
شنبه 21 فروردین ماه 1395  || 01 رجب 1437  ||  09 آوریل 2016  ||  شماره 125  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir     ||    سامانه پیامکی   3000573433

وزنامه ای برای همه ر

امام جمعه اصفهان:

دلیل پیشرفت های ایران
کم شدن سایه آمریکا از سر 

ملت است

پاول رایان 
رییس مجلس نمایندگان آمریکا:

تحریم ها 
را سخت  تر خواهیم کرد
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تامین رفاه با اقتصاد مقاومتی    
کشــور  کــه  اســت  اقتصــادی  معنــای  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
کشــور  صــورت  ایــن  در  می رســاند.  خودکفایــی  مــرز  بــه  را 
و  تولیــد  در  مســتقل  و  اســت  مولــد  اقتصــادی   صاحــب 
شــکوفایی اقتصــادی در عرصه هــای مختلــف مــوج می زنــد 
کار ایجــاد می شــود و  کســب و  و روشــنی اقتصــادی و رونــق 
ایــن وضعیــت بــر همــگان ملمــوس اســت. در ایــن صــورت 
در  پیشــرفت  و  مضاعــف  تــاش  و  کار  بــه  امیــد  کــه  اســت 
ــدات  ــتفاده از تولی ــه اس ــاز ب ــر نی ــود و دیگ ــاد می ش ــه ایج جامع
مقاومتــی  شــرایط  اقتصــاد   وقتــی  بــود.  نخواهــد  دیگــران 
بیگانــگان  فشــارهای  همــه  برابــر  در  می توانــد  کــرد،  پیــدا 
محافظــت  اســتواری  بــه  را  جامعــه  ســتون های  و  مقاومــت 
اتفــاق  ایــن  بــرود و  کنــد و همچنــان پویــا و شــاداب پیــش 
و  گیــرد  قــرار  مســیر  در  عــزم  اینکــه  مگــر  افتــاد،  نخواهــد 
مــا کــه  باشــند  معتقــد  و  بخواهنــد  امــور   دســت اندرکاران 

 می توانیم.
اقتصــاد  شــاخصه های  و  مولفه هــا  مهم تریــن  از  بنابرایــن   
مقاومتــی خودبــاوری، اعتمــاد مدیران و ســپس جامعه اســت؛ 
کــه مدیــران و جامعــه از نظــر فکــری و فرهنگــی  زیــرا تــا زمانــی 
کــه مــا می توانیــم  بــه ایــن مرحلــه از رشــد و بالندگــی نرســند 
هرگــز نمــی تــوان چنیــن اقتصــادی را شــکل بخشــید. امــروز بــه 
نظــر می رســد ایــن تفکــر در حــال شــکل گیری اســت و مــردم و 
ــا اســتفاده  کــه ب مســئوالن بــه ایــن جایــگاه فکــری رســیده اند 
ــا و  کشــور  می تــوان بــه اقتصــادی پوی از ظرفیت هــای همیــن 
پیشــرفته و نجات بخــش و توانمنــد دســت یافــت؛ ایــن امــر 
کــه بایــد فرهنــگ آن در جامعــه نهادینــه شــود  مبارکــی اســت 
ــا رســیدن بــه مــرز آســیب ناپذیری اقتصــادی تــداوم یابــد.  و ت
مــداوم  فرهنگــی  کار  نیازمنــد  تفکــر  ایــن  اســتمرار  البتــه 
کــه  اســت  توانیــم«  مــی  »مــا  فرهنــگ  شــدن  نهادینــه  و 
و  آیــد  وجــود  بــه  کمــال  و  تمــام  بــه  امــروز  نســل  در  بایــد 
آن  ادامــه  بــرای  فرهنگــی  تــاش  بــا  نیــز  بعــد  هــای   نســل 
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سومین شکست سپاهان در تاشکند

کار و رفاه  معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
اجتماعی

کالمی خود  چگونه مهارت های 
 را ارتقا دهیم

آگهی مناقصه

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت  دوم

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

د. طرف ایرانی میسر خواهد بو

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

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

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

یافــت نماینــد. و رســید در
توضیح اینکه:

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

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

شماره: ۹۵/206 تاریخ : ۹۵/1/۹
ع تبصــره 3 مــاده  بــه اســتناد مــاده )۶( آئیــن نامــه اجرایــی نحــوه برگــزاری انتخابــات هیــأت مدیــره و بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی )موضــو
ــان شهرســتان اصفهــان مــی رســاند داوطلبــان عضویــت  ــه صنــف نانوای ــه اطــاع اعضــای اتحادی ــون نظــام صنفــی(. بدینوســیله ب 22 قان
خ  کثــر ظــرف مــدت 15 روز )بــدون احتســاب روزهــای تعطیــل ( از روز چهارشــنبه مــور در هیــأت مدیــره و بازرســان اتحادیــه مــی تواننــد حدا
ــل و  ــتن اص ــت داش ــا در دس ــوط، ب ــنامه مرب ــل پرسش ــام و تکمی ــت ن ــت ثب ــی 13 جه ــاعت 8 ال خ ۹۵/2/20 از س ــور ــنبه م ــا روز دوش ۹۵/2/1 ت
کارت ملــی، مــدرک تحصیلــی و نیــز شــش قطعــه عکــس 4×6 شــخصا بــه دفتــر  کســب ، شناســنامه )تمامــی صفحــات(،  تصاویــر: پروانــه 
کاظمــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت بــه نشــانی:  هیــأت اجرایــی برگــزاری انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی مســتقر در ســاختمان شــهید 

کبیــر مراجعــه نماینــد. خیابــان 22 بهمــن - مجموعــه اداری امیــر 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:
کشــوݤݤݤرݤݤݤیݤݤݤ دݤݤݤرݤݤݤ اݤݤݤنتخاݤݤݤبــاݤݤݤتݤݤݤ  کاݤݤݤرݤݤݤکنــاݤݤݤنݤݤݤ اݤݤݤتحاݤݤݤدݤݤݤیــهݤݤݤ هــاݤݤݤ،ݤݤݤ اݤݤݤتــاݤݤݤقݤݤݤ اݤݤݤصنــاݤݤݤفݤݤݤ شهرݤݤݤســتاݤݤݤنݤݤݤ وݤݤݤ اݤݤݤیــرݤݤݤاݤݤݤنݤݤݤ وݤݤݤ دݤݤݤســتگاݤݤݤهݤݤݤ هــاݤݤݤیݤݤݤ اݤݤݤجرݤݤݤاݤݤݤیــیݤݤݤ موݤݤݤضــوݤݤݤعݤݤݤ مــاݤݤݤدݤݤݤهݤݤݤ )5ݤݤݤ(ݤݤݤ قاݤݤݤنــوݤݤݤنݤݤݤ مدݤݤݤیرݤݤݤیــتݤݤݤ خدݤݤݤمــاݤݤݤتݤݤݤ  دݤݤݤاݤݤݤوݤݤݤطلــبݤݤݤ شــدݤݤݤنݤݤݤ 

هیــاݤݤتݤݤݤ مدݤݤݤیــرݤݤݤهݤݤݤ اݤݤݤتحاݤݤݤدݤݤݤیــهݤݤݤ هــاݤݤݤیݤݤݤ صنفــی منــوط بــه اســتعفای آنــان از شــغل قبلــی خــود پیــش از ثبــت نــام در انتخابــات مــی باشــد. )تبصــره ۶ مــاده 22 قانــون(

ع مــی باشــد. )تبصــره 3 مــاده ۶ آئین نامــه   از زمــان الزم االجــرا شــدن قانــون ، عضویــت افــراد در هیــأت مدیــره  بیــش از دو دوره متوالــی و یــا چهــار دوره متنــاوب ممنــو
اجرایی(

کمتــر از هــزار واحــد صنفــی عضــو و هفــت نفــر اصلــی و ســه نفــر علــی  تعــداد اعضــای هیــأت مدیــره، پنــج نفــر اصلــی و دو نفــر علــی البــدل بــرای اتحادیــه هــای دارای 
البــدل بــرای اتحادیــه هــای دارای بیــش از هــزار واحــد صنفــی عضــو خواهــد بــود. )مــاده 22 قانــون(

کثریــت نســبی آرای مأخــوذه شــامل یــک نفــر رئیــس ، دو نفــر نائــب رئیــس )اول و دوم( ، یــک نفــر دبیــر و یــک  در اتحادیــه هــا افــراد منتخــب بــه ترتیــب بــر اســاس ا
نفــر خزانــه دار تعییــن مــی شــود. همزمــان بــا برگــزاری انتخابــات اعضــای هیــأت مدیــره اتحادیــه، انتخاباتــی بــرای انتخــاب دو نفــر بــازرس )اصلــی و علــی البــدل( 

برگــزار مــی شــود. )مــاده 23 قانــون(
ــود.  ــی ش ــن م ــارت تعیی ــیون نظ کمیس ــده  ــا نماین ــس ی ــور رئی ــی در حض ــات داخل ــزاری انتخاب ــق برگ ــا از طری ــمت آن ه ــان ، س ــه منتخب کلی ــت  ــورت در خواس در ص

)تبصــره 3 مــاده23 قانــون(
کمتــر از ده نفــر و در اتحادیــه هــای دارای بیــش از هــزار عضــو  کمتــر از هــزار عضــو،  چنانچــه تعــداد داوطلبــان عضویــت در هیــأت مدیــره بــرای اتحادیــه هــای دارای 
گــردد و چنانچــه  کثــر بــرای دو نوبــت متوالــی بــه مــدت ده روز تمدیــد مــی  کمتــر از ســه نفــر باشــد مهلــت ثبــت نــام حدا کمتــر از پانــزده نفــر و تعــداد داوطلبــان بــازرس 

کمتــر از نصــاب یــاد شــده شــوند، نســبت بــه ادغــام اتحادیــه اقــدام خواهــد شــد . )مــاده 7 آئیــن نامــه اجرایــی(  پــس از آن تعــداد داوطلبــان ثبــت نــام شــده 
افراد زیر نمی توانند  در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

1-اعضای معزول هیأت مدیره
کمیســیون موجــب  اخــال در برگــزاری انتخابــات شــده اســت. )تبصــره 4 مــاده  کــه اســتعفا و انصــراف آنــان بــه تشــخیص  2-اعضــای هیــأت مدیــره یــا داوطلبانــی 

ــی( ــه اجرای ۶ آئین نام

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان
اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره  و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

1-تابعیت جمهوری اسامی ایران 
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسامی ایران

کیفری مؤثر 3-نداشتن سوء پیشینه 
4-عدم ممنوعیت تصرف در اموال

مانند:حجر، ورشکستگی و افاس
5-عدم اعتیاد به مواد مخدر

6-عدم اشتهار به فساد
7-داشــتن حداقــل مــدرک تحصیلــی دیپلــم بــرای افــراد فاقــد ســابقه 

عضویــت در هیــأت مدیــره

کثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 8-حدا
کسب معتبر دائم 9-داشتن پروانه 

کــه تاریــخ اعتبــار آن منقضــی  کســب معتبــر، مجــوزی اســت  )پروانــه 
نگردیــده، صاحــب آن تغییــر شــغل نــداده و واحــد صنفــی خــود را بــه غیــر 
ــداده باشــد. واحــد صنفــی فعــال و مــکان آن تغییــر  ــا اجــاره ن گــذار و ی وا

نیافتــه باشــد.(
10-وثاقت و امانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان 

ادامه در صفحه 



تامین رفاه با اقتصاد مقاومتی    
ادامه از صفحه یک: 

کــه در آمــوزه هــای وحــی الهــی  و ایــن چیــزی اســت 
بــه چشــم مــی خــورد. نگاهــی بــه آمــوزه هــای دینــی 
از  امت ســازی  از  هــدف  گویــد  مــی  مــا  بــه  اســام 
ســبک  یــک  ارایــه  پیامبــر)ص(،  و  ســوی خداونــد 
زندگــی الگــو و برتــر اســت تــا همــه نیازهــای معنــوی 
شــود.  داده  پاســخ  جامعــه  آن  در  بشــر  مــادی   و 
شــهداء  لتکونــوا  وســطا  امــه  کــم  جعلنا کذلــک  »و 
شــهیدا«  علیکــم  الرســول  یکــون  و  النــاس  علــی 
)بقــره، آیــه ۱۴۳( لــذا جامعــه اســامی، جامعــه ای 
و  افــراد  اقتصــادی  نیازهــای  بــه  بتوانــد  کــه  اســت 
دغدغه هــای اقتصــادی جامعــه بــه درســتی پاســخ 
کــه اقتصــاد یعنــی  دهــد؛ امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 
گــر اقتصــاد جامعــه درســت شــد همــه  همــه چیــز و ا
اســت؛  گرفتــه  قــرار  ســر جــای خــودش  دیگــر  چیــز 
قــوام  مایــه  اقتصــاد  کــه  انــدازه  همــان  بــه  بلکــه 
جامعــه اســت،  پاشــنه آشــیل جامعــه نیــز هســت. 
بخــش  ایــن  ســوی  از  جامعــه  کــه  معنــا  ایــن  بــه 
همــواره در معــرض خطــر انقــراض و نابــودی اســت؛ 
ایــن هــدف اصلــی  بــه  نتوانــد  گــر جامعــه ای  ا زیــرا 
فروپاشــی  دچــار  درون  از  دهــد،  پاســخ   اجتمــاع 

می شود.
بــا ضربــه  تــا  بــر آن هســتند  هــر جامعــه   دشــمنان 
را  جامعــه  فقــرات  ســتون  اقتصــاد،  بــه  زدن 
مــا  کــه  ســازند  نابــود  و  متاشــی  را  آن  و  بشــکنند 
کــه  کردیــم  و درک  را دیدیــم  معنــا  ایــن  بــه عینــه 
پــی  در  ظالمانــه  و  همه جانبــه  تحریــم  بــا  دشــمن 
کــه  اســت  ایــران  انقابــی  ملــت  کشــیدن  زیــر  بــه 
برنامــه  بــا  و  خــورده  شکســت  الهــی  لطــف  بــه 
نخواهــد  خــود  هــدف  ایــن  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
رســید؛ زیــرا اقتصــاد مقاومتــی بــه جامعــه اســامی  
تــا ضمــن  کمــک می کنــد  مصونیــت مــی بخشــد و 
جامعــه،  مولفه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  تامیــن 
ندهــد  اجــازه  اقتصــادی،  رفــاه  و  آســایش  یعنــی 
اســتفاده  جامعــه  ضعــف  نقطــه  ایــن  از  دشــمن  تــا 
فشــار،  و  تحریــم  گیــن  زهرآ تیرهــای  بــا  و  کــرده 
ــر موفقیــت دشــمن ســد  کنــد و راه را ب  جامعــه را فلــج 

می کند؛
 اقتصــاد مقاومتــی جامعــه را چنــان مصــون مــی دارد 
کــه ایــن نقطــه ضعــف بــه یــک نقطــه قــوت و تحــرک 
و  می شــود  بــدل  جامعــه  بــرای  پــرش  ســکوی  و 
ــه  ک ــر  ــوی برت ــک الگ ــوان ی ــه عن ــامی را ب ــه اس جامع
جهانیــان  بــه  و  می رســاند  اســت،  قرآنــی  هدفــی 
نتیجــه  ایــن  بــه  جامعــه  وآحــاد  می کنــد  معرفــی 
بایــد  بخواهنــد،  را  دنیــا  گــر  ا کــه  می رســند  بــاور  و 
گیرنــد؛ در ســبک  ســبک زندگــی اســامی را در پیــش 
بپــاش  و  بریــز  و  تبذیــر  و  اســراف  اســامی  زندگــی 
ســبک  ایــن  بلکــه  نــدارد،  وجــود  ایســتایی  ...و  و 

شکوفاســت.  و  پویــا  پیش رونــده، 
کــه بــر منابع  اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای اقتصــادی 
کــرده  انســانی و مالــی و مــادی داخلــی جامعــه تکیــه 
همــه  اعتمــاد،  و  بــاور  خاقیــت،  از  عناصــری  بــا  و 
نیازهــای خــود را تولیــد و تامیــن می کنــد و مســتقل 
شــکوفایی  و  رشــد  راه  بــه  دیگــران  از  خودکفــا  و 
جامعــه  بــه  را  امــکان  ایــن  می دهــد،  ادامــه  خــود 
ــا همــه فشــارهای ســلطه گران و  اســامی مــی دهــد ت
کــرده و آن هــا را پــس زنــد و بــه  مســتکبران را تحمــل 
کلمــه روی پــای خــود بایســتد و خــود  معنــای واقعــی 

کنــد. را اداره 

سر مقاله 

پاول رایان 
رییــس مجلــس نمایندگان آمریکا؛

تحریم ها 
کرد را ســخت  تر خواهیم 

اســراییل  بــه  خــود  ســفر  اولیــن  در  رایــان  پــاول 
مــا  بــرای  دیگــری  زمــان  هــر  از  کنــون  ا گفــت: 
ایــران  بــا  هســته ای  توافــق  کــه  اســت  روشــن تر 
لغــزش  تحریم هــا  در  اســت.  فاجعــه  یــک 
ــود. نخواهیــم داشــت؛ بلکــه ســخت تر خواهیــم ب
پــاول  گــزارش ســرویس سیاســی جــام نیـــوز،  بــه 
در  آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس  رییــس  رایــان، 
دوشــنبه  روز  اســراییل  بــه  خــود  ســفر  اولیــن 
تایمــز  صهیونیســتی  روزنامــه  بــا  مصاحبــه  در 
کنــون از هــر زمــان دیگــری بــرای  گفــت: ا اســراییل 
ــا ایــران  کــه توافــق هســته ای ب مــا روشــن تر اســت 

اســت. فاجعــه  یــک 
ایــران  عملکــرد  کنــم  مــی  فکــر  مــن  گفــت:  وی 
دادنــد،  رأی  توافــق  ایــن  بــه  کــه  را  کســانی 
کــه  مأیــوس می کنــد و هرچــه می گــذرد، مردمــی 
از ایــن توافــق حمایــت می کردنــد از حمایــت خــود 

شــد. خواهنــد  پشــیمان 
بــه دلیــل  را  ایــران  کــه  رایــان متعهــد شــد  پــاول 
خواهــد  تنبیــه  وعده هایــش  بــه  نکــردن  عمــل 
ــه  ــه محــض بازگشــت ب گفــت: ب ــرد. او در ادامــه  ک
آمریــکا، در تحریــم هــا لغــزش نخواهیــم داشــت؛ 

بــود. خواهیــم  ســخت تر  بلکــه 
نیویــورک پســت نوشــت: بــه نظــر می رســد نظــرات 
تــا  اســت  نزدیک تــر  نتانیاهــو  بــه  رایــان  پــاول 

اوبامــا.
تروریســم  بــا  جنــگ  در  مــا  گفــت:  رایــان  پــاول 
ــود. اســامی افراطــی، همــراه اســراییل خواهیــم ب

مجلس آمریکا

مبارزات سیاسی 
امام باقر علیه السالم                                         
بــا  والدت  بــا  مصــادف  رجــب  مبــارک  مــاه  یکــم 
اســت.  الســام  علیــه  باقــر  محمــد  امــام   ســعادت 
و  امامــت  پیــروان  همــه  بــه  تهنیــت  و  تبریــک  بــا 
بــر  اختصــار  بــه  و  کوتــاه  هرچنــد  مــروری  والیــت 
مبــارزات سیاســی آن امــام همــام خواهیــم داشــت. 
بــا  بــود  مقــارن  امــام)ع(  پنجمیــن  امامــت  دوران 
کمــان خــود  کــه ایــن حا کمــان امــوى  کمیــت حا حا
کــه بــه لطــف الهــی باعــث  مشــغولیت هایی داشــتند 
ــوند و از  ــغول ش ــی مش ــات داخل ــه تعارض ــود ب ــده ب ش
گردنــد؛  نهضــت عظیــم علمــی آن حضــرت غافــل 
امــام  آن  بــودن  امــان  در  معنــاى  بــه  ایــن  البتــه 
گویــاى  روایــات  از  وســیعی  حجــم  بلکــه  نیســت؛ 
تجــاوز  و  ظلــم  و  دوره،  آن  خشــونت  آمیز  اوضــاع 
کمــان وقــت نســبت  بــه دیــن، مســلمانان و امــام  حا
کــه امــام علیــه الســام بایــد  گونــه اى  آنــان اســت؛ بــه 
بــا شــیوه هــای مختلــف و بــا توجــه بــه شــرایط تدبیــر 
کنــد و مبــارزات خــود را شــکل دهــد. دربــاره اوضــاع 
ــه  ک ــم  ــت بدانی ــی اس کاف ــرت  ــر آن حض ــی عص سیاس
ــه ســر  در دوره  مــروان بــن حکــم، مؤمنــان در خفــا ب
می بردنــد و زندگــی بــر مــردم مشــقت  بــار شــده بــود 
عبدالملــك  و  نداشــت  حرمــت  مالشــان  و  خــون  و 
مــروان  افــرادى مثــل حجــاج بــن یوســف ثقفــی را بــر 
کــرد و ولیــد بــن عبدالملــك  مــردم و شــیعیان مســلط 
نیــز باعیــش و نــوش بــزرگ شــد و فــردى ســتمگر و 
ــه  ک کســانی  ــه در ایــن دوره  ک ــه طــوری  ــود؛ ب ــار ب جب
کشــته شــدند، ۱20 هــزار  ــا شــکنجه در حکومــت او  ب
افــرادى  دوره  همیــن  در  اســت.  شــده  بــرآورد  نفــر 
مثــل ســعید بــن جبیــر بــه جــرم طرفــدارى از اهــل 
ســجاد  امــام  و  شــد  شــهید  الســام  علیهــم  بیــت 
دســتور  ولیــد  کــه  ســمی  واســطه  بــه  الســام  علیــه 
داده بــود بــه شــهادت رســید. در زمــان ســلیمان بــن 
ــازه  ــرایط اج ــود و ش ــان ب ــت پنه ــر امام ــك  ام عبدالمل
کــه شــیعیان بــا امــام خــود - باقــر العلــوم  نمــی داد 
علیــه الســام - ارتبــاط علنــی داشــته باشــند. عمــر 
فشــارهاى  از  کاســتن  در  گام هایــی  عبدالعزیــز  بــن 
او  امــا  برداشــت؛  بــر شــیعیان  اجتماعــی  و  سیاســی 
کــه غاصــب جایــگاه امامــت  بــود، راه ناحــق قبــل  نیــز 
شــدیدترین  عبدالملــك،  بــن  یزیــد  کــرد.  دنبــال  را 
را  کینه هــا  و  بــرد  کار  بــه  شــیعه  علیــه  را  روش هــا 
نســبت  بــه علــی علیــه الســام و خانــدان او آشــکار 
کــم بعــدی بــود  ســاخت . هشــام بــن عبدالملــك، حا
کــه مــردى خشــن، درشــت خو و مــال انــدوز و بخیــل 
و ســتمگر و بــی عاطفــه بــود و  نســبت  بــه امــام باقــر 
از  او  دوران  داشــت.  عجیبــی  کینــه  الســام  علیــه 
نظــر سیاســی، ســخت  تریــن دوره بــر امــام باقــر علیــه 
کــه امــام بــه مرکــز  الســام بــود. تنهــا در ایــن دوره بــود 
شــدت  بــه  نیــز  شــیعیان  می شــد.  احضــار  خافــت 

تحــت فشــار بودنــد. 
شيوه  هاى مبارزاتى امام باقر عليه السالم 

بــراى  الســام  باقــر علیــه  امــام  در چنیــن شــرایطی 
احیــاى ارزش هــاى دینــی و انجــام وظیفــه پاســدارى 
و  راه هــا  از  موقعیــت،  تناســب  بــه  و  هــا  ارزش  از 

جســت: بهــره  زیــر  شــیوه هاى 
الف- تقيه

میــزان اهتمــام حضــرت باقرعلیــه الســام بــه تقیــه 
و  دینــي  مــن  التقیــة   « می فرمــود:  کــه  بــود  چنــان 
از  تقیــه  ؛  تقیــة  لــه  ال  لمــن  ایمــان  وال  آبائــي  دیــن 
کــه تقیــه  کســی  دیــن مــن و دیــن پــدران مــن اســت و 
نــدارد، ایمــان نــدارد.« ایــن امــر بــه دالیــل متعــددى 
ــوان  ماننــد: حفــظ جــان نیروهــاى خــودى، حفــظ ت
برنامه هــاى مهم  تــر  اجــراى  اقتصــادى خودی هــا، 
حفــظ ارزش هــا و ... صــورت می گرفــت و امــام بــا 
تــداوم  ایــن اصــل، حرکــت  ســّرى خــود در  رعایــت 

وظیفــه امامــت را طــی می کــرد.
كم اسالمى ب- ترسيم وظايف حا

کمــان، نــوك  امــام می کوشــید بــا تبییــن وظایــف حا
کمــان وقــت  ســازد و  تیــز انتقــاد خــود را متوجــه حا
کنــد. مثــا  گوشــزد  عــدم مشــروعیت اقدامــات آنــان را 
می فرمــود: »بنــی االســام علــی خمســة اشــیاء: علــی 
الصــاة و الــزکاة و الحــج و الصــوم و الوالیــة؛ اســام بــر 
پنــج چیــز بنــا شــده اســت: نمــاز، زکات، حــج، روزه 
کــدام افضــل اســت؟ فرمــود:  والیــت.« زراره پرســید: 
»الوالیــة افضــل النهــا مفتاحهــن و الوالــی هــو الدلیــل 
کلیــد آن هاســت و  علیهــن ؛ والیــت  برتــر اســت؛ چــون 

کننــده برآن هاســت.« والــی )امــام( راهنمایــی 
ج- نهى از همكارى با حكومت طاغوت

بــا حکومــت  از همــکارى  را  مؤمنــان  امــام همــواره 
طاغــوت نهــی می کــرد و بــه هــر طریــق ممکــن، ایــن 

گــوش امــت می رســاند. پیــام خــود را بــه 
گفــت: از زمــان حجــاج تــا حــاال  کــه فــردى   زمانــی 

والــی بــوده ام، آیــا راهــی بــراى توبــه هســت؟ 
کــرد و بعــد از تکــرار ســوال فرمــود:»ال  امــام ســکوت 
مگــر  نــه،  ؛  حقــه  حــق  ذى  کل  الــی  تــؤدى  حتــی 

کنــی.« ادا  را  حقــی  صاحــب  هــر  حــق  اینکــه 
د- مبارزه رو در رو

قیام هــاى  ســو  یــك  از  الســام  باقرعلیــه  امــام 
کمیــت و ...  ضدحکومتــی ماننــد قیــام زیــد، مختــار، 
را تاییــد می کــرد و از ســوى دیگــر، در موقعیت هــاى 
جــدى  رویارویــی  بــه  خلفــا  بــا  خــود  مناســب، 
مشــی  »مــن  می فرمــود:  حضــرت  آن  می پرداخــت. 
و  خوفــه  و  اهلل  بتقــوى  فامــره  جائــر  ســلطان  الــی 
و  الجــن  مــن  اجرالثقلیــن  مثــل  لــه  کان  وعظــه 
کــس بــه ســوى ســلطان  االنــس و مثــل اعمالهــم؛ هــر 
ســتمگرى بــرود و او را بــه تقــواى الهــی فرمــان دهــد 
کنــد، ماننــد پــاداش جــن و  و او را بترســاند و موعظــه 

را خواهــد داشــت.« آنــان  اعمــال  انــس و ماننــد 
کمــان  حا مشــروعیت   حضــرت  آن  همچنیــن 
علیــه  قیــام  بــر  را  راه  و  می بــرد  ســوال  زیــر  را  جــور 
الســام  علیــه  امــام  می ســاخت.  همــوار  آنــان 
از  آن هــا  پیــروان  و  ســتمگر  می فرماید:»پیشــوایان 

شــده اند.« برکنــار  خــدا  دیــن 

یادداشت سر دبیر   

ســایه  کــه  کشــورهایی  گفــت:  اصفهــان  جمعــه  امــام 
آمریــکا بــاالی ســر آن هــا بــوده، پیشــرفتی در حوزه هــای 
کــم  مختلــف نداشــته اند و دلیــل پیشــرفت های ایــران 

ــت. ــت اس ــر مل ــکا از س ــایه آمری ــدن س ش
سیدیوســف  آیــت اهلل  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
طباطبایی نــژاد، ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
کســی  گــر  اصفهــان بــا اشــاره بــه حدیثــی مبنــی بــر اینکــه ا
کنتــرل نکنــد، تقــوای نافعــی نــدارد، اظهــار  زبــان خــود را 
نکنیــم  کنتــرل  آن  مفاســد  از  را  خــود  زبــان  گــر  ا کــرد: 
هرچنــد در جاهــای دیگــر تقــوا داشــته باشــیم، امــا در 

ع تقــوای مفیــدی را نخواهیــم داشــت. مجمــو
بــرای  پربرکــت  ســالی  امســال  امیدواریــم  افــزود:  وی 
کشــور  کنــار سرشکســتگی بــرای دشــمنان  ملــت ایــران در 

ــد. باش
کریــم  امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه قــرآن 
ــرد:  ک ــد متعــال اســت، بیــان  معجــزه ای از طــرف خداون
کــه در قــرآن  بســیاری از مســایل اجتماعــی و فرهنگــی 
آمــده، مــورد قبــول عــده ای نبــوده اســت؛ در طــول تاریــخ 
کــه  همــواره اختــاف نــژادی و نژادپرســتی وجــود داشــته 
ع صراحتــا در  دربــاره مســیحیان و یهودیــان ایــن موضــو

تاریــخ وجــود دارد.
 ۴00 و  هــزار  یــک  کریــم  قــرآن  گفــت:  طباطبایی نــژاد 

کــه شــما را از  ســال قبــل بــه همــه انســان ها می گویــد 
ــا رنگ هــای  کرده ایــم و خلقــت ب یــک پــدر و مــادر خلــق 
یکدیگــر  از  انســان ها  شــناختن  بــرای  تنهــا  مختلــف 
کــه اطاعــت  کســی اســت  گرامی تریــن انســان ها  اســت و 

خداونــد را بکنــد.
وی بــا اشــاره بــه 20 فروردیــن و قطــع رابطــه سیاســی 
کــرد: بعــد از تســخیر  کیــد  آمریــکا بــا ایــران در ســال 58 تا
کــرد و امــام  النــه جاسوســی، آمریــکا بــا ایــران قطــع رابطــه 

آن را یــک نعمــت و هدیــه الهــی دانســت.
کــه  کشــورهایی  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  جمعــه  امــام 
بــوده، پیشــرفت هایی  بــاالی ســر آن هــا  آمریــکا  ســایه 
همچــون در حوزه هــای هســته ای، نانــو، دفاعــی و ... 
شــدن  کــم  ایــران  پیشــرفت های  دلیــل  و  نداشــته اند 

ســایه آمریــکا از ســر ملــت اســت.
کــه می خواهــد ظلــم بــه مــا بکنــد و  کســی  وی ادامــه داد: 
کشــور روی آن باز نمی شــود و امام  مســتکبر باشــد، درب 
کــه ملــت ایــران، خطرهــای ایــن  در ایــن رابطــه می گویــد 
ــر ایــن صــورت  کــه در غی قطــع رابطــه را می پذیــرد؛ چــرا 
کنــد. امــام جمعــه اصفهــان عنــوان  بایــد ذلــت را تحمــل 
کــه  کــرد: بــا آمریــکا روابطــی نخواهیــم داشــت تــا زمانــی 
کنــد؛ مشــکلی بــا خریــد و فــروش  رفتــار خــود را عــوض 
ــا  ــرای م ــد ب ــکا نبای ــا آمری ــم، ام ــا آمریکایی هــا نداری  کاال ب

کار ببریــم.  کجــا بــه  کاال را  کــه آن  کنــد  تعییــن تکلیــف 
طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه روز ملــی فنــاوری هســته ای 
بیــان داشــت: ایــن روز، نتیجــه برداشــته شــدن ســایه 
ــا  ــت م ــن جه ــه همی ــت و ب ــران اس ــت ای ــر مل ــکا از س آمری
کــه فنــاوری هســته ای  کشــورهایی شــدیم  جــزو معــدود 
کــرد:  دارنــد. وی بــا اشــاره بــه شــروع مــاه رجــب تصریــح 
گناهــان و  مــاه رجــب، مــاه بــا عظمــت بــوده و مــاه ریــزش 

رحمــت خداونــد بــر بنــدگان اســت.

امام جمعه اصفهان:

کم شدن سایه آمریکا از سر ملت است دلیل پیشرفت های ایران، 

لــزوم  بــر  کیــد  بــا تا کل نیروهــای مســلح  معــاون ســتاد 
دیپلماســی  دســتگاه  قاطــع  و  موقــع  بــه  موضع گیــری 
گفــت:  آمریکایــی  مقامــات  گســتاخی  قبــال  در  کشــور 
بــرای چندمین بــار می گوییــم قــدرت موشــکی، غیرقابــل 

کــره و خــط قرمــز ایــران اســامی اســت. مذا
کیمیــای وطــن، ســردار سیدمســعود جزایــری  گــزارش  بــه 
کل  ســتاد  دفاعــی  فرهنــگ  و  بســیج  امــور  معــاون 
ــه اظهــارات وزیــر خارجــه  کنــش ب نیروهــای مســلح در وا
آمریــکا پــس از دیــدار بــا اعضــای شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس مبنــی بــر آمادگــی بــرای همــکاری بــا ایــران در حــل 
کــرد:  اظهــار  موشــکی  آزمایش هــای  ع  موضــو فصــل  و 
جمهــوری اســامی ایــران دکتریــن و راهبردهــای دفاعــی 
و  خواســت  از  مســتقل  را  خــود  امنیت ســاز  و  بازدارنــده 
نیــت قدرت هــای مســتکبر و بیگانــگان طراحــی و دنبــال 
زمینــه  ایــن  را در  احــدی  بــه  اجــازه دخالــت  و  می کنــد 
نخواهــد داد. وی افــزود: بــه مدعیــان قــدرت جهانــی 
یــادآوری می کنیــم ملــت ایــران از بهمــن 57 از نقــش و 

ــع  کشــورمان خل ــر آن هــا در تعییــن مقــدرات دفاعــی  تاثی
کــه بخواهــد  کرده انــد و نشــان داده انــد هــر دســتی را  یــد 
کــرد. معــاون  کنــد، قطــع خواهنــد  در ایــن زمینــه دخالــت 
گــوش  ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا بیــان اینکــه »ظاهــرا 
ملت هــا  خواســت  و  حــق  حــرف  روی  بــه  آمریکایی هــا 
بســته اســت و تمایــل دارنــد همــواره از موضــع زورگویــی و 
کشــورهای مســتقل و آزاده ســخن بگویند«  قلدرمآبانه با 
کیــد می شــود قــدرت موشــکی  گفــت: بــرای چندمین بــار تا
ــوده و  ــران ب ــت ای ــز مل ــوط قرم ــره و از خط ک ــل مذا غیرقاب
کســی  از  خــود  دفاعــی  توانمندی هــای  توســعه  بــرای 
بــه رغــم  کــرد:  اجــازه نمی گیــرد. جزایــری خاطرنشــان 
مواضــع صریــح رهبــری معظــم و خواســت خدشــه ناپذیر 
ملــت ایــران، ظاهــرا آمریکایی هــا همچنــان در رؤیــای 
کــه یکــی از آن هــا ســلب اقتــدار  ســریال برجام هــا هســتند 
مســلح  نیروهــای  موشــکی  قــدرت  تضعیــف  و  دفاعــی 

ــت. ماس
اینکــه  بیــان  بــا  مســلح  نیروهــای  ارشــد  ســخنگوی   
متحــدان  و  آمریــکا  تهاجمــات  قربانــی  ایــران،  »ملــت 
ــدم  ــر ع ــود را ب ــرد خ ــوده و راهب ــفیده ب کاخ س ــه ای  منطق
غفلــت راهبــردی برابــر سیاســت ها و نقشــه های آن هــا 
ــرد: آمریکایی هــا همچنــان  ک ــح  ــرار داده اســت«، تصری ق
گرفتــار هســتند.  در چنبــره محاســبات غلــط علیــه ایــران 
بــه آن هــا توصیــه می کنیــم بــا عینــک شــفاف و واقع بیــن 
بــه مســایل جهانــی، بــه ویــژه آنچــه در ایــران و منطقــه 
کــه عینــک  کننــد و بداننــد مدت هاســت  می گــذرد نظــاره 
ع جهــان دانســتن  کدخدایــی و خــود را ابرقــدرت بامنــاز
گــر  کــرد: ا زیــر پــای ملت هــا شکســته اســت. وی تصریــح 
کــه در دهه هــای  آمریکایی هــا مقــداری بــه هزینه هایــی 
کمــی رعایــت  اخیــر در منطقــه پرداخته انــد بیندیشــند، 

کار خــود قــرار خواهنــد داد. احتیــاط را در دســتور 

کیــد بــر لــزوم  کل نیروهــای مســلح بــا تا  معــاون ســتاد 
در  آمریکایی هــا  دخالــت  بــا  شــفاف  و  قاطــع  برخــورد 
از  گفــت:  دفاعــی  حــوزه  در  ویــژه  بــه  ایــران،  مســایل 
قبــال  در  مــی رود  انتظــار  کشــور  دیپلماســی  دســتگاه 
خارجــه  امــور  وزیــر  ویــژه  بــه  آمریــکا،  گســتاخی های 
نشــان  کنــش  وا قاطعانــه  و  موقــع  بــه  متحــده  ایــاالت 
دهنــد و بــا اعــام وحــدت راهبــردی و اراده ملــی در ایــران 
اســامی بــرای صیانــت،  تقویــت و توســعه ظرفیت هــای 
دفاعــی و موشــکی، وجــود هرگونــه شــکاف و دوگانگــی 
کننــد. ک  در ایــن زمینــه را از ذهــن مقامــات آمریکایــی پــا

می دانیــم  مــا  گفــت:  کرمــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
از  و  هســتند  عهدشــکن  و  دروغگــو  هــا،  آمریکایــی 
گیرنــد؛ امــا از مــا نتوانســته اند  دولت هــای دنیــا بــاج مــی 

بگیرنــد. بــاج 
یحیــی  ســید  اهلل  آیــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــی  کرمــان در مصل جعفــری در خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
امــام علــی)ع( افــزود: رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــر 
کیــد دارنــد و امســال  کــردن اقتصــاد مقاومتــی تا پیــاده 
عمــل  و  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد  عنــوان  بــا  نیــز  را 

کرده انــد.  نامگــذاری 
کرمــان ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایــران  امــام جمعــه 
کــه مســئوالن نظــام بــا شــش قــدرت  در زمینــه برجــام 
کار مهمــی بــود و حســب  کردنــد و البتــه  کــره  جهانــی مذا

کل آژانــس  گفتــه مدیــر  ظاهــر بــه نتیجــه رســیدند، طبــق 
بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه همــه وعده هــای خــود حتــی 

کــرد. بیشــتر از آن عمــل 
کارشــکنی  وی بــا بیــان اینکــه آمریکایی هــا در ایــن زمینــه 
گفــت: یکــی از شــرایط مــا برداشــتن تحریم هــا  کننــد،  مــی 
بــود؛ هرچنــد آن تحریــم هــا برداشــته شــد، امــا رییــس 
ــم  ــکا از راه هــای دیگــری مــی خواهــد تحری جمهــور آمری

کنــد. کشــور مــا برقــرار  را در مــورد 
آمریــکا  گوینــد؛  مــی  دروغ  هــا  آمریکایــی  افــزود:  وی 
بــه  و  مــی دانــد  کدخــدای دهکــده جهانــی  را  خــودش 
کشــور و ملــت هــای  خــودش حــق مــی دهــد در امــور ســایر 

کنــد. عالــم مداخلــه 
بــه 20 فروردیــن  از ســخنانش   وی در بخــش دیگــری 
کــرد و افــزود: بــرای  روز ملــی فنــاوری هســته ای اشــاره 
ــك  کم ــامی  ــران اس ــه ای ــس ب ــش هیچک ــن دان ــب ای کس
و  تــاش  وســیله  بــه  ایــران  کشــور  گفــت:  وی  نکــرد. 
خــود  هســته ای  اندیشــمندان  و  دانشــمندان  کوشــش 
کرمــان افــزود:  کــرد. امــام جمعــه  کســب  ایــن دانــش را 
آمریکایــی هــا بســیار ناراحــت هســتند و هــر توطئــه ای را 
کننــد و رهبــری بــر همیــن  کــه بتواننــد دربــاره مــا اجــرا مــی 
ع هســته ای دربــاره  از موضــو مــا غیــر  اســاس فرمودنــد 

هیــچ مســئله دیگــری بــا آمریــکا صحبــت نمی کنیــم.

كرمان:  امام جمعه 

آمریکایی ها دروغگو و عهدشکن هستند

از  حراســت  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  جمعــه  امــام 
مختلــف  عرصه هــای  در  اســامی  انقــاب  دســتاوردهای 
گفــت: ترویــج فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی، نقــش مهمــی در 
خودکفایــی نظــام اســامی ایــران در عرصه هــای مختلــف 

می کنــد.  ایفــا 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری  گــزارش  بــه 
در خطبه هــای نمــاز جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه تغییــر رفتــار 
مســلمانان از جملــه توطئه هــای شــوم اســتکبار جهانــی علیه 
پایــداری نظــام اســامی ایــران اســت اظهــار داشــت: آمریــکا، 
کــه  انگلیــس و دیگــر مســتکبران جهــان بــا اصــول نظــام 

انقــاب اســامی اســت، دشــمن هســتند.
بــه اهمیــت  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان   نماینــده ولی فقیــه در 
کــه از ســوی مقــام معظــم  بــه شــعار امســال  توجــه ویــژه 
گفــت: همبســتگی و وحــدت  رهبــری تعییــن شــده اســت، 

 کلمــه در راســتای رشــد نظامــی، سیاســی، علمــی، فرهنگــی
اقتصــادی و اعتقــادی از جملــه مهم تریــن رســالت جامعــه 
تبعیــت  یــزد  امــام جمعــه  اســت.  امــروز  اســامی در عصــر 
ایســتادگی در  راهکارهــای  از مهم تریــن  را  فقیــه  از والیــت 
برابــر توطئه هــای شــوم اســتکبار جهانــی دانســت و بیــان 
کــرد: ترویــج فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی، نقــش مهمــی در 
خودکفایــی نظــام اســامی ایــران در عرصه هــای مختلــف 

می کنــد. ایفــا 
کوچــک و   وی خودکفایــی روســتاها و راه انــدازی صنایــع 
ــف  ــاد مختل ــق ابع ــر در تحق ــل موث ــه عوام ــط را از جمل متوس
ادامــه داد: عــدم وجــود  و  کــرد  اقتصــاد مقاومتــی عنــوان 
کاری مناســب از جملــه دالیــل افزایــش بیــکاری بیــن  برنامــه 

ــت. ــان اس ــژه جوان ــه وی ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش
 ناصــری بــا اشــاره بــه ضــرورت احســاس مســئولیت در قبــال 

گســترده، ارتقــای  آینــده یکدیگــر افــزود: بازاریابــی مســتمر و 
فــروش  قیمــت  کاهــش  و  داخلــی  محصــوالت  کیفیــت 
محصــوالت، از جملــه راهکارهــای رفــع مشــکات صنایــع 

بــزرگ و زمینه ســاز راه انــدازی صنایــع خــرد اســت.
رســیدن  فــرا  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  جمعــه  امــام    
کــرد:  تصریــح  فنــاروی هســته ای  ملــی  روز  فروردیــن،   20
والیتمــداری  نمــاد  هســته ای،  فنــاوری  بــه   دســتیابی 
ایــران  ملــت  همبســتگی  و  سیاســی  علمــی،  قــدرت 
از  حراســت  وی  اســت.  المللــی  بیــن  عرصه هــای  در 
رســالت  مهم تریــن  جملــه  از  را  هســته ای  دســتاوردهای 
مســئوالن و دســت اندرکاران نظــام اســامی ایــران دانســت و 
بیــان کــرد: قــدرت علمــی و مدیریــت مقــام معظــم رهبــری در 
بحــث دســتاوردهای هســته ای، اســتکبار جهانــی را مجبــور 

کــرد. کــره بــا انقــاب اســامی ایــران  بــه مذا

كرد:  كيد  امام جمعه یزد تا

ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در خودکفایی ایفای نقش می کند  

کــرات خــوب اســت؛  گفــت: مذا خطیــب جمعــه شــهرکرد 
کــه ارزش هــای انقابــی و اســامی  امــا مســئله ایــن اســت 
بــا  دارنــد  ســعی  آن هــا  گیــرد؛  قــرار  اســتحاله  در  نبایــد 

کــره ارزش هــا و داشــته های مــا را بگیرنــد. مذا
گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام و المســلمین  بــه 
نمــاز  خطبه هــای  در  دیــروز  ظهــر  نکونــام  محمدعلــی 
جمعــه ایــن هفتــه بــا اشــاره بــه 20 فروردیــن، روز ملــی 
هســته ای  مســئله  داشــت:  اظهــار  هســته ای  فنــاوری 
کــرده و مــردم بایــد در  بــاز  کشــور مــا جــای خــود را  در 
شــعارهای خــود فنــاوری هســته ای را مدنظــر قــرار دهند.
ایــن حــق افــزود: نظــام جمهــوری اســامی بایــد    وی 

کند. کشور حفظ  علم و فناوری را برای 
کــرات بیــان   خطیــب جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه مذا

اســت  ایــن  مســئله  امــا  اســت؛  خــوب  کــرات  مذا کــرد: 
اســتحاله  نبایــد در  اســامی  انقابــی و  ارزش هــای  کــه 
و  ارزش هــا  کــره  مذا بــا  دارنــد  ســعی  آن هــا  گیــرد؛  قــرار 

بگیرنــد. را  مــا  داشــته های 
ــه آیــه 68 ســوره توبــه و نشــان های  ــا اشــاره ب ــام ب  نکون
کــرد: منافقــان خــود را پیــروان  اهــل منافــق خاطــر نشــان 
مســخره  بــه  را  رهبــری  آن هــا  امــا  می داننــد،  رهبــری 
رواج  جامــع  در  را  منکــر  می کننــد  تــاش  و  می گیرنــد 
ــه شــدت برخــورد و آتــش  ــا منافقــان ب ــد ب دهنــد؛ خداون

جهنــم را بــه آن هــا وعــده داده اســت.
گفــت: مبــادا   وی بــا اشــاره بــه نشــانه های اهــل تقــوا 
ــار شــوند؛ همــان  گرفت اهــل تقــوا در عذاب هــای جمعــی 
را  گناهــکار  افــراد  خداونــد  آمــده،  تاریــخ  در  کــه  گونــه 

نظیــر  عذاب هــا  ایــن  از  بســیاری  و  می کنــد  عــذاب 
دســته جمعی  خشکســالی  و  بیمــاری  زلزلــه،  طوفــان، 
کــه خداونــد وعــده برکــت را بــه اهــل تقــوا  هســتند؛ چــرا 

اســت. داده 
گــر  کــرد: اهــل تقــوا ا  خطیــب جمعــه شــهرکرد تصریــح 
بــه  امــر  بایــد  نشــوند  گرفتــار  عــذاب  در  می خواهنــد 
کننــد و بــا ســکوت و لبخنــد بــا  گنــاه  معــروف و بیــزاری از 

نکننــد. همــکاری  گناهــکاران 
 نکونــام بــا اشــاره بــه شــهادت شــهید آوینــی و هفتــه هنــر 
انقــاب ادامــه داد: هنــر انقــاب اســامی عرصــه وســیعی 
نــاب  عرصه هــای  در  هنــری  هرگونــه  هرکــس  و  اســت 
تصویــر  بــه  بایــد  دارد،  کاری  فــدا و  شــهادت  اســامی، 

ــد. بکش

خطیب جمعه شهرکرد: 

کره داشته های ما را بگیرند دشمنان سعی دارند با مذا

کنش »سردار جزایری« به اظهارات وزیر خارجه آمریکا:  وا
گوش آمریکایی ها به روی حرف حق ملت ها بسته است 

حتما بخوانید!
آمريكايی ها دروغگو و عهدشكن هستند شنبـــــه  21 فروردين ماه 21395

ـــمـــاره 125 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



نوبخت: 
کاهش می دهیم سود بانکی را 

جدیــد  ماموریــت  جزییــات  دولــت  ســخنگوی 
احیــای  بــرای  را  اســتانداران  بــه  دولــت  اقتصــادی 
تســهیالت ۱۰ درصــدی  بــا  کــد  را تولیــدی  واحدهــای 
بــه بانک هــا در  گفــت: بدهــی دولــت  کــرد و  تشــریح 

می شــود.  صفــر   ،۹۶ ســال 
نوبخــت در  کیمیــای وطــن، محمدباقــر  گــزارش  بــه 
گفت وگــوی تلویزیونــی بــا بیــان اینکــه جمهــوری  یــک 
اســالمی ایــران بــرای احیــای ســهمیه خــود در اوپــک 
بعضــی   گفــت:  می کنــد،  اســتفاده  اهرم هــا  همــه  از 
از فرصــت تحریــم جمهــوری  بــا اســتفاده  کشــورها  از 
ــران، تولیــد و عرضــه نفــت خــود را افزایــش  اســالمی ای

دادنــد.
کــردن قیمــت نفــت  وی در ادامــه افــزود: بــرای واقعــی 
کننــد عرضــه نفــت  کــه آن هــا بایــد تــالش  طبیعــی اســت 
کاهــش دهنــد؛ ولــی مــا در پــی احیــای ســهمیه  خــود را 

خــود در اوپــک هســتیم.
تســهیالت  بــرای  تومــان  میلیــارد   1000 اختصــاص 

ارزان قیمــت
بالــغ   ۹5 ســال  بودجــه  در  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
بــر ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت مشــوق های 
صادراتــی و تفــاوت پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت 

شــده ایم. قایــل 
محمدباقــر نوبخــت در ادامــه افــزود:  اســتانداران بایــد 
و  نیمه فعــال  تولیــدی  واحدهــای  احیــای  سیاســت 
ع بایــد تــا پایــان  کننــد و ایــن موضــو کــد را پیگیــری  را
امســال مشــخص شــود و مــا مطالبــه مــردم را موکــول 

نمی کنیــم. دیگــر  ســال های  بــه 
ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه عــزم دولــت بــرای ارایــه 
و  نیمه فعــال  واحدهــای  بــه  ارزان قیمــت  تســهیالت 
ــهیالت را  ــن تس ــود ای خ س ــر ــت: ن گف ــال ۹5  ــد در س ک را

گرفته ایــم. حــدود ۱۰ درصــد در نظــر 

استفاده از ظرفیت های بومی یزد
رییــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت 
توســعه  راســتای  در  بومــی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
شــدن  تبدیــل  گفــت:  یــزد  اســتان  پیــش  از  بیــش 
از  بین المللــی  ســطح  در  علمــی  فنــاوری  قطــب  بــه 
ــزد  ــاوری ی ــم و فن ــارک عل ــه اولویت هــای جــدی پ جمل
عــدم  بــه  اشــاره  بــا  پورســراجیان«  »داریــوش  اســت. 
یــزد  اســتان  بیــن منابــع توســعه ای در  تــوازن شــدید 
کســب  کــرد:  ــه عنــوان مهم تریــن چالــش یــزد اظهــار  ب
کنکــور دانشــگاه ها طــی  رتبــه نخســت در امتحانــات 
2۰ ســال متوالــی نشــانه ظرفیــت زیــاد اســتان یــزد در 
اقتصــاد  وی  اســت.  علمــی  و  انســانی  منابــع  حــوزه 
دانــش بنیــان و تمرکــز بــر توســعه فرهنــگ فنــاوری را 
کــرد:  بیــان  و  اســتان دانســت  توســعه   راه  مهم تریــن 
ســطح  در  علمــی  فنــاوری  قطــب  بــه  شــدن  تبدیــل 
ــه ای، از  ــای منطق ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــی ب بین الملل
کار پــارک علــم و فنــاوری  جملــه برنامه هــای در دســتور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد اســت. پورســراجیان ب ــال جدی ــزد در س ی
فعالیــت ۱87 موسســه در پــارک علــم و فنــاوری یــزد 
گفــت: موسســات مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری یــزد 
در رشــته های بــرق و الکترونیــک، فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات، انرژی هــای نــو، زیســت فنــاوری، مدیریــت 
و علــوم انســانی، عمــران، معمــاری و نســاجی فعالیــت 

می کننــد.

چهارمحال وبختیاری رکورددار 
کشور تولیدماهیان سردابی 

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  آبزیــان  و  شــیالت  مدیــر 
و  چهارمحــال  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 
رکــورددار  متوالــی،  ســال  نهمیــن  بــرای  بختیــاری 
کشــور شــد. پرویــز منصــوری  تولیــد ماهیــان ســردابی 
نهمیــن  بــرای  بختیــاری  و  چهارمحــال  کــرد:  اظهــار 
ســال متوالــی بــه عنــوان قطــب تولیــد ماهیــان ســردابی 
امســال ۱7  افــزود:  اســت. وی  شــده  انتخــاب  کشــور 
هــزار و 2۰۰ تــن ماهــی ســردابی در ایــن اســتان تولیــد 
کــرد:  و روانــه بــازار شــده اســت. منصــوری خاظــر نشــان 
 2۰ اســتان  ایــن  در  ســردابی  ماهیــان  تولیــد  امســال 
درصــد افزایــش داشــته اســت. مدیرشــیالت و آبزیــان 
ع پــرورش  گفــت: ایــن میــزان ماهــی در مــزار اســتان 
کیــار  بروجــن،  اردل،  شهرســتان های  در  ماهــی 
ــه وی  گفت ــه  ــت. ب ــده اس ــد ش کوهرنــگ و لــردگان تولی
۹۰ درصــد از ایــن ماهیــان ازچهارمحــال وبختیــاری بــه 

می شــود. ارســال  تهــران  و  اصفهــان 

رشد 22 درصدی تولید 
طالی موته

تولیــد مجتمــع طــالی موته در اســفندماه گذشــته نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال ۱3۹3، 22 درصــد افزایش یافت. 
گــزارش ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع  بــه 
اســفندماه  در  موتــه  طــالی  مجتمــع  ایــران،  معدنــی 
کــه ایــن  کــرد  کیلوگــرم شــمش طــال تولیــد   22 ،۱3۹4
ــن  ــود. همچنی ــرم ب کیلوگ ــفندماه ۱3۹3، ۱8  ــم در اس رق
گذشــته در  گرفتــه در اســفندماه  میــزان تولیــد صــورت 
کیلوگــرم(، 38  تولیــد طــال )۱۶  برنامــه  بــا  هم ســنجی 
درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. مجتمــع طــالی موتــه 
در ۱2 مــاه پارســال نزدیــک بــه 247 کیلوگــرم شــمش طــال 
کیلوگــرم(،  کــه نســبت بــه برنامــه تولیــد )23۰  کــرد  تولیــد 
7 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. مجتمــع طــالی 
موتــه در هفــت کیلومتــری شــمال غــرب روســتای موتــه از 
توابــع شهرســتان برخــوار و میمــه در اســتان اصفهــان قــرار 
دارد و برنامه هایــی را ماننــد »اســتخراج طــال از کانی هــای 
کــم عیــار معــدن«، »اجــرای روش هــای اســتحصال طــال 
از ســد باطلــه قدیمــی مجتمــع« و »جایگزینــی روش هــای 
کاهــش آلودگــی و  جدیــد شــمش ریــزی طــال بــا هــدف 

کیفیــت« دارد. ــش  افزای

کوتاه از اقتصاد

کارآفریــن  کیمیــای وطــن: شــهردار اصفهــان در جمــع بانــوان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا بیــان اینکــه نخســتین شــهر دارای 
کشــور در اصفهــان راه انــدازی شــده  مرکــز خالقیــت و نــوآوری 
اســت، گفــت: از حضــور بانــوان کارآفریــن خالق در ایجاد شــهر 
خــالق اســتفاده می شــود. بــه گــزارش خبرگزاری ربیــع، مهدی 
بازرگانــی  اتــاق  کارآفریــن  بانــوان  بــا  دیــدار  در  جمالی نــژاد 
اصفهــان ضمــن تبریــک روز زن و فرارســیدن مــاه رجــب بــه 
داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت  شــهرداری ها  وظایــف  تشــریح 
شــهرداری اصفهــان، یکــی از قدیمی تریــن شــهرداری های 
کــه در طــی حــدود ۱۰8 ســال از عمــر خــود در طــی  کشــور اســت 
ایــن چندیــن دهــه، ابتــدا وظایــف خدماتــی داشــت و ســپس 
کنون وجهه  بــه وظایــف فرهنگی تغییر مأموریت پرداخــت و ا
ــته  گذش ــزود: از روز  ــوأم دارد. وی اف ــی را ت ــی و خدمات اجتماع
که شــهرداری از مرز ارایه  گفتمان جدیدی شــده ایم  وارد یک 
خدماتــی و اجتماعــی فراتــر رفتــه و حرکــت خــود را بــه ســمت 
دانش محــوری و دانایی محــوری ســوق می دهــد. شــهردار 
کــرد: وقتــی شــهر خــوب را تعریــف می کنیــم  اصفهــان تصریــح 
کارگاه هــای هنــری، صنعتــی، آموزشــگاه ها  قطعــا منظورمــان 
کــه  کســی  کارآفرینــان، هنرمنــدان، فرهیختــگان و هــر آن 

موجــب افتخــار ایــن شــهر شــده اســت، می باشــد.

  شاخص های توسعه
وی بــا بیــان اینکــه شــهر دانش محــور و دیپلماســی علــم و 
کــز جــذب ایده هــای  فنــاوری، شــاخص توســعه هســتند و مرا
نویــن در آن فعــال اســت، ادامــه داد: در ایــن شــهر، خالقیــت 
کــه  و نــوآوری، آینــده پژوهــی و آینــده نــگاری مطــرح اســت 
قصــد آن تبدیــل دانــش بــه ثــروت اســت. جمالی نــژاد اضافــه 
نخســتین  اصفهــان،  شــهرداری  اســاس  همیــن  بــر  کــرد: 
شــهرداری ای اســت کــه مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهری را راه 
گذشــته دارای  گفــت: اصفهــان در  کــرده اســت. وی  انــدازی 
فلســفه، گفتمــان ســبک و ایدئولــوژی بــوده اســت کــه بــا ورود 
بــه ایجــاد فضــای دانشــی و جریان ســازی یــک پــالن بــرای آن 

ترســیم شــده اســت. 
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد: در همیــن راســتا هــر هفتــه عــالوه 
بــر افتتــاح پــروژه از هنرمنــدان، تقدیــر و آییــن سپاســگزاری 
شــهر خــالق انجــام می شــود. وی بــا تاکیــد بــه اینکــه اصفهــان 
بــه شــبکه شــهرهای خــالق جهــان پیوســته اســت، افــزود: 
کارآفریــن برتــر، بایــد قابــل رقابــت و تعامــل بــا ســایر  شــهر 
باشــد.  کشــورها  ســایر  در  شــهری  نویــن  فنــاور  شــهرهای 
کــرد: پیوســتن بــه شــبکه های خــالق،  جمالــی نــژاد بیــان 
کشــورها  کــه تجربیــات ســایر  ایــن موقعیــت را فراهــم می کنــد 

صحبت هــای  ادامــه  در  وی  شــود.  منتقــل  همدیگــر  بــه 
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای کســب موفقیــت بایــد از تمــام 
ظرفیت هــا اســتفاده شــود گفــت: اتــاق بازرگانــی اصفهان یکی 
از ظرفیت هــای بســیار خوبــی بــرای انتقــال دانــش و اشــتغال 
آفرینــی اســت. شــهردار اصفهــان همچنیــن نبــود مدیریــت 
واحد شــهری را یکی مشــکالتی دانســت که ســبب شــده اســت 
تمــام دســتگاه های اجرایــی ســاختار خــود را داشــته باشــند 
و تحــت یــک مدیریــت واحــد نباشــند. وی بــا بیــان اینکــه 
امســال ســال بانوان اســت گفت: شــهرداری اصفهان در ســال 
جــاری بســترهای فرهنگــی و تفریحــی بســیار زیــادی را بــرای 

بانــوان فراهــم می کنــد.
  حمایت از بانوان فعال اقتصادی

در ادامــه ایــن نشســت صمیمانــه زهــرا اخوان نصــب، معــاون 
امــور بانــوان اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ضمــن معرفــی بانــوان 
کشــور  کارآفریــن اتــاق بازرگانــی اصفهــان و ســایر اســتان های 
و  اشــاره  مختلــف  عرصه هــای  در  بانــوان  توانمنــدی  بــه 
گفــت: اتــاق بازرگانــی و بانــوان فعــال آن، نقــش بســیار مهمــی 
ابــراز  ضمــن  وی  دارنــد.  شــهری  جدیــد  فضــای  ایجــاد  در 
خرســندی از اینکــه شــهردار تازه نفــس و خالقــی برای تصمیم 
گیــری در بســتر شــهری انتخــاب شــده اســت، افــزود: انتظــار 

داریــم شــهردار اصفهــان بســترهای خوبــی را بــرای عرضــه 
فراهــم  رقابــت موجــود  بــازار  کارآفریــن در  بانــوان  فعالیــت 
کنــد. معــاون امــور بانــوان اتــاق بازرگانــی اصفهــان همچنیــن 
کوثــر و  کــرد در بازارهــای روز  از شــهردار اصفهــان درخواســت 
ــرای فــروش محصــوالت  ــا در بازارچه هــای روز، بســتری را ب ی
کنــد. در ایــن نشســت مشــترک، بانــوان فعــال  بانــوان فراهــم 
اقتصــادی بــا شــهردار پــاره ای از مشــکالت اقتصــادی در حــوزه 
کــودک، رفــع مشــکالت تملــک را مطــرح  حمــل و نقــل، خانــه 
کردنــد. همچنیــن در ایــن نشســت از  و درخواســت رســیدگی 
کــه بــه صــورت هــر چنــد  شــهردار اصفهــان درخواســت شــد 
وقــت یــک بــار، نشســت مشــترکی را بــا بانــوان داشــته باشــند 
تــا دربــاره ســیمای شــهر از منظــر ایــن بانــوان فعــال اقتصــادی 

تبــادل نظــر شــود.

ح شد: کارآفرین اتاق بازرگانی اصفهان مطر درجمع بانوان 

کارآفرین در ایجاد شهر خالق استفاده از بانوان 

گاز  ــد  ــوع خری ح موض ــر ــورت ط ــد: در ص ــت می گوی ــر نف وزی
ح خــط  از ســوی همتــای هنــدی اش، ایــران از احیــای طــر
ایــران و هنــد  کســتان،  پا اســتقبال می کنــد.  لولــه صلــح 
کــه بــر اســاس آن  زمانــی قــرار بــود ســه ســر قــراردادی باشــند 

کشــور از طریــق یــک خــط  ایــران بــه ایــن دو 
کــه هنــد پنــج  لولــه گاز صــادر کنــد؛ قــراردادی 
ســال پــس از پیوســتن بــه آن پشــیمان شــد و 
گرچــه قــرارداد  کســتان نیــز ا پــا پــس کشــید. پا
نکــرده و می گویــد  ایــران فســخ  بــا  را  خــود 
امــا  اســت،  ایــران  گاز  مشــتری  همچنــان 
ــرای  ــا مــرز ب ــرای لوله کشــی ت هیــچ اقدامــی ب

فرصــت  مدت هاســت  نیــز  ایــران  و  نکــرده  گاز  دریافــت 
کنــد. ایــران امــا  کســتان در ایــن راســتا اقــدام  می دهــد تــا پا
گازی خــود در پســاتحریم  بــه دنبــال افزایــش مشــتریان 
کشــورهای نزدیــک و همســایه نیــز اولویت هــای  اســت و 
هنــد  نفــت  وزیــر  می رونــد.  شــمار  بــه  ایــران  صادراتــی 

مســافر تهــران اســت و قــرار اســت بــا بیــژن زنگنــه دیــداری 
ح دوبــاره موضوع  داشــته باشــد. زنگنــه دربــاره احتمــال طــر
ح خــط لولــه صلــح و احیــای ایــن  پیوســتن هنــد بــه طــر
کــه فکــر نمی کنــد برنامــه ای بــرای ایــن  ح می گویــد  طــر

ح شــود.  موضــوع در ایــن دیــدار مطــر
لولــه  خــط  احیــای  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  او 
صلــح بایــد از ســوی هندی هــا در ایــن دیــدار 
کــرد: مــا بــه اجــرای ایــن  ح شــود، اظهــار  مطــر
ح عالقه منــد بوده ایــم، امــا آن هــا روابــط  طــر
ح  کردنــد. زنگنــه افــزود: مــا از طــر را قطــع 
دوبــاره موضــوع خــط لولــه صلــح اســتقبال 
کــه عالقــه ای بــه ایــن  می کنیــم و ایــن هندی هــا بودنــد 
موضــوع نداشــتند. پیش تــر امیرحســین زمانی نیــا، معــاون 
ــا  ــه هنــد از بســتر دری گاز ب ــاره صــادرات  ــز درب ــر نفــت نی وزی
گاز از بســتر دریــا  کــه مطالعــه صــادرات  کــرده بــود   اظهــار 

از سوی یک شرکت هندی در حال انجام است.

زنگنه: از احیای خط لوله صلح استقبال می کنیم

رییــس اتحادیــه باغــداران بــا بیــان اینکــه در پــی افزایــش 
کــردن  بــه دنبــال متالطــم  تعرفــه واردات مــوز، عــده ای 
گفــت:  فضــا و بازگردانــدن شــرایط بــه روال ســابق هســتند، 
مجتبــی  نیســت.  صــالح  بــه  مــوز  واردات  فعلــی  حجــم 

کنــش بــه  گفت وگــو بــا مهــر در وا شــادلو در 
تصمیــم  پــی  در  مــوز  قیمــت  شــدن  گــران 
واردات  تعرفــه  افزایــش  بــر  مبنــی  دولــت 
کشــور  کاال اظهارداشــت: متاســفانه در  ایــن 
مــا جوســازی دربــاره یــک اقــدام، موثرتــر از 
خــود آن اســت؛ بــه همیــن دلیــل عــده ای بــا 
کــردن اوضــاع بــه دنبــال  جوســازی و متالطــم 

کــه دوســت  کــه شــرایط را بــه همــان روالــی  ایــن هســتند 
دارنــد، برگرداننــد. وی بــا بیــان اینکــه افزایــش تعرفــه مــوز 
اقدامــی درســت اســت، گفــت: اینکــه قیمــت مــوز تا چنــد روز 
گهان  قبــل بیــن 25۰۰ تــا 3۰۰۰ تومــان در نوســان بــود، امــا نا
بــه 5۰۰۰ تومــان رســید، یعنــی عــده ای بــه دنبــال متشــنج 

آیــا وضعیــت  اینکــه  کــردن فضــا هســتند. شــادلو دربــاره 
ــت  ــم دول ــدگان از تصمی ــتفاده واردکنن ــده سوءاس ــش آم پی
کــه بــا تعرفــه جدیــد وارد می شــود   اســت، افــزود: مــوزی 
حــدود 2۰ روز آینــده بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد و هنــوز 
ــازار نیامــده  ــه ب ــور ب ــا تعرفــه مذک ایــن میــوه ب
باغــداران تصریــح  اتحادیــه  اســت. رییــس 
گذشــته همــواره اعــالم  کــرد: مــا طــی ســالیان 
کشــور  وارد  مــوز  همــه  ایــن  چــرا  می کردیــم 
حجــم  ایــن  کــرد:  کیــد  تا وی  می شــود؟ 
و  نبــوده  صــالح  و  صرفــه  بــه  مــوز  واردات 
نیــازی هــم بــه آن نیســت. شــادلو همچنیــن 
کشــور کیــد بــر توجــه بــه صــادرات ســیب درختــی از   بــا تا

نشــود  درختــی  ســیب  بــرای  اساســی  فکــری  گــر  ا گفــت: 
در آینــده دچــار ضــرر و زیان هــای زیــادی در ایــن زمینــه 
خواهیــم شــد؛ بنابرایــن توجــه بــه صادرات ســیب از مســایل 

کــه بایــد انجــام دهیــم. بســیار مهمــی اســت 

کــردن متــن قــرارداد  هیئــت شــرکت توتــال فرانســه بــه منظــور نهایــی 
ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی تــا چنــد روز آینــده بــه تهــران می آیــد. 
توتــال فرانســه پــس از امضــای قــرارداد خریــد روزانــه ۱۶۰ هــزار بشــکه نفــت 
خــام، امضــای قــرارداد محرمانگــی توســعه آزادگان جنوبــی و امضــای یــک 
تفاهم نامــه همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــه دنبــال نهایــی 
کــردن ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی در ایــران اســت. بــر ایــن اســاس 
کــردن متــن قــرارداد  هیئــت شــرکت توتــال فرانســه بــه منظــور نهایــی 
ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی تــا چنــد روز آینــده بــه تهــران می آیــد. 
ــیمی  ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــرمایه گذاری ش ــر س ــالح، مدی ــین ف امیرحس
ــت  ــه نخس ــل )ده ــاه آوری ــر م ــه اواخ ــال فرانس ــت توت ــه هیئ ــان اینک ــا بی ب
اردیبهشــت ماه( بــه تهــران می آینــد، دربــاره هــدف از ســفر فرانســوی ها 
کــرات شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا هیئــت  گفــت: مذا بــه تهــران 
ــیمی  ــاخت پتروش ــات س ــدن توافق ــی ش ــور نهای ــه منظ ــال ب ــوی توت فرانس
گذشــته، شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و شــرکت  اســت. اســفندماه ســال 
فرانســوی توتــال تفاهم نامــه ای را بــرای ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی 
ح بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ایــران و  کردنــد و ایــن طــر در ایــران امضــا 

ــال اجــرا خواهــد شــد. شــرکت فرانســوی توت

مدیــر منطقــه آفریقــا - غــرب آســیای پــژو در مصاحبــه بــا پایــگاه اینترنتی 
گرفتــن مجــوز رســمی ســرمایه گذاری  فرانســوی چلنــج ضمــن اعــالم خبــر 
گفــت: بــا ایــن مجــوز، شــرکت مشــترک پــژو و ایران خــودرو  پــژو در ایــران 

در تابســتان تأســیس می شــود. 
مدیــر  کمــار«،  کریســتف  »ژان  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
افــزود:  پــژو  خودروســازی  گــروه  آســیای  غــرب   - آفریقــا  منطقــه 
کــه بــه مــا اجــازه  کــرد  گذشــته مجــوزی را دریافــت  گــروه هفتــه  ایــن 
کنــون  ا کــرد:  ایــران می دهــد. وی خاطــر نشــان  را در  ســرمایه گذاری 
 گام بــزرگ بعــدی، تأســیس شــرکت مشــترک در تابســتان ســال 2۰۱۶ 

است. 
پــژو  ح  طــر ایــن  زیــاد،  کــرات  مذا از  پــس  گفــت:  کمــار  کریســتف  ژان 
پیــش  کنــد.  دریافــت  را  ایــران  جمهــوری  رییــس  حمایــت  توانســت 
رییــس  روحانــی،  حســن  دکتــر  ســفر  جریــان  در  پــژو  شــرکت  ایــن  از 
بــا  مشــترک  شــرکتی  تأســیس  قــرارداد  پاریــس،  بــه  ایــران  جمهــوری 
کــرد. بــر اســاس ایــن قــرارداد هــر یــک از  صنایــع ایران خــودرو را امضــا 
 طرفیــن، 5۰ درصــد از ســهام ایــن شــرکت مشــترک را در اختیــار خواهنــد

 داشت.

بیــش از دو مــاه از شــروع رســیدگی بــه حســاب های ســپرده گذاران تعاونــی 
گزارش هــای ارایــه شــده از  گذشــت. تازه تریــن  اعتبــاری ثامــن الحجــج 
کــی از تعییــن تکلیــف حــدود 75۰ هــزار حســاب  ســوی بانــک مرکــزی، حا

اســت. 
کــه در روزهــای آینــده ســقف پرداختــی بــه 35 میلیــون  در عیــن حــال 
تومــان افزایــش خواهــد یافــت و وعــده خبرهــای خــوب دربــاره ارقــام 
کــه بانــک  گذشــته بــود  کالن نیــز داده شــده اســت. از ۱3 بهمن مــاه ســال 
ــزی ــک مرک ــوی بان ــده از س ــن ش ــل تعیی ــک عام ــوان بان ــه عن ــیان ب  پارس

رســما  را  الحجــج  ثامــن  غیرمجــاز  اعتبــاری  تعاونــی  تعهــدات  اجــرای 
دلیــل  بــه  بــود  کــه چنــدی  ســپرده گذارانی  تکلیــف  تعییــن  کــرد.  آغــاز 
تخلفــات مالــی و ســاختاری مدیــران ایــن موسســه ســرگردان بودنــد و 
تــوان دریافــت وجــوه خــود از دســت داده بودنــد، بــا ورود مراجــع ذی ربــط 
و طــی فراینــدی بــه طــور مرحلــه ای و بــا اولویــت ســپرده های خــرد در 
گــزارش عملکــرد  کــه آخریــن  حــال انجــام اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه در  نشــان می دهــد  الحجــج  ثامــن  گــذاری وجــوه ســپرده گذاران  وا
ــا ارزشــی ۹۰۰ میلیــارد تومــان  گذشــته، حــدود 75۰ هــزار حســاب ب  مــدت 

است.

 هیئت نفتی توتال فرانسه 
به تهران می آید

یون یون جدید ال جی فراتر از یک تلویز تلویز
یــدش  یــون شــما را تشــویق بــه خر یــون OLED نیســتید، لــذت تماشــا بــا ایــن تلویز یــد یــک تلویز 55EG960V LG؛ اگــر هنــوز بــه فکــر خر

یــون بــا تکنولــوژی 4k، چیــزی فراتــر از تصویــر واقعــی را بــه شــما عرضــه می کنــد. می کنــد. تصویــر حیرت انگیــز ایــن تلویز

در قاب تصویر

سرکشی موز در بازار میوه

 پژو، مجوز فعالیت 
گرفت در ایران را 

خبرهای خوب 
برای سپرده گذاران ثامن الحجج

سیر ی در دنیای  اقتصاد

رییس ستاد دیه خبر داد:
دیه از امروز 

2۵۳ میلیون تومان شد
ــغ  کــرد: از امــروز مبل کشــور اعــالم  ــه  رییــس ســتاد دی
اســداهلل  ســید  شــد.  تومــان  میلیــون   253 دیــه 
بــه  راننــدگان دربــاره ورود  بــه  بــا هشــدار  جوالیــی 
گفــت: 2۱ فروردیــن، آغــاز مــاه  مــاه حــرام )رجــب( 
کــه دیــه از ایــن روز  رجــب از ماه هــای حــرام اســت 
بــا افزایشــی 3۰ میلیــون تومانــی بــه 253 میلیــون 
از  پیشــگیری  بــرای  کــه  رســید  خواهــد  تومــان 
ایــن  اســت  خــوب  راننــدگان  احتمالــی،  مشــکالت 
دریافــت  جهــت  و  بگیرنــد  جــدی  را  دیــه  افزایــش 
وی  کننــد.  اقــدام  ثالــث  شــخص  بیمــه  الحاقیــه 
کشــور بــه  کنــون ۹8۹ راننــده زندانــی در  افــزود: هم ا
دلیــل عــدم توانایــی در پرداخــت دیــه در زنــدان بــه 

می برنــد. ســر 

ردپای یک زن در بازار ارز
نشــان  شــواهد  شــد.  اخیــر تضعیــف  در هفتــه  دالر 
کل بانــک  کــه بــاز هــم اظهــارات رییــس  می دهــد 
این بــار  اســت؛  کــرده  متحــول  را  ارز  بــازار  مرکــزی 
رزرو.  فــدرال  کل  رییــس  »یلــن«،  اظهــارات خانــم 
از  کــی  حا مرکــزی  بانــک  آمارهــای  تازه تریــن 
آوریــل ســوم  بــه  منتهــی  هفتــه  در  کــه  اســت   آن 
- ۱5 فروردیــن - ارزش دالر نســبت بــه هفتــه ماقبــل 
آن در مقابــل یــن ۱.2۱، یــورو 2.۰۱، فرانــک 2.۰۱ و 
ریــزش شــایان  اســت.  پونــد ۰.۶۶ تضعیــف شــده 
حالــی  در  ارزهــا  ســایر  مقابــل  در  دالر  ارزش  توجــه 
کل  ــه  ک ــد دارد  کی ــن تا ــر ای ــا ب گزارش ه ــه  ک خ داده  ر
تحــوالت بــازار جهانــی ارز تحــت تأثیــر ســخنان خانم 
»یلــن«، رییــس فــدرال رزرو )بانــک مرکــزی آمریــکا( 
بــودن  محتــاط  لــزوم  بــر  یلــن  اســت.  گرفتــه  قــرار 
کلیــدی  خ بهــره  بانــک مرکــزی آمریــکا در افزایــش نــر
کــه  کــه اولیــن زنــی اســت  بــود. وی  کــرده  کیــد  تا
در تاریــخ ۱۰۰ ســاله تأســیس بانــک مرکــزی آمریــکا 
ســمت ریاســت ایــن بانــک را در ســال 2۰۱4 بــر عهده 
گرفتــه، اخیــرا در باشــگاه اقتصــادی نیویــورک اعــالم 
کــه فــدرال رزرو، سیاســت افزایــش بهــره  کــرده اســت 
کنــد. ایــن ســخنان انتظــارات  ــا احتیــاط دنبــال  را ب
ایجــاد شــده طــی هفته هــای ماقبــل دربــاره افزایــش 
خ بهــره سیاســتی فدرالــی رزرو در آینــده نزدیــک  نــر
را از بیــن بــرد و بــه تبــع آن بــازار ارز تحــت تأثیــر قــرار 

گرفــت.

قیمت خودروهای 
کاهش یافت مدل 94 

بیــن  آزاد  بــازار  در   ۹4 مــدل  خودروهــای  قیمــت 
کاهــش یافتــه اســت.  5۰۰ هــزار تــا 2میلیــون تومــان 
قیمــت  جدیــد،  ســال  آغــاز  بــا  معمــول  طــور  بــه 
کاهــش  ــازار  خودروهــای مــدل ســال قبــل از آن در ب
می یابــد. بــا فرارســیدن ســال ۱3۹5 نیــز ایــن اتفــاق 
افتــاده و قیمــت خودروهــای مــدل ۹4 موجــود در 
پورحســنی  اســت.  بــوده  همــراه  کاهــش  بــا  بــازار 
ــد: قیمــت  ــازار خــودرو در ایــن زمینــه می گوی فعــال ب
خودروهایــی چــون پرایــد و تیبــا بــا مــدل ۹4، بــه 
کاهــش  تومــان  هــزار   5۰۰ حــدود  میانگیــن  طــور 
کاهــش  یافتــه اســت. وی ادامــه می دهــد: میــزان 
قیمــت خودروهایــی چــون انــواع پــژو و تنــدر ۹۰ نیــز 
میلیــون  یــک  حــدود  خودروهــا  ایــن   ۹4 مــدل  در 
می کنــد:  اضافــه  پورحســنی  اســت.  بــوده  تومــان 
و  داخــل  تولیــد  ســراتو  چــون  قیمــت خودروهایــی 
تومــان  میلیــون  نیــز حــدود 2  مــدل ۹4  برلیانــس 
خــودرو  بــازار  فعــال  ایــن  اســت.  یافتــه  کاهــش 
تصریــح می کنــد: بــا توجــه بــه آنکــه خودروســازان از 
اســفند ســال گذشــته محصــوالت خــود را بــا مــدل ۹5 
کنــون تعــداد خودروهــای صفــر  کردنــد، هم ا عرضــه 
کیلومتــر مــدل ۹4 موجــود در بــازار، پاییــن اســت.

 اجرای اقتصاد مقاومتی 
در بخش تعاون

رییــس اتــاق تعــاون ایــران با اعــالم اینکــه واردات کاالهای 
گفــت:  مشــابه تولیــد داخــل ضــد اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
بهمــن  اســت.  شــده  کشــور  وارد  کاال  دالر  میلیــارد   2۰
عبداللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع اقتصــاد مقاومتی در 
گذشــته همــواره از ســوی رهبــر معظــم انقــالب  ســال های 
بیــان شــده اســت، اظهــار داشــت: در ایــن بــاره اقــدام جدی 
اســت.  نگرفتــه  و غیردولتــی صــورت  دولتــی  بخــش  در 
اینکــه واردات  بــر  کیــد  تا بــا  ایــران  تعــاون  اتــاق  رییــس 
مقاومتــی  اقتصــاد  ضــد  داخلــی  تولیــد  مشــابه  کاالهــای 
گفــت: بخــش تعــاون بــا محوریــت اقتصــاد حرکــت  اســت، 
می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه نــه تنهــا بخــش دولتــی، بلکــه 
بخــش خصوصــی و تعاونی هــا هــم بایــد در جریــان اقتصــاد 
مقاومتــی اقدامــات جــدی و مؤثــر انجــام دهنــد، افــزود: 
ســخنان رهبــر معظــم انقــالب بــرای مســئوالن اقتصــادی 
کشــور، یــک اتمــام حجــت بــود و همــه دســتگاه ها موظــف 

بــه اجــرای ایــن سیاســت خواهنــد بــود. 
کــرد: همــه مــا در قبــال مــردم و رهبــری  وی خاطرنشــان 
اقتصــاد مقاومتــی مســئول هســتیم و  پیرامــون مســئله 
همچنیــن بخــش تعــاون هــم بــه عنــوان یــک بخــش 
متناســب  سیاســت ها،  اول  بنــد  طبــق  مردم نهــاد 
نقش آفرینــی  اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  بــرای 
کــرد. عبداللهــی بــا بیــان اینکــه بخــش تعــاون  خواهــد 
اقتصــاد  سیاســت  بــا  را  نزدیکــی  و  قرابــت  بیشــترین 
توجــه  و  اشــتغال  موضــوع  گفــت:  دارد،  مقاومتــی 
مهم تریــن  جملــه  از  کشــور،  اقتصــاد  مزیت هــای  بــه 
ــرد.  گی ــرار  ــت ق کار دول ــتور  ــد در دس ــه بای ک ــت  ــواردی اس م
افزایــش  بــا تولیــد داخــل و  از واردات مشــابه  جلوگیــری 
از  برون رفــت  بــرای  کشــور  تولیــد  بخــش  بــه  توجــه 
رکــود اقتصــادی بــا همراهــی تعاونی هــا، از جملــه دیگــر 
اقتصــاد مقاومتــی   مــوارد مؤثــر در تحقــق سیاســت های 

هستند.

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 125 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت محصوالت سایپا

SE 131 20 میلیون و 50 هزار سایپا
تومان

SE 132 19 میلیون و 930 هزار سایپا
تومان

20 میلیون و 270 هزار 
تومان

19 میلیون و 650 هزار 
تومان

21 میلیون و 550 هزار 
تومان

24 میلیون و 100 هزار 
تومان

27 میلیون و 320 هزار 
تومان

25 میلیون و 600 هزار 
تومان

SE 111 سایپا

141SE سایپا

سایپا SE 131 گازسوز

SX تیبا

تیبا 2

تیبا SX دوگانه سوز



مسئول واحد قرآن 

حوزه های علمیه اصفهان خبر داد:
برگزاری همایش سراسری اخالق

گفــت:  مســئول واحــد قــرآن حوزه هــای علمیــه اســتان اصفهــان 
ــا  دومیــن همایــش ســالیانه اخــاق حوزه هــای علمیــه همــراه ب
تبییــن ســیره اخاقــی آیــت اهلل العظمــی بهجــت برگــزار می شــود. 
بــا  اردیبهشــت   ۹ پنجشــنبه  روز  سراســری،  همایــش  ایــن 
ســخنرانی آیــت اهلل کاظــم صدیقــی امــام جمعــه موقت تهــران در 
اصفهــان برگــزار می شــود. حجت االســام غزالــی افــزود: فراخــوان 
کلی ارایه شده که هویت طلبی  مقاله این همایش در ۲۶ محور 
و حداقل هــا بــرای یــک طلبــه، انگیــزه تحصیــل علــوم حــوزوی و 
 عوامــل تضعیــف آن، اهمیــت خودســازی و تزکیــه بــرای طلبــه
آسیب شناســی اجتماعــی و رفتــاری طــاب، ریشــه های نظــام 
ایــن  از جملــه آن هاســت.  طلبگــی، طلبگــی و معیشــت و... 
همایــش از ســوی معاونــت تهذیــب و تبلیــغ مرکــز مدیریــت حوزه 
علمیــه اســتان اصفهــان و مرکــز تخصصــی اخــاق و تربیــت 
ــت اندرکاران آن  ــود و دس ــزار می ش ــان برگ ــتان اصفه ــامی اس اس
ــاالت  ــاپ مق ــر، چ ــاالت برت ــوی از مق ــادی و معن ــر م ضمــن تقدی
برتــر را در کتــاب اخــاق ســال حــوزه در دســتور کار قــرار می دهنــد. 
اینترنتــی  پایــگاه  بــه  را  خــود  آثــار  می تواننــد   عاقه منــدان 
ــه  ــش ب ــه همای ــه دبیرخان ــا ب ــد ی کنن ــال  www.albayan.ir ارس
نشــانی اصفهــان، خیابــان حافــظ، مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
ــرآن و تهدیــب، امــور اخــاق و  علمیــه اســتان اصفهــان واحــد ق

کننــد. مشــاوره مراجعــه 

رونمایی از دو تابلو 
به نام مراجع معظم

گلپایــگان و خوانســار از  بــا حضــور مســئوالن شهرســتان های 
دو تابلــوی نامگــذاری شــده بــه نــام مراجــع تقلیــد حضــرات 
و  گلپایــگان  در  خوانســاری  و  گلپایگانــی  عظــام  آیــات 
خوانســار رونمایــی شــد. اســکندری، رییــس شــورای شــهر 
کار  گلپایــگان، بــا بیــان اینکــه امیــد اســت بــا انجــام ایــن 
شــاهد یــک نزدیکــی عمیــق و فشــرده تر بیــن دو شهرســتان 
باشــیم و ایــن اقــدام نقطــه عطفــی در فراینــد ایــن همــکاری 
شــورای  اعضــای  بــا  کــه  هماهنگــی  بــا  گفــت:   باشــد، 
نماینــده شهرســتان  کــه  پیگیری هایــی  و  شــهر خوانســار 
در مجلــس داشــتند، مقدمــات نامگــذاری دو خیابــان در 
گلپایــگان و خوانســار بــه نــام مراجــع معظــم  شهرســتان های 
حضــرات آیــات عظــام گلپایگانــی و خوانســاری محقــق شــد. 
گلپایــگان بــه  مســیر نامگــذاری انجــام شــده در شهرســتان 
ــی  ــدان فردوس ــاری از می ــام خوانس ــات عظ ــرات آی ــام حض ن
تــا میــدان ولیعصــر )عــج( بــوده و در شهرســتان خوانســار نیــز 
از مبــدأ امامــزاده باباســلطان تــا ابتــدای بلــوار بــاران بــه نــام 

گلپایگانــی خواهــد شــد. حضــرات آیــات عظــام 

اخبار کوتاه 

 خطر تشدید بیماری آنفلوانزا 
در مرغداری های اصفهان

طیــور  بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  اداره  رییــس 
کــرم ابریشــم دامپزشــکی اصفهــان  آبزیــان، زنبــور عســل و 
گفــت: بــا شــیوع مهاجــرت پرنــدگان بــه اصفهان خطر تشــدید 
بیمــاری آنفلوانــزا در مرغداری هــا وجــود دارد. غامرضــا توکلی 
اظهــار داشــت: بــا شــروع مهاجــرت پرنــدگان در فصــل بهــار 
مرغــداران بایــد نــکات امنیــت زیســتی را بــرای پیشــگیری از 

انتقــال بیماری هــا مدنظــر قــرار دهنــد. 
کــه  وی در خصــوص انتقــال بیمــاری بــه خصــوص آنفلوانــزا 
در زمــان مهاجــرت پرنــدگان بــا شــروع فصــل بهــار تشــدید 
کــرد نــکات  می شــود، هشــدار داد و بــه مرغــداران توصیــه 
بهداشــت  اداره  رییــس  کننــد.  رعایــت  را  زیســتی  امنیــت 
و  عســل  زنبــور  آبزیــان،  طیــور،  بیماری هــای  مدیریــت  و 
بــه  هشــدار  بــا  اصفهــان  اســتان  دامپزشــکی  ابریشــم  کــرم 
هــر  گفــت:  پرنــدگان  مهاجــرت  خصــوص  در  مرغــداران 
ســاله بــا شــروع تغییــرات آب و هوایــی، مهاجــرت پرنــدگان 
آغــاز و باعــث می شــود عوامــل بیمــاری خــاص پرنــدگان و 
حتــی بعضــی بیماری هــای قابــل انتقــال بــه انســان مثــل 
زمســتانی  موقــت  زیســتگاه  از  پرنــدگان،  ایــن  از  آنفلوانــزا 
کــه محــل عبــور ایــن پرنــدگان یــا بــه  بــه مناطــق جدیــدی 
کــه الزم  زیســتگاه موقــت تابســتانی آن هاســت، انتقــال یابــد 
اســت پرورش دهنــدگان انــواع طیــور صنعتــی و زینتــی بــرای 
پیشــگیری از بــروز بیماری هــا نــکات امنیــت زیســتی را مــد 
نظــر قــرار دهنــد. وی در خصــوص مســایل امنیــت زیســتی 
بایــد  پرورش دهنــدگان  داشــت:  بیــان  نیــز  در مرغداری هــا 
کسیناســیون بــه موقــع و درســت طیــور خــود  نســبت بــه وا
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد. توکلــی بــا اشــاره بــه اینکــه رفت 
و آمــد بــه محل هــای پــرورش بایــد مدیریــت شــده و از رفــت و 
آمــد غیرضــرور توســط افــراد نامرتبــط جلوگیــری شــود، اضافــه 
بایــد  پــرورش،  محــل  آب  مخــازن  و  دانــه  انبارهــای  کــرد: 
کــه هیــچ پرنــده ای اعــم از بومــی و غیربومــی،  بســته باشــد 
همچنیــن جونــدگان و حیوانــات مــوذی بــه آن دسترســی 

نداشــته باشــند. 
وی بــه راه هــای پیشــگیری از شــیوع آنفلوانــزا در مرغداری هــا 
از  متنــاوب  و  مناســب  اســتفاده  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
ضدعفونی هــای مختلــف بــرای ضدعفونــی انبارهــا، مخــازن 

ایــن راه هاســت.  از جملــه  پــرورش طیــور  و محل هــای 
رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامپزشــکی 
اســتان اصفهــان گفــت: پرورش دهندگان پرنــدگان زینتی نیز 
بایــد بــرای پیشــگیری از شــیوع، ظروف آب و غــذا را در محلی 
دور از دســترس پرنــدگان مهاجــر قــرار دهنــد. وی اضافــه کــرد: 
پرورش دهنــدگان صنعتــی از نگهــداری پرنــدگان زینتــی و 
گاو جدا خودداری  گوســفند و  گربه،   بومی، همچنین ســگ، 

کنند.

گزارش

کیــد بــر اینکــه  ــا تا کیمیــای وطــن: اســتاندار اصفهــان ب
بــه خشکســالی ســخت پیــش رو  بایــد نســبت  مــردم 
گفــت: متاســفانه بارش هــای پیش بینــی  گاه شــوند،  آ
ــاره  ع نپیوســته و درب شــده در اســتان اصفهــان بــه وقــو
ــه  ــه رو هســتیم. ب ــا حاشــیه ناامنــی روب ــز ب آب شــرب نی
ــزاری ربیــع، رســول زرگرپــور در جلســه ای  ــزارش خبرگ گ
ــان  ــتان اصفه ــده رود در اس ــه زاین ــداران حوض ــا فرمان ب
گفــت: ایــن جلســه بــه صــورت اضطــراری و بــه منظــور 
گرفتــن فرمانــداران در خصــوص  درجریــان بهتــر قــرار 
ایجــاد  و  خشکســالی  ســخت  و  بحرانــی  وضعیــت 
دســتگاه های  بیــن  بیشــتر  هم افزایــی  و  هماهنگــی 
اســتاندار  اســت.  شــده  برگــزار  شهرســتان ها  و  اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه فرمانــداران بایــد مســایل ایــن 
کننــد و آمادگــی الزم را بــرای ورود بــه  بخــش را رصــد 
افــزود: مســایل  باشــند،  ایــن شــرایط ســخت داشــته 
حساســیت  بــا  بایــد  آب  و  خشکســالی  بــه  مربــوط 

بیشــتری دنبــال شــود.
کشت موجود است   هدف اصلی ما نجات 

زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه پیش بینی هــای 

هواشناســی شــرایط خوبــی را بــرای آینــده  ســال آبــی 
گفــت: همــه مــا امیــدوار بــه تفضــل  نشــان نمی دهــد، 
الهــی هســتیم و بایــد در ایــن راســتا برنامه ریزی هــای 
گیــرد. وی بــا بیــان اینکــه هــدف اصلــی  دقیــق صــورت 
متاســفانه  گفــت:  اســت،  موجــود  کشــت  نجــات  مــا 
بارش هــای پیش بینــی شــده در اســتان اصفهــان بــه 
ع نپیوســته و در خصــوص آب شــرب نیــز بــا حاشــیه  وقــو
برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  هســتیم.  روبــه رو  ناامنــی 
گرچــه شــاید ایــن برنامــه نتوانــد  گفــت:  اصاحیــه جدیــد 
بــه همــه انتظــارات پاســخ دهــد، امــا بایــد در درجــه اول 
کــه  گــردد؛ چــرا  حجــم ســد بــه عنــوان خــط قرمــز تعییــن 

کیفیــت آب شــرب بســیار مهــم اســت.
کشاورزی    پرداخت خسارت ها از طریق بیمه 

غرامــت  گذشــته  ســال  در  افــزود:  زرگرپــور 
بــه  از طریــق بیمــه  کــه  بــود  خشکســالی ۶۲ میلیــارد 
کان  کمــا سیاســت  و  شــد  پرداخــت  خســارت دیدگان 
کشــاورزی  کــه خســارت ها از طریــق بیمــه  ایــن اســت 
از ۶۰ درصــد  بیــش  کنــون حــدود  تأمیــن شــود و هم ا
بیمــه  پوشــش  تحــت  اســتان  ع  مــزار و   باغــات 

قرار دارند.
کشت ها بیمه شود   باید صددرصد 

کیــد بــر اینکــه مدیریــت بحــران  اســتاندار اصفهــان بــا تا
اســتان دعــوت شــود  بــه  وقــت  ع  اســر بایــد در  کشــور 
بایــد  گفــت:  کنــد،  مشــاهده  را  شــرایط  نزدیــک  از  و 
کشــت ها بیمــه شــود و همچنیــن شــورای  صددرصــد 

بحــران  خصــوص  در  کشــور  بحــران  مدیریــت  عالــی 
ائمــه  افــزود:  وی  دهــد.  جلســه  تشــکیل  رو  پیــش 
جمعــه بایــد شــرایط موجــود را بــرای مــردم تشــریح و 
تشــریح  بــا  خــود  ســخنرانی های  در  نیــز  فرمانــداران 
شــرایط شهرســتان ها مــردم را نســبت بــه مســایل پیــش 

کننــد. گاه  آ رو 
  به کارگیری مدیران شهرستانی

و  همــکاری  بــا  فرمانــداران  اینکــه  بیــان  بــا  زرگرپــور 
به کارگیــری مدیــران شهرســتانی می تواننــد مدیریــت 
تصمیمــات  کــرد:  اظهــار  باشــند،  داشــته  قوی تــری 
آب  عالــی  شــورای  جلســه  آخریــن  در  شــده  اتخــاذ 
رییــس جمهــور  اول محتــرم  معــاون  ریاســت  بــه  کــه 
تشــکیل شــد، بــرای حوضــه زاینــده رود بســیار مؤثــر بــود 
گــزارش روابــط عمومــی  ــه  کــرد. ب و قــوت قلبــی ایجــاد 
اســتانداری اصفهــان، زرگرپــور افــزود: تشــکیل جلســه 
رییــس  اول  معــاون  ریاســت  بــه  آب  عالــی  شــورای 
بــه  خوبــی  بــه  را  اســتان  کشــاورزان  پیــام  جمهــور، 
گــوش مســئوالن رســاند و بــرای اجــرای مصوبــات نیــز 

شــد. اتخــاذ  خوبــی  تصمیمــات 

استاندار اصفهان:

اصفهاندرتأمینآبشربباحاشیهناامنیروبهروست

بــا  کرمــان  جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
اســتان  جنــوب  در  کشــاورزی  مهــم  نقــش  بــه  اشــاره 
خواســتار افزایــش ســرمایه گذاری در صنایــع وابســته بــه 
ایــن بخــش شــد. ســید یعقــوب موســوی اظهارداشــت: 

مهم تریــن  از  کرمــان  اســتان  جنــوب 
و  اســت  کشــور  در  کشــاورزی  قطب هــای 
ج از فصــل  در زمینــه تولیــد محصــول خــار

بــه عهــده دارد.  را  اســتراتژیکی  نقــش 
جــاری  ســال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
راســتای  در  توجهــی  قابــل  تســهیات 
کشــاورزی  صنعــت  بخــش  توســعه 

گونــه ســرمایه گذاری در  اختصــاص یافتــه اســت و از هــر 
می کنیــم.  اســتقبال  زمینــه  ایــن 

و  هــزار   ۲ نیــز  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه  موســوی 
نظــر  در  بخــش  ایــن  در  اعتبــار  ریــال  میلیــارد   ۹۹۸
ع دارد.  کــه نشــان از اهمیــت ایــن موضــو گرفتــه شــد 

گفــت: توســعه  کرمــان  کشــاورزی  رییــس ســازمان جهــاد 
کــه ارزش افــزوده  کشــاورزی وقتــی معنــی دار می شــود 
نیــز در همیــن  ثانویــه  تولیــد محصــوالت  و  کشــاورزی 
ــدار در  منطقــه روی بدهــد و در ایــن شــرایط توســعه پای
ــاورزی روی می دهــد و ضمــن  کش ــش  بخ
افزایــش بهــره وری زمینــه ایجــاد شــغل نیــز 

تســریع خواهــد شــد. 
و  مــدرن  کشــاورزی  توســعه  افــزود:  وی 
کاشــت  مکانیــزه  روش هــای  از  اســتفاده 
توســعه  همچنیــن  و  برداشــت  و  داشــت 
گلخانــه ای  کشــت  و  مکانیــزه  آبیــاری 
محســوب  بخــش  ایــن  در  عمــده  سیاســت های  از 
کرمــان  می شــود. موســوی ادامــه داد: در جنــوب اســتان 
 ۴.۵ آب،  حاصلخیــزی  و  مطلــوب  شــرایط  دلیــل  بــه 
کشــاورزی تولیــد و روانــه  میلیــون تــن انــواع محصــوالت 

می شــود. خارجــی  و  داخلــی  مصــرف  بــازار 

تکمیــل  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ح هــای نیمه تمــام از مهم تریــن برنامه هــای دولــت در  طر
چهارمحــال و بختیــاری اســت. قاســم ســلیمانی دشــتکی 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران  بــا  نشســت  در 

ح هــای  طر تکمیــل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
برنامه هــای  مهم تریــن  از  نیمه تمــام 
دولــت در چهارمحــال و بختیــاری اســت، 
کــه  اظهــار داشــت: دولــت در تــاش اســت 
کشــور در بخش هــای  توســعه و پیشــرفت 
مختلــف از شــتاب بیشــتری برخــوردار شــود. 
واحدهــای  شــدن  فعــال  داد:  ادامــه  وی 

کــردن آن هــا، یکــی از  کار  صنعتــی و بــا تمــام ظرفیــت 
کــه ایــن مهــم نیــز امســال بــا جدیــت  اهــداف اصلــی اســت 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  می شــود.  دنبــال 
اظهــار داشــت: فعــال شــدن واحدهــای صنعتــی، موجــب 
کــه ایــن اشــتغال بــدون ســرمایه  ایجــاد اشــتغال می شــود 

کان انجــام شــده اســت. قاســم ســلیمانی  گذاری هــای 
کــرد: از اهــداف اصلــی دولــت در ســال  دشــتکی عنــوان 
کــه دولــت بــا جدیــت ایــن  جــاری رونــق اقتصــادی اســت 
مهــم را دنبــال می کنــد. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای برجام زمینه ســاز 
کشــور اســت، ادامــه داد: بــا محقــق  توســعه 
شــدن اجــرای برجــام رونــد توســعه و شــتاب 
مســیر  در  کشــور  و  می شــود  بیشــتر  کشــور 
بــا  وی  می گیــرد.  قــرار  ترقــی  و  توســعه 
بیــان اینکــه اجــرای برجــام موجــب رونــق 
اقتصــادی و توســعه بخش هــای مختلــف 
زمینه ســاز  برجــام،  اجــرای  داد:  ادامــه  کشــور می شــود، 
کــه ایــن  کشــورهای مختلــف اســت  ارتبــاط اقتصــادی بــا 
کــه  امــر زمینــه را بــرای توســعه صــادرات افزایــش می دهــد 
ایــن مهــم نیــز موجب توســعه واحدهــای تولیدی کشــور و 

اشــتغال می شــود. ایجــاد 

استاندار چهارمحال و بختیاری:
ح های نیمه تمام از مهم ترین برنامه های دولت است تکمیل طر

کرد: کرمان عنوان  کشاورزی  رییس سازمان جهاد 
کرمان کشاورزی در جنوب  توسعه صنایع وابسته به بخش 
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استکی  علیرضا  آقای  خواهان:   9409970351501941 شماره  نهایی  تصمیم 
ـ  ـ خیابان عمان سامانی  ینبیه  ـ خیابان ز زند اصغر به نشانی اصفهان  اورگانی فر
زند محمد به نشانی اصفهانـ   کوچه آراستهـ  پالک 13  خوانده: خانم زهرا استکی فر
ورشـ  کوچه بوستان 6ـ  پالک 189   خیابان کاوهـ  خیابان گلستانـ  کوی آموزش و پر
خواسته ها: 1. مطالبه وجه سفته  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت 
ونده ختم دادرسی را اعالم و  تاخیر تادیه تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پر

با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید.
رای دادگاه

زند  فر استکی  زهرا  خانم  طرفیت  به  اصغر  زند  فر اورگانی  استکی  علیرضا  آقای 
یال وجه دو فقره سفته  محمد دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ر
یال و 620632  واخواست نشده به شماره های 117737 به مبلغ پنجاه میلیون ر
ده  یال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نمو به مبلغ ده میلیون ر
یه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و  است . خوانده علی رغم ابالغ قانونی اخطار
ده است. با عنایت به مراتب فوق خواسته  ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننمو
ثابت مستندًا به مواد 197، 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
بابت  یال  ر پرداخت شصت میلیون  به  را  امور مدنی خوانده  انقالب در  و  عمومی 
تا   )19/94/07( دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  خواسته  اصل 
خواهد  محاسبه  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  تغییر  مبنای  بر  که  وصول  زمان 
و  و پانصد  ینه نشر آگهی، دو میلیون  از جمله هز و کلیه خسارت دادرسی  گردید 
نماید.  ینه دادرسی در حق خواهان محکوم می  بابت هز یال  ر و چهار هزار  هفتاد 
رسید تا زمان تقدیم دادخواست حکم  یخ سر نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تار
محکومیت  به  نسبت  صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حقی  بی  به 
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و  وز پس از تار خوانده غیابی ظرف بیست ر
وز پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف  سپس ظرف بیست ر
یخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر  از تار وز پس  مهلت بیست ر

استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ـ محمد رضا راجی  58/ 

م الف

دادنامه
شماره    1394/12/25 تنظیم:  یخ  تار  9409970351502031 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940821 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351500744 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه   9409980351500744
پورقربان  امیرحسین  آقای  خواهان:    9409970351502031 شماره  نهایی  تصمیم 
زند رسول به نشانی اصفهان ـ چهارباغ  زند سید رضا با وکالت آقای امیرهنری فر فر
: آقای عباس  ـ طبقه سوم  خوانده  ـ مجتمع ادیسون  ـ جنب بانک مسکن  خواجو 
دابه ـ  و وی دوست به نشانی اصفهان ـ مشتاق دوم ـ کوچه بهشت ـ بن بست ر خسر
پ 32  خواسته ها: 1. پرداخت حق الوکاله 2. مطالبه وجه سفته  3. مطالبه خسارت 
دادرسی  4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات 
ونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رای  پر

می نماید. 
رای دادگاه

طرفیت  به  امیرهنری  آقای  وکالت  با  رضا  سید  زند  فر پورقربان  امیرحسین  آقای 
وی دوست دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و بیست  آقای عباس خسر
 ،  669273 های  شماره  به  نشده  واخواست  سفته  فقره  چهار  وجه  یال  ر میلیون 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   0488761 و   669271  ،669272
رسیدگی  جلسه  در  یه  اخطار قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  است.  ده  نمو تقدیم 
عنایت  با  است.  ده  ننمو تقدیم  مستندات  به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت 
آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،198 مواد  به  مستندًا  ثابت  خواسته  فوق  مراتب  به 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
یال  یه آن خوانده را به پرداخت سیصد و بیست میلیون ر صدور چک و استفسار
یخ تقدیم دادخواست )94/08/03(  بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه از تار
تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد 
ینه نشر آگهی، نه میلیون و هشتصد و  گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هز
ینه دادرسی و هشت میلیون و هشتصد و  یال بابت هز هشتاد و یک هزار و دویست ر
یال بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره  هشتاد هزار ر
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس  وز پس از تار غیابی ظرف بیست ر
وز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم  ظرف بیست ر

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ـ محمد رضا راجی  59/ 

م الف

دادنامه
شماره    1394/12/26 تنظیم:  یخ  تار  9409970350301740 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر  940886 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980350300783 ونده:  پر
9409980350300783  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند سید  نهایی شماره9409970350301740 خواهان: اقای سید رسول موسوی فر
احمد به نشانی اصفهان ـ خ شیخ طوسی اول ـ کوچه شهید حسین قاضی ـ پ 2 
میرجان  اقای  خوانده:   09377827415 همراه:  تلفن   8198817431 پستی  کد 
محمدی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  3. تامین خواسته  4. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: 
یر مبادرت به  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز دادگاه با توجه به محتویات پر

صدور رای می نماید.
رای دادگاه

زند سید احمد به طرفیت  آقای سید رسول موسوی فر در خصوص دادخواست 
یال بابت الباقی ثمن  آقای میرجان محمدی به خواسته مطالبه مبلغ 85/000/000 ر
و  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام   94/1/29 مورخ  عادی  قرارداد  موضوع  معامله 
ونده، تصویر مصدق  خسارات دادرسی بشرح دادخواست با توجه به محتویات پر
و پارس به خواهان  پژ اتومبیل  قرارداد مزبور که به موجب آن خواهان یکدستگاه 
یال آن را بموجب  وخته و مبلغ 15/000/000 ر یال به خوانده فر به مبلغ 260/000/000 ر
در  چک  فقره  سه  طی  خوانده  که  ده  بو قرار  مابقی  و  کرده  یافت  در چک  فقره  دو 
مدت سه ماه پرداخت نماید و با توجه به اینکه ازسوی خوانده نسبت به قرارداد 
مزبور ایرادی نشده و در برابر ادعای خواهان نیز دفاعی به عمل نیاورده و دلیل بر 
پرداخت مبلغ مورد مطالبه ارائه نکرده است دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته 
و مستندًا به مواد 10، 219 و 394 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
یال باضافه  آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 85/000/000 ر
بابت اصل خواسته  تا زمان پرداخت  یخ 94/8/6  تار از  آن  تادیه  خسارت تاخیر 
خواهان  حق  در  آگهی  نشر  و  دادرسی  ی  ینه  هز بعنوان  یال  ر  3/395/000 مبلغ  و 

وز پس از ابالغ قابل واخواهی  محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض  قابل  سپس  و  دادگاه  همین  در 

می باشد.
 /69 موسوی    ابوالحسن  سید  ـ  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  رئیس 

م الف

دادنامه
شماره    1394/12/20 تنظیم:  یخ  تار  9409970354001928 دادنامه:  شماره 
ونده  پر  941191 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980362100020 ونده:  پر
کالسه9409980362100020   شعبه 114دادگاه کیفری دو شهراصفهان )114 جزایی 
رمضانی  اکرم  خانم  شاکی:   9409970354001928 شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
ـ  مدرس  خ  ـ  قدس  میدان  ـ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  یدون  فر زند  فر ویی  گهر
زند قاسم  ـ نانوایی ملکی  متهم: آقای کاظم بهرامی فر ـ ک شهید قنبری  خ مولوی 
یق تلفن  گردشکار: دادگاه با  به نشانی شهرستان اصفهان   اتهام: توهین از طر
رای  صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر اوراق  رسی  بر

می نماید.
رای دادگاه

به شاکیه  و فحاشی نسبت  توهین  بر  بهرامی مبنی  آقای کاظم  اتهام  درخصوص 
دادگاه  دادسرا  از  صادره  کیفرخواست  موضوع  رمضانی  اکرم  خانم  نام  به 
سایر  و  گواهان  اظهارات  و  انتظامی  مرجع  گزارش  و  شاکیه  شکایت  به  توجه  با 
دادگاه  فلذا  است  مسلم  و  ز  محر نامبرده  به  انتسابی  بزه  ونده  پر محتویات 
تحمل  به  را  متهم   1375 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   608 ماده  استناد  به 
و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  محکوم  یری  تعز شالق  ضربه  وپنج  بیست 
ظرف  سپس  و  مرجع  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  مهلت  ظرف 
اصفهان استان  نظر  تجدید  محترم  دادگاه  در  اعتراض  قابل  وز  ر بیست   مهلت 

 می باشد.
رئیس شعبه 114 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ سید اسداله مدینه  83/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/24  شماره پر شماره دادنامه: 9409970350101824 تار
اله  قدرت  آقای  خواهان:  شعبه:940714   بایگانی  شماره    9409980350100606
زند رضا به نشانی اصفهان  زند محمد علی با وکالت آقای اکبر اصالنی فر اخالقی فر
محمد  دکتر  آقای  دفتر   837 واحد  ششم  طبقه  دو  فاز  کوثر  مجتمع  باال  چهارباغ 
ـ چهارباغ  زند رضا به نشانی اصفهان  آقای رسول اصالنی فر و  جعفری فشارکی 
 413 واحد   ،4 طبقه  اوسان  مجتمع  پارک  مجتمع  جنب  ین  بنز پمپ  وی  وبر ر باال 
زند رضا به نشانی مجهول المکان آقای معاذ اهلل  ومند فر خواندگان:آقای اکبر نیر
ز ـ مغازه طاووسی  زند انور به نشانی اصفهان ـ خ جی ـ کوچه کشاور محمدیان فر
موضوع   ( اجرایی  عملیات  به  اعتراض   : خواسته    71 پالک  ـ  امینی  شهید  کوچه  ـ 
ونده ختم  رسی اوراق پر مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( دادگاه با بر

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

اکبر  آقای  وکالت  با  اخالقی  اله  قدرت  آقای  ثالث  شخص  اعتراض  خصوص  در 
 736 انتظامی  شماره  به   9 تندر  دستگاه  یک  توقیف  و  تامین  به  نسبت  اصالنی 
و  ونده  پر به محتویات  با عنایت  تقدیمی دادگاه  به شرح دادخواست  ایران 13  ل 
ونوشت مصدق بیع نامه های  مالحظه دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست و ر
ابرازی که اصالت آن مصون از ایراد و تعرض مانده و دلیلی بر فسخ یا بطالن آن 

لت بر وقوع بیع نسبت به مال مدعی به دارد و نظر به اینکه عقد  اقامه نگردیده و دال
و قبول  ایجاب  ده که به محض  تملیکی بو ایران عقد  امامیه و حقوق  بیع در فقه 
یفاتی از قبیل انتقال سند رسمی یا عدم  یدار منتقل می گردد و تشر مالکیت به خر
آن تاثیری در اصل وقوع عقد ندارد که در ما نحن فیه با توجه به بیع نامه استنادی 
خوانده  فرض  این  با  که  گردیده  منتقل  ثالث  معترض  به  مالکیت  تامین  از  قبل 
مالکیتی نداشته تا خواهان نسبت به توقیف آن اقدام نماید مضافًا این که اصل 
د وکالتنامه رسمی قبل از توقیف  مال و اسناد مالکیت آن در ید معترض ثالث و وجو
لت بر صدق ادعای وی دارد لذا با عنایت به مراتب فوق  آن نام معترض همگی دال
الذکر و نظربه عدم ایراد و دفاع موثر و موجه اعتراض معترض ثالث را وارد و ثابت 
تشخیص و مستندًا به مواد 194 و 198  قانون آیین دادرسی مدنی و 147 قانون 
اجرای احکام مدنی حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعالم می دارد 
وز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید  رای صادره ظرف 20 ر

نظر استان می باشد. 
د مومن زاده  82/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ داو

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/11/19  شماره پر شماره دادنامه: 9409970350102020 تار
علیرضا  اقای  خواهان:  شعبه:940749   بایگانی  شماره    9409980350100633
زند قربانعلی به نشانی استان اصفهانـ  شهرستان نجف آبادـ  نجف آباد  یفی فر شر
تر از دبیرستان عالمه طباطبایی  بیـ  جنب طباخی بیشهـ  باال ـ خیابان گلزار شهدا غر
حسین  آقای   .2 پاکدل  سعید  آقای   .1 خواندگان:   8518636158 پستی  کد  به  ـ 
زند رضا همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  لطیفی فر
با عنایت به  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  دادگاه 

ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید.  محتویات پر
رای دادگاه

به  پاکدل  سعید  و  لطیفی  حسین  بطرفیت  یفی  شر علیرضا  دعوی  خصوص  در 
یال بابت وجه یک فقره چک به مشاره  خواسته مطالبه وجه به مبلغ 93/000/000 ر
شرح  به  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  ینه  هز خسارت  بانضمام   94/2/28-641746
ونده و مالحظه دادخواست  دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال  تقدیمی و ر
علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه 
حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش 
ده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و  باشد ابراز ننمو
از اشتغال ذمه خواندگان  با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519 ، 198، 194 آیین 
دادرسی مدنی و مواد 313، 310، 315، 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 
یه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم  قانون اصالحی صدور چک و استفسار
اصل  بابت  یال  ر  93/000/000 مبلغ  بپرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت  بر 
زش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم  خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا  چک  یخ  تار از 
یق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد  اسالمی که پس از محاسبه از طر
رات در حق خواهان صادر و اعالم  آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقر
وز پس از ابالغ قابل واخواهی درا ین  می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
نظر  در دادگاه تجدید  قابل تجدید نظرخواهی  وز  ر  20 آن ظرف  از  و پس  دادگاه 

مرکز استان می باشد.
د مومن زاده  81/ م الف دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ـ داو

حتما بخوانید!
رونمایی از دو تابلو به نام... شنبـــــه  21 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 125 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



از  یکــی  شــک  بــدون  فتحــی،  حســن   
سرویس فرهنگی

بردیا عباس زاده
بــه  ایرانــی  کارگردانــان  موفق تریــن 
ــا  کارگردانــی ت کمتــر  خصــوص در حــوزه ســریال اســت. شــاید 
امــروز موفــق شــده باشــد بــه انــدازه او ســریال موفــق بســازد. 
کارگــردان خــوش نــام، چــه در ژانــر تاریخــی و چــه در  آثــار ایــن 
ژانــر معاصــر، همــواره در پــی نمایــش اصالــت و ارزش هــای 
پهلوانــان  چــون:  آثــاری  بوده انــد.  اخالقــی  و  فرهنگــی 
از  روشــن تر  ممنوعــه،  میــوه  دهــم،  شــب  نمی میرنــد، 
کنــار آثــار متفاوتــی ماننــد پســتچی ســه  خاموشــی و زمانــه در 
کیفــر مــورد توجــه و تحســین مخاطبــان قــرار  بــار درنمی زنــد و 
کارگردانــش  گرفته انــد و جوایــز و افتخــارات فراوانــی را نصیــب 
خــود  اثــر  موفقیــت  از  همیشــه  ماننــد  فتحــی  کرده انــد. 
مطمئــن اســت. بــا همیــن اطمینــان هــم بــه ســراغ روایتــی نــو 
روزهــای  در  پرکشــش  داســتانی  ح  طــر بــا  معاصــر  تاریــخ  از 
پرتپــش مــرداد ۱۳۳۲، رفتــه و عاشــقانه »شــهرزاد« را خلــق 
و  مانــدگار  خاطــره  یــک  دیگــر  بــار  تــا  اســت  کــرده 
کارنامــه پرافتخــار هنــری خود بنشــاند.  فراموش نشــدنی را در 
از  را  خــوش  خــواب  می توانــد  نه تنهــا  موفــق  ســریال  ایــن 
ســریال های تــرک بربایــد، بلکــه بــار دیگــر بــه رســانه ملــی 
و موفــق  افــراد خوش نــام  بــر  تکیــه  بــا  کــه  گوشــزد می کنــد 

کند. می توان ماهواره را از میدان رقابت به در 
سریال شهرزاد از نگاه بازیگران

  ترانه علیدوستی:
»شــهرزاد«، اولیــن تجربــه مــن در حیطــه ســریال اســت. در 

کار هســتم، چنیــن تجربــه ای  کــه مشــغول بــه  ایــن ۱۵ ســالی 
کــه شــوق و اســترس دارم.  کنــم  نداشــتم و حــاال بایــد اقــرار 
در  سریال ســازی  بــرای  مقدمــه ای  »شــهرزاد«،  امیــدوارم 
مدیــوم شــبکه نمایــش خانگــی باشــد، آن هــم ســریال هایی 
کیفیــت؛ زیــرا شــما مخاطبــان شایســته بهترین هــا  بــا بهتریــن 

هســتید.«
  شهاب حسینی:

منزلــت  و  شــأن  بــه  اســت  درصــدد  »شــهرزاد«  »ســریال 
ــن  ــز ای ــی نی ــش خانگ ــبکه نمای ــذارد. ش ــرام بگ ــب احت مخاط
کشــور  کــه در خدمــت فرهنگســازی بــرای  پتانســیل را دارد 
کــه  باشــد. اقتبــاس از روی آثــار ادبــی، اتفــاق خوبــی اســت 
ــدا  ــه در ابت ــن فیلمنام ــت. ای ــه اس گرفت ــورت  ــهرزاد« ص ــا »ش ب
کــه بــه قلــم حســن فتحــی بــه نــگارش در آمــده و  رمانــی بــوده 
گرفتــه آن را بــه جلــوی دوربیــن بیــاورد؛ زیــرا  بعــد او تصمیــم 
درام بســیار قدرتمنــدی داشــته اســت. مــن از اینکــه در ایــن 

ســریال زیــر ســایه علــی نصیریــان بــودم، خوشــحالم.«
  جمشید هاشم پور:

و  کنــم  کار  فتحــی  حســن  بــا  بــودم  عالقه منــد  »همــواره 
داد.« روی  اتفــاق  ایــن  »شــهرزاد«  ســریال  در  ســرانجام 

  مصطفی زمانی:
کارنامــه ام تجربــه بــازی در یــک ســریال موفــق را  »مــن در 

کنــم.  بــاز هــم تکــرار  را  اتفــاق  ایــن  داشــتم و می خواســتم 
کــه هــر  کار خــودش عشــق دارد  آقــای فتحــی بــه قــدری بــرای 
بازیگــری را بــرای همراهــی مجــاب می کنــد. او آبــروی خــود را 

ج می کنــد.« بــرای ســریالش خــر
  استاد علی نصیریان:

 »وقتــی فیلمنامــه را خوانــدم، یــک طراحــی دیگــری بــرای 
نقشــم بــه ذهنــم آمــد؛ امــا وقتــی آن را بــا آقــای فتحــی در 
گذاشــتم، دیــدم در صــورت اعمــال تغییــرات آهنــگ  میــان 
ــزی را  ــان چی ــا هم ــن دقیق ــزد؛ بنابرای ــم می ری ــه ه ــتان ب داس
کــه در متــن نوشــته شــده بــود. حســن فتحــی نیــز  کــردم  بــازی 
کــرده بــودم و بــه توانایــی اش  کار  ــا او  کــه قبــال ب کســی اســت 
گــروه  آشــنا بــودم و جــای ســوالی برایــم باقــی نمانــده بــود. 
کار آنــان  کــه حاصــل  خیلــی خوبــی دور هــم جمــع شــده اند 
شــبکه های  ســریال های  بــرای  خوبــی  رقیــب  می توانــد 

باشــد.« ماهــواره ای 
  پریناز ایزدیار:

کــه ایــن روزهــا در حــال درس پــس  »تنهــا عنــوان می کنــم 
گرفتــن از بــزرگان هســتم. مــن همیشــه منتظــر  دادن و یــاد 
بــه دســت آوردن چنیــن فرصتــی بــودم و حــاال از اینکــه در 
گرفتــه ام، خوشــحالم. از حســن فتحــی  چنیــن موقعیتــی قــرار 
ــرد.« ک کار دعــوت  ــرای  ــار دیگــر از مــن ب ــه یــک ب ک متشــکرم 

  مهدی سلطانی:
بــازی می کنــم، خوشــحالم.  هنــری  اثــر  ایــن  در  اینکــه  »از 
مــردم  بــا  بتوانــد  بایــد  نمایشــی،  موفــق  مجموعــه  یــک 
کنــد و روی آنــان تأثیــر بگــذارد و شــهرزاد ایــن  ارتبــاط برقــرار 
کنــار بهترین هــا  ویژگی هــا را داراســت. مــن در ایــن ســریال در 
از هــر حرفــه بــودم و مطمئنــم ایــن ســریال، بهتریــن پــروژه ای 
کــه تــا امــروز در شــبکه نمایــش خانگــی بــه تولیــد  می شــود 
گــروه  رســیده اســت و می توانــد بــا همــه مخاطبــان در هــر 

کنــد.« کــه هســتند، ارتبــاط برقــرار  ســنی 

که خواب خوش را از سریال های ترک ربود »شهرزاد«، سریالی 

»شهرزاد«، قهرمان بی رقیب

»پــادری«  تلویزیونــی  مجموعــه  تصویربــرداری  ادامــه 
و  لطیفــی  محمدحســین  کارگردانــی  بــه   )2 )دودکــش 
تهیه کنندگــی ســید محمــود رضــوی بــه تازگــی در تهــران 
کتــور  کندا ج شــدن از  آغــاز شــد. ایــن ســریال پــس از خــار
مجموعه هــای نــوروزی تلویزیــون، تصویربــرداری آن در 
گــروه  زمــان تعطیــالت نــوروز 95 متوقــف شــد و بــه تازگــی 

کردنــد. بــه  کار خــود را در تهــران آغــاز  تولیــد 
»پــادری«  ســریال  رســانه ای  مشــاور  گــزارش 
ــردن  ک ج  ــار ــرای خ ــازمان ب ــس از تصمیــم س پ
 95 نــوروز  در  پخــش  کتــور  کندا از  مجموعــه 
گرفتــه شــد بــرای خــروج از فشــار و  تصمیــم 
جمع بنــدی ســریال در شــرایط تولیــدی بهتــر، 
ادامــه  مناســب تری  زمــان  در  را  کار  تولیــد 
ــرای تعطیــالت  ــه همیــن دلیــل ب کنــد؛ ب پیــدا 

از اســتراحت  پــس  تــا  کردنــد  را متوقــف  تصویربــرداری 
در  شــود.  گرفتــه  ســر  از  ســریال  تولیــد  دوبــاره  گــروه، 
ســیما  تشــکر،  بهنــام  برق نــورد،  هومــن  ســریال  ایــن 
مجیــد  عابــدی،  نــگار  رســتمی،  امیرحســین  تیرانــداز، 
ــی، شــهین تســلیمی ــم قربان کری ــادی،   یاســر، ابراهیــم آب

محمدرضــا شــیرخانلو، یــاس نــوروزی، بازیگــر خردســال 
می پردازنــد.  نقــش  ایفــای  بــه  فالحت پیشــه  زینــب 
بــه:  می تــوان  مجموعــه  ایــن  بازیگــران  دیگــر  از 
جاویــد  آتیــه  حجــازی،  صدرالدیــن  طالبــی،  فریبــا 
حســین  دانایی مقــدم،  مهــدی  میرعظیمــی،  نصــرت 
جوینــده  جــواد  خلیل نــژادی،  حســام  قاســمی فرد، 
طباطبایــی  جــالل  ســید  میــرزا، 
اژدری  جهانگیــر  درویــش،  علیرضــا 
کبری نــژاد  ا مجتبــی  خدایــی،  مجیــد 

کــرد.  اشــاره  و...  نیلــی  محمدرضــا 
در خالصــه داســتان »پــادری« )دودکــش 
مشــتاق  قالی شــویی  اســت:  آمــده   )2
تعطیــل شــده اســت. فیــروز مشــتاق در 
خاطــر  بــه  نــوروز  بــه  نزدیــک  روزهــای 
از دســت نرفتــن اعتبــار قالی شــویی و حفــظ مشــتریان 
ســابق، ســعی می کنــد بــا اجــاره  یــک قالی شــویی دیگــر 
فرش هــای  از  انبوهــی  بــا  کــه  او  بگیــرد.  پــی  را  کارش 
خ  نشســته روبــه رو اســت، دردســرهای جدیــدی برایــش ر

می دهــد.

ازسرگیری ساخت سریال »پادری«

ثریــا حکمــت، بازیگــر ســینما و تلویزیــون درگذشــت. مونــا 
ــر  ــر ایــن بازیگــر فقیــد ضمــن اعــالم ایــن خب مجتهــدی دخت
تمــاس  بیمارســتان  از  پیــش  دقایقــی  متاســفانه  گفــت: 
دیــروز )جمعــه، 20  مــادرم صبــح  کردنــد  اعــالم  و  گرفتنــد 
فروردیــن( از دنیــا رفتــه اســت. ثریــا حکمــت بــا نــام اصلــی 

آذر مهدی قلی خانــی متولــد 1332 در خــوی 
از  منشــیگری  مــدرک  اخــذ  از  پــس  کــه  بــود 
اوایــل دهــه 50، فعالیــت بازیگــری اش را آغــاز 
کــه تــا اواخــر دهــه 80 ادامــه داشــت. از  کــرد 
کــه ایــن هنرمنــد  جملــه فیلم هــای ســینمایی 
بــود،  کــرده  نقش آفرینــی  آن هــا  در  فقیــد 
ضعــف« »نقطــه  چــون  آثــاری  بــه   می تــوان 

  »تصویــر آخــر«، »خواســتگاری«، »شــب شــکن«، »ســمندر«
همســفر«  »دو  پاییــز«،  در  »بهــار  تاســوکی«،  در  »جــدال 
»تهاجــم«  »نیــش«،  دیدنــی«،  »روز  شــود؟«،  چــه  »حــاال 
فیلــم  و  مهتــاب«  »عروســی  قــو«،  »آواز  »ماه پیشــونی«، 

ــرد. »مــرد  ک ــران« ناصــر تقوایــی اشــاره  ــی »ای ای به یادماندن
اول«، »آپارتمــان«، »فاصلــه«، »گــزارش«، »خانــه بــه خانــه« 
کــه  هســتند  ســریال هایی  جملــه  از  هــم  »خاطره هــا«  و 

ایفــای نقــش پرداختــه اســت. بــه  حکمــت در آن هــا 
ــه فعالیــت بازیگــری  ک ــود   ایــن بازیگــر بیــش از یــک دهــه ب
مشــکالت  بــا  اخیــر  ســال های  در  و  نداشــت 
کــه  معیشــتی زیــادی مواجــه بــود. حکمــت 
در اوایــل ســال جدیــد بــه دلیــل مســمومیت 
بــود  شــده  منتقــل  بیمارســتان  بــه   دارویــی 
بــا بهبــود نســبی شــرایطش، ترخیــص شــده 
بــود؛ ولــی بامــداد 16 فروردین مــاه بــه دلیــل 
بــه  دیگــر  بــار  خــون  شــدن  لختــه  و  تشــنج 
کمــا رفــت. ســال 93، ثریــا  بیمارســتان منتقــل شــد و بــه 
ــاب  کــه در آن مقطــع بازت ــا ایســنا  گفت وگویــی ب حکمــت در 
کــرد و پــس از آن  ــه  گل وســیعی داشــت از شــرایط زندگــی اش 

برخــی بــه او وعــده حمایــت دادنــد.

کشید ثریا حکمت، غریبانه پر 
حرف و نقل

و  موالنــا  نــواده  دومیــن  و  بیســت  چلبــی،  اســلین   -
از  قونیــه(  )در  موالنــا  بین المللــی  بنیــاد  قائم مقــام 
عبــاس  و  شــجریان  محمدرضــا  بــرای  مکرمــه  مکــه 

کــرد. ســالمتی  آرزوی  کیارســتمی 
ــود  ــرد: وج ک ــار  ــر اظه ــردان تئات کارگ ــی،  کیان ــین  - حس
شــوراهای هنــری بــرای ســالن های تئاتــر خــوب اســت؛ 
امــا بهتــر اســت بیشــتر بــه عنــوان مشــاور حضــور داشــته 

باشــند.
- علیرضــا شــجاع نوری، مدیــر نشســت های تحلیــل 
کیــد بــر اینکــه  فیلــم جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر بــا تا
ــم فجــر محــل تبــادل اندیشــه و  جشــنواره جهانــی فیل
دانــش اســت، گفــت: اصــال امتیاز ایــن دوره از جشــنواره 

کــوری آن اســت. ســوت و 
از  پــس  ســینما«  »صنعــت  تخصصــی  ماهنامــه   -
)پانزدهــم   165 شــماره  بــا  مــداوم،  انتشــار  ســال   14
ســینمای  کمدین هــای  ویــژه   -1395 فروردیــن 

کــرد. اعــالم  را  خــود  انتشــار  توقــف  کالســیک( 
کنــون بــه جایــگاه ســومین  - انیمیشــن »زوتوپیــا«، تا
کمپانــی دیزنــی در طــول تاریــخ دســت  فیلــم پرفــروش 

یافتــه اســت.
کارگــردان ســینما می گویــد  - علــی خامه پرســت فرد، 
گران  ســینما بــرای  معضــل  و  آســیب  بزرگ تریــن  کــه 
ســبب  بــه  ایده هایشــان  کــردن  محــدود  جــوان، 

اســت. فیلم ســازی  زیــاد  هزینه هــای 
کارگاه آموزشــی  - علــی ســرابی از برگــزاری چهارمیــن 
بــر  تمرکــز  بــا  نقــش«  ســاز  و  »ســاخت  نــام  بــا  خــود 

داد. خبــر  رئالیســم  و  ناتورالیســم  بازیگــری 
ــای  ــی اش از برنامه ه ــاره  ارزیاب ــی درب ــبنم قلی خان - ش
کیــد بــر اینکــه ویژه برنامه هــای  نــوروزی تلویزیــون بــا تا
برنامــه  از  بودنــد،  جــذاب  تلویزیــون  ســرگرم کننده 
کــوک« بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای جالــب  »شــب  

کــرد. ــاد  تلویزیــون ی
ــان  کارشناس ــخنرانی  ــا س ــران ب ــس ای ــه پرفورمن - هفت
تئاتــر ایرانــی و فرانســوی و اجــرای 7 اثــر برگزار می شــود.
آنونــس  آوینــی،  ســیدمرتضی  شــهادت  ســالروز  در   -
فیلــم مســتند ســینمایی »انحصــار ورثه« رونمایی شــد.

- محمــد ابوالحســنی، تهیه کننــده »دیریــن دیریــن« 
ضمــن تشــریح جریــان فــروش بی اجــازه عروســک های 
بــه زودی  کــه  کــرد  اعــالم  انیمیشــن،  ایــن  خمیــری 
عرضــه  قانونــی  صــورت  بــه  اثــر  ایــن  عروســک های 

می شــود.
بــا حضــور رضــا  کوتــاه  بازیگــری در فیلــم  آمــوزش   -
کیانیــان در نخســتین روز از آغــاز دومین جشــنواره فیلم 
 کوتــاه »ســما«، در تاریــخ ۲۲ فرودیــن مــاه ســاعت ۱۶ 

در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.
»دوران  فیلــم  المللــی  بیــن  حضــور  ادامــه  در   -
ایــن  رییســیان  علیرضــا  اثــر  تازه تریــن  عاشــقی«، 
در  مــی  مــاه  دوم  بــا  برابــر  اردیبهشــت،   ۱۳ فیلــم 
ســالن بــزرگ آمفــی تئاتــر دانشــگاه یــو ســی آل ای بــه 

آمــد. درخواهــد  نمایــش 

سخن روز

26 و 27 فروردین ماه؛
ساالر عقیلی در اصفهان می خواند

ملــی اصفهــان در  ارکســتر  بــه همــراه  ســاالر عقیلــی 
مدیــر  می پــردازد.  برنامــه  اجــرای  بــه  اصفهــان 
گفــت: ســاالر  موسســه نــوای مهــر بــا اعــالم ایــن خبــر 
اجــرای  تجربــه  چندین بــار  نیــز  قبــال  کــه  عقیلــی 
کنســرت در اصفهــان را داشــته و بــا اســتقبال خوبــی از 
ســوی شــهروندان ایــن شــهر مواجــه شــده، بــار دیگــر 
همــراه بــا ارکســتر ملــی اصفهــان بــه اجــرای برنامــه 
ایــن  داد:   ادامــه  عســکری پور  کیــوان  می پــردازد. 
ــاعت 20:00 در تــاالر  ــاه س برنامــه، روز 26 فروردین م
شــیخ بهایــی شاهین شــهر و 27 فروردین مــاه در دو 
اصفهــان  رودکــی  تــاالر  در   20:30 و   17:30 ســانس 
ایــن  در  کــرد: عقیلــی  اضافــه  برگــزار می شــود. وی 
اجــرا بــه همــراه ارکســتر ملــی اصفهــان بــه رهبــری 
و  معــروف  قطعــات  اجــرای  بــه  شــفیعی  مرتضــی 
ــز خــود ماننــد »وطنــم«، »خوشــه چین«  خاطــره انگی
و  »هانیــه«  شــاه«،  »معمــای  ســریال های  تیتــراژ  و 
»تبریــز در مــه« و... می پــردازد. عمــوم عالقه منــدان 
بــه  برنامــه  ایــن  بلیــت  تهیــه  بــرای  می تواننــد 
ســایت www. Navayemehr.ir و ســایت اصفهــان 
 www.isfahanconcert.com نشــانی  بــه  کنســرت 

کننــد. مراجعــه 

آخرین خبرها از فیلم »۱۷۵ غواص«
ســاخت  قصــد  پیــش  مدتــی  از  کــه  چــاری  ســعید 
فیلمــی ســینمایی دربــاره شــهدای غــواص را دارد، 
هــم  مســتند  یــک  مســیر  ایــن  در  کــه  کــرد  اعــالم 
ســعید  می ســازد.  شــهید«  غــواص   ۱۷۵« دربــاره 
اشــاره  بــا  غــواص«   ۱۷۵« فیلــم  کارگــردان  چــاری، 
فیلمنامــه  روی  بــر  بازنویســی ها  آخریــن  اینکــه  بــه 
گفــت:  اســت،  شــده  انجــام  ســینمایی  اثــر  ایــن 
اثــر ســینمایی  ایــن  فیلمبــرداری  بــود  قــرار  هرچنــد 
آخریــن  بــا  امــا  شــود،  انجــام  فروردین مــاه  اوایــل 
اثــر  فیلمنامــه،  روی  شــده  انجــام  بازنویســی های 
کارشناســان نیــروی دریایــی و ارتــش  نهایــی را بــرای 
کارشناســی خــود را دربــاره  کرده ایــم تــا نظــر  ارســال 
ایــن اثــر بگوینــد. وی ادامــه داد: عملیــات »کربــالی 
در  ایــران  مأموریت هــای  مهم تریــن  از  یکــی   »۴
هشــت ســال دفــاع مقــدس بــود. در ایــن مأموریــت 
کمــک  ــا  ــه ب ک تعــدادی جاســوس نیــز وجــود داشــت 
نهادهــای مختلــف توانســتیم اطالعــات دقیقــی از 
کارگــردان  ایــن  آوردیــم.  دســت  بــه  عملیــات  ایــن 
ایــن  بازیگــران  حضــور  هنــوز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
کــرد: بــا  کیــد  اثــر ســینمایی قطعــی نشــده اســت، تا
شــده  تغییراتــی  دچــار  فیلمنامــه  اینکــه  بــه  توجــه 
فیلمنامــه  شــدن  نهایــی  بــا  گرفتیــم  تصمیــم  بــود 
کارشناســان نیــروی دریایــی بــا بازیگــران  از ســوی 
کنیــم. وی توضیــح داد: بی شــک  مدنظــر صحبــت 
کــه در جــام  ح فوتبــال ایــران  یکــی از چهره هــای مطــر
جهانــی ســال ۹۸ فرانســه نیــز حضــور داشــت، در ایــن 
ــد  کی ــردان تا کارگ ــن  ــد. ای ــازی می کن ــینمایی ب ــر س اث
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش مهمــی از نــگارش 
گســترده بــود  ایــن فیلمنامــه نیازمنــد تحقیق هــای 
جعفــری  ســردار  جملــه  از  افــراد  از  بســیاری  بــا  مــا 

داشــتیم. تصویــری  گفت وگــوی 

کتاب پیشکسوت تئاتر 
آماده چاپ شد

»تحلیــل  عنــوان  بــا  شــیراندامی  ولــی  کتــاب 
منتشــر  زودی  بــه  پیشــه ور«  مــرگ  کارگردانــی 
موسســه  حمایــت  مــورد  کتــاب  دومیــن  می شــود. 
ــی  کارگردان ــل  ــام »تحلی ــا ن ــوت ب ــدان پیشکس هنرمن
مــرگ پیشــه ور« نوشــته ولــی شــیراندامی بــه زودی 
شــد.  خواهــد  منتشــر  »نمایــش«  انتشــارات  توســط 
ــنامه  ــک نمایش ــه از ی ــام آن برگرفت ــه ن ک ــاب  کت ــن  ای
ایــن  قلــم  بــه  اســت،  میلــر«  »آرتــور  اثــر  معــروف 
اجراهــای  دربــاره  نمایشــی  هنرهــای  پیشکســوت 
همچنیــن  و  نمایشــنامه  ایــن  خارجــی  و  داخلــی 
اجراهــای خــود نویســنده از ایــن اثــر برجســته هنــری 
در طــول یــک عمــر فعالیــت نمایشــی بــه رشــته تحریــر 

اســت. آمــده  در 

تابلوی به سرقت رفته ادوارد مونک 
پیدا شد

مشــهور  نقاشــی  خالــق  مونــک  ادوارد  از  تابلویــی 
ــس  ــد. پلی ــدا ش ــرقت، پی ــس از س ــال پ ــغ«، 7 س »جی
یــک  کــه  را  »تاریــخ«  نــام  بــه  تابلویــی  کــرد  اعــالم 
نقاشــی آب رنــگ مربــوط بــه ســال ۱۹۱۴ اثــر ادوارد 

کــرده اســت.  مونــک اســت، پیــدا 
از  شــده  کار  لیتوگــراف  ســبک  بــه  کــه  تابلــو  ایــن 
گالــری اوســلو ربــوده شــده بــود و نزدیــک بــه 7 ســال 
در  مــرد  دو  می گــذرد.  ســرقت  ایــن  ع  وقــو زمــان  از 
گفتــه  رابطــه بــا ایــن جــرم نیــز بازداشــت شــده اند. بــه 
نگهــداری  بــرای  مــرد  دو  ایــن  پلیــس،  ســخنگوی 
ایــن اثــر دســتگیر شــده اند و جــرم آن هــا ســرقت ایــن 
ــر دوشــنبه چهــارم  گفتــه شــده ایــن اث ــو نیســت.  تابل
ــاره چگونگــی پیــدا  آوریــل پیــدا شــد؛ امــا خبــری درب

شــدن آن اعــالم نشــده اســت.
میلیــون   ۲ برابــر   ۲۰۰۹ ســال  در  تابلــو  ایــن  ارزش   
شــده  اعــالم  هــزار دالر  بــا حــدود ۲۳۹  برابــر  کــرون 
بــود. دزدان بــرای بــردن تابلــو بــا شکســتن پنجــره 
را  تابلــو  و  شــده  گالــری  وارد  ســنگ  تکــه  یــک  بــا 
تعقیــب  از  پــس  کــه  پلیــس  بودنــد.  بــرده  خــود  بــا 
اتومبیــل  ســرقت،  از  پــس  روز   ۱۰ توانســت  ماجــرا 
کــه ایــن ســرقت  کــرد  کنــد تصدیــق  دزدان را پیــدا 
خیلــی خــوب طراحــی شــده بــود. آثــار ایــن نقــاش 
گرفتــه  ع ســرقت دزدان قــرار  نــروژی، بارهــا موضــو
از  نســخه هایی  نیــز   ۲۰۰۴ و   ۱۹۹۴ ســال  در  و 
بــه ســرقت   طراحی هــای مختلــف تابلــوی »جیــغ« 

رفت.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر شنبه  21 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 125رسانه ملی ما چه می کند؟ ســـــال دوم       ݡسݒ

معرفی فیلم های ایرانی 
جشنواره جهانی فجر

مســابقه  بخش هــای  ایرانــی  فیلم هــای  اســامی 
اعــالم  فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  ســی وچهارمین 
شــد. رضــا میرکریمــی دبیــر جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر، 
ســعادت  ســینمای  بخش هــای  ایرانــی  فیلم هــای 
)مســابقه  شــرق  جلــوه گاه  و  بین الملــل(  )مســابقه 
انتخــاب  را  اســالمی(  و  آســیایی  کشــورهای  ســینمای 
کــرد. در بخــش ســینمای ســعادت ســه فیلــم »ارونــد« 
کارگردانــی پوریــا آذربایجانــی، »خانــه ای در خیابــان  بــه 
و  قربانــی  حمیدرضــا  کارگردانــی  بــه  یکــم«  و  چهــل 
کنــار 12 فیلــم  کارگردانــی نرگــس آبیــار در  »نفــس« بــه 

پرداخــت.  خواهنــد  رقابــت  بــه  خارجــی 
در بخــش جلــوه گاه شــرق فیلم هــای »A157« ســاخته 
احســان  ســاخته  خســرو«  »بــرادرم  نورانی پــور،  بهــروز 
ــه 12  ــاری ب ــد انص ــاخته امیراحم ــاری« س ــری و »ه بیگل
فیلــم خارجــی ایــن بخــش پیوســتند. ســی و چهارمیــن 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر اول تــا 6 اردیبهشــت ماه 
ــو  ــس چارس ــی در پردی ــا میرکریم ــری رض ــه دبی ــال ب امس

می شــود. برگــزار 

95 را هم »سال تئاتر« نامیدند
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ســال 1395 را هــم بــه 
کــرد. علــی جنتــی در جلســه ای  نــام »تئاتــر« نامگــذاری 
کــه بــا برخــی از معاونــان و مســئوالن حــوزه فرهنــگ و 
ســال  کــه  اقداماتــی  ادامــه   راســتای  در  داشــت،  هنــر 
انجــام  نیــز  و  می شــد  انجــام  تئاتــر  حــوزه  در  گذشــته 
کــه مدنظــر بــود، امســال را هــم  کارهایــی  نشــدن برخــی 

در ایــن وزارتخانــه بــه نــام »تئاتــر« نامیــد. 
ج راد - مدیــر عامــل خانــه تئاتــر - در ایــن زمینــه  ایــر
گفــت: در ایــن جلســه در ارتبــاط بــا مســایل  بــه ایســنا 
گــزارش مختصــری ارایــه داده شــد و  و مشــکالت تئاتــر، 
آقــای جنتــی هــم تــا حــدود زیــادی در جریــان بســیاری از 

ــتند.  ــرار داش ــی ق ــکالت مال ــه مش ــایل از جمل مس
کــه بــه ویــژه در بخــش  وی افــزود: بــر اســاس مشــکالتی 
مالــی در حــوزه تئاتــر وجــود داشــت، ایشــان معتقــد بودند 
 بــه دلیــل آنکــه در ایــن حــوزه خیلــی مؤثــر عمــل نشــد 
کیــد بــه تئاتــر و بــه نــام تئاتــر  کارهــا بــا تا امســال هــم 
ــه  ک ــه از بودجــه ای  ک ــر ایــن اســت  ــرار ب ــال شــود و ق دنب
بــه معاونــت هنــری بــرای ســال جــاری اختصــاص داده 
می شــود، بخــش عمــده ای بــه تئاتــر داده شــود و بــه 
ایــن ترتیــب بودجــه امســال تئاتــر حــدود دو برابــر خواهــد 

شــد.

اخبار فرهنگی 

جدیدترین آمار فروش فیلم ها

کــرد: هــدف  دورســون توپچــو، معــاون رییــس اتــاق بازرگانــی اســتانبول اعــالم 
کــردن بیشــتر ســریال های تلویزیونــی در ســطح جهــان اســت.  ترکیــه، صــادر 
کــه در نمایشــگاه  دورســون توپچــو، معــاون رییــس اتــاق بازرگانــی اســتانبول 
کــن فرانســه شــرکت  تلویزیونــی و رســانه های دیجیتــال »MIPTV« در شــهر 
ــریال های  ــترین س ــه بیش ــه ترکی ک ــت  ــن اس ــا ای ــدف م ــت: ه گف ــت،  ــرده اس ک
کنــد. وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه صنعت  تلویزیونــی در ســطح جهــان را صــادر 
فیلمســازی ترکیــه از لحــاظ درام در ســطح بســیار پیشــرفته قــرار دارد، افــزود: 
ــا در  ــازار م ــتیم. ب ــور دوم هس کش ــکا،  ــد از آمری ــای درام بع ــادرات فیلم ه در ص
گســترش اســت. در ایــن اواخــر ســریال های ترکــی در  ایــن بخــش در حــال 
شــبکه های مختلــف تلویزیونــی از آســیا تــا آمریــکای جنوبــی در حــال نمایــش 
اســت. توپچــو ادامــه داد:  صــادرات مجموعــه تلویزیونــی ترکیــه در ســال ۲۰۱۵ 
بــه ارزش بیــش از ۳۰۰ میلیــون دالر بــود. هــدف مــا رســیدن بــه مبلــغ یــک 
میلیــارد دالر تــا ســال ۲۰۲۳ اســت. در حالــی مســئوالن فرهنگــی و اقتصــادی 
کشــور و فرهنگشــان و  ترکیــه بــر اهمیــت نقــش فیلــم و ســریال در معرفــی 
کــه شــبکه های ماهــواره ای فارســی زبان  ــد  کیــد دارن همچنیــن درآمدزایــی تا
آن ســوی مرزهــای کشــورمان نیــز اقبــال زیــادی بــه نمایــش ســریال های ترکــی 
نشــان داده و بــا تبلیــغ بســیار، ســعی در جــذب مخاطبانــی از داخــل ایــران 
کــه ایــران در تولیــد ســریال از لحــاظ  دارنــد. ایــن اتفــاق در حالــی مــی افتــد 
کمــی بــه رقــم جالــب توجهــی دســت یافتــه و تولیــدات فعلــی قطعــا مخاطبــان 
بــا دوبلــه و  زیــادی در بیــن فارســی زبانان سراســر جهــان دارد و همچنیــن 
زیرنویــس آن هــا بــه زبان هــای مختلــف، می تــوان بــه مخاطــب زیــادی دســت 

یافــت و از ایــن مســیر درآمدزایــی داشــت. حــال بایــد دیــد رســانه ملــی در ایــن 
زمینــه چــه برنامه هایــی دارد؟ تجربــه نمایــش ســریال »حضــرت یوســف« 
فقــط  نــه  کــه  داد  نشــان  جهــان  در  سلحشــور  اهلل  ج  فــر زنده یــاد  ســاخته 
کشــورمان نیــز در جهــان  فیلم هــای ایرانــی، بلکــه ســریال ها و مجموعه هــای 
ــدات در  ــق تولی ــا رون ــا ب ــن روزه ــن ای ــود را دارد. همچنی ــاص خ ــداران خ طرف
کــه  کیفیــت دیــده می شــود  شــبکه نمایــش خانگــی و عرضــه ســریال های با
ایــن آثــار از طریــق ســایت های فــروش در سراســر جهــان خریــدار و بیننــده 
کــرد. از ســوی دیگــر از  دارنــد و حــال بایــد از ایــن ظرفیــت هــم بیشــتر اســتفاده 
کشــورمان در بازارهــای جهانــی  ســال های دور، حضــور محصــوالت ســینمایی 
و رایزنــی بــرای خریــد و فــروش رایــت فیلم هــا بــه امــری مرســوم تبدیــل شــده 
اســت؛ ولــی بایــد دیــد آیــا چنیــن مســیری بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی در 

زمینــه محصــوالت رادیــو و تلویزیونــی هــم بــه درســتی طــی می شــود؟

مانی حقیقی
نویســنده: فرهاد توحیــدی، مانی حقیقی

بازیگــران: ســاعد ســهیلی، هســتی مهــدوی، فرهــاد آئیــش، پژمــان 
صمــدی  آزاده  بایــگان،  افســانه  انصــاری،  ســیامک  جمشــیدی، 
ــی  ــی صادق ــایش، عل ــکا آس ــت، ویش ــروش صح ــی، س کاظم ــادی  ه
مونــا  روحانــی،  امیــد  اســدزاده،  داریــوش  بختیــاری،  بهنــوش 

حقیقــی. مانــی  احمــدی، 
خالصه داســتان فیلم:

رمانتیــک  کمــدی  ژانــر  در  کــه  آلبالــو«  کیلــو  »پنجــاه  داســتان 
آغــاز می شــود. در  از مجلــس عروســی مرجــان  اســت  تولیــد شــده 
دامادخالفــکار  دســتگیری  بــرای  مأمــوران  عروســی  میانه هــای 
میــان  ایــن  در  می کننــد.  فــرار  هــم  میهمانــان  و  می شــوند  وارد 
گهانــی  نا آشــنایی  باعــث  داوود  پیراهــن  روی  آلبالــو  آب  ریختــن 
آن هــا بــرای  ناخواســته ای  اتفاقــات  و  می شــود  آیــدا  و   او 

 می افتد.
ــو« ششــمین ســاخته مانی حقیقــی از  ــو آلبال کیل ــم ســینمایی »50  فیل

کــران شــده اســت. 26 اســفندماه ا
رمانتیــک  کمــدی  ژانــر  در  آلبالــو«،  کیلــو  »پنجــاه  پربازیگــر  فیلــم   
 تولیــد شــده اســت. مانــی حقیقــی فیلم هــای »اژدهــا وارد می شــود«

کرده اســت. کارگردانی  »پذیرایی ســاده«، »کنعان« و ... را 

درآمد ۳۰۰ میلیون دالری ترکیه از فروش سریال

رسانه ملی ما چه می کند؟
معرفی فیلم:

لبالو کیلو آ  ۵0

من سالوادور نیستم

ابد و یک روز

50 کیلو آلبالو

بادیگارد 

9 میلیارد و 700 میلیون 
تومان

2 میلیارد و 650 میلیون 
تومان

3 میلیارد و 500 میلیون 
تومان

3 میلیارد و 100 میلیون 
تومان

مسابقه فرمانده
ــده«  ــر بخشــی از پشــت صحنــه مســتند مســابقه »فرمان ــم جنگــی نیســت. ایــن تصوی ــا یــک فیل ــه می بینیــد بخشــی از یــک عملیــات نظامــی ی ک تصویــری 
می گذارنــد.  ســر  پشــت  شــدن  برگزیــده  بــرای  را  هیجان انگیــزی  و  دشــوار  مراحــل  شــرکت کنندگان  »فرمانــده«،  مستندمســابقه  ســوم  ســری  در   اســت. 

»فرمانده« پنجشنبه و جمعه ها از شبکه افق پخش می شود.

در قاب تصویر



سردارآزمون،جهانیمیشود
ــا  ــو ب گفت وگ مهاجــم ایرانــی شــاغل در لیــگ روســیه در 
کــرد: دوســت دارم مثــل علــی دایــی  ســایت فیفــا اعــام 
گفتــه اســت: تــاش می کنــم مثــل  شــوم. ســردار آزمــون 
گــر  ا ولــی  باشــم؛  ایــران  بــرای  بزرگــی  مهاجــم  دایــی 
صــادق باشــیم، نمی خواهــم خــودم را ســرگرم اهدافــی 
کنــم. آنچــه بــه دنبــال آن هســتم، ایــن  ایــن چنینــی 
بــرای  گلزنــی  بــه  کنــم و  کمــک  ایــران  بــه  کــه  اســت 
کــه نهایــت افتخــار و غــرور بــرای مــن  ایــران ادامــه دهــم 
اســت. هنــوز خیلــی جــوان هســتم و بایــد روی پیشــرفت 

کنــم. توانایی هایــم تمرکــز 

نفت،بازهمدرخانهاردوزد
ظاهــرا قــرار نیســت مشــکات مالــی نفــت  تهــران در ایــن 
فصــل تمــام شــود و ایــن تیــم، بــاز هــم بــه دلیــل همیــن 

مشــکات نتوانســت بــه اردو بــرود.
کــه قــرار بــود اعضــای تیــم فوتبــال نفــت بعــد  در حالــی 
گذشــته بــرای برگــزاری بــازی بــا پدیــده  از تمریــن روز 
در هتــل اردو بزننــد، بــه دلیــل مشــکات مالــی اردوی 
ایــن تیــم لغــو شــد. بازیکنــان نفت تهــران مثــل بــازی بــا 
گســترش فــوالد بــه جــای برگــزاری اردو بــه خانه هایشــان 
رفتنــد و قــرار بــود دیــروز بــرای برگــزاری بــازی بــا پدیــده 
افتــاده  حالــی  در  اتفــاق  ایــن  شــوند.  جمــع  هــم  دور 
کــه اخبــاری دربــاره رضایــت شــرکت ملــی نفــت بــرای 

گــذاری ایــن باشــگاه در رســانه ها منتشــر شــد. وا

گه مصدومیتدوهفتهایدژآ
در  گفــت:  خــود  مصدومیــت  دربــاره  گــه  دژآ اشــکان 
تمریــن روز جمعــه العربــی، متاســفانه از ناحیــه دوقلــوی 
کــردم و بعــد از مراجعــه بــه  پــای راســت احســاس درد 
کــه  گرفتنــد  پــای راســتم عکــس  از  پزشــک باشــگاه، 
مشــخص شــد 2 تــا 3 هفتــه نمی توانــم در بازی هــا و 
تمرینــات حاضــر شــوم. او ادامــه داد: در حــال حاضــر دو 
کــه بــا توجــه  هفتــه مانــده تــا پایــان لیــگ ســتارگان قطــر 
ــازی  ــه ایــن دو ب ــاد ب ــه احتمــال زی ــه شــرایط موجــود ب ب
گفته انــد بــه  کــه پزشــکان  نخواهــم رســید؛ امــا آن طــور 
کاپ امیــر قطــر می رســم و می توانــم بــرای  بازی هــای 
کــه  العربــی بــازی کنــم. اشــکان در پایــان گفــت: آن طــور 
عنــوان شــده، دو بــازی پایانــی لیــگ ســتارگان قطــر را از 
دســت خواهــم داد؛ امــا بایــد ببینیــم مراحــل درمانــم بــه 
ــازی آخــر العربــی  چــه ترتیــب پیــش مــی رود. شــاید در ب

بتوانــم بــرای ایــن تیــم بــه میــدان بــروم.

مربیمشهورفوتبال
درشغلشالیکاری

گفت وگــوی  مدیــر تیــم فوتبــال خونه به خونــه در یــک 
کان روی مواضع گذشــته  تــازه بــا برنامــه لیــگ یک، کمــا
کبــر میثاقیــان در تیــم مــس  خــود مبنــی بــر ســرمربیگری ا
گفت وگوهایــش  کــه در  ــای فشــرد. حســن زاده  کرمــان پ
بــا  خونه به خونــه  باشــگاه  می کنــد  اعــام  مؤکــد 
جدایــی میثاقیــان و حضــور او در مــس موافقــت نکــرده 
از  دارد  قصــد  گفــت:  یــک  لیــگ  برنامــه  مجــری  بــه 
کنــد و شــاید او را  میثاقیــان در شــغل دیگــری اســتفاده 
کارخانــه شــالیکوبی شــرکتش در بابــل بفرســتد! او  بــه 
کــه حمیــد درخشــان، ســرمربی  ــر ایــن نکتــه  کیــد ب ــا تا ب
کــرد، اعــام  خونه به خونــه اســت و از او حمایــت خواهــد 
ــد بــه  ــرای رســیدگی بــه وضعیتــش بای کــرد: میثاقیــان ب
بابــل برگــردد و در آنجــا بــه وضعیتــش رســیدگی شــود؛ 
گرچــه او دیگــر صاحیــت مربیگــری در ایــن باشــگاه را  ا
کبــر میثاقیــان بــه  کنــش مســی ها و ا نــدارد. بایــد دیــد وا

ــود. ــه عجیــب چــه خواهــد ب ایــن جمل
ســرمربی ســابق تیــم امیــد اعتقــاد دارد 6 تیــم بــرای 
هومــن  دارنــد.  شــانس  پانزدهــم  لیــگ  در  قهرمانــی 
 افاضلــی می گویــد: مــن فکــر می کنــم 6 تیــم اســتقال
کتورســازی  ترا پرســپولیس،  خوزســتان،  اســتقال 
ذوب آهــن و نفت تهــران بــرای قهرمانــی شــانس دارنــد. 
ــا ششــم را شــانس  ــه اینکــه مــن تیم هــای چهــارم ت البت
کــه تیم هــای  قهرمانــی می دانــم، بــه ایــن خاطــر اســت 
ــاالی جــدول امتیــاز از دســت می دهنــد و ایــن شــانس  ب

تیم هــای دیگــر را بیشــتر می کنــد. 
ــتقال  ــت اس ــه مثب ــه نقط ک ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
در  لیگ برتــر  هفته هــای  بیشــتر  در  کــه  چیســت 
مهم تریــن  می گویــد:  اســت،  گرفتــه  قــرار  صدرجــدول 
از  تیــم  ایــن  کــه  اســت  ایــن  اســتقال  مثبــت  نقطــه 
کمتریــن موقعیــت می توانــد نتیجــه مطلــوب بگیــرد. 
کــه هــر تیمــی در ایــران  فرصت طلبــی نکتــه ای اســت 
شــانس  دارد  اعتقــاد  امیــد  تیــم  ســابق  مربــی   نــدارد. 
3 تیــم اول جــدول رده بنــدی نزدیــک بــه هــم اســت: 
اســتقال  اســتقال،  تیم هــای  می کنــم  فکــر  مــن 
خوزســتان و پرســپولیس شــانس های تقریبــا برابــری 
بــرای قهرمانــی دارنــد و اعتقــاد دارم برنــده دربــی خیلــی 

می کنــد. مشــخص  را  چیزهــا 

روستف،نمونهروسیلسترسیتی
همچــون  دارد،  ایرانــی  بازیکــن  دو  کــه  روســتف 
لسترســیتی بــه دنبــال خلــق شــگفتی اســت. روســتف 
اســت  روســیه  جنــوب  در  بنــدری  شــهر  دون،  دل 
اوکرایــن  مــرز  نزدیکــی  و  آزوف  دریــای  کنــار  در  کــه 
هــزار  فاصلــه  در  کــه  شــهر  ایــن  تیــم  دارد.  قــرار 
کیلومتــری مســکو قــرار دارد، همچــون لسترســیتی 
دیگــر شــگفتی  زدن  رقــم  حــال  در  انگلیــس   در 

 است.
کنــون صدرنشــین لیــگ یــک روســیه اســت   روســتف ا
و بــا یــک امتیــاز بیشــتر نســبت بــه زســکا مســکو در 
گرفتــه اســت. همچنیــن ایــن تیــم  ایــن جایــگاه قــرار 
ســه امتیــاز بیشــتر از لوکوموتیــو و چهــار امتیــاز بیشــتر 

کــرده اســت.  کســب  از زنیــت 
از  کــه  روســیه  بــزرگ  تیــم  ســه  از  باالتــر  آن هــا 
قــرار هســتند،  برتــر  افتخــارات  و  بودجــه   لحــاظ 

گرفته اند.  

کوتاه از ورزش

کنارعدمتوجهبهورزشهای در
غیرفوتبالی:

قنواتیبرایقهرمانی
بهپکنمیرود!

ســتاره های  از  یکــی  قنواتــی،  مهــدی     
سرویس  ورزش

رامین قلندری
ــه  ــرای رســیدن ب ــران ب ــدام ای پــرورش ان
ــت  ــن پایتخ ــه پک ــیایی ب ــابقات آس ــگ مس ــدال خوش رن م
کــه درســال 1351 در اهــواز متولــد  چیــن مــی رود. قنواتــی 
اصفهــان  بــه  خــود  خانــواده  بــا  همــراه  ســپس  و  شــده 
ــی  ــگاه جلوان ــال 1382 در باش ــت، از س ــرده اس ک ــرت  مهاج
زیــر نظــر جــواد یوســفی در رشــته بدنســازی و پــرورش انــدام 
در  گام  اولیــن  در  و  کــرد  آغــاز  را  خــود  ورزشــی  فعالیــت 
مســابقات قهرمانــی کشــور ســال 1389 کــه در بروجــرد برگزار 
ــرد.  ک ــدا  ــت پی ــی دس ــام قهرمان ــه مق ــد در وزن 75 کیلوب ش
مهــدی قنواتــی، از جملــه قهرمانــان بااخــاق و جوانمــردی 
کــه بــا وجــود مشــکات فــراوان شــغلی و خانوادگــی در  اســت 
شــهریور ســال 1392 بــار دیگــر در مســابقات قهرمانــی کشــور 
حضــور یافــت و بــرای اصفهــان افتخــار آفریــد؛ منتهــا این بار 
کمیتــه فنــی  در وزن 85 کیلــو بــه قهرمانــی رســید و از ســوی 
و رییــس فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام کشــور برای 
شــرکت در مســابقات جهانــی برزیــل انتخــاب شــد و بــه 
امــا در آخریــن لحظــه  گردیــد؛  اردوی تیــم ملــی دعــوت 
اعــزام بــه خاطــر پــاره ای از مشــکات شــخصی و درگذشــت 
یکــی از عزیزانــش از شــرکت در مســابقات جهانــی انصــراف 
کشــورمان بــه  داد و از همراهــی تیــم ملــی پــرورش انــدام 
برزیــل بازمانــد. وی بــا تشــویق جــواد یوســفی، مربــی خــود 
قنواتــی  انــدام  آماده ســازی  بــرای  را  زیــادی  زحمــات  کــه 
متحمــل شــده بــود بــا حضــور در رقابت هــای انتخابــی تیــم 
کــه در اســفندما ه 94 بــود، بــار دیگــر بــرای شــرکت در  ملــی 
مســابقات برون مــرزی بــه عضویــت تیــم ملــی درآمــد و قــرار 
که از روز 29 اردیبهشــت  اســت در مســابقات آســیایی چین 
تــا یــک خردادمــاه ســال جــاری در پکــن برگــزار شــود، در وزن 
از  کــه  قنواتــی  بــرود.  رقابت هــا  میــدان  بــه  کیلوگــرم   85
در  می باشــد،  برخــوردار  باالیــی  روحیــه  و  آمادگــی 
کیمیــای وطــن، ضمــن  کوتاهــی بــا خبرنــگار  گفت وگــوی 
کــه  بــا ایــن اشــاره  قدردانــی از زحمــات آقــای یوســفی و 
هیئــت بدنســازی و پــرورش اندام اســتان در ســایه مدیریت 
ــه  ــرده و ب ک ــدا  ــی پی ــد جهش ــان رش ــر  یارمحمدی ــوب دکت خ
ــا یافتــه اســت، گفــت:  کشــور ارتق ــگاه رفیعــی درســطح  جای
امیــدوارم بــه یــاری خــدا بتوانــم در ایــن مســابقات روی 
ســکو بــروم تــا زحمــات مربــی و هیئــت را بــا بــه دســت آوردن 
نظــر  بــه  افــزود:  وی  دهــم.  پاســخ  خوش رنــگ  مــدال 
کشــور، بنــده  کارشناســان ورزش بدنســازی و پــرورش انــدام 
بدنــی دارم  آمادگــی  و  از نظــر جســمانی  کــه  بــا شــرایطی 
شایســتگی احــراز مقــام و قرارگیری روی ســکوی قهرمانی را 
ویــژه  توجــه  خواســتار  پایــان  در  قنواتــی  مهــدی  دارم. 
مســئوالن بــه ورزش بدنســازی و پــرورش اســتان اصفهــان 
کــه در رأس هیئــت جــوان تحصیلکــرده  گفــت اینــک  شــد و 
کوشــش  و  تــاش  بــا  کــه  گرفتــه  قــرار  کاردانــی  و 
خســتگی ناپذیر خــود کارهــای مثمــر ثمــر فراوانــی را در کمتــر 
از یــک ســال انجــام داده، بهتــر اســت مقامــات مســئول بــه 
ویــژه مدیــر کل اداره ورزش و جوانــان اســتان بیــش از پیش 
بــه ایــن رشــته ورزشــی توجــه داشــته باشــند و یقیــن بداننــد 
ورزش  اســت،  گرفتــه  پیــش  در  هیئــت  کــه  رونــدی  بــا 
آینــده ای  در  اصفهــان  انــدام  پــرورش  و  بدنســازی 

گرفت. نزدیک درباالترین جایگاه قرارخواهد 

پرورش اندام

انصرافمرادی
ازحضوردرماراتنسوئد

ســوئد  ماراتــن  در  حضــور  از  ایــران  المپیکــی  دونــده 
مســئوالن  پیــش  هفتــه  یــک  حــدود  داد.  انصــراف 
برگــزاری ماراتــن ســوئد بــه طــور رســمی از محمدجعفــر 
کــه ســهمیه المپیــک را  مــرادی، دونــده ماراتــن ایــران 
کردنــد تــا در ایــن رقابت هــا حاضــر  کــرده، دعــوت  کســب 
باشــد؛ امــا بــه دلیــل اینکــه تمرکــز اصلــی مــرادی بــر روی 
بازی هــای المپیــک اســت، او از شــرکت در ایــن رقابت هــا 
انصــراف داد. یــک دونــده ماراتــن نمی توانــد در ســال 
کــه از نظــر  کنــد؛ چــرا  بیــش از دو مســابقه رســمی شــرکت 
تــوان بدنــی امکان پذیــر نیســت؛ بنابرایــن ایــن دونــده 
ماراتــن ایــران بــرای جلوگیــری از اینکــه حضــور در ایــن 
رقابت هــا تأثیــر منفــی بــر روی نتیجــه اش در المپیــک 
در  مــرادی  نمی کنــد.  شــرکت  ســوئد  در  باشــد،  داشــته 
گرفــت و  دوره قبــل ایــن ماراتــن در جایــگاه دوم قــرار 
کــرده بــود. نفــر اول  کرونــی را از آن خــود  جایــزه 25 هــزار 

کســب می کنــد. کــرون  ایــن رقابت هــا 50 هــزار 

امیدوارمانتخابات11اردیبهشت
برگزارشود

کــه  امیــدوارم  گفــت:  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
اساســنامه فوتبــال بــه تصویــب هیئــت دولــت برســد 
کــه انتخابــات 11 اردیبهشــت  و خوش بیــن هســتم 
گــودرزی در پاســخ بــه  گیــرد. محمــود  مــاه انجــام 
عمــان  و  ایــران  بــازی  حاشــیه  در  کــه  ســوال  ایــن 
گفــت:  کفاشــیان انجــام داده اســت،  کراتــی را بــا  مذا
کــه  کراتــی نداشــتیم و مشــکلی وجــود نداشــت  مذا
حــل شــود. فقــط دربــاره اینکــه فــان شــوت خــوب 
گــودرزی دربــاره اینکــه  کردیــم.  زده شــد، صحبــت 
بیــن وزارت ورزش و جوانــان و فدراســیون فوتبــال 
کــرد: از ابتــدا  گرفتــه اســت، تصریــح  توافقاتــی انجــام 
کــه در حــوزه وزارت ورزش و جوانــان حضــور پیــدا 
کارشناســی بــوده  کــه عمدتــا  کــردم، نقطــه نظراتــی را 
ارایــه  اســت،  بــوده  اجتماعــی  و  فرهنگــی  برخــی  و 
کــه آن را مرتفــع  ــد  کردن کــردم. دوســتان هــم تــاش 
کننــد. البتــه ایــن نقطــه نظــرات بــه آن شــکل نبــوده 
کــه حالــت دخالــت شــود؛ زیــرا فدراســیون فوتبــال 
ــع  ــد تاب ــا بای یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت؛ ام
قوانیــن و مقــررات داخلــی باشــد و نگاهــی هــم بــه 

باشــد. داشــته  بین المللــی  قوانیــن 

همگام با ورزش

در  ســپاهان  پیاپــی  باخــت  ســومین     
سرویس  ورزش

 اصغر قلندری
لیــگ  گروهــی  مرحلــه  چهــارم  هفتــه 
بی تردیــد  خــورد.  رقــم  تاشــکند  در  آســیا  قهرمانــان 
کامی هــای ســپاهان بعــد از تغییــر و تحــوالت پیاپــی در  نا
حــوزه مدیریتــی باشــگاه در اندک زمــان، دالیــل متفاوتــی 
برخوردهــای  اســت؛  مانــده  پوشــیده  مــا  بــر  کــه  دارد 
انگاشــتن  نادیــده  و  یک ســویه نگری  و  احساســی 
واقعیــات، فوتبــال حرفــه ای ایــن تیــم خــوب و محبــوب 
گــروه نســبتا انبوهــی حمایــت  کــه از ســوی  اصفهانی هــا را 
کــه خیلــی خیلــی هــم متعصــب  می شــود و هوادارانــی دارد 
البتــه  اســت.  کشــانده  بیراهــه  بــه  وفــادار،  و  هســتند 
کــه باعــث بــروز بحــران و تنش هایــی  اتفاقــات اخیــری 
کــه  شــده  برتــر  لیــگ  گذشــته  فصــل  قهرمــان  تیــم  در 
ســابقه پنــج قهرمانــی در لیــگ و چهــار قهرمانــی در جــام 
کــه نیــاز  حذفــی را یــدک می کشــد، خــود مســئله ای اســت 
تــا  دارد  بیشــتری  نظــر  دقــت  و  مداقــه  بررســی،  بــه 
جــوی  چنیــن  ایجــاد  در  عواملــی  چــه  شــود  مشــخص 
بــه  عاقه منــدان  همــه   یقیــن  بــه  بوده انــد.  دخیــل 
فوتبــال اصفهــان بــه ویــژه هــواداران دلســوز، واقفنــد و 
بــزرگ  باشــگاهی  فوتبــال  رونــد  کــه  می دارنــد   اذعــان 
کــه قدمــت بیــش از 60 ســال دارد  و نامــدار مثــل ســپاهان 
کاســتی ها نادیــده  نمی توانــد بی نقــص و اشــکال باشــد و 
انگاشــته شــود؛ لکــن واقعیت هــا را هــم نبایــد از دیــده 

پنهان داشت.
از دست دادن بازیکنان ارزنده

و  فوتبــال  و مدیریــت  نداریــم  پویایــی  لیــگ  اینکــه  در 
کاره نیســتند  اهالــی فدراســیون مشــکاتی دارنــد و ایــن 
شــکی نیســت و اینکــه مســابقات لیــگ بــا تعطیلی هایــی 
مواجــه می شــود و بازیکنــان باشــگاه ها ناچــار هســتند در 
اردوهــای تدارکاتــی تیــم ملــی حضــور پیــدا بکننــد و احیانا 
خــود  هــم  شــوند  آســیب دیدگی  و  مصدومیــت  دچــار 
گاه باعــث بــروز مشــکاتی  کــه  گانــه ای دارد  مقولــه جدا
در تیم هــا می شــود. امــا از دســت دادن بازیکنانــی ارزنــده 
و  شــریفی  مهــدی  حاج صفــی  احســان  نظیــر  کارآمــد  و 
گذاشــتن بهتریــن مدافــع میانــی )کاپیتــان هــادی  کنــار 
ماننــد  بازی ســازی  کــردن  نیمکت نشــین  و  عقیلــی( 
از ســرعت  کــه  پاپــی  یــا حســین  محمدرضــا خلعتبــری 
خوبــی برخــوردار هســتند، منطقــی نیســت و مســلما تیــم 

را بــه مســیری غلــط ســوق می دهــد.
گذاشتن فرکی کنار 

گذاشــتن مربــی بادانــش و بااخاقــی بــه نــام  کنــار  پــس از 
ــم  ــک تی ــه ی ــپاهان را ب ــه س ک ــی  ــی و جریانات ــین فرک حس
کاســته شــود  کــرد تــا از توانایی هایــش  بحــران زده تبدیــل 
 و رویکــرد بســیار ضعیفــی پیــدا بکنــد بهتــر بــود مســئوالن 
عامــل  مدیــر  و  مدیــره  هیئــت  اعضــای  ویــژه  بــه 
برنامه ریــزی  و  اســتراتژی  دنبــال  بــه  باشــگاه  جدیــد 

کــه در نظــر داشــتند  مدونــی بــرای حصــول بــه اهدافــی 
لقــب  آســیا  زرد  بــه طوفــان  کــه  تــا ســپاهان  می بودنــد 
کــه در شــأن  گرفتــه، سرنوشــتی ایــن چنیــن پیــدا نمی کــرد 
نــام ســپاهان نمی باشــد. بــه هــر حــال بــا آوردن ایگــور 
تیم هــای  در  مربیگــری  خــوب  ســوابق  کــه  اســتیماچ 
اروپایــی دارد، فضــای تمرینــات و چیدمــان تیــم دچــار 

پــاره ای دگرگونــی شــد. 
کــه اندیشــه های ایــن مربــی  قــدر مســلم بایــد پذیرفــت 
کــه فراهــم نبــود تــا  نیــاز بــه ابــزار خــاص خــودش داشــت 
بتوانــد بــر مشــکات »فایــق« آیــد. متاســفانه اســتیماچ 
کــرد تــا تمرکــز و  بی جهــت در فضــای احساســی حرکــت 
اعتمادبه نفــس بازیکنــان، بــه ویــژه مدافعــان از دســت 

پی درپــی  شکســت های  و  کامــی  نا مقدمــات  و   بــرود 
فراهم شود.

کارشناسی نگاه 
ســخن پایانــی اینکــه مســئوالن ایــن باشــگاه ریشــه دار 
آقــای  عملکــرد  کارشناســی  نــگاه  بــا  و  منصفانــه  بایــد 
اســتیماچ را زیــر ذره بیــن ببرنــد و بــرای رهایــی تیــم از 
بحــران روحــی و تحــول و بازگشــت ســپاهان بــه دوران 
بــه دنبــال برنامــه و رویکــرد جدیــدی باشــند  طایــی، 
برخــی  زعــم  بــه  کــه  داده  خ  ر اتفاقاتــی  چــه  ببیننــد  و 
جایگاهــی  در  امــروز  ســپاهان  فوتبــال،  کارشناســان  از 
رهایــی بحــران  از  را  خــود  نمی توانــد  کــه  گرفتــه   قــرار 

 بخشد.

سومین شکست سپاهان در تاشکند

نگاهاحساسی،چارهسازنیست

ــاد دارد ایــن تیــم در  ــع اســبق اســتقال اعتق مداف
گذشــته خــود نمایــش خوبــی نداشــته  بازی هــای 
اســت. مهــدی پاشــازاده دربــاره تســاوی اســتقال 
قبــول  قابــل  بــازی  و  استقال خوزســتان  برابــر 

ــد:  ــه »ورزش ســه« می گوی ایــن تیــم ب
اســتقال  کــه  دارم  قبــول  هــم  مــن 
بایــد  امــا  داد؛  انجــام  خوبــی  بــازی 
بــرای  کافــی  شــرط  ایــن  کــه  بگویــم 
آبی هــا  نیســت.  اســتقال  موفقیــت 
پیــروز می شــدند  بــازی  ایــن  بایــد در 

کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
کــه آیــا حــق اســتقال  او در پاســخ بــه ایــن ســوال 
نــه هــم  یــا  کــه در صدرجــدول قــرار بگیــرد  بــود 
کنیــد  نــگاه  را  فصــل  طــول  شــرایط  گــر  ا گفــت: 
صدرنشــین  زیــادی  بازی هــای  در  اســتقال  کــه 
گــر بازی هــای  بــوده اســت، بــه نظــر مــن بلــه؛ امــا ا

کنیــد، از نظــر مــن ایــن  اخیــر ایــن تیــم را نــگاه 
اســت.  نداشــته  خوبــی  چنــدان  نمایــش  تیــم 
اســتقال  و  راه آهــن  پدیــده،  برابــر  اســتقال 
اهــواز اصــا نمایــش خوبــی نداشــته اســت و ایــن 
را  تیــم  ایــن  کار  می توانــد  ع  موضــو
کنــد. مدافــع اســبق اســتقال  ســخت 
شــانس  و  ســپاهان  بــا  بــازی  دربــاره 
می گویــد:  هــم  تیــم  ایــن  پیــروزی 
ــن  ــه ای ــتقال ب ــگاه اس ــتگی دارد ن بس
بخواهــد  گــر  ا باشــد؛  چطــور  بــازی 
نتیجــه  استقال خوزســتان  مثــل 
ایجــاد  موقعیــت  نتوانــد  پدیــده  مثــل  یــا  نگیــرد 
در  اینکــه  تیــم ســخت می شــود.  ایــن  کار  کنــد، 
کامــا  می افتــد،  اتفاقــی  چــه  ســپاهان  بــا  بــازی 
 بســتگی بــه نــگاه ایــن تیــم بــه بــازی بــا ســپاهان

 دارد.

مهدیپاشازاده:
گذشته،خوبنبودهاست استقاللدر4بازی

ــیت  ــه حساس ــاره ب ــا اش ــپولیس ب ــگاه پرس ــوت باش پیشکس
گفــت:  برتــر  لیــگ  در  خ پوشــان  سر آتــی  دیدارهــای 
و  نشــده  قهرمــان  کــه  اســت  وقــت  خیلــی  پرســپولیس 
هــواداران نیــاز بــه ایــن قهرمانــی دارنــد. مهــرداد میناونــد 

فوتبــال  تیــم  فعلــی  شــرایط  بــا  رابطــه  در 
اســت و  گفــت: شــرایط خــوب  پرســپولیس 
هفته هــای  در  خوبــی  نســبتا  نتایــج  تیــم، 
ایــن  افــزود:  وی  اســت.  گرفتــه  اخیــر 
اســت.  دوست داشــتنی  تیمــی  پرســپولیس 
بازیکنــان نبایــد از اآلن در فکــر ایــن باشــند 
کــه تیــم، قهرمــان اســت و حریفــان را دســت 

کــم می گیــرد. تــا آخریــن مســابقه فصــل بــرای پرســپولیس 
پرســپولیس  ایــن  واقعــا  زیــرا  بجنگنــد؛  بایــد  بازیکنــان 
دوســت داشــتنی بــا یــک قهرمانــی می توانــد فصــل را بــه 
کنــد.  شــاد  را  هــواداران  دل  و  برســاند  پایــان  بــه  خوبــی 
ــه فوتبــال ایــران  کــه مــن از اتریــش ب گفــت: هنگامــی  وی 

کــه در فوتبــال ایــران فســاد وجــود دارد و  گفتــم  بازگشــتم، 
همــه خندیدنــد؛ امــا در حــال حاضــر مافیــا در فوتبــال ایــران 
واقعــا درســت  کــرد:  کیــد  تا میناونــد  اســت.  کــرده  رخنــه 
کــه تیم هــا تــا هفته هــای آخــر زحمــت بکشــند ولــی  نیســت 
ج از زمیــن فوتبــال رقــم بخــورد  اتفاقاتــی خــار
کــه بــا دشــواری های  کــه حــق یــک اســتان 
شــود.  پایمــال  می کنــد،  تیــم داری  زیــادی 
پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس در پایــان 
کــرد: درخواســت مــن از رســانه ها  خاطرنشــان 
کنــار ایــن  کــه بــه راحتــی از  نیــز ایــن اســت 
موضوعــات نگذرنــد؛ زیــرا آن هــا تأثیــر زیــادی 
تیــم  در  حضــورش  خصــوص  در  وی  دارنــد.  فوتبــال  در 
کــرد: مــن هــم  دســته اولــی خونــه بــه خونــه بابــل تصریــح 
گذشــته و هــم امســال، بــدون هیــچ چشمداشــتی بــه  ســال 
کــه  ایــن تیــم مشــورت مــی دادم؛ زیــرا واقعــا حیــف اســت 

مازنــدران نماینــده ای در لیــگ برتــر نداشــته باشــد.

حمــاد ســامری بــا تمجیــد از عملکــرد تیمــش در دیــدار نیمه نهایــی لیــگ برتــر 
گفــت: شــیمیدر هــم شایســته حضــور در فینــال بــود. ســرمربی تیــم  بســکتبال 
بســکتبال نفــت آبــادان بعــد از رســیدن تیمــش بــه فینــال لیــگ برتــر اظهــار کرد: 
کــه توانســتیم در آن بــه برتــری  ــازی لیــگ بــرای مــا بــود  ایــن حســاس ترین ب
کننــد. مــا  ــا انتهــا مبــارزه  کــه توانســتند ت  برســیم. از بازیکنانــم تشــکر می کنــم 
2 بــر 1 عقــب بودیــم، امــا در نهایــت توانســتیم پیــروز ایــن رقابــت ســنگین 
باشــیم و حــاال بــا قــدرت و انگیــزه در فینــال بــه میــدان می رویــم. ســامری 
افــزود: چــه مــا و چــه تیــم شــیمیدر شایســته حضــور در فینــال بودیــم و بــه نظــرم 
ایــن بــرد مــا بــه معنــای ایــن نیســت که شــیمیدر، تیــم قدرتمنــدی نبوده اســت. 
آن هــا فوق العــاده خــوب کار کردنــد و بــه بازیکنــان و کادر فنــی ایــن تیــم تبریک 
ــا  ــد و ت کــه فوق العــاده بودن کنــم  ــز تشــکر  می گویــم. جــا دارد از هوادارنمــان نی
کــرد: رقابــت دشــواری بــا پتروشــیمی  تهــران بــرای تشــویق مــا آمدنــد. او بیــان 
در فینــال داریــم؛ امــا از پیــش بازنــده نیســتیم و بــا قــدرت بــه مصــاف ایــن تیــم 
می رویــم. ایــن رقابــت بــرای مــردم خوزســتان جــذاب خواهــد بــود و مطمئنــا در 
کــه  نهایــت همــه آن هــا خوشــحال می شــوند. مــن هــم احســاس خوبــی دارم 
توانســتم دل مــردم را شــاد کنــم. ســرمربی نفــت آبــادان بــا اشــاره بــه حساســیت 
گفــت: مــا در تهــران عملکــرد خوبــی برابــر شــیمیدر  بــازی هفتــم برابــر شــیمیدر 

نداشــتیم و نمی خواســتیم دوبــاره تجربــه شکســت داشــته باشــیم. 

کردیم خوشحالمدلآبادانیهاراشاد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

فساد در لیگ زیاد است شنبـــــه  21 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 125 ســـــال دوم       ݡسݒ

وساطت برای بازگشت کارلوس

کند. البته او باید  کی روش باید بماند و به قراردادش عمل  گفت:  گودرزی  کند.  کرد تا برای حل مشکات و آرام شدن فضا در فدراسیون فوتبال، وساطت  وزیر ورزش و جوانان، اعام آمادگی 
که ما وساطت می کنیم تا این مناقشات برطرف شود. گر بپذیرند  به ارکان فدراسیون احترام بگذارد. احترام متقابل باعث می شود فضا، آرام تر شود. ا

کــه بــرای تیــم ملــی  گــر برنامه هایــی  ســرمربی تیــم ملــی تفنــگ ایــران می گویــد: ا
تفنــگ تــدارک دیــده شــده، عملــی شــود، تیــم ملــی تیرانــدازی، مــدال المپیــک 
می گیــرد. الزلــو ســوچک، در خصــوص مســابقات جــام جهانــی برزیــل اظهــار 
کســب  کــرد: تیــم مــا از شــرایط خوبــی برخــوردار اســت و تــا حــدی آمادگــی الزم را 
کرده اســت. وی افــزود: متاســفانه چنــد اردوی تدارکاتــی مــا لغــو شــد. مــا دو مــاه 
کــه بــه دلیــل مســابقات آلمــان و حضــور در  قبــل، جــام جهانــی تایلنــد را داشــتیم 
کــه حضــور در کشــور آلمــان نیــز لغــو  اردوی هانوفــر بــه جــام جهانــی تایلنــد نرفتیــم 
شــد و مــا هیــچ اردوی تدارکاتــی مناســبی نداشــتیم. ســرمربی تیــم ملــی تفنــگ 
کارهــا را انجــام داده بودیــم و قــرار  گفــت: مــا بــرای مســابقات آلمــان همــه  ایــران 
کنســل شــدن اردوی آلمــان  کنیــم؛ امــا بــا  کــه فشــنگ ها را از آن جــا تامیــن  بــود 

کردیــم. شــرایط ســختی را ســپری 
 الزلــو ادامــه داد: مــا تمرینــات خودمــان را بــا مشــکات فشــنگ و نبــود اردوهــای 
کنیــم. چنــد  کــه بــا همیــن امکانــات تمریــن  خارجــی ادامــه دادیــم و ســعی کردیــم 
کردنــد و مــا مشــکات را بــا آن ها  تــن از مســئوالن در اردوی تیــم ملــی حضــور پیــدا 
گــر در  گذاشــتیم. آن هــا نیــز قــول مســاعدت دادنــد. وی بــا بیــان اینکــه ا در میــان 
چهــار مــاه باقــی مانــده تــا المپیــک شــرایط خــوب شــود، می تــوان مــدال المپیــک 

گفــت: ایــران، پتانســیل زیــادی در تیرانــدازی دارد.  گرفــت،  نیــز 

گر... مدالالمپیکمیگیریم،ا

لیگبرترهفتهبیستوششم

چهارشنبه 25 فروردین 1395

پنجشنبه 26 فروردین 1395

جمعه 27 فروردین 1395

19:10 ملوان-فوالد

 17:00 ذوب آهن-راه آهن

17:30 گسترش فوالد-پدیده

 18:00 صبای قم-تراکتورسازی

19:00 استقالل اهواز-سپاهان

 19:00 سیاه جامگان-سایپا

19:10 نفت تهران-استقالل خوزستان

 17:00 استقالل-پرسپولیس

مهردادمیناوند:
فساددرلیگیکزیاداست



مشاوره پیش از ازدواج 
امسال عملیاتی می شود

کل دفتــر برنامه ریــزی ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت  مدیــر 
از  گفــت: پروتــکل ملــی مشــاوره پیــش  ورزش و جوانــان 

ازدواج را تهیــه و در ســال جــاری عملیاتــی می کنیــم. 
مخصــوص  دوره  افــزود:  قراملکــی  صبحــی  ناصــر 
از  پــس  و  حیــن  قبــل،  مشــاوره  زمینــه  در  توانمندســازی 
کشــور برگــزار می کنیــم.  ازدواج بــرای جوانــان را در ســطح 
ــی  ــه اول زندگ ــه در ده ک ــی  ــرای زوجین ــه ب ــوان نمون ــه عن ب
زناشــویی  مهارت هــای  آموزشــی  دوره  دارنــد،  قــرار  خــود 
ــی  ــت: دوره آموزش گف ــه  ــت. وی در ادام ــم داش ــه خواهی پای
ایــدز  از آســیب های اجتماعــی ماننــد اعتیــاد،  پیشــگیری 
و طــاق بــرای خانواده هــا برگــزار می کنیــم. دســتورالعمل 
کلیــه اســتان ها ابــاغ شــده اســت.  اجرایــی آن نهایــی و بــه 
کل دفتــر برنامه ریــزی ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت  مدیــر 
ورزش و جوانــان از برگــزاری دوره آموزشــی مدرســان در بهــار 
گفــت: اســتان ها بایــد مدرســان خــود  ســال جــاری خبــر داد و 
کننــد و احتمــاال  را بــرای برگــزاری دوره هــا بــه مــا معرفــی 
اردیبهشــت ماه دوره آمــوزش مدرســان را برگــزار می کنیــم. 
گواهینامــه  بــه اخــذ  ایــن دوره هــا موفــق  کــه در  افــرادی 
کشــور  سراســر  در  را  دوره هــا  ایــن  تدریــس  اجــازه  شــوند، 
گواهینامــه مــدت دار اســت. وی  پیــدا می کننــد. البتــه ایــن 
دربــاره علــت الــزام هماهنگــی اســتان ها بــا دفتــر ازدواج و 
کــرد: تــاش  تعالــی خانــواده بــرای اســتفاده از مــدرس اظهــار 
ــی از  ــم. یک ــیب ها را بگیری ــوی آس کار، جل ــن  ــا ای ــم ب می کنی
ارایــه مشــاوره  و  آموزشــی  برگــزاری دوره هــای  معضــات، 
کشــور از ســوی عــده ای غیرمتخصــص و فاقــد  در سراســر 
تحصیــات در زمینــه روانشناســی، مشــاوره و علــوم رفتــاری 
بنابرایــن  می شــود؛  آســیب هایی  باعــث  کار  ایــن  اســت. 

تــاش می کنیــم توانمنــدی مدرســان را ارتقــا دهیــم. 
صبحــی قراملکــی بــا بیــان اینکــه در مراحــل مختلــف ازدواج 
گفــت:  دارنــد،  وظایفــی  و  اختیــارات  زوجیــن  از  هرکــدام 
آنــان متناســب بــا ویژگی هایــی ماننــد ســطح تحصیــات 
ظرفیت هــا و توانمندی هــا و نقــاط ضعفــی دارنــد؛ بنابرایــن 
کــه شــامل صفــر تــا صــد  در حــال تهیــه بســته ای هســتیم 
برگــزاری  بــا  و  باشــد  ازدواج  آموزشــی  نیازمندی هــای 
دوره هــای آموزشــی مدرســان در ایــن زمینــه تبحــر الزم پیــدا 

کننــد.
 وی افــزود: مدرســان می تواننــد آموزش هــای ارایــه شــده 
کننــد.  را بــا توجــه بــه ویژگی هــای بومــی اســتان خــود اجــرا 
ایــن بســته در بهــار ســال جــاری تهیــه و تدویــن می شــود و 
بــه مرحلــه عملیانــی می رســیم. وقتــی اســتان ها مدرســان 
را معرفــی و بســته ها آمــاده شــد، مدرســان تحــت آمــوزش 
قــرار می گیرنــد و بســته ها در اختیــار آنــان قــرار می گیــرد تــا در 

اســتان ها بــه تدریــس آن بپردازنــد.

مشاوره

محیط زیست از اولویت های 
شهرداری اصفهان است

کیمیــای وطــن: مدیــر و قائم مقــام شــهردار اصفهــان 
از  بازدیــد  در  مشــارکت ها  و  ســرمایه گذاری  امــور  در 
کارخانه پســماند شــهری شــهرداری اصفهان در جریان 
فرصت هــای ســرمایه گذاری و مشــارکتی ایــن مدیریــت 
بازدیــد  ایــن  در  حســام نژاد  مهنــدس  گرفــت.  قــرار 
کمــی و  کــه حفــظ و ارتقــای  بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کیفــی محیــط زیســت شــهروندان از اولویت هــای امــور 
اصفهــان  شــهرداری  مشــارکت های  و  ســرمایه گذاری 
گفــت: تنوع بخشــی پروژه هــا از اهــداف ایــن  اســت، 
متنوعــی  کــه می توانــد فرصت هــای  بــوده  مدیریــت 
در  وی  کنــد.  ایجــاد  ســرمایه گذار  جــذب  بــرای  را 
بــا ارزش  ادامــه بیــان داشــت: روزانــه 400 تــن مــواد 
ارزش  فاقــد  مــواد  را  آن  بیشــتر  کــه  حرارتــی مناســب 
بازیافــت تشــکیل می دهــد، تحــت عنــوان ضایعــات 
از  کــه در یکــی  تولیــد می شــود  یــا ریجکــت  کارخانــه 
کان مدیریــت پســماند شــهری، قابلیــت  پروژه هــای 
ــرژی الکتریســته و ســوخت های جامــد و  ــه ان تبدیــل ب
مایــع را داراســت. حســام نژاد افــزود: در صــورت جــذب 
می شــود  پیش بینــی  بخــش،  ایــن  در  ســرمایه گذار 
خریــد  کــه  شــود  تولیــد  بــرق  مــگاوات   10 حــدود  در 
بــرق تولیــد شــده توســط دولــت و از طریــق ســازمان 

انرژی هــای نــو )ســانا( تضمیــن شــده اســت.

قیمت بسیاری از داروها 
کاهش یافته است

اقتصــاد  برنامه هــای  گفــت:  دارو  و  غــذا  ســازمان  رییــس 
ســوی  از  امســال  نامگــذاری  بــه  توجــه  بــا  مقاومتــی 
مقاومتــی،  اقتصــاد  نــام »ســال  بــه  انقــاب  رهبــر معظــم 
و  غــذا  ســازمان  برنامه هــای  اولویــت  در  عمــل«  و  اقــدام 
داروســت. رســول دینارونــد اظهــار داشــت: قبــول نداریــم 
کشــورهای  دیگــر  در  قیمــت  ســطح  از  باالتــر  دارو  قیمــت 
از  بســیاری  قیمــت  کــه  خوشــحالیم  باشــد.  منطقــه 
اینکــه  بیــان  بــا  دینارونــد  اســت.  یافتــه  کاهــش  داروهــا 
بــازار  بــرای  دارویــی  شــرکت های  از  یکــی  چشــم انداز 
اســت دالر  میلیــارد  یــک  آینــده  ســال   10 ظــرف   ایــران 

اظهــار داشــت: واردات دارو در پایــان برنامــه ششــم توســعه، 
کثــر بــه 1،3 میلیــارد دالر خواهــد رســید؛ قــدر مطلــق  حدا
کاهشــی نباشــد، امــا ســهم آن  واردات دارو ممکــن اســت 
کاهشــی خواهــد بــود. رییــس ســازمان غــذا و دارو افــزود: 
ــه  واردکننــدگان می تواننــد صادرکننــدگان خوبــی باشــند؛ ب
ــه زودی  ــوزه دارو ب ــی ح ــت های اجرای ــور سیاس ــن منظ همی

اعــام می شــود و تــا پایــان دولــت ثابــت خواهــد مانــد.

اخبار اجتماعی

   بخــش مهمــی از مشــکات مــا، چــه در 
سرویس  اجتماعی
محمدسعید روزبه

تعامــات  در  چــه  و  خانوادگــی  روابــط 
گفتــن« خودمــان یــا  اجتماعــی، ناشــی از »نحــوه ســخن 
بــه  را  دیگــران اســت. مــا می توانیــم منظــور خودمــان 
بیــان  هــر  در  و  کنیــم  اظهــار  مختلفــی   بیان هــای 
بازخــورد متفاوتــی دریافــت کنیــم. جملــه معــروف »بفرمــا 
ــد« ناظــر  ــا دارن و بنشــین و بتمــرگ، همه شــان یــک معن
که بســیاری از  بــه ایــن بحــث اســت. واقعیــت ایــن اســت 
دایــره  چــون  و  نداریــم  قــوی  کامــی  مهارت هــای  مــا 
کلمــات محــدود و جمــات  واژگانمــان محــدود اســت، از 
می کنیــم.  اســتفاده  منظورمــان  بیــان  بــرای  ابتدایــی 
گــر بتوانیــم بــه ایــن توانمنــدی  کــه ا ایــن در حالــی اســت 
کــه یــک منظــور واحــد را بســته بــه موقعیــت و  برســیم 
ســطح  کنیــم،  بیــان  متفاوتــی  جمــات  بــا  مخاطــب، 
را  اجتماعــی  و  خانوادگــی  تعامــات  از  بهتــری  و  باالتــر 
تجربــه و ای بســا از بعضــی ســوء تفاهم هــا جلوگیــری 
کــرد. امــا چگونــه بــه ایــن توانمنــدی برســیم؟  خواهیــم 
کتاب هــای متعــدد، بــه ویــژه رمــان، داســتان  خوانــدن 
کنــد.  کمــک  کوتــاه و شــعر می توانــد در درازمــدت بــه مــا 
مفیــد  می توانــد  حتمــا  هــم  خــوب  فیلم هــای  دیــدن 

باشد. 
هــم  کــه  می کنــم  پیشــنهاد  عالــی  تمریــن  یــک  امــا 
می توانــد برایتــان ســرگرم کننده و جــذاب باشــد و هــم 
کامی تــان را افزایــش دهــد. تمریــن بســیار ســاده  قــدرت 

اســت؛ یــک موقعیــت یــا یــک مفهــوم را در نظــر بگیریــد 
کــه مدنظرتــان اســت را حداقــل بــا   و بکوشــید منظــوری 
را می توانیــد  ایــن تمریــن  5 جملــه متفــاوت بگوییــد. 
و  خانــواده  اعضــای  بــا  یــا  دهیــد  انجــام  به تنهایــی 

کنیــد. تکــرار  دوســتان 
بســیار  و  هســتید  مهمانــی  یــک  در  کنیــد  فــرض  مثــا 
شــما  نمــی آورد.  را  غــذا  میزبــان  ولــی  گرســنه اید؛ 
کنــد؛ بــا   می خواهیــد از میزبــان بخواهیــد غــذا را ســرو 

کنید: 5 جمله خواسته تان را بیان 
کی می آورید؟ - ببخشید! شام را 

کسی هستیم؟ - برای شام منتظر 
بــه ضــرر خودتــان  بیاوریــد،  دیــر  را  شــام  هــر چقــدر   -
شــوخی( )بــه  می شــویم.  گرســنه تر  مــا  چــون  اســت؛ 
- هــر وقــت خواســتید شــام را بیاوریــد، حتمــا بگوییــد 

کنــم. کمــک  بیایــم 
- به بــه! چــه بــوی مطبوعــی از آشــپزخانه می آیــد؛ آدم را 

کــه رژیمــش را بشــکند. بــه هــوس می انــدازد 
. ...-

کامــی شــما  تمرینــی ماننــد ایــن، می توانــد مهارت هــای 
کــردن  را بــه طــرز شــگفت انگیزی ارتقــا دهــد. بــرای پیــدا 
اســتفاده  هــم  زیــر  روش هــای  از  می توانیــد  ع  موضــو

کنیــد:
کــه بــرای خودتــان و  گذشــته و اخیــری  - بــه اتفاقــات 
کنیــد و ببینیــد بــه جــای  خ داه اســت، فکــر  اطرافیانتــان ر
گفتــه شــده، چــه جمــات دیگــری هــم می شــد  جمــات 

گفــت.
داســتان ها  خوانــدن  یــا  فیلم هــا  تماشــای  هنــگام   -
کنیــد  خودتــان را بــه جــای هنرپیشــه ها بگذاریــد و فکــر 

گفــت. چــه جمــات دیگــری می شــود 
مثــال  ماننــد   - کنیــد  تصــور  فرضــی  موقعیت هــای   -
کنیــد. را تمریــن  فــوق- و بکوشــید جمــات مختلــف 
کلمــه( هــر چنــد بی ربــط را در  کلمــه )ترجیحــا 3  - چنــد 

نظــر بگیریــد و بــا آن هــا جمــات تک فعلــی بســازید.
ــت پیرامونــی خــود، از جمــات  ــف وضعی ــرای توصی - ب
کنیــد؛ مثــا بــرای اشــاره بــه وضعیــت  متعــدد اســتفاده 

ــروز. ــوای ام ه
کــه بخــش بســیار مهمــی از ارتباطــات مــا  یادمــان باشــد 
کامــی  خ می دهــد و هــر چقــدر مهارت هــای  کام ر بــا 
خواهیــم موفق تــر  ارتباطاتمــان  در  باشــد،  بیشــتر   مــا 

 بود.

کالمی خود را ارتقا دهیم چگونه مهارت های 

کالم جادوی 

کســیون زنــان در مجلــس هشــتم شــورای اســامی  عضــو فرا
بــا انتقــاد بــه اجرایــی نشــدن قانــون مرخصــی 9ماهــه زایمــان 
ح اســت.  گفــت: اشــتغال، بیــش از خانــواده بــرای دولــت مطــر
زهــره الهیــان، نماینــده مجلــس هشــتم شــورای اســامی در 

کــه  گفت وگــو بــا مهــر، در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بــا وجــود مرخصــی 9ماهــه زایمــان ایــن قانــون 
از  بســیاری  حتــی  و  نــدارد  اجرایــی  ضمانــت 
بانــوان علــی رغم سیاســت های کان کشــور به 
کار تصمیــم  دلیــل فشــارهای موجــود در محــل 
گفــت: مــا در مجلــس  بــه بــارداری نمی گیرنــد، 
هشــتم، مرخصــی زایمــان را بــا عنــوان مرخصی 

کردیــم و پیشــنهاد مــا در آن زمــان ایــن بــود  ح  خانــواده مطــر
کنــد.  کــه مرخصــی زایمــان از ۶مــاه بــه یکســال افزایــش پیــدا 
ــرای  ــز ب ــه نی ــه دو هفت ک ــده شــد  ــون دی همچنیــن در ایــن قان
آقایــان مرخصــی در نظــر گرفتــه شــود. پــدران در ایــن مرخصــی 
ــد شــده  ــازه متول ــد ت ــا فرزن دو هفتــه ای می تواننــد در ارتبــاط ب

در  زنــان  کســیون  فرا کننــد. عضــو  فراغــت نقش آفرینــی  بــا 
تصویــب  دالیــل  دربــاره  اســامی  شــورای  هشــتم  مجلــس 
هشــتم  مجلــس  در  ح  طــر ایــن  افــزود:  ح  طــر ایــن  نشــدن 
کــه شــورای  کردنــد  ح شــد، امــا برخــی نماینــدگان عنــوان  مطــر
عالــی انقــاب فرهنگــی سیاســت های تشــویقی 
کــه  گرفتــه  بــرای افزایــش جمعیــت را در نظــر 
یکــی از مصوبــات آن مرخصــی زایمــان خواهــد 
کــه مصوبــات شــورای انقــاب  بــود. از آنجایــی 
فرهنگــی حکــم قانــون را دارد مــا از ورود بــه این 
کردیــم. ایــن فعــال حقــوق زنــان  بحــث پرهیــز 
ــا ایــن  ادامــه داد: امــا در مجلــس نهــم وقتــی ب
کــه ایــن مصوبــه ضمانــت اجرایــی نــدارد،  مهــم مواجــه شــدیم 
ح و بــه تصویــب  ح، ایــن بــار بــا مرخصــی 9ماهــه مطــر ایــن طــر
رســید؛ امــا چــون بــار مالــی داشــت، بــه دلیــل ایــراد شــورای 
کــه دولــت مجــاز اســت مرخصــی 9ماهــه  نگهبــان عنــوان شــد 

را در نظــر بگیــرد.

ح است اشتغال، بیش از خانواده برای دولت مطر
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  رفــاه  معــاون 
تحمیــل  بــا  اداری  نظــام  اینکــه  بیــان  بــا  اجتماعــی 
محــدود  را  اشــتغال  مــردم  بــر  پنهــان  هزینه هــای 
گفــت: روان ســازی نظــام اداری، مهم تریــن  می کنــد، 

ــرد.  ک ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ک ــت  ــی اس رکن
احمــد میــدری بــا اشــاره بــه لــزوم بهبــود 
ع  کــرد: موضــو کار اظهــار  کســب و  محیــط 
 15 حــدود  کار،  و  کســب  محیــط  بهبــود 
شــده.  ح  مطــر دنیــا  در  کــه  اســت  ســال 
ع در تمــام اســناد  کنــون بــه ایــن موضــو ا
پرداختــه می شــود و رهبــر معظــم انقــاب 

کرده انــد. وی  کیــد  کار تا کســب و  نیــز بــر بهبــود محیــط 
کنــون هزینه هــای پنهــان  گذشــته تا افــزود: از 10 ســال 
کنونــی نیــز در  ــت  کشــور محاســبه می شــود و در دول در 
کار رتبــه مــا از 152 بــه  کســب و  زمینــه بهبــود فضــای 
کــرده اســت. معــاون وزیــر رفــاه ادامــه  120 ارتقــا پیــدا 

جــا  هــر  کــه  داده انــد  نشــان  پنهــان  داد: هزینه هــای 
سیســتم اداری مختــل اســت، مــردم مجبــور می شــوند 
کــه در ایــن اقتصاد  بــه ســوی اقتصــاد غیــر رســمی برونــد 
افــراد فقیرتــر هســتند و در پــی آن  بــه طــور خــودکار، 
دولــت نیــز فقیــر می شــود. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه دولت هــا بایــد سیســتم اداری 
ایــن  بــرای  گفــت:  کننــد،  روان  را  خــود 
اراده  اســت مقام هــای مســئول،  کار الزم 
روان ســازی دســتگاه های  و  سالم ســازی 
اجرایــی خــود را داشــته باشــند و پــس از آن 
بــه فرهنگ ســازی اقــدام شــود. میــدری 
کــه مشــکل وجــود دارد  افــزود: در بســیاری از امــوری 
کــه بخشــی از مشــکل را تشــکیل  تنهــا مدیــران نیســتند 
کــه مدیــر تصمیــم بــه تغییــر  گاه هنگامــی  می دهنــد. 
کارکنــان و ســپس آحــاد مــردم  می گیــرد، در مرحلــه اول 
ــع از ایجــاد تغییــر می شــوند. در بســیاری از مواقــع، مان

7اجتماعـــی شنبـــــه  21 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 125قیمت بسیاری از داروها کاهش... ســـــال دوم       ݡسݒ

کرد گیر نمی توان با فقر مبارزه  در نظام اداری دست وپا

دادنامه
شماره    1394/09/15 تنظیم:  یخ  تار  9409970350301303 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940659   بایگانی  شماره    9409980350300579 ونده:  پر
9409980350300579   شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند فتح اله به  نهایی شماره 9409970350301303 خواهان: آقای حسین شکاری فر
وشگاه  نشانی اصفهان ـ خیابان هاتف ـ حد فاصل آتش نشانی و بانک مسکن ـ فر
ذنی  مو محمد  آقای   : خوانده   8155634761 پستی  کد  به  نجاران  خانگی  لوازم 
تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  د  محمو زند  فر
رسی محتویات  تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک  دادگاه با بر

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
زند فتح اله به طرفیت  رای دادگاهدر خصوص دادخواست آقای حسین شکاری فر
دو  وجه  یال  ر  95/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  د  محمو زند  فر ذنی  مؤ محمد  آقای 
فقره چک به شماره های 027894/430 و 027898/430 عهده بانک صادرات با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
ذمه  اشتغال  از  حکایت  که  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  ونوشت  ر شامل 
مدیونیت  استمرار  در  ظهور  نیز  خواهان  ید  در  چک  اصل  بقای  و  داشته  خوانده 
دارد و با عنایت به اینکه  از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
یال بابت اصل  و 522 قانون آئین دادرسی خوانده را بهپرداخت مبلغ 95/000/000  ر
رسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت  یخ سر بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تار
می  اعالم  و  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  ینه  هز بعنوان  یال  ر  3752000 مبلغ 
ینه دادرسی خسارت تاخیر  نماید خواهان ها مکلف هستند زمان اجرای حکم هز
دولت  صندوق  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  که  را  تادیه 
وز پس از ابالغ قابل اعتراض  پرداخت نمایند رای صادره حضوری ظرف بیست ر

در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
ـ سید ابوالحسن موسوی 76/ م  رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

الف
دادنامه

شماره    1394/12/17 تنظیم:  یخ  تار  9409970350301898 دادنامه:  شماره 
ونده  پر شعبه:940679   بایگانی  شماره    9409980350300597 ونده:  پر
کالسه9409980350300597   شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
زند  تصمیم نهایی شماره 9409970350301898 خواهان: خانم مرضیه جوادی فر
قدرت اله به نشانی اصفهان ـ خ نظر ک کالنتر ـ پ 25 کد پ 8176756165 همراه: 
زند رحمت اله به نشانی )فعاًل  09138764387 خوانده: خانم صغری صابری فر
و کد پ 819490000 خواسته  مجهول المکان( اصفهانـ  خانه اصفهانـ  بلوار اطلس ر
ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک  
ونده  رسی محتویات پر ینه دادرسی  گردشکار: دادگاه با بر 4. اعسار از پرداخت هز

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

اله به طرفیت خانم  زند قدرت  در خصوص دادخواست خانم مرضیه جوادی فر
وجه  یال  ر  10/000/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  اله  رحمت  زند  فر صابری  صغری 
خسارات  احتساب  با  ملی  بانک  عهده   94/11/3 مورخ   283481 ی  شماره  چک 
ونوشت  ر شامل  پیوست  تقدیمی  مستندات  مالحظه  با  دادگاه  تاخیر  و  دادرسی 
و  از اشتغال ذمه خوانده داشته  پرداخت که حکایت  و گواهی عدم  مصدق چک 
عنایت  با  و  دارد  مدیونیت  استمرار  در   ظهور  نیز  خواهان  ید  در  چک  اصل  بقای 
به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 

یال بابت اصل بانضمام  آئین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ر
مبلغ  پرداخت  و  تادیه  زمان  لغایت  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت 
ینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید  یال بعنوان هز 30/218/000 ر
ینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که  خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هز
توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. 
ینه دادرسی با توجه به اینکه خواهان  و در خصوص دعوای اعسار از پرداخت هز
بموجب الیحه ی شماره ی 94/9/8-2524  و  ده  نمو پرداخت  را  ینه دادرسی  هز
دعوای اعسار را مسترد کرده است دادگاه به تجویز بند الف ماده 107 قانون آئین 
دادرسی در امور مدنی قرار ابطال این قسمت از دادخواست را صادر می نماید. 
ابالغ  از  وز پس  ده و ظرف مدت بیست ر رای صادره نسبت به خوانده غیابی بو
دادگاه  در  اعتراض  قابل  وز  ر بیست  و سپس ظرف  این مرجع  در  واخواهی  قابل 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
م   /73 موسوی  ابوالحسن  سید  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  رئیس 

الف

دادنامه
شماره    1394/12/11 تنظیم:  یخ  تار  9409970350301853 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:941076   بایگانی  شماره    9409980350300947 ونده:  پر
9409980350300947  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند  فر واری  سبز طهمورث  اقای  خواهان:   9409970350301853 شماره  نهایی 
ـ  اصفهان  نشانی  به  جمشید  زند  فر آغچه  دارابی  مجید  آقای  وکالت  با  عبداهلل 
خیابان چهارباغ خواجو خیابان شهدای خواجو مقابل درب شمالی صدا و سیما 
فاطمه  آقای علیرضا شعربافیون خوانده:آقای  وکالت  دفتر  ذن  نبش ک شهید مو
ملک  خ   ، اصفهان  المکان(  مجهول  )فعاًل  نشانی  به  محمد  زند  فر علویجه  یمی  کر
پستی  کد  سرخ،  گل  بست  بن  ارثی،  کیان  شهید  ک  اسالمی،  انقالب  خ  شهر، 
چک   وجه  مطالبه   .2 تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه   .1 ها:  خواسته   8196617935
ونده ختم رسیدگی را  رسی محتویات پر 3. مطالبه خسارت دادرسی   دادگاه با بر

اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
عبداهلل  زند  فر واری  سبز طهمورث  اقای  دادخواست  درخصوص  دادگاه  رای 
یمی  کر فاطمه  خانم  طرفیت  به  جمشید  زند  فر آغچه  دارابی  مجید  آقای  وکالت  با 
یال وجه چک ش 277781  زند محمد دائر بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ر علویجه فر
مالحظه  با  دادگاه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  احتساب  با  ملی  بانک   93/12/4 ـ 
پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  ونوشت  ر شامل  پیوست  تقدیمی  مستندات 
نیز  خواهان  ید  در  چک  اصل  بقای  و  داشته  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  که 
ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی 
بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 و .... 
قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی خوانده را به پرداخت 
رسید  یخ سر یال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تار مبلغ 60/000/000 ر
ینه دادرسی و  یال بعنوان هز 2/605/000 ر لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ  چک 
یال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم می  مبلغ 2/080/000 ر
ینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه  نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هز
پرداخت  دولت  صندوق  حق  در  شد  خواهد  محاسبه  احکام  اجرای  توسط  که  را 
از ابالغ  وز پس  ده و ظرف بیست ر نماید رای صادره نسبت به خوانده غیابی بو
دادگاه  در  اعتراض  قابل  وز  ر بیست  و سپس ظرف  این مرجع  در  واخواهی  قابل 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   سید ابوالحسن موسوی  70/ م 

الف

دادنامه
شماره    1394/12/20 تنظیم:  یخ  تار  9409970354001921 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:941193   بایگانی  شماره    9409980359500438 ونده:  پر
جزایی   114( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   114 شعبه    9409980359500438
استکی  مهدی  آقای  شاکی:   9409970354001921 شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
  2 ط   20 پ  حمزه  ک  تاالر  خ  جی   خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  د  محمو زند  فر
زند محمد علی به نشانی شهرستان اصفهان خ جابر  متهم: خانم سپیده جعفری فر
اوراق مجعول  گردشکار:  از  استفاده   .2 1. جعل   ها:  اتهام  المکان   فعاًل مجهول 
یر مبادرت به  ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز دادگاه با توجه به محتویات پر

صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

نام  به  شاکی  امضاء  جعل  بر  مبنی  جعفری  سپیده  خانم  اتهام  خصوص  در 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه حسابداری سپیده جی پاسارگاد 
یق ارائه به اداره کل ثبت شرکتها موضوع  مورخه 91/3/7 و استفاده از آن از طر
کیفرخواست صادره از دادسرا دادگاه یا عنایت به شکایت شاکی و گزارش مرجع 
دن متهم و با توجه به  یه مورخه 93/12/3 کارشناسی و متواری بو انتظامی و نظر
ز و مسلم است فلذا دادگاه با  ونده بزه انتسابی به نامبرده محر سایر محتویات پر
استناد به ماده 536 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم را از لحاظ جعل 
یری و از لحاظ استفاده از سند مجعول نیز به تحمل  به تحمل دو سال حبس تعز
یری محکوم که در اجرای ماده 134 قانون مذکور مصوب 1392  دو سال حبس تعز
مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  باشد.  می  اجرا  قابل  اشد  مجازاتهای  از  یکی 
وز  ر این مرجع و سپس ظرف مهلت 20  ابالغ قابل واخواهی در  از  وز پس  ر بیست 

قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ مدینه  85/ م الف

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1394/09/22  شماره پر شماره دادنامه: 9409970351101490 تار
حسینعلی  اقای  خواهان:  شعبه:930624  بایگانی  شماره    9409980351100549
زند فضل اله به نشانی اصفهان، خ  یان پور فر ژ گلستان زاده با وکالت آقای امیر
یش، ط 2  خوانده: آقای حسین عالی  میرداماد ، بن بست 44، جنب ساختمان پر
پور به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه اجرت المثل اموال  2. مطالبه 
ونده ختم رسیدگی را اعالم  رسی محتویات پر اجور معوقه   گردشکار: دادگاه با بر

و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه 

زند رمضانعلی با وکالت آقای  در خصوص دعوی آقای حسینعلی گلستان زاده فر
زند ملک محمد به خواسته مطالبه  یانپور به طرفیت آقای حسین عالی پور فر امیر ژ
و    93/3/1 لغایت   92/12/1 مورخ  از  معوقه  اجور  بابت  یال  ر  70/165/720 مبلغ 
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مورخ 93/3/1 لغایت 93/6/23 و مطالبه وجوه 
خسارات  و  کارگران  بیمه  وجه  مطالبه  و  تلفن  و  گاز  و  ق  بر و  آب  مصرفی  قبوض 
مصدق  تصویر  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  که  دادرسی  ینه  هز و 
نامه مورخ 92/3/1 و تصویر قبوض پرداختی و صورتجلسه تخلیه مورخ  اجاره 
با  و عدم حضور بالوجه خوانده  اجتماعی  تامین  یه سازمان  اخطار و   93/6/22
و  ایراد  گونه  هر  از  وی  مستندات  و  خواهان  دعوی  مصونیت  و  آگهی  نشر  وصف 
به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  موثری  و  موجه  اعتراض 
استناد ماده 337 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  خوانده به پرداخت مبلغ 70/165/720 ر

ینه دادرسی و پرداخت مبلغ دو میلیون  یال بابت هز دو میلیون و یکصد و ده هزار ر
یال بابت حق الوکاله وکیل  و پانصد و بیست و پنج هزار و نهصد و شصت و دو ر
ده  بو غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق 
از  پس  و  ده  بو شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و 
وز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید  انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست ر

نظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر  زاده  152/ م الف

دادنامه
شماره    1394/09/22 تنظیم:  یخ  تار  9409970351101489 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940190   بایگانی  شماره    9409980351100174 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه    9409980351100174
صابری  گوهر  خانم  خواهان:   9409970351101489 شماره  نهایی  تصمیم 
ک  ـ  نیشابوری  عطار  خ   ـ  وین  پر خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  حسن  زند  فر نصرآبادی 
 5649612617 م   ک  ـ   8198757631 پستی  کد  ـ   56 پ  ـ  مطلبی  عباس  شهید 
علیرضا  آقایان  یت  مدیر به  پسند  گیتی  شرکت  خوانده:     09357461693 ه  ت  ـ 
چهار  ـ  اصفهان  شهرستان  ـ  اصفهان  استان  نشانی  به  وعیدی  مصطفی  و  جنتی 
یت  مدیر به  پسند  گیتی  شرکت  ـ   83 شماره  ساختمان  ـ  یعتی  شر خ  ـ  پلیس  راه 
 .2 خسارت   مطالبه   .1 ها:  خواسته  وعیدی    مصطفی  و  جنتی  علیرضا  آقایان 
رسی  بر با  دادگاه  گردشکار:  دادرسی   خسارت  مطالبه   .3  ... بابت  وجه  مطالبه 
رای صدور  به  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر  محتویات 

می نماید.
رای دادگاه

زند حسن به طرفیت شرکت  درخصوص دعوی خانم گوهر صابری نصرآبادی فر
یت آقایان علیرضا جنتی و مصطفی وعیدی به خواسته مطالبه  گیتی پسند به مدیر
د مشارکت  یال بابت سرمایه گذاری و مطالبه سو مبلغ یکصد و شصت میلیون ر
علی  کارشناس  نظر  جلب  با  حکم  صدور  تا   91/1/1 یخ  تار از  گذاری  سرمایه 
تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  یال  ر میلیون  پنجاه  به  مقوم  الحساب 
و  چک  یافت  در سند  مصدق  تصویر  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  که 
یی و عدم حضور بالوجه خوانده و مصونیت دعوی خواهان از  اسناد پرداخت وار
هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری ، دعوی خواهان را به شرح آتی وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندًا به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198، 502، 515، 519، 
522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
یال  1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ر
بابت  یال  ر پنجهزار  و  هفتاد  و  میلیون  شش  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت 
دادخواست  تقدیم  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  دادرسی  خسارات 
یعنی مورخ 94/5/8 لغایت وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم 
در خصوص خواسته خواهان مازاد بر محکوم به نظر به اینکه خواهان  می نماید. و
د را در این قسمت فعاًل مسترد داشته لذا به استناد بند الف ماده 107  خواسته خو
قانون اخیرالذکر قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای 
یخ ابالغ قابل واخواهی  وز از تار ده و ظرف بیست ر صادره در قسمت ماهوی غیابی بو
وز قابل  ده و پس از انقضای مهلت واخواهی به ظرف بیست ر در همین دادگاه بو
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد و قرار صادره نیز ظرف 
یخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان وز از تار  بیست ر

 می باشد.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده   151/ م الف
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

اولین لپ تاپ  دنیا 

گــزارش ســرویس علمــی جــام نیـــوز، بــه نقــل از  بــه 
فــردا نیــوز،  نخســتین لپ تــاپ در ســوم آوریــل ســال 
۱۹۸۱ میــادی بــا نــام Osborne ۱ پــا به بازار گذاشــت 
گذشــت ۳۵ ســال  کتــر« بــود؛ امــا بــا  و دارای ۵2 »کارا
جابه جایــی  و  حمــل  بشــر،  مهــم  دســتاورد  ایــن  از 
ــاپ  ــا نخســتین لپ ت نمونه هــای فعلــی در مقایســه ب

ــت. ــان تر  اس ــیار آس ــده، بس ــاخته ش س
وزن  گــرم  و۷۰۰  کیلــو    ۱۰ تــاپ  لــپ  نخســتین   
داشــت و جابه جایــی آن بســیار دشــوار و حجیــم و 
اینکــه  ضمــن  بــود؛   »Lee Felsenstein« آن  طــراح 
از  ع  نــو اولیــن  متفکــر  مغــز  کــه  کــی«  »آلــن  دکتــر 
ح بــود، بــه عنــوان یکــی از  رایانه هــای شــخصی مطــر
تاثیرگذارتریــن چهره هــا در ایــن صنعــت بــه حســاب 
مــی آمــد و نخســتین لپ تــاپ نیــز بــا الهــام از ایــده 

شــد.   ســاخته  وی 
همچنیــن بعــد از طراحــی نخســتین لپ تــاپ قابــل 
حمــل، شــرکت اپــل در ســال ۱۹۸۹ میــادی تصمیــم 
بــه ســاخت اولیــن لپ تــاپ مجهــز بــه سیســتم عامــل 
کیلوگــرم و صفحــه نمایــش بــزرگ  »مــک« بــه وزن 2 

کــرد.
 

که غذایتان  چنگالی 
را طعم دار می کند

کم نمــک یــا بــدون  نمــک،   بــرای افــراد دارای رژیم هــای 
کام  کــه طعــم نمــک را بــه  چنگالــی اختــراع شــده اســت 
»نیکــی  روزنامــه  گــزارش  بــه  می کنــد.  تداعــی  آن هــا 
ژاپنــی  محققــان   ،)Nikkei Technology(»تکنولــوژی
ایــن چنــگال »طعم دهنــده  از  نمونــه پیش ســازی شــده 
آزمایشــگاه  در  را   )electric flavoring fork(»برقــی

ســاختند. ژاپــن  »توکیــو«  دانشــگاه  در  »رکیموتــو« 
»هیرومــی  توســط  کــه  طعــم دار«  »چنــگال  ایــن 
کامــورا«)Hiromi Nakamura( طراحــی شــده، دســته ای  نا
ــا  ــدد ب ــارژ مج ــت ش ــا قابلی ــری ب ــک بات ــه درون آن ی ک دارد 

اســت. شــده  تعبیــه  الکتریکــی  جریــان 
قــرار  خــود  زبــان  روی  را  چنــگال  ســر  کاربــر  کــه  زمانــی 
کــه روی دســته چنــگال قــرار  می دهــد، بایــد دکمــه ای را 
ــان الکتریکــی  ــا یکــی از ســه ســطح جری ــار دهــد ت دارد، فش
کــه بــه ایــن ترتیــب درجــات مختلــف  بــه زبــان منتقــل شــود 
کام فــرد شبیه ســازی می شــود. بــر اســاس ایــن  شــوری در 
گــزارش، ادویه هایــی ماننــد فلفــل و ســیر بــه چنــگال کمــک 
می کنــد تــا نمکی بــودن را بــه جــای طعــم شــوری یــا مــزه فلــز 

کنــد.  کاربــر تداعــی  بــرای 
نمونــه پیش ســاخته ایــن چنــگال ضــد آب نیســت و بــا 
هزینــه  البتــه  کــه  شــده  ســاخته  دالر   18 از  کمتــر  هزینــه 
چنــگال در آن لحــاظ نشــده اســت؛ باتــری ایــن دســتگاه تــا 

6 ســاعت قابــل اســتفاده اســت.
کامــورا« نشــان داده انــرژی   ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه »نا
الکتریکــی می توانــد طعــم شــوری و شــیرینی را شبیه ســازی 
کاربــرد انــرژی الکتریکــی  کنــد.وی در ســال 2012 مقالــه 
ــر مزه هــا را در نشســت »تعامــل انســان  ــرای تأثیرگــذاری ب ب
کــرد و نســخه اولیــه ایــن چنــگال  رایانــه« در تگــزاس ارایــه 
انــدازه  فعلــی  نســخه  بــود.  کــرده  معرفــی  آن جــا  در  را 
کوچک تــری دارد و 6 ســال بــرای تولیــد آن تــاش شــده 

اســت.

استفاده ایرانیان 
از اینترنت شرطی

در  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  برنامه ریــزی  شــورای 
از  صیانــت  و  امنیــت  تامیــن  شــاخص  تحقــق  بــا  ارتبــاط 
شــبکه های  در  اجتماعــی  و  فــردی  حریم هــای  و  حقــوق 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، برنامــه خــود را در قالــب 
یکــی از اهــداف برنامــه ششــم توســعه بــه ســازمان مدیریت و 

کــرده اســت. کشــور اعــام  برنامه ریــزی 
تــا  گرفتــه،  صــورت  برنامه ریزی هــای  طبــق  اســت  قــرار 
بــه صــورت صددرصــدی  ایــن شــاخص  پایــان ســال ۹۹ 
ایــن  بــه  دســتیابی  بــرای  راهبــرد  چهــار  شــود.  محقــق 
بــه  و  تولیــد  و  توســعه  تحقیــق،  قبیــل  از  کلــی  هــدف 
ــه  گرفت ــر  ــبکه در نظ ــت ش ــی امنی ــوالت بوم ــری محص  کارگی

شده است. 
شــبکه های  خروجــی  و  ورودی  دروازه هــای  بــر  تســلط 
کشــور، مشــارکت اپراتورهــای  ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات 
ــه الیه هــای  دسترســی و توزیــع صیانــت اجتماعــی شــبکه ب
گــذر از IPv4 بــه IPv6 بــا قابلیــت اصالت ســنجی  دسترســی، 
و ارتقــای قابلیت هــای امنیتــی شــبکه های ICT همزمــان با 
توســعه شــبکه نیــز، بخــش دیگــری از راهبردهــای در نظــر 
ــده  ــال آین ــج س ــا پن ــار ت ــن معی ــق ای ــرای تحق ــده ب ــه ش گرفت

هســتند.
ســاالنه  گرفتــه  صــورت  برنامه ریــزی  طبــق  اســت  قــرار 
ایــن  از  صددرصــد  نهایتــا  و   ۸۰  ،6۰  ،4۰  ،2۰ ترتیــب  بــه 
پــروژه طــی پنــج ســال اجرایــی شــود. دولــت پیش بینــی 
برنامــه  از  بنــد  ایــن  کامــل  پیاده ســازی  بــرای  کــه  کــرده 
اعتبــار  ریــال  میلیــارد   ۱۰۵۰۰ بــه  مجموعــا   توســعه ای 

نیاز دارد.
جهانگــرد،  نصــراهلل  گذشــته،  نیــم  و  ســال  یــک  حــدود 
نشســت  در  ایــران،  اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  رییــس 
معاونــت  ســوی  از  کــه  الکترونیــک  دولــت  تخصصــی 
توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ریاســت جمهــوری برگــزار 
فضــای  در  بدانــد  بایــد  کمیــت  حا اینکــه  بیــان  بــا  شــد، 
کجــا  در  و  شــهروندی  چــه  بــه  سرویســی  چــه  مجــازی 
کــرد: از ایــن رو قــرار اســت تمــاس  ارایــه می شــود، اظهــار 
 بــدون شناســه روشــن )آی دی( در شــبکه ملــی اطاعــات 

سرویس نگیرد.

دانش و فناوری

دختران و پسران کاشان 
در دام بازیگر قالبی سینما

کــه بــا سوء اســتفاده از نــام بازیگران  مــرد هــزار چهــره کاشــان 
اقــدام بــه کاهبــرداری می کرد، دســتگیر شــد.

کاهبــرداری فــردی  کســب خبــری مبنــی بــر  بــه دنبــال 
افــراد  و  دولتــی  اداره هــای  مســئوالن  عنــوان  جعــل  بــا 
ــده در  ــه ایــن پرون ــژه ب صاحب نفــوذ، موضــوع رســیدگی وی
کاشــان  گاهــی فرماندهــی  گاهــان پلیــس آ کارآ کار  دســتور 

گرفــت. قــرار 
کــه  کــه ایــن فــرد  در بررســی هــای بیشــتر مشــخص شــد 
بــا جعــل  اســت،  دار  ســابقه  و  ای  کاهبــرداران حرفــه  از 
گزینــش، بازیگــر  چندیــن  عنــوان رســمی از جملــه مســئول 
گــروه فیلمبــرداری ســریال قمربنــی هاشــم  ســینما، مدیــر 
اداره هــای  از  یکــی  مامــور  تلویزیــون،  بازیگــران  از  یکــی 
اســتان مرکــزی، مدیــر عالــی رتبــه یکــی از اداره هــای اســتان 
اســتان های  ســطح  در  دیگــر  عنــوان  چندیــن  و  فــارس 
کاهبــرداری می کنــد.  اصفهــان، مرکــزی و فــارس از مــردم 
تخصصــی  اقدامــات  و  علمــی  تحقیقــات  بــا  ســرانجام 
پلیســی، هویــت فــرد مذکــور بــه دســت آمــد و طــی یــک 
کــه  عملیــات ضربتــی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در حالــی 
کاشــان  کســبه در بــازار  کاهبــرداری از یکــی از  قصــد انجــام 
گاه  کارآ و دســتگیر شــد. ســرهنگ  داشــت، شناســایی  را 
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  پورغامحســین،  مهــدی 
ــل  ــا دالی ــه ب ــس از مواجه ــم پ ــه مته ــان اینک ــا بی ــان، ب کاش
کاهبــرداری یــک میلیــارد  و مســتندات پلیــس، بــه انجــام 
ریالــی از مــردم بــا سوء اســتفاده از عناویــن افــراد صاحــب 
گفــت:  کــرد،  اعتــراف  مختلــف  اســتان های  در  نفــوذ 
شــیراز شــهرهای  از  مالباختــگان  از  نفــر  چهــار  کنــون   تــا 

کاشــان شناســایی شــدند و تــاش بــرای  ک و  اصفهــان، ارا
شناســایی ســایر مالباختــگان ادامــه دارد. وی از کســانی که 
بــه ایــن شــیوه از آنــان کاهبــرداری شــده، خواســت تــا بــرای 
گاهی  پیگیــری پرونــده خــود و شناســایی متهــم به پلیــس آ

فرماندهــی انتظامــی شهرســتان کاشــان مراجعــه کننــد. رکنــا

 اخاذی دختری 
با انتشار تصاویر مستهجن از خود

ــوان  ــس عن ــه پلی ــه ب ــا مراجع ــی ب ــر جوان ــل دخت ــدی قب چن
کــرد: افــرادی بــا سوء اســتفاده از تصاویــر خصوصــی مــن 
در شــبکه اجتماعــی تلگــرام، قصــد دارنــد بــه زور مــرا بــه 
ــد  کرده ان ــد  محــل قــرار ماقــات حضــوری بکشــانند و تهدی
کــه بــه خواســته آن هــا توجــه نکنــم، تصاویــرم  در صورتــی 
کیمیــای وطــن، در  گــزارش  کــرد. بــه  را منتشــر خواهنــد 
شــدند  عمــل  وارد  گاهــان  کارآ شــکایت  ایــن  اعــام  پــی 
و بــه صــورت پوششــی محــل قــرار صــوری دختــر مذکــور 
گرفتنــد.   وی  را زیرنظــر  ادعــای وی  مــورد  بــا 2 جــوان 
کارگــر  گاهــان 2 جــوان  کارآ کــه  کــرد: طولــی نکشــید  اضافــه 
ــود و  ــی ب کــه یکــی از آن هــا تبعــه خارج کردنــد  را دســتگیر 
کار مــی  دیگــری باحقــوق اندکــی در یــک مرکــز پــرورش دام 
کــرد.  ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در ادامــه تشــریح ماجــرای 
کــرد: 2 متهــم مذکــور پــس از انتقال به  ایــن پرونــده تصریــح 
گرفتنــد؛  مرکــز پلیــس مــورد بازجویی هــای تخصصــی قــرار 
کــه 2 جــوان  بــود  آن  بیانگــر  بررســی های مقدماتــی  امــا 
مذکــور اهــل اخــاذی یــا برقــراری روابــط نامشــروع نیســتند؛ 
گــروه  بلکــه خودشــان نیــز بــا تصاویــر موجــود در یکــی از 
هــای اجتماعــی اغفــال شــده اند. ســرهنگ جهانشــیری 
کــرد: بــه همیــن دلیــل موضــوع ایــن پرونــده  خاطرنشــان 
گاهــان بــا بررســی دقیــق پیامک هــای  کارآ حســاس تر شــد و 
ارســالی از ســوی دختــر جــوان بــه ســرنخ هایــی رســیدند 
کی پرونــده ابتــدا و بــدون هیچ گونــه  کــه نشــان مــی داد شــا
ــا متهمــان، تصاویــر زننــده و غیراخاقــی خــود را  آشــنایی ب
کــرده اســت و بدیــن ترتیــب بــا اغفــال  در  تلگــرام منتشــر 
امــا چــون  کنــد؛  اخــاذی  آنــان  از  متهمــان قصــد داشــته 
ح نقشــه  کافــی نداشــته اند، بــا طــر 2 جــوان مذکــور پــول 
کشــاندن پلیــس بــه ماجــرای خافــکاری هــای  شــکایت و 
اعــام  و  بــرادرش   2 همدســتی  بــا  داشــت  ســعی  خــود، 
گذشــت در پرونــده شــکایت خــود مبالغــی را از آنــان دریافــت 
اطاعــات  تبــادل  و  تولیــد  فضــای  پلیــس  رییــس  کنــد.  
خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا بــه دســت آمــدن 
کــرد  اطاعــات مذکــور، مســیر تحقیقــات ایــن پرونــده تغییــر 
کــه  گرفــت، افــزود: جوانــی  کی در جایــگاه متهــم قــرار  و شــا
کــرد:  ــود در بازجویــی هــا عنــوان  ــز پــرورش دام ب ــر مرک کارگ
گوشــی های پیشــرفته  بــه خاطــر اینکــه برخــی از دوســتانم 
کــردن مقــداری از حقوقــم  داشــتند، مــن هــم بــا پــس انــداز 
ــی  ــزد یک ــدم و ن ــمند خری ــن هوش ــی تلف گوش ــتگاه  ــک دس ی
کــه تبعــه خارجــی اســت، رفتــم. ســپس بــه  از دوســتانم 
گروه هــای تلگــرام عضــو شــدم تــا  پیشــنهاد او در برخــی از 
ــر جوانــی عکس هــای  اینکــه قبــل از تعطیــات عیــد، دخت
کــرد و قصــد  گــروه منتشــر  زننــده و خصوصــی خــود را در 
کــرد تــا یکدیگــر را   آشــنایی بــا مــرا داشــت. او اصــرار مــی 
کــه نمی دانســتم همــه این هــا  کنیــم. مــن هــم  ماقــات 
بــه محــل  بــه همــراه دوســتم  نیســت،  بیــش  نقشــه ای 
مــورد ادعــای او رفتیــم؛ امــا در واقــع مــا در آن مــکان قصــد 
کــه توســط پلیــس  ــو را داشــتیم  ــرای ســال ن ــد لبــاس ب خری
کــرد:  دســتگیر شــدیم. ســرهنگ جــواد جهانشــیری اضافــه 
تحقیقــات غیرمحســوس پلیــس در دیگــر گروه های شــبکه 
هــای اجتماعــی نیــز بیانگــر آن بــود که  دختر مذکــور تصاویر 
ــا ورود  ــرده اســت و ب ک گروه هــا هــم منتشــر  خــود را در ایــن 
بــه محیــط هــای خصوصــی افــراد و تحریــک اعضــای ایــن 
گروه هــا، ســعی داشــته افــراد دیگــری را نیــز ســر قرارهــای 
صــوری بکشــاند. در بازجویــی از دختــر مذکور و بررســی های 
پلیــس مشــخص شــد 2 بــرادر معتــاد و ســابقه دار ایــن دختــر 
نیــز در ماجــرای اخاذی هــای وی نقــش دارنــد و پول هایــی 
را کــه از ایــن طریــق بــه دســت مــی آورنــد، بیــن خــود تقســیم 
کــه بــا صــدور دســتوری از ســوی  گونــه بــود  کننــد.  ایــن  مــی 
مقــام قضایــی، 2 بــرادر 2۳  و 2۵ســاله وی نیــز دســتگیر 
شــدند و بازجویــی هــا نشــان داد آن هــا اعضــای یــک بانــد 
اخــاذی در شــبکه های اجتماعــی هســتند و ســوابق دیگری 

ــد. منبــع: روزنامــه خراســان ــا دارن ــز در پلیــس فت نی

حوادث

کــه از شــامپانزه های غــرب آفریقــا برداشــته شــده  فیلم هایــی 
آن هــا را در حــال پرتــاب ســنگ بــه درون ســوراخ های درختــان 

ــراز رفتــاری عجیــب نشــان می دهنــد. و اب
کــه   ایــن جانــوران در ایــن مناســک از اشــیا نــه بــه عنــوان ابــزار 

بــه عنــوان بخشــی از مناســک آیینــی اســتفاده می کننــد.
کهویــی، پژوهشــگر از دانشــگاه هومبولــت برلیــن می گویــد   الرا 
کــه »هرگــز شــاهد چنیــن صحنــه ای« نبــوده و مشــاهده ایــن 

کــرده اســت. صحنــه مــو را بــر تنــش ســیخ 
کنــد تــا بفهمنــد  کمــک  کشــف می توانــد بــه دانشــمندان   ایــن 
کــه آیین هــای دینــی در انســان ها از چــه زمانــی آغــاز شــده و 
چگونــه تکامــل یافتــه اســت. رفتــار شــامپانزه ها شــباهت زیادی 
قبایــل  می زننــد  حــدس  دانشــمندان  کــه  دارد  رفتــاری  بــه 

انســان بــدوی از خــود نشــان می داده انــد.
کــه دربــاره ایــن رفتــار شــامپانزه ها نوشــته   در خاصــه مقالــه ای 
شــده، آمــده اســت: »ایــن مقالــه دربرگیرنــده اولیــن مشــاهدات 
ابــزار  از  منفــرد  شــامپانزه های  اســتفاده  از  شــده  ثبــت  مکــرر 

ســنگی بــرای اســتفاده ای غیــر از اســتخراج غذاســت.
نمایــش رفتــار آیینی شــده و تجمــع مصنوعــات در محل هایــی 
پرتــاب  بــه  جمعــی  صــورت  بــه  آن هــا  در  شــامپانزه ها  کــه 
ســنگ مبــادرت می کننــد، می توانــد در تفســیر منشــأ پیدایــش 
زیارتگاه هــای ســنگی باســتانی و مکان هــای آیینــی یاری گــر 

باشــد.«
کــه  ایــن لحــاظ جالــب اســت  از  بــه خصــوص  کشــف  ایــن   
ــنگ  ــدس س ــان مق ــراف درخت ــز اط ــی نی ــای غرب ــان آفریق بومی
کــه دربــاره  گفتــه پژوهشــگران بــه آنچــه  کــه بــه  جمــع می کننــد 

کشــف شــده، بســیار شــبیه اســت. شــامپانزه ها 

کشف یک نکته عجیب 
در زندگی شامپانزه ها

وضعیت آب و هوا

گفــت: ناخن هــا  کت، متخصــص پوســت و مــو  ــر ســا دکت
کــه در آن هــا  یکــی از ضمایــم پوســت هســتند و تغییراتــی 
بــه  اســت؛  پوســت  تغییــرات  از  تابعــی  می دهــد،  خ  ر
گاهــی ناخن هــا رنگ هــای مختلفــی پیــدا کــه   صورتــی 

 می کنند. 
لکه هــای  ناخن هــا،  تغییــرات  تریــن  شــایع  از  یکــی 
کــه علــت ایجــاد آن اختــا ل در  کوچــک ســفیدی اســت 
کلســیم یــا امــاح  کمبــود  مســیر رشــد ناخن هاســت و از 
ــود  ــد ب ــده نخواه ــده و نگران کنن ــود نیام ــه وج ــری ب دیگ

و خــود بــه خــود از بیــن می رونــد.
ــه  ــن ب ــه ناخ ــت صفح ــن اس ــی ممک گاه ــه داد:   وی ادام
ــوط  ــی مرب کل ــر  ــن تغیی ــه ای ک ــود  ــفید ش ــل س کام ــورت  ص
اســت  ناخــن  چ  قــار نظیــر  پوســتی  بیماری هــای  بــه 
تــا  گرفتــه می شــود  آزمایــش  فــرد  از  ایــن حالــت  کــه در 
چ ناخــن، رونــد درمــان شــروع  در صــورت ابتــا بــه قــار

 شود.
ــار داشــت:  ــن اظه ــگ ناخ ــر رن ــوص تغیی کت در خص ــا  س
ع  ــو ــن موض ــه ای ک ــد  ــبز درمی آی ــگ س ــه رن ــن ب ــی ناخ گاه
ناخن هــای مصنوعــی  از  مواقــع  کــه خیلــی  افــرادی  در 
گــر  ا اســتفاده می کننــد، مشــاهده می شــود. همچنیــن  
از  ناشــی  آیــد،  وجــود  بــه  ناخن هــا  در  زرد  رنــگ  تغییــر 

روی  اســت  ممکــن  کــه  اســت  دیگــری  مــواد  یــا  ک  ال
ضخیــم ناخن هــا  حالــت  ایــن  در  کــه  باشــد   ناخــن 

 می شوند.
 وی در خصــوص مهم تریــن تغییــر رنــگ ناخن هــا بیــان 
کــرد: تغییــر رنــگ ناخن هــا بــه رنــگ ســیاه بســیار حایــز 
گاهــی در اثــر وارد شــدن ضربــه یــا صدمــه  اهمیــت اســت و 
خونریــزی  بــه  منجــر  و  می شــود  ایجــاد  ناخن هــا  بــه 
کــه پــس  از مدتــی بــا رشــد  زیــر صفحــه  ناخــن می شــود 
ــاز می گردنــد. ــاره بــه حالــت طبیعــی خــود ب ناخن هــا دوب

رنــگ ســیاه ناخــن  گاهــی تغییــر  افــزود:  کت   دکتــر ســا
نوارهــای  و  بکشــد  طــول  مدت هــا  اســت  ممکــن 
کــه  شــود  ایجــاد  ناخــن  صفحــه   در  رنگــی  مشــکی 

ناخن هــا  تخریــب  و  شــکل  تغییــر  باعــث  نتیجــه  در 
پزشــک  بــه  بایــد  حتمــا  مواقــع  ایــن  در  شــود؛ 
ســیاه  لکه هــای  چــون  شــود؛  مراجعــه  متخصــص 
مانــوم  و  ناخــن  ســرطان  بــرای  دلیلــی  اســت   ممکــن 

باشد.
ــا آب  ــاد در تمــاس ب ــر زی گ ــراد ا ــرد: اف ک  وی خاطــر نشــان 

کننــد.  هســتند، بایــد از دســتکش اســتفاده 
گــر ناخن هــای خشــک دارنــد ســعی در مرطــوب نگــه  ا
بلنــد  زیــاد  را  خــود  ناخن هــای  کننــد؛  آن هــا  داشــتن 
نکننــد؛ چــون رشــد ناخن هــا صدمــه بــه آن هــا را افزایــش 
گونــه تغییــر رنــگ  می دهــد و نیــز در صــورت مشــاهده هــر 

کننــد. بــه پزشــک متخصــص مراجعــه 

 بدنتان سالم یا بیمار 
فقط با رنگ ناخنتان بفهمید
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 ابری

حضــرت رســول)ص( می فرماینــد: مــاه رجــب ویــژه 
مــاه  ایــن  در  اســت.  مغفــرت  مخصــوص  و  آمــرزش 
خداونــد اولیــا و محبانــش را مــی آمــرزد، توبــه  آنــان را 

می رهانــد. دشمنانشــان  از  و  می پذیــرد 
ــه  ک ــت  ــی اس ــت و ماه ــت و امام ــاه والی ــب، م ــاه رج  م
گســترده الهــی بــر بندگانــش جــاری می شــود.  رحمــت 

رســول خــدا)ص( در ایــن خصــوص می فرمایــد:
گاه باشــید! مــاه رجــب و مــاه شــعبان دو مــاه مــن  آ
هــر  باشــید  گاه  آ امتــم.  مــاه  رمضــان  مــاه  و  هســتند 
ــا ایمــان و اخــاص روزه  ــاه رجــب را ب ــه یــک روز از م ک
می شــود  الهــی  بــزرگ  رضــوان  مســتوجب  بگیــرد، 
را  خداونــد  خشــم  بی گمــان  روز  آن  در  روزه اش  و 
روی  بــر  را  خ  دوز درهــای  از  دری  و  فرومی نشــاند 
گســتره زمیــن، زر بــه  گــر بــه انــدازه  خویــش می بنــدد و ا
ــاداش  ــر از روزه اش نخواهــد بــود و پ او داده شــود، برت
قابــل مقایســه  بــا حســنات دنیــوی  روزه هرگــز  ایــن 
و  باشــد  داشــته  اخــاص  بایــد  اینکــه  جــز  نیســت؛ 
ــرای تقــرب بــه خــدای عزوجــل انجــام داده باشــد و  ب
همانــا شــب هنگام، ده دعایــش مــورد اســتجابت قــرار 

می گیــرد.
در روایــت دیگــری از رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و 
ــعبان  ــهر اهلل و ش ــب ش ــود: رج ــه فرم ک ــده  ــل ش ــه نق آل
مــاه  رجــب،  مــاه  امتــي.  شــهر  رمضــان  و  شــهري 
خداســت و مــاه شــعبان، مــاه مــن و مــاه رمضــان، مــاه 

امــت مــن اســت.
تمــام  کــه  هــر  فرمودنــد:  ســپس  کــرم)ص(  ا پیامبــر 
ایــن مــاه را روزه بــدارد، ســه چیــز از خدایــش دریافــت 

می کنــد:
گذشته اش گناهان  1 - آمرزش برای تمام 

2 - مصونیتی برای باقی مانده از عمرش
3 - ایمنی از تشنگی روز قیامت

کــه حضــرت رســول  از امــام صــادق)ع( روایــت اســت 
کــرم) ص( فرمــود: مــاه رجــب، مــاه اســتغفار امــت مــن  ا
کنیــد  اســت؛ پــس در ایــن مــاه بســیار طلــب آمــرزش 
ــان اســت و رجــب را »أصــب«  کــه خــدا آمرزنــده و مهرب
کــه رحمــت خــدا در ایــن مــاه بــر امــت  می  گوینــد، زیــرا 
بگوییــد:  بســیار  پــس  می شــود.  ریختــه  بســیار  مــن 

ْوَبــَة«. ُلُه الّتَ
َ
ْســأ

َ
ْســَتْغِفُر اهلَل َو أ

َ
»أ

اعمال مشترک ماه رجب:
روزه:

امــام صــادق)ع( فرمــود: حضــرت نــوح)ع(در روز اول 
کشــتی شــد و بــه همراهــان دســتور  مــاه رجــب ســوار بــر 
ایــن  کــه  هــر  فرمــود  و  بگیرنــد  روزه  را  روز  ایــن  داد، 
او دور  از  یــک ســال  آتــش جهنــم  بــدارد،  را روزه  روز 
کــه هفــت روز از ایــن مــاه را روزه بــدارد،  کســی  شــود و 
گــر هشــت  ا و  شــود  بســته  او  بــر  هفــت درب جهنــم 
روز روزه بــدارد، هشــت درب بهشــت بــه روی او بــاز 
کــه پانــزده روز روزه بــدارد، خداونــد  کســی  می شــود و 
کــه بیشــتر از ایــن  کســی  کنــد و  حوایــج او را بــرآورده 
عنایــت  او  بــه  افــزون  خداونــد  بگیــرد،  روزه   مقــدار 

کند.
اعمال شب و روز اول ماه رجب

شــب اول مــاه رجــب، شــب شــریفی اســت و در آن چنــد 
عمــل وارد شــده اســت:

1- وقتی هال ماه دیده شدT فرد بگوید:
َو  ــاَمِة  الّسَ َو  یَمــاِن  ِ

ْ
ال َو  ْمــِن 

َ ْ
ِبال َعَلْیَنــا  ــُه 

َ
ِهّل

َ
أ ُهــّمَ 

َ
»الّل

.»
َ

َجــّل َو  َعــّزَ  اهلُل  ــَک  َرّبُ َو  ــی  َرّبِ ْســاِم  ِ
ْ

ال
و از حضــرت رســول صلــی اهلل علیــه و آلــه منقــول اســت 
ُهــّمَ 

َ
کــه چــون هــال رجــب را می  دیــد می  گفــت: »الّل

ْغَنــا َشــْهَر َرَمَضــاَن  َبــاِرْک َلَنــا ِفــی َرَجــٍب َو َشــْعَباَن َو َبّلِ
ــّضِ  ــاِن َو َغ َس ــِظ الّلِ ــاِم َو ِحْف ــاِم َو اْلِقَی َی ــی الّصِ ــا َعَل ِعّنَ

َ
َو أ

ــَش«. َع َو اْلَعَط ــو ــُه اْلُج ــا ِمْن َن
َ

ــْل َحّظ ــِر َوال َتْجَع اْلَبَص

فرموده انــد:  کــرم)ص(  ا رســول  2- غســل: حضــرت 
کــس مــاه رجــب را درک و اول و وســط و آخــر آن  هــر 
ک می شــود  پــا گناهــان خــود  از  کنــد،  را غســل  مــاه 

کــه از مــادر متولــد شــده اســت. ماننــد روزى 
3- زیارت امام حسین علیه السام 

تــا  4- بعــد از نمــاز مغــرب بیســت رکعــت، یعنــی 10 
گــزارده شــود تــا خــود، اهــل، مــال و  دو رکعتــی نمــاز 
اوالدش محفــوظ بمانــد و از عــذاب قبــر در پنــاه باشــد.

گــزارده شــود  5- بعــد از نمــاز عشــاء دو رکعــت نمــاز 
نحــو: بدیــن 

مرتبــه  یــک  ح«  نشــر »ألــم  و  اول »حمــد«  رکعــت  در 
و  »حمــد«  دوم  رکعــت  در  و  مرتبــه  ســه  »توحیــد«  و 
خوانــده  »معوذتیــن«  و  »توحیــد«  و  ح«  نشــر »ألــم 
اهلُل«  إال  إَلــَه  »ال  مرتبــه  ســی  ســام،  از  پــس  و  شــود 
ــی  ــق تعال ــا ح ــتد ت ــوات بفرس ــه صل ــی مرتب ــد و س بگوی
کــه از مــادر متولــد   گناهــان او را بیامــرزد ماننــد روزى 

شده است.
ــه  ک ــاه رجــب بســیار اســت  ــت روزه م ــات در فضیل روای
کســب فیــض بیشــتر  عاقه منــدان می تواننــد بــرای 
عبــاس  شــیخ  »مفاتیح الجنــان«  شــریف  کتــاب  بــه 

کننــد. قمــی)ره( مراجعــه 

اعمال و فضیلت ماه رجب

انگورستان ملک اصفهان - ایسنا

چگونه در یک شب 600 هزار نفر 
در آتش سوختند؛

حقوق بشر به سبک غربی ها
 در حملــه نظامــی اســتراتژیک بــه شــهر درســدن آلمــان
ــی دوم، ۱۳۰۰ بمــب- ــی جنــگ جهان ــای پایان در روزه

 افکــن نیــروی هوایــی بریتانیــا و ایــاالت متحــده، بیــش 
از ۳۹۰۰ تــن بمــب و مــواد آتــش  زا را بــر روی شــهر رهــا 

ــوختند.  ــش س ــده در آت ــر زنده زن ــزار نف ــد و 6۰۰ ه کردن
ــان  ــردم آلم ــردن م ک ــود  ــن، ناب ــای متفقی ــدف نیروه ه
فوریــه  در ۱۳  بــود.  ک ترین شــکل ممکــن  ترســنا بــه 
دیویــد  درســدن،  ویرانــی  از  بعــد  ســال   4۵  ۱۹۹۰
ســخنرانی  بــه  درســدن  فرهنــگ  کاخ  در  ایروینــگ 
پرداخــت. ایروینــگ در ســخنرانی خــود بــه جملــه ای 
»نمی خواهــم  کــرد:  اشــاره  چرچیــل  از  مشــهور 
کــردن اهــداف بــا اهمیــت  دربــاره چگونگــی نابــود 
مــن  دهیــد.  پیشــنهاد  مــن  بــه  درســدن  اطــراف 
چگونگــی  دربــاره  می خواهــم  پیشــنهاد هایی 
کــه از برســاو  کــردن 600 هــزار پناهنــده ای  کبــاب 
کــردن آلمان هــا  کبــاب  بــه درســدن آمده انــد.« امــا 
بعــد  روز  صبــح  در  وی  نبــود.  کافــی  چرچیــل  بــرای 
کــه  داد  دســتور  ســبک  هواپیماهــای  بــه  بمبــاران  از 
ــه  ــب ب ــه ال ــدگان بمباران هــا را در ســاحل رودخان بازمان
رگبــار ببندنــد. ایــن دســتور چرچیــل در راســتای تحقــق 
 بخشــیدن بــه برنامــه پیشــنهاد شــده از ســوی مورگنتــا

کــرده  وزیــر خزانــه داری روزولــت بــود. وی پیشــنهاد 
کــردن از اینکــه آلمــان  کــه بــرای اطمینــان حاصــل  بــود 
گونــه ای  دیگــر هیچــگاه قــدرت نیابــد، می بایســت بــه 
کشــور تکه تکــه و  کــه ایــن  کــرد  کشــور حملــه  بــه ایــن 
منــزوی شــود و بــرای همیشــه از لحــاظ صنعتــی فلــج 

ــد. مشــرق بمان

عکس نوشت


