی در واتیــکان تــا پایــان فصــل بهــار توســط 
می شــود.  انــدازی  راه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم  وزارت 
وی ادامــه داد: دانشــگاه های متصــل بــه واتیــکان موافقــت 
گرایــش  کرســی اســام شناســی بــا  خــود را بــرای راه انــدازی 
همکاری هــای  مرکــز  رییــس  کرده انــد.  اعــام  شعیه شناســی 
کرســی  کــه بایــد  بیــن الملــل وزارت علــوم یادآورشــد: فــردی 
کنــد نیــز  گرایــش شــیعه شناســی را ارایــه  اســام شناســی بــا 
راه انــدازی  بــار  اولیــن  بــرای  کرســی  ایــن  و  شــده  مشــخص 
خواهــد شــد. وی ادامــه داد: توســعه کرســی های زبــان فارســی و 
کــه در ســال 9۵ بــه صــورت  اسام شناســی از برنامه هایــی اســت 
کــرد: سیاســت  کیــد  جــدی پیگیــری خواهــد شــد. ســاالر آملــی تا
کرســی ها را بــه عنــوان  کــه تعــداد ایــن  وزارت علــوم ایــن اســت 
قــدرت نــرم جمهوری اســامی ایران در خارج از کشــور گســترش 
دهــد. وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــا تمــام فرازونشــیب ها 
کردیــم فرهنــگ قرآنــی را در جامعــه متجلــی ســازیم  تــاش 
کــرد: امیدواریــم امســال بــا تخصیــص بودجــه بتوانیــم  تصریــح 
کنیــم. برنامه هــا را منظم تــر و بــا هماهنگــی بیشــتری برگــزار 

اخبار کوتاه

مدیــر کل دفتــر تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت 
ــنواره  ــی جش ــه برپای ک ــرد  ک ــد  کی ــامی تا ــاد اس ــگ و ارش فرهن
مطبوعــات قرآنــی، جــزو اولویت هــای ایــن معاونــت در ســال 
ــا  ــل از ایکن ــه نق ــع ب ــزاری ربی ــزارش خبرگ گ ــه  ــت. ب ــد اس  جدی
کل دفتــر تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن  اصغــر امیرنیــا،  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  عتــرت  و 
اینکــه برگــزاری جشــنواره های قرآنــی در ســال 9۵ بســتگی 
گفــت: یکــی از  بــه تزریــق بودجــه بــه ایــن معاونــت دارد، 
را  آن  بتوانیــم در ســال 9۵  امیدواریــم  کــه  جشــنواره هایی 
برگــزار کنیــم، جشــنواره مطبوعــات قرآنــی اســت. وی بــا بیان 
اینکــه امســال بحــث المان هــا را خواهیــم داشــت، افــزود: 
گــر ایــن جشــنواره برگــزار شــود، تنهــا نشــریات یــا رســانه های  ا
قرآنــی مدنظــر نخواهــد بــود؛ بلکــه در آن تمامــی نشــریاتی را 
کــه در زمینــه قرآنــی فعالیتــی انجــام داده انــد، مدنظــر قــرار 

خواهیــم داد.
   میزبان هنوز مشخص نشده است

کل دفتــر تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن وزارت ارشــاد  مدیــر 
ــا چــه  کــه برگــزاری ایــن جشــنواره ت در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــرد: در حــال حاضــر در حــال  ک ــح  ــزان جــدی اســت، تصری می
ایــن  برگــزاری  اســتان ها  از  یکــی  تــا  هســتیم  هماهنگــی 

کــه در  جشــنواره را بــر عهــده بگیــرد؛ در ایــن جشــنواره کســانی 
طــی یــک دوره زمانــی مشــخص فعالیت هایــی را در راســتای 
تبلیــغ و ترویــج قــرآن کریــم انجــام داده باشــند، محــور کار قرار 
گرفــت. امیرنیــا همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال  خواهنــد 
کــه ایــن جشــنواره ادامــه جشــنواره رســانه های قرآنــی اســت 
کــرد: مــن  کــه چنــد ســالی از توقــف آن می گــذرد یــا خیــر، اظهــار 
بایــد نتایــج آن را ببینــم؛ در دوره قبــل 32 جشــنواره در قالــب 
ایــن  کــه ظرفیــت برگــزاری  آیــات برگــزار می شــد  جشــنواره 

تعــداد جشــنواره وجــود نــدارد؛ بنابرایــن مــا ایــن تعــداد را بــه 
کــه تعــدادی از آن نیــز بــا توجــه  حــدود 16 جشــنواره رســاندیم 
بــه اینکــه نیــاز بــه فراینــد تولیــد دارنــد، دوســاالنه شــده اســت.

  بودجه
گذشــته هشــت جشــنواره برگــزار  کــرد: ســال  وی خاطرنشــان 
شــد و امســال نیــز ســایر جشــنواره ها نیــز برگــزار می شــود تــا 
کل دفتــر  گونــه ای داشــته باشــد. مدیــر  حالــت دو ســاالنه 
تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و 

کــه برگــزاری  ارشــاد اســامی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال 
اســت  جــدی  میــزان  چــه  تــا  قرآنــی  مطبوعــات   جشــنواره 
گفــت: همــه  چیــز بســتگی بــه دریافــت بودجــه دارد. امیرنیــا 
ــات  ــنواره مطبوع ــزاری جش ــه برگ ک ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
در  جشــنواره ها  همــه  افــزود:  شماســت،  چنــدم  اولویــت 
اولویــت اســت؛ امــا در حــال حاضــر از نظــر مــا جشــنواره های 
هنــری بــا توجــه بــه دربرگیری بســیار بیشــتری کــه دارد و افراد 
کــه جــذب خــود می کنــد، در اولویــت اول قــرار دارد. زیــادی 

  هفته قرآن و عترت
عنــوان  عتــرت  و  قــرآن  هفته هــای  دربــاره  همچنیــن  وی 
خواهیــم  را  عتــرت  و  قــرآن  هفته هــای   9۵ ســال  در  کــرد: 
گرفتــه  داشــت و برنامه ریزی هــا بــرای برگــزاری آن صــورت 
ــن  ــان ای ــتان، میزب ــا 9 اس ــدود 8 ی ــز ح ــال 9۵ نی ــت؛ در س اس
هفته هــای قــرآن و عتــرت خواهنــد بــود. امســال البتــه ســعی 
بیشــتر  بســیار  را  دســتگاه ها  مشــارکت  تــا  داشــت  خواهیــم 
کنیــم. مدیــر کل دفتــر تبلیــغ و ترویــج معاونــت قــرآن و عتــرت 
ــد  ــرد: در ســال جدی ک ــان  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بی
ــل  ــرآن و عتــرت حداق ــای ق ــزاری هفته ه ــم در برگ ــد داری قص
1۵ دســتگاه فرهنگــی و قرآنــی در هــر اســتان مشــارکت داشــته 

باشــند.

کل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن وزارت ارشاد خبر داد: مدیر 
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ارایــه  گفــت:  اصفهــان  دســتی  صنایــع  اتحادیــه  رییــس 
تســهیات بــرای رونــق تولیــد صنایــع دســتی در محله هــای 
دســتور  در  اصفهــان  شــهر  اطــراف  روســتاهای  و  فقیرنشــین 
اســت.  گرفتــه  قــرار  اجتماعــی  امــور  و  رفــاه  کار،  وزارت  کار 

شــدن  پررونــق  بــه  اشــاره  بــا  شــیردل  عبــاس 
ــرد:  ک ــع دســتی اصفهــان اظهــار  تولیــدات صنای
طــول  در  ایرانگــردی  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
صنایــع  فــروش  امســال،  نــوروزی  تعطیــات 
تومــان  میلیــارد   18 بــه  اصفهــان  دســتی 
ســال های  در  افــزود:  ادامــه  در  وی  رســید. 
خارجــی  گردشــگران  اســتقبال  بــا  گذشــته 

کمتــری در نــوروز روبــه رو بودیــم، امــا در ســال 9۵ آمــار بازدیــد 
برابــر  چندیــن  اصفهــان  بــه  خارجــی  گردشــگران  ســفر  و 
اســپانیا  فرانســه،  آلمــان،  کشــورهای  از  گردشــگرانی  و   بــود 
کردنــد.  کشــورهای اروپایــی از اصفهــان دیــدن  ایتالیــا و دیگــر 
نیمــه  از  گفــت:  اصفهــان  دســتی  صنایــع  اتحادیــه  رییــس 

گردشــگران  فروردین مــاه ســال جدیــد دور دیگــری از ســفرهای 
مهمانــان  آمــار  خوشــبختانه  کــه  شــد  خواهــد  آغــاز  خارجــی 
ــه افزایــش اســت. از ایــن  ــه اصفهــان همچنــان رو ب خارجــی ب
رشــته های  در  فعالیــت  بــا  تولیدکننــدگان صنایــع دســتی  رو 
قلم زنــی ابریشــم بافی،  قالی بافــی،   مختلــف 
خاتــم کاری  زری بافــی،  منبــت کاری، 
ســفال گری،  مینیاتــور،  ملیلــه دوزی، 
ــزکاری، فیروزه کوبــی، نقره ســازی  کاری فل مینــا
بــه  پولــک دوزی  و  قلــم کاری  کاشی ســازی، 
کــرد. کمــک خواهنــد  جــذب بیشــتر توریســت ها 
وی ادامــه داد: بــا همــکاری معاونــت صنایــع 
دســتی ســازمان میــراث فرهنگــی جلســات زیــادی در اداره های 
مربوطــه مبنــی بــر مدیریــت عرضــه صنایــع دســتی برگــزار شــده 
تــا وزارت کار، رفــاه و امــور اجتماعــی ضمــن در اختیار قــرار دادن 
تســهیات بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان بــه رونــق هرچــه 

کنــد. کمــک  بیشــتر صنایــع دســتی اصفهــان 

ارایه تسهیالت برای رونق صنایع دستی در پایین شهر
کانون هــای  عالــی  ســتاد  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون 
فرهنگی هنــری مســاجد بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ســال گذشــته 
گفــت: ســال 1394 بــا وجــود کمبــود بودجــه برنامه هــای مختلفی 
آمــوزش  ســنتی  جلســه   300 کــه  طــوری  بــه  کردیــم؛  اجرایــی 

کشــور برگــزار شــد. »محمدرضــا  قــرآن در ســطح 
ســتاد  پژوهــش  و  آمــوزش  معــاون  جعفــری«، 
کشــور  کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد  عالــی 
قرآنــی  فعالیت هــای  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
دســتاوردهای  بــه  اشــاره  بــا  فــارس  خبرگــزاری 
بــا   1394 ســال  داشــت:  اظهــار  گذشــته  ســال 
کمبــود اعتبــارات، برنامه هــای مختلفــی  وجــود 

همــت  بــه  کشــور  در  قرآنــی  فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه  بــرای 
کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد برگــزار شــد. وی بــه برپایــی 
کــرد و  کشــور اشــاره  طــرح تــاوت نــور در 29 هــزار مســجد و مرکــز 
کــه طــرح تــاوت  کــزی  گذشــته تعــداد مســاجد و مرا افــزود: ســال 
کــه نســبت بــه  کردنــد، افزایــش یافــت؛ بــه طــوری  نــور را اجرایــی 

ــن  ــان ای ــه مجری ــجد ب ــز و مس ــزار مرک ــک  ه ــدود ی ــال 1393 ح س
طــرح افــزوده شــدند. همچنیــن همایــش ملــی طــرح تــاوت نــور 
گذشــته در مشــهد مقــدس بــا حضــور 300 نفــر  در خردادمــاه ســال 
از ائمــه جماعــات، اســاتید و قاریــان برگــزار شــد. معــاون آمــوزش و 
پژوهــش ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگی هنــری 
قرآنــی  جشــنواره  برپایــی  بــه  کشــور  مســاجد 
گفــت: دهمیــن  کــرد و  »مدهاّمتــان« نیــز اشــاره 
برگــزار  اســتان اصفهــان  ایــن جشــنواره در  دوره 
قرآنــی  نخبــگان  بــه  بیشــتر  توجــه  بــرای  شــد. 
ــان  ــوان مدهاّمت ــا عن ــنواره ای ب ــز جش ــتاها نی روس
در ســطح روســتایی در ســیریک اســتان هرمــزگان 
برگــزار کردیــم کــه ایــن مســابقات بــرای نخســتین بار بــا ایــن شــیوه 
برپــا شــد. وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــا تمام فرازونشــیب ها 
ســازیم  متجلــی  جامعــه  در  را  قرآنــی  فرهنــگ  کردیــم   تــاش 
ــا تخصیــص بودجــه بتوانیــم  ــم امســال ب ــرد: امیدواری ک ــح  تصری

کنیــم. برنامه هــا را منظم تــر و بــا هماهنگــی بیشــتری برگــزار 

7معارف و گردشگری پنجشنبـــــه  19 فروردین  ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 124ارایه تسهیالت برای رونق صنایع... ســـــال دوم       ݡسݒ

کانون فرهنگی مساجد در سال 94 دستاوردهای 

اجرائیه
ونده: 9409980351500650 شماره اجرائیه: 9510420351500004 شماره پر

له  محکوم  مشخصات   1395/01/08 تنظیم:  940717تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
ردیف 1 نام :شرکت داتیس صفحه سپاهان )سهامی خاص ( به شماره ثبت 44806 با 
مدیریت کیوان امینی نظری نشانی: اصفهان – شیخ صدوق شمالی – حد فاصل سه 
راه و کال – طبقه فوقانی بانک تجارت – ساختمان ارغوان – طبقه  راه شیخ مفید و چهار
اول – واحد 5 کدپستی 8163848591  مشخصات محکوم علیه ردیف 1 نام: مریم  نام 
وغی نام پدر: عیسی نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا  خانوادگی : میر فر
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : گلناز نام خانوادگی : درخشانی  نام پدر: 
ویز نشانی : اصفهان – بلوار آئینه خانه – ابتدای شیخ صدوق شمالی – حدفاصل  پر
پل فردوسی و پل هوایی میر- قبل از پل هوایی و هفت دست غربی – پالک 67 – طبقه 
همکف – کدپستی 8163655441  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت 
داتیس صفحه سپاهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 44806 با مدیریت کیوان امینی 
نظری نام : میثم نام خانوادگی : صرامی نام پدر: رسول نشانی : اصفهان – اصفهان 
– بلوار آئینه خانه – ابتدای شیخ صدوق شمالی – حدفاصل پل فردوسی و پل هوایی 
کدپستی   – همکف  طبقه   -67 پالک   – غربی  دست  هفت  و  هوایی  پل  از  قبل   – میر 
8163655441نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم شرکت داتیس صفحه سپاهان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 44806 با مدیریت کیوان امینی نظری محکوم به: بسمه 
تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به دادنامه 9409970351501525 محکوم 
 -2 خواسته  اصل  بابت  ریال   84/000/000/  -1: مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )93/8/20( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر 
شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه  خواهد گردید 3- /3/200/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی 4- /3/024/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 5- نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رای صادره غیابی می باشد./ محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون  است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند 
د را قادر به اجرای مفاد  که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه  وز کلیه اموال خو اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان  اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
اموال مذکور  تغییر دیگر در  نوع  و هر  انتقاالت  و  نقل  ونیز فهرست  ثالث  از اشخاص  او 
مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال   یک  زمان  از 
د) مواد 8و3 قانون  قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت  نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
د. ) ماده 21 قانون نحوه  جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د  وز ارائه شو اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  توسط محکوم علیه خواهد بو
1394( شماره: 57/ م الف  مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اجرائیه
ونده: 9409980361700503 شماره اجرائیه: 9410420361700546 شماره پر

شماره بایگانی شعبه : 940551تاریخ تنظیم: 1394/12/22 مشخصات محکوم له ردیف 
1 نام :فاضل نام خانوادگی: مسلم زاده نام پدر: وزیر نشانی: اصفهان – خ کاوه – جنب 
برج کاوه – انتهای کوچه شهید رجائی – مجتمع مسکونی باران – ط اول – دی یک – 
کدپستی 8193648116 – همراه 09132298962 مشخصات محکوم علیه ردیف 1 نام: 
رضا  نام خانوادگی : احمدی تشنیزی  نام پدر: عبدالکریم نشانی: مجهول المکان محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090361704598 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970361701462 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و 
شرح دادنامه مندرج در ذیل اجرائیه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
د  . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد  وز کلیه اموال خو را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه  یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
د) مواد  اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم  8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
د. ) ماده 21  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
دیع وثیقه  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو وز ارائه شو ر
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو
زند  محکومیت مالی 1394( رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای فاضل مسلم زاده فر
الکریم به خواسته مطالبه مبلغ  زند عبد  آقای رضا احمدی تشنیزی فر وزیر به طرفیت 
240/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 584334 با سر رسید 94/4/5 و 
گواهینامه ی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نمایدو نظر به اینکه خوانده با وصف  دال
وحه به عمل  ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده وایراد و دفاعی در قبال دعوی مطر
نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515و519 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310و313 قانون 
به  به محکومیت خوانده  قانون صدور چک حکم  به ماده 2  الحاقی  و تبصره  تجارت 
پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 8/500/000 ریال 
به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی ، تعرفه دفتر خدمات قضایی و 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید لغایت 
هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
وز دیگر قابل تجدید  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر ر
نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد/ شماره:123/ م الف مهدی حاجیلو 

رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
گهی ابالغ آ

ونده:9309980351501064 شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9510100351500086 شماره پر
شعبه: 931135 تاریخ تنظیم:1395/01/08 تجدید نظر خواه شرکت تجاری اخوان واحد 
از حکم صادره در این دادگاه به طرفیت تجدید نظر خوانده  دادخواست تجدید نظر 
ده است بدینوسیله مراتب در  کمال مقتدایی تقدیم و نامبرده را مجهول المکان اعالم نمو
وز جهت ابالغ تجدید  وزنامه کثیر االنتشاردرج می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف 12 ر ر
نظر خواهی به وی در این دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر خواهی و 
د را  ضمائم پیوست به نامبرده تحویل گردد تا در پاسخ به اعتراض الیحه دفاعیه خو
تقدیم این دادگاه نماید. شماره: 53/م الف  مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده:9409980351000589 شماره بایگانی  شماره ابالغیه:9410100351011740 شماره پر
و آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  شعبه :940661 تاریخ تنظیم:1394/12/13 پیر

زند غالمرضا که مجهول المکان می  به محکوم علیه آقای / خانم فرحناز کیوانداریان فر
باشدابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970351001566 صادره از شعبه 10 
حقوقی اصفهان محکوم به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و 
پنجاه و یک هزار و پانصد ریال بابت اصل خواسته و، مبلغ ده میلیون و نهصد و پنجاه 
و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق آن و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
از  تقدیم دادخواست )94/6/26( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 
وز از  سوی بانک مرکزی در حق مهدی رضایی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده ر
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
رات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد  دایره اجرای احکام طبق مقر
د. شماره:98/م الف مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  نمو

– محسن فرهادیان
گهی ابالغ آ

شماره  ونده:9409980358001323  پر شماره  ابالغیه:9410100353207431  شماره 
طرقی  مجید  اقای  اینکه  به  نظر  تنظیم:1394/12/24  تاریخ  شعبه:941469  بایگانی 
زند مرتضی دایر بر جعل چک 351544 و استفاده  شکایتی علیه آقای سعید شریفی فر
ده که جهت رسیدگی  از آن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 106 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ شریعتی 
راه پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان  حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهار
ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 941469 ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
دن  المکان بو 1395/03/19 و ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی داد گاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
د تا متهم  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
ددر  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. یدیهی است در صورت عدم حضور مطابق  وقت مقر
رات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. شماره: 46/م الف منشی شعبه 106 دادگاه  مقر

عمومی جزایی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ  آ

ونده: 9409980351501168شماره بایگانی  شماره ابالغیه: 9510100351500038شماره پر
آبادی و  آقائی ملک  شعبه: 941281تاریخ تنظیم: 1395/01/07 خواهان / شاکی حامد 
علی آقائی ملک آبادی و علی آقائی ملک آبادی و خدیجه کریمی ملک آبادی و اصغر آقائی 
ملک آبادی و شکوفه آقائی ملک آبادی و مهتاب آقائی ملک آبادی و بتول آقائی و زهرا 
آقائی ملک آبادی و حمزه علی آقائی ملک آبادی و افسانه آقائی ملک آبادی و مجید آقائی 
ملک آبادی و اکبر آقائی ملک آبادی و گوهر کریمی ملک آبادی و اکرم آقائی ملک آبادی و 
عباس آقائی ملک آبادی و نجمه آقائی و کبری آقائی ملک آبادی دادخواستی به طرفیت 
ز شیران و مرتضی حاتمی و شهرداری  خوانده / متهم عفت مارانی و علی آقایی و فریبر
د آقایی  زاد شیران و محمو وز علی ابراهیمی و فاطمه آقایی و میثم آقایی و فر اصفهان و نور
و امیر آقایی و حیدر کوجانی و زهرا آقایی و مهر انگیز امینی نوگورانی و مهدی آقایی و علی 
حمامیان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند )موضوع سند مالی است ( 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و دستور موقت و اعتراض به تصمیم و احد ثبتی و  و 
ابطال سند )موضوع سند مالی است ( و ابطال سند )موضوع سند مالی است( تقدیم 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3  اتاق شماره 348 ارجاع 
و   1395/03/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351501168ثبت  کالسه   به  و 
دن خوانده / متهم و درخواست  ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
د تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  شو
ر فوق  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقر اعالم نشانی کامل خو
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 48/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن یزدخواستی

اجرائیه
ونده: 9409980351500475 شماره اجرائیه: 9510420351500001 شماره پر

شماره بایگانی شعبه : 940529تاریخ تنظیم: 1395/01/07 مشخصات محکوم له ردیف 
اصفهان  نشانی:  اله  پدر:فیض  نام  اردستانی  مسکین  خانوادگی:  نام  :مهدی   نام   1
  8175766819 کدپستی  به  اصفهان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره   – غربی  نظر  خ   –
ونی  ومی  نام پدر: بار مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: عادل نام خانوادگی : چر
نشانی: مجهول المکان 2- نام: محمد رضا نام خانوادگی : ابراهیم نجف ابادی نام پدر: 
احمد نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
پرداخت  به  هستند  محکوم  علیهما  محکوم   9409970351501585 دادنامه  به  مربوطه 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت   -2 خواسته  اصل  بابت  ریال   120/000/000/  -1  : مبلغ 
سر رسید )94/3/5( تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
محاسبه خواهد گردید 3- /850/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 4- /4/120/000 ریال 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.  و 5-  له  بابت هزینه دادرسی در حق محکوم 
ضمنا رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-  1- ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی  به از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به  وز کلیه اموال خو ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی  طور مشر
کلیه  و  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
از  از زمان یک سال  قبل  انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور  و  فهرست نقل 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای  1394(  .4- خو
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون 
مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم 
د آزادی محکوم علیه  وز ارائه شو 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه  از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( رای دادگاه :  خواهد بو
زند فیض اله به طرفیت آقایان محمد رضا ابراهیم نجف  آقای مهدی مسکین اردستانی فر
ونی )ضامن( دادخواستی به  زند بار ومی فر زند احمد )صادرکننده( و عادل چر ابادی فر
خواسته مطالبه یکصد و بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 908088-
خسارات  انضمام  به  ایران  ملی  بانک  عهده  به  جاری 0107762472008  از   94/03/05
ده است. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در  دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نمو
ده اند. با عنایت  جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننمو
به مراتب فوق خواسته ثابت مستندا به مواد 198،  515، 519،  522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور 
چک و استفساریه آن 249- 314 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت 
یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته : خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و 
کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی ، چهارمیلیون و یکصد و بیست میلیون 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 
وز  وز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر بیست ر
 پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان

می باشد.
 شماره : 56/م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد 

رضا راجی
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

باریک ترین لپ تاپ جهان 
رونمایی شد

 13  Spectre نــام  بــه  باریــك  فــوق  لپ تــاپ  ایــن 
دارای ضخامــت ۰.۴ اینــچ )1۰.۴ میلی متــر( اســت 
كــه از باتری هــای AAA باریك تــر بــوده و از لپ تــاپ 
MacBook Air 13 اینچــی اپــل هــم نازك تــر و هــم 

اســت. ســبك تر 
كــه ســاخت شــركت اچ.پــی اســت و  ایــن لــپ تــاپ 
كار می كنــد از لپ تــاپ  باتــری آن بــرای 1۰ ســاعت 
شــركت   EliteBook Folio G1 اینچــی   ۰.۴۹

اســت. نازك تــر   Ultrabook
آلومینیــوم  از  آن  بدنــه  بیشــتر  كــه  لپ تــاپ  ایــن 
ــت  ــده اس ــاخته ش ــز س ــراف آن از برن ــتری و اط كس خا
كار رفتــه در  ــه  ــن و آلومینیــوم ب كرب ــر  ــه واســطه فیب ب
ســاخت آن، شــمایل یــك دســتگاه خــاص و لوكــس 

دارد. را 
كــه  اســت  ایــن  جدیــد  مــدل  بــزرگ  تفــاوت  یــك 
اســتفاده  جــای  بــه  دســتگاه  ایــن  در  اچ .پــی 
كثــر  ا در  كــه  اینتــل   Core m پردازنده هــای  از 
از  رفتــه،  كار  بــه  باریــك  فــوق  اولترابوك  هــای 
بــرده  نمونــه قدرتمند تــر Core i5 و Core i7 بهــره 

است.
 1۰۸۰ نمایــش  صفحــه  دارای  لپ تــاپ  ایــن 
گیگابایــت   ۲5۶ رم،  گیگابایــت   ۸ پیكســلی، 
1۰ســاعته  حافظــه  یــك  و  ذخیره ســازی   مخــزن 

است.
همچنیــن بــرای اســتفاده بهینــه از فضــای موجــود 
و  كوچک تــر  قطعــات  بــه  لپ تــاپ  ایــن  باتــری 

اســت. شــده  تقســیم  باریک تــر 

تبدیل سلول های بنیادی پوست 
به سلول های شبکیه چشم

دانشــگاه  در  همكارانــش  و  میــر  جیســون  دكتــر 
از  اســتفاده  بــا  و  موفقیــت  بــا  توانســته اند  ایندیانــا 
ســلول های بنیــادی مشــتق از ســلول های پوســت 
كــه می تــوان ایــن ســلول های بنیــادی  نشــان دهنــد 
كــرد؛  گانگلیونــی شــبكیه تبدیــل  را بــه ســلول های 
ســلول های  ایــن  از  كــه  اســت  ایــن  آن هــا  هــدف 
گلوكــوم  بیمــاری  مهــار  یــا  درمــان  بــرای  بنیــادی 

كننــد. اســتفاده 
 )RGCs(شــبكیه گانگلیونــی  ســلول های 
از  را  بینایــی  اطالعــات  كــه  هســتند  نورون هایــی 

فرســتند.  مــی  مغــز  بــه  چشــم 
گانگلیونــی  ســلول های  ایــن  گلوكــوم  بیمــاری  در 
آســیب مــی بیننــد و در نتیجــه مغــز قــادر نخواهــد بــود 
ایــن ســلول ها  از  كــه اطالعــات بصــری و حیاتــی را 
كنــد و ایــن امــر منجــر بــه نابینایــی می شــود. دریافــت 
بــا  گلوكــوم  بــه  مبتــال  افــراد  پوســتی  ســلول های 
ندارنــد؛  تفاوتــی  ســالم  افــراد  پوســتی  ســلول های 
كــه ســلول های پوســتی افــراد  بــا ایــن حــال زمانــی 
گلوكــوم بــه ســلول های بنیــادی تبدیــل  مبتــال بــه 
ســلول های  بــه  ســلول ها،  ایــن  ســپس  و  شــدند 
ســلول ها،  ایــن  یافتنــد،  تمایــز  شــبكیه  گانگلیونــی 
از  ســریع تر  خیلــی  و  بودنــد  ناســالم  ســلول هایی 
 ســلول های مشــتق از افــراد ســالم شــروع بــه مــردن

كردند.  
ــه  ــد ب ــه ش گفت ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــر، ب ــزارش مه گ ــه  ب
كــه محققــان ســلول هایی را تولیــد  نظــر مــی رســد 
ظــروف  در  را  گلوكــوم  ویژگی هــای  كــه  كرده انــد 

مــی دهنــد.  نشــان  كشــت 
كــه  گام بعــدی آن هــا درصــدد هســتند دریابنــد  در 
كــردن تركیباتــی بــه ایــن  آیــا مــی تواننــد بــا اضافــه 
ایــن  از  مشــتق  شــبكیه  گانگلیونــی  ســلول های 
ســلول های بنیــادی، فراینــد دژنراســیون و تحلیــل 
كننــد و مانــع از مــرگ آن هــا  رفتــن آن هــا را آهســته 

شــوند یــا خیــر.

گوشی های  نگرانی تولیدکنندگان 
 SE اندرویدی از آیفون

بــه  را   SE آیفــون  اپــل،  شــركت  گذشــته  هفتــه 
ویژگی هــای  نظــر  از  كــه  مدلــی  كــرد؛  عرضــه  بــازار 
محســوب  قدرتمنــد  مدل هــای  از  ســخت افزاری 
هــم  هزینــه  نظــر  از  حــال  عیــن  در  امــا  می شــود، 

اســت. صرفــه  بــه  مقــرون 
كوچــک  هــم  آن  نمایــش  صفحــه  دیگــر  طــرف  از   
صفحــه  طرفــداران  از  بســیاری  بــرای  و  اســت 
ایجــاد جذابیــت  كوچک تــر    نمایش هــای 

 می كند.
ســازندگان  نگرانــی  دالیــل  تنهــا  این هــا  همــه  امــا   
از   SE آیفــون  نیســتند.  اندرویــدی  گوشــی های 
كــرده. زاویــه ای دیگــر هــم رقبــای خــود را نگــران 
ــون  ــر آیف ــروش ه ــا ف ــل ب ــزارش، اپ گ ــک  ــاس ی ــر اس ب

SE ســود جالــب توجهــی می كنــد.
گذشــته  ســال  كــه  كــرده  اعــالم  شــركت  ایــن   
اســت؛  فروختــه  اینچــی   4 آیفــون  میلیــون   30
خصوصیــات  بــه  مجهــز  كــه  آیفون هایــی 
آیفــون  حــال  نبودنــد.  جدیــد  نســل  گوشــی های 
هــم  جذاب تــر  كاربــران  برخــی  بــرای  می توانــد   SE
ویژگی هــای  از  گوشــی  ایــن  چــون  كنــد؛  جلــوه 
گوشــی های نســل جدیــد برخــوردار اســت و همــان 
قــدرت  نظــر  از  تقریبــا  شــده  گفتــه  بارهــا  كــه  طــور 
 6s آیفــون  بــا  زیــادی  شــباهت   ســخت افزاری 

دارد.

دنیای دانش و فن 

فوتبالیست تهرانی 
همسرش را کشت

گــزارش ســرویس حوادث جام نیـــوز، ظهر سه شــنبه  بــه 
قاضــی ایلخانــی بازپــرس ویــژه قتــل دادســرای جنایــی 
كالنتــری نارمــک از قتــل  تهــران بــا تمــاس مامــوران 
ــلیحات در  ــدان تس ــی می ــه اش حوال ــی در خان زن جوان
گاهــان اداره  كارآ خیابــان نظام آبــاد بــا خبــر و همــراه بــا 

گاهــی در محــل حاضــر شــد. دهــم پلیــس آ
 محــل حادثــه ســاختمان چنــد طبقــه مســكونی بــود 
كــه تیــم جنایــی در محــل پذیرایــی یكــی از واحدهــای 
شــهال  نــام  بــه  ۲۸ســاله ای  زن  جســد  بــا  آپارتمــان 
روبــه رو شــد و بررســی های اولیــه حكایــت از آن داشــت 

گریختــه اســت. شــوهرش از محــل 
تحقیقــات بعــدی نشــان داد مقتــول یــک ســال قبــل 
شــوهرش  و  اســت  كــرده  ازدواج  عمویــش  پســر  بــا 
هــم عضــو تیــم فوتبــال یكــی از باشــگاه های تهــران 
ــالم  ــات اع ــتین معاین ــی در نخس ــكی قانون ــت. پزش اس
بــه  سه شــنبه  عصــر   17 ســاعت  حــدود  شــهال  كــرد: 
 قتــل رســیده اســت. همچنیــن مشــخص شــد مقتــول 
كارمنــد یكــی از دفاتــر ثبــت اســناد اســت و روز حادثــه 
ــا شــوهرش درگیــری  كارش ب پــس از برگشــت از محــل 

ــت. ــیده اس ــل رس ــه قت ــد از آن ب ــته و بع داش
بــا  مــردی  قبــل  دقایقــی  گفــت:  مامــوران  از  یكــی 
كــرد دختــرش در  گرفــت و اعــالم  اداره پلیــس تمــاس 
بــه محــل  اســت. وقتــی  رســیده  قتــل  بــه  خانــه اش 
كــه  حادثــه رســیدیم، بــا جســد ایــن زن روبــه رو شــدیم 
گفــت: یــک  معلــوم بــود خفــه شــده اســت. پــدر مقتــول 
كــرد. آن هــا  ســال قبــل بــرادرزاده ام بــا دختــرم ازدواج 
زندگــی خوبــی داشــتند تــا اینكــه متوجــه شــدم بــا هــم 
كــردم  تــالش  ایــن  از  پــس  كرده انــد.  پیــدا  اختــالف 
ــردم  ــر نمی ك ــز فك ــا هرگ ــم؛ ام كن ــل  ــا را ح ــالف آن ه اخت

دامــادم مرتكــب قتــل شــده باشــد.
گرفتــم  وی ادامــه داد: شــب قبــل بــا دختــرم تمــاس 
كــردم خــواب اســت تــا اینكــه  امــا او جــواب نــداد. فكــر 
گرفتــم؛ امــا بــاز هــم  ســاعتی قبــل دوبــاره بــا او تمــاس 
گرفتــم  كارش تمــاس  جــواب نــداد. ســپس بــا محــل 
كــه دختــرم امــروز بــه محــل  گفــت  كاركنــان  كــه یكــی از 
كارش نرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل نگرانــش شــدم و 
احتمــال دادم بــرای او اتفاقــی افتــاده باشــد. بالفاصلــه 
كمــک  بــه در خانــه اش آمــدم. وقتــی در را بــاز نكــرد بــا 
كردیــم و وارد  همســایه ها قفــل در خانــه اش را تخریــب 
ک روبــه رو  خانــه اش شــدیم و بــا ایــن صحنــه هولنــا

شــدم.
كــه  اســت  مــاه   7 گفــت:  هــم  همســایه ها  از  یكــی 
مقتــول و شــوهرش بــه ایــن خانــه آمده انــد. در ایــن 
مــدت مــا همیشــه صــدای مشــاجره و درگیــری آن هــا را 
می شــنیدیم. ایــن زن و شــوهر همیشــه بــا هــم درگیــری 
صــدای  دیــروز  عصــر   17 ســاعت  اینكــه  تــا  داشــتند 
درگیــری شــدید آن هــا شــنیده می شــد؛ امــا مــن فكــر 
كــردم آن هــا مثــل همیشــه بــا هــم درگیــر شــده اند و بعــد 

هــم آشــتی می كننــد.
شــوهر  صــدا،  ایــن  از  بعــد  لحظاتــی  داد:  ادامــه  وی 
دیگــر  و  شــد  ج  خــار خانــه  از  كــه  دیــدم  را  مقتــول 
پزشــكی  بــه  جســد  انتقــال  بــا  همزمــان  بازنگشــت. 
قانونــی مامــوران پلیــس بــه دســتور قاضــی ایلخانــی 
بــرای دســتگیری مظنــون  گســترده ای را  تحقیقــات 

كردنــد. آغــاز  حادثــه  ایــن  اصلــی 

کالهبرداری 

با خرید برگه چک های سرقتی
گفــت: برخــی افــراد  گاهــی تهــران   رییــس پلیــس آ
در  ضمانــت  و  برگه چــک  فــروش  گهــی  آ دادن  بــا 
برگه چک هــای  فــروش  بــه  اقــدام  روزنامه هــا، 
و  كــرده  انــدک  قیمــت  بــه  بالمحــل  یــا  ســرقتی 
باعــث مــی شــوند افــراد به راحتــی بــا ایــن چک هــا 
محمدیــان  عباســعلی  ســردار  كننــد.  كالهبــرداری 
بــه  كــه  روشــی  هــر  از  كالهبــرداران  داشــت:  اظهــار 
كالهبــرداری  ذهــن هیچ كــس خطــور نمی كنــد، بــرای 
نیازمندی هــای  در  شــاید  می كننــد.  اســتفاده 
كــه  كرده ایــد  گهی هــا برخــورد  روزنامه هــا بــه برخــی آ
ــا وثیقــه  در آن از ضمانــت بانكــی، آزادی زندانیــان ب
شــده  روبــه رو  برگه چــک  یــا  فــروش دســته چک  یــا 
كالهبــرداری  ع غیرمنطقــی و  كــه ایــن موضــو باشــید 

اســت. 
 وی ادامــه داد: ریشــه یابی برگه چک هــای فروشــی 
ــا  ــا ب ــوده ی ــرقتی ب ــا س ــا ی ــان داد آن ه ــا نش گهی ه در آ
گرفتــه شــده اســت. بایــد  ارایــه اســناد جعلــی از بانــک 
و  كالهبــرداری  ریشــه  گهی هــا  آ این گونــه  بدانیــم 

دارد.  سوءاســتفاده 
گاهــی، افــرادی از طریــق  گفتــه رییــس پلیــس آ ــه   ب
بالمحــل  یــا  غیرقانونــی  چک هــای  ایــن  كشــیدن 
كالهبــرداری  كــرده و  كاال در بــازار  اقــدام بــه خریــد 
مشــخص  متهمــان  ایــن  دســتگیری  بــا  می كننــد. 
ناچیــزی  قیمــت  بــه  را  چــک  بــرگ  هــر  آن هــا  شــد 
كــرده خریــداری  روزنامــه  گهی هــای  آ طریــق   از 

 بودند. 
طریــق  از  كــه  كســانی  كــرد:  كیــد  تا محمدیــان   
مجــرم  می كننــد،  چــک  خریــد  بــه  اقــدام  گهــی  آ
می شــوند.  كالهبــرداری  مرتكــب  و  هســتند 
مشــتریان  گــر  ا بداننــد  بایــد  اصنــاف  صاحبــان 
دارنــد  میلیونــی  خریــد  قصــد  چــک  دســته  بــا 
چــک  دارنــده  هویــت  بــا  را  شناســایی  كارت  بایــد 
را  حســاب  بانــک،  بــا  تمــاس  در  و  كننــد  بررســی 
افــرادی  و  نباشــد  تــا چــک ســرقتی  كننــد  اســتعالم 
خریــداری  كالهبــرداری  بــرای  را  چک هــا  ایــن  كــه 
و دســتگیر  زود شناســایی  بداننــد خیلــی   می كننــد، 

می شوند.

حوادث

گیاهانــی  متخصــص طــب ســنتی، مصــرف دم نــوش 
ماننــد آویشــن، بابونــه، رزمــاری و نعنــاع را بــرای كاهــش 

حساســیت بهــاری موثــر دانســت.
فارس،حمیــد  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
فصــل  آغــاز  هنــگام  بــه  ســاله  هــر  گفــت:  افراســیابی 
بهــار، شــاهد حساســیت های بهــاری بــه شــكل خــارش 
كــردن  پوســت، جــوش زدن،آلــرژی، ســرفه و عطســه 
كــه طــب ســنتی راه حل هایــی را در نظــر دارد. هســتیم 
خاصیــت  دلیــل  بــه  را  نعنــاع  چــای  مصــرف  وی 
ضدالتهابــی بــرای رفــع خــارش و خشــكی پوســت  مفیــد 
دانســت و افــزود: مصــرف نعنــای تــازه نیــز بــرای درمــان 

خــارش موثــر اســت.
دم نــوش  مصــرف  گفــت:  ســنتی  طــب  متخصــص 
گیاهانــی ماننــد ریحــان، رزمــاری، آویشــن و بابونــه در 
كــه خاصیــت  چنیــن شــرایطی توصیــه مــی شــود؛ چــرا 
كتریایــی و ضدقارچــی داشــته و بــه رفــع التهــاب  ضدبا

كنــد. كمــک مــی  پوســت 
حساســیت های  دچــار  كــه  افــرادی  كــرد:  كیــد  تا وی 
پوســتی هســتند، بایــد مصــرف غذاهــای تنــد و پرادویــه 
تــازه  ســبزیجات  مصــرف  مقابــل  در  و  كننــد  كــم   را 
آش  انــواع  مثــل  ملیــن  غذاهــای  گنــدم،   ســبوس 
كشــیر را در برنامــه غذایــی خــود قــرار  كاهــو و خا مصــرف 

دهنــد.

دم نوش هایی 
کاهش حساسیت بهاری    برای 

علمی پزشــكی  گــروه  كلینیــک  خبرنــگار  گــزارش   بــه 
باشــگاه خبرنــگاران، بســیاری اوقــات افــراد از اعتمــاد 
آســیب  محصــوالت  بعضــی  مــارک  و  برنــد  بــه  خــود 
می بیننــد و حتــی بســیاری اوقــات مــواد حقیقــی موجــود 
در ایــن محصــوالت بــا مــواد موجــود روی جلــد آن هــا 
یكــی نیســت. برخــی از تولیدكننــدگان محصــوالت مــواد 
ج نمی كننــد و بــه  واقعــی اســتفاده شــده در آن هــا را در
ســالمتی افــراد و اســتفاده كنندگان آســیب های جــدی را 

می كننــد. وارد 
گمبل     پنکک پروکتر و 

و  ملیتــی  چنــد  شــركتی  گمبــل،  و  پروكتــر  شــركت 
شــهر  در  مصرفــی  كاالهــای  تولیــد  بــرای  آمریكایــی 
كــه طیــف وســیعی از  سین ســینتی در ایالــت اوهایوســت 
كــی را نیــز  مــواد آرایشــی، بهداشــتی، مــواد غذایــی و خورا
كــه مــواد  گفتــه می شــود  بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
تشــكیل دهنده پنــكک ایــن شــركت ســرطان زا اســت و 
كــه در  حــاوی پــودر تالــک و تــری اتانــول آمیــن اســت 
مجــاورت بــا نیتریــت بــه شــكل نیتروســامین درمی آیــد. 
عــالوه بــر ایــن النولیــن، پاربــن و برخــی آفت كش هــا نیــز 
كــه بســیار بــرای ســالمتی پوســت و  در آن وجــود دارد 

بــدن مضــر اســت و ســبب ســرطان می شــود.
کالرو     رنگ موی 

و  پروكتــر  از شــركت  زیرمجموعــه ای  نیــز  كالرو  شــركت 
كــه بیشــتر محصــوالت آن مربــوط بــه مــو و  گمبــل اســت 
رنــگ موســت. محصــوالت ایــن شــركت در آمریــكا بســیار 
پرطرفــدار اســت و از جملــه شــركت های موفــق و پیشــرو 
در آن جــا محســوب می شــود و در زمینــه محصــوالت 
نیــز  محصــول  ایــن  دارد.  فراوانــی  شــهرت  مــو  رنــگ 
داری درماتیــت تماســی، دی اتانوالمیــن، نیتروزآمیــن 
و  مضــر  آفت كش هــای  برخــی  و  پروپیلــن  گلیكــول  و 
رنگ هــای شــیمیایی اســت و ســبب حساســیت و آســیب 

بــه موهــا می شــود. 

ترکیبات شیمیایی مرگ آور 
در برندهای آرایشی معروف

گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر  بــه 
گاز متــان در ســایت زباله هــای  شــهرضا بــا حفــر دو حلقــه چــاه 
گاز متــان در ســایت  شــهر از لندفیــل شــماره ۲، تعــداد چاه هــای 
مهنــدس  رســید.  حلقــه  ســه  بــه  شــهری   زباله هــای  دفــن 
گاز متــان در ســایت زباله هــای  ســبزواری  از حفــر دو حلقــه چــاه 

شــهر از لندفیــل شــماره ۲ خبــر داد. وی افــزود: بــا حفــر ایــن دو 
حلقــه چــاه و لوله گــذاری و روشــن شــدن دو مشــعل مربوطــه در 
ســایت زباله هــای شــهری از لندفیــل شــماره ۲ تعــداد چاه هــای 
موجــود بــه 3 حلقــه رســید. وی در توضیــح ضــرورت اجــرای 
گــرم شــدن زمیــن یكــی  گفــت: تغییــرات آب و هــوا و  ح  ایــن طــر
كــه دنیــا بــا آن مواجه  از معضــالت بــزرگ زیســت محیطی اســت 
كشــورهای در حــال  بــوده و امــروزه بــه تهدیــد جــدی بــرای 
گازهــای  كــه در ایــن میــان انتشــار  توســعه تبدیــل شــده اســت 
كــز دفــن پســماندهای  كــه از مرا گلخانــه ای، به ویــژه متــان 

كنــد.  شــهری متصاعــد مــی شــود، نقــش مهمــی ایفــا مــی 
كــز  مرا گاز  در  آلــی موجــود  تركیبــات  كارشناســان،  گفتــه  بــه 
كــه در تخریــب  ــه طــوری  دفــن پســماندها، فــراری هســتند؛ ب
الیــه اوزون ســطح زمیــن شــركت داشــته و دارای ســموم جــوی 
گازهــا اقدامــی صــورت  كنتــرل ایــن  گــر بــرای  كــه ا می باشــند 
گازهــای آالینــده بــا تجزیــه زباله هــا آزاد شــده و  نگیــرد، ایــن 

گاز  گــر  كارشناســان، ا وارد جــو می شــوند . بنابرایــن طبــق نظــر 
كــز دفــن پســماندها جمــع آوری و در یــک سیســتم بازیافــت  مرا
انــرژی ســوزانده شــود، ایــن آالینده هــای مضــر از بیــن خواهنــد 
گاز  كالن، براســاس شــواهد موجــود بازیافــت  رفــت. در ســطح 
مركــز دفــن زبالــه و تبدیــل آن بــه انــرژی عــالوه بــر آنكــه بــه 
طــور مســتقیم از انتشــار آالینده هــا جلوگیــری می كنــد، بــه طــور 
ــود؛  ــا می ش ــار آالینده ه ــش انتش كاه ــب  ــز موج ــتقیم نی غیرمس
گاز حاصلــه جایگزیــن نفــت و زغــال ســنگ  زیــرا در ایــن روش 
كســیدكربن و  شــده و از انتشــار شــماری از آالینده هــا مثــل دی ا
كســیدگوگرد می كاهــد. همچنیــن بازیافــت انــرژی موجــود  دی ا
كــه بــه طــور شــایان  كــز دفــن زبالــه، ایــن مزیــت را دارد  گاز مرا در 
كاهــش دهــد؛  توجهــی می توانــد خطــر تغییــرات آب و هــوا را 
گاز متــان ناشــی از  گاز بزرگ تریــن منبــع انتشــار  كــه ایــن  چــرا 
گاز  تــن  هــر  شــود  مــی  بــرآورد  و  اســت  انســان  فعالیت هــای 
كســیدكربن  متــان منتشــر شــده در هــوا بــه انــدازه ۲1 تــن دی ا

گرمایــش آب و هــوای  در طــول یــک دوره زمانــی صدســاله، بــر 
افــزودن متــان  كارشناســان معتقدنــد  اثــر بگــذارد و   جهانــی 
كســیدكربن دوره تنــاوب و  حــدود ۲۴ مرتبــه ســریع تر از دی ا
تغییــرات خــود را در هــوا طــی مــی كنــد و ایــن به آن معنی اســت 
كاهــش تغییــر  كــه توقــف تولیــد و انتشــار متــان می توانــد رونــد 

كنــد.  آب و هــوای جهانــی را ســریع تر 
وی افــزود : بــا توجــه بــه مــوارد یــاد شــده و صدهــا تــن زبالــه در 
محــل قدیمــی دفــن زبالــه شــهر شــهرضا، طــی ســالیان اخیــر و 
تجزیــه بی هــوازی و صدمــات احتمالــی ناشــی از آن مطالعــات 
گاز متــان از دفــن گاه زبالــه شــهر جهــت اجرایــی  اســتحصال 
ح، انجــام و بــا توجــه بــه وجــود یــک حلقــه چــاه  شــدن طــر
گاز متــان بــه  كار اســتحصال  بــر روی لندفیــل شــماره یــک، 
ــماره  ــل ش ــاه در لندفی ــه چ ــذاری دو حلق ــر و لوله گ ــطه  حف واس
دو بــا موفقیــت انجــام شــد كــه خوشــبختانه ســه حلقــه چــاه یاد 

شــده در حــال فعالیــت اســت.

گاز متان  حفر دو حلقه چاه 
در سایت زباله های شهر

 )3A-Sentinel  ( ای«   3  - »ســنتینل  ماهــواره 
آژانــس فضایــی اروپــا، اخیــرا از پایگاهــی در روســیه 
كنــون در مــدار  ا بــه فضــا پرتــاب شــد. ماهــواره 
زمیــن اســت و بــه زودی تصاویــر لحظــه ای از آن 
كنــد. ایــن ســومین ماهــواره از نــاوگان  ارســال مــی 
شــش ماهــواره ای »ســنتینل« اســت و داده هــای 
قــرار  عــام  كاربــران  و  كارشناســان  اختیــار  در  آن 

گرفــت. خواهــد 
ولكــر لیبیــگ، مدیــر برنامــه رصــد زمیــن آژانــس 
ســنتینل  »نــاوگان  گویــد:  مــی  اروپــا  فضایــی 
كننــد.  نگهبــان زمیــن هســتند و آن را رصــد مــی 
ســنتینل 3 تصویــر جامع تــری بــه مــا مــی دهــد. 
كمتــری دارنــد، امــا هــر روز  ابزارهــای آن وضــوح 
كــره زمیــن را بــه مــا مــی دهــد.« وضعیــت روزآمــد 

ماهــواره هــای »ســنتینل« عــالوه بر رصــد تغییرات 
كنتــرل  جملــه:  از  عملــی  كاربردهــای  زمیــن، 
آلودگــی زیســت دریایــی، حاصلخیــزی ســالمت 
و  یــخ  ارتفــاع  اندازگیــری  و  جنگل هــا  و  گیاهــان 
آب دریاهــا را دارنــد. ماهــواره »ســنتینل - 3 ای« 
ــزار رصــد و همچنیــن حســگرهای بســیار  ــار اب چه
پیشــرفته ای بــرای جمــع آوری داده از وضعیــت 
اقیانوس هــا را بــا خــود حمــل می كند.مدیــر برنامــه 
می گویــد:  اروپــا  فضایــی  آژانــس  زمیــن  رصــد 
»می خواهیــم بــا ماهواره هــای ســنتینل بــه جایــی 
برســیم كــه 75 ســال پیــش در هواشناســی ممكــن 
پیش بینــی  كار  ماهــواره ای  ســامانه های  شــد. 
و رصــد را بهبــود می دهنــد. ایــن همــان برنامــه 
كوپرنیــک اســت بــا ایــن تفــاوت كــه شــامل محیط 
می شــود.  هــم  فعــال  ســازمان های  و  زیســت 
و  دریــا  ســطح  آمــدن  بــاال  میــزان  توانیــم  مــی 
ــان هــای دریایــی ماننــد »ال نینیــو«  ســامانه جری

كــه رنــگ  كنیــم. ابــزاری از ناســا داریــم  را رصــد 
اقیانوس هــا، آلودگــی آب یــا مثــال رشــد جلبک هــا را 
كــی  اندازه گیــری می كنــد. همچنیــن در بخــش خا
كالنشــهرها، جنگل هــا  گســترش و تغییــر  زمیــن، 
كنیــم. ابــزاری  كشــاورزی را رصــد مــی  و مناطــق 
ســطح  تغییــرات  میلیمتــری  اندازه گیــری  بــرای 
دریاهــا داریــم.« ابزارهــای ماهــواره »ســنتینل3« با 
اندازه گیــری متغیرهایــی ماننــد شــاخص مناطــق 
شــاخص  و  فتوســنتز  پرتوهــای  میــزان  ســبز، 
اطالعــات  می تواننــد  زمیــن،  روی  در  فتوســنتز 
و  گیاهــان  وضعیــت  دربــاره  را  منحصربفــردی 
كننــد. مدیــر برنامــه رصــد زمیــن  جنگل هــا فراهــم 
آژانــس فضایــی اروپــا مــی افزایــد: »مــی خواهیم در 
تامیــن و مراقبــت از غذای كره زمین نقش داشــته 
باشــیم. بــا داشــتن ابزارهــای الزم در ایــن ماهــواره 
 در آینــده مــی توانیــم ماننــد پیش بینــی وضــع هــوا

هــم  را  برداشــت  و  كاشــت  فصــل  پیش بینــی 
باشــیم.«  داشــته 

عملیــات ماهــواره در پنــج مــاه آینــده شــروع خواهد 
یــک  یكبــار،  روز  هــر دو  شــد. »ســنتینل 3 ای« 
كــه داده های  پوشــش جهانــی بــه دســت می دهــد 
در  ســاعت  چنــد  از  پــس  و  پــردازش  منظمــا  آن 
گفتــه مدیــر  كاربــران خواهــد بــود. بــه  دســترس 
در  داده هــا  همــه  آژانــس  زمیــن  رصــد  برنامــه 
همــان لحظــه پــردازش شــده و ســه ســاعت بعــد 
كاربــران قــرار می گیرنــد. داده هــا  در اختیــار همــه 
برنامــه  ســامانه های  و  نهادهــا  توســط  هــم 
كوپرنیــک و هــم توســط یــک ســامانه پــردازش 
داده بســیار گســترده در اختیــار همــه خواهــد بــود و 
 همــه می تواننــد ایــن داده هــا را از اینترنــت دانلــود

 كنند.

کنترل می کند ماهواره »سنتینل - ۳ ای« سالمتی زمین را هر لحظه 

کیلومتری شهر یزد)قدیمی ترین مسجد ایران( ج واقع در ۳0  مسجد جامع فهر

باغ وحش انسانی؛ حقوق بشر غربی
و  سیاه پوســتان  نمایــش  انســانی  باغ وحــش 
بربرهــا در ســده 1۹ و اوایــل ســده ۲۰ میــالدی، 
در آمریــكا و اروپــا بــود. در ایــن نــوع از نمایــش 
بومی هــا،  علمــی،  نژادگرایــی  عنــوان  تحــت 
بــرده،  بــه عنــوان  كــه  بربرهــا و سیاه پوســتانی 
در  می شــدند،  آورده  اروپــا  و  آمریــكا  بــه  و  اســیر 
باغ وحش هایــی انســانی، زنجیرشــده و در قفــس 
و بــه شــكلی كامــاًل تحقیرآمیــز به نمایــش عمومی 

می شــدند. گذاشــته 
شــدید  انتقــاد  مــورد  انســانی  باغ وحش هــای 
مخالفیــن نژادپرســتی و مدافعــان حقــوق انســان 

قــرار داشــتند.
ــک  ــور بلژی كش ــه  ــوط ب ک مرب ــا ــس دردن ــن عك ای
اســت.  شــده  گرفتــه   1۹5۸ ســال  در  و  اســت 
در ایــن تصویــر ســفیدها همچــون بــاغ وحــش 
میمــون هــا، بــه دختــر بچــه ی محبــوس مــوز 

مــی دهنــد.
بــا جســتجوی عبــارت human zoo در اینترنــت 
بــاره  ایــن  در  كــی  دردنا مطالــب  و  تصاویــر  بــه 

كنیــد. دســت پیــدا مــی 
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