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نهادینه سازی 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی

اقتصــاد  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار  ایــن  بــر  ملــی  عــزم  کنــون  ا
مقاومتــی پــا بگیــرد و از تهدیدهــای دشــمن و تحریم هایــی 
اقتصــادی  بــه شــکوفایی  اســت  کــرده  اعمــال  کــه ظالمانــه 
کــه ظرفیــت و تــوان آن وجــود دارد، برســیم. پــر واضــح اســت 
کــه دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتــی، نیازمنــد بسترســازی و 
نیابــد  تحقــق  گــر  ا کــه  اســت  زمینه هایــی  و  شــرایط  ایجــاد 
جامعــه  در  مقاومتــی  اقتصــاد  کــه  داشــت  امیــد  نمی تــوان 
کــه اقتصــاد مقاومتــی بــر  گیــرد. از مهــم تریــن عواملــی  شــکل 
کــه بــه  گیــرد، بینــش و نگرشــی اســت  بنیــاد آن شــکل مــی 
ــت.  ح اس ــر ــانی مط ــای انس ــت ه ــه فعالی ــور محرک ــوان موت عن
کــه ســبک زندگــی  مــا دارای فرهنــگ اســامی هســتیم و بایــد 
اســامی داشــته باشــیم و ایــن ســبک، امــکان تحقــق اقتصــاد 
کنــد. ایــن بینــش هــا، نگــرش هــا و  مقاومتــی را فراهــم مــی 
و  نیــز جهــت  و  زندگــی  کــه ســبک  اســت  انســانی  باورهــای 
بنابرایــن  کنــد.  مــی  تعییــن  را  بشــر  تحــرکات  میــزان   حتــی 
دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتــی متکــی بــه بــاور وجــود توانایــی 
کســی  گــر  در خــود در برابــر تحــرکات دشــمن ســلطه گر اســت. ا
کــه مــی توانــد بــر ســرپای خــود بایســتد و در  بــاور نداشــته باشــد 
ــا جامعــه ای  ــه نیازهــای خــود پاســخ دهــد ی همــه جنبــه هــا ب
بــرای  تحرکاتــی  توانــد  نمــی  نــدارد،  را  بــاوری  چنیــن  کــه 
مــا  خودکفایــی و اســتقال اقتصــادی داشــته باشــد و ملــت 
می توانــد و ایــن خــود بــاوری را در پیــروزی انقــاب اســامی 
گذاشــت و بــا پــا فشــاری امــام)ره( و مقتــدای خــود  بــه نمایــش 
از شــرایط ازخودباختگــی بــه خودبــاوری رســید و ایــن بــا تغییــر 
کردنــد، اتفــاق افتــاد و  کــه آن امــام بزرگــوار ایجــاد  نگرشــی 
کــه امــروز در عرصــه هــای مختلــف علــم  پیشــرفت هایــی را 
و فنــاوری شــاهد هســتیم و در بعضــی از رده هــای تک رقمــی 

ــا قــرار داریــم... دنی
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نهادینه سازی 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی       

ادامه از صفحه یک: 
ــه در  ک ــت  ــی اس ــس مل ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم ــل خودب حاص
انقــاب اســامی بــه وجــود آمــد. آن موقــع همــه بــه ایــن 
کــه دشــمن مســتکبر تــاش می کنــد راه  بــاور رســیده بودنــد 
نفــوذی یافتــه و دوبــاره  وارد شــود و ملــت را بــه بنــد بکشــد 
کــرد و شکســت داد تــا  کــه خودبــاوری ملــت او را مأیــوس 
کــه حتــی بــا جنگــی هشــت ســاله نتوانســت برگــردد  آنجایــی 
و از آن روز و بــا پایــان جنــگ تحمیلــی، راه هــای دیگــری 
را آزمــود و همچنــان در فکــر بــوده و  خواهــد بــود. آنچــه 
کــه  گــر جامعــه ای بــاور نداشــته باشــد  مهــم اســت اینکــه ا
دشــمنانی ســلطه گر بــر آن هســتند تاجامعــه را نابــود ســازند 
هرگــز اقتصــاد مقاومتــی بــرای رهایــی از فشــارهای دشــمنان 
گرفــت و امــروز بــا پیمــودن راه هــای ســخت  شــکل نخواهــد 
و آزمــودن دشــمن در برجــام و رفتــار خصمانــه او در پــس 
همچنــان   ســلطه گر  دشــمنان  کــه  نگــرش  ایــن  برجــام، 
بــرای نابــودی و تحقیــر و تضعیــف در فکــر و خیــال هســتند  
بــه وجــود آمــده و راه بــرای ورود در اقتصــاد مقاومتــی همــوار 
کتــور  ــده و زمینــه هــای الزم ایجــاد شــده اســت و دو فا گردی
کنــد  مهــم مــا مــی توانیــم و دشــمن بــه شــدت دشــمنی مــی 
کــرد نیــز بــر همــگان روشــن شــده  و نمــی تــوان بــه او اعتمــاد 
کــه  کســی  بــر ایــن بــاور باشــد  کمتــر  اســت و شــاید دیگــر 
مــا نمــی توانیــم یــا بگوینــد تصــور دشــمن، توهمــی بیــش 

ــت.  نیس
رســیده  بــاور  بــه  خــود  توانایــی  بــه  جامعــه  خوشــبختانه 
و بــه تحــرکات دشــمن حســاس شــده اســت. لــذا امــکان 

اســت.  آمــده  فراهــم  مقاومتــی  اقتصــاد  شــکل گیری 
کــم دو عنصــر فکــری و فرهنگــی   ــه ســخن دیگــر، دســت  ب
کــه نقــش اساســی دارد  مؤثــر در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
یعنــی خودبــاوری و فشــارهای دشــمنان بــه بــاور عمومــی 
مدیریــت  و  برنامه ریــزی  نوبــت  کنــون  ا و  اســت  رســیده 
کــه از ایــن فرصــت بهــره بگیرنــد و  مســئوالن جامعــه اســت 
بــرای رســیدن بــه مقاومــت اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی 

کننــد. ریل گــذاری 
 بــر مســئوالن جامعــه و اولیــای امــور اســت که فرهنگ ســازی 
کار قــرار دهنــد؛ زیــرا می بایــد  اقتصــاد مقاومتــی را در دســتور 
کــه رفتارهای  فرهنــگ را در جامعــه ایجــاد و نهادینــه ســازند 
اقتصــادی آنــان را بــه شــکل خاصــی تحــت تأثیــر مســتقیم 
خــود قــرار دهــد. جامعــه می بایــد در بینــش و نگــرش بــه ایــن 
کــه رســیده، پایــدار بمانــد و همــواره باور داشــته باشــد  بــاوری 
کــه همــه نیازهــای اقتصــادی خــود را  کــه توانایــی آن را دارد 

کنــد.  پاســخگو باشــد و هرگونــه فشــار دشــمنان را نیــز دفــع 

سر مقاله 

استاندار اصفهان: 

اقتصــاد مقاومتــی باید با اولویت 
و اهمیت ویژه پیگیری شــود

دکتــر رســول زرگرپــور اظهارداشــت: چــه بــه لحــاظ 
اقتصــاد  بایــد  اداری،  لحــاظ  بــه  چــه  و  ارزشــی 
ــا اولویــت و اهمیــت ویــژه ای پیگیــری  مقاومتــی ب
شــود و جایــگاه ویــژه ای بــرای آن قایــل شــویم.
کیمیــای وطــن، دکتــر رســول زرگرپــور  گــزارش  ــه  ب
اقتصــاد  مدیریــت  و  راهبــری  ســتاد  جلســه  در 
مقاومتــی اســتان اظهــار داشــت: نزدیــك بــه یــك 
ح  کــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی مطــر دهــه اســت 
معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــه  توجــه  بــا  و  اســت 
در  گذشــته  ســال  دو  طــی  مهــم  ایــن  رهبــری 

اســت. گرفتــه  قــرار  دولــت  کار  دســتور 
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه شــعار امســال بــه 
گفــت:   اقــدام و عمــل«  نــام »اقتصــاد مقاومتــی، 
بــر اســاس ایــن شــعار و فرمایشــات رهبــر معظــم 
اجرایی تــر  بــر  ایشــان  رضــوی،  حــرم  در  انقــاب 

کردنــد. کیــد  تا مقاومتــی  اقتصــاد  شــدن 
زرگرپــور اظهــار داشــت: ایــن امــر نشــان می دهــد 
ج شــده  کــه اقتصــاد مقاومتــی از مقولــه عــادی خــار
فرمایشــات  کــه  ارزشــی  لحــاظ  بــه  چــه  و  اســت 
کیــد دارد و چــه بــه لحــاظ اداری  ــر آن تا رهبــری ب
کیــد دارد، بایــد بــا اولویــت و  کــه دولــت بــر آن تا
اهمیــت ویــژه ای پیگیــری شــود و بایــد اهمیــت 
ــرای آن قایــل شــویم. ــژه و خاصــی ب ــگاه وی و جای

اصلــی  10 محــور  اینکــه  بیــان  بــا  زرگرپــور  رســول 
گفــت: براســاس  از ســوی ایشــان مشــخص شــد، 
ایــن محورهــا، تکلیــف دولــت و ملــت در خصــوص 
طــور  بــه  بایــد  و  شــد  روشــن  مقاومتــی  اقتصــاد 
قــرار  کار  در دســتور  اجرایــی  بــه صــورت  و  کامــل 
کــرد: در حــال  گیــرد. اســتاندار اصفهــان تصریــح 
 حاضــر سیاســت های اباغــی رهبــر معظــم انقــاب 
ســوی  از  اقتصــاد  شــورای  مصــوب  برنامــه   12
کــه دســتگاه های مختلــف  دولــت و پروژه هایــی 
عنــوان  بــه  می توانــد  کــه  دارد  وجــود  دارنــد، 

گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  اصلــی  راهبردهــای 
بــودن  دانش بنیــان  بــودن،  مردمــی  از  زرگرپــور 
و  درون نگــری  و  عدالــت  گرفتــن  قــرار  محوریــت 
بــرون زا بــودن اقتصــاد بــه عنــوان 5 رویکــرد اصلــی 

کــرد.  اقتصــاد مقاومتــی یــاد 
کیــد معــاون اول رییــس جمهــور مبنــی  وی بــا تا
کمبــود منابــع نمی توانــد مانــع  بــر اینکــه فقــدان و 
رویکــرد  ایــن  براســاس  گفــت:  شــود،  اقــدام  از 
مدیــران خــاق، بایــد منابــع جدیــد را شناســایی و 

کننــد.  جــذب 
تخصیــص  در  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتاندار 
اقتصــاد  برنامه هــای  بایــد  دولتــی،  اعتبــار 
گیــرد و تولیــد ملــی بــه  مقاومتــی در اولویــت قــرار 

گیــرد. رونــق  ســرعت 

اقتصاد مقاومتی

نگرش های اقتصادی
امام باقر علیه السالم                           
ایــن روزهــا اقتصــاد مقاومتــی بــه ســخن روز تبدیــل شــده و 
تقریبــا در محافــل و مجالــس عــام و خــاص مــورد توجــه و 
کــه ایــن نشــانه مبارکــی  گیــرد  بحــث و تبــادل نظــر قــرار مــی 
بــرای اجرایــی و عملیاتــی شــدن آن نیــاز  کــه  اســت؛ چــرا 
بــه فرهنگ ســازی اســت و ایــن فرهنــگ در پــس همیــن 
گفت وشــنودها جایــگاه خــود را مــی یابــد. به همین مناســبت 
بــر آن شــدیم تــا در ایــام والدت بــا ســعادت امــام محمــد باقــر 
علیــه الســام نیم نگاهــی بــه نگــرش هــای اقتصــادی ایشــان 
کــه اصــوال  اســام، هــم دیــن  داشــته باشــیم. بــا ایــن مقدمــه 
کنــار توصیــه بــه اصــاح امــر  دنیاســت و هــم دیــن آخــرت و در 
کــرده  آخــرت، بــه، بــه ســامان بخشــیدن دنیــا نیــز ســفارش 
اســت. بــر ایــن اســاس، اســام دربــاره وضعیــت اقتصــادی 
پیروانــش بــی تفــاوت نمانــده و بــا ارایــه راهکارهایــی بســیار 
ارزشــمند، ســمت و ســوِی شــکوفایی اقتصــادی را نشــان 

داده اســت.
تردیــدی نیســت کــه یکــی از مهــم تریــن انگیــزه هــای مکتب 
نبــوی صلــی اهلل علیــه و آلــه در توصیــه بــه شکوفاســازی 
کافــی، نقــش مهــم یــک  اقتصــاد و بهره منــدی از دارایــی 
اقتصــاد مطلــوب در مــدد رســاندن بــه دینــداری و اصــاح امــر 
کــه در حدیــث نبــوی صلــی اهلل  گونــه  آخــرت اســت؛ همــان 
علیــه و آلــه چنیــن مــی خوانیــم: »ِنْعــَم اْلَعــْوُن َعلــی َتْقــَوی اهلِل 
کمــک خوبــی بــرای پرهیــزکاری  اْلمــاُل؛ مــال و دارایــی، چــه 

اســت.«
کــه  امــام باقــر علیــه الســام نیــز، توصیه هــای زیــادی دارنــد 
گویــای توجــه اقتصــادی ایشــان اســت؛ اجمــاال به 5 مــورد آن 

پرداختــه می شــود:
1. توصیه به تجارت

گرامــی اســام  حضــرت باقــر العلــوم علیــه الســام از رســول 
ــزاٍء:  ــَرُة َاْج ــُة َعْش کنــد: »اْلَبَرَک ــه نقــل مــی  صلــی اهلل علیــه و آل
جــاَرِة؛ برکــت ده جــزء دارد کــه نــه جــزء  ِتْســَعُة َاْعشــاِرها ِفــی الّتِ

آن در تجــارت اســت.« 
گاهــی تاجــر از قوانیــن و اصــول  الزمــه یــک تجــارت ســودآور، آ
کار اســت و بــه عبــارت دیگــر امــور تجــاری، بــه عقــل  ایــن 
اقتصــادی نیازمنــد اســت تــا بــر اثــر آن، ســوددهی خویــش را 
تضمیــن کنــد.  امــام پنجــم علیــه الســام در ایــن بــاره فرموده 
اســت: »... َفــِاّنَ اْلَمْغُبــوَن ِفــی َبْیِعــِه َوَشــراِئِه َغْیــُر َمْحُمــوٍد َوال 
َمأُجــوٍر؛ آنکــه در خریــد و فروشــش ]عقــل اقتصــادی الزم را 
نــدارد و[ ضــرر می کنــد، نــه ســتایش مــی شــود و نــه پاداشــی 
چنانچــه  اســت؛  کیــد  تا مــورد  حــال  تجــارت  امــا  دارد.« 
حضــرت باقــر علیــه الســام مــی فرمایــد: »الِعبــاَدُة َســْبُعوَن 
کــه  ُجــزءا، َاْفَضُلهــا َطَلــُب اْلَحــاِل؛ عبــادت، هفتــاد جــزء دارد 

کســب حــال اســت.« برتریــن آن هــا 
کار 2. اجتناب از بیکاری، تنبلی و وانهادن کسب و 

بــه همــان انــدازه کــه ایــن امــام همــام بــه کســب و کار ترغیب 
کار، نهــی و  کــردن  مــی فرمایــد، از بیــکاری و تنبلــی و رهــا 
کــه بیــکاری، افــزون بــر آنکــه زمینه ســاز  مذّمــت می کنــد؛ چــرا 
را  نفــس  عــزت  و  ناهنجاری هاســت،  و  لغزش هــا  بــروز 
شــکوفایی  و  بهبــودی  اصلــی  مانــع  ســتاند،  مــی  آدمــی  از 
گــر ماشــین اقتصــادی شــخص و  اقتصــادی نیــز هســت. ا
جامعــه، فاقــد »موتــور محّرکــه«، یعنی کار و تاش همیشــگی 

ــود. ــی ش ــار م ــود دچ ــه ایســتایی و رک ــف و ب باشــد، متوّق
کــه  کســی  امــام باقــر علیــه الســام مــی فرمایــد: مــن بیــزارم از 
کار نمــی رود و ]در  کســب و  کنــد و ســراغ  عذرتراشــی مــی 
گویــد: »خدایــا! بــه مــن  کشــد و مــی  خانــه] بــر پشــت دراز مــی 

کــن!« روزی عطــا 
3. تالش اقتصادی

کــه شــخصی بــه نــام محّمــد بــن منکــدر  در روایــت اســت 
گــرم، اطــراف مدینــه، ابوجعفــر  کــه روزی در هوایــی  می گویــد 
محّمــد بــن علــی علیــه الســام )امــام باقــر علیــه الســام ( را د 

کــردن از مدینــه بیــرون آمــده بــود.  کار  یــدم. وی بــرای 
گفتــم: »ســبحان اهلل! بزرگــی از بــزرگان قریــش در  بــا خــود 
ــی در طلــب دنیاســت؛  ــا چنیــن حال گرمــی و ب چنیــن هــوای 
کنــم.« پــس بــه او نزدیــک  بایــد نــزد وی بــروم و او را موعظــه 
کــه عــرق مــی ریخــت  کــردم. وی در حالــی  شــدم و ســام 
از  بزرگــی  »آیــا  گفتــم:  او  بــه  پــس  داد.  را  ســامم  پاســخ 
بــزرگان قریــش در چنیــن هــوا و شــرایط دشــواری بــه دنبــال 
فرابرســد، چــه  تــو  اجــل  گــر در چنیــن حالــی  ا دنیاســت؟! 

کــرد؟«  خواهــی 
گــر در چنیــن حالتــی مرگــم فرابرســد  گفــت: »ا او در پاســخ 
ــد  ــه مــن در حــال اطاعــت از خداون ک در شــرایطی فرارســیده 
کوشــش، خــود و خانــواده  کار و  کــه بــر اثــر ایــن  هســتم؛ چــرا 
خــود را از تــو و مــردم بــی نیــاز مــی ســازم. مــن از آن مــی ترســم 
کــه بــه نافرمانــی خــدا مشــغول  کــه مرگــم در حالــی فرابرســد 

هســتم.«
کــرد:  محّمــد بــن منکــدر بــا شــنیدن چنیــن پاســخی عــرض 
گفتــی.  »خــدا تــو را از رحمــت خویــش برخــوردار ســازد؛ راســت 
امــا شــما مــرا موعظــه  کنــم؛  تــو را موعظــه  مــن خواســتم 

کــردی.«
4. ریشه کنی فقر

کارهــای اقتصــادی   یکــی از اهــداف دیــن مــا در توصیــه بــه 
ریشــه کن ســاختن »پدیــده فقــر« اســت. اســام هرگــز »پدیــده 
فقــر« را تأییــد و بــدان توصیــه نمی کنــد. امــام باقــر علیــه 
گویــد: »َاْســَئُلَک الّلُهــّمَ  الســام در بیانــی نیایش گونــه مــی 
ِرْزقــا  َتْرُزْقِنــی  َوال  َاْبَقْیَتِنــی...  مــا  َمِعیَشــِتی  ِفــی  ــَة  فاِهّیَ الّرَ
ُیْطِغیِنــی َوال َتْبَتِلَیِنــی ِبَفْقــٍر َاْشــقی ِبــِه؛ خداونــدا! از تــو رفــاه 
کنــم... بــه مــن  در زندگــی را تــا زنــده هســتم درخواســت مــی 
گســتاخ شــوم و بــه فقــری  کــه ســرکش و  چنــدان روزی مــده 

ــوم.« ــت ش ــه بدبخ ک ــاز  ــارم مس گرفت نیــز 
5. توصیه به کشاورزی

ــه یکــی از راه هــای نفــوذ اســتعمار  ک ــخ نشــان مــی دهــد  تاری
کشــاورزی آن هــا بــه  کــردن صنعــت  کشــورها، وابســته  در 
بیگانــگان و در نتیجــه رکــود ایــن بخــش اســت. بــر ایــن 
توجــه  و جالــب  کشــاورزی بحثــی جــدی  اســاس، بحــث 
کــه از روایــات اســتفاده مــی شــود، اساســا  گونــه  اســت. همــان 
کافــی برخــوردار باشــد و بــا وجــود  ک  کــه از آب و خــا هــر کســی 

آن در تنگدســتی بــه ســر بــرد، از رحمــت خــدا دور اســت.
بــه ایــن حدیــث حضــرت باقــر علیــه الســام در ایــن بــاره 
یقــول:  الســام  علیــه  اْلُمْؤِمِنیــن  َاِمیــُر  »کاَن  کنیــم:  توجــه 
کــه بــا وجــود  َمــْن َوَجــَد مــاًء َوُترابــا ُثــّمَ اْفَتَقــَر َفَاْبَعــَدُه اهلُل؛ هــر 
ــر و نیازمنــد باشــد، خــدا  ــاز هــم[ فقی ک، ]ب داشــتن آب و خــا

گردانــد.« وی را ]از رحمــت خــود] دور 

یادداشت سردبیر

رییــس  جمهــوری، تأمیــن مســکن بــرای اقشــار آســیب پذیر 
بــا  و  اســامی برشــمرد  انقــاب  بنیادیــن  از اصــول  را  کشــور 
کشــور  کیــد بــر اهتمــام دولــت بــرای حــل مشــکل مســکن در  تا
بایــد رفــع  گفــت: هــدف مــا  از رکــود  ایــن بخــش  و خــروج 
ــن  ــد و در ای ــیوه باش ــن ش ــه بهتری ــردم ب ــکن م ــکات مس مش
راســتا، نهادهــای انقابــی از جملــه بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی و بنیــاد مســتضعفان بایــد دســت بــه دســت هــم 

کننــد.  دهنــد و در ایــن مســیر تــاش 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی  گــزارش  بــه 
المســلمین دکتــر حســن روحانــی  دولــت، حجت االســام و 
روز شــنبه در دیــدار بــا مدیــران بنیــاد مســکن انقــاب اســامی 
فرمــان امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر تشــکیل بنیــاد مســکن 
انقــاب اســامی در روزهــای اولیــه پــس از پیــروزی انقــاب 
را نشــان از نیــاز جامعــه بــه مســکن و اهمیــت آن در زندگــی 
ــی)ره(  ــام خمین ــم ام ــت: در حک ــار داش ــت و اظه ــردم دانس م
ــت  ــن اس ــامی روش ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــکیل بنی ــرای تش ب
کم درآمــد جامعــه دارای مســکن  کــه ایشــان از اینکــه اقشــار 
مناســب نیســتند، در رنــج بودنــد و اراده ایشــان همــواره بــر 
کــه بتوانیــم افــراد بــه شــدت نیازمنــد را بــرای تهیــه  ایــن بــود 

کنیــم. ــاری  مســکن ی
مســکن  موضــوع  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رییــس  
کشــور  بــا فــراز و فرودهــای فراوانــی در  در ســال های اخیــر 
ــا 35 درصــد از  ــا ســال 87، تنهــا 30 ت گفــت: ت ــوده،  مواجــه ب
ســرمایه گذاری ها در بخــش مســکن بــود کــه ایــن رقــم از ســال 

88 بــه حــدود 70 درصــد رســید و همیــن باعــث شــد تا تــورم در 
ایــن بخــش افزایــش یابــد و دچــار رکــود شــویم. از ســوی دیگــر 
کاهــش ســرمایه گذاری  ــداز و  کاهــش دســتوری ســود پــس ان
بــرای تولیــد بــه دلیــل واردات بی رویــه نیــز یکــی از دالیــل 
ــود.  ــکن ب ــش مس ــه بخ ــردم ب ــرمایه های م ــال س ــده انتق عم
گذشــته بــرای جبــران  رییــس  جمهــوری افــزود: در دولــت 
در  ســرمایه گذاری ها  افزایــش  از  آمــده  وجــود  بــه  شــکاف 
ک اســتفاده از منابــع بانــک  بخــش مســکن، مســیر خطرنــا
کــه ایــن ریســک  مرکــزی بــرای ســاخت مســکن انتخــاب شــد 
بســیار بزرگــی بــود و همیــن اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی 
کشــور و ایجــاد  کاهــش ارزش پــول در  در ایــن بخــش باعــث 
کیــد بــر اینکــه تــاش دولــت  گردیــد. دکتــر روحانــی بــا تا تــورم 

کشــور و مســئله  کاهــش تــورم در  یازدهــم از آغــاز فعالیــت، 
ــرداری منابــع بانــک مرکــزی  ــی و عــدم بهره ب حفــظ پایــه پول
تامیــن هیــچ  مهــر،  ح مســکن  گفــت: در طــر اســت،  بــوده 
امنیــت  از جملــه  اساســی مســکن  نیازمندی هــای  از   کــدام 
گاز  کــز تربیتــی مدرســه و حتــی آب و بــرق و  بهداشــت، مرا

لحــاظ نشــده بــود و ایــن معضلــی اساســی بــود.
رییــس  جمهــوری، اســاس تشــکیل بنیــاد مســکن انقــاب 
ــود  ــای خ ــن نیازمندی ه ــردم در تأمی ــه م ــک ب کم ــامی را  اس
در بخــش مســکن در شــرایط خــاص و غیرقابــل پیش بینــی 
ح هــای هــادی در روســتاها و تقویــت مســکن  و اجــرای طر
کــه شــرایط درآمــدی مناســبی  کمــک بــه افــرادی  روســتایی و 
کــرد:   بــرای تهیــه مســکن ندارنــد، برشــمرد و خاطرنشــان 

دولــت، بنیــاد مســکن، بانک هــا و خیــران، بایــد بــا هماهنگــی 
اقشــار  مســکن  مشــکل  رفــع  بــرای  یکدیگــر  همــکاری  و 

کننــد. کشــور تــاش  آســیب پذیر 
ــه اینکــه در زمینــه مســکن بخــش  ــا اشــاره ب ــی ب ــر روحان دکت
کــه بتوانــد مســئولیت های ایــن بخش  خصوصــی توانمنــدی 
گفــت: امــروزه در بســیاری  را بــه عهــده بگیــرد، وجــود نــدارد، 
کشــورهای پیشــرفته دنیــا، بخــش خصوصــی عهــده دار  از 
ســاخت و تأمیــن مســکن مــردم و بهره بــرداری از آن اســت.

کیــد بــر اینکــه بایــد در زمینــه ســاخت  رییــس  جمهــوری بــا تا
و ســاز مســکن فعالیت هــای تحقیقاتــی خــود را بــه لحــاظ 
کارگیــری  بــه  و  بهداشــت  و  امنیــت  تأمیــن  انــرژی،  حفــظ 
کمتریــن آســیب پذیری  کــه در هنــگام خطــر  ــوع مصالحــی  ن
را داشــته باشــد، افزایــش دهیــم، گفــت: مــا امروز در شــهرهای 
مشــکات  بــا  بی رویــه  مهاجرت هــای  خاطــر  بــه  بــزرگ 
عدیــده ای از جملــه تصرفــات غیرقانونــی کــه منجــر بــه ایجــاد 
کــه بایــد در راســتای  مســایل فرهنگــی نیــز می شــود، هســتیم 

ــم.  کنی ــاش  ــکاری و ت ــکات هم ــن مش ــع ای رف
در  اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
طــول مــدت فعالیــت خــود موفقیت هــای خــوب و ارزنــده ای 
ســاماندهی  و  مســکن ها  بهســازی  و  بازســازی  راســتای  در 
اســت، اظهــار داشــت: پوشــش 38 هــزار  روســتاها داشــته 
ح هــادی بــرای آینــده و  روســتای بیشــتر از 20 خانــوار و طــر
کــه بایــد بــا تــاش  ســامان دهی روســتاها، مســیر خوبــی اســت 

ــد. کن ــدا  ــه پی ــتر ادام بیش

کید رییس جمهوری در جمع مدیران بنیاد مسکن انقالب اسالمی:  تا

اهتمام دولت بر حل مشکل مسکن

وزیــر  اخیــر  اظهــارات  بــه  کنــش  وا در  دهقــان  ســردار 
گفــت:  خارجــه آمریــکا علیــه فعالیت هــای موشــکی ایــران 
گــر جــان  کــری چنــد دقیقــه ای بــر روی ایــن مســایل فکــر  ا

یاوه گویــی نمی کنــد. این قــدر  کنــد، دیگــر 
دهقــان  حســین  ســردار  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح دیــروز )شــنبه( 
در حاشــیه مراســم هفدهمیــن ســالگرد شــهادت ســپهبد 
ــه  ــا اشــاره ب ــگاران ب ــاد شــیرازی، در جمــع خبرن ــی صی عل
اظهــارات اخیــر جــان  کــری، وزیــر خارجــه آمریــکا علیــه 
ســامانه موشــکی ایــران اظهــار داشــت: ابتــدا بایــد زمانــی 
کــه آن هــا بــا مــا چنیــن رفتــاری را نکــرده  کنیــم  را پیــدا 
کــه  بــوده  ایــن  داشــته ایم  ســراغ  کــه  آنچــه  و  باشــند 
همیشــه بــر شــدت اقدامــات خــود علیــه ایــران افزوده انــد.

خارجــه  امــور  وزیــر  اخیــرا  کــه  آنچــه  داد:  ادامــه  وی   
از چنــد جهــت قابــل  آمریــکا در بحریــن اظهــار داشــته 
کــه آمریــکا  کــه جنبــه اول آن ایــن اســت  بررســی اســت 
کــرد، در اســتیصال قــرار  کــه اتخــاذ  بــه دلیــل مواضعــی 
دارد و عناصــر وابســته بــه آن هــا در منطقــه بــا توجــه بــه 
ع اســت، نگــران ناتوانــی آمریــکا در  کــه در حــال وقــو آنچــه 

حفاظــت از خــود هســتند.

در  آمریــکا  ناتوانــی  نگــران  آن هــا  افــزود:  دفــاع  وزیــر   
حمایــت از خــود بــرای تــداوم جایــگاه ناحــق خــود بــه 
بســیار  آمریکایی هــا  هســتند.  پادشــاه  و  امیــر  عنــوان 
کردنــد تــا پــروژه ایران هراســی را در منطقــه ترویــج  تــاش 
گســترده ای را در منطقــه بــرای خــود  دهنــد و بــازار ســاح 
کــه  کننــد  القــا  از ســویی دیگــر آن گونــه  کننــد و  ایجــاد 
کــردن آن هــا بــا  الزمــه عناصــر آن هــا در منطقــه، همراهــی 

آمریکاســت. سیاســت های 
کــه این قــدر  گفــت: مــا معتقدیــم آن هایــی   ســردار دهقــان 
و  منطقــه  در  آرامــش  امنیــت،  و  ثبــات  ایجــاد  مدعــی 
آمریکایــی  دولتمــردان  و  جــان  کــری  هســتند،  جهــان 
بنشــینند و بــه 3  ســوال پاســخ دهنــد: اول اینکــه دلیــل 
کار  ــا ایــن  حضــور آن هــا در مناطــق مختلــف چیســت؟ آی
بــرای حفــظ منافــع خودشــان اســت یــا منافــع ملت هایــی 

ــد؟  ــور یافتن ــا حض ــه آن ه ــه در منطق ک
ــر اندکــی انصــاف و عقانیــت داشــته  گ ــه طــور طبیعــی ا ب
باشــند، پاســخ آن هــا منفــی خواهــد بــود و آن هــا قطعــا بــه 

دنبــال منافــع خودشــان هســتند.
کــرد:  ــا اشــاره بــه دومیــن ســوال خــود خاطرنشــان   وی ب
کشــورهای  منافــع  خاطــر  بــه  آیــا  دهنــد  پاســخ  آن هــا 

مداخلــه  آن هــا  داخلــی  امــور  در  کــه  اســت  مختلــف 
کــه نظامــات سیاســی  می کننــد و بــه دنبــال آن هســتند 
کننــد و بدیهی تریــن اصــول  همــراه بــا خــود را حفــظ 

می گذارنــد؟ زیرپــا  را  بشــری  حقــوق 
 وزیــر دفــاع بــه ســکوت آمریکایی هــا در قبــال جنایــات 
کــودکان اشــاره  کشــتار زنــان و  ســعودی ها در یمــن و 
کــه بــا آمریکایی هــا همــراه  کشــوری  گــر در  گفــت: ا کــرد و 
کوچک تریــن اتفاقــی بیفتــد، آن هــا داد دفــاع از  نیســت 

حقــوق بشــر می زننــد.
از مقامــات  بــه ســومین ســوال خــود   ســردار دهقــان 
کــه  گفــت: آن هــا پاســخ دهنــد  کــرد و  آمریکایــی اشــاره 
گروه هــای تکفیــری از طالبــان و  چــه انتفاعــی در برابــر 

گرفتــه تــا داعــش را بــه مــردم منطقــه رســانده اند  القاعــده 
بی ثبات کننــده  و  ناامن کننــده  عامــل  یــک  چگونــه  و 
پشــتیبانی و  حمایــت  امــروز  را  جهانــی  تروریســم   و 

 می کنند؟
امــروز  بایــد  آمریکایی هــا  معتقــدم  بنــده  افــزود:  وی   
ــاه ــال رف ــه دنب ــر ب گ ــه ا ک ــد  کنن ــه ایــن موضوعــات فکــر   ب

راه  یــک  هســتند،  دنیــا  جــای  هــر  در  آرامــش  و  ثبــات 
بیشــتر ندارنــد و آن هــم ایــن اســت در امــور داخلــی دیگــر 

کشــورهای مداخلــه نکننــد و در آن مناطــق حضــور پیــدا 
نکننــد و جریان هــای افراطــی آدم کــش را تقویــت نکننــد 
و بــه جــان ملت هــا نیندازنــد. وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه 
ایــن مســایل  بــر روی  گــر جــان  کــری چنــد دقیقــه ای  ا
گفــت:  نمی کنــد،  یاوه گویــی  این قــدر  دیگــر  کنــد  فکــر 
ایــن  در  زد؛  مفــت  حــرف  نبایــد  کــه  بدانــد  بایــد  وی 
 صــورت هرگــز دچــار فراموشــی و تحلیــل غلــط نخواهــد

 شد.

کنش وزیر دفاع به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه ایران: وا

کند، دیگر این قدر یاوه گویی نمی کند  گر چند دقیقه ای فکر  ا

مراســم  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر   
بــه  شــیرازی  صیــاد  علــی  سرلشــکر  شــهادت  ســالگرد 
آمریکایی هــا  بــازی  وارد  کــرد:  توصیــه  عربســتانی ها 
کنــار بگذارنــد. وی  نشــوند و ماجراجویــی در منطقــه را 
دربــاره  کــره  مذا بــرای  الزم  صاحیــت  فاقــد  را  آمریــکا 

کــرد.  توصیــف  دنیــا  امنیــت 
کیمیــای وطــن، مراســم ســالگرد شــهادت  گــزارش  بــه 
شــهدای  از  تــن   110 و  شــیرازی  صیــاد  علــی  سرلشــکر 
امیــر نیروهــای مســلح، پیــش از ظهــر 21 فروردیــن مــاه 
ــا حضــور  کل نیروهــای مســلح ب در مســجد جهــاد ســتاد 
بــا  و  کشــوری  و  لشــکری  عالی رتبــه  شــخصیت های 
ســخنرانی سرلشــکر پاســدار محســن رضایــی برگــزار شــد.
محســن رضایــی بــا اشــاره بــه مجاهدت هــا و تاش هــای 
کار  شــهید بزرگــوار صیــاد شــیرازی، ایشــان را افســر فــدا
ــیرازی در دوران  ــاد ش ــهید صی ــت: ش گف ــد و  ــام خوان اس
ســخت ریاســت جمهــوری بنی صــدر در مقابــل اعمــال 
زمــان شــهادت  تــا  و  کردنــد  ایســتادگی  فشــارها بســیار 
ــپاه و  ــان س ــدت می ــان وح ــاز و یاری رس ــواره زمینه س هم

ــد. ارتــش بودن
جمهــوری  مســلح  نیروهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت:  دارنــد،  حســینی  شــیوه  ایــران  اســامی 
کشــور  کســی  نمی گذارنــد  هرگــز  مســلح  نیروهــای 

ایســتادگی  خــون  قطــره   آخریــن  تــا  و  کنــد  تهدیــد   را 
می کنند.

ســال  هشــت  ارزشــمند  ثمــرات  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی 
گفــت: در ایــن ســال ها شــاهد اســتفاده  دفــاع مقــدس 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  ارزشــمند  تجــارب  از 
کــردن نواقــص سیســتم  کــه ثمــره اش برطــرف  هســتیم 
بــه  اقــدام  حتــی  و  نیازهــا  کــردن  برطــرف  دفاعــی 
گــون  گونا کمــک بــه دولــت در دوره هــای  ســازندگی و 
 اعــم از سدســازی، راهســازی و حتــی بایــای طبیعــی 

است.

گفــت: بــا زحمــات بی دریــغ مقــام معظــم رهبــری  وی 
مســلح  نیروهــای  جایــگاه  اســتحکام  شــاهد  امــروزه 
توانســته اند  ارگان هــا  ایــن  کــه  جایــی  تــا  هســتیم 
تجــارب  انتقــال  آمــوزش،  افزایــش  زمینه هــای  در 
مــورد  کــه  اســامی  کشــورهای  بــه  یاری رســانی  و 
انجــام  بســیاری  خدمــات  گرفته انــد،  قــرار   تجــاوز 

دهند.
رضایــی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران بــه 
در  گفــت:  نیســت،  منطقــه  در  ماجراجویــی  دنبــال 
کــه  اســت  شــده  اثبــات  گذشــته،  ســال  هفــت  و  ســی 
بــه  و  نیســت  تهدیــدی  یــا  آغازگــر هیــچ جنــگ  ایــران 
دنبــال ماجراجویــی نمی گــردد؛ ولــی ایــن مســئله ســبب 
و  بداننــد  محافظــه کار  را  ایــران  دشــمنان،  نمی شــود 
کننــد؛ زیــرا در ایــن  بخواهنــد از نجابتــش ســوء اســتفاده 
ــال های  ــد س ــران همانن ــه ای ــاع دلیران ــاهد دف ــورت ش ص

بــود. دفــاع مقــدس خواهنــد 
همچنیــن  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
افــزود: در مســئله برجــام، هنــوز شــاهد بدعهــدی طــرف 
آمریکایــی در چهارمیــن تست شــان از ســوی جمهــوری 
کــه بــا ســعی آن هــا در ورود بــه مســایل  اســامی هســتیم 
صورتی کــه  در  دارد؛  ادامــه  ایــران  موشــکی  سیســتم 
مســئله سیســتم موشــکی ایــران بازدارنــده بــوده و بــه 

کــره نیســت؛ آن هــم بــا آمریــکا  هیــچ عنــوان قابــل مذا
کــره  مذا صاحیــت  عنــوان  هیــچ  بــه  کــرده  ثابــت  کــه 
ناامنــی  کانــون  خــود  و  نــدارد  را  دنیــا  امنیــت  دربــاره 

جهــان اســت.
عربســتان  نظامــی  مــراودات  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی 
اشــتباه  ایــن  گفــت:  تســلیحات  زمینــه  در  آمریــکا  بــا 
آمریــکا  ج  خــر را  اســام  جهــان  پــول  کــه  آن هاســت 
می کننــد و بــه دنبــال ماجراجویــی در منطقــه نباشــند؛ 
زیــرا آمریــکا هماننــد دوره شــاه یــا حســنی مبــارک، پشــت 

کــرد. نیــز خالــی خواهــد  را  آن هــا 
گفــت: نیروهــای مســلح بــا تمــام تــوان بــه قــوا کمک  وی 
می کننــد تــا در پایــان ســال جــاری، شــاهد ایــن باشــیم 
کاهــش  کــه دولــت در زمینــه بیــکاری و تــورم موفــق بــه 
و در زمینــه فنــاوری و صــادرات موفــق بــه افزایــش شــده 

باشــد.
گفتنــی اســت از چهره هــای شــاخص در مراســم ســالگرد 
شــهادت سرلشــکر علــی صیــاد شــیرازی مــی تــوان بــه 
ایــران ســابق  جمهــور  رییــس  احمدی نــژاد،   محمــود 
دهــم دولــت  در  کشــور  وزیــر  محمدنجــار،   مصطفــی 
و  جبهه هــا  آشــنای  صــدای  آهنگــران،  صــادق  حــاج 
اشــاره  کشــوری  و  لشــکری  عالی رتبــه  شــخصیت های 

کــرد.

رضایی در مراسم سالگرد شهادت صیاد شیرازی: 

کره درباره امنیت دنیا را ندارد  آمریکا، صالحیت مذا

»توافــق هســته ای، ایــران را آرام نکــرده و اهــداف رژیــم ایــران در 
بســیاری از جهــات مهــم دســت نخورده باقــی مانــده اســت...« 
آمریکایــی  پایــگاه  جام نیـــوز،  سیاســی  ســرویس  گــزارش  بــه 
پاورالیــن )Power Line( در گزارشــی تحــت عنوان »تامین مالی 
ایــران« بــه انتقــاد از سیاســت های دولــت اوبامــا در قبــال ایــران 
گســترده  کــه امتیــازات  پرداختــه اســت. ایــن پایــگاه آمریکایــی 
گرفتــه شــده از ایــران را بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن برنامــه 
کافــی نمی دانــد  کشــور بــه هیــچ وجــه   صلــح آمیــز هســته ای 
از تــاش مقامــات ایرانــی بــرای تحقــق شــعار مــرگ بــر آمریــکا 
از یــک ســو و همــکاری اوبامــا بــا ایــران از ســوی دیگــر ســخن 
گفــت جمهــوری اســامی  ــد  ــان آورده و مــی نویســد: »بای ــه می ب
کــه  کــی بــرای ایــاالت متحــده اســت. مقاماتــی  دشــمن خطرنا
در راس قــدرت در ایــران قــرار داشــته اند، بــه صــورت مــداوم 
اشــتیاق شــدید خــود را بــرای تحقــق شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« بــا 

کــردن  کــرده انــد و اقداماتــی بــرای عملــی  صــدای بلنــد اعــام 
ایــن شــعار بــه هــر طریــق ممکــن، انجــام داده انــد؛ امــا پرزیدنــت 
ح جامــع اقــدام مشــترک، در واقــع بــا ماهــا در ایــران  اوبامــا بــا طــر
ــا برنامــه  کنــد ت کمــک مــی  کــرد. برجــام بــه ایرانیــان  همــکاری 
هسته ای شــان را تامیــن مالــی کننــد و فقــط ثمردهــی آن را بــرای 
مدتــی چندســاله بــه تعویــق اندازنــد. ایــران پــول را دریافــت 
ــور  کش ــن  ــود و ای ــی ش ــل م ــز منح ــا نی ــم ه ــم تحری ــد و رژی می کن
کنــار  کــه مناســب دیــد، از توافــق هســته ای  مــی توانــد هــر زمانــی 
 بکشــد. عــاوه بــر ایــن، بــه نظــر نمــی رســد توافــق هســته ای
کــرده باشــد؛ اهــداف رژیــم ایــران در بســیاری از  ایــران را آرام 
بــه عنــوان  جهــات مهــم دســت نخورده باقــی مانــده اســت. 

گرفتــن »افزایــش قــدرت  مثــال اخیــرا رســانه های ایــران از قــرار 
کار نیروهــای مســلح  و نفــوذ ســرجنگی ســاح هــا« در دســتور 
خبــر دادنــد. پــس از انتشــار ایــن خبــر، پایــگاه »اینوســتر بیزینــس 
توافــق  اســاس  »بــر  کــرد:  عنــوان  گزارشــی  در   )IBD( دیلــی« 
هســته ای، ایــران مــی توانــد چاشــنی هــای انفجــاری هســته ای 
داشــته باشــد.« اشــاره ایــن پایــگاه آمریکایــی بــه بهــره بــرداری از 
کتــوژن( بــا حضــور  کارخانــه تولیــد مــواد منفجــره نســل جدیــد )ا
ســردار حســین دهقــان، وزیــر دفــاع در ســازمان صنایــع دفــاع 
گذشــته اســت. ســردار حســین دهقــان  وزارت دفــاع در روزهــای 
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح در مراســم افتتــاح ایــن 
خــط اظهــار داشــت: بــا ایجــاد زیرســاخت های قدرتمنــد و روزآمــد 

دفاعــی، پشــتوانه ای مطمئــن بــرای صنایــع دفاعــی خواهیــم 
داشــت. وزارت دفــاع همزمــان بــا تــاش بــرای افزایــش دقــت 
نفــوذ ســرجنگی  و  قــدرت  تســلیحاتی،  افزایــش  ســامانه های 
دانــش  بــه  دســتیابی  و  توجــه  مــورد  را  مختلــف  ســاح های 
کتــوژن و محصــوالت ترکیبــی آن را  ــد مــواد منفجــره ا فنــی تولی
گــزارش ضمــن  کار قــرار داده اســت. در ادامــه ایــن  در دســتور 
اعتــراض بــه حمایــت بــی قیــد و شــرط دولــت اوبامــا از توافــق و 
کنگــره در رابطــه بــا آن آمــده اســت: »بدتــر و عجیب تــر  فریــب 
کــه دولــت اوبامــا، مماشــات خوانــدن  از خــود توافــق ایــن اســت 
ایــن توافــق را بــه دور از حقیقــت و اشــتباه مــی خوانــد و حتــی 
ارایــه  بــه پذیرفتــن امتیــازات  نیــز تمایلــی  ســخنگوی دولــت 
شــدن بــه ایــران و تــاش هــا بــرای بهره منــد ســاختن ایــران در 
رابطــه بــا توافــق نــدارد. ایــن توافقــی اســت کــه جرئــت نــدارد نــام 

خــودش را بیــاورد.

پاور الین؛

ایران، دشمن خطرناک ایاالت متحده

حتما بخوانید!
آمریکا، صالحیت مذاکره درباره... یکشنبـــــه  22 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 126 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



خ سود  کاهش نر احتمال 
تسهیالت مسکن

وزیــر راه و شهرســازی از تــاش بــرای افزایــش دوره 
خ ســود  ــر کاهــش ن بازپرداخــت تســهیات مســکن و 

خبــر داد. 
تصویــب  صــورت  در  گفــت:  آخونــدی  عبــاس 
بررســی  در  اســامی  شــورای  مجلــس  نماینــدگان 
الیحــه بودجــه، ســرمایه بانــک مســکن بــه 3 برابــر 
افزایــش می یابــد و از 3 بــه ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 

 . ســد می ر
بازپرداخــت  دوره  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کــه  یابــد  افزایــش  بایــد  هــم  مســکن  تســهیات 
بانــک  بــه  بانــک مســکن هــم  اولویــت اســت و  در 

دهــد.  شــکل  تغییــر  توســعه محور 
خ ســود تســهیات بانــک  ــر کــرد: ن آخونــدی تصریــح 
کــه  مســکن ۱3 درصــد و پایین تریــن نرخــی اســت 
در تمــام بانک هــا دیــده می شــود؛ امــا می تــوان بــاز 
گفــت:  کاهــش داد. وزیــر راه و شهرســازی  هــم آن را 
ســابقه تســهیات ۱۵ تــا ۲۰ســاله در بانــک مســکن را 
داریــم و امیدواریــم بــار دیگــر شــرایط بــرای تخصیص 
فراهــم  طوالنــی  بازپرداخــت  دوره  بــا   تســهیاتی 

شود.

افزایش 4.5 برابری مصرف ماهی 
در اصفهان

کشــاورزی  ســازمان جهــاد  آبزیــان  و  شــیات  مدیــر 
گفــت: ســرانه مصــرف انــواع ماهــی  اســتان اصفهــان 
بــه  کیلوگــرم در ســال 74  از ۲  در اســتان اصفهــان 
یافتــه  افزایــش  جــاری  ســال  در  کیلوگــرم   9 حــدود 
گویــای 4.۵ برابــر شــدن مصــرف ماهــی در طــول   کــه 

۲۰ سال است. 
متوســط  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عباســی  محمدرضــا 
کیلوگــرم اســت  ســرانه مصــرف ماهــی در دنیــا ۱9.۲ 
)ماهــی  آبزیــان  ع  متنــو مصــرف  داشــت:  اظهــار 
انــواع  از  پیشــگیری  در  بســزایی  تأثیــر  میگــو(  و 

دارد. اســترس  و  بیماری هــا 
 48۲ دارای  اصفهــان  اســتان  اســت  ذکــر  شــایان   
واحــد شــیات بــا تولیــد یــک هــزار و 9۱ تــن ماهــی 
ــا تولیــد 3 هــزار و 89  گــرم آبــی، ۱4۰ واحــد شــیات ب
تولیــد  بــا  شــیات  واحــد   ۱9 و  ســردابی  ماهــی  تــن 
همچنیــن  اســت.  آبــی  منابــع  از  ماهــی  تــن   83۱
و  میلیــون   ۵6 تولیــد  بــا  شــیات  واحــد   7۲8
فعــال اســتان  ایــن  در  زینتــی  ماهــی  قطعــه   89۱ 

 است.

اخبار کوتاه

یــک عضــو هیئــت رییســه اتــاق مشــترک ایــران و چیــن دربــاره 
اظهــار  چینــی  بی کیفیــت  و  کم کیفیــت  کاالهــای  واردات 
خــود  انتخــاب  کیفیــت  با یــا  بی کیفیــت  کاالی  واردات  کــرد: 

واردکننــدگان مــا بــوده اســت. 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، فریــال مســتوفی دربــاره بعضــی  بــه 
کم کیفیــت و بی کیفیــت از  کاالهــای  از انتقــادات بــه واردات 
کاالهــای بی کیفیــت چینــی  گفــت: موضــوع ورود  کشــور چیــن 
 در مقادیــر زیــاد بــه ایــران و لطمــه زدن آن هــا بــه صنعــت ایــران 
شــاهد  متاســفانه  مــا  اســت.  تاییــد  مــورد  هــم  مــن  نظــر  از 
کیفیــت  کمتریــن  بــا  چینــی  کاالهــای  کــه  هســتیم  و  بــوده 
بــرای  زیــادی  ارزش افــزوده  اینکــه  صــرف  بــه   تنهــا  و 
امــا  اســت.  شــده  وارد  کشــور  بــه  داشــته اند،  واردکننــدگان 
کاالی  یــک نکتــه را هــم فرامــوش نکنیــم و آن اینکــه واردات 
کیفیــت هــم انتخــاب خــود واردکننــدگان مــا   بی کیفیــت یــا با

بوده است.
ارزشافزوده

واردکننــدگان  خــود  انتخــاب  بــه  رویــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
کیفیــت، قیمــت  کاالهــای با کــه بــا واردات  بازمی گــردد؛ چــرا 
کاهــش  ــد و درنتیجــه ارزش افــزوده واردکننــده  افزایــش می یاب
کم کیفیــت بــه دلیــل هزینــه  کاالی  پیــدا می کنــد؛ امــا واردات 
کمتــر، ارزش افــزوده و ســود بیشــتری بــرای واردکننــده بــه همراه 
کاالهایــی  کــه فقــط  دارد. نمی تــوان چیــن را به عنــوان کشــوری 

بی کیفیــت تولیــد می کنــد، شــناخت.
کاالهایبیکیفیت جلوگیریازواردات

ایــن عضــو هیئــت رییســه اتــاق مشــترک ایــران و چیــن توضیــح 
تولیــد  خصــوص  در  توانمنــد  بســیار  کشــوری  چیــن،  داد: 
به صــورت  امــا  اســت،  خدمــات  ارایــه  و  کیفیــت  با کاالهــای 
مشــروط. نظــارت مســتقیم خریــداران و درخواســت نکــردن 
از  جلوگیــری  بــرای  اساســی  راهکارهــای  بی کیفیــت،  کاالی 
کاالهــای بی کیفیــت اســت. مصــداق توانایــی چیــن در  واردات 
کیفیــت، حضــور شــرکت های بــزرگ اروپایــی  کاالهــای با تولیــد 
امکانــات  و  مزایــا  از  اســتفاده  و  کشــور  ایــن  در  آمریکایــی  و 
کاالهــای خــود اســت. به طوری کــه بیشــتر  موجــود جهــت تولیــد 
کارگاه  شــرکت های بــزرگ صنعتــی و تولیــدی در چیــن، دارای 
کار چینــی و نظــارت مســتقیم  ســاخت بــا بهره گیــری از نیــروی 
کاالهــای خــود  خــود هســتند و بدین وســیله توانســته اند قیمــت 

ــد. کنن ــظ  ــل حف ــد قب ــت را مانن کیفی ــی  ــد؛ ول ــش دهن کاه را 
کارخانهدنیا چین،

حــال  در  گفــت  می تــوان  عبارتــی  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ح شــده اســت.  کارخانــه دنیــا مطــر حاضــر، چیــن به عنــوان 
رشــته های  در  کــه  چیــن  مختلــف  تولیــدی  کارخانه هــای 
برندهــای  تمــام  بــرای  تقریبــا  می کننــد،  فعالیــت  گــون  گونا
کاال تولیــد می کننــد، امــا بــا نظــارت افــراد  بــزرگ آمریــکا و اروپــا، 
حالــی  در  ایــن  محــل.  در  شــرکت ها  همــان  از  نمایندگانــی  و 

کنیــم یــا  کار  کــه مــا در ایــران می گوییــم یــا بایــد بــا چیــن  اســت 
نکنیــم. وقتــی سفارشــمان را بــه چیــن می دهیــم، دیگــر بالــش 
زیــر ســرمان می گذاریــم و می خوابیــم بــدون اینکــه بــه نظــارت 

کنیــم. توجــه 
آیندهرابطهتجاریایرانوچین

مســتوفی همچنیــن دربــاره پیش بینــی خــود از وضعیــت رابطــه 
کــرد: در مجمــوع آینــده  تجــاری ایــران و چیــن در آینــده بیــان 
رابطــه ایــران بــا چیــن را مناســب، همــراه بــا توســعه بیشــتر 
می بینــم؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه روابــط ایــران بــر اثــر برجــام 
انتخــاب  حــق  ایرانــی  تجــار  و  بــود  نخواهــد  محــدود  دیگــر 
کشــورها بــه  خواهنــد داشــت، رقابتــی بیــن تجــار چینــی و ســایر 
کــه بــازار  گــر چیــن تمایــل دارد  نفــع ایــران بــه وجــود می آیــد و ا

کنــد بــا ارایــه خدمــات و  خــود را از دســت ندهــد، بایــد تــاش 
کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب، رابطــه خــود را  کاالهــای دارای 

ــد. ــعه ده ــد و توس کن ــظ  حف
کشــورها، دیگــر   بــا فراهــم شــدن امــکان تعامــل ایــران بــا ســایر 
کــه بــازار ایــران به صــورت  ایــن تفکــر بــرای چیــن وجــود نــدارد 
مونوپــل در اختیــار آن هاســت؛ امــا می تواننــد بــا درایــت شــرایط 

کننــد یــا حتــی ارتقــا دهنــد. کنونــی خــود را حفــظ 
کشــورها، بــه   همــکاری بخــش خصوصــی بــا چیــن یــا ســایر 
ــتگی دارد؛  ــی بس ــش خصوص ــت از بخ ــت دول ــم و حمای تصمی
بخــش  بــه  اختیــار  تفویــض  بــا  کــه  داده  نشــان  تجربــه  امــا 
بــه  خصوصــی، نتایــج مثبتــی در رشــد و شــکوفایی اقتصــاد 

 دســت  آمــده اســت.

یکصــد  در  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  رییــس   
کیمیای وطن
زهرا نصیری

و ســی امین جلســه علنــی امــروز شــورای اســامی شــهر 
  اصفهــان، ضمــن عــرض تبریــک 
امــام  والدت  و  رجــب   مــاه  آغــاز 
اصفهــان  گفــت:  باقــر)ع(  محمــد 
جهان شــهر  یــک  بــه  می توانــد 
تبدیــل  دانش بنیــان  و  فرهنگــی 
می توانــد  ویژگــی  دو  ایــن  شــود؛ 
اصفهــان را در ســطح بین المللــی و 
منطقــه  ســطح  در  به خصــوص 
آســیای جنوبــی و از همــه مهم تــر 

کند.  ح  به عنوان یک جهان شهر معیار در دنیای اسام مطر
زیــاد  کیفیــت  لحــاظ  بــه  نیــز  اصفهــان  کــرد:  تصریــح  امینــی  رضــا 
کارآمــد شــهری در ایجــاد مدیریــت  خدمــات، زیرســاخت ها و مدیریــت 
ــش  ــود. وی در بخ ــد ب ــتاز خواه ــام پیش ــای اس ــهرها در دنی جهان ش
منظــور  بــه  شــهرداراصفهان  از  تشــکر  ضمــن  خــود  ســخنان  دیگــر 
گفــت: امیدواریــم   برگــزاری اولیــن شــورای قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی 
از  جلوگیــری  شــاهد  مدیــران،  بــه  شــهردار  مؤکــد  توصیه هــای  بــا 
شــهرداری  ســاختار  در  بهــره وری  افزایــش  و  اضافــی  هزینه هــای 
باشــیم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده درســت از منابــع انســانی بــا 
توجــه بــه اســتعداد هــر فــرد می توانــد در افزایــش بهره وری مؤثر باشــد، 
ــر  گ گرفتــه و ا ادامــه داد: شــهر اصفهــان در مســیر رشــد و توســعه قــرار 
ــود،  ــناخته ش ــا ش ــهر در دنی ــوان جهان ش ــه عن ــهر ب ــن ش ــم ای بخواهی
کــز عمومــی و بین المللــی  کــه حضــور در مرا را  بایــد مؤلفه هــای آن 
تجــارت، نــوآوری و خاقیــت در حوزه هــای مختلــف و تقویــت روابــط 

اقتصــادی در منطقــه اســت، بــه مرحلــه عمــل برســانیم.
امینــی بــا اشــاره بــه اینکــه تهــران هــم در ســند چشــم انداز بیســت 
دیــده  یــک جهــان شــهر  قالــب  اســامی در  نظــام جمهــوری  ســاله 
شــده اســت، افــزود: در ایــن ســند، تهــران، جهان شــهری فرهنگــی 
دانش بنیــان بــا هویــت اصیــل ایرانــی و اســامی، زیبــا، مقــاوم، مرفــه 

و معیــار در دنیــای اســام اســت.
معیارهایجهانشهرها

 وی بــا اشــاره بــه معیار هــای  مدنظــر دربــاره جهان شــهرها افــزود: 
فرودگاه هــای  پیشــرفته،  نقــل  و  حمــل  سیســتم  چــون  مــواردی 
زیــاد  تــردد  بین المللــی،  عمــده  خطــوط  داشــتن  بــا  بین المللــی 
شــاخص های  توریســم،  صنعــت  بین المللــی،  و  داخلــی  مســافران 
ماننــد  بین المللــی  ســازمان های  بــرای  مقــّری  داشــتن  فرهنگــی، 
بانــک جهانــی یــا ناتــو، معیارهــای سیاســی، اقتصــادی و... از جملــه 
ایــن معیارهاســت. رییــس شــورای شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
جهان شــهر، مرکــز عمــده و بیــن المللــی تجــارت، بانکــداری و نــوآوری 
و  جهانــی  رویدادهــای  ثقــل  کــز  مرا جهان شــهرها،  افــزود:  اســت، 
تجــاری  اقتصــادی،  سیاســی،  مناســبات  و  روابــط  شــکل دهنده 

می رونــد.  به شــمار  جهانــی  دهکــده  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
آینــده  در  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای   رییــس 
کــرد:  نبــض تحــوالت جهانــی در جهان شــهرها خواهــد تپیــد، تصریــح 
ــر  ــعی ب ــی س گروه های ــد،  ح ش ــر ــهر مط ــاح جهان ش ــه اصط ک ــی  از وقت

کردنــد. تعریــف ایــن واژه و تعییــن جایــگاه آن 
ایجادتفریحاتسالمدرتمامشهرالزامیاست

شــورای  اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رییــس  نیــز  ادامــه  در     
اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش برنامه ریــزی در 

بــرای  فرهنگــی  امــور  انجــام 
مهــم  بســیار  ســالم  تفریحــات 
ایجــاد  اســت  الزم  گفــت:  اســت، 
رویکــرد  بــا  ســالم  تفریحــات 
بــه  مخاطــب  کثــر  حدا اســتفاده 
شــهر  نقطــه  چهــار  در  خصــوص 

گیرد.  مدنظر قرار 
کــرد: از  اصغــر آذربایجانــی  اضافــه 
کــه تأثیــر  جملــه نیازهــای خانــواده 
جالــب توجهــی بــر روی احســاس همدلــی و ســامت خانــواده و بــه 
دنبــال آن ســامت جامعــه خواهــد داشــت، توجــه بــه اوقــات فراغــت 
و تفریحــات ســالم خانواده هاســت.  هــر چــه خانواده هــا بــه نیازهــای 
کننــد  فــردی و اجتماعــی اعضــای خــود ماننــد تفریحــات ســالم توجــه 

بهتــر می تواننــد شــاهد پویایــی و نشــاط خانــواده باشــند. 
شــهری  مدیریــت  از  واقــع  بــه  آنچــه  داشــت:  بیــان  آذربایجانــی 
بــه ردیف هــای اعتبــاری  بــا توجــه  کــه  انتظــار مــی رود ایــن اســت 
ایــن پروژه هــا در بودجــه 9۵، شــهرداری بــا یــک عــزم جــدی بــرای 
ایجــاد  بــه  اشــاره  بــا  وی  برداشــت.  گام  آن هــا  شــدن  عملیاتــی 
شــهر  در  فرهنگی اجتماعــی  حوزه هــای  برنامــه ای  بســترهای 
کــرد: رویکــرد پرشــدن اوقــات فراغــت اعضــای خانــواده بــا  اظهــار 
بــه  بایــد  جامعــه،  مختلــف  ســطوح  در  اجتماعــی  نشــاط  بــه  نــگاه 
ــر رویکــرد مدنظــر معاونــت فرهنگی اجتماعــی، ســازمان  ــوان تغیی عن
و  ســالم  تفریــح  تــا  بگیــرد  قــرار  ســازمان ورزش  و  فرهنگی تفریحــی 
 نشــاط را بــه عنــوان عنصــر مهــم فرهنگــی در ســبد فرهنگــی خانوارهــا 

به شمار آورد. 
شــهر  اســامی  شــورای  در  می شــود  پیشــنهاد  افــزود:  آذربایجانــی 
کمیســیون های  اعضــای  از  تعــدادی  از  متشــکل  ویــژه ای  کمیتــه 
از  تعــدادی  نماینــدگان  و  شــهرداری  نماینــدگان  و  شــورا  پنج گانــه 
تحقــق  بــرای  مناســب  سیاســتگذاری  و  تبییــن  جهــت  دســتگاه ها 
شــهردار  همچنیــن  کــرد:  اظهــار  وی  شــود.  تشــکیل  ســال  شــعار 
کلیــه قســمت های شــهرداری و ایجــاد قــرارگاه  ــا ابــاغ بــه  اصفهــان ب
مســیر  در  عملیاتــی   برنامــه  تهیــه  بــه  نســبت  مقاومتــی  اقتصــاد 
بازنگــری برنامــه اصفهــان ۱4۰۰ بــا تدویــن شــاخص های اقتصــاد 
مقاومتــی بــرای برنامــه اصفهــان ۱4۰۰، بازنگــری و ارزیابــی برنامــه بــر 

پذیــرد. انجــام  شــاخص ها  ایــن  اســاس 
جاریشدندایمیزایندهرودبایدپیگیریشود

شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
اســتاندار  از  گفــت:  اصفهــان 
بــا  می شــود  درخواســت  اصفهــان 
توجــه بــه دســتور رییــس جمهــور 
بــودن  جــاری  لــزوم  بــر  مبنــی 
ایــن  در  رود  زاینــده  آب  دایمــی 
خصــوص بایــد پیگیــری بیشــتری 
انجــام شــود. فتــح اهلل معیــن در جلســه علنــی امــروز شــورای اســامی 
ح هــای  کــرد: سرعت بخشــی و تســریع در طر شــهر اصفهــان اظهــار 

مربــوط بــه آبیــاری تحــت فشــار، تأمیــن شــبکه آبرســانی فضــای ســبز و 
از آب در فضــای ســبز شــهری و  اســتفاده  بــر نحــوه  کنتــرل جــدی 
مربوطــه  مســئوالن  ســوی  از  بایــد  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی 

پیگیری شود. 
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات شــهرداری در جهــت حفــظ و نگهــداری 
منابــع،  در مصــرف  قانونمنــد  افــزود: حرکــت  شــهری  ســبز  فضــای 
رعایــت  بــر  جــدی  کیــد  تا و  غیرضــروری  ج  مخــار در  صرفه جویــی 
گیــرد. عضــو  ــد مدنظــر قــرار  ح تفصیلــی در اصفهــان، بای ضوابــط طــر
کــرد: لــزوم اجــرای بخشــنامه  شــورای اســامی شــهر اصفهــان تصریــح 
کشــور در خصــوص منطقــی نمــودن ســازمان شــهرداری ها و  وزارت 
جلوگیــری از توســعه بی رویــه و ادغــام ســازمان های مشــابه از دیگــر 
کــه بایــد بــه آن توجــه جــدی شــود. معیــن در پایــان  اقداماتــی اســت 
گفــت: از اســتاندار  در خصــوص جــاری بــودن رودخانــه زاینــده رود 
اصفهــان درخواســت می شــود بــا توجــه بــه دســتور ریاســت جمهــور 
مبنــی بــر لــزوم جــاری بــودن دایمــی آب زاینــده رود در ایــن خصــوص 

ــرد.  گی ــام  ــتری انج ــری بیش پیگی
گــذاری امــوری از  ــه وا ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ب
کــرد: اموری از شــهرداری  شــهرداری بــه دفاتــر پیشــخوان خاطرنشــان 
کــز بخــش خصوصــی  کــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت یــا ســایر مرا
گــذار شــده، بــه جهــت عــدم انجــام پیش بینی هــای الزم، دچــار  وا
کــرد:  اختــال شــده و زمــان بــرای آن بیشــتر از قبــل اســت. وی اظهــار 
ــا تشــکیات شــهرداری، از  ع ب ــاط موضــو ــه ارتب ــه ب ــا توج ــت ب الزم اس
ع بررســی و موانــع  ســوی معاونــت اداری مالــی شــهرداری، ایــن موضــو

آن برطــرف شــود.
گردشــگریدراصفهــانبــااســتفادهازظرفیــت رونــقصنعــت

خانههــایتاریخــی
عضــو  دیگــر  قربانــی  ابوالفضــل    
اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
میــراث  ســازمان  گفــت:  هــم  
یــک  در  می توانــد  فرهنگــی 
محــدوده زمانــی مثــا یــک ســال بــا 
خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
و  توســعه  راســتای  در  را  خانه هــا 
کار  گردشــگری بــه  رونــق صنعــت 
کــرد: ضوابــط و  گیــرد. وی اظهــار 
تاریخــی  بــرای خانه هــای  میــراث فرهنگــی  کــه ســازمان  قوانینــی 
گســترده ای در میــان مــردم  کــرده اســت، موجــب نارضایتــی  وضــع 
شــده اســت. وی افــزود: بخشــی از ایــن نارضایتــی، بــه دلیــل تجمــع 
خشــک  زباله هــای  انباشــت  و  خــاف  کارهــای  انجــام  و  معتــادان 
کیفیــت  و  امنیــت  میــزان  ع،  موضــو ایــن  کــه  اســت   بــوده 
بــا  را  آن  کنان  ســا و  داده  کاهــش  را  محله هــا  زیســت  محیــط 

مخاطراتی همراه ساخته است.
از  بعضــی  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
تــردد  شــده،  واقــع  گلوگاه هــا  در  اینکــه  دلیــل  بــه  خانه هــا  ایــن 
کــه  طــوری  بــه  کــرده؛  مواجــه  مشــکل  بــا  را  رهگــذران  و  اهالــی 

امکان پذیــر  نیــز  اورژانــس  و  امــدادی  خودروهــای  بــرای  تــردد 
ســرمایه  از  تاریخــی  خانه هــای  مالــکان  گفــت:  قربانــی  نیســت. 
داشــته  بهره بــرداری  هیچ گونــه  نمی تواننــد  خودشــان  ملــک  و 
کــه مالکیــت ایــن خانه هــا بــه نوعــی از مالــکان  باشــند؛ بــه طــوری 
گــر مالکــی بخواهــد بــرای نیازهــای ضــروری  آن هــا ســلب شــده و ا
کاری محــال و بســیار ســخت  را بفروشــد،   معیشــتی خــود ملکــش 

است.
پیشــنهاد  مشــکل،  ایــن  از  برون رفــت  بــرای  کــرد:  تصریــح  وی   
می شــود ســازمان میــراث فرهنگــی در یــک محــدوده زمانــی مثــا یــک 
ســال بــا مشــارکت بخــش خصوصــی خانه هــا را در راســتای توســعه و 

گیــرد . کار  گردشــگری بــه  رونــق صنعــت 
نمایندگانمجلس،اجازهوروداقالملوکسراندهند

شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
نماینــدگان  گفــت:  اصفهــان 
اقــام  ورود  اجــازه  نبایــد  مجلــس 
بــه  را  غیرضــروری  و  لوکــس 

بازارهای ایران دهند.
جلســه  در  زادهــوش  عدنــان   
اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای 
ــات  ــه منوی ــا توجــه ب کــرد: ب اظهــار 
بحــث  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
تولیــد داخلــی، از نماینــدگان مجلــس تقاضــا دارم بــه تذکــرات اقتصــاد 
بــه تولیــد داخلــی مربــوط  کــه در مرحلــه اول  لــه  مقاومتــی معظــم 
اقــام غیرضــروری خارجــی  بــا ورود  کننــد و  می شــود، توجــه ویــژه 

کننــد. مخالفــت 
شــرکت  از  تشــکر  ضمــن  خــود  ســخنان  دیگــر  بخــش  در  وی   
بــرای  راننــدگان  ایــن  فعالیــت  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اتوبوســرانی 
اســت.  ارزشــمند  اقدامــی  جمعــه  روز  در  نمازگــزاران  جابه جایــی 
ممنوعیــت  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
تــردد  بــرای  طوالنــی  مســیر  و  امــام)ره(  میــدان  در  خــودرو  عبــور 
گفــت: بــه منظــور تأمیــن آســایش ســالمندان درخواســت  نمازگــزاران 
اســتفاده  مســیرها  ایــن  در  برقــی  مینی بوس هــای  از   می شــود 

شود.
اقتصادمقاومتیباعثتوسعهشهرمیشود

شــهر  اســامی  شــورای  عضــو    
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
اقتصــاد  بایــد  شــهری  مدیریــت 
مقاومتــی را ســرلوحه فعالیت هــای 
گفــت: مدیریــت  خــود قــرار دهــد، 
ســرمایه های  جــذب  هزینه هــا، 
مدیریــت  خارجــی،  و  داخلــی 
ایجــاد  ســوخت،  و  آب  مصــرف 
کار، جلوگیــری از  کســب و  فضــای 
نابــودی بعضــی از مشــاغل و انتقــال درســت مشــاغل بایــد در دســتور 

گیرد.  کار مدیریت شهری قرار 

کــه توافــق هســته ای  گذشــته  کــرد: در ســال  رســول جهانگیــری اظهــار 
که تــا زمانی که  ع پی بردند  گرفــت، همــه مــردم به این موضــو صــورت 
یــک کشــور بــه تــوان داخلــی خــود متکــی نباشــد، موفــق نخواهــد شــد. 
کــه پــس از  کشــور باعــث شــده  تکیــه بــر دانــش فنــی و قــدرت دفاعــی 
کشــورهای غربــی بــرای بــه زانــو درآوردن ملــت ایــران  ســال ها تــاش، 
کــره بنشــینند و حــق هســته ای ایــران را به رســمیت   حــاال پــای میــز مذا

بشناسند. 
ــه توجــه بــه  ــر اینک ــد ب کی ــا تا عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان ب
کیــد مقــام معظــم  کشــور یــا همــان اقتصــاد مقاومتــی مــورد تا اقتصــاد 
کــرد: در هــر جایــگاه و در هــر رده  رهبــری ضــروری اســت، تصریــح 
کشــور، بایــد اقتصــاد مقاومتــی ســرلوحه فعالیــت مدیــران  اقتصــادی 

گیــرد.  قــرار  جامعــه  مختلــف  بخش هــای  تمــام  و  صنعتگــران 
گزینــه  کشــورهای غربــی تنهــا  کنــون  کــرد: ا جهانگیــری خاطرنشــان 
کشــور  باقی مانــده بــرای فشــار بــه ملــت ایــران را تضعیــف اقتصــاد 
ــان  ــوان در جه ــی می ت ــاد داخل ــه اقتص ــر بنی ــه ب ــا تکی ــا ب ــد؛ ام می دانن

ســربلند شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری نیــز بایــد اقتصــاد مقاومتــی 
مدیریــت  از  اظهارکــرد:  دهــد،  قــرار  خــود  فعالیت هــای  ســرلوحه  را 
گرفتــه تــا جــذب ســرمایه های داخلــی و خارجــی، مدیریــت  هزینه هــا 
از  کار، جلوگیــری  و  کســب  ایجــاد فضــای  و ســوخت،  مصــرف آب 
نابــودی برخــی از مشــاغل و حفــظ آن هــا و انتقــال درســت مشــاغل 

گیــرد.  کار مدیریــت شــهری قــرار  بایــد در دســتور 
عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه برخــورد قهــری با 
کارگاه هــای تولیــدی  مشــاغل بــرای انتقــال آن هــا باعــث از بیــن رفتــن 
ســبز  فضــای  مدیریــت  داد:  ادامــه  شــد،  خواهــد  فنــی  خدمــات  و 
کار داخلــی کــم آبــی، اســتفاده از نیــروی   شــهری بــا توجــه بــه مســئله 
تنهــا ظرفیــت باقی مانــده  کــه  گردشــگری  احیــای زیرســاخت های 
فراهــم  را  اشــتغال  توســعه  زمینــه  اســت،  کشــور  و   اقتصــاد شــهری 

می کند.
جهانگیــری بــر حفــظ و نگهــداری از مشــاغل مرتبــط بــا صنایــع دســتی 
گفــت: بــرای حفــظ مشــاغل صنایــع دســتی، بایــد  کــرد و  کیــد  شــهر تا
تجربیــات ایــن حــوزه بــه نســل جــوان منتقــل شــود. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مدیریــت شــهری یــک ارتبــاط تنگاتنــگ و مســتقیم بــا اصنــاف 
و بازاریــان دارد، افــزود: اصنــاف، مولــد اقتصــادی شــهر هســتند و بــه 
نوعــی واحدهــای صنفــی بــه تولیــد، خدمــات فنــی، توزیــع و خدمــات 

کمــک می کننــد. شــهر 
بودجهاصفهان

  ســخنگوی شــورای اســامی شــهر 
گفــت: بودجــه  نیــز در ایــن جلســه 
بــر  ســال 9۵ شــهرداری اصفهــان 
اقتصــاد  مؤلفه هــای  اســاس 
رســیده  تصویــب  بــه  مقاومتــی 
اســت. نــدا واشــیانی پور بــا اشــاره 
بــه اینکــه  بودجــه 9۵ شــهرداری 
اقتصــاد  مؤلفه هــای  براســاس 
اســت  شــده  تصویــب  مقاومتــی 
یــک  نامگــذاری  پیشــنهاد  الیحــه  نیــز،  گذشــته  روز  در  داد:  ادامــه 
خیابــان اصلــی، دو خیابــان فرعــی، پایانــه، یــک بوســتان، دو پــل 
کــه در کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی  عابــر پیــاده و چهــار بــن بســت را 

ورزشی بررسی و تصویب شد.

تقاضای بازار یا سود بیشتر

کاالی بی کیفیت چینی می خرند؟ چرا تاجران 

کرد: کید     رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تا

گردشگری   گذاری خانه های تاریخی به بخش خصوصی برای رونق  وا

روش هــای  و  متالــورژی  مدیــر  جوانمــردی،  غامرضــا 
تولیــد  درصــدی   3۰ رشــد  از  مبارکــه  فــوالد  تولیــد 
ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر   94 ســال  در  ویــژه  محصــوالت 
موفقیــت حاصــل تــاش همــه همــکاران در شــرکت فــوالد 
مبارکــه و توجــه ویــژه ایــن شــرکت بــه تولیــد محصــوالت 

بــه  می باشــد؛  باالتــر  افــزوده  ارزش  بــا 
صادراتــی محصــوالت  کل  از  کــه   طــوری 
بالــغ بــر 39/۵ درصــد آن، محصــوالت ویــژه 
می باشــد. همچنین در حوزه تختال در ســال 
گریــد  94 نیــز موفــق بــه طراحــی و تولیــد 3 
 ,API X6۰ ویــژه جهــت تولیــد محصــوالت
X6۵ شــدیم. مدیــر متالــورژی و روش هــای 
گریدهــای ویــژه  تولیــد در ادامــه بــه ترکیــب 

گریدهــای  گفــت:  کــرد و  تولیــد شــده در ســال 94 اشــاره 
مــورد  گریدهــای  خودروســازی  صنایــع  در  مصــرف  مــورد 
مصــرف در مخــازن تحــت فشــار گریدهــای مــورد مصــرف در 
گریدهــای مــورد مصــرف در ســازه های  گاز،  صنایــع نفــت و 
ــوردار  ــی ب گریدهــای صادرات ــاال،  ــا اســتحکام ب ســاختمانی ب

کربــن بــاال جهــت عملیــات حرارتــی از نمونــه ایــن  گریــد  و 
کاربردهــای  بــه شــمار می آیــد. وی در خصــوص  گریدهــا 
نشــان  خاطــر   94 ســال  در  شــده  تولیــد  ویــژه  گریدهــای 
خودروســازی،  صنایــع  در  مصــرف  مــورد  گریدهــای  کــرد: 
گریدهــای DC۰6 می باشــد  تحــت   IF شــامل فوالدهــای 
بــا  کششــی اســت و  کــه ایــن فوالدهــا فــوق 
مــورد  درصــد   ۰.۰۰3 از  کمتــر  کربــن  مقــدار 
اســتفاده در قطعــات و بدنــه خــودرو اســت 
ــد ــاال دارن ــری ب کشــش و فرم پذی ــه  ــاز ب ــه نی  ک
و  ســایپا  خودروســازی  شــرکت های  و 
آن  عمــده  مصرف کننــدگان  ایران خــودرو 
هســتند؛ همچنیــن فوالدهــای میکروآلیــاژی 
ــژو  ــا اســتحکام متوســط تحــت اســتاندارد پ ب
 HE33۵D،  ،HE۲7۵ گریدهـــــــــــــای  شــامل  ســیتروئن 
کــه مــورد اســتفاده در قطعــات تقویتــی خــودرو   HE39۰D
شــامل: قطعــه دو شــاخه دســته موتــور، ریــل صندلــی اســت 
مصرف کننــدگان  خــودرو  ایــران  و  ســایپا  شــرکت های  و 

می باشــند. آن  عمــده 

رشد 30 درصدی تولید محصوالت ویژه فوالد در سال 94

بــا وجــود اتمــام تعطیــات نــوروزی و برخــاف بخشــنامه 
ــی برداشــت  بانــک مرکــزی، هنــوز ســقف ۵۰۰ هــزار تومان
ســابق  حالــت  بــه  بانکــی  خودپردازهــای  از  روزانــه 
مبلــغ  بــه  مربــوط  مصوبــه  آخریــن  اســت.  بازنگشــته 

برداشــت از طریــق دســتگاه های خودپــرداز 
و  شــده  ابــاغ  پیــش  ســال   7 بانکــی، 
همــان مبلــغ ۲۰۰ هــزار تومــان اســت. طــی 
ســال های اخیــر بــا وجــود نیــاز شــدید بــه 
ــورت  ــری در آن ص ــغ تغیی ــن مبل ــش ای افزای
کــه قــرار  نگرفتــه اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
بــود بانــک مرکــزی یــک بازنگــری در ایــن 

زمینــه داشــته باشــد و مبلــغ آن را بــه 4۰۰ هــزار تومــان در 
روز افزایــش دهــد. در حــال حاضــر هــم بررســی ها نشــان 
کــه نه تنهــا بانک هــا افزایــش ســقف برداشــت از  می دهــد 
خودپردازهــا را یــک ضــرورت می داننــد، بلکــه مشــتریان 
بانکــی نیــز خواســتار ادامــه اجــرای دســتورالعمل نــوروزی 

کــه  بانــک مرکــزی هســتند. برخــی از بانکــداران می گوینــد 
افزایــش و تعییــن برداشــت مبلــغ از خودپردازهــا توســط 
بانک هــا و ارایــه خدمــات آن هــا بــه مشتریانشــان یــک 
ایــن  بانــک مرکــزی نبایــد در  موضــوع داخلــی اســت و 
زمینــه دخالتــی داشــته باشــد؛ حتــی برخــی 
کــه  از بانک هــا پیــش از ایــن قصــد داشــتند 
ســقف برداشــت را تــا یــک میلیــون تومــان 
ایــن  خواســتار  بانکــداران  برســانند.  هــم 
کــه بانــک مرکــزی بــه آن هــا اجــازه  هســتند 
کــه بتواننــد بــه ایــن نیــاز مشــتریان  دهــد 
خــود پاســخ دهنــد. نکتــه جالــب اینجاســت 
کــرده افزایــش ســقف برداشــت  کــه بانــک مرکــزی اعــام 
از ســوی مــردم مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه اســت و ایــن 
بانــک  بایــد بررســی های بیشــتری در ایــن بــاره انجــام 
دهــد. حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد در روزهــای آتــی 
بانــک مرکــزی چــه تصمیمــی در ایــن بــاره خواهــد گرفــت.

برداشت 500 هزار تومانی از خودپردازها ادامه دارد
تخت گاز

ارزان ترین خودروی لوکس بازار
گاز ایــن هفتــه مهم تریــن     در تخــت 

سرویس  اقتصادی
بردیا عباس زاده

اخبــار دنیــای خــودرو را مــرور خواهیــم 
کرد؛ با ما همراه باشید.

قیمتخودرویداخلی
کســاری عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عامــه  علــی خا
هزینه هــای  خودروســازان  می گویــد:  طباطبایــی 
ســربار و غیرضــروری زیــادی دارنــد و ایــن هزینه هــا را 
از جیــب مصرف کننــدگان تامیــن می کننــد. بــه عنــوان 
مثــال، خودرویــی در تهــران تولیــد و بــرای رنــگ بدنــه 
کرمــان منتقــل و دوبــاره بــرای مونتــاژ بــه تهــران  بــه 
قــرار نیســت مصرف کننــدگان هزینــه  آورده می شــود. 
را  خودروســازان  اقدامــات  از  بعضــی  و  بی تدبیــری 
گــر شــورای رقابت بخواهــد در قیاس  بدهنــد؛ بنابرایــن ا
ــا قیمت هــای جهانــی، قیمــت خودروهــای داخلــی را  ب
کنــد، قیمت هــای فعلــی بایــد بــه نصــف کاهــش  تعییــن 

ــد. یاب
فراخوانهیوندای

فرمــان  سیســتم  نقــص  دلیــل  بــه  موتــور  هیونــدای 
ــکا  ــال ۲۰۱۱ در آمری ــدل س ــوناتای م ــزار س ــرای ۱73 ه ب

داد. فراخــوان 
کاهشقیمتخودرومدل94 

بیــن ۵۰۰  آزاد  بــازار  مــدل 94 در  قیمــت خودروهــای 
کاهــش یافتــه اســت. قیمــت  هــزار تــا ۲ میلیــون تومــان 
ــا مــدل 94، بــه طــور  خودروهایــی چــون پرایــد و تیبــا ب
کاهــش یافتــه اســت.  میانگیــن حــدود ۵۰۰ هــزار تومــان 
کاهــش قیمــت خودروهایــی چــون انــواع پــژو و  میــزان 
تنــدر 9۰ نیــز در مــدل 94 ایــن خودروهــا، حــدود یــک 
میلیــون تومــان بــوده اســت. قیمــت خودروهایــی چــون 
 ســراتو تولیــد داخــل و برلیانــس مــدل 94 نیــز حــدود 

۲ میلیون تومان کاهش یافته است.
تزریقهوابهمخزنبنزین

کنــش  وا در  ســوخت  جایــگاه داران  اتحادیــه  رییــس 
لــزوم  بــا  ارتبــاط  در  نفــت  وزیــر  صحبت هــای  بــه 
از  بنزیــن  کم فروشــی  مســئله  و  بنزیــن  برندســازی 
ســوی جایــگاه داران، بــا انتقــاد از نحــوه پیاده ســازی 
ســوی  از  کم فرروشــی  بحــث  کشــور،  در  برندســازی 

دانســت.  غیرعلمــی  را  جایــگاه داران 
بیــژن حاج محمدرضــا می گویــد: تزریــق هــوا بــه مخــزن 
کــه مخــزن تــا رســیدن بــه نــازل  ممکــن نیســت؛ چــرا 
ــدارد؛  ــود ن ــوا وج ــق ه ــکان تزری ــا ام ــت و اص ــپ اس پلم

ــه انفجــار مخــزن می شــود. ــه منجــر ب ک چــرا 
ارزانترینخودرویلوکسبازار

ــودش  ــروش خ ــد پرف ــی بلن ــد شاس ــخه جدی ــه نس پورش
دارای  خــودرو  ایــن  کــرد.  ارایــه  را  کان«   نــام  »مــا بــه 
ــادل  ــی مع ــا قدرت ــیلندر ب ــار س ــری چه ــور ۲ لیت ــک موت ی
کــه بــا قیمتــی معــادل 47.۵۰۰  ۲۵۲ اســب بخــار اســت 
دالر مقــرون بــه صرفه تریــن خــودروی لوکــس در بــازار 

آمریــکا محســوب می شــود. فــروش خودروهــای 

حتما بخوانید!
3افزایش 4.5 برابری مصرف ماهی... یکشنبـــــه  22 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 126 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



خسارت 740 میلیارد ریالی
 سرما به باغ های اصفهان

تــا پنــج درجــه، بیــش از 9  یــک  بــه زیــر  کاهــش دمــا  بــا 
لنجــان،  شهرســتان های  در  باغــی  محصــول  تــن  هــزار 
ــان ــاد، دهاق ــگان، ســمیرم، شــهرضا، نجف آب گلپای ــه   مبارک

تیران و کرون، خوانسار و اردستان از بین رفت. 
کشــاورزی  ــگاه اطالع رســانی ســازمان جهــاد  ــزارش پای گ ــه  ب
اصفهــان، ســرمازدگی بهــاره، 740 میلیــارد ریــال خســارت به 
کــرد. مســئول امــور باغبانــی  باغ هــای اســتان اصفهــان وارد 
کــرد: در پــی ایــن  کشــاورزی اصفهــان اظهــار  ســازمان جهــاد 
ســرمازدگی بــه 4هــزار و 718 هکتــار محصــوالت باغــی ایــن 
ــو و  ــو، هل گــردو، آل گیــالس،  ــو،  ــادام، زردآل اســتان از جملــه ب
شــلیل خســارت وارد شــد. احمد رییس زاده گفت: با کاهش 
دمــا بــه زیــر یــک تــا پنج درجــه، بیــش از 9 هزار تــن محصول 
گلپایــگان  مبارکــه،  لنجــان،  شهرســتان های  در  باغــی 
کــرون و  تیــران  دهاقــان،  نجف آبــاد،  شــهرضا،   ســمیرم، 
بــا  اصفهــان  اســتان  رفــت.  بیــن  از  اردســتان  و  خوانســار 
حــدود 71 هــزار هکتــار بــاغ میــوه ظرفیــت تولیــد ســاالنه 600 
هــزار تــن انــواع میــوه از جملــه ســیب درختــی، بــادام زردآلــو، 

گیــالس و آلبالــو را دارد.

ضبط 4.5 تن فرآورده خام دامی 
در یزد

اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  اســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
ــوروز  ــژه ن ــتی وی ــارت بهداش ــدید نظ ح تش ــر ــز ط موفقیت آمی
دامــی  خــام  فــرآورده  تــن   4.5 ضبــط  از  اســتان،  ایــن  در 
کبــر  ح خبــر داد. دکتــر علی ا غیــر قابــل مصــرف در ایــن طــر
گفــت: امســال هــم مطابــق ســنوات پیشــین،  حــدادزاده 
از  اطمینــان  هــدف  بــا  بهداشــتی  نظــارت  تشــدید  ح  طــر
همشــهریان  مصرفــی  دامــی  خــام  فرآورده هــای  ســالمت 
در  دامپزشــکی  کارشناســان  توســط  نــوروزی  مســافران  و 
اجــرای  کــرد:  اجــرا درآمــد. وی اظهــار  بــه  اســتان  سراســر 
ــه مــدت  گذشــته آغــاز و ب ح از 24 اســفندماه ســال  ایــن طــر
ــزود:  ــدادزاده اف ــت. ح ــه یاف ــن 95 ادام ــا 15 فروردی 21 روز ت
ســیار  و  ثابــت  نظارتــی  کیــپ  ا تعــداد 27  مــدت،  ایــن  در 
دامپزشــکی از واحدهــای تهیــه تولیــد و عرضــه فرآروده هــای 
کلیــه مــوارد  خــام دامــی بازدیــد بــه عمــل آورده و رعایــت 
کــه در نتیجــه تعــداد 3 هــزار و  کردنــد  بهداشــتی را بررســی 
گرفــت و میــزان 4 هــزار و 551  284 مــورد بازدیــد صــورت 
ضبــط  مصــرف  قابــل  غیــر  دامــی  خــام  فــرآورده  کیلوگــرم 
کــه  کــرد  شــد. ایــن مقــام مســئول در پایــان ابــراز امیــدواری 
همشــهریان از خریــد هرگونــه فــرآورده خــام دامــی مشــکوک 
کــز غیرمجــاز از جملــه  یــا فرآورده هــای عرضــه شــده در مرا

کننــد. خــودداری  دستفروشــان 

اخبار کوتاه

افتتاح جایگاه های بنزین تک سکویی 

در اصفهان
روز  تــک ســکویی  بنزیــن  پمــپ  بــاب   16 کیمیــای وطــن: 
شــنبه 21 فروردیــن بــه طــور رســمی و بــا حضــور معــاون 
وزیــر نفــت در اصفهــان افتتــاح شــد. عرضــه بنزیــن بــه 
خودروهــا از محــل جایگاه هــای تک ســکو بــرای اولین بــار 
ــاز  ــان آغ ــهر اصفه کالنش ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــور ب کش در 
شــده اســت و بــر اســاس اعــالم بهمــن علی پــور، رییــس 
ــی پخــش فرآورده هــای نفتــی  ــط عمومــی شــرکت مل رواب
منطقــه اصفهــان، 16 بــاب از 40 بــاب جایــگاه عرضــه 
ایــن  از  روز  برنــد  تحــت  تک ســکویی  بنزیــن  ســوخت 
پــس در اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن 
وزیــر  معــاون  کاظمــی،  عبــاس  حضــور  بــا  جایگاه هــا 
نفــت و ســید ناصــر ســجادی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
شــد.  افتتــاح  اصفهــان  در  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
حســین صادقیــان، مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای 
گفــت: فعالیــت ایــن  نفتــی منطقــه اصفهــان در ایــن بــاره 
جایگاه هــا بــه طــور آزمایشــی از نیمــه دوم اســفند ســال 
ــا  ــاح آن ه ــمی افتت ــم رس ــت و مراس ــده اس ــاز ش ــته آغ گذش

گذشــته صــورت پذیرفــت.  روز 
کــرد: جایگاه هــای عرضــه ســوخت بــا ابعــاد  وی اظهــار 
کالنشــهرهایی ماننــد اصفهــان بــا  کوچــک بــه ویــژه در 
کاهــش هزینه هــا، ارتقــای ســالمت شــهروندان  نگــرش 
شــهروندان  بــه  موقــع  بــه  و  مطلــوب  خدمات رســانی  و 
گذشــته در دســتور  از طریــق بخــش خصوصــی از ســال 
کشــور قــرار  کار شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
گرفــت. مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
گفــت: ســاخت 20 جایــگاه  اصفهــان نیــز در ایــن زمینــه 
بخــش  شــهرداری،  همــکاری  بــا  کوچــک  زنجیــره ای 
کار  خصوصــی و نظــارت شــرکت ملــی پخــش در دســتور 
کــه از ایــن تعــداد، 16 جایــگاه در قالــب برنــد  قــرار دارد 
کرده انــد. وی  بــه صــورت آزمایشــی فعالیــت خــود را آغــاز 
ادامــه داد: منطقــه پخــش فرآورده هــای نفتــی اصفهــان 
کشــور را بــر عهــده دارد و  حــدود 30 درصــد سوخت رســانی 
کشــور در ایــن  بــا توجــه بــه وجــود بزرگ تریــن پایانــه نفتــی 
ــتان  ــای اس ــانی جایگاه ه ــکلی در سوخت رس ــتان، مش اس
اصفهــان و اســتان های همجــوار آن وجــود نــدارد. وی 
میلیــون   6 را  اصفهــان  اســتان  بنزیــن  روزانــه  مصــرف 
کــرد: مصــرف ایــن فــرآورده نفتــی در  لیتــر اعــالم و اظهــار 
گذشــته بــه 9 میلیــون لیتــر نیــز  روزهــای پرتــردد ســال 

رســید. 
بــا بیــان اینکــه از 6 میلیــون لیتــر بنزیــن مصرفــی  وی 
روزانــه در اســتان اصفهــان، 4 تــا 5, 5 میلیــون لیتــر آن 
کــرد: بقیــه  )75 درصــد( بنزیــن یــورو 4 اســت، تصریــح 

ایــن فــرآورده نفتــی، بنزیــن ســوپر اســت.

گزارش

تصادفــات منجــر بــه فــوت تعطیــالت نــوروز در چهارمحــال و 
بختیــاری از رشــد 140 درصــدی برخــوردار بــود کــه بــارش برف و 
بــاران و لغزندگــی جاده هــا، یکــی از مهم تریــن عوامــل افزایــش 
ایــن آمــار بــه شــمار مــی رود. اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
کــه در جنــوب  کشــور اســت  کوهســتانی  یکــی از اســتان های 
و  چهارمحــال  اســتان  دارد.  قــرار  گــرس  زا رشــته  کــوه  غربــی 
کشــور  کریــدور ارتباطــی شــمال بــه جنــوب  بختیــاری به عنــوان 
ــر  کیلومت کیلومتــر راه اصلــی، 290  در حــال حاضــر دارای 843 
کیلومتــر  کیلومتــر بزرگــراه، و 2 هــزار و 366  راه فرعــی، 157 
کیلومتــر راه آســفالته  راه روســتایی و مجمــوع 3 هــزار و 686 
ــن  ــت. ای ــتایی اس ــی و روس ــی، فرع ــای اصل ــا، راه ه در بزرگراه ه
گرفتــن در ارتفاعــات، دارای جاده هــای  اســتان به واســطه قــرار 
پرپیچ وخــم اســت. بعضــی جاده هــای چهارمحــال و بختیــاری 
ــا  ــی جاده ه ــد و بعض ــور می کن ــرس عب گ ــوط زا ــای بل از جنگل ه
پهنــاور  دشــت های  از  نیــز  دیگــر  بعضــی  و  دره هــا  داخــل  از 
مســیر  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  اســتان.  ایــن 
گرفتــه اســت و  کشــور بــه مرکــز ایــران قــرار  ارتباطــی جنــوب 
 جــاده اصفهــان - بروجــن - لــردگان - خوزســتان و برعکــس 
پرترددتریــن جــاده ایــن اســتان اســت. در نــوروز امســال بــه 

ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــل و پایان ــئوالن حمل ونق ــه مس گفت
اســتان  مواصالتــی  محورهــای  در  تــردد  میلیــون   5 از  بیــش 
چهارمحــال و بختیــاری به وســیله دســتگاه های تــردد شــمار 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش  ثبــت  شــده اســت 
از 35 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. بیشــترین تــردد در 
کمتریــن  محــور شــهرکرد - سورشــجان بــا 510 هــزار 130 تــردد و 
تــردد نیــز در محــور ناغــان -شــلمزار بــا 56 هــزار تــردد ثبــت  شــده 

اســت.
  رشد جالب توجه تصادفات منجر به فوت

گفت وگــو  رییــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــاری دارای  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت: اس ــار داش ــر اظه ــا مه  ب
نقــش  امــر  کــه همیــن  پیــچ در جاده هاســت  و 850  هــزار   4

دارد.  تصادفــات  وقــوع  در  مهمــی 
رحمــت اهلل نجفــی ادامــه داد: میــزان تصادفــات در چهارمحــال 
ــارش  کــه ب و بختیــاری از رشــد جالــب  توجهــی برخــوردار بــوده 
نقــش  جاده هــا  لغزندگــی  و  روزهــا  بعضــی  در  بــاران  و  بــرف 
ادامــه  وی  اســت.  داشــته  تصادفــات  افزایــش  در  مهمــی 
و  چهارمحــال  در  فــوت  بــه  منجــر  تصادفــات  میــزان  داد: 
بختیــاری از رشــد 85 درصــدی برخــوردار و همچنیــن میــزان 

 تصادفــات منجــر بــه متوفیــات )تصادفــات چنــد فوتــی( از رشــد 
140 درصدی برخوردار بوده است.

  محورهای پرحادثه
وی بــا اشــاره بــه محورهــای پرحادثــه اســتان در نــوروز امســال 
کیــار - ناغــان، محــور لــردگان - بروجــن  کــرد: محــور  عنــوان 
محورهــای  پرحادثه تریــن  از  شــلمزار   - شــهرکرد  محــور  و 

بوده انــد. اســتان  امســال  نــوروز  در  مواصالتــی 
رییــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه بســیاری از تصادفــات در جاده هــای اســتان منجــر بــه 
واژگونــی خــودرو شــده اســت، بیــان کــرد: تجــاوز از ســرعت مجــاز 
و لغزندگــی جاده هــا در پــی بــارش بــرف و بــاران نقــش مهمــی در 

افزایــش تصادفــات و واژگونــی خودروهــا داشــته اســت. 
شــدن  زخمــی  بــه  منجــر  کــه  تصادفاتــی  داد:  ادامــه  وی 
بــوده  برخــوردار  درصــدی   10 کاهــش  از  شــده  سرنشــین ها 
اســت. رییــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 
داشــت: تجــاوز از ســرعت مجــاز و لغزندگــی جاده هــا، انحــراف 
غیرمجــاز و خواب آلودگــی از مهم تریــن عوامــل تصادفــات در 

روزهــای نــوروز امســال بــه شــمار می رونــد. 
ادامــه  اســتان چهارمحــال و بختیــاری در  پلیــس راه  رییــس 

گفــت: صــدور بــرگ جریمــه 10 درصــد در روزهــای نــوروز امســال 
گذشــته در چهارمحــال و بختیــاری افزایــش  ــه ســال  نســبت ب

داشــته اســت.
  افزایش تخلفات رانندگی

وی بــا اشــاره بــه افزایــش تخلفــات رانندگــی در روزهــای نــوروز 
ســرعت  درصــد،   60 غیرمجــاز  ســبقت  داد:  ادامــه  امســال 
غیرمجــاز  21 درصــد و انحــراف بــه چــپ 38 درصــد نســبت 
گذشــته رشــد داشــته اســت. وی ادامــه داد: توقیــف  ــه ســال  ب
خــودرو در روزهــای نــوروز 106 درصــد و توقیــف موتــور ســیکلت 

نیــز 32 درصــد در ایــن اســتان رشــد داشــته اســت.

وضعیت تصادفات چهارمحال و بختیاری در نوروز

نوروز خونین در جاده های چهارمحال و بختیاری

مالــی  منابــع  بــه  مبــرم  نیــاز  از  توســعه  شــرکت  عامــل  مدیــر 
بــرای تکمیــل پــروژه بــزرگ نقــش جهــان اصفهــان خبــر داد. 
ــرای تکمیــل  ــرد: ب ک ــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار  ــر ب مصطفــی مدب
فــاز دوم پــروژه ملــی نقــش جهــان نیــاز مبــرم بــه تأمیــن منابــع 

مالــی و تزریــق بودجــه مناســب بــه ایــن پــروژه 
بــزرگ داریــم. وی افــزود: متاســفانه مشــکالت 
از  گرفتــه  نشــأت  کــه  ورزش  در  موجــود  مالــی 
کــم بر کشــور اســت، شــرایط  شــرایط اقتصــادی حا
ــم زده  ــان رق ــش جه ــروژه نق ــرای پ ــواری را ب دش
نشــدن  پرداخــت  و  مشــکالت  همیــن  اســت. 
پیمانــکاران  از  تعــدادی  به حــق«  »مطالبــات 

از  پیــش  آن هــا  از  برخــی  کــه  شــد  موجــب  جهــان،  نقــش 
ــا  ــر ب ــاه اخی ــک م ــروژه در ی ــن پ ــا ای ــند ت کار بکش ــت از  ــد دس عی
زمان بنــدی از قبــل پیــش بینــی شــده، جلــو نــرود. مدیــر عامــل 
شــرکت توســعه ادامــه داد: البتــه در تأمیــن منابــع مالــی، شــرکت 
شــرکت  بــا  خوبــی  بســیار  همــکاری  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 

نقــش  ملــی  پــروژه  کــه  بپذیریــم  بایــد  ولــی  داشــته؛  توســعه 
کــه امیدواریــم  جهــان نیــاز بــه تزریــق منابــع مالــی بیشــتر دارد 
ایــن مهــم در جلســه بــا مقامــات اســتانی اصفهــان محقق شــود. 
گــر منابــع مالــی چــه از جانــب  کــرد: ا مدبــر در پایــان خاطرنشــان 
دســتگاه ذی ربــط و چــه از ســوی شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــه پــروژه تزریــق شــود، جــای نگرانــی 
نیســت و می تــوان نقــش جهــان را تــا پیــش از 
کــرد؛ خصوصــا  رقابت هــای فصــل آینــده آمــاده 
کــه تکمیــل ســازه ایــن ورزشــگاه مراحــل پایانــی 
چمــن  زمیــن  و  می گــذارد  ســر  پشــت  را  خــود 
پــروژه  اســت.  بهره بــرداری  آمــاده  ورزشــگاه 
نقــش جهــان بــه انــدازه ای بــرای مســئوالن ورزش مهــم اســت 
کــه از چنــدی پیــش بــا درخواســت خــود مــا، دوربین هــای مــدار 
بســته در ایــن ورزشــگاه بــزرگ نصــب شــد تــا بــا مشــاهده تصاویر 
کار در ورزشــگاه  از تهــران، لحظه به لحظــه در جریــان پیشــرفت 

ــم. گیری ــرار  ــان ق ــش جه نق

گفــت:  اصفهــان  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
گشــت های  متخلفــان پرونده هــای تشــکیل شــده از ســوی 
مشــترک تعزیــرات اســتان اصفهــان، در نــوروز بــه پرداخــت 
بیــش از ســه میلیــارد ریــال جریمــه محکــوم شــدند. غالمرضــا 

نقــدی  جرایــم  میــزان  بــه  اشــاره  بــا  صالحــی 
متخلفــان در بخش هــای مختلــف صنفــی در 
ایــن مــدت 2 هــزار و  نــوروز اظهــار داشــت: در 
189 پرونــده تخلــف تشــکیل شــد و متخلفــان 
گشــت های  پرونده هــای تشــکیل شــده توســط 
مشــترک تعزیــرات، بــه پرداخــت بیــش از ســه 
میلیــارد ریــال جریمــه محکــوم شــدند. وی بیــان 
داشــت: یــک هــزار و 869 مورد بازرســی مشــترک 

ح  توســط تعزیــرات حکومتــی اصفهــان در طــول اجــرای طــر
کل تعزیــرات حکومتــی  گرفــت. مدیــر  ویــژه نــوروزی انجــام 
کــرد: بازرســان ایــن اداره در قالــب 179  اســتان اصفهــان بیــان 
ــد.  کردن ــارت  ــوروزی نظ ــژه ن ح وی ــر ــرای ط ــول اج ــپ در ط کی ا
کل تعزیرات حکومتی  وی اظهار داشــت: رؤســای شــعب اداره 
اســتان اصفهــان بــه همــراه نماینــدگان و کارشناســان دانشــگاه 

اتــاق اصنــاف، ســازمان صنعــت، معــدن و  علــوم پزشــکی، 
گاهــی و دیگــر نهادهــای نظارتــی در نــوروز بــه  تجــارت، اداره آ

کردنــد.  صــورت منظــم وضعیــت بــازار را رصــد 
یــک  عامــل  مدیــر  محکومیــت  از  همچنیــن  صالحــی 
 113 مبلــغ  پرداخــت  بــه  خصوصــی  شــرکت 
حکومتــی  تعزیــرات  توســط  تومــان  میلیــارد 
تخلــف  پرونــده  افــزود:  و  داد  خبــر  اصفهــان 
خصوصــی  شــرکت  یــک  عامــل  مدیــر  ارزی 
از  یکــی  شــعب  مدیریــت  شــکایت  بــا 
بانک هــای اســتان اصفهــان در شــعبه ششــم 
قــرار رســیدگی  مــورد  حکومتــی   تعزیــرات 
مذکــور  شــعبه  کــرد:  اضافــه  وی  گرفــت.   
ارزی تعهــدات  ایفــای  عــدم  بابــت  را  پرونــده   متهــم 
 7 فقــره اعتبــار اســناد ارزی، عــالوه بــر محکومیــت بــه اســترداد 
عیــن ارز موضــوع اعتبــار معــادل 113 میلیــارد و 615 میلیــون و 
کی، حکم به تعلیق  413 هزار و 353 تومان در حق بانک شــا
 کارت بازرگانــی شــرکت موصــوف را بــه مــدت یکســال نیــز صــادر

کرد.  

گرداب بی پولیجریمه سه میلیارد ریالی متخلفان صنفی اصفهان در نوروز ورزشگاه نقش جهان در 

دادنامه
ونده:  شماره دادنامه: 9409970351100236 تاریخ تنظیم: 1394/02/21  شماره پر
حسن  آقای  خواهان:    911383 شعبه:  بایگانی  شماره    9109980351101382
زند صادق به نشانی اصفهان ـ خ خرم ـ خ شهیدان غربی ـ کوچه  زانی فر صادقی بر
26 شهید عسگری ـ کوچه شهید حسن ماهرانی کوچه شقایق ـ پ 22  خوانده: آقای 
زند محمدرضا به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه خسارت  یداله ماهرانی فر
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
زند صادق به آقای  زانی فر رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسن صادقی بر
وارده  زیان  و  ر  به خواسته مطالبه خسارات و ضر زند محمدرضا  فر یداله ماهرانی 
ناشی از ایجاد نقص عضو عمدی با جلب نظر کارشناس و خسارات تاخیر تادیه 
و خسارات دادرسی و دستمزد کارشناسی علی الحساب مقوم به پنجاه میلیون و 
یکصد ریال بدین توضیح که خواهان ضمن دادخواست تقدیمی مفادًا اظهار داشته 
خوانده به وسیله قداره موجبات ایجاد نقص عضو عمدی برای دست چپ نامبرده 
نامبرده که  و  ابطال شده  نامبرده  پایه یک  این نقص عضو گواهینامه  به دلیل  و  شده 
ده  بو کار  به  مشغول  مختلف  شرکتهای  در  و  ده  بو شخصی  تریلی  با  ترانزیت  راننده 
افتاده  از کار  و در حال حاضر  وم شده  د محر از شغل خو این نقص عضو  به واسطه 
را  خوانده  محکومیت  تقاضای  النهایه  و  وخته  فر را  تریلی  د  خو درآمد  منبع  تنها  و  شده 
ونده و دادنامه شماره 9009970352900955  با عنایت به محتویات پر ده که دادگاه  نمو
مورخ 90/7/11 که موید محکومیت خوانده به پرداخت دیات به جهت ایراد جرح عمدی 
ده و دادنامه شماره 9009970369701812 مورخ  باقداره در مورخ 71/7/20 به خواهان بو
90/11/11 شعبه پانزدهم دادگاه محترم تجدید نظر اصفهان که در تایید دادنامه بدوی 
نظریه  و  خواهان  دو  پایه  و  یک  پایه  های  گواهینامه  تصاویر  به  توجه  با  و  شده  صادر 
کارشناسان محترم رسمی دادگستری که مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده 
و نظر به اینکه خوانده با وصف نشر آگهی و رعایت انتظار کافی در هیچیک از جلسات 
دادرسی حاضر نشده و دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه 
و موثری مصون باقی مانده لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا 
به مواد 1و 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 و مواد 198، 502، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 
و قواعد فقهی اتالف و تسبیب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 
دویست و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته یعنی خسارات ناشی از نقص عضو 
و پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و سیصد هزار  الی 93/1/3  تاریخ 71/7/20  از 
بابت هزینه کارشناسی  ریال  میلیون  مبلغ دوازده  پرداخت  و  بابت هزینه دادرسی  ریال 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی مورخ 91/7/2 لغایت 
زمان اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و اجرای 
احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و نسبت به 
استیفای حقوق خواهان اقدام نماید و خواهان نیز مکلف است قبل از صدور اجرائیه مبلغ 
پنج میلیون و نهصد وپنجاه هزار ریال مابه التفاوت هزینه دادرسی را که در خسارات او 
ده است را به حساب درآمد  منظور شده و دفتر دادگاه دراثر اشتباه در محاسبه اخذ ننمو
وز از تاریخ ابالغ واخواهی در  ده و ظرف بیست ر دولت واریز نماید. رای صادره غیابی بو
وز قابل اعتراض در  ده و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست ر همین دادگاه بو

محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهانـ  جعفر زاده  142 / م الف

دادنامه
شماره    1394/11/25 تنظیم:  تاریخ   9409976825301569 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   940811 شعبه:  بایگانی  شماره    9409986825300721 ونده:  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه    9409986825300721
زند قربانعلی به  نهایی شماره 9409976825301569  خواهان: آقای علیرضا شریفی فر
ـ جنب  ـ خ گلزار شهدا غربی  ـ نجف آباد  ـ شهرستان نجف آباد  نشانی استان اصفهان 
تر از دبیرستان عالمه طباطبایی به کد پستی 8518636158  خواندگان:  طباخی بیشهـ  باال

ـ شهرک  ـ سگزی  ـ شهرستان اصفهان  1. آقای سعید پاکدل به نشانی استان اصفهان 
2. آقای محمد  ـ به کد پستی 8139174555   ـ خ 7 و8 سمت چپ  ـ خ اسپیرال  صنعتی 
زند حسین به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ خوراسگان  حسین لطیفی فر
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته 2.  تامین   .1 ها:  خواسته  پالک 68   ـ  لطیفی  شهید  کد  ـ 
تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی 4. مطالبه وجه چک  دادگاه با توجه به مجموع اوراق و 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. محتویات پر
اقایان  بطرفیت  قربانعلی  زند  فر شریفی  علیرضا  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
د و سه میلیون  محمد حسن شفیعی و سعید پاکدل به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نو
ریال بابت دو فقره حواله به شماره های 78454 و 78455 و 78456 به انضمام خسارت 
ونده و  دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت صادره  مالحظه دادخواست تقدیمی و ر
از موسسه محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و دربرابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند و با توجه به بقاء 
اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519، 522، 198، 194 قانون آیین دادرسی مدنی 
د و  و ماده 265 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نو
زش واقعی وجه  سه میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار
بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 94/7/21 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و مبلغ سه میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی در خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست 
وز قابل تجدیدنظر  وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست ر ر

خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهانـ  حجت اله طاهری  137/ م الف

دادنامه
شماره    1394/11/06 تنظیم:  تاریخ   9409976825301449 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   940970 شعبه:  بایگانی  شماره    9409986825300868 ونده:  پر
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم  9409986825300868   شعبه 31 
د با وکالت  زند مسعو نهایی شماره 9409976825301449  خواهان: خانم زهره محمدی فر
نیکبخت  ـ خیابان  به نشانی اصفهان  یداله  زند  فر نژاد کرکوندی  آقای بختیار صادقی 
وی دادگستری ـ طبقه دوم ـ واحد شماره 26  خوانده: آقای  وبر مجتمع وکالی ماکان 5 ر
زند عبدالرسول به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه سفته  مهدی آقائی فر
2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی   رای دادگاه در خصوص 
د با وکالت آقای بختیار صادقی نژاد کرکوندی  زند مسعو دعوی خانم زهره محمدی فر
زند عبدالرسول مبنی بر مطالبه مبلغ سیصد  آقایی فر آقای مهدی  زند یداله بطرفیت  فر
میلیون ریال بابت وجه سه فقره سفته واخواست نشده به شماره خزانه داریکل به شماره 
های 30296360 و 6999151 و 699914 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه به 
ونده و مالحظه دادخواست  با عنایت به محتویات پر شرح دادخواست تقدیمی دادگاه 
ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  و  مدرکیه  های  سفته  مصدق  ونوشت  ر و  تقدیمی 
قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی 
ده و مستندات ابرازی خواهان مصون از  که حاکی از برائت ذمه خویش باشد اقامه ننمو
ایراد و تعرض مانده لذا با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندًا به مواد 519 و 198 و 
194 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 309 و 310 قانون تجارت حکم بر محکومیت 
و  میلیون  مبلغ سه  و  بابت اصل خواسته  ریال  میلیون  مبلغ سیصد  بپرداخت  خوانده 
چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه های دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر 
اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 94/8/25 لغایت وصل و حق الوکاله وکیل 
وز از  طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در  تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20 ر

دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان است.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهانـ  حجت اله طاهری  133/ م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9409970361701773  تاریخ تنظیم: 1394/11/12  

خانه  ـ  اصفهان  نشانی  به  د  محمو زند  فر جوزدانی  رضایی  فریده  خانم   .1 ها:  خواهان 
اصفهان ـ میدان نوبهار ـ 12 متری گلبهار ـ بن بست بهار ـ پ 2 کد پستی : 8194743476 
مصطفی  زند  فر الهی  هیبت  لیال  خانم  وکالت  با  د  محمو زند  فر رضایی  محسن  آقای   .2
به نشانی اصفهان ـ اصفهان ـ هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز یک ط 4 واحد 602  
زند مصطفی  فر الهی  لیال هیبت  وکالت خانم  با  د  زند محمو فر آقای محسن رضایی   .3
 .4 ـ هتل پل، چهارباغ باال ، مجتمع کوثر، فاز یک ط 4، واحد 602   به نشانی اصفهان 
ـ  قدس  سینما  ک  ـ  مطهری  خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  د  محمو زند  فر رضایی  زانه  فر خانم 
مجتمع کوه نور ـ واحد 23 ـ ط 2 ـ کد پستی: 8133733554 )فاقد پالک( خواندگان: 1. 
زند محمد 2. آقای احمدرضا رفوگران 3. آقای جواد حسینعلی  آقای محمد رفوگران فر
د  محمو زند  فر رضایی  فریبا  خانم   .4 المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  خراسانی  زاده 
ـ  زند حبیب اله همگی به نشانی اصفهان ـ خ امام خمینی  5. خانم بتول سوتکی زاده فر
کوچه 53 شهید صادقی ـ جنب مسجد صاحب الزمان ـ درب سفید رنگ 6. آقای جواد 
جواد  آقای   .9 رفوگران  محمد  آقای   .8 رفوگران  احمدرضا  آقای   .7 زاده  حسینعلی 
زند محمد حسین 11. آقای  وفی¬گران فر زند رحیم  10. آقای محمد ر حسینعلی زاده فر
فریده  خانم   .12 المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  محمد  زند  فر وفی¬گران  ر احمدرضا 
ـ 12  نوبهار  ـ میدان  ـ خانه اصفهان  به نشانی اصفهان  د  زند محمو فر رضایی جوزدانی 
د 14. خانم  زند محمو زانه رضایی فر 13. خانم فر ـ پ 22  بهار  ـ بن بست  متری گلبهار 
قدس،  سینما  ک  مطهری،  خ  اصفهان،  نشانی  به  همگی  د  محمو زند  فر رضایی  زانه  فر
مجتمع کوه نور، واحد 23، ط 2 کد پستی: 8133733554 )فاقد پالک( 15. خانم فرحناز 
د به نشانی اصفهان ـ خ مطهری ـ ک سینما قدس ـ مجتمع کوه  زند محمو رضایی فر
د به نشانی اصفهان ـ خیابان  زند محمو نور ـ واحد 23 ـ ط 2 16.  خانم محبوبه رضایی فر
زند  کاشانی ـ جوزدان ـ کوچه باغ آسیاب ـ پالک 5 17. خانم فریده رضایی جوزدانی  فر
د به نشانی اصفهان ـ خانه اصفهان ـ میدان نوبهار ـ 12 متری گلبهار ـ بن بست بهار  محمو
د به نشانی  زند محمو د رضایی فر ـ پ 22 کد پستی : 8194743476  18. آقای مسعو
پالک  بست  بن  اولین  راست  سمت  ـ  ایرج  کوچه  جنوبی  اردیبهشت  خیابان  ـ  اصفهان 
5/1 کد پستی 8133946651 خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. جلب 
د و تقدیم دادخواست تقابل  گردشکار: دادگاه  و ثالث )مالی نقول و غیرمنقول(  3. ور
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای   با توجه به محتویات پر

می نماید.
د 2ـ خانم  زند محمو رای دادگاه در خصوص دعوی خانمها 1ـ فریده رضایی جوزدانی فر
جواد  2ـ  محمد  زند  فر رفوگران  احمد  1ـ  آقایان  طرفیت  به  د  محمو زند  فر رضایی  زانه  فر
د رفوگران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  حسینعلی زاده خراسانی 3ـ محمو
از پالک ثبتی  از شش دانگ قطعه 12  از دو دانگ مشاع  از نه سهم  نسبت به یک سهم 
نامه عادی  مبایعه  از 28/147 بخش 14 ثبت اصفهان موضوع  تفکیک شده   28/153
آقای  از  وکالت  به  الهی  لیال هیبت  ثالث خانم  د  و ور و همچنین دعوی  مورخ 1364/2/1 
زندان  زانهـ  2ـ  فریده هر دو رضایی فر د به طرفیت خانمها 1ـ فر زند محمو محسن رضایی فر
محمد  زند  فر رفوگران  د  محمو د 4ـ  محمو زند  فر رفوگران  احمدرضا  آقایان 3ـ  و  د  محمو
زند رحیم و همچنین دعوی جلب ثالث خانم لیال هیبت  حسین 5ـ جواد حسینعلی زاده فر
زانه 2ـ فریده هر  د به طرفیت خانمها 1ـ  فر زند محمو الهی به وکالت از آقای محسن رضایی فر
زند محمد 4ـ محمد رفوگران  د و آقایان 3ـ احمدرضا رفوگران فر زندان محمو دو رضایی فر
زند حبیب اله 7 ـ  زند محمد حسین 5ـ جواد حسینعلی زاده و خانمها 6ـ بتول سوتکی فر فر
د 10ـ  زند محمو د رضایی فر د 9ـ آقای مسعو زندان محمو فریبا 8 ـ فرحناز هر دو رضایی فر
د به خواسته الزام خواندگان به انتقال تمامیت دو دانگ  زند محمو خانم محبوبه رضایی فر
سند یک باب مغازه به شماره قطعه 12 از پالک ثبتی 28/153 تفکیک شده از 28/147 
بخش 14 ثبت اصفهان موضوع مبایعه نامه های عادی مورخ 1364/2/1 و 84/3/21 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی  خسارات  انضمام  به   85/11/13 و   85/1/28 و 
جوزدانی  رضایی  د  محمو مرحوم  اصلی  دعوی  خواهانهای  مورث  اینکه  به  نظر  ونده  پر

نامه های  مبایعه  از خواندگان دعوی اصلی طی  را  د  کل دو دانگ مشاع خریداری خو
عادی مورخ 85/1/28 و 85/11/13 از طریق عقد بیع به وارد ثالث آقای محسن رضایی 
ده است و با طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول از  د واگذار نمو زند محمو فر
ثالث  جلب  دعوی  دهم  الی  هفتم  ردیف  خواندگان  و  اصلی  دعوی  خواهانهای  سوی 
علیه خواهان وارد ثالث حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسی اصالت آثار انگشتان و 
زانه  د رضایی و همچنین امضاآت منتسب به خانمها فر امضاآت منتسب به مرحوم محمو
و فریبا رضایی در ذیل دو فقره مبایعه نامه عادی مورخ 85/1/28 و 85/11/13 احراز 
گردیده و به استناد نظریه مذکور از سوی شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض نامبردگان قرار منع تعقیب صادره 
طی دادنامه شماره 9001684 مورخ 1390/9/22 تایید و قطعیت یافته است لذا به لحاظ 
د به  د رضایی در زمان حیات خو وش محل متنازع فیه از سوی مرحوم محمو احراز فر
خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث خواسته خواهانهای دعوی اصلی را وارد ندانسته و 
مستندًا به مواد 227 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانهای دعوی 
اصلی صادر و با توجه به مستندات مذکور از جمله مبایعه نامه عادی مورخ 64/2/1 
د رضایی و خواندگان دعوی اصلی و همچنین مبایعه نامه  تنظیمی فیما بین مرحوم محمو
د  های عادی مورخ 84/3/21 و 85/1/28 و 85/11/13 تنظیمی فی ما بین مرحوم محمو
لت بر خریداری دو دانگ از پالک  رضایی و خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث که دال
وش آن طی چندین مبایعه نامه  د رضایی و سپس فر ثبتی متنازع فیه توسط مرحوم محمو
وم تبعیت این دادگاه از رای قطعی  د آقای محسن رضایی دارد و با توجه به لز زند خو به فر
محکمه کیفری شعبه 116 اصفهان در مورد اصالت دو فقره از مبایعه نامه های استنادی 
و نظر به اقرار صریح خوانده ردیف ششم دعوی جلب ثالث به واگذاری دو دانگ مورد 
د رضایی و با عنایت به تایید  ادعا به خواهان دعوی جلب ثالث از سوی مرحوم محمو
مالکیت رسمی خواندگان ردیف سوم و پنجم دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث از سوی اداره 
ثبت اسناد امالک غرب اصفهان طی نامه وارده به شماره 3952 ـ 94/11/5 با رد دفاعیات 
غیرموثر خواندگان ردیف اول، دوم دعاوی وارد ثالث جلب ثالث جلب ثالث و همچنین 
خواندگان نهم و دهم دعوی جلب ثالث و نظر به عدم حضور سایر خواندگان در جلسه 
رسیدگی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان دعوی خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب 
ثالث را ثابت و وارد تشخیص و مستندًا به مواد 515 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 220 و 219 قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول ، دوم ، سوم و پنجم 
دعوی وارد ثالث و خواندگان ردیف سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم دعوی 
وارد ثالث به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به دو دانگ مشاع محل موضوع خواسته 
و محکومیت خواندگان ردیف سوم و پنجم دعاوی مذکور بالمناصفه به پرداخت مبلغ 
)7/790/000( ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب 
ثالث صادر و نظر به اینکه حسب مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 64/2/1 خواندگان ردیف 
چهارم به والیت از خوانده ردیف سوم و به وکالت از خوانده ردیف پنجم اقدام به تنظیم 
ده است لذا دعوی به نامبرده توجهی نداشته مستندًا به مواد 89 و بند  مبایعه نامه نمو
چهارم 84 و تبصره 331 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث 
را نسبت به خوانده ردیف چهارم آن دعاوی صادر بدیهی است مسئولیت ورثه مرحوم 
د از  د و به نسبت سهم االرث خو د رضایی در این حکم به قائم مقامی از مورث خو محمو
د رضایی منعکس در گواهی حصر وراثت شماره 126 مورخ 89/3/27  د محمو مورث خو
از  یک  هر  مسئولیت  و  باشد  می  اصفهان  اختالف  حل  شورای  دهم  شعبه  از  صادره 
محکوم علیهم ردیف سوم و پنجم از اصل محکوم به به نسبت مالکیت رسمی ایشان 
شامل 16 حبه و 8 حبه از اصل محکوم به تعیین و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به 
خواندگان ردیف سوم و پنجم ، ششم، هفتم و هشتم دعاوی مذکور غیابی و ظرف مدت 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری  20 ر
اصفهان استان  نظر  تجدید  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف   و 

 می باشد.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو    124 /  م الف 

حتما بخوانید!
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در شـهـــر



مخلوقــی  هــر  شناســنامه   و  هویــت  نــام    
سرویس فرهنگی
محبوبه محمدی

محســوب می شــود. اهمیــت نامگــذاری بــر 
زدن  ســند  مثــل  گاهــی  نامگــذاری  نیســت؛  پوشــیده  کســی 
پروســه  ایــن  می کنــد؛  پیــدا  خاصــی  حساســیت  و  اهمیــت 
گاه تبدیــل بــه یــک  کــه باشــد،  نامگــذاری روی هــر چیــزی 
پروســه  زمان بــر طوالنــی و نفس گیــر می شــود. چــه دربــاره فرزنــد 
دارد  گردنشــان  بــر  او  کــه  حقــی  دلیــل  بــه  مــادر  و  پــدر   کــه 
کتاب هــا وســایت های جســت وجوی نــام را زیــر ورو می کننــد و 
ــه دنبــال  ــرای آن، ب کــه هنرمنــد ب ــاره مخلــوق هنــری  چــه درب
ــار و مخلوقــات هنــری  بهتریــن عنــوان اســت. در بیــن همــه  آث
انتخــاب اســم در فیلــم وســریال از اهمیــت بیشــتری برخــوردار 
اســت؛ زیــرا ســینما، مدیــوم و هنــری بــه شــدت وابســته بــه 
کــه از هــر جهــت مناســب  کــردن نامــی  مخاطــب اســت و پیــدا 
یــک اثــر ســینمایی یــا تلویزیونــی باشــد، از اهمیتــی چنــد برابــر 

نسبت به دیگر رشته های هنری برخوردار است.
ع    اسم خوب، برگ برنده شرو

یــک نــام خــوب و مناســب، بایــد ویژگی هــای خاصــی داشــته 
ــم  ــام یــک فیل باشــد. اولیــن و مهم تریــن ویژگــی در انتخــاب ن
ــراری  ــم های تک ــت؛ اس ــت آن اس ــریال، جذابی ــا س ــینمایی ی س
گاه در ذهــن مخاطــب یــک  و بــه شــدت دم دســتی، ناخــودآ
ســد عــدم دوســت داشــتن ایجــاد می کنــد و بیننــده را از ورود 
ذهنــی بــرای تماشــای یــک فیلــم خــوب منــع می کنــد و هشــدار 

ــد.  ــی باش ــم خوب ــد فیل ــم، نمی توان ــن فیل ــه ای ک ــد  می ده
یــک نــام مناســب، بایــد مفهــوم درســتی از ارتبــاط بــا مضمــون 

ــد چنــدان بی ربــط و و غیرمرتبــط  ــر داشــته باشــد؛ یعنــی نبای اث
در  امــروزه  البتــه  باشــد.  و ســریال  فیلــم  و موضــوع  بــا قصــه 
ــان فیلم ســاز، انتخــاب  ــه خصــوص جوان میــان آوانگاردهــا و ب
اســم های بی ربــط بــا موضــوع فیلــم و اثــر، بــه صــورت یــک 
کار هــم، بایــد اصولــی  مــد درآمــده؛ امــا در روش درســت ایــن 
کــه  کــه متاســفانه شــاید تمــام فیلمســازانی  وجــود داشــته باشــد 
از ایــن مقولــه تقلیــد می کننــد، بــه آن واقــف نیســتند و در واقــع 
کل پروســه  فیلمسازی شــان  ج بی دلیــل را بــه  ج ومــر یــک هــر

تحمیــل می کننــد.
 یــک اســم مناســب بایــد در اطالع رســانی راجــع بــه فیلــم در حــد 
گــر یــک فیلــم پلیســی  و انــدازه  درســت وارد شــود؛ بــرای مثــال ا
کــه در آن مــرد جوانــی بــا موهــای قهــوه ای قاتــل  می بینیــم 
گذاشــت تــا  اســت، اســم فیلــم را نبایــد قاتــل جــوان موقهــوه ای 
ــو بــرود. یــک نــام خــوب بــرای فیلــم  قصــه وماجــرا اصطالحــا ل
گــر  کــه فــّرار نباشــد و در ذهــن بمانــد تــا ا و ســریال، نامــی اســت 
کســی  کســی خواســت دربــاره آن حــرف بزنــد یــا فیلــم را بــه 

کنــد، مجبــور نباشــد بــا انگشــت بــه پیشــانی اش بزنــد و  توصیــه 
نــام ســخت فیلــم را بــه خاطــر بیــاورد.

گیشه گیشه و باز هم  گیشه،    
کشــور مــا، اغلــب بــا محوریــت دو موضــوع  نامگــذاری فیلــم در 
اتفــاق مــی افتــد: یــا بــرای ادا و اصــول روشــنفکری و خــود را 
گاه بی ربــط  متفــاوت نشــان دادن، اســمی خــاص و عجیــب و 
کــه  گیشــه  ــا بــرای توجــه و نــگاه بــه  روی فیلم هــا می نشــیند ی

ــت.  ــم هس ــری ه ــل رایج ت دلی
کــه بتوانــد  گذاشــته می شــود  در ایــن روش، اســمی روی فیلــم 
ــل  ــق عم ــاند و موف ــود بکش ــرف خ ــه ط ــب را ب ــه مخاط گیش در 
اســم خانم هــا در عنــوان فیلم هــا، اصــوال  بــرای مثــال  کنــد؛ 
کــه معمــوال وقتــی  از آنجایــی  گیشــه جــذاب اســت و  بــرای 
اســم فــرد بــرای مثــال )ناخــدا خورشــید(، اســم  و شناســنامه  اثــر 
می شــود، یعنــی ایــن شــخصیت، شــخصیت اصلی فیلم اســت؛ 
پــس مخاطــب بــرای دیدنــش بــه ســینما مــی رود و معمــوال 
ــم  ــوی فیل ــم ت از ســازندگان رودســت هــم می خــورد و مثــال خان
کــه اســمش، اســم فیلــم هــم هســت، نقــش دســت چندمــی در 
کســی البــد عاشــقش شــده،  ماجراهــا و قصــه دارد و جــز اینکــه 

ــدارد.  ــی ن ــت خاص محوری
کــه  گیشــه تــا آنجایــی پیــش مــی رود  در واقــع ایــن اهمیــت بــه 
گاهــی بــا موضوعــات قانونــی پیونــد می خــورد؛ بــرای مثــال 
ترانــه ای   کشــورخودمان اســم  در همیــن ســال های اخیــر در 
گذاشــته شــد و بعــد صاحبــان ترانــه  محبــوب، روی فیلمــی 

کردنــد و ...                   شــکایت 

بررسی نامگذاری فیلم ها و سریال ها در سینما و تلویزیون

هنر هفتم صدایم بزن

مانــا اســتادمحمد از برگــزاری رپرتــوآر نمایشــنامه خوانی 
ــا ســال مرگ ایــن  ــاد اســتادمحمد همزمــان ب ــار زنده ی آث
کلیــه آثــار وی، بــه عنــوان  هنرمنــد فقیــد تئاتــر و انتشــار 
کــرد. مانــا  برخــی برنامه هــای بنیــاد اســتادمحمد اشــاره 
اســتادمحمد دربــاره برنامه هــای مدنظــر بنیــاد محمــود 
گفــت: قصــد داریــم همزمــان  اســتادمحمد در ســال ۹۵ 

ــوآر  ــاد اســتادمحمد، رپرت ــا ســال مرگ زنده ی ب
کنیــم و  نمایشــنامه خوانی آثــار وی را برگــزار 
قــرار اســت فراخــوان ایــن رپرتــوآر بــه زودی 
کــه بــا حضــور هیئــت  در جلســه ای مشــورتی 
داوران اولیــن دوره جایــزه ادبیــات نمایشــی 
بنیــاد اســتادمحمد برگــزار می شــود، منتشــر 
بــه  نشــر چشــمه  بــا  داد:  ادامــه  شــود. وی 

توافــق رســیده ایم و قــرار اســت قــراردادی منعقــد شــود 
محمــود  تولــد  ســالروز  بــا  همزمــان  و  آبان مــاه  در  تــا 
ــده او  ــاپ نش ــده و چ ــاپ ش ــار چ ــه آث کلی ــتادمحمد،  اس
توســط ایــن انتشــارات چــاپ و عرضــه شــوند. عضــو 

برگــزاری  دربــاره  اســتادمحمد  بنیــاد  مؤســس  هیئــت 
بنیــاد  ایــن  نمایشــی  ادبیــات  جایــزه  دوره   دومیــن 
کــرد: دومیــن دوره ایــن جایــزه، امســال همزمــان  اظهــار 
بــا ســالروز تولــد محمــود اســتادمحمد در آبان مــاه برگــزار 

ــود.  می ش
گذشــته اولیــن دوره جایــزه، بــه دلیــل همزمانــی  ســال 
بــا  ســالروز تولــد زنده یــاد اســتادمحمد 
ــاه  ــرم در دی م ــاه مح ــوگواری م ــام س ای
در  اســتادمحمد  مانــا  شــد.  برگــزار 
مشــورت هایی  بــا  شــد:  یــادآور  پایــان 
کــه بــا دوســتان و هنرمنــدان مختلــف 
برگــزاری  بــرای  اصالحاتــی  داشــتیم، 
ادبیــات  جایــزه  دوره  دومیــن 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  اســتادمحمد  بنیــاد  نمایشــی 
کــه بــدون شــک ایــن اصالحــات و تغییــرات، لحــاظ 
خواهــد  منتشــر  نیــز  جایــزه  دوم  دوره  فراخــوان   و 

شد.

چاپ همه آثار زنده یاد استادمحمد

اولویت هــای  دربــاره  ســیما  نمایشــی  امــور  مرکــز  رییــس 
کــرد:  عنــوان   ۹۵ ســال  در  ســریال  ســاخت  در  مرکــز  ایــن 
مــا بــه تناســب آنتــن شــبکه های ســیما، نیازهــای آنــان و 
گرفتــه تــا ایــام  مناســبت های مختلفــی از ایــام دفــاع مقــدس 
محــرم و مــاه مبــارک رمضــان و...، بــه ســراغ اولویت هــای 

می رویــم.  مدنظــر 
کــرد: تــالش مــا بر این اســت  ســیفی آزاد اضافــه 
کــه تلویزیــون در هــر فصــل، دو ســریال جدیــد 
کتــور  کندا ظرفیت هــای  تناســب  بــه  ایرانــی 
بــه  برنامــه  ایــن  ببــرد.  آنتــن  شــبکه ها روی 
طــور متنــاوب انجــام می شــود و ســریال ها بــه 
ترتیــب از شــبکه های مختلــف ســیما پخــش 

خواهنــد شــد. وی بــا اشــاره بــه محورهــای اصلــی ســریال 
ســازی در ســیما یــادآور شــد: مــا ســعی می کنیــم ســبک زندگــی 
ایرانــی- اســالمی، شــکوفایی علمــی کشــور و نشــاط و امیــدی 
رابطه هــا  ســریال ها،  اتفاقــات  در  دارد  نیــاز  جامعــه  کــه  را 

کــه  کنیــم. بــا توجــه بــه جامعــه جوانــی  و فضاهــا تعریــف 
اولویــت  در  شــادی آور  و  کمــدی  کارهــای  فضــای  داریــم، 
متنوعــی  ژانرهــای  از  همچنیــن  و  دارد  قــرار  سریال ســازی 
گرفتــه خواهــد   کــه بــرای بیننــدگان جذابیــت دارد نیــز، بهــره 
قصه هــای  و  ژانرهــا  ایــن  قالــب  در  محتــوا  مطمئنــا  شــد. 
کــه بــه مخاطــب انتقــال پیــدا  جــذاب اســت 

باشــد.  اثرگــذار  می توانــد  و  می کنــد 
کمبــود  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  آزاد  ســیفی 
تصریــح  ســیما  و  صــدا  ســازمان  در  بودجــه 
اختیــار  در  مناســب  بودجــه  گــر  ا کــرد: 
بگیــرد،  قــرار  ســیما  و  صــدا  ســازمان 
و  موفــق  بســیار  می توانــد  ســازمان  ایــن 
ریزی هــا  برنامــه  گاهــی  گــر  ا شــود.  ظاهــر  پرمخاطــب 
نوســانات  دلیــل  بــه  می ریــزد،  هــم  بــه  تولیــد  حــوزه  در 
تحمیــل ســازمان  بــه  ناخواســته  کــه  اســت   بودجــه ای 

 می شود.

تلویزیون در هر فصل، دو سریال جدید خواهد داشت
حرف و نقل

- پیکــر ثریــا حکمــت امــروز یکشــنبه 22 فروردین مــاه 
ــان وصــال  ــه ســینما در خیاب از ســاختمان شــماره 2 خان
تشــییع می شــود و قــرار اســت در قطعــه هنرمنــدان در 

ک ســپرده شــود. ــه خــا ــا ب ــار مهــری مهرنی کن
- خودســیانی، فیلمنامه نویــس در نقــدی بــه عملکــرد 
را  امســال  عیــد  ســریال های   ،95 نــوروز  در  تلویزیــون 
کیفیــت دانســت و در عیــن حــال شــبکه نســیم  فاقــد 
بخــش  در  تلویزیــون  شــبکه های  ســایر  بــه  نســبت  را 

کــرد. برتــر معرفــی  برنامه هــای جــذاب،  پخــش 
ارتقــای  تــا  می آیــد  ایــران  بــه  »لــوور«  مــوزه  رییــس   -
تاریخــی  ســرقت های  پیگیــری  کشــور،  در  مــوزه داری 
ــه صــورت  ــار تاریخــی ب گذشــته و انتقــال آث ــی در  احتمال
همایش هــای  برگزاری هــای  فرانســه،  بــه  غیرمجــاز 
کارشناســان  مشــترک،  دوره هــای آموزشــی و رفــت و آمــد 

گرفتــه شــود. کشــور بررســی و از ســر  بــه دو 
جشــنواره  برگــزاری  بــرای  گفــت:  میرکریمــی  رضــا   -
جهانــی فیلــم فجــر بــه دنبــال ســفره رنگینــی نبــودم و 
جشــنواره ای جمــع و جــور، امــا پرمحتــوا می خواســتم. 
انتخــاب  و  دیــده    را  فیلم هــا  همــه  دلیــل  همیــن  بــه 

می ایســتم. آن  مســئولیت  پــای  و  کــرده ام 
شــهر  در  واقــع  برزیــل  بانــک  فرهنگــی  مرکــز   -
آثــار  مجموعــه  مــاه  یــک  حــدود  طــی  »ریودوژانیــرو« 
کارگــردان سرشــناس ایرانــی را بــه  کیارســتمی،  عبــاس 

می گــذارد. نمایــش 
کــم شــدن قــدرت  - زیــاد بــودن قیمــت صنایــع دســتی و 
کــه بســیاری از  خریــد مــردم در نــوروز 95، موجــب شــد 
بــا صنایــع دســتی  یــادگاری  گرفتــن عکــس  بــه  آن هــا 

ــد. کنن ــا  کتف ا
فیلــم  المللــی  بیــن  جشــنواره  داور  کریمــی  نیکــی   -

شــد. اســتانبول 
کتــاب  کــه یــک  - خانــواده مصطفــی اســالمیه می گوینــد 
کوتــاه از ایــن  دربــاره موســیقی و تعــداد زیــادی داســتان 
کــه چــاپ نشــده  نویســنده و مترجــم فقیــد بــه جــا مانــده 

اســت.
 21 ســینما  بازیگــر  یزدان بخــش،  شــیرین   -
فروردین مــاه از بیمارســتان مرخــص شــد. ایــن هنرمنــد 
و  تیروئیــدی  مشــکالت  دلیــل  بــه  10فروردین مــاه  از 

بــود شــده  بســتری  بیمارســتان  در  ریــه  عفونــت 
ــا بیــان اینکــه امســال فیلم هــای  ــی زاده ب - منوچهــر وال
دوبلــه  و  خریــداری  نــوروز  بــرای  خوبــی  ســینمایی 
نشــدند، از عملکــرد حــوزه  دوبلــه در نــوروز امســال انتقــاد 

ــرد. ک

سخن روز

چاپ مجموعه آثار استاد فرشچیان
کــه طــی ســال های  مجموعــه ای از آثــار اســتاد فرشــچیان 
شــده  اهــدا  قــدس  آســتان  مــوزه  بــه   1393 تــا   1369
بــود انتشــار یافــت. تعــداد 14 اثــر از آثــار اهدایــی اســتاد 
قطــع  در  رضــوی  قــدس  آســتان  مــوزه  بــه   فرشــچیان 
مجموعــه  ایــن  رســید.  چــاپ  بــه  صفحــه   50 در   35
 اهدایــی شــامل آثــار پنجمیــن روز آفرینــش، عصــر عاشــورا
رمــی  نیایــش،  یتیم نــوازی،  رب،  یــا  حــق،  پرچمــدار 
کوثــر  جمــره، اولیــن پیــام، هدیــه عشــق، ضامــن آهــو، 
معــراج ســتایش پــروردگار، و تابلــوی مینیاتــور خمســه آل 
طیبــه اســت. اســتاد محمــود فرشــچیان در ســال 1308 
در اصفهــان متولــد شــد و تحصیــالت خــود را در محضــر 
کــرد  اســتاد حــاج میــرزا آقــا امامــی و عیســی بهــادری آغــاز 
اصفهــان  زیبــای  هنرهــای  هنرســتان  دوره  اتمــام  بــا  و 
بــرای تکمیــل هنــر خــود بــه اروپــا رفــت. وی دارای درجــه 

دکتــری در نقاشــی ایرانــی و هنرهــای اســالمی اســت.

اندیشه ورزی در ایران عصر صفوی
روز  صفــوی«  عصــر  ایــران  در  »اندیشــه ورزی   نشســت 
ــه  24 فروردین مــاه برگــزار می شــود. عصــر صفــوی از جمل
ادوار تاریخــی بســیار مهــم و جالــب توجــه در تاریــخ ایــران 
کــردن بســتر رشــد و پیشــرفت  کــه بــه دلیــل فراهــم  اســت 
عرصه هــای مختلــف هنــری و فرهنگــی در ایــران مــورد 
گرفتــه اســت. در ایــن عصــر  ارزیابی هــای بســیاری قــرار 
فرهنگــی،  رویدادهــای  و  حــوادث  اصفهــان،  شــهر  در 
آن هــا  جملــه  از  کــه  داد  خ  ر بســیاری  هنــری  و  علمــی 
همچــون  بــزرگ  اندیشــمندانی  و  فالســفه  گردهمایــی 
کــه حضــور  میرفندرســکی میردامــاد و شــیخ بهایــی بودنــد 
اصفهــان  مکتــب  شــکل گیری  بــه  منجــر  فعالیتشــان  و 
ایــن  در  شــرکت  بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان  شــد. 
نشســت، روز 24 فروردیــن مــاه از ســاعت 17 و 30 دقیقــه 
بــه دانشــگاه علمی کاربــردی امــام صــادق )ع( واقــع در 
شــهید  اهلل  آیــت  بیمارســتان  جنــب  بزرگمهــر،  خیابــان 

کننــد. صدوقــی مراجعــه 

برگزاری بیش از 16 نشست 
کتاب خوانی در یزد

یــزد  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  کل  مدیــر 
انتقــال فرهنــگ مطالعــه اقشــار مختلــف جامعــه بــه ویــژه 
نســل جدیــد را از جملــه راه هــای مؤثــر در راســتای ارتقــای 
کــرد: در همیــن  ســطح فرهنگــی جامعــه دانســت و اعــالم 
کتاب خوانــی در اســتان طــی  راســتا، بیــش از 16 نشســت 
بــا  دوســت فاطمی ها  رقیــه  شــد.  برگــزار  گذشــته  ســال 
کتابخوانــی  کتــاب و  اشــاره بــه ضــرورت ترویــج فرهنــگ 
بهبــود  کــرد:  اظهــار  جامعــه  مختلــف  اقشــار  بیــن 
کیفــی مطالعــه از جملــه اهــداف  کمــی و  شــاخص های 
یــزد  اســتان  کتابخانه هــای عمومــی در  نهــاد  شــاخص 
اســت. وی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامه هــای زیربنایــی 
گفــت: اصــالح  کتابخانه هــای عمومــی اســتان  در حــوزه 
کل،  اداره  ایــن  در  درآمــدی  فرآیندهــای  و  ســاختارها 
نهــاد  کار  دســتور  در  و  شــده  انجــام  اقدامــات  دیگــر  از 

اســت.  یــزد  عمومــی  کتابخانه هــای 
افزایــش  یــزد  عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  کل  مدیــر 
شــهر  دو  شــهرداری های  پرداختــی  درصــد  نیــم  ســهم 
کتابخانــه عمومــی  بهابــاد و عقــدا و افتتــاح و تجهیــز ســه 
ســال  در  شــده  انجــام  اقدامــات  جملــه  از  را  خیرســاز 
کتابخانه هــا  کــرد: شاداب ســازی  گذشــته دانســت و بیــان 
مهمــی  نقــش  فرهنگــی،  فضاهــای  استانداردســازی  و 
فعالیت هــای  بــه  نوجوانــان  و  جوانــان  جــذب  در 
فرهنگــی ایفــا می کنــد. دوســت فاطمی ها دربــاره ســرانه 
ــزود: در  کتابخانه هــای عمومــی اســتان اف شــاخص های 
ــغ بــر 64  ــا زیربنایــی بال کتابخانــه ب اســتان یــزد 110 بــاب 
ــی،  ــات فرهنگ ــه خدم ــال ارای ــع در ح ــر مرب ــزار و 200 مت ه
هســتند.  متقاضیــان  بــه  آموزشــی  کمــک  و  آموزشــی 
در  نفــر  هــزار   85 از  بیــش  عضویــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  بیــش  کــرد:  تصریــح  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای 
ع هــای مختلــف  بــا موضو کتــاب  یــک میلیــون نســخه 
کتابخانه هــای عمومــی  علمــی، پژوهشــی و آموزشــی در 

اســتان یــزد وجــود دارد.

ایران از دید یک عکاس کروات
کرواســی، حاصــل ســفرهای متعــددش  یــک عــکاس اهــل 
گــرب  زا مرکــز  در  نمایشــگاهی  برگــزاری  بــا  را  ایــران  بــه 
 1960 ســال  متولــد  تــووت«  »پــاوو  می دهــد.  نمایــش 
از  و  گــرب  زا شــهر  اطــراف  در  ناحیــه ای  بیلــوار  شــهر  در 
کرواســی و باشــگاه عکاســان  اعضــای اتحادیــه عکاســان 

رییکاســت.  شــهر 
و  داشــته  ایــران  بــه  متعــددی  ســفرهای  کنــون  تا او 
از  ارزشــمند  بســیار  مجموعــه ای  ســفرها،  ایــن  حاصــل 
تصاویــر ایــران در حوزه هــای تاریخــی و تمدنــی اســت. 
ایــن هنرمنــد، نمایشــگاه عکــس ایــران را در شــهرهای 
ــز نمایشــگاهی در  کنــون نی ــوار و ا کار لواتــس، رییــکا و بیل

کــرده اســت.  گــرب برگــزار  زا
خــود  آثــار  و  آغــاز  ابتدایــی  دوران  از  را  عکاســی  تــووت 
و  گذاشــته  نمایــش  بــه   متعــددی  نمایشــگاه های  در  را 
موفــق بــه دریافــت جوایــزی نیــز شــده اســت. عالقه ایــن 
عــکاس بــه ســرزمین و آداب و ســنن ایرانیــان، همــواره 
ــتر از  ــای بیش ــه آلبوم ه ــران و تهی ــه ای ــفر ب ــتاق س او را مش
ــرده اســت.  ک ــران  ــی ســرزمین ای ــر تاریخــی و تمدن تصاوی
ســوم  تــا  فروردین مــاه   17 از  نمایشــگاه  ایــن 
گــرب واقــع  اردیبهشــت ماه امســال در خانــه عکاســان زا
ــه مــدت  ــرب ب گ ــز زا ــی ILICA 29 در مرک ــان اصل در خیاب

برپاســت. روز   15

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر یکشنبه  22 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 126شرایط ناعادالنه است ســـــال دوم       ݡسݒ

کرمان برنامه سینماهای 

کــران ایــن فیلــم را ناعادالنــه توصیــف  کــو؟« شــرایط ا تهیه کننــده فیلــم »کفش هایــم 
کــران عمومــی بنامــم؛ چــون شــرایط آن  کــران را نمی توانــم ا گفــت: ایــن نــوع ا کــرد و 
کــران  کمــی بهتــر از »هنــر و تجربــه« اســت! علــی قائم مقامــی افــزود: فیلــم مــا در نــوروز ا
عمومــی نشــد؛ چــون فقــط تعــداد محــدودی نمایــش در بعضی ســینماها داشــتیم. در 
واقــع فقــط مجموعه هــای »کــورش« و پردیــس »زندگــی« چهــار پنــج ســانس نمایــش 
کــه فروشــش هــم خیلــی خــوب و تعــداد اشــغال صندلــی اش هــم خیلــی  بــه مــا دادنــد 
زیــاد بــود؛ امــا در دیگــر ســالن ها نمایــش زیــادی نداشــتیم. وی بــا تشــریح ســانس های 
کــرد: پردیــس  کــو؟« در ســینماهای مختلــف اضافــه  نمایــش فیلــم »کفش هایــم 
»آزادی« دو، ســه ســانس، پردیــس »ملــت« دو ســانس  ، »چارســو« یــک ســانس و 
»اریکــه ایرانیــان« هــم دو ســانس بــه مــا اختصــاص داده انــد؛ ضمــن اینکــه فیلــم مــا 
کــران شــده اســت. بــا ایــن شــرایط، نمایــش مــا کمــی بهتــر از وضعیــت  فقــط در مشــهد ا

کــران عمومــی نیســت.  گــروه »هنــر و تجربــه« اســت؛ چــون در واقــع ا
گــر تعــداد  کــرد: ا کیــد  کــران تا قائم مقامــی بــا اشــاره بــه شــرایط نابرابــر فیلم هــا در ا
بیشــتری ســالن بــه صــورت کامــل در اختیــار داشــتیم، قطعــا فــروش مــا هــم میلیــاردی 
می شــد؛ زیــرا در حــال حاضــر و بــا همیــن شــرایط هــم بــه طــور متوســط درصــد اشــغال 
مــا در ســالن ها بــاالی 65 درصــد اســت و در ایــن وضعیــت، فــروش 300 میلیــون 
تومانــی فــروش خوبــی اســت. ایــن تهیه کننــده ســینما ادامــه داد: نکتــه دیگــر ایــن 
اســت کــه مــا فقــط دو ســالن را بــه طــور کامــل در اختیــار داشــته ایم. البتــه پخش کننده 
کنــون موفــق نشــده  کــه ســالن های بیشــتری را بگیــرد؛ امــا تــا  مــا در تــالش اســت 
گرفتــه اســت.  ــم مــا نوعــی بــی عدالتــی صــورت  ــاره فیل ــه همیــن دلیــل درب اســت. ب
کــران فیلم هــا شــد  قائم مقامــی در ادامــه خواســتار نظــارت وزارت ارشــاد بــر چگونگــی ا

و توضیــح داد: مســئوالن وزارت ارشــاد و شــورای صنفــی نمایــش، بایــد بــر چگونگــی 
کــران فیلم هــا نظــارت داشــته باشــند. نمی شــود فیلمــی بیــش از 100 ســالن داشــته  ا
باشــد، امــا فیلم هــای دیگــری حتــی 15 ســالن هــم نداشــته باشــند. بــا ایــن وضعیــت 
آن فیلم هــا چگونــه می تواننــد بفروشــند؟! در حــال حاضــر فیلــم مــا در روز، فقــط 15 
کــه فــروش آن در روزهــای تعطیــل بســیار زیــاد بــود.  نمایــش در تهــران دارد؛ در حالــی 
گــروه »هنــر  کــه آیــا بهتــر نبــود فیلــم شــما در  ایــن تهیه کننــده در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه بــا بهتریــن عوامــل ســینمای  گفــت: نمی شــود فیلمــی  کــران می شــد،  و تجربــه« ا
کــران شــود. آقــای پوراحمــد ایــن فیلــم را بــرای  ایــران ســاخته شــده، در هنــر و تجربــه ا
کــه  مخاطــب عــام ســاخته اســت، نــه مخاطــب خــاص و در همیــن نمایش هایــی 
کنش هایشــان  کرده انــد و وا داشــته ایم خانواده هــا بــه خوبــی بــا فیلــم ارتبــاط برقــرار 
گذاشــته اســت؛ امــا حــق نبــود  ــر روی آن هــا تأثیــر  کــه فیلــم چقــدر ب نشــان می دهــد 

گیــرد. چنیــن برخــوردی بــا ایــن فیلــم صــورت 

گلستانی کارگردان: ســهیال 
گلستانی نویسنده: ســهیال 

خلیــق  ســوگل  نصیرپــور،  مهتــاب  پرســتویی،  پرویــز  بازیگــران: 
ــری  ــان جعف ــد، پیم ــی زن ــی، مصطف ــارا قراچه داغ ــی، س ــد ربان محم
برجــی، رضــا مســعودی  الهــام شــعبانی، ســمیه  ســارا پورصبــری، 
ــی  ــه مهین تراب ــی، مهران ــر جناب ــی، امی ــانی، جــواد فراهان ــی احس عل
شــاهین  منیــر  وفایــی،  ســمانه  زنــد،  آرد  ســجادی،  محمدعلــی 

ترابــی. امیرحســین  نورانــی،  حســام 
کــه در خانــه  ایــن فیلــم، داســتان زن خدمتــکاری را روایــت می کنــد 
کار می کنــد. بهمــن بعــد از ســال ها زندگــی در اروپــا بــه ایــران  بهمــن 
قطــع  گذشــته اش  و  زندگــی  بــا  را  عاطفــی اش  ارتبــاط  و  بازگشــته 
کــرده اســت و بعــد از بازگشــت بــه خانــه اش در ایــران، قصــد فــروش 

آن را دارد...
عوامــل فیلــم »دو« عبارتند از:

کارگــردان: رضــا میرکریمــی، برنامه ریــز و دســتیار یــک: ایمــا  مشــاور 
اســتمراری، دســتیار برنامه ریــز: رضــا مســعودی، منشــی صحنــه: 
نویــد  صحنــه:  پشــت  تصویربــردار  و  عــکاس  نعمت الــه،  حمیــرا 
سجادی حســینی، همــکار نویســنده: محمدرضــا فــرزاد، فیلمبــردار: 
پیمــان شــادمانفر، دســتیار فیلمبــردار: جــالل عالی فکــر، تدویــن: 
صدابــردار:  آهنــی،  ســارا  تدویــن:  دســتیار  صفی یــاری،  هایــده 

مانــی هاشــمیان. گــذار:  مهــران ملکوتــی، صدا

کران کو؟« به وضعیت ا انتقاد تهیه کننده »کفش هایم 

شرایط ناعادالنه است
معرفی فیلم:

دو

سینما آسیای کرمان

سینما مهتاب کرمان

سینما شهرتماشای کرمان

سینما گلستان امین 
رفسنجان

بادیگارد

50 کیلو آلبالو

من سالوادور نیستم 
 50 کیلو آلبالو

ابد و یک روز  
بادیگارد 

 من سالوادور نیستم

شهید آوینی
ع موضوعــات و هــم از نظــر عمــق معنــا و اصالــت تفکــر و شــیوایی بیــان اعجــاب آور اســت.  کمیــت، هــم از جهــت تنــو مجموعــه  آثــار شــهید آوینــی هــم از حیــث 
ــاره حقیقــت هنــر، هنــر و  ــاره ماهیــت ســینما و نقــد ســینمای ایــران و جهــان، مقــاالت متعــددی درب کنــار ســاخت فیلــم و تألیــف مقــاالت تئوریــک درب او در 

کــه در ماهنامــه  »ســوره« بــه چــاپ رســید. کــرد  گرافیــک و تئاتــر، هنــر دینــی و ســنتی، هنــر انقــالب و... تألیــف  عرفــان، هنــر جدیــد اعــم از رمــان، نقاشــی، 

در قاب تصویر

بازیگر  »کیمیا« 
قطعه »هر شب« را خواند

قطعــه  تازه تریــن  ایرانــی،  پــاپ  موســیقی  خواننــده 
کــرد. امیرحســین  خــود را بــرای ســال جدیــد رونمایــی 
کــه  ایرانــی  پــاپ  بازیگــر و خواننــده موســیقی  آرمــان، 
پیش تــر بــرای نــوروز ۹۴ قطعــه »آتــش« را خوانــده بــود 
از تازه تریــن اثــر موســیقایی خــود بــه نــام »هــر شــب« 

کــرد.  رونمایــی 
مجموعــه  بــا  گذشــته  ســال  آرمــان  امیرحســین 
بــه  را  خــود  بازیگــری  فعالیــت  »کیمیــا«  تلویزیونــی 
آرمــان  امیرحســین  قطعــه  ایــن  در  گذاشــت.  نمایــش 
بهــادری  امیرعلــی  خواننــده،  صالحــی  امیرمســعود  و 
انجــام را  تنظیــم  عبداللهــی  بهــزاد  و  ملــودی  و   شــعر 

 داده اند.

»پرواز همای« در ایتالیا
کشــور  رم  شــهر  در  فروردین مــاه   22 همــای«  »پــرواز 
کنســرت  ایتالیــا روی صحنــه مــی رود. همــای در ایــن 

می خوانــد.  آواز  و  می نــوازد  ســه تار 
همچنیــن رضــا محســنی پور )تــار(، حمیــد محســنی پور 
همراهــی  را  او  )کمانچــه(  نظــری  امیــر  و  )تمبــک( 
»در  ماننــد  را  قطعاتــی  کنســرت،  ایــن  در  او  می کننــد. 
»پریشــانی«  »دیوانه تــری«،  تــو«،  گیســوان   شــب 
ابریشــم« در  »خواجــه  ببینــد«،  دیوانــه  چــو   »دیوانــه 
خانــه ات  »ای  مــاه«،  و  »خورشــید  لبــی«،  »شــیرین 
خواهــد  را  مــن«  نــاز  ســرو  و  شــراب  »بــوی  خــراب«، 

نــد.  خوا
گذشــته بــه ایــران بازگشــت و عــالوه بــر  همــای ســال 
کنســرت های  تــو«،  گیســوان  شــب  »در  آلبــوم  انتشــار 
برگــزار شهرســتان ها  و  تهــران  در  را   مختلفــی 

کرد.  

چشمک فیتیله به فضای مجازی
تلویزیــون  در  فیتیلــه ای  عموهــای  ادامــه دار  حضــور 
ســوی  از  کــه  اســت  ح هایــی  طر تصویــب  بــه  منــوط 
ــده ــه ش ــیما ارای ــبکه اول س ــه ش ــاز ب ــروه برنامه س گ ــن   ای

از  خالصــی  از  بعــد  فیتیلــه ای«  »عموهــای  اســت.   
ــژه  ــا برنامــه ای وی ــوروز امســال توانســتند ب حاشــیه ها، ن
برنامــه  ایــن  کــه  بازگردنــد  تلویزیــون  بــه  بزرگســاالن 
پشــت صحنه هــا در شــبکه  بــا پخــش  پیــش  چنــدی 
اول ســیما بــه پایــان رســید. علیرضــا آقایــی، تهیه کننــده 
برنامــه »هفت ســین و بچیــن« می گویــد: در حــال حاضــر 
کــودک در فضــای  مشــغول تولیــد برنامــه بــرای شــبکه 
کــه قــرار بــود بــا عنــوان »چشــمک«  مجــازی هســتیم 
از آن رونمایــی شــود. دوم اردیبهشــت مــاه قــرار اســت 
کــه بچه هــا در حــوزه  ایــن شــبکه بــا حضــور ســتاره هایی 
کــودک بــه آن هــا عالقه مندنــد، افتتــاح شــود و از دوم 
اردیبهشــت ماه بــه بعــد شــبکه »چشــمک« در دســترس 

گرفــت. همــه مخاطبــان قــرار خواهــد 

اخبار فرهنگی 



»شوماخر«زندهمیماند؟
ــت و  ــی اس ــان بحران ــوماخر همچن ــاییل ش ــرایط میش ش
کنــدی در حــال پیشــرفت اســت.  ــه  ــد بهبــودی او ب رون
کــه در ســال 2013 میشــاییل شــوماخر دچــار  از زمانــی 
دربــاره وضعیــت جســمانی  کمــی  اخبــار  حادثــه شــد، 
ج شــده اســت و  کمــا خــار او منتشــر شــده اســت. او از 
طــی  را  بهبــودی  مراحــل  خانوادگی شــان  ویــای  در 
کــه از وضعیــت بیمــاری  می کنــد. طــی آخریــن اخبــاری 
ایــن اســطوره اتومبیلرانــی منتشــر شــده اســت، وضعیــت 
گــزارش شــده و رونــد  جســمانی او همچنــان بحرانــی 
کنــدی در حــال پیشــرفت اســت.  بهبــودی او نیــز بــه 
و  نــدارد  حرکــت  توانایــی  حاضــر  حــال  در  شــوماخر 
تیمــی متشــکل  کنــد. همچنیــن  نمی توانــد صحبــت 
قهرمــان  ایــن  خانوادگــی  ویــای  در  پزشــک   15 از 
اتومبیلرانــی مشــغول درمــان او بــه صــورت شــبانه روزی 
ــرای  ــزار دالر ب ــه ای 150 ه ــر هفت ــال حاض ــتند. در ح هس
و  می شــود  هزینــه  اتومبیلرانــی  قهرمــان  ایــن  درمــان 
گاهــی او  هنــوز او بــه بهبــودی نرســیده اســت و میــزان آ
از اطــراف نیــز بســیار محــدود اســت. دکتــر پیتــر هاملیــن 
متخصــص تیــم قبلــی درمــان شــوماخر عنــوان کــرده بود 
کامــل نخواهــد رســید و وضعیــت او بهتــر  او بــه بهبــودی 
ــده  ــرای او در آین ــزه ای ب ــه معج ــر اینک ــد مگ ــد ش نخواه

خ دهــد. ر

بازگشترائولگونزالس
بهرئالمادرید

کــه روز  گونزالــس، یکــی از بازیکنانــی خواهــد بــود  رائــول 
کــه   »CorazonClassicMatch« مســابقه  در  ژوئــن   5
گو برنابئــو برگــزار خواهــد شــد، حضــور خواهــد  در ســانتیا
داشــت. رائــول گونزالــس بــه رئــال بــاز خواهــد گشــت؛ اما 
ایــن بــار بــه عنــوان یــک پیشکســوت. چنــد مــاه پــس از 
خداحافظــی ایــن اســطوره از دنیــای فوتبــال، او بــرای 
حضــور در ششــمین دوره از مســابقه ملقــب بــه کاســیک 
کــه هــر ســاله در مادریــد برگــزار می شــود، پیراهــن  قلب هــا 

کــرد. رئــال را بــر تــن خواهــد 

روندبهبودیرونیایدهآلاست
کاپیتــان  از رونــد بهبــودی  ســرمربی منچســتریونایتد 
کید داشــت کــه او می تواند  کــرد و تا تیمــش ابــراز رضایــت 
بــه زودی بــه ترکیــب تیــم بازگــردد. بــه نظــر می رســد 
ــی  کاپیتــان منچســتریونایتد و تیــم مل کــه ویــن رونــی، 
انگلیــس، رفته رفتــه بــه آمادگــی نزدیــک می شــود و ایــن 
خبــر خوبــی بــرای هــواداران منچســتریونایتد و تیــم ملی 
کــه از روز ســیزدهم  انگلیــس محســوب می شــود. رونــی 
یونایتــد  دیــدار  در  مصدومیــت  علــت  بــه  فوریــه  مــاه 
مقابــل ســاندرلند بــه میــدان نرفتــه اســت، امیــدوار اســت 
آمادگــی  بــه   2016 یــورو  رقابت هــای  آغــاز  از  قبــل  تــا 

صــددر صــد برســد.

رقابتآنچلوتیوگواردیوال
آتــی بایــرن خواهــان جــذب مدافعــی اســت  ســرمربی 
بــرای  را  او  دارد  دوســت  هــم  گواردیــوال  پــپ  کــه 
کردنــد  منچسترســیتی بخــرد. رســانه های آلمانــی ادعــا 
تیــم  از  الپورتــه  ایمریــک  جــذب  بــه  آنچلوتــی  کارلــو 
اتلتیکــو بیلبائــو عاقه منــد اســت. ایــن پدیــده 21 ســاله 
ح شــده  کــه در عرصــه فوتبــال اروپــا مطــر چنــدی اســت 
کنــار جــروم بواتنــگ در  از او در  کارلتــو در نظــر دارد  و 
کنــد. »بیلــد اشــپورت« نوشــت:  دفــاع میانــی اســتفاده 
آنچلوتــی  موردعاقــه  راه حــل  بواتنگ-الپورتــه  زوج 
ســال  دو  بایــرن  مقامــات  اســت.  دفاعــی  خــط  بــرای 
کــه آن  قبــل تصمیــم داشــتند ایــن بازیکــن فرانســوی را 
گرفتــه بــود  گواردیــوال قــرار  زمــان بســیار مــورد توجــه پــپ 
بــه خدمــت بگیرنــد؛ امــا ایــن انتقــال بــا شکســت روبــه رو 
ــد  کرده ان شــد. حــال رســانه های اســپانیایی هــم فــاش 
کــه اواخــر فوریــه الپورتــه بــا مدیــر منچسترســیتی دبــاره 
ــه  ــه توافقــات اولی ــه ایــن باشــگاه انگلیســی ب ترانســفر ب

دســت یافتــه اســت.

چلسیدراندیشهجذبهیگواین
ــه باشــگاه چلســی ک ــا مدعــی شــدند   روزنامه هــای ایتالی

جــذب  بــرای  یورویــی  میلیــون   60 پیشــنهادی 
در  آرژانتینــی  مهاجــم  اســت.  کــرده  ارایــه  هیگوایــن 
گل  طــول فصــل جــاری در 31 بــازی بــرای تیمــش،  30 
بــه ثمــر رســانده و عملکــرد فوق العــاده ای داشــته اســت. 
تیم هــای بزرگــی مثــل بایــرن مونیــخ خواهــان جــذب 
مدعــی  ایتالیــا  امــروز  روزنامه هــای  حــال  و  هســتند  او 
کــه آنتونیــو کونتــه نیــز خواهــان حضــور هیگوایــن  شــدند 
ــدود  ــی ح ــنهاد چلس ــت پیش ــت. در حقیق ــی اس در چلس
ــرای  ــی ب 60 میلیــون یوروســت و رقــم درخواســتی ناپول
هیگوایــن، 90 میلیــون یــورو کــه البتــه بعیــد اســت تیمــی 

حاضــر بــه پرداخــت چنیــن رقمــی شــود.

تصمیمینسلمان
برایبازگشتبهفوتبال

بــه  بازگشــت  آلمــان درصــدد  تیــم ملــی  ســنگربان ســابق 
عرصــه فوتبــال اســت. ینــس لمــان کــه در حــال حاضــر بــرای 
در  تکنولــوژی  و  بــه صنعــت  مربــوط  مراســمی  در  شــرکت 
گفت وگــو بــا یــک رســانه آلمانــی  پاریــس بــه ســر می بــرد، در 
از تمایلــش بــرای بازگشــت بــه عرصــه فوتبــال خبــر داد و 
گفــت: »فوتبــال همــه چیــز بــه مــن داده و در شــکل گیری 
اســت. حــاال جــا دارد  بســزایی داشــته  نقــش  شــخصیتم 
کاری بــرای نســل جدیــد  کنــم و ببینــم می توانــم  جبــران 
کــه ایــن در نــوع خــود یــک چالــش  انجــام دهــم یــا خیــر 
کــه ســال ها حراســت از  اســت.« ایــن پیشکســوت 48ســاله 
دروازه تیــم ملــی آلمــان را بــر عهــده داشــت و به تازگــی مــدرک 
مربیگــری گرفتــه اســت، افــزود: »چنانچه زمان آن فرابرســد 
کنــم؛ امــا پیشــنهاداتی  کار  دوســت دارم بــه عنــوان مربــی 
کــه گــه گاه بــه مــن ارایــه می شــود همــه بــرای پســت مدیریــت 
گــر بشــود بــه  کــه ا ورزشــی اســت. بــه هرحــال خیلــی مشــتاقم 

کشــور خارجــی.« ــردم؛ شــاید حتــی در یــک  فوتبــال بازگ

جهان ورزش

برگزارییادبود
شادروانمرشداحمد

احمــد  مرحــوم  یادبــود  مراســم    
سرویس  ورزش

اصغر قلندری
و  الحســین)ع(  خــادم  مهتــاب، 
ــا حضــور شــماری از بــزرگان و  کشــور، ب مرشــد ارزنــده 
قهرمانــان نامــدار ورزش هــای باســتانی و پهلوانــی در 
کارگــران اصفهــان برگــزار  زورخانــه مجموعــه ورزشــی 
ــئول  ــلطانی ابراهیمی، مس ــال س کم ــل از  ــه نق ــد. ب ش
کارگــران  پهلوانــی  و  باســتانی  ورزش  انجمــن 
کــه خــود یکــی از پیشکســوتان ایــن رشــته  اصفهــان 
ورزشــی اســت، زنده یــاد احمــد مهتــاب بــا 20 ســال 
کارگــران  باشــگاه  زورخانــه  در  مرشــدی  ســابقه 
اصفهــان، یکــی از عاشــقان اهــل بیــت و از خادمــان 
در  و  اســت  الحســین)ع(  اباعبدالــه  مخلــص 
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار  هیئت هــای مذهبــی 
کــه نــه تنهــا در راه انــدازی زورخانــه  بــود و عامــت دار 
کــه در تهیــه و  کارگــران ســهم و نقــش مؤثــری داشــت 
پهلوانــان  از  ارزشــمند  بســیار  عکس هــای  نصــب 
نامــی و باســتانی کاران قدیمــی نظیــر پوریــای ولــی 
پهلــوان  خراســانی،  کبــر  ا پهلــوان  یــزدی،  پهلــوان 
احمــد وفــادار، ســید رزاز، بلورفــروش و جهان پهلــوان 
کشــور بودنــد و در  کــه دارای بازوبنــد پهلوانــی  تختــی 
زورخانــه  ایــن  خاطره انگیــز  و  کم نظیــر  تزییــن 
اهتمــام ورزیــده و زحمــات فراوانــی را متحمــل شــده 
خبرنــگار  بــا  کوتــاه  گفت وگــوی  ایــن  در  وی  بــود. 
کــه  کــرد: مرحــوم مرشــد احمــد  کیمیــای وطــن اضافــه 
بــود و پدرخانمــش  از خانــواده مذهبــی و پهلوانــی 
حــاج حیدرتباشــیری معــروف، صاحــب زنــگ هیئــت 
مادیــات  بــه  هرگــز  بــود،  عامــت دار  و  مذهبــی 
زورخانــه  بــه  کــه  عاقــه ای  روی  واز  نمی اندیشــید 
کــرده بــود. مرشــد احمــد  کار مرشــدی پیشــه  داشــت، 
بنیانگــذاران هیئــت فاطمیــه احمدآبــاد  از  مهتــاب 
اصفهــان و صاحــب طــوق و عامــت و از نزدیــکان 
خان نایــب شــب خوان، معــروف بــه »نایــب« بــوده 
خاصــی  جایــگاه  از  و  ح  مطــر کشــور  ســطح  در  کــه 
ورزش  انجمــن  مســئول  اســت.  بــوده  برخــوردار 
کارگــران اصفهــان در پایــان بــا  باســتانی و پهلوانــی 
کارهــای  اشــاره بــه ذوق و شــوق مرحــوم مهتــاب بــه 
گفــت: مرشــد احمــد بــا حضــور در ســریال های  هنــری 
تلویزیونــی، حــق ورزش کهــن زورخانــه ای و پهلوانــی 

کرد.  را ادا 
مــردان  جملــه  از  مهتــاب  احمــد  مرشــد  مرحــوم 
کــه  بــوده  نیکوخصــال، مهربــان و بااخــاق ورزش 
نــوای  کــه  مدتــی  در  و  داشــتند  را دوســت  او  همــه 
دلنشــین ضربــش در فضــای زورخانــه طنین افکــن 
ــداران  ــوتان و نام ــگام ورود پیشکس ــه هن ــد و ب می ش
آورد  بــه صــدا درمــی  را  زنــگ  زورخانــه،  بــه  ورزش 
پهلوانــان و قهرمانــان بــه ایشــان عشــق می ورزیدنــد 
و دوســتش داشــتند. مرشــد احمــد مهتــاب متاســفانه 
شــد  کبــدی  ســرطان  عاج ناپذیــر  بیمــاری  دچــار 
گفــت و بــه معبــود  گذشــته دارفانــی را وداع  و مــاه 
قریــن  و  شــاد  روحــش  و  گرامــی  یــادش  پیوســت. 

رحمــت الهــی بــاد.

گفت وگو

دواصفهانی
درجمعبرترینهایوالیبال

دو بازیکــن ارزنــده والیبــال اصفهــان، بــه عنــوان برتریــن 
شــدند.  انتخــاب   94 ســال  در  ایــران  والیبالیســت های 
ایــران  اســامی  جمهــوری  والیبــال  طایــی  عصــر   در 
و  نامــدار  بازیکنــان  علیخانــی،  شــبنم  و  برهانــی  مائــده 
کمیتــه  ارزنــده تیــم والیبــال ذوب آهــن اصفهــان از ســوی 
برتریــن  عنــوان  بــه  ایــران  والیبــال  فدراســیون  فنــی 
والیبالیســت های کشــورمان درســال 1394 برگزیــده شــدند.

کالسارتقایداوری تشکیل
والیبالبانواناصفهان

یــک دوره کاس ارتقــای داوری ســه بــه دو بانــوان بــا حضور 
25 نفــر از داوران اقصــی نقــاط اســتان، در اصفهــان برگــزار 
کــه مــدرس آن ملیحــه نــوری، مــدرس  کاس  شــد. در ایــن 
رســمی فدراســیون ایــران بــود، شــرکت کنندگان طــی پنــج 
گذرانــدن مراحــل  روز بــا آشــنایی قوانیــن نویــن داوری و 
کــه  گواهینامــه نایــل شــدند  تئــوری و عملــی بــه دریافــت 
کارت داوری  پــس از تاییــد فدراســیون موفــق بــه دریافــت 
کاس  ایــن  در  شــرکت کنندگان  شــد.  خواهنــد  دو  درجــه 
عبــارت بودنــد از خانم هــا: مینــا کارخانــی، نوشــین صابرعلی 
فرشــته یوســفی، معصومه ســلیمانی، طیبه خورشــید، آســیه 
اخاقــی  فاطمــه  نگارمالکــی،  فتاحــی،  فاطمــه  گــودرزی، 
سلحشــوری  شــقایق  صادقــی،  فرانــک  رحمتــی،  شــکیبا 
زینــب  یزدانــی، فرشــته عابــدی،  مهنازســاعی فر، ســمانه 
قدیریــان  مریــم  ســنایی،  ســیما  قــاری،  خاطــره  قایــدی، 
مهســا محمدی فــر، زینــب پناهــی، شــیوا خمســه، شــهره 

ــن. ــه معی ــومالی و فرزان ــانه ش ــع، افس بی

کاپیتانیاغی سپاهاندرغیاب
درتهران

مدافــع عنــوان قهرمانــی دیــروز در شــرایطی راهــی تهــران 
کاپیتــان یاغــی خــود را بــه همــراه نداشــت. محــرم  کــه  شــد 
کــروات  ســرمربی  بــا  کــه  لفظــی  درگیــری  از  بعــد  نویدکیــا 
ســپاهان داشــت، در لیســت مســافران تهــران بــرای بــازی بــا 
اســتقال قــرار نگرفــت تــا اصفهانی هــا همچنــان دســتخوش 

بحران هــا و اختافــات داخلــی باشــند. 
کــه در ســفر بــه ازبکســتان هــم بــه بهانــه مصدومیــت  محــرم 
فصــل  مجمــوع  در  نگرفــت،  قــرار  بازیکنــان  لیســت  در 
پرحاشــیه ای را در آخریــن ســال های بازیکنــی اش تجربــه 
کــرد تــا همزمــان بــا ایــن اتفاقــات، مدافــع عنــوان قهرمانــی 
یکــی از بدتریــن فصل هــای خــود در تاریــخ لیــگ برتــر را بــه 

ثبــت برســاند.

همگام با ورزش

کــرد: وجــود  ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران اعــام 
بــا  و  نیســت  درک  قابــل  او  بــرای  مشــکات  از  بعضــی 
بــا  او  همــکاری  ادامــه  امــکان  مشــکات،  ایــن  وجــود 
کــی روش پــس  کارلــوس  فوتبــال ایــران وجــود نــدارد. 
فوتبــال  فدراســیون  رییــس  بــا حضــور  کــه  نشســتی  از 
تیــم  مســئوالن  از  برخــی  و  رییســه  هیئــت  اعضــای  و 
کــه  کــرد: همــان طــور  ملــی فوتبــال برگــزار شــد، اظهــار 
مطلــع هســتید درخواســت اســتعفای خــودم را تقدیــم 
کــه در  کــردم. بعــد از بازی هــای تیــم ملــی  فدراســیون 
فروردین مــاه برگــزار شــد، امــروز ایــن فرصــت را داشــتم 
کمــال افتخــار در خدمــت اعضــای هیئــت رییســه  کــه بــا 
کــه  را  اتفاقاتــی  و  وقایــع  و  باشــم  فوتبــال  فدراســیون 
بــار  رییســه توضیــح دهــم.  بــه هیئــت  بــود،  خ داده  ر
کــه پــس از 5 ســال یــک  دیگــر ایــن فرصــت را داشــتم 
ــار دیگــر تجربیــات خــود را بــه اعضــای هیئــت رییــس  ب
کــرد: امــروز  فدراســیون فوتبــال توضیــح دهــم. او اضافــه 
کــه ماننــد 11 بازیکــن فوتبــال  ایــن فرصــت را داشــتم 
11 شــرط الزم را بــرای حمایــت از تیــم ملــی در راه جــام 
ایــن  بــا  بگویــم.  رییســه  هیئــت  اعضــای  بــه  جهانــی 
کنیــم.  صعــود  جهانــی  جــام  بــه  می توانیــم  شــرایط 
بعــد از 5 ســال تحــت شــرایط فعلــی، صعــود بــه جــام 
کــه مواجــه هســتیم  جهانــی دشــوار اســت و بــا شــرایطی 
نمی تــوان ادامــه داد؛ امــا بــا ایــن 11 مــورد راه را ادامــه 

. هیــم می د
 فقط مشکالت مالی مطرح نیست

ــا بیــان اینکــه فقــط  ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
ح نیســت، ادامــه  مشــکات مالــی در ایــن میــان مطــر

فقــط  کــه  رســیدیم  جایــی  بــه  حاضــر  حــال  در  داد: 
ح نیســت و بعضــی دیگــر  بحــث مشــکات مالــی مطــر
درک  قابــل  مــن  بــرای  کــه  دارد  وجــود  مشــکات  از 
کــره هســتند.  نیســت. البتــه ایــن مشــکات غیرقابــل مذا
هیئــت  دســتان  بــه  را  حاضــر  حــال  شــرایط  افــزود:  او 
رییســه فدراســیون فوتبــال ســپردم. تــا 30 آوریــل 2016 
یعنــی 10 اردیبهشــت ماه بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی 
ــیان  کفاش ــای  ــون آق ــا چ ــتم؛ ام ــد هس ــم پایبن ــه وظایف ب
مرحلــه  قرعه کشــی  مراســم  در  کــرده  درخواســت 
مقدماتــی جــام جهانــی حضــور داشــته باشــم، بــه احتــرام 
ایشــان ایــن درخواســت را پذیرفتــم. ســرمربی تیــم ملــی 
کــه بــه تاریــخ 30 آوریــل  کــرد: پــس از اســتعفایی  کیــد  تا
کــردم، در حــال حاضــر هیــچ  تقدیــم فدراســیون فوتبــال 
تنهــا می توانــم  را جلــوی خــودم نمی بینــم.  گزینــه ای 
همیشــه  رســیدیم.  راه  پایــان  بــه  کــه  شــوم  متصــور 
شــخص بنــده در خــط مقــدم حفاظــت از منافــع تیــم 
ــام  ــرور انج ــار و غ ــام افتخ ــا تم کار را ب ــن  ــودم و ای ــی ب مل
خــودم  بــرای  بزرگــی  افتخــار  را  ع  موضــو ایــن  و  دادم 

می دانــم.
  زمان وعده و وعیدها تمام شده

کــرد: هیــچ گاه تــرس و واهمــه ای بــرای  کــی روش تصریــح 
دفــاع از منافــع تیــم ملــی نداشــتم و همیشــه ایــن حــس 
کــه در خــط مقــدم دفــاع از  را وظیفــه خــودم می دانــم 

ــرای آن بجنگــم. ایــن  ــی قــرار بگیــرم و ب منافــع تیــم مل
مصاحبه هــای  در  یــا  قطــر  بــا  بــازی  در  می توانیــد  را 
مطبوعاتــی ببینیــد. حتــی بــا وجــود مشــکات اقتصــادی 
کــردم. ســرمربی  پــس از تحریم هــا هــم از ایــران دفــاع 
ــا بیــان اینکــه زمــان وعــده و  ــی فوتبــال ایــران ب تیــم مل
وعیدهــا تمــام شــده اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر 
ــه  ــان ارای ــیده و زم ــام رس ــه اتم ــا ب ــده و وعیده ــان وع زم

راهکارهــای ماســت.
  خیلی ممنون

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در ادامــه عنوان 
کــه بــه فارســی  کلماتــی  کــرد: بــه تنهــا 

می گویــم  هســتم  بلــد 
ممنــون«.  »خیلــی 

کــه برای  زمانی 
ی  بیگر مر ســر

بــه  ملــی  تیــم 
ایــران آمــدم، انتظــار 

از  بیشــتر  کــه  نداشــتم 
کارم ادامــه داشــته باشــد؛  پنــج روز 

امــا پنــج ســال بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی 
کــردم. او بــا بیــان  فوتبــال ایــران فعالیتــم را دنبــال 

اینکــه امیــدوار اســت تصمیمــش بــه همدلــی در فوتبال 
کــه  تصمیمــی  امیــدوارم  گفــت:  کنــد،  کمــک  ایــران 

کنــد. رقبــای  گرفتــم بــه همدلــی در فوتبــال ایــران کمــک 
ــه  کــره جنوبــی، ازبکســتان و امــارات ب مــا ماننــد ژاپــن، 
بگیرنــد.  را  نتیجــه  بهتریــن  تــا  می کننــد  کار  ســختی 
بیــان  شــفاف  را  شــرایط  تــا  می کنــم  تــاش  هــم  مــن 
کامــا شــفاف  کنــم و نگرانی هــای مــن در ایــن رابطــه 
کــی روش افــزود: بــا ایــن شــرایط، امــکان ادامــه   اســت. 
همــکاری وجــود نــدارد. شــرایطی کــه فقــط وعــده و وعیــد و 
 قول داده می شود، اما هیچ ضمانتی برای ادامه راه وجود

 ندارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:

امکانادامههمکاریوجودندارد

کامــی بــه پیــروزی  صبــای قــم بعــد از هشــت هفتــه نا
پــرگل و ارزشــمندی رســید.

ــر از  کمت ــا شــد،  ــی دایــی بعــد از اینکــه ســرمربی صب  عل
کــه در ســه هفتــه اول 3 مســاوی  دو هفتــه تیمــی بســت 

داشــت و هفتــه چهــارم بــه راه آهــن باخت؛ 
ولــی روزهــای خــوب او و تیمــش از هفتــه 
پنجــم آغــاز شــد و آن هــا توانســتند تــا هفته 
شــانزدهم برابــر پدیــده، ســپاهان، فــوالد 
ملــوان  ســیاه جامگان،  کتورســازی،  ترا
ــا  ــند، ب ــروزی برس ــه پی ــواز ب ــتقال اه و اس
اســتقال خوزســتان، پرســپولیس، ســایپا 

کننــد و تنهــا یــک شکســت مقابــل  و ذوب آهــن مســاوی 
اســتقال تهــران داشــته باشــند. 

خانگــی  شکســت  هیــچ  اول  نیم فصــل  کــه  صبــا 
ــان  کــه میزب ــازی دور برگشــت  نداشــت، در نخســتین ب
بــود 3 بــر 1 بــه نفــت تهــران باخــت تــا دوران نــاآرام 

باخــت  ایــن  از  بعــد  شــود؛  آغــاز  تیــم  ایــن  در  دایــی 
پرســپولیس  و  راه آهــن  فــوالد،  گســترش  مقابــل  صبــا 
اســتقال  پدیــده،  برابــر  تســاوی   4 و  خــورد  شکســت 
کــه  خوزســتان، ســپاهان و فــوالد داشــت تــا ایــن تیــم 
پایــان نیم فصــل رتبــه چهــارم را در اختیــار 
بــود قهرمانــی  مدعیــان  جــزو  و   داشــت 

کنــد و در پایــان هفتــه   ســیر نزولــی طــی 
جــدول  دهــم  رده  بــه  چهــارم  و  بیســت 

برســد.
متفــاوت  گذشــته  روز  دایــی،  تیــم  امــا   
کــه هیــچ بــردی  و فراتــر از 103 روز اخیــر 
گل  نداشــت، ظاهــر شــد و توانســت در نیمــه اول، 3 
گل بــه ســایپای مجیــد جالــی بزنــد  و نیمــه دوم، 1 
برگشــت  دور  در  خانگــی  بــرد  نخســتین  بــر  عــاوه  و 
دســت بــه  را  اخیــر  فصــل  دو  پیــروزی   بهتریــن 

 آورد.

کامیهایداییترکید بغضپایاننا
گفــت: هنــوز بــه  مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان 
قهرمانــی امیدواریــم و بــا تمــام تــوان تــا آخریــن لحظــه بــرای 
موفقیــت تــاش خواهیــم کرد. ســعید آذری درباره دســتگیری 
کــه در بــازی بــا بنیــادکار مــواد  هــوادار متخلــف ذوب آهــن 

کــرد  پرتــاب  زمیــن  داخــل  بــه   منفجــره 
مقامــات  بــه  را  متخلــف  گر  تماشــا آن  گفــت: 
کردیــم و منتظــر صــدور حکــم  قضایــی معرفــی 
بمــب  همــان  خاطــر  بــه  البتــه  هســتیم.  نیــز 
شــد  پرتــاب  زمیــن  داخــل  کــه  آتش زایــی 
ای اف ســی حداقــل مــا را 5 هــزار دالر جریمــه 
کــرد؛ بنابرایــن مــا ایــن جریمــه را از فــرد  خواهــد 

گرفــت. مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن  متخلــف خواهیــم 
دربــاره خبــر جدیــد مبنــی بــر ارســال دعوتنامــه لســتر ســیتی بــه 
ــم  ــن تی ــن ای ــکاری بازیک ــذب ش ــرای ج ــن ب ــگاه ذوب آه باش
ــدارم  ــدارد. هــر چنــد دوســت ن گفــت:  ایــن موضــوع صحــت ن
کنــم، امــا واقعــا چنیــن دعوتنامــه ای  از ایــن واژه هــا اســتفاده 

بــه باشــگاه ذوب آهــن نرســیده اســت. مــن امــروز در تهــران 
ــن  ــم ذوب آه ــفر تی ــای س کاره ــی  ــغول هماهنگ ــتم و مش هس
گــر  بــه عمــان و هیــچ جلســه ای هــم بــا هیچ کــس نــدارم. ا
زمانــی ایــن دعوتنامــه از باشــگاه لســتر ســیتی به باشــگاه ذوب 
قــرار  باشــگاه  را روی ســایت  آن  رســید،  آهــن 
می دهــم تــا همــه رســانه ها و خبرگزاری هــا از 
کننــد. وی ادامــه داد: شــکاری بــا  آن اســتفاده 
مــا قــرارداد 3 ســاله دارد و مــا از خدامــان اســت 
لســتر ســیتی  از  بازیکنمــان دعوتنامــه ای  کــه 
موضوعــی  چنیــن  واقعــا  امــا  باشــد؛  داشــته 
مقابــل  بــازی  دربــاره  وی  نــدارد.  صحــت 
لیــگ  در  فینــال  یــک  را  آن  قلعه نویــی  کــه  کتورســازی  ترا
کتورســازی و ذوب آهــن هــر دو در بهتریــن  می دانــد، گفــت: ترا
گرفتنــد.  شــرایط خــود قــرار دارنــد و در آســیا هــم نتایــج خوبــی 
فینــال  را  فــردا  بــازی  کــه  اســت  قلعه نویــی  بــا  حــق   پــس 

نامیده است.

آذری:ازلستردعوتنامهایبهمانرسیدهاست

تحــت  ورزشــی،  پزشــکی  فدراســیون  محــل  در  حضــور  بــا  نعمتــی  زهــرا 
و  قهرمانــان  حضــور  ادامــه  در  گرفــت.  قــرار  تخصصــی  معاینــات 
بــه منظــور  ایــران در فدراســیون پزشــکی ورزشــی  المپیکی هــای ورزش 
کاروان ورزش ایــران در  دریافــت خدمــات الزم، زهــرا نعمتــی، پرچمــدار 
کمــان المپیــک و پارالمپیــک  المپیــک 2016 ریــو و عضــو تیم هــای تیــر و 
ــا حضــور در محــل فدراســیون، توســط متخصصــان  ــروز ب ــران صبــح دی ای
گرفــت. در ایــن  ایــن فدراســیون تحــت معاینــات تخصصــی مختلــف قــرار 
میــان، دکتــر غامرضــا نــوروزی، رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی و دبیــر 
کل ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ ضمــن ارایــه مشــاوره های ضددوپینــگ 
کــرد: فدراســیون پزشــکی ورزشــی برحســب وظیفــه ذاتــی  بــه نعمتــی اظهــار 
خــود همــواره تــاش می کنــد بهتریــن خدمــات را بــه ورزشــکاران سراســر 
کنــد و مطمئنــا قهرمانــان المپیکــی مــا بــا توجــه بــه مســئولیتی  کشــور ارایــه 
کــه بــر روی دوش آن هــا قــرار دارد، در ماه هــای باقی مانــده تــا اعــزام بــه 
ــاش  ــود و ت ــد ب ــا خواهن ــر م ــت نظ ــتر تح ــر و بیش ــه دقیق ت ــو 2016 هرچ ری
راه  در  کاســتی  و  کــم  هیچ گونــه  ســامت،  نظــر  نقطــه  از  کــرد  خواهیــم 

آماده ســازی آن هــا وجــود نداشــته باشــد. 

زهرانعمتی
گرفت تحتمعایناتتخصصیقرار

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بغض پایان ناکامی های دایی ترکید یکشنبـــــه  22 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 126 ســـــال دوم       ݡسݒ

پاسخ مورینیو به پیشنهاد عجیب سوریه
گفت: تیم ملی فوتبال سوریه  کنش نشان داد. مورینیو درباره پیشنهاد سوریه  سرمربی پیشین چلسی به پیشنهاد فدراسیون فوتبال سوریه وا

کارنامه مربیگری من تناسب  کند و به همین خاطر به مربیگری در این تیم فکر نمی کنم. سوریه با  نمی تواند اهداف و خواسته های من را برآورده 
ندارد.

کیــد  فدراســیون فوتبــال برزیــل پاســخ نامــه تهدیــد آمیــز باشــگاه بارســلونا را داد و تا
کــه اصــرار دارد نیمــار هــم در المپیــک ریــو بــه میــدان بــرود و هــم در رقابت هــای  کــرد 
ــیون  ــه فدراس ــه ب ک ــه ای  ــلونا در نام ــگاه بارس ــنا، باش ــزارش ایس گ ــه  ــکا. ب ــا آمه ری کوپ
گــر در المپیــک ریــو بــه میــدان بــرود  کــرد: نیمــار ا کیــد   فوتبــال برزیــل نوشــت، تا
کوپــا آمه ریــکا را نــدارد. فدراســیون فوتبــال برزیــل جــواب نامــه  دیگــر حــق شــرکت در 
ــم  ــار ه ــد نیم ــا می خواهن ــرد: آن ه ک ــام  ــه ای اع ــلونا را داد و در بیان ــز بارس تهدیدآمی
کوپــا آمه ریــکا نیــز  در رقابت هــای المپیــک ریــو بــه میــدان بــرود و در رقابت هــای 
کنــد. در بیانیــه فدراســیون فوتبــال برزیــل آمــده اســت: نامــه  سلســائو را همراهــی 
کیــد کرده  باشــگاه بارســلونا را دریافــت کردیــم. خوســپ ماریــا بارتومئــو در ایــن نامــه تا
گــر می خواهــد در المپیــک ریــو بــه میــدان بــرود، دیگــر حــق حضــور در  اســت نیمــار ا
کوپــا آمــه ریــکا را نــدارد؛ ولــی مــا در فدراســیون فوتبــال برزیــل بــه دنبــال آن هســتیم 
ــن  ــه ای ــکا. در ادام ــا آمه ری کوپ ــم در  ــرود و ه ــدان ب ــه می ــک ب ــم در المپی ــار ه ــه نیم ک
کــرده  کنیــم خــود نیمــار هــم بــه صراحــت اعــام  بیانیــه آمــده اســت: نبایــد فرامــوش 
اســت دوســت دارد در هــر دو رقابــت بــه میــدان بــرود و روی تــاش ایــن بازیکــن بــرای 

کرده ایــم.  کــردن باشــگاه، حســاب ویــژه ای بــاز  قانــع 

جنگبارسلوناوفدراسیونفوتبالبرزیل
گرفت  باال

لیگقهرماناناروپا

لیگبرترهلند

سه شنبه 24 فروردین 1395

چهارشنبه 25 فروردین 1395

یکشنبه 22 فروردین 1395

23:15 پاری سن ژرمن - منچسترسیتی

 23:15 وولفسبورگ - رئال مادرید

23:15 بایرن مونیخ - بنفیکا

 23:15 بارسلونا - اتلتیکومادرید

 15:00 آلکمار-هیرنفین

17:00 نایمخن-اوترخت

 17:00 خرافشاپ-خرونینگن

19:15 فاینورد-توئنته



کتاب »چهل خشت« منتشر شد
کتــاب »چهــل خشــت« نوشــته »نعیمــه منتظــری« 
ع اصفهــان و بررســی آثــار تاریخــی اصفهــان  بــا موضــو
مصــور  صفحــه   83 در  کتــاب  ایــن  شــد.  منتشــر 
ســوی  از  آن  تاریخــی  آثــار  و  اصفهــان  ع  موضــو بــا 
اصفهــان  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  انتشــارات 
کــه در آن بــه معرفــی چهــل خشــت از  منتشــر شــده 
صدهــا بنــای تاریخــی موجــود در اصفهــان پرداختــه 

اســت. 
کتــاب مســجد حکیــم، پــل خواجــو، مســجد  در ایــن 
ســید، مدرســه چهاربــاغ، مســجد رحیــم خــان، خانــه 
امــام)ره(، منــاره مســجد علــی  عباســیان، مســجد 
کاخ عالــی قاپــو و ... بــه  مســجد شــیخ لطــف اهلل، 
عنــوان بناهــای تاریخــی اصفهــان معرفــی شــده اند.

 انتقال موزه به بنیاد رودکی
 شایعه است

مهــدی وجدانــی، مدیــر روابــط عمومــی وزارت ارشــاد 
بــه  مــوزه هنرهــای معاصــر  انتقــال  گفــت:  اســامی 
و  بــوده  گمانه زنــی  و  حــدس  حــد  در  رودکــی  بنیــاد 

شــایعه اســت. 
پــس از انتشــار خبــر انتقــال مــوزه هنرهــای معاصــر بــه 
گرفتــه  بنیــاد رودکــی و بعضــی اظهارنظرهــای صــورت 
شــایعه  از  ارشــاد  وزارت  عمومــی  روابــط  آن،  دربــاره 
کــه  بــودن ایــن موضــوع خبــر داده اســت. در ایمیلــی 
از ســوی معاونــت هنــری وزارت ارشــاد ارســال شــده، 
آمــده اســت: شــایعه انتقــال مــوزه هنرهــای معاصــر 
نــدارد.  صحــت  رودکــی  فرهنگی هنــری  بنیــاد  بــه 
گذشــته شــایعه ای مبنــی بــر انتقــال  متاســفانه از روز 
فرهنگی هنــری  بنیــاد  بــه  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
رودکــی در رســانه ها و فضــای مجــازی منتشــر شــده 
اســت. روابــط عمومــی معاونــت امــور هنــری وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن تکذیــب ایــن خبــر 
بــه اطــاع می رســاند اصــوال هرگونــه تغییــرات در بدنــه 
وزارتخانه هــا مســتلزم تاییــد دولــت و در بعضــی مــوارد 
تصویــب مجلــس شــورای اســامی اســت؛ بنابرایــن 
کــه  ج در بعضــی شــبکه های مجــازی  شــایعه منــدر
در ایــن خصــوص منتشــر شــده، صحــت نداشــته و 

می شــود.  تکذیــب 
تجســمی  هنرهــای  کل  مدیــر  مانــوروزی،  مجیــد 
کــه مســئله انتقــال مــوزه  گفتــه بــود  کشــور، پیش تــر 
وزارت  هنــری  معاونــت  ســوی  از  معاصــر  هنرهــای 
ح شــده؛ ولــی اینکــه در چــه زمانــی و بــا چــه  ارشــاد مطــر
مکانیزمــی انجــام شــود از آن اطــاع خاصــی نــدارم.

گردشگری

کشته شدگان فاجعه منا 
»قتیل الزحام« هستند

رییــس پژوهشــکده حــج و زیــارت بــا اشــاره بــه مطالعــات 
صــورت گرفتــه در خصــوص مســایل فقهی فاجعــه منا گفت: 
گفتــه می شــود  در حــوزه فقــه بــه ایــن افــراد »قتیــل الزحــام« 
حجت االســام  اســت.  بیت المــال  عهــده  بــر  آن  دیــه  و 
رییــس  موســوی،  علیــزاده  مهــدی  ســید  المســلمین  و 
پژوهشــکده حــج و زیــارت بــه تشــریح اقداماتــی پرداخــت 
گرفتــه اســت  کــه در ایــن پژوهشــکده طــی ســال 94 صــورت 
کــه طــی ســال 94 در  ــه تحوالتــی  ــا توجــه ب کــرد: ب و عنــوان 
خ داد، بخشــی  کــه ر حــوزه سیاســی وجــود داشــت و اتفاقاتــی 
ــج  ــوزه ح ــردی ح ــات راهب ــه مطالع ــکده ب ــت پژوهش از فعالی
کــه چگونــه می تــوان بــا  اختصــاص یافــت تــا بررســی شــود 
کــه در تعامــات بیــن جمهــوری اســامی  توجــه بــه مشــکاتی 
ایــران و عربســتان وجــود دارد و تأثیــر ایــن تعامــات بــر حــج، 
کارگروهــی در همیــن راســتا  کــرد. وی از تشــکیل  فعالیــت 
کــه در  کارگــروه از متخصصــان فــن  گفــت: در ایــن  خبــر داد و 
حــوزه مطالعــات راهبــردی مباحــث آینده پژوهــی و مطالعات 
سیاســی اجتماعی تخصــص دارنــد، دعــوت و طــی جلســاتی 
کردیــم، ســعی شــد معضــات بررســی و راهکارهــا  ــزار  کــه برگ

و راهبردهایــی بــرای مســئوالن دســت اندرکار تهیــه شــود.

ثبت نام معتکفان در اصفهان
اســامی  تبلیغــات  دینــی  تشــکل های  ســاماندهی  مســئول 
اعتــکاف در  از متقاضیــان  ثبت نــام  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
اصفهــان تــا دهــم مــاه رجــب انجــام می شــود. حجــت االســام 
ــا توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه 13  کــرد: ب حســن بابایــی اظهــار 
مــاه رجــب و فرارســیدن زمــان اعتــکاف، ثبت نــام از متقاضیــان 

در مســاجد اســتان اصفهــان در حــال انجــام اســت. 
مســاجد  تعــداد  از  دقیقــی  آمــار  هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دســت  در  اعتــکاف  در  شــرکت  متقاضیــان  و  ثبت نام کننــده 
گذشــته، 510 مســجد در اســتان اصفهــان  نیســت، افــزود: ســال 
کــه ایــن تعــداد در ســال  کردنــد  اقــدام بــه ثبت نــام از معتکفــان 

جــاری ممکــن اســت افزایــش یابــد. 
اســامی  تبلیغــات  دینــی  تشــکل های  ســاماندهی  مســئول 
گذشــته، 104 هــزار نفــر  کــرد: ســال  اســتان اصفهــان تصریــح 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه  در اســتان اصفهــان معتکــف شــدند 
را  دانش آمــوزان  امتحانــات  بــا  تقــارن  موضــوع  امســال، 
اســتقبال  می شــود  پیش بینــی  بنابرایــن  داشــت،  نخواهیــم 
بابایــی  گیــرد.  صــورت  اعتــکاف  در  حضــور  بــرای  بیشــتری 
و  دارد  ادامــه  رجــب  مــاه   10 تــا  ثبت نــام  اینکــه  بیــان   بــا 
ــان  ــود، خاطرنش ــاز می ش ــکاف آغ ــتین روز اعت ــب، نخس 13 رج
 کــرد: آمــار دقیــق شــرکت کنندگان و مســاجد فعــال در ثبت نــام

پس از 10ماه رجب، جمع بندی اعام می شود.

گردشگری

کرمــان جایــی      در روی زمیــن نیســت چــو 
سرویس  گردشگری
دامون رشیدزاده

دلیــم اهــل  مــا  و  اســت  عالــم  دل   کرمــان 
)شاه نعمت اهلل ولی(

اســتان زیبــای کرمــان در جنــوب شــرقی ایــران واقع شــده اســت. 
ایــن شــهر بــه لحــاظ وجــود آثــار تاریخــی جــزو پنــج شــهر تاریخــی 
گــذرا  ایــران اســت. بــه همیــن بهانــه قصــد داریــم تــا نگاهــی 

کرمــان. داشــته باشــیم بــه جاذبه هــای توریســتی 
   ارگ بم

ارگ بــم، قدیمی تریــن و بزرگ تریــن بنــای خشــتی جهــان اســت 
کــه  کــه در شــهر بــم واقــع شــده اســت. بازســازی ایــن بنــا از زمانــی 
در زلزلــه مرگبــار 5 دی مــاه 138۲، نیمه ویــران شــد، آغــاز  گردید.

  باغ شاهزاده ماهان
ایــن بــاغ در ســال 1۲9۷ هجــری قمــری توســط عبدالحمیــد 
طــی  کرمــان،  کــم  حا و  قاجــار  شــاهزاده  ناصرالدولــه،   میــرزا 
ــا مــرگ وی  ــا ب ــا شــد؛ ام ــا 1309 ه.ق( بن 11 ســال )1۲98 ه.ق ت
بنــای آن نیمه تمــام رهــا شــد. بــه همیــن علــت جــای خالــی 
کاشــی ها را بــر ســردر ورودی می تــوان دیــد. تاریــخ بنــای بــاغ 

اســت. خورشــیدی   1۲۷۶
  روستای میمند

دارد  قــرار  بابــک  شــهر  شهرســتان  کیلومتــری   3۶ در  میمنــد 
حمــام  حســینیه،  مســجد،  خانــه،   400 از  مجموعــه ای  و 
شــده اند؛  کنــده  کــوه  دل  در  همگــی  کــه  اســت  مدرســه  و 
 فصــول مناســب بــرای بازدیــد از ایــن روســتا بهــار و تابســتان 

است.

گنجعلی خان   حمام 
ایــن حمــام یکــی از شــاهکارهای معمــاری عصــر صفویــه اســت. 
بــه خــط علیرضــا عباســی، خوش نویــس  ایــن حمــام،  ســردر 
داالن  سرســرا،  از  حمــام  ایــن  اســت.  صفویــه  عصــر   معــروف 

رختکن، هشتی و گرم خانه تشکیل شده است.
گنجعلی خان   میدان 

گنجعلی خــان را برعهــده دارد  ایــن میــدان محوریــت مجموعــه 
گنجعلی خــان واقــع  کــه در ســه طــرف آن بــازار مســگری و بــازار 
ــد و فــروش  ــل خری ــداز و مح ــوان باران ــه عن گذشــته ب شــده و در 
کرمــان وارد می شــد. ــه  کنــاف ب کــه از اطــراف و ا ــود  کاالهایــی ب

گنبد جبلیه   
گبــری نیــز معــروف اســت در عصــر  گنبــد  کــه بــه  گنبــد  ایــن 
کــه تنهــا  گنبــد جبلیــه  ساســانی و قبــل از اســام بنــا شــده اســت. 
ــر  ــا خمی ــر اســاس یــک افســانه ب کرمــان اســت، ب بنــای ســنگی 

کرمــان قــرار دارد. شــیر شــتر ســاخته شــده و در شــرق شــهر 
  باغ سنگی سیرجان

فاصلــه  در  اســت،  تاریخــی  شــاهکارهای  از  کــه  بــاغ   ایــن 
کیلومتــری جنــوب شــرقی ســیرجان قــرار دارد و بــه دســت   45
گنــگ اســفندیارپور حــدود  فــردی ناشــنوا بــه نــام درویش خــان 

35 ســال پیــش ســاخته شــده اســت.

  آبشار راِین
کرمــان اســت  شــهر رایــن، یکــی از ییاق هــای دیدنــی اســتان 
کیلومتــری مرکــز ایــن اســتان قــرار دارد. ایــن  کــه در فاصلــه 110 
ییــاق در دامنــه کــوه هــزار، بلندتریــن قلــه اســتان و ســومین قلــه 
کــه یکــی از جاذبه هــای آن، آبشــار ایــن  بلنــد ایــران قــرار دارد 

شــهر اســت.
   ارگ راین

ــن، یکــی از بزرگ تریــن بناهــای خشــتی جهــان اســت.  ارگ راِی
ایــن بنــای تاریخــی بــزرگ بــا مســاحتی بیــش از ۲۲ هــزار متــر 
مربــع، دومیــن بنــای خشــتی بــزرگ جهــان بعــد از ارگ بــم اســت 
گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت.  کــه هرســاله میزبــان هــزاران 
کرمــان  کنونــی رایــن در اســتان  ارگ رایــن در جنــوب غربــی شــهر 

قــرار دارد.
کرمان   بازار بزرگ 

بــه شــمار  ایرانــی  بازارهــای  از مهم تریــن  کرمــان، یکــی  بــازار 
ــه  ــود دارد؛ از جمل ــی را در خ ــا ارزش ــای ب ــه مجموعه ه ک ــی رود  م

گنجعلــی خــان، ابراهیــم خــان، وکیــل و… مجموعــه 
   قلعه دختر

کهنــه نیــز  کــه بــه قلعــه  قلعــه دختــر یــا آتشــکده آناهیتــا )ناهیــد( 
کرمــان قــرار  مشــهور اســت، بــر فــراز تپه هــای مرتفــع شــرقی شــهر 
دارد و از دوران پیــش از ورود اســام بــه ایــران بــه یــادگار مانــده 
اســت. مصالــح بــه کار رفتــه در ایــن قلعــه تنهــا خشــت خــام و گل 
رس اســت. بقایــای قلعــه دختــر دورنمای گذشــته دراز این شــهر 
و نــام آن )آتشــکده آناهیتــا( یــادآور پرســتش آناهیتــای باســتانی 

ایــزد آب و بــاروری اســت.
کرمــان اســت  این هــا تنهــا بخشــی از جاذبه هــای فــراوان اســتان 
کــه البتــه بــه جــز معــدودی از ایــن بناهــا بیشــتر  آن هــا ناشــناخته 
باقــی مانــده و متاســفانه بســیاری از هموطنانمــان از وجود آن ها 

بی خبرنــد.

کرمان آشنایی با جاذبه های توریستی استان 

کرمان گردی

ــد  ــرد هــم آمده ان گ کشــور در تخــت جمشــید  ــی از 30  دوندگان
تــا در یــک ماراتــن، امنیــت ایــران را انعــکاس جهانــی دهنــد. 
کشــورهایی  کــه نزدیــک بــه ۲00 شــرکت کننده از  ایــن ماراتــن 
مصــر  دانمــارک،  چیــن،  اســترالیا،  اتریــش،  آلمــان،  چــون 

ژاپــن  ایــران،  یونــان،  فرانســه، مجارســتان، 
هلنــد  لوکزامبــورگ،  لبنــان،  ایرلنــد،  ایتالیــا، 
آفریقــای  لهســتان،  کســتان،  پا ایســلند، 
امــارات  و  انگلیــس  ترکیــه،  ســوئد،  جنوبــی، 
دروازه  بیــن  کیلومتــری   4۲ فاصلــه  در  دارد، 
می شــود.  برگــزار  پرســپولیس  تــا  شــیراز  شــهر 
ــی  ــکل تفریح ــه دو ش ــن ب ــن مارات ــور در ای حض

شــرکت  یــک  مدیــر  قاجــار،  علیرضــا  اســت.  اســتقامتی  و 
کــه بــا مشــارکت یــک شــرکت توریســتی  گردشــگری ایرانــی 
کــرده  اقــدام  شــیراز  در  ماراتــن  ایــن  برگــزاری  بــه  هلنــدی 
ــه  ک ــن  ــن مارات ــت: ای گف ــداد  ــن روی ــات ای ــاره  جزیی ــت درب اس
یــادآور نبــرد ماراتــن داریــوش در زمــان تســخیر یونــان اســت، 
ــزار  ــف برگ ــل مختل ــی از مل ــح مردمان ــدت و صل ــانه  وح ــه نش ب

کــه انگیــزه آن فقــط مســابقه دو و میدانــی نیســت؛  می شــود 
کــه حــدود 100 تــن آن هــا اتباعــی  بلکــه شــرکت کنندگان آن 
ــگ  ــا فرهن ــت ب ــرار اس ــتند، ق ــا هس ــا و آفریق ــیا، اروپ ــاره آس از ق

تاریــخ و غــذای ایرانــی نیــز آشــنا شــوند. 
مــاه  شــش  بــه  توجــه  بــا  کــرد:   اضافــه  وی 
ج  ــرای تبلیــغ ایــن ماراتــن در خــار کــه ب زمانــی 
پیش بینــی  بــود،  شــده  صــرف  کشــور  از 
می شــد جمعیتــی در حــدود 400 نفــر در ایــن 
باشــند  داشــته  حضــور  بین المللــی  رویــداد 
شــرکت کنندگان  از  بســیاری  متاســفانه  کــه 
نشــدند.  موفــق  ایــران  ویــزای  دریافــت  بــه 
کــه بــرای حضــور بانــوان  ــر ایــن بــه دلیــل محدودتــی  عاوه ب
بــود  کــه قــرار  آقــا  از شــرکت کنندگان  وجــود داشــت، برخــی 
انصــراف  کننــد،  شــرکت  ماراتــن  ایــن  در  همسرانشــان  بــا 
کــه خودشــان شــخصا  دادنــد. بــا ایــن حــال بودنــد افــرادی 
کردنــد تــا هــر طــور شــده بــه ماراتــن  گرفتــن ویــزا تــاش  بــرای 

برســند. ایــران  فرهنگــی  کهــن  پایتخــت 

ماراتن تخت جمشید، نشان امنیت ایران

کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد از وجــود 1۲ هــزار  مدیــر 
گفــت: نیازهــای امــروز جامعــه  موقوفــه در اســتان خبــر داد و 
خیــران  و  واقفــان  آشــنایی  و  گاهــی  آ در  بایــد  و  کــرده  تغییــر 
حجت االســام  کــرد.  تــاش  جامعــه  اساســی  نیازهــای  بــه 

امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر  عــادل،  غامرضــا 
مســئوالن  گردهمایــی  در  یــزد  اســتان  خیریــه 
بــا  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  حراســت 
کــرد:  اشــاره بــه آیــات ســوره مبارکــه عصــر اظهــار 
مفهــوم  کــه  زمــان  بــه  ســوره  ایــن  در  خداونــد 
مقدســی اســت، قســم خــورده اســت و ایــن در 
گذشــت  کثریــت انســان ها از  کــه ا حالــی اســت 

ایمــان  داد:  ادامــه  وی  دارنــد.  غفلــت  عمــر   ســرمایه 
اســت  مقاومــت  و  صبــر  نیکــی،  بــه  توصیــه  صالــح،  عمــل 
و  اوقــاف  کل  مدیــر  مــی دارد.  نگــه  آســیب  از  را  جامعــه  کــه 
امورخیریــه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه رهنمودهــای مقــام معظــم 
افــزود:  رضــوی  بــارگاه  جــوار  در  و  ســال  ابتــدای  در  رهبــری 

بــه عنــوان  مــا  کارکــرد  بایــد در لحظــه لحظــه  ایــن ســخنان 
یــک منشــور حفــظ شــود. عــادل، وقــف را بارزتریــن مصــداق 
کــرد: وقــف، یــک نهــاد ممتــاز دینــی  انفــاق برشــمرد و اظهــار 
ع و قانــون برایــش  کــه شــر کــه وظیفــه دارد تکالیفــی را  اســت 
افــزود:  وی  رســاند.  انجــام  بــه  کــرده  تعییــن 
مــردم متدیــن دارالعبــاده یــزد، همــواره در امــور 
کــه بــا وجــود   خیــر پیشــقدم بودنــد و می بینیــم 
پنجمیــن  یــزد  اســتان  موقوفــه،  هــزار   1۲
موقوفــات  تعــداد  لحــاظ  بــه  کشــور  در  اســتان 
کــرد: ســند  کیــد  اســت. حجت االســام عــادل تا
باالدســتی مــا عــاوه بــر قوانیــن و آیین نامه هــا 
کــه بایــد در هــر موقوفــه نیــات واقفــان اجرایــی  وقف نامــه اســت 
کل اوقــاف و امورخیریــه اســتان یــزد بــا تشــریح  شــود. مدیــر 
گفــت: طبــق نظــر و فتــوای مقــام  مســایل شــرعی موضــوع وقــف 
کــه عوایــد موقوفــه را بــه  معظــم رهبــری بــر متولــی واجــب اســت 
کنــد. کســب و در راه اجــرای نیــت واقــف هزینــه  خ عادلــه روز  نــر

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  22 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 126ضرورت آشنایی واقفان به نیازهای ... ســـــال دوم       ݡسݒ

ضرورت آشنایی واقفان به نیازهای اساسی جامعه

دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/11/3 تنظیم:  یخ  تار  9409970351101764 دادنامه:  شماره 
توکل  رسول  آقای  خواهان:  شعبه:940221   بایگانی  شماره    9409980351100198
مسکونی  مجتمع  اول،  مشتاق  خ  اصفهان،  شهرستان  نشانی  به  رضا  زند  فر قاشوبی 
زند سید جواد به نشانی مجهول  مشتاق، واحد 64  خوانده: آقای سید حامد بحرانی فر

ینه دادرسی  المکان  خواسته: اعسار از پرداخت هز
سید  آقای  طرفیت  به  رضا  زند  فر توکل  رسول  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
ینه دادرسی  زند سید جواد به خواسته اعسار از پرداخت هز حامد بحرانی اصفهانی فر
ونده و تحقیقات به عمل آمده و گواهی  مرحله بدوی که دادگاه با عنایت به محتویات پر
ون به صحت تشخیص  را مقر د دعوی خواهان  امارات موجو و  گواهان و سایر قرائن 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   504 ماده  به  مستندًا  لذا  داده 
از  خواهان  موقت  اعسار  به  حکم  آن  بعدی  مواد  و   1379 سال  مصوب  مدنی  امور 
ده و ظرف  ینه دادرسی صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری بو پرداخت هز
استان  مرکز  نظر  تجدید  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  بیست 

می باشد.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده   150/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/04/23 تنظیم:  یخ  تار  9409970351100582 دادنامه:  شماره 
9109980351100936  شماره بایگانی شعبه:910937  خواهان:آقای سعید شاه طالبی 
میدان  اصفهان،  نشانی  به  غالمی  آسیه  خانم  وکالت  با  حسین  زند  فر آبادی  حسین 
 .1 خواندگان:  فوقانی   ط   ،24 پ  قانونی،  پزشکی  از  بعد  فیض،  خ  ابتدای  فیض، 
ساختمان  و  رفاه  بانک  بین  شهدا  میدان  اهواز  نشانی  به  اهواز   117 شماره  دفترخانه 
زند ابراهیم  1001 پ 661 ط اول دفترخانه شماره 117  2. آقای محمد حسن جاوری فر
ابطال سند )موضوع سند مالی است( گردشکار:  المکان  خواسته:  به نشانی مجهول 
به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه 

صدور رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای سعید شاه طالبی حسین آبادی با وکالت خانم 
زند ابراهیم 2ـ دفترخانه شماره 117  آسیه غالمی به طرفیت 1ـ آقای محمد حسن جاوری فر
اهواز به خواسته صدور حکم ابطال سند رسمی شماره 14551 مورخ 91/6/3 تنظیمی 
در دفترخانه شماره 117 اهواز به لحاظ انجام نگرفتن بند 3 قرارداد مورخ 91/6/5 علی 
الحساب مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از 
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل محترم خواهان ضمن  جمله هز
الذکر که شغل وی بنگاهدار می  دادخواست تقدیمی مفادًا  اظهار داشته خوانده فوق 
باشد اظهار داشته مبلغ یک میلیارد تومان وام مصوب شده از سوی بانک تجارت اهواز 
ر می گردد که وام را به نام موکل وی انتقال دهد  داشته و طبق توافقات انجام شده مقر
د آن نیز به عهده موکل وی باشد که در همین  پرداخت کل مبلغ وام به انضمام سو و باز
 117 دفترخانه  از  صادره   91/6/4 مورخ   14551 شماره  به  ای  ذمه  رسمی  سند  رابطه 
یخ 91/6/25 مبلغ یک میلیارد تومان  ر می گردد حداکثر تا تار د و مقر اهواز تنظیم می شو
از بانک مربوطه اخذ و در اختیار موکل وی قرار گیرد لیکن تاکنون نسبت به انجام تعهد 
اقدامی نشده و خوانده متواری شده و النهایه تقاضای ابطال سند مذکور به انضمام 
ونده و با توجه به بند  ده که دادگاه با عنایت به محتویات پر کلیه خسارات دادرسی را نمو
3 قرارداد مورخ 91/6/5 و عدم تحقق شرایط قرارداد مذکور و پاسخ استعالم دفترخانه 
با توجه به عدم حضور خوانده ردیف اول با وصف نشر آگهی و رعایت  و  اهواز   117
انتظار کافی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه 
قانون   71 ماده  به  مستندًا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  موثری،  و 
یاران مصوب 1355/4/25 و ماده 1288  دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر
قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
مورخ   14551 شماره  رسمی  سند  ابطال  به  حکم   1379 سال  مصوب  مدنی  امور  در 
91/6/3 تنظیمی در دفترخانه 117 اهواز به عنوان اصل خواسته و محکومیت خوانده 
و پرداخت  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر و هفتاد هزار  پرداخت مبلغ نهصد  به  اول  ردیف 

یال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  مبلغ یک میلیون و هشتصد و سی و شش هزار ر
وز  ده و ظرف بیست ر در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بو
انقضای مهلت واخواهی  از  و پس  ده  قابل واخواهی در همین دادگاه بو ابالغ  یخ  تار از 
یخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان وز از تار  ظرف بیست ر

 می باشد. 
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده   147/ م الف

دادنامه
شماره    1394/11/13 تنظیم:  یخ  تار  9409970351101832 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940460  بایگانی  شماره    9409980351100422 ونده:  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه     9409980351100422
ینگ صنعت و معدن )سهامی  نهایی شماره 9409970351101832 خواهان: شرکت لیز
زند اسداله  عام( با مدیر عاملی آقای مهدی جمالی با وکالت آقای حجت اله مرادی فر
وشن شهر ـ نرسیده به بیست متری نگین  به نشانی اصفهان ـ خ مشتاق سوم ـ کوی ر
ـ سمت راست ـ موسسه حقوق اصفهان داد  خوانده: آقای محمدرضا فواکه اصفهانی 
زند رمضانعلی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. تایید فسخ قرارداد )مالی(  فر
به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  )منقول(  مال  استرداد   .3 دادرسی  خسارت  مطالبه   .2

یر مبادرت به صدور رای می نماید. ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز محتویات پر
با  عام(  )سهامی  معدن  و  صنعت  ینگ  لیز شرکت  دعوی  درخصوص  دادگاه  رای 
محمدرضا  آقای  طرفیت  به  مرادی  اله  حجت  وکالت  با  جمالی  مهدی  آقای  یت  مدیر
زند رمضانعلی به خواسته تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک  فواکه اصفهانی فر
ینگ صنعت و معدن و  لیز به شماره 010-17-183 مورخ 83/8/11 فی ما بین شرکت 
خوانده به استناد بند الف ماده 17 شرایط عمومی قرارداد علی الحساب مقوم به پنجاه 
یلر کشنده مان شش چرخ تیپ  یال و استرداد یک دستگاه تر میلیون و یکصد هزار ر
ا ای 2 بی 3980704032 موضوع  )2-4( دو هزار اف 82 تی مدل 83 با شماره موتور 
و مطالبه خسارات دادرسی که  یال  ر و یکصد هزار  قرارداد اجاره مقوم به سه میلیون 
ین تغییرات  ونده و تصویر مصدق اسناسنامه و آخر با عنایت به محتویات پر دادگاه 
و  تحویل  و  قبول  گواهی  و   83/8/11 مورخ   183-17-010 شماره  قرارداد  و  شرکت 
وجه  بال  حضور  عدم  و   94/5/27 مورخ   2879/13 شماره  به  قرارداد  فسخ  یه  اخطار
خوانده با وصف نشر آگهی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد 
و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را به دلیل تحقق شرایط قرارداد وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستندًا به مواد 10 و 219 و 220 و 458 قانون مدنی و مواد 198، 502، 
515، 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 
یلر کشنده یاد شده به عنوان  وی تر در 1379 حکم به تایید فسخ قرارداد مذکور و رد خو
ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنجاه  و  ششصد  و  میلیون  دو  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
یال بابت حق  دادرسی و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و دویست ر
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
از  ده و پس  ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بو یخ  تار از  وز  ده و ظرف بیست ر بو
وز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر  انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست ر

مرکز استان می باشد. 
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زاده   146/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/11/18 تنظیم:  یخ  تار  9409970351101864 دادنامه:  شماره 
فکاری  ن  بیژ آقای  خواهان:  شعبه:940778   بایگانی  شماره    9409980351100700
جنب  کهندژ(   ( اصفهانی  اشرفی  خ  اصفهان،  نشانی  به  علی  محمد  زند  فر سیچانی 
ـ   1288850514  : ملی  کد  ـ   8186646931 پستی:  کد  ـ  سحر  صنعتی  ق  بر  ،20 کوچه 
زند خدامراد  2. آقای  تلفن همراه: 09131157801  خواندگان: 1. آقای ابراهیم جوکار فر
وانبخش همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1.  زند ر ابراهیم زارع مویدی فر
رای  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 دادرسی  خسارت  مطالبه   .2 چک   وجه  مطالبه 
طرفیت  به  علی  محمد  زند  فر سیچانی  فکاری  ن  بیژ آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه 

به  وانبخش  ر زند  فر مویدی  زارع  ابراهیم  ـ   2 خدامراد  زند  فر جوکار  ابراهیم  1ـ  آقایان 
وجه  بابت  یال  ر  500/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  خواسته 
یک فقره چک به شماره 59/698003 مورخ 94/4/25 عهده بانک ملت دادگاه با عنایت 
ونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به  به محتویات پر
عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی و مصون 
ماندن دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض موجه و موثری و با 
بر  لت  و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که دال د اصل چک  عنایت به وجو
لذا  داشته  سند  وجه  مطالبه  در  آن  دارنده  استحقاق  و  آن  کننده  صادر  ذمه  اشتغال 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 249 و 309 و 313 قانون 
قانون  از  موادی  قانون اصالح   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  یه  استفسار قانون  و  تجارت 
چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198، 502، 515، 519 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و 
ویه شماره 597 مورخ 74/2/12 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور  رای وحدت ر
اصل  بابت  یال  ر  500/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکویت  به  حکم 
خسارت  انضمام  به  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  15/640/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
رسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم  یخ سر تاخیر تادیه از تار
کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید و اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه خسارت تاخیر 
تادیه را محاسبه و نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام نماید. رای صادره غیابی 
از  ده و پس  ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بو یخ  تار از  وز  ده و ظرف بیست ر بو
وز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر  انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست ر

مرکز استان می باشد. 
دادرس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ سید عبدالرضا موسوی   145/ م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/10/30 تنظیم:  یخ  تار  9409970351101750 دادنامه:  شماره 
یمی  کر مجید  آقای  خواهان:  شعبه:940068  بایگانی  شماره    9409980351100060
زند اسداله به نشانی خیابان  زند محمد علی با وکالت آقای هوشنگ اسماعیلیان فر فر
 .1 نیکبخت طبقه 5 واحد 213   خواندگان:  اداری  نیکبخت جنب دادگستری مجتمع 
زند رضا  یم 2. آقای ابوالقاسم معینی فر زند کر آقای علیرضا حسین زاده کوچه باغی فر

همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه چک   
آقای  وکالت  با  علی  محمد  زند  فر یمی  کر مجید  آقای  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
یم  زند کر هوشنگ اسماعیلیان به طرفیت آقایان 1ـ علیرضا حسین زاده کوچه باغی فر
زند رضا به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت  2ـ ابوالقاسم محبی فر
مورخ   934248 های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  بابت  یال  ر میلیون  دویست  مبلغ 
حساب  از  مشیرالدوله  شعبه  سپه  بانک  عهده   87/10/21 مورخ   934246 و   89/6/9
ونده و تصویر مصدق چکها  جاری 14648000644/07 دادگاه با عنایت به محتویات پر
با وصف  با توجه به عدم حضور بالوجه خواندگان  و  آنها  و گواهینامه عدم پرداخت 
از  انتظار کافی و مصون ماندن دعوی خواهان و مستندات وی  ابالغ قانونی و رعایت 
د اصل چکها و گواهینامه  با عنایت به وجو و  و اعتراض موجه و موثری  ایراد  هر گونه 
لت بر اشتغال ذمه صادر کننده آنها و استحقاق  عدم پرداخت آنها در ید خواهان که دال
تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  لذا  داشته  اسناد  وجه  مطالبه  در  آن  دارنده 
تبصره  یه  استفسار قانون  و  قانون تجارت  و 313  و 309  مواد 249  به  و مستندًا  داده 
مجمع   1377 سال  مصوب  چک  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  به  الحاقی 
تشخیص مصحلت نظام و مواد 198، 502، 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
 597 شماره  ویه  ر وحدت  رای  و   1379 سال  مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
مورخ 74/2/12 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلیون ر
یال  ینه دادرسی و پرداخت مبلغ شش میلیون ر یال بابت هز پنج میلیون و نهصد هزار ر
رسید  یخ سر بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تار
بانک مرکزی  از سوی  کاال  تورم  نرخ  بر اساس شاخص  آن  زمان وصول  لغایت  چک 

و  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  گردیده  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
محاسبه  را  تادیه  تاخیر  خسارت  دادنامه  اجرای  زمان  در  است  مکلف  احکام  اجرای 
ظرف  و  ده  بو غیابی  صادره  رای  نماید.  اقدام  خواهان  حقوق  استیفای  به  نسبت  و 
ده و پس از انقضای مهلت  یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بو وز از تار بیست ر
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان  وز قابل  ر  واخواهی، ظرف بیست 
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دادنامه
ونده:  پر شماره    1394/12/10 تنظیم:  یخ  تار  9409970351102038 دادنامه:  شماره 
ینی  کارآفر صندوق  خواهان:    940606 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351100548
و  یک ر امید استان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم بهنوش بار
وی پارکینگ خاقانی ـ ساختمان  وبر زند نوراله به نشانی اصفهان ـ خیابان خاقانی ـ ر فر
زند نعمت اله به نشانی  پارس ـ واحد یک  خواندگان: 1. آقای غالمحسین خراسانی فر
زند  ون الرشیدی فر اصفهان ـ خ رباط اول ـ بن بست صفا ـ پالک 26  2. آقای محمد هار
خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  همگی  مرتضی  زند  فر الرشیدی  ون  هار علی  آقای   .3 مرتضی 
امام خمینی ـ شهرک قدس ـ پالک 30 ـ واحد 8 کد پستی: 8195614371  خواسته ها: 1. 
مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: 
به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بر با  دادگاه 

صدور رای می نماید.
ینی امید استان اصفهان به نمایندگی  رای دادگاه در خصوص دعوی صندوق کارآفر
و به طرفیت آقایان 1ـ محمد  یک ر آقای عبدالصمد شهبازی با وکالت خانم بهنوش بار
زند مرتضی 3ـ غالمحسین  ون الرشیدی فر زند مرتضی 2ـ علی هار ون الرشیدی فر هار
زند نعمت اله به خواسته مطالبه وجه چک شماره 165995 مورخ 93/2/14  خراسانی فر
انضمام  به   872301660 شماره  قرارداد  موضوع  و  یال  ر  120/783/445 مبلغ  به 
الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل  تادیه و حق  تاخیر  خسارات دادرسی و خسارت 
اول  ردیف  خوانده  داشته  اظهار  مفادا  تقدیمی  دادخواست  ضمن  خواهان  محترم 
ده و خواندگان ردیف دوم  ینی امید نمو مبادرت به اخذ تسهیالت مالی از صندوق کارآفر
یافتی خوانده ردیف اول را به طور تضامنی با وام گیرنده تعهد  پرداخت وام در و سوم باز
ده که  ده اند و النهایه تقاضای محکومیت تضامنی مشارالیهم را به شرح خواسته نمو نمو
ونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت  دادگاه با عنایت به محتویات پر
لت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن و استحقاق  آن در ید وکیل محترم خواهان که دال
دارنده آن در مطالبه وجه سند داشته و با توجه به قرارداد مذکور و عدم حضور بالوجه 
خواندگان با وصف نشر آگهی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هر گونه 
ایراد و اعتراض موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
یه تبصره  ـ 313 قانون تجارت و قانون استفسار ـ 310  ـ 309  مستندًا به مواد 249 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و ماده 10 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت 
و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
و پنج  و هفتصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و چهل  و بیست میلیون  یکصد 
د و یک هزار و  یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصد و نو ر
د و هشت  ینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نو یال بابت هز پانصد و سه ر
یال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت  هزار و هشتصد و دو ر
شاخص  اساس  بر  آن  وصول  زمان  لغایت  چک  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر 
نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در 
بیست  ظرف  و  ده  بو غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق 
انقضای مهلت  از  و پس  ده  بو واخواهی در همین دادگاه  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر
وز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان  واخواهی ظرف بیست ر

 می باشد.
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حسگر عرق جدید 
گیاهان الهام گیرنده از مکانیسم 

حســگر جدیــد محققــان دانشــگاه فنــاوری آیندهــاون 
در هلنــد از چگونگــی اســتخراج آب از زمیــن توســط 
گرفتــه و بــرای انجــام خوانش هــای  گیاهــان الهــام 
بــه  نیــاز  بــدون  بیمــاران،  عــرق  از  پزشــکی  مفیــد 
شــده  طراحــی  خارجــی  نیــروی  منبــع  هیچ گونــه 

اســت.
زیــادی  اطالعــات  می توانــد  بیمــار  عــرق  بررســی   
دربــاره ســالمت وی در اختیــار پزشــکان قــرار دهــد. 
بــرای مثــال، ســطوح اســیدیته می توانــد اطالعــات 
و  کنــد  ارایــه  کلیــدی دربــاره بیماری هــای پوســتی 
تمرکــز ســالین در مایــع می توانــد پزشــکان را از فیبــروز 
تحلیــل  قابــل  بــرای  گرچــه  ا کنــد.  گاه  آ کیســتیک 
بــودن عــرق، خوانش هــا بایــد از طریــق عبــور مــداوم 
ــای  ــن نمونه ه گرفت ــای  ــه ج ــگر ب ــان حس ــع از می مای

کن، بــه صــورت تــازه نگهداشــته شــوند. ســا
گرفتنــد  ــه ایــن منظــور از طبیعــت الهــام   محققــان ب
کــه درختــان بــه اســتخراج آب از زمیــن  و از روشــی 
بــرای  پایــه ای  عنــوان  بــه  می کننــد،  اســتفاده 
کــه از  کردنــد. ایــن حســگر  دســتگاه خــود اســتفاده 
یــک فویــل پالســتیکی قابــل انعطــاف ســاخته شــده 
در  متخلخــل  ســاختار  بــا  میکروکانــال  یــک  دارای 

کاغــذ در ســوی دیگــر اســت. یــک ســو و یــک 
از  را  آن  و  پرداختــه  عــرق  جــذب  بــه  کاغــذ  ایــن 
میــان میکروکانــال عبــور داده و از طریــق خروجــی 
جریــان  طراحــی  ایــن  می کنــد.  دفــع  متخلخــل 
متحــرک  قطعــه  یــک  حتــی  وجــود  بــدون  مــداوم 
صــورت را  گیاهــان  درون  مکانیســم   ماننــد 

 داده است.
ایجــاد شــد  بــدن  عــرق  مــداوم  کــه جریــان  زمانــی 
دادن  قــرار  بــا  را  میکروتراشــه  یــک  دانشــمندان 
حســگر بــه  کانــال،  داخــل  بــه   الکترودهایــی 

 افزودند. 
بــا عبــور مایــع از میــان دســتگاه، حســگر می توانــد 
بــه طــور مــداوم بــه تحلیــل آن بپــردازد. محققــان بــا 
موفقیــت توانســته اند یــک پیش ســاخت از حســگر را 
کــه می توانســت ســطوح  مــورد آزمایــش قــرار دهنــد 

اســیدیته را بســنجد.
ــد  ــه دهن ــگر را ادام ــد حس کار تولی ــد  ــد دارن ــا قص آن ه
کــه ســاختار پالســتیکی دســتگاه  باورنــد  ایــن  بــر  و 
محققــان  اســت.  نگهداشــته  پاییــن  را  آن  هزینــه 
ایــن  راه حلــی در  ادغــام  بــرای  کار  کنــون در حــال  ا
ــه منظــور انتقــال بی ســیم داده هــای ثبــت  حســگر ب

شــده هســتند.
در  تحقیــق  ایــن  یافته هــای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
 Sensors and Actuators B: Chemical مجلــه 

اســت. شــده  منتشــر 

دانش و فناوری

حمله تلگرامی مرد دانشجو 
به استاد زن دانشگاه

گفــت:  فتــا  پلیــس  رییــس  ســرهنگ جــواد جهانشــیری 
دســت  در  بــا  مشــهد  دانشــگاه های  از  یکــی  زن  اســتاد 
کــرد و  داشــتن شــکایت قضایــی بــه پلیــس فتــا مراجعــه 
کــرد مدتــی اســت از ســوی  نــزد کارشناســان پلیــس فتــا ادعــا 
مــردی ناشــناس در محیــط خصوصــی تلگــرام پیام هــای 
مبتــذل و مطالــب غیــر اخالقــی دریافــت مــی کنم که ســبب 
آزار روحــی و روانــی و مشــکالت خانوادگــی بــرای مــن شــده 

اســت. 
وی  افــزود : پلیــس ســایبری خیلــی زود بــه ردپایــی از یــک   
کــه  ســیم کارت  گفــت  دختــر جــوان رســید؛ امــا  ایــن دختــر 
ــدی  ــای بع ــی ه ــت. در بررس ــان اس ــار دامادش وی در اختی
دربــاره ادعــای ایــن دختــر، شــوهر خواهــرش بــه عنــوان 

گرفــت.  متهــم اصلــی پرونــده مــورد شناســایی قــرار 
کــرد:  رییــس پلیــس فتــای خراســان رضــوی خاطــر نشــان 
کــه از  دانشــجوهای اســتاد زن بــود بــه   ایــن مــرد 32 ســاله 
کــرد  و انگیــزه خــود از مزاحمــت هایــش را   ناچــار اعتــراف 

کســب نکــردن نمــره قبولــی در درس دانســت.

 جزییات درگیری مسلحانه پلیس
 با اشرار

ایــن  جزییــات  دربــاره  آقاخانــی  عبدالرضــا  ســردار 
 15 و  ســاعت13  جمعــه  داشــت:  اظهــار  حادثــه 
دقیقــه، مأمــوران مبــارزه بــا مــواد مخــدر انتظامــی 
کیــپ  ناییــن در یــگان تــکاوری اســتان اصفهــان بــا ا
مســلحی از اشــرار و قاچاقچیــان مــواد مخــدر در مســیر 

ناییــن درگیــر شــدند.
کیلوگــرم   527 مقــدار  حادثــه،  ایــن  در  افــزود:  وی 
ک، حشــیش، ســه قبضــه  ع تریــا مــواد مخــدر از نــو
و  مهمــات  زیــادی  مقــدار  کالشــینکف،  ســالح 
و  خــودرو  دســتگاه  ســه  مربوطــه،  فشــنگ های 
ــده  کشــف و ضبــط شــد. فرمان تجهیــزات مخابراتــی 
همچنیــن  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  انتظامــی 
از  نفــر  دو  و  شــدند  دســتگیر  مســلح  اشــرار  از  نفــر   5
گلولــه مأمــوران مضــروب و توقیــف  آن هــا بــه ضــرب 
عملیــات  ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی  شــدند. 
انتظامــی پیچیــده و موفــق، یکــی از مأمــوران شــجاع 
اســتان  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  مخلــص  و 

شــد. نایــل  شــهادت  واالی  درجــه  بــه  اصفهــان 
از  قضــاوی،  اصغــر  شــهید  افــزود:  آقاخانــی  ســردار 
ــه  ک ــود  ــا مــواد مخــدر ب ــارزه ب همــکاران در پلیــس مب
امــروز بــه شــهادت رســید و مراســم تشــییع پیکــر وی 
شــنبه صبــح 21فروردین مــاه در شهرســتان ناییــن 
مــردم  توســط  اصفهــان  شهرســتان  در  ســپس  و 

می شــود. برگــزار  اصفهــان  اســتان  قدرشــناس 

 موج گرفتگی یك نفر 
بر اثر انفجار مین در قصرشیرین

بــا  گفت وگــو  در  شــنبه  روز  نازپــرورده  اهلل  نعمــت 
یــك  ایــن حادثــه  افــزود: در جریــان  ایرنــا  خبرنــگار 
کســازی  پا شــرکت  بــه  متعلــق  بولــدوزر  دســتگاه 
ــل  ــروی در مح ــه خس ــیرین ب ــر ش ــیر قص ــن در مس می
کشــت و صنعــت از توابــع بخــش مرکــزی ایــن  شــرکت 
کــه پــس از انفجــار  ــرد  ک ــا میــن برخــورد  شهرســتان ب

شــد.  موج گرفتگــی  دچــار  آن  راننــده 
از  پــس  بولــدوزر  ایــن  راننــده  کــرد:  اظهــار  وی 
بــه  جســمانی  شــرایط  بهبــود  بــرای  موج گرفتگــی 
شــیرین  قصــر  العبــاس)ع(  ابوالفضــل  بیمارســتان 
منتقــل شــد و در جریــان ایــن حادثــه بلــدوزر نیــز دچــار 
ابتــدای  از  کــرد:  بیــان  وی  شــد.  مــادی  خســارت 
کنــون در شهرســتان قصــر شــیرین 5 مــورد  امســال تا
ع  کــه در 3 انفجــار در مجمــو خ داد   انفجــار میــن ر
کــه در منطقــه در حــال چــرا بودنــد  گوســفند  11 راس 
 تلــف شــدند و در چهارمیــن و پنجمیــن انفجــار نیــز 
2 دســتگاه بولــدوزر متعلــق بــه مرکــز مین زدایــی دچــار 
خســارت مــادی شــد و راننــده ایــن خودروهــا دچــار 
ع بــر اثــر  موج گرفتگــی شــدند. پارســال نیــز در مجمــو
35 مــورد انفجــار میــن و مهمــات بــه جای مانــده از 
دوران جنــگ تحمیلــی در شهرســتان قصــر شــیرین 
نیــز مجــروح شدند.جشــن  نفــر  کشــته و 31  نفــر   6
ــه  ــوده ب کســازی 700 هــزار هکتــار از زمیــن هــای آل پا
کرمانشــاه بهمــن مــاه ســال 91 بــا حضــور  میــن اســتان 
ــا ایــن وجــود از آن زمــان  ــزار شــد؛ امــا ب مســئوالن برگ
بــا  انســان  یــا  خــودرو  برخــورد  مــورد  چنــد  کنــون  تا
مین هــای باقی مانــده از زمــان جنــگ تحمیلــی در 

نواحــی مــرزی ایــن اســتان مشــاهده شــده اســت.
وزارت  بــه  وابســته  مین زدایــی  شــرکت   2 کنــون  ا
گــروه 100 نفــری در مناطــق آلــوده  دفــاع در قالــب 12 
کســازی اراضــی  قصــر شــیرین، مشــغول بازنگــری و پا

ــه میــن هســتند.  ــوده ب آل
کســازی  پا نیروهــای  بی وقفــه  تــالش  وجــود  بــا 
کنــون تعــدادی از مــردم مناطــق  میدان هــای میــن تا
کرمانشــاه به ویــژه مــرزداران، عشــایر  مــرزی اســتان 
در  میــن  بــه  آلــوده  اراضــی  کســازی  پا نیروهــای  و 
شهرســتان قصــر شــیرین در اثــر برخــورد یــا انفجــار 
جنــگ  دوران  از  مانــده  جــا  بــه  مهمــات  و  میــن 
تحمیلــی شــهید، جانبــاز، مجــروح و معلــول شــده اند. 
کرمانشــاه بــا بیــش  قصــر شــیرین در غــرب اســتان 
کیلومتــر مــرز  نفــر جمعیــت دارای 186  از 27 هــزار 
کــه در زمــان جنــگ تحمیلــی  مشــترك بــا عــراق اســت 
کامــل در اشــغال نیروهــای بعثــی عــراق بــود  2 ســال 
و جنــگ هشــت ســاله تحمیلــی از ایــن منطقــه غربــی 
کشــورمان آغــاز شــد و آخریــن نقطــه پایــان جنــگ نیــز 

در ایــن منطقــه بــود.

حوادث یکشــــنـبه  22  فروردین ماه  1395

فاطمــه جــوادی، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبری تحلیلی 
کبــد چــرب را بیمــاری شــایع در بیــن افــراد جامعــه  طنیــن یــاس، 
گفــت:  نداشــتن تغذیــه ســالم  و افــراط در مصــرف  دانســت و 
غذا هــای پــر چــرب باعــث شــده تــا تعــداد بســیاری از افــراد جامعــه 
کبــد چــرب مبتــال شــوند. ایــن بیمــاری آنقــدر در  بــه بیمــاری 

کــه چیــزی حــدود 40 درصــد از  کــرده اســت  جامعــه شــیوع پیــدا 
کبــد چــرب مبتــال هســتند و ایــن زنــگ هشــداری  افــراد جامعــه بــه 
کننــد. کمتــر از غذا هــای چــرب اســتفاده  کــه  بــه خانواده هاســت 
کــرد و  کــودکان اشــاره  کبــد چــرب در  وی بــه شــیوع  بیمــاری 
کــودکان  ــه نامناســب  ــه دلیــل تغذی کشــور ب گفــت: متاســفانه در 
کــودکان هــم شــیوع  و عــدم تحــرک آن هــا، ایــن بیمــاری در بیــن 
کــرده اســت. مصــرف انــواع چیپس هــا، پفــک، غذا هــای  پیــدا 
آمــاده و فســت فــودی و انجــام بازی هــای کامپیوتــری و نداشــتن 
کــودکان  کبــد چــرب در  تحــرک از جملــه عوامــل مهــم و شــایع 
کــرد: آقایــان نســبت  اســت. ایــن محقــق طــب ســنتی تصریــح 
کبــد چــرب هســتند؛ امــا  بــه خانم هــا بیشــتر در معــرض بیمــاری 
رفته رفتــه بــا افزایــش ســن ایــن بیمــاری در خانم هــا هــم شــیوع 
کــه  پیــدا می کنــد؛ بنابرایــن توصیــه مــا بــه بانــوان ایــن اســت 
ــا افزایــش ســن بــه خصــوص در زمــان یائســگی بیشــتر مراقــب  ب

تغذیــه خــود باشــند و تحــرک و ورزش را فرامــوش نکننــد.
کبدتان را چرب نکنید با خوردن آب در وسط غذا، 

وی مصــرف آب در هنــگام غــذا خــوردن را عاملــی بــرای چــرب 
افــزود: متاســفانه بار هــا در رســانه های  کبــد دانســت و  شــدن 
کارشناســان حــوزه ســالمت توصیــه شــده اســت  جمعــی  از ســوی 
کــه هنــگام غــذا آب مصــرف نشــود؛ امــا در بســیاری از خانواده هــا 
هنــوز بســیاری از افــراد هنــگام غــذا خــوردن آب مصــرف می کننــد 
و ایــن رفتــار نامناســب باعــث شــده تــا ایــن دســته از افــراد بیماری 
کننــد. توصیــه مــا  گوارشــی را تجربــه  کبــد چــرب و بیماری هــای 
ایــن اســت کــه یــک ســاعت قبــل و بعــد از غــذا و همچنیــن مابیــن 
کبــد چــرب  غــذا آب مصــرف نشــود. جــوادی، خطــر بیمــاری 
را در خانم هــای بــا افزایــش وزن بیشــتر دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: مــرض چاقــی امــروزه در بیــن خانم هــا نســبت بــه آقایــان 
ــه  درصــد  ــا حــدودی ب کــه البتــه ت در جامعــه بیشــتر شــده اســت 

کــه ایــن  کمترشــاغل بــودن در خانم هــا و عــدم تحــرک برمی گــردد 
در روســتا ها و شهرســتان ها بیشــتر بــه چشــم می خــورد؛ بنابرایــن 
کــه دچــار افزایــش  کــه خانم هایــی  ــده باعــث می شــود  ایــن پدی
کــه توصیــه  کبــد مبتــال شــوند  وزن هســتند، بیشــتر بــه چربــی 
ــم، عــرق نســترن و خام خــواری و غذا هــای  مــا مصــرف خــار مری
ــد  کب ــه  ــال ب ــاران مبت ــرای بیم ــی ب ــان خوب ــه درم ک ــت  ــی اس گیاه

چــرب از دیــدگاه طــب ســنتی اســت.
برخــی  زایمــان و  اســترس هنــگام  ایــن محقــق طــب ســنتی، 
خانم هــا  در  چــرب  کبــد  شــیوع  در  را  زنانــه  اســترس های 
بی ارتبــاط ندانســت و گفــت: بــه طــور معمــول خانم هــا در هنــگام 
زایمــان، چــه از نــوع طبیعــی و چــه از نــوع  ســزارین دچــار اســترس 
از  دســته  ایــن  می توانــد   خــود  ایــن  کــه  می شــوند  وحشــت  و 
بانــوان را مســتعد کبــد چــرب کنــد؛ همچنیــن برخی از اســترس ها 
کبــد چــرب تاثیــر دارد. و نگرانی هــای  مادرانــه نیــز در افزایــش 

خانم های میانسال 
کبد چرب باشند بیشتر مراقب 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                     صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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ـــمـــاره 126 ســـــال دوم                ݡسݒ

بمبــاران اتمــی هیروشــیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی 
بودنــد کــه در زمــان جنگ جهانی دوم به دســتور هری 
ترومــن، رییــس جمهــور وقــت آمریکا، علیــه امپراتوری 
گرفــت. در ایــن دو عملیــات، دو بمــب  ژاپــن انجــام 
ــیما  ــهرهای هیروش ــر روی ش ــه ۳ روز ب ــه فاصل ــی ب اتم
ــتار  ــی و کش ــث ویران ــه باع ک ــد  ــه ش ــی انداخت ک و ناگازا
گســترده شــهروندان ایــن دو شــهر گردیــد. حــدود 220 
ــد  ــان باختن ــی ج ــاران اتم ــن دو بمب ــر ای ــر در اث ــزار نف ه
کــه بیشــتر آنــان را شــهروندان غیرنظامــی تشــکیل 
کوچــک  پســر  نــام  بــه  اول  اتمــی  بمــب  می دادنــد. 
گــی  ــام انوال ــه ن توســط یــک هواپیمــای بمب افکــن ب
بــر روی هیروشــیما انداختــه شــد. بــرای تاثیــر تخریبــی 
کــه ۵۷۶  بیشــتر، بمــب بــه نحــوی تنظیــم شــده بــود 
ــد  ــرژی تولی ــود. ان ــر ش ــن منفج ــطح زمی ــاالی س ــر ب مت
شــده توســط ایــن بمــب برابر بــود با انــرژی حاصــل از ۱۵ 
کیلوتــن تی ان تــی. فعــل و انفعــاالت اتمــی در مرکــز ایــن 
بمــب، باعــث گرمــای حــدود چندیــن میلیــون درجــه 
ســانتیگراد شــد. ایــن گرمــای زیــاد هــر چیزی را تا شــعاع 
یــک و نیــم کیلومتــری مرکــز اصابــت بمــب ذوب کــرد. 
3 روز بعــد، بمــب دیگــری بــه نــام »مــرد چــاق« بــر روی 
شــهر ناگازاکی انداخته شــد. پــس از نابــودی ناگازاکی، 
بــه تســلیم شــد. بمبــاران هســته ای  ژاپــن مجبــور 
کــی تــا بــه امــروز تنهــا مــوارد اســتفاده  هیروشــیما و ناگازا

جنگــی از ســالح هســته ای در جهــان اســت.
در گوشــه تصویــر روبــه رو مــردی را مــی بینیــد کــه تمــام 
بدنــش جــز قســمتی کــه بانــداژ نشــده ســوخته کــه ایــن 
امــر در اثــر جریــان مســتقیم گرمــا بــوده اســت. افــرادی 
همچــون او، بــا ایــن درجــه از ســوختگی، بالفاصله بعد 

از انفجــار یــا چنــد روز بعــد از آن کشــته شــدند.

آمریکا از تنها بمباران اتمی تاریخ
تا حقوق بشر!

قال علی علیه  السالم:

 سزاوار است که عاقل از مستی ثروت، قدرت، دانش
ستایش و مستی جوانی بپرهیزد؛ چرا که هر یك را بادهاى 
پلیدى است که عقل را نابود و وقار و هیبت را کم می کند.

غرر الحکم، ص 797

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

صاف

صاف

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

26   ْC

28   ْC

20   ْC

7   ْC

8   ْC

15   ْC

2   ْC

جدول کلمات متقاطع - شماره 1
از این پس، روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع
و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن

همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1- از مربیان اسبق و نامدار تیم آث میالن - گاز موجود در 
سطح خورشید

2- سخن چین،بدگو - تفریق - روبه رو شدن
3- سوغات شهر مراغه - ساختن بعضی از پیراهه های 

داخل منزل با اوست - یار قفل
 4- سازمان جاسوسی - تیره ای از عرب - فریاد بلند 

- نوعی خواهر و برادر
5- کاله فرنگی - کشتی کوچک - عاقل و فهمیده

6- نیکوکاران - زمین مسابقه - نت سوم
7- قلعه و حصار - ضربه فنی در بوکس - صدمه

8- شهری در استان کرمانشاه - قبر - مثل و مانند
9- خدای من - بررسی پزشک روی بدن بیمار - پرنده ای 

با پاهای بلند
 10- ضمیر همیشه غایب - شهری در استان کردستان 

- رغبت ها و خواسته ها
11- بازیچه کودکانه - سالحش چماقی نقره ای رنگ است   

- خون
 12- رشد کردن - شماره بین المللی کتاب - ضمیر وزنی 

- خمیازه
13- دل عارف - رشته پهن - سفره رنگین کن

14- پایتخت بحرین - عرصه بوکس - آماده و فراهم
15- پایتخت ویتنام - کنار گذاشتن دین از صحنه زندگی

1- جامه ها - چهارمین مثنوی خمسه که نظامی آن را به 
نظم کشیده و نام آن را هفت گنبد نهاده است

2- تیراندازی - گالبی - مرغ سخنگو
3- رسم مغولی - نوعی کفش پاشنه دار - کشور فالسفه
4- خوشگل ترکی - منسوب به نبی - می برند تا خبردار  

شوند - مخفف هم او
5- از وسایل نقلیه عمومی - نشان دادن - تکیه کالم 

چوپان
6- ناخن چهارپا - واحد پول چین - سرنامه

7- مارک برچسب - علفزار - بازار سهام
8- آواز بلبل - محله و برزن - دانه دانه

 9- اسب بارکش - مکتب ادبی هنر برای هنر در فرانسه 
- نوعی ماشین کوچک

10- از وسایل ارتباط جمعی - مرد بخشنده - مخلوطی از 
آب و خاک

11- غم - گوشت کبابی - از انبیاء
 12- کابوی خوش شانس - یادداشت - اندوه 

- حکم و دستور
13- شهر و بندری در اوکراین - جلوی مو - خدایی

لیاژی از مس و  14- کندن و دور ریختن گیاه های هرز - آ
نیکل - حیله های پنهانی

15- از اعضای تیم ملی تکواندوی ایران - تا زمانی که

عمودیافقی

زمــان  از  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســیر  کــه  اســت  شــده  گفتــه  همــواره  گذشــته 
دارد  فراوانــی  پزشــکی  و  دارویــی  خــواص 
محســوب  قــوی  بســیار  آنتی بیوتیکــی  و 
و  اســت  کســیدان  آنتی ا از  سرشــار  کــه  می شــود 
مبــارزه عفونت هــا  و  بیماری هــا  از  بســیاری   بــا 
ــاده  ــن م ــرف ای ــرای مص ــان ب ــن زم ــد. بهتری  می کن

ــا شــکم خالــی اســت. مفیــد صبــح و ب
مــردی بــه مــدت 2مــاه بــه طــور ناشــتا هــر روز صبــح 
بــا شــکم خالــی یــک حبــه ســیر می خــورد؛ بعــد از دو 
ــی  کتریای ــای با ــه عفونت ه ک ــود  ــه می ش ــاه متوج م

و قارچــی موجــود در بــدن او بهبــود یافتــه اســت. 
نتیجــه  ایــن  بــه  او  معاینــه  از  بعــد  پزشــکان 
کــه سیســتم ایمنــی بــدن او در چنــد هفتــه  رســیدند 
شــده تقویــت  چشــمگیری  صــورت  بــه   گذشــته 

است.

ــه صــورت ناشــتا میــل  کــه ســیر را ب گفتــه می شــود   
بــه  بتوانــد  آن  در  موجــود  مغــذی  مــواد  تــا  کنیــد 

بهتریــن شــکل بــه بدنتــان جــذب شــود. 
و  می شــود  خــون  فشــار  کاهــش  ســبب  ســیر 
کاهــش فشــار  بــرای  را بهتریــن دارو  می تــوان آن 
بــر  جانبــی  اثــر  هیــچ  کــه  گرفــت  نظــر  در  خــون 

نــدارد. ســالمتی 
التهــاب جلوگیــری  و  تــورم  از  از طــرف دیگــر ســیر 
اســت  افــرادی  بــرای  دارو  بهتریــن  و  می کنــد 
رنــج  مفصلــی  التهاب هــای  و  آرتــروز  از   کــه 

می برند.
داده  نشــان  متعــددی  مطالعــات  نتایــج   
ناشــتا  طــور  بــه  ســیر  خــوردن  کــه  اســت 
ناشــی  دردهــای  و  مفصلــی  دردهــای  می توانــد 
کاهــش چشــمگیری  طــور  بــه  را  آرتــروز   از 

 دهد.

بــن  دانشــگاه  و  جورجیــا  دانشــگاه  محققــان  از  گــروه  یــک 
تولیــد  را  کوچــک  بســیار  الکترونیکــی  قطعــه  یــک  گوریــون 
معمولــی  میکروســکوپ  یــک  زیــر  حتــی  شــما  کــه  کرده انــد 
ــول  ــک مولک ــروه از ی گ ــن  ــتید. ای ــدن آن نیس ــه دی ــادر ب ــم ق ه
دی ان ای بــرای ســاخت یــک دیــود )یــک قطعــه الکترونیکــی 
ــان الکتریکــی را از یــک جهــت عبــور می دهــد(  کــه اغلــب جری
کــه  کــرده اســت. بــه عــالوه، ایــن مولکــول دی ان ای  اســتفاده 
کرده انــد تنهــا از ۱۱ جفــت  آن هــا بــرای ایــن تحقیــق طراحــی 
کــه شــکل  رشــته تشــکیل شــده اســت. ایــن باعــث می شــود 
کــه تقریبــا از ۳ میلیــارد  مارپیچــی آن بــه نســبت ژنــوم انســان 

کوتاه تــر باشــد.  جفــت تشــکیل شــده اســت، بســیار 
ایــن دی ان ای عبــور  بــرای اینکــه جریــان بتوانــد از طریــق 
گــروه تحقیقاتــی یــک مولکــول بــه نــام coralyne را  کنــد، ایــن 
ــه  ــروه ب گ ــه ایــن  ک ــرده  اســت. چیــزی  ک ــه ایــن مارپیــچ وارد  ب
آن دســت یافــت یــک دیــود بــود؛ زیــرا ایــن جریــان بــرای ولتــاژ 
کــه بــرای  منفــی ۱۵ برابــر قوی تــر از ولتــاژ مثبــت اســت. از آنجــا 

ــوان  ــدازه نمی ت ــاد و ان ــن ابع ــا ای ــی ب ــات الکترونیک ــد قطع تولی
گــروه تحقیقــات  کــرد، سرپرســت ایــن  از ســیلیکون اســتفاده 
کوچــک  گرفــت بــرای ســاخت قطعــات  بینگــوان خــو، تصمیــم 
کنــد. او می گویــد: »در مــدت ۵0 ســال  از دی ان ای اســتفاده 
کامپیوتــری را در تراشــه های  مــا توانســتیم قــدرت محاســبات 
کنیــم؛ امــا حــاال دیگــر  کوچک تــر، بیشــتر و بیشــتر  کوچک تــر و 
گــر  مــا بــه مرحلــه محدودیــت فیزیکــی ســیلیکون رســیده ایم. ا
تراشــه های مبتنــی بــر ســیلیکون بیشــتر از ایــن کوچــک شــوند، 
عملکــرد آن هــا ناپایــدار و غیــر قابــل پیــش بینــی خواهــد شــد.« 
صنعــت  ســرانجام  گروهــش  اعضــای  و  خــو  تالش هــای 
الکترونیــک را بــه ســمت ابعــاد نانــو پیــش خواهــد بــرد. عــالوه 
دســتگاه های  تولیــد  باعــث  می توانــد  پــروژه  ایــن  ایــن،  بــر 
پیچیده تــر شــود؛ زیــرا هــر چــه ابعــاد تجهیــزات الکترونیکــی 
کوچک تــر شــود مهندســان قــادر خواهنــد بــود تجهیــزات بیشــتر 
گجت هایــی بــا ابعــاد  و بــه تبــع آن تــوان بیشــتری را درون 

کننــد. معمــول جاســازی 

کوچک ترین دیود دنیا با مولکول DNAمعجزه خوردن یک حبه سیر با معده خالی  ساخت 


