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نقش مردم 
در تحقق اقتصاد مقاومتی                 

مــردم  مقاومتــی،  اقتصــاد  در  مهــم  بســیار  عناصــر  از  یکــی 
و  نکنیــم  ع  موضــو ایــن  بــرای  آمــاده  را  مــردم  تــا  و  هســتند 
کــه در آن، ابعــاد مهــم اقتصــاد  کار فرهنگــی صــورت نگیــرد 
مقاومتــی شــناخته شــود و حتــی مصادیــق روشــن و شــفاف 
نشــود، اقــدام و عمــل محقــق نخواهــد شــد. مــردم بایــد بداننــد 
ــن( و   ــن أی ــم م ــراء عل ــم اهلل ام ــم )رح ــه شــرایطی بوده ای در چ
در چــه شــرایطی هســتیم  )و فــی أیــن( و بایــد در چــه شــرایط و 
گــر مــردم شــرایط را دانســتند  وضعیتــی باشــیم )و الــی أیــن(.  ا
همــراه خواهنــد بــود و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، ممکــن و 
اقــدام و عمــل بــه راحتــی بــه انجــام خواهــد رســید. مــردم بایــد 
کــه در یــک جنــگ اقتصــادی تمام عیــار بــا دشــمن  بداننــد 
کــه در  کــرده اســت و همچنانــی  هســتیم و دشــمن بــه مــا حملــه 
کردنــد و  دوران جنــگ 8ســاله مردانــه و شــجاعانه ایســتادگی 
دشــمن زمین گیــر شــد، بایــد در ایــن دوره نیــز ایســتاد و بــا تکیــه 
کشــور وجــود دارد دشــمن را  کــه در  بــر توانمندی هــای  بزرگــی 
گــر در جنــگ 8ســاله عــراق علیــه  مایــوس برگردانــد. راســتی ا

مــا بــه پشــتوانه اســتکبار دفــاع نمی کردیــم، چــه می شــد؟ 
گــر دفــاع در مقابــل تهاجــم دشــمن  کــه ا خــب معلــوم اســت 
ــا  کــه ب کشــور نابــود می شــد و انقالبــی  نمی شــد، ســرمایه های 
خــون ده هــا هــزار شــهید بــه پیــروزی رســیده بــود، بــا شکســت 
ــا  ــس از قرن ه ــار پ ــرای اولین ب ــه ب ک ــالمی  ــد و اس ــه می ش مواج
ح شــده بــود، دیگــر ســخت  ســر بلنــد و پیــروز و بــا اقتــدار مطــر
مــی توانســت بــه چنیــن جایگاهــی دســت یابــد؛ اصــوال عقــل 
کــه دشــمن بــه خانــه و هســتی مــا حملــه  ســالم قبــول نمی کنــد 
کنــد و مــا دســت روی دســت بگذاریــم و بیــکار بنشــینیم؛ پــس 
در مقابــل هــر تهاجمــی بایــد دفــاع و مقاومــت صــورت بگیــرد. 

اآلن ...

که سرطان زا  شامپوهایی 
از آب درآمدند

8 سالمت

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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آگهی مناقصه عمومی مرحله  دوم )نوبت دوم(
شهرداری شهرضا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی عملیات  تکمیل  مجموعه فرهنگی اختصاصی )باغ بانوان( را  بر اساس  اعتبار شماره 36095 

گذار نماید.  به پیمانکاران واجد شرایط وا

گهی ظرف مدت 10 روز با ورود به سایت شهرداری به آدرس  لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاریخ انتشار آ
www.shahreza.ir اقدام یا همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. 

که غیر قابل استرداد می باشد .  بهای فروش اسناد: 300.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا 
خ 95/2/5  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مور

محل تحویل اسناد: متقاضیان پس از تکمیل و امضا اسناد، مدارک را به دبیر خانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
ج می باشد.  - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندر

کلیه پیشنهادها مختار می باشد. - شهرداری در رد یا قبول یک یا 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 532۴1010 داخلی 116  تماس حاصل فرمایید.  - جهت 

 مبلغ سپرده شرکت تا سقف مبلغموقعیت ردیف 
در مناقصه

عملیات 

3.500.000,000 ریالخیابان مدینه 1
سه میلیارد و پانصد میلیون ریال  

175.000.000  ریال
یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 

تکمیل  مجموعه  فرهنگی اختصاصی باغ بانوان

  رحیم جافری - شهردار شهرضا

اطالعیه 
پخش برنامه تلویزیونی

 »قطره«
 با موضوع مدیریت مصرف آب به سفارش آبفای اصفهان 

 ساعت 18 روزهای یکشنبه و سه شنبه
 هر هفته از 94/10/20 تا اردیبهشت ماه 95 

از سیمای مرکز اصفهان 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ادامه درصفحه

وسیه: ییس جمهور ر مشاور سیاسی ر
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انقالب ایران 
حرکتی علیه بی عدالتی است

کشور  صنایع 
در شرایط بحرانی هستند

ــاره  ــا درب ــر آهنی ه ــن، اصغ ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
گفــت:  ارزیابــی خــود از میــزان افزایــش مــزد ســال 95 
میــزان  اقتصــادی،  دشــوار  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
افزایــش مــزد امســال مناســب بــود. دســتمزد امســال 
افزایــش  بــرای همــه ســطوح  بــه صــورت یکســان 
اســت.  باقــی  همچنــان  رکــود  شــرایط  یافــت. 
شــرکای اجتماعــی همــه بــا هــم بــه ایــن جمع بنــدی 
کــه دســتمزد بــه ایــن میــزان افزایــش یابــد.  رســیدند 
بــازار  وضعیــت  دربــاره  کارفرمایــان  نماینــده  ایــن 
همــراه  متعــددی  مشــکالت  بــا  صنایــع  گفــت:  کار 

هســتند.
خ می دهــد،  کــه در بــازار ر  امیــد داریــم بــا تحرکــی 
کنــد؛  تغییــر  مثبــت  جهــت  در  صنایــع  وضعیــت 
عدیــده ای  مشــکالت  دچــار  صــورت  ایــن  غیــر  در 
گفــت: نمی توانســتیم بــدون توجــه  هســتیم. وی 
تصمیمــی  کشــور،  اشــتغال  و  بیــکاران  شــرایط  بــه 
کــه  کاری می کردیــم  دربــاره حقــوق بگیریــم. بایــد 
اشــتغال موجــود محفــوظ می مانــد و زمینــه بــرای 

می شــد. مهیــا  تــازه  اشــتغال زایی 
بعضــی  در  دســتمزد  افزایــش  فعلــی  شــرایط  در   
نیــروی  از  اینکــه  بــرای  امــا  نبــود؛  صنایــع، صــالح 
افزایــش  را  دســتمزد  باشــیم  کــرده  حمایــت  کار 
کارگــران   دادیــم. آهنــی بــا بیــان اینکــه 25 درصــد از 

جزو حداقل بگیران دستمزد هستند،...

کیفیت آب شرب تدوین برنامه  اضطراری 

ایران، زیر شالق سیالب

وزش باد شدید در اصفهان طی روزهای آینده
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مشکل سپاهان، تنها 
نویدکیاست؟!

گره ازدواج با 10 میلیون 
تومان باز می شود؟

کن رسید »وارونگی« از ایران به جشنواره 

کن 2016
جشنواره شگفتی ها

6

5

3

فرهنگ و هنر

اقتصاد

ورزش

کردند مجلسی ها، وام ازدواج را 3 برابر 

دغدغه بزرگ سپاهان!

استاندار اصفهان خواستار شد:
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نقش مردم 
در تحقق اقتصاد مقاومتی                                                   

ادامه از صفحه یک: 
ــار  ــرد تمام عی ــگ، نب ــای جن ــی از عرصه ه ــه یک ک ــم  ه
ایــن  بایــد در  کــه  اســت  بدیهــی  اســت.   اقتصــادی 
عرصــه هــم، مقاومتــی باشــد تــا موشــک و تیــر و ترکــش 
بــه زیرســاخت های اقتصــادی و بنیــان اقتصــاد مــا 
اصابــت  اســت  ملــت  یــک  ادامــه حیــات  نبــض  کــه 
آن هــا  و در راس  نظــام  کــه نخبــگان  نکنــد. مدلــی 
ارایــه دادنــد همــان  ایــن جنــگ  بــرای  امــت،  امــام 

اســت. مقاومتــی«  »اقتصــاد 
کارشناســان، بــرای تحقــق و عملیاتــی شــدن  گفتــه  بــه 
کشــور و از آن جملــه مــردم و  اقتصــاد مقاومتــی بایــد 
ــه قــدر  ــه  جــد و ب مســئوالن و نخبــگان  در 4 جبهــه ب
کافــی فعــال باشــند: 1 - جبهــه فرهنگــی 2 - جبهــه 
ــی. ــه اجرای ــت،  4 -  جبه ــه سیاس ــی، 3 -  جبه علم

طبعــا در اقتصــاد مقاومتــی، مهم تریــن عنصــر مــردم 
مقــدس  دفــاع  و  کــه در جنــگ  هســتند؛ همچنانــی 
بودنــد  مــردم  عنصــر  مهم تریــن  عرصه هــا،  ســایر  و 
مــردم  کــه  بخشــی  پایه ای تریــن  و  مهم تریــن  و 
کننــد، جبهــه فرهنگــی  می تواننــد در آن نقش آفرینــی 
و  نیــز »گفتمان ســازی«  آن  مولفــه  اولیــن  کــه  اســت 
ایــن  اســت؛  مقاومتــی  اقتصــاد  اجتماعــِی  پذیــرش 
کار اســت و بایــد بــه طــور ویــژه بــه آن پرداختــه  اســاس 
شــود و دولــت بایــد بــرای آن برنامه هــای تأثیرگــذار 
کنــد و البتــه  داشــته باشــد و آن هــا را ارایــه و اجرایــی 
کــه رســانه ها و مطبوعــات هــم در ایــن زمینــه صاحــب 

نقــش و مســئولیت خواهنــد بــود.

سرمقاله 

فرمانــده نیروی زمینی ارتش:

سپاه و ارتش 
بر فعالیــت تكفیری ها 

اشــراف اطالعاتی دارند

فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی 
بــر  ســپاه،  و  ارتــش  اطاعاتــی  نیروهــای  گفــت: 
گروه هــای تکفیــری اشــراف  کوچك تریــن فعالیــت 
گونــه تهدیــد آنــان پشــت مرزهــا نابــود  دارنــد و هــر 

می شــود.
ایرنــا از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 

ســخنرانی  در  دیــروز  پوردســتان  احمدرضــا  امیــر 
آســتانه  در  و  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  از  پیــش 
گفــت: ملــت بــزرگ  روز 29 فروردیــن )روز ارتــش( 
ــران نگــران نباشــند؛ تمــام حرکت هــای دشــمن  ای
کارشناســان  در زمیــن، هــوا و دریــا، رصــد و توســط 
دفاعــی  ظرفیت هــای  و  تحلیــل  اطاعاتــی، 

می شــود. آمــاده  تهدیدهــا  بــا  متناســب 
گروه هــای  ارتــش،  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
عنــوان  کشــور  امــروز  اصلــی  تهدیــد  را  تکفیــری 
گفــت: ارتــش جمهــوری اســامی  کــرد و همچنیــن 
همیشــه آماده اســت و هیچ گاه غافلگیر نمی شــود. 
ــه دامــن  ــا دســت ب کنــون دشــمنان م ــزود: ا وی اف
ــی امــروز  ــد اصل  نیروهــای تکفیــری شــده اند؛ تهدی
کمــك  بــه  غربی هــا  کــه  اســت  نیابتــی  جنــگ 
نیروهــای  امــا  انداخته انــد؛  راه  بــه  تکفیری هــا 
آن هــا  تمــام  بــر  اســامی  جمهــوری  اطاعاتــی 
اشــراف دارنــد و همــه ایــن تهدیدهــا، قبــل از  آنکــه 
 بــه مرزهــای جمهــوری اســامی ایران برســد،  نابود 
کــرد: اســتکبار  می شــود. امیــر پوردســتان اضافــه 
از اول انقــاب اســامی از ایــن انقــاب ناخرســند 
کــه ایــن  گرفــت  کار  بــود و همــه انــرژی خــود را بــه 
انقــاب حرکــت  ابتــدای  کنــد؛  از  را ســاقط  نهــال 
ــود. ــدازی ب ــرای بران ــی ب ــا، حرکت های آمریکایی ه
دو  گفــت:  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده   
اســت  ممکــن  مخاصمه انــد،  در  کــه  کشــوری 
کننــد؛  محدودیت هــای تجــاری و بازرگــی ایجــاد 
را  ریشــه  کــه  بــود  ایــن  اول  از  آمریــکا  هــدف   امــا 
تمــام  کــرد،  اقتصــادی  را محاصــره  کشــور  بزنــد؛ 
سیاســت  بســت،  را  اقتصــادی  کریدورهــای 
هیــچ  نــداد  اجــازه  و  کــرد  اجــرا  را  منزوی ســازی 

کنــد. برقــرار  رابطــه  ایــران  بــا  کشــوری 
 ســخنران پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
دشــمن  نهایــی  ضربــه  داد:  ادامــه  تهــران  هفتــه 
ایــران را خلــع ســاح  کــه می خواســتند  بــود  ایــن 
نظــام  می خواســتند  اول  از  آمریکایی هــا  کننــد؛ 
کننــد؛  ســاح  خلــع  را  اســامی  جمهــوری  نوپــای 
ــن  ــه همی ــاب ب ــل انق ــش را اوای ــال ارت ــعار انح ش
منظــور ســردادند و در روزنامه هــای وابســته هــم 
کشــور، نیــازی بــه ارتــش  کــه  کردنــد  ایــن را تکــرار 

نــدارد.
کــه ایــن حرف هــا  کســانی  پوردســتان یــادآور شــد: 
امــروز  کــه  بودنــد  افــرادی  همیــن  می زدنــد،  را 
می گوینــد موشــك نمی خواهیــم؛ امــا ایــن توطئــه 
زمــان  آن  در  خامنــه ای  امــام  فراســت  بــا  هــم 
ــزرگان انقــاب، توطئــه را شناســایی  خنثــی شــد؛ ب
کردنــد و بــرای یــك تصمیم ســازی حکمیانــه نــزد 
حضــرت امــام خمینــی)ره( رفتنــد و امــام بــا یــك 
ارتــش  روز  را  فروردیــن   29 شــجاعانه،  تصمیــم 

کردنــد. نامگــذاری 

ارتش

امام جمعه یزد:
بعد سیاسی تحقق 

گیرد اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار 
امــام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه اقتصــاد مقاومتــی 
تنهــا بعــد اقتصــادی نــدارد و دارای ابعــاد مختلفــی از جملــه 
گفــت: بعــد سیاســی تحقــق اقتصــاد  بعــد سیاســی اســت، 
گــزارش  بــه  گیــرد.  قــرار  مدنظــر  بیشــتر  بایــد  مقاومتــی، 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری ظهــر دیــروز 
در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه 
اینکــه چهارچــوب نظــام اســامی و مکتــب شــیعه والیــت 
اســت، اظهــار داشــت: تخلــف از دســتور ولی امــر مســلمین و 
ــف از رســول  ــف از دســتور رســول خــدا و تخل ولی فقیــه، تخل

خــدا، تخلــف از امــر خداســت.
کــرد: خداونــد متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد که  وی بیــان 
کنیــد و عــاوه بــر اطاعــت از رســول خــدا  از اولی االمــر اطاعــت 
اطاعــت از اولی االمــر نیــز واجــب اســت؛ امــا ایــن اولی االمــر هــر 
ــرد:  ک ــد باشــد. امــام جمعــه یــزد خاطرنشــان  کســی نمی توان
کــم ظالــم، نمی توانــد اولی االمــر باشــد و بعــد از پیامبــر و  حا
کــه  کمــی واجــب اســت  اطاعــت پیامبــر خــدا، اطاعــت حا
کــه  امــرش از خــود نبــوده و از جانــب خــدا باشــد؛ در حالــی 
بعضــی مذاهــب در دیــن اســام عقیــده دارنــد کــه هــر کــس بــر 
شــما حکومــت کــرد، بایــد از او اطاعــت کنیــد. خطیــب جمعــه 
کــرد: وقتــی اولی االمــر، جابــر و جائــر و ظالــم باشــد  کیــد  یــزد تا
ــد از او  ــت، بای ــم اس ک ــون حا ــه چ ک ــد  ــده باش ــن عقی ــر ای ــا ب ی
ج شــده اند؛  اطاعــت شــود، اطاعت کننــدگان از امــر خــدا خــار
زیــرا خداونــد متعــال، اولی االمــر را دارای ویژگی هایــی معرفــی 
کــرد: در مقابــل  کــه بایــد آن را دارا باشــد. وی تصریــح  کــرده 
ــرد  ک ــر شــما حکومــت  ــه ب کــه هرک ــد  کــه می گوی ایــن عقیــده 
شــیعه  مذهــب  و  فرهنــگ  در  کنیــد،  اطاعــت  آن  از  بایــد 
ــم و از جــور طاغــوت  کمــان ظال ــه از حا ک آمــوزش داده شــده 
پیامبــر)ص(  از  پــس  اولی االمــر  بنابرایــن  کــرد؛  حــذر  بایــد 
گناه باشــند و ما  کســانی هســتند که عالم، عادل و معصوم از 
کــم اســامی اطاعــت می کنیم.ناصــری  آن هــا را بــه عنــوان حا
یــادآور شــد: در فرهنــگ و مذهــب مــا، تخلــف از اجــرای امــر 
کــه  کمانــی، حــرام اســت و بــرای همیــن اســت  چنیــن حا
ــرده ک  شــیعه، متحــد اســت و راه درســت و مســتقیم را پیــدا 

 است.
وی ادامــه داد: در دوران غیبــت امــام معصــوم و اولی االمــر بــا 
ویژگی هــای یــاد شــده نیــز، رهبــری جامعــه نبایــد رهــا شــود 
و احــکام اســام بایــد زمــام و زعیــم داشــته باشــد و در غیــاب 
ــر و  ــر، مدب امــام غایــب، فــردی مجتهــد در دیــن دیــن، مدی
عالــم در دیــن و مســایل دنیــا، عــادل و شــجاع، امامــت امــت 
اســامی را بــر عهــده دارد و ایــن بهتریــن راه بــرای حفــظ 
کــرد: اطاعــت از  اســام اســت. امــام جمعــه یــزد خاطرنشــان 
کــه در زمــان غیبــت جانشــین امــام زمــان اســت  ولی فقیــه 
دیانــت  از جملــه  مــوارد مختلــف  در  بایــد  و  اســت  واجــب 
سیاســت و ... دنبالــه رو او باشــیم و والیــت فقیــه متعلــق بــه 
حــزب و جناحــی خــاص نیســت و همــه در هــر زمــان و مکانــی 
ــر و هشــداری داد  کننــد و هــر فرمــان، تذک ــد از او اطاعــت  بای

کننــد. بایــد بــه آن عمــل 
بعــد  و  دارد  ابعــاد مختلــف  مقاومتــی  اقتصــاد  افــزود:  وی 
کشــور  سیاســی آن نیــز مدنظــر اســت؛ زیــرا اقتصــاد مقاومتــی 
بــه  مــا مجبــور نیســتیم  از بیگانــگان بی نیــاز می کنــد و  را 
کشــوری  کشــور مســلمان، بــه دنبــال رابطــه بــا  عنــوان یــک 
کــه ایــران را بــه دلیــل مخالفــت بــا  ماننــد آمریــکا باشــیم 
همجنس بــازی، ناقــض حقــوق بشــر می دانــد یــا در ولنگاری 
کــه  ــا قاچاقچیانــی  و فســاد و فحشــا ســخت گیری می کنــد ی
هــزاران خانــواده را بــه فنــا می دهنــد و بــه فســاد می کشــند 

می کنــد. اعــدام 

كرمان:  خطیب جمعه 

انگیزه های اخالقی و توان زیاد 
عملیاتی، وجه تمایز نیروهای 

مسلح است
وجــود  گفــت:  کرمــان  موقــت  جمعــه  امــام   
کنــار  در  معنــوی  و  دینــی  اخاقــی،  انگیزه هــای 
تــوان زیــاد عملیاتــی، وجــه تمایــز نیروهــای مســلح 

اســت. ایــران  اســامی  جمهــوری 
و  االســام  حجــت  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
خطبه هــای  در  قاســمی زاده  محمــد  المســلمین 
بــا  علــی)ع(  امــام  مصلــی  در  کرمــان  جمعــه  نمــاز 
گرامیداشــت 29 فروردیــن روز ارتــش افــزود: ارتــش 
کارآمــد و قدرتمنــد اســت  جمهــوری اســامی، نیرویــی 
و امــروز در بخش هــای بزرگــی از نیازهــای نیروهــای 

اســت. شــده  مســلح، خودکفایــی حاصــل 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دیــدار بــا فرماندهــان ارشــد نیروهــای مســلح، نــکات 
نظامــی  عملیاتــی  زیــاد  تــوان  و  فرمودنــد  مهمــی 
مهم تریــن  از  را  دینــی  و  معنــوی  انگیزه هــای  و 
کشــور نظامــی  مســلح  نیروهــای   شــاخصه های 

 دانستند.
و  دینــی  اخاقــی،  انگیزه هــای  وجــود  گفــت:  وی 
اســامی  جمهــوری  مســلح  نیروهــای  در  مذهبــی 
باعــث شــده اســت تــا نیروهــای مســلح در جمهــوری 
در  زیــرا  باشــند؛  متفــاوت  عالــم  همــه  بــا  اســامی 
فعالیــت  حــال  در  سیاســی  مســتقل  نظــام   یــك 

هستند.
دوم  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  جمعــه  خطیــب 
پاســداران  ســپاه  تاســیس  ســالروز  اردیبهشــت ماه 
در  نیــز  پاســداران  ســپاه  افــزود:  اســامی  انقــاب 
امنیــت  تامیــن  بــرای  مســلح  نیروهــای  مجموعــه 
فــراوان  تــاش  کرمــان  اســتان  به ویــژه  و  کشــور   در 

دارد.
وی بــه تحــوالت منطقــه از جملــه برگــزاری انتخابات 
ــت  ــم اس ــت: مه گف ــرد و  ک ــاره  ــوریه اش ــس در س مجل
کــه شــش ســال بــا بحــران مواجــه اســت  کشــوری  در 
کنــد و  دولــت و نظــام، بتوانــد انتخابــات را برگــزار 
کــه  مــردم پــای صنــدوق رای بیاینــد و نشــان دهنــد 

بایــد خودمــان تصمیــم بگیریــم.

نماز جمعه

کیمیــای وطــن، »الکســاندر  گــزارش   بــه 
کیمیای وطن 

  حسن راستی
و  فیلســوف  دوگیــن«،  گاییویــچ 
و  اندیشــمندان  جمــع  در  روس  نظریه پــرداز 
اصفهــان  بیــداری  خانــه  در  اصفهانــی  سیاســتمداران 
خــود  سیاســی  نظریــات  بیــان  بــه  و  یافــت  حضــور 

پرداخت.
بــه  اشــاره  بــا  رییــس جمهــور روســیه   مشــاور سیاســی 
روابــط کنونــی ایــران و روســیه در زمینــه تحریم هــا گفت: 
بــرای برقــراری ارتبــاط درســت بیــن سیاســتمداران روس 
و ایرانــی نیــاز اســت تــا بــا خــط مشــی روســیه آشــنا شــده و 

گیــرد. در ایــن زمینــه روشن ســازی انجــام 
 وی ادامــه داد: در مرحلــه اول، بایــد بــه ایــن امــر توجــه 
کــه سیاســت و دیانــت در یــک خــط هســتند و  داشــت 
جدایــی دیــن و سیاســت امکان پذیــر نیســت؛ هــر ســوال 
از  دینــی  بحــث  هــر  و  دارد  سیاســی  جنبــه ای  دینــی 
جنبــه سیاســی برخــوردار اســت؛ ایــن بــدان دلیــل اســت 
کــم نهایــی و اصلــی دنیاســت و قبــول  کــه خداونــد، حا
کــه  خداونــد بــه عنــوان فرمانــروای دنیــا نشــان می دهــد 

هــر چــه در دنیاســت، بــه او بازمی گــردد.
کمیــت زمینــی را الزمــه قبــول   ایــن اســتاد دانشــگاه، حا
بــا  دنیــا  کمــان  حا گفــت:  و  دانســت  خــدا  کمیــت  حا
ــت را برقــرار می ســازند و  کمیــت خداونــد، عدال قبــول حا
عمــل برخــاف فرامیــن الهــی، ناعدالتــی را دربــر خواهــد 
داشــت. انقاب هــا معمــوال بــرای برپایــی عدالــت صــورت 
می گیرنــد و هــر دکتریــن سیاســی بــه دنبــال ابعــاد دینــی 
اســت و هــر دکتریــن دینــی بــه دنبــال اهــداف سیاســی .

بی عدالتــی  علیــه  حرکتــی  را  ایــران  انقــاب  وی   
ســابق  شــاه  گفــت:  و  دانســت  پهلــوی  حکومــت 
ــزرگ و ایــن امــر، دلیــل اشــاعه  دست نشــانده شــیطان ب
کــه امــام خمینــی آمریــکا را  بی عدالتــی بــود. ایــن امــر 
ــه دلیــل سیاســت  ــد، ب کردن ــه عنــوان شــیطان معرفــی  ب
بــود. تمدن هــای  نبــود؛ بلکــه نوعــی مخالفــت دینــی 
دست نشــانده  خــدا،  نکــردن  قبــول  دلیــل  بــه  غربــی 
 شــیطان اند و انــکار قــدرت خداونــد نقــص در عدالــت 

است.
گذشــته ایــران را مظهــر   فیلســوف روس، بــزرگان دینــی 
گــر روحیــه و بعــد معنوی  کــرد و گفــت: ا شــجاعت معرفــی 
انقــاب ایــران را از آن بگیریــم، دیگــر نمی تــوان آن را 
ایرانــی ســعی  دینــی  بــزرگان  کــرد.  نگهــداری  و  حفــظ 

در حفــظ تعــادل بیــن دیــن و سیاســت داشــتند و ایــن 
عامــل ارزشــمند وجــودی آن هــا و تــداوم راه آن هــا بــود؛ 
کــه آنــان جــان خــود  دلیــل محکــم بــر ایــن امــر آن اســت 
را در راه اعتقــادات خــود فــدا می کردنــد و نگرش هــای 
سیاســی آن هــا ، نگــرش دینــی آنــان را تحــت الشــعاع 

ــرار مــی داد. ق
انقــاب  ایــن  داد:  ادامــه  روس  سیاســی  نظریه پــرداز   
نبایــد متوقــف شــود و قطــع رابطــه بیــن دیــن و سیاســت 
باعــث خیانــت بــه اصــل ایــن انقــاب اســت و باعــث 
گــر  می شــود شــیطان بــزرگ بــه هــدف خــود دســت یابــد. ا
ــا  ــتند ام ــختی داش ــی س ــردم زندگ ــا م ــم ه ــان تحری در زم
کردنــد وایــن امــر بســیار مهــم  روحیــه ملــی خــود را حفــظ 
بــود. دوســتی بــا غــرب بــرای ایــران و روســیه در زمــان 

کنونــی  تغییــرات  و  انقــاب  روح  بــه  خیانــت  کنونــی، 
ــود. ــد ب ــا خواه آن ه

 وی ادامــه داد: امــروز وضعیــت روســیه از ایــران بدتــر 
کلیســای ارتدکــس روســیه، همچنــان مخالف  اســت؛ امــا 
ــیه  ــه روس ک ــت  ــن اس ــت آن ای ــت؛ عل ــا آمریکاس ــه ب رابط
را  لیبرالیســم  و  کومونیســت  خــود  تاریخــی  خاطــره  در 
کــه بــه مراتــب بدتــر از متریالســم  کــرده اســت  تجربــه 
اســت و عقایــد ارتدکــس بــه شــدت بــا آن مخالــف اســت. 
وی افــزود: بــه قــدرت رســیدن پوتیــن انقــاب نبــود؛ امــا 

تغییــری اساســی و طوالنی مــدت بــود.
 وی ادامــه داد: آمریــکا و شــیطان بــزرگ، تجســم دجــال 
اســت.  ارتدکــس  در  الزمــان  آخــر  شــیطان  و  اســام  در 
آنچــه امــروز مهــم اســت، ایجــاد همدلــی بــرای ایجــاد 
عدالــت بــا تکیــه بــر هم پوشــانی دیــن و سیاســت اســت. 
کنونــی  انقــاب مشــروطه ایــران، نمونــه ای از وضعیــت 
کــه مبنــای دینــی نداشــت و در نهایــت  روســیه اســت 
ــت  کمی ــه حا ــه، نمون ــت فقی ــد. والی ــت انجامی ــه شکس ب

کــه ایرانیــان بــه آن دســت یافته انــد. دینــی اســت 
گفــت: نظریــه اول   تئوری پــرداز نظریــه چهــارم سیاســی 
کــه ماهیتــی غربــی و شــیطانی  سیاســی، لیبرالیســم بــود 
و  کمونیســت  کــه  ســوم  و  دوم  نظریــات  و  داشــت 
ناسیونالیســم بــود، ســعی در اصــاح آن داشــتند و راهــی 

جــز دنبــال سیاســت شــیطانی را نداشــتند. 
کامــا بایــد  کــه  راه نجــات تمرکــز بــر نظریــه چهــارم اســت 
گذشــته دور و ماهیتــی جدیــد داشــته  از تمامــی نظریــات 

باشــند.

مشاور سیاسی رییس جمهور روسیه: 

انقالب ایران، حرکتی علیه بی عدالتی است

گســترش اختافات و اســتفاده  گفــت:   رییــس جمهــوری 
گروه هــای تروریســتی، توطئــه بــزرگ دشــمنان  ابــزاری از 

علیه مســلمانان اســت.
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
و  حجت االســام  جمهــوری،  ریاســت  اطاع رســانی 
حاشــیه  در  جمعــه  صبــح  روحانــی  حســن  المســلمین 
کشــورهای عضــو ســازمان  ســیزدهمین اجــاس ســران 
کــی  بــا »ما دیــدار  اســتانبول، در  اســامی در  همــکاری 
کــرد:  خاطرنشــان  ســنگال  جمهــوری  رییــس  ســال«، 
کشــورهای آفریقایــی  توســعه مناســبات همه جانبــه بــا 
بــرای جمهــوری اســامی ایــران حایــز اهمیــت اســت و 
گســترش روابــط در بخش هــای  در ایــن راســتا، آمــاده 

و  پزشــکی  فرهنگــی،  علمــی،  اقتصــادی،  مختلــف 
هســتیم.  ســنگال  بــا  بهداشــتی 

رایزنــی  و  همــکاری  بــر  همچنیــن  جمهــوری  رییــس  
جملــه  از  بین المللــی  موضوعــات  در  کار  دا  - تهــران 

کــرد. کیــد  تا آفریقــا  شــمال  و  منطقــه  امنیــت 
از وظایــف مهــم  را  روحانــی، تقویــت وحــدت اســامی 
کنونــی دانســت و  ســازمان همــکاری اســامی در شــرایط 
ــاد  ــدد ایج ــلمانان درص ــمنان مس ــروز، دش ــه داد: ام ادام
کــه بــه واســطه آن از یــك ســو  توطئــه ای بــزرگ هســتند 
گســترش داده و  اختــاف و تفرقــه را در جهــان اســام 
گروه هــای تروریســتی مدعــی اســام را  از ســویی دیگــر، 

ــرار دهنــد. ــزاری ق مــورد اســتفاده اب

در  خشــونت  و  تروریســم  گســترش  جمهــوری  رییــس  
گفــت: جمهــوری  دنیــای اســام را تأســف بار دانســت و 
اســامی ایــران، همــواره در مســیر مبــارزه بــا تروریســم بــه 
کــرده اســت و ایــن  کمــك  کشــورهای درخواســت کننده 
کــه بایــد بــرای شکســت تروریســت ها  در حالــی اســت 

برخــوردی جــدی و همگانــی داشــته باشــیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه روابــط دوســتانه و خــوب ایــران 
از  اســتفاده  بــرای  کشــور  دو  تــاش  بــر  ســنگال،  و 
ظرفیت هــا و فرصــت بــه وجــود آمــده پــس از برجــام در 
کیــد  راســتای تأمیــن منافــع مشــترك و جهــان اســام تا

کــرد.

گفــت:  بیشــتر جنگ هــا و نزاع هــا در    امــام جمعــه اصفهــان 
کیمیای وطن 

  رحیمه حبیبی

کــه برخــی بــرای خــود  طــول تاریــخ، بــه دلیــل امتیازاتــی بــوده 
متصور بودند.

در  طباطبایی  نــژاد  سیدیوســف  آیــت اهلل  وطــن ،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
برابــری  بــر  قــرآن  کیــد  تا بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  جمعــه  نمــاز  خطبه هــای 
گفــت: در طــول تاریــخ، انســان های زیــادی دچــار خطــای نژادپرســتی  نژادهــا 

شــده اند.
کــه خودشــان را برتــر از  وی افــزود: یهودیــان، از جملــه نژادهایــی هســتند 
دیگــر نژادهــا می داننــد و بــه تعبیــر قــرآن، خودشــان را دوســتان و فرزنــدان 
کــه حتــی  خداونــد تصــور می کننــد و ایــن نژادپرســتی تــا آن جــا ادامــه دارد 

کســی وارد دیــن یهــود شــود. حاضــر نیســتند 
رفتارهــای  نیــز،  امــروز  دنیــای  در  داد:  ادامــه  اصفهــان  جمعــه  امــام 
دیــده  دارنــد  برابــری  و  آزادی  ادعــای  کــه  کشــورهایی  در  نژادپرســتانه ای 

کســی های  تا آمریــکا،  در  قبــل  ســال  چنــد  همیــن  تــا  حتــی  می شــود؛ 
بــود. جــدا  هــم  از  ســیاهان  و  سفیدپوســتان 

کــرد:  بیشــترین جنگ هــا و نزاع هــا در طــول تاریــخ بــه خاطــر  وی تصریــح 
کــه برخــی بــرای خــود متصــور بودنــد؛  حتــی در ایــران مــا نیــز  امتیازاتــی بــوده 
کــه مــردم را بــه چنــد دســته تقســیم می کردنــد و بــرای  پادشــاهانی بودنــد 

مثــال پیلــه وران از حــق تحصیــل برخــوردار نبودنــد.
کــرد و تنهــا  طباطبایی نــژاد اظهــار داشــت:  اســام تمــام امتیــازات را حــذف 
برتــری انســان ها را تقــوا دانســت؛ پیامبــر نیــز پــس از رســالت بــا اعــام اینکــه 
کیــد  تفاوتــی میــان ســفید و ســیاه و عــرب و عجــم نیســت، بــر ایــن مســئله تا

کردنــد.
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه داســتانی از زندگانــی پیامبــر افــزود: در زمــان 
گرفــت، آن  کنــار ثروتمنــد قــرار  کــه شــخص فقیــری در  پیامبــر اســام، وقتــی 
کــه ایــن رفتــار باعــث اعتــراض  کــرد  شــخص ثروتمنــد جامــه خــودش را جمــع 

کنــد یــا فقــر  کــه ثــروت تــو بــه او ســرایت  گفتنــد ترســیدی  کــه بــه او  پیامبــر شــد 
گفــت حاضــرم نیمــی از  ــد،  ــتباهش ش ــه اش ــه متوج ک ــخص  ــو؟ آن ش ــه ت او ب
گــذرد؛ امــا آن شــخص  ثروتــم را بــه ایــن شــخص ببخشــم تــا از عمــل مــن در 
ــه مــن هــم  ک ــرس از ایــن دارم  گفــت ت ــر، ایــن پیشــنهاد را قبــول نکــرد و  فقی

روزی ماننــد ایــن شــخص ثروتمنــد رفتــار  کنــم.

کرد: کید  امام جمعه اصفهان تا

مدعیان آزادی در جهان، رفتارهای نژادپرستی دارند

رییــس مجلــس شــورای اســامی نقــش رهبــر انقــاب 
ــتکباری در  ــت های اس ــردن سیاس ک ــی  ــه و خنث در مقابل
گفــت: نقــش ایشــان  منطقــه را بســیار مهــم دانســت و 
در جنــگ 33 روزه و مقابلــه بــا ترویســت ها در منطقــه و 

ســوریه بی بدیــل اســت. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خانــه ملــت، علــی 
الریجانــی صبــح روزپنجشــنبه در تجمــع بــزرگ وحدت و 
کــه در آخریــن روز رزمایــش پیامبــر اعظــم برگــزار  امنیــت 
شــد بــا بیــان اینکــه ایــن مانــور قــدرت بــزرگ وحــدت در 
یــک  را نشــان می دهــد، اظهــار داشــت:  ایــن منطقــه 
کلــی بــه اوضــاع منطقــه، نشــان دهنده ایــن اســت  نــگاه 

کــه بیمــاری ناامنــی در منطقــه به وجــود آمــده اســت.
اســت  کار  در  دســت هایی  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی   
کــه  چــرا  بمانــد؛  باقــی  بیمــاری  ایــن  می خواهــد  کــه 

گــر مســلمانان بــا هــم متحــد شــوند، در برابــر آمریــکا  ا
. یســتند می ا

بــه  اشــاره  بــا  اســامی  شــورای  مجلــس  رییــس   
کــه  گروهک هــای تروریســتی در منطقــه  فعالیت هــای 
ســبب ایجــاد تفرقــه در میــان فــرق مختلــف مســلمانان 
گفــت: اتحــاد مســلمانان، منفعــت بزرگــی  شــده اســت، 
بــرای اســام و شکســت بزرگــی بــرای آمریــکا خواهــد بــود.

افــزود: مســئله مهــم دیگــر، عقب افتادگــی   الریجانــی 
کشــورهای اســامی اســت و بــه طــور طبیعــی در ایــن 
کشــورها ســرمایه گذاری صــورت نمی گیــرد؛ یک کشــوری 
همچــون  مســایلی  کــرد،  پیــدا  امنیتــی  مشــکل  گــر  ا
پیشــرفت تکنولــوژی و علــم در آن انجــام نخواهــد شــد.

کــه امنیتــی   وی بــا بیــان اینکــه بایــد خیلــی هوشــیار بــود 
کــه در ایــران اســت بــا چشــم بــاز در آن ســرمایه گذاری 

اســت  سیســتان  در  ســپاه  اینکــه  داد:  ادامــه  کنیــم، 
کــه سیســتان بــرای مــا عزیــز بــوده و مــا  نشــان مــی دهــد 

مهم تریــن ســرمایه خــود را بــه اینجــا آورده ایــم.
کیــد بــر اینکــه مــا بــرای سیســتان امنیــت را   وی بــا تا
کردیــم تــا زمینــه توســعه آن در برنامــه پنجــم بــه  ایجــاد 
کل  ــادآور شــد: نقــش فرماندهــی  خوبــی فراهــم شــود، ی
قــوا و رهبــر انقــاب در ســاماندهی اســتراتژی امنیت ســاز 

بــرای منطقــه و ایــران بی بدیــل اســت.
کل قــوا در مقابلــه و خنثــی   الریجانــی نقــش فرماندهــی 
کــردن سیاســت های اســتکباری در منطقــه را از جملــه 
کشــورهای اســامی، بســیار  کــردن  تفرقــه و بی ســامان 
جنــگ  در  ایشــان  نقــش  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  مهــم 
33 روزه و مقابلــه بــا ترویســت ها در منطقــه و ســوریه 

بسزاســت. و  بی بدیــل 

الریجانی در تجمع وحدت و امنیت:

گر مسلمانان متحد شوند، در برابر آمریكا می ایستند ا

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام 
جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال از ســوی 
مقاومتــی  اقتصــاد  کــرد:  کیــد  تا رهبــری  معظــم  مقــام 
تکلیفــی ســنگین بــرای همــه اســت و تحقــق آن بــا حرکــت 

گیــرد. همگانــی شــکل مــی 
کیمیــای وطن،حجــت االســام محمدعلــی  گــزارش  بــه 
نکونــام در خطبــه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه شــهرکرد 
کســی  در مصــای امــام خمینــی)ره( ایــن شــهر افــزود: 
نمی توانــد خــود را در برابــر ایــن تکلیــف بــزرگ و مهــم مبــرا 
کنــد و همــه بایــد نســبت بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 

یــك  مقاومتــی  اقتصــاد  گفــت:  وی  باشــند.  حســاس 
مطالبــه عمومــی و همگانــی اســت و دولت و مردم نســبت 
بــه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی حرکــت هــای خوبــی را آغــاز 
گفتــه وی  کــرده انــد و ایــن رونــد بایــد دنبــال شــود. بــه 

فرماندهــی قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی بــا دولــت اســت و 
اجــرای کامــل آن عــزم راســخ و قاطــع مــی خواهد و امســال 
کــرده  کنــون بــرای آن آغــاز  دولــت برنامــه هــای خوبــی را ا
جمعــه  خطیــب  باشــد.  داشــته  تــدوام  بایــد  کــه  اســت 
تولیــدات  خریــد  از  اســتقبال  داخلــی،  تولیــد  شــهرکرد، 
افزایــش  هــا،  زمینــه  همــه  در  جویــی  صرفــه  داخلــی، 

کیفیــت تولیــدات داخلــی، نظــارت و مراقبــت همگانــی را 
از جملــه برنامــه هــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی دانســت و 
کــرد: ایــن عوامــل بــه عنــوان یــك تکلیــف نیازمنــد  کیــد  تا

اراده همگانــی اســت.
ــاد  ــاد اقتص ــث ایج ــی باع ــاد مقاومت ــه وی، اقتص گفت ــه  ب
ملــی و داخلــی و تقویــت اقتصاد درون زا در کشــور می شــود 
جمهــوری  نظــام  علیــه  دشــمن  هــای  برنامــه  همــه  و 
ــی فقیــه در  ــد. نماینــده ول ــران را برهــم مــی زن اســامی ای
اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد، بــه روز بیســت و نهــم 
کــرد  فروردیــن، روز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اشــاره 

ــا ارتش هــای  ــران ب گفــت: ارتــش جمهــوری اســامی ای و 
کــه ارتــش  جهــان تفــاوت دارد و تفــاوت آن در ایــن اســت 

ــت. ــام اس ــامی نظ ــای اس ــظ ارزش ه ــران، حاف ای
کامــل قــرار داد و بالندگــی  گفــت: ارتــش در اقتــدار  نکونــام 
ارتــش در خدمــت بــه دیــن و انقــاب اســامی اســت و بایــد 
قــدردان ارتــش بــود. وی بــه دوم اردیبهشــت ماه، ســالروز 
کــرد و  تشــکیل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اشــاره 
کــه ســپاه، حافــظ و پاســداران انقــاب  گفــت: بــه درســتی 
اســامی و ارزش هــای انقــاب اســت و ایــن نــام زیبنــده 

پاســداران اســت.

امام جمعه شهركرد: 

اقتصاد مقاومتی با حركت همگانی محقق می شود

در دیدار با رییس جمهوری سنگال؛
گسترش اختالفات، توطئه بزرگ دشمنان علیه مسلمانان است  روحانی: 

حتما بخوانید!
اقتصاد مقاومتي با حرکت همگاني شنبـــــه  28 فروردین ماه 21395

ـــمـــاره 131 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



قیمتنانافزایشمییابد
آرد  از حــذف  مشــاور معــاون اجرایــی رییــس جمهــور 
و  صنــف  بــرای  تومــان   ۹۰۰ خ  نــر دو  بــه  چندنرخــی 
و  داد  خبــر  خبازی هــا  بــرای  تومــان   ۶۷۰ و  صنعــت 
گفــت: قیمــت نــان بــا حساســیت و احتیــاط از ســوی 
دولــت افزایــش می یابــد. محســن بهرامــی ارض اقــدس 
ح ملــی دولــت بــرای هدفمندســازی  بــا اشــاره بــه طــر
گفــت: راه حــل نهایــی بــرای  گنــدم، آرد و نــان  یارانــه 
از  هدفمنــد  حمایــت  و  نــان  ضایعــات  از  جلوگیــری 
خواهــد  آزادســازی  حتمــا  نــان  و  آرد  گنــدم،  چرخــه 
کــه از یــک ســمت بــه دلیــل حمایــت از  بــود. مادامــی 
کــه  خ تضمینــی  گنــدم بــا نــر کشــاورزان و تولیــد داخلــی، 
بــرای امســال، ۱۳۵۰ تومــان تعییــن شــده، خریــداری 
جهانــی  بازارهــای  در  گنــدم  زمــان،  همــان  و  شــود 
اصــاح  باشــد،  داشــته  تومــان   ۷۵۰ حــدود  قیمتــی 
ایــن چرخــه انجــام نخواهــد پذیرفــت. مشــاور معــاون 
ایــن  دیگــر،  ســوی  از  افــزود:  رییس جمهــور  اجرایــی 
آســیابان ها  بــه  آرد،  بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای  گنــدم 
کشــور  کــه ظرفیــت آســیابانی  داده می شــود؛ در حالــی 
گنــدم موجــود و البتــه مــورد نیــاز اســت؛  ۳  برابــر میــزان 
کــه ۳۰ میلیــون تــن ظرفیــت آســیابانی در  بــه ایــن معنــا 
کشــور وجــود  گنــدم در  مقابــل ۱۰ میلیــون تــن ظرفیــت 
دارد و بنابرایــن دولــت مجبــور بــه مماشــات اســت و 
ــه  ــه آرد ارای ــدم ب گن ــل  ــرای تبدی ــد قیمت هایــی را ب بای
ــن  ــا ای ــود؛ ام ــل ش ــز ح ــیابان ها نی ــکل آس ــه مش ک ــد  ده
آرد  کیفیــت  میــان،  ایــن  در  بلکــه  نیســت؛  کار  تمــام 
ســبوس آن و رطوبــت آرد نیــز مدنظــر قــرار می گیــرد و 

کــه مشــکل زا هســتند. ح می شــود  مســایلی مطــر

وزیرنفتایران
بهنشستدوحهنمیرود

کــه نماینــده ایــران در هیئــت  ــرد  ک وزارت نفــت اعــام 
عامــل اوپــک بــه عنــوان نماینــده جمهــوری اســامی 
فروردین مــاه(   ۲۹( یکشــنبه  روز  نشســت  در  ایــران 
کشــورهای عضــو و غیرعضــو اوپــک در دوحــه حاضــر 
کل روابــط عمومــی  کبــر نعمت الهــی، مدیــر  می شــود. ا
اردبیلــی  کاظم پــور  حســین  گفــت:  نفــت   وزارت 
کشــورهای  نماینــده ایــران در هیئــت عامــل ســازمان 
ــه  ــژن زنگن ــت از بی ــه نیاب ــک( ب ــت )اوپ ــده نف صادرکنن
در  تهــران  مواضــع  اعــام  بــرای  ایــران  نفــت  وزیــر 
نشســت دوحــه شــرکت می کنــد. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه برنامــه ایــران بــرای احیــای ســهم از دســت رفتــه 
لغــو  از  پــس  خــام  نفــت  جهانــی  بازارهــای  در  خــود 
ع  ایــن موضــو ح شــدن  تحریم هــای ظالمانــه و مطــر
و  نفــت  وزیــران  بــا  و چندجانبــه  در نشســت های دو 
کشــورهای عضــو و غیرعضــو اوپــک بــرای درک  انــرژی 
شــرایط ویــژه ایــران بــه منظــور بازگشــت بــه بــازار نفــت 
در دوران پــس از تحریــم، وزیــر نفــت ایــران در ایــن 

نمی کنــد. شــرکت  نشســت 

تعمیراتمهمترازهواپیماهاینو
آمریکایــی  شــرکت  نماینــدگان  از  هیئــت  نخســتین 
گمانه زنــی  مدت هــا  از  پــس  و  ســرانجام  بویینــگ 
گذشــته بــه ایــران آمدنــد تــا دور اول  و تردیــد هفتــه 
کــرات خــود را بــا ایرالیــن هــای ایرانــی بــه منظــور  مذا
کــه  کراتــی  مذا کننــد؛  آغــاز  جدیــد  قراردادهــای  عقــد 
انــدازه  همــان  بــه  البتــه  و  دارد  نامعلومــی  آینــده 
می توانــد نتایــج نامعلومــی نیــز بــه بــار آورد. بــا توجــه 
بــه اینکــه در ســال های قبــل از انقــاب بخــش جالــب 
توجهــی از نــاوگان ایــران بــا هواپیماهــای ایــن غــول 
از  بخشــی  نیــز  هنــوز  بــود،  گرفتــه  شــکل  آمریکایــی 
کشــور در اختیــار ایــن هواپیماهاســت و البتــه  نــاوگان 
کــه تعــداد آن هــا  بخشــی از هواپیماهــای زمین گیــری 
ســاخته های  بــه  مربــوط  گذشــته،  نیــز  فرونــد   ۱۰۰ از 
بــا توجــه بــه  شــرکت بویینــگ می شــود. از ایــن رو و 
ایرالین هــای  روی  پیــش  مالــی  محدودیت هــای 
ایرانــی در واردات تعــداد بــاالی هواپیماهــای نــو بــه 
ایــران، شــاید بتــوان روی تعمیــر، نگهــداری و ایجــاد 
امــکان دوبــاره بــرای پریــدن هواپیماهــای بویینــگ 
امیــد  کــرات  مذا ایــن  جریــان  در  ایــران  زمین گیــر 
ــز  ــر نی ــی ایران ای ــاون بازرگان ــه مع ک ــی  ــت؛ موضوع داش
آمریکایی هــا  کــرات  و دربــاره مذا کــرده  اشــاره  آن  بــه 
مــوازات  بــه  اســت  گفتــه  ایرانــی  ایرالین هــای  بــا 
دربــاره  جــدی  مباحــث  هواپیمــا،  فــروش  کــرات  مذا
بــه  ح شــد و  نــاوگان موجــود مطــر از  لــزوم پشــتیبانی 
نظــر می رســد، فعال ســازی نــاوگان فعلــی بــا دریافــت 
لجســتیک الزم از بویینــگ، بــه عنــوان بخــش ملموس 
کــرات، ســریع تر از فرآینــد فــروش منتــج بــه نتیجــه  مذا

شــود.

بازیهایخارجیباید
گرانترشوند

بازی هــای  ملــی  بنیــاد  ارزشــیابی  و  نظــارت  معــاون 
خارجــی  بازی هــای  کــردن  گــران  لــزوم  بــر  رایانــه ای 
حــوزه  در  ســرمایه گذاری  شــدن  توجیه پذیــر  بــرای 
کــرد:  کــرد. جــواد امیــری بیــان  کیــد  بازی هــای ایرانــی تا
کــه بازی هــای خارجــی بــا  مشــکل عمــده مــا ایــن اســت 
کیفیــت بــا نازل تریــن قیمــت در بــازار توزیــع  بهتریــن 
می شــود؛ ولــی بازی هــای ایرانــی بــا توجــه بــه عــدم 
کپی رایــت عمــا قــدرت رقابــت بــا بازی هــای  رعایــت 
خارجــی را نخواهــد داشــت و در نتیجــه ســاخت و تولیــد 
و تکثیــر و توزیــع آن توجیهــی نــدارد و عمــا تولیدکننــده 

ایرانــی از پیــش شکســت خورده اســت. 
کــرد: بازی هــای روز خارجــی در  وی در ادامــه اظهــار 
همــان  امــا  نمی شــود؛  عرضــه  دالر   ۷۰ از  کمتــر  دنیــا 
ــازار ایــران بــه  ــا 48 ســاعت در ب بــازی بــه فاصلــه ۲4 ت
ــی  ــه فــروش می رســد و تولیــد مل قیمــت ۲۰۰۰ تومــان ب
ــازی  کیفیتــی هــم ب ــا هــر  ــرد و شــما ب ــر ســوال می ب را زی
گیمــر ایرانــی بــه ســمت خریــد بــازی  بســازید، مطمئنــا 

ایرانــی نمــی رود.

اخبار کوتاه

کار شــدند تــا    مجلســی ها بــاز هــم دســت بــه 
سرویس  اقتصادی

   بردیا عباس زاده
 آمــار ازدواج را باالتــر برنــد. بــر همیــن اســاس 
بــا تصویــب وکای ملــت، ســقف وام ازدواج 
ــا  ــه ۱۰ میلیــون تومــان ب ــرای هــر یــک از زوجیــن از ۳ ب ــان ب جوان
دوره بازپرداخــت 4 ســاله، افزایــش یافــت. نمایندگان مجلس در 
پایــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه ۹۵، بــا پیشــنهاد 
الحاقــی حجــت االســام غامرضــا مصباحی مقــدم بــه ایــن الیحــه 
ــت از ازدواج  ــور حمای ــه منظ ــاس، ب ــن اس ــر ای ــد. ب کردن ــت  موافق
جوانــان، بانــک مرکــزی موظــف اســت کلیه بانک ها و مؤسســات 
کنــد بــه انــدازه ســهم خــود از مجمــوع  کشــور را ملــزم  اعتبــاری 
پرداخــت  در  جــاری  و  پس انــداز  الحســنه  قــرض  ســپرده های 
کننــد و تســهیات قــرض  تســهیات قــرض الحســنه مشــارکت 

الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. 
تبصــره یــک: تســهیات قــرض الحســنه ازدواج بــرای هــر یــک 
از زوجیــن از ۳ میلیــون تومــان بــه ۱۰ میلیــون تومــان بــا دوره 

افزایــش می یابــد.  بازپرداخــت 4 ســاله، 
تبصــره دو: بانــک مرکــزی موظــف اســت، اعطــای تســهیات 
کــه تعــداد  کنــد  قــرض الحســنه ازدواج را بــه نحــوی مدیریــت 
ــر از ۵۰ هــزار  کمت ــان هــر مــاه،  ــان در صــف وام ازدواج در پای جوان

نفــر باشــد. 
تبصــره ســه: بانــک مرکــزی، وظیفــه نظــارت بــر اجــرای ایــن 
قانــون و جریمــه بانک هــای متخلــف در ایــن زمینــه را بــر عهــده 

دارد. 
غامرضــا مصباحی مقــدم، بــه عنــوان طــراح این پیشــنهاد گفت: 
ــن  ــه ای ک ــیده  ــت رس ــه ثب ــزار ازدواج ب ــداد ۹۰۰ ه ــال 8۹، تع در س
کاهــش یافتــه اســت. وی  رقــم در ســال ۹4 بــه ۶8۰ هــزار مــورد 
ادامــه داد: در حــال حاضــر، ۱۲ میلیــون نفــر جــوان مجــرد و در 
کــه 4 میلیــون نفــر آن هــا بیشــتر  کشــور وجــود دارد  ســن ازدواج در 
کیــد  از  ۲8 ســال ســن دارنــد. حجــت االســام مصباحی مقــدم تا
جوانــان ازدواج  بــرای  ایــران،  اســامی  جمهــوری  نظــام   کــرد: 

وام  پرداخــت  محــل  بــه  ادامــه  در  وی  اســت.  قایــل  تقــدس 
کــرد و افــزود: طبــق آمــار بانــک مرکــزی  پیش بینــی شــده، اشــاره 
۱۰۲ هــزار میلیــارد تومــان، منابــع قــرض الحســنه موجــود اســت 
کــه ۳۶ هــزار میلیــارد تومــان آن، پس انــداز و ۶۲ هــزار میلیــارد 
 تومــان آن نیــز جــاری اســت؛ بنابرایــن می تــوان از ایــن محــل

وام ازدواج جوانــان را از ۳ میلیــون تومــان بــه ۱۰ میلیــون تومــان 
ارتقــا داد.

   10 میلیون تومان و مشکالت پیش رو
ــه براســاس دســتورالعمل  ک ــز اهمیــت اســت  ــز حای ایــن نکتــه نی
اجرایــی مصــوب هیئــت مدیــره، بانک هــا اجــازه دارنــد بخشــی از 
کننــد؛ امــا  کارکنــان پرداخــت  ــه  ــع قــرض الحســنه خــود را ب مناب
کمبــود منابــع و متقاضیــان زیــاد در صــف، بانــک  بــا توجــه بــه 
کــه ایــن منابــع فقــط در بخــش  کــرد  مرکــزی آن هــا را مکلــف 
تســهیات قرض الحســنه ازدواج پرداخت شــود. بر این اســاس، 

بعضــی بانک هــای خصوصــی بــا بانــک 
مرکــزی در بخــش پرداخــت وام ازدواج 

نمی کردنــد؛  الحســنه همــکاری  قــرض 
کار را  ــر ایــن  گ ــه ا ک ــرد  ک ــد  بنابرایــن بانــک مرکــزی آن هــا را تهدی
انجــام ندهنــد دیگــر نبایــد ســپرده قــرض الحســنه پــس انــداز 
افتتــاح کننــد و بــه بانک هــا تکلیــف کــرده اســت که از محل ســایر 
کننــد.  کارکنانشــان تســهیات پرداخــت  منابــع داخلــی خــود بــه 
منابــع  بانک هــا  کــه  دلیــل  همیــن  بــه  کــه  می گوینــد  برخــی  
ســودهای 4 درصــدی  کــه  خــود  کارکنــان  بــه  را  بخــش  ایــن 
صــف  در  زوج هــای  تعــداد  بودنــد،  داده  اختصــاص  دارنــد 
گذشــته در یــک دوره بــه  دریافــت وام ازدواج، طــی ســال های 
ــزی،  ــک مرک ــتور بان ــا دس ــال ب ــه ح ک ــود  ــه ب ــش یافت ــدت افزای ش

متوقــف  موضــوع   ایــن 
شده است.

   نوشدارویی برای ازدواج
ســر  بــر  ســال،  ســال های  کــه  حالــی  در 
مبلــغ وام ازدواج بیــن نهادهــای مختلــف، 
اختــاف نظــر وجــود داشــته و همیــن وام ۳ میلیونــی بــه راحتــی 
بــه حســاب زوجیــن واریــز نمی شــده، زوجیــن جــوان معتقدنــد 
کنــد.  مبلــغ ۱۰ میلیــون هــم نمی توانــد مشــکات آن هــا را حــل 
ــن  ــب آن زوجی ــه موج ــه ب ک ــد  ــوب ش ــی مص ــته قانون گذش ــال  س
می توانســتند بــه جــای دریافــت ۳ میلیــون تومــان پــول نقــد، 
کــه قابــل تبدیــل بــه  کننــد  کاال دریافــت  ۱۰ میلیــون تومــان وام 
پــول نقــد نبــود؛ امیدواریــم در مصوبــه جدید، این مشــکات حل 

شــده باشــد و نوشــدارو پــس از مــرگ ســهراب ها نرســد.

کردند مجلسی ها، وام ازدواج را 3 برابر 
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گذشــته بیــش  قیمــت فــروش پیــاز در مزرعــه طــی دو مــاه 
کــه  کشــاورزان معتقدنــد  کــرده و  کاهــش پیــدا  از ۹۰ درصــد 
عامــل آن، قاچــاق و عرضــه آن در بــازار اســت؛ امــا رییــس 
کــه هیــچ مجــوزی بــرای  کــرد  ســازمان حفــظ نباتــات اعــام 

گزارشــی مبنــی بــر  واردات پیــاز صــادر نشــده و 
کشــف محمولــه قاچــاق پیــاز بــه ایــن ســازمان 
ارایــه نشــده اســت. ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز، مســئولیت برخــورد و امحــای پیــاز 
عهــده  بــر  آن  کشــف  صــورت  در  را  قاچــاق 
گذشــته  ســال  پایانــی  هفته هــای  در  دارد. 
کیلوگــرم پیــاز در بــازار مصــرف بــه  قیمــت هــر 

کــه البتــه قیمــت خریــد  حــدود ۶۰۰۰ تومــان رســیده بــود 
کنــون  کشــاورز نیــز، حــدود ۳۰۰۰ تومــان بــود؛ امــا هم ا آن از 
تومــان   ۲۰۰۰ کیلویــی  حــدود  بــه  محصــول  ایــن  قیمــت 
کیلویــی ۳۰۰ تــا 4۰۰ تومــان در  در بــازار مصــرف رســیده و 
کشــاورزان معتقدنــد  کشــاورزی فروختــه می شــود.  ع  مــزار

کاهــش  کــه افزایــش تولیــد و عرضــه پیــاز در بــازار، عامــل 
قیمــت آن نیســت و قاچــاق و عرضــه پیــاز بــدون مجــوز 
کســتان و چیــن  کشــورهای قزاقســتان، ازبکســتان، پا  کــه از 

وارد شده، باعث کاهش قیمت شده است. 
کنونــی ۲۰۰۰ تومانــی پیــاز در  گرچــه قیمــت 
بــازار مصــرف نیــز، چنــدان منطقــی بــه نظــر 
نمی رســد، امــا قیمــت خریــد ایــن محصــول از 
کشــاورزان نســبت بــه ماه هــای گذشــته حدود 
کاهــش یافتــه اســت و ایــن نشــان  ۹۰ درصــد 
کشــاورزان بهــره ای از  کــه نــه تنهــا  می دهــد 
ایــن  فــروش  بلکــه  نمی برنــد،  قیمــت  ایــن 
محصــوالت کشــاورزی و زیــان مــردم بــه جیب عــده ای دالل 
کــه هیــچ نقشــی در تولیــد ندارنــد و وزارت  و واســطه مــی رود 
بــازار  تنظیــم  تولیــد  متولــی  عنــوان  بــه  کشــاورزی   جهــاد 
ــه  کشــاورزی را ب کنونــی محصــوالت  موظــف اســت شــرایط 

کشــاورزان و مصرف کننــدگان تغییــر دهــد. نفــع 

پیازهمقاچاقیشد؟
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گفــت: دولــت در شــرایط  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
کــه دولــت  فعلــی، بدهــکار بدحســاب اســت و برنامــه داریــم 

کنیــم.  را بــه بدهــکار خوش حســاب تبدیــل 
ح ســاماندهی  ــا بیــان اینکــه طــر ــا در ادامــه ب علــی طیب نی

کار داریــم نیــز در دســتور  را   ســهام عدالــت 
کــه  کــرد: ســهام عدالــت بــه شــیوه ای  تصریــح 
اجــرا شــد، جــز بی صاحب ســازی بنگاه هــای 
بنــگاه   ۶۲ و  نداشــت  ثمــره ای  اقتصــادی 
 4۲ آیــا  شــدند؛  بی صاحــب  اقتصــادی 
میلیــون ســهامدار امــکان مدیریــت شــرکت ها 

را دارنــد؟ 
طیب نیــا بــا بیــان اینکــه در یکــی از اســتان ها، ۳۰ درصــد 
ــت  ــی اس ــخص حقوق ــک ش ــه ی ــق ب ــرکتی متعل ــهام ش از س
شــدند برخــوردار  آن  منفعــت  از  مــردم  نــه  کــرد:   تصریــح 

امیدواریــم  کــرد:  بیــان  وی  دولــت.  نــه  و  شــرکت ها  نــه 
بتوانیــم بــا ارایــه الیحــه ای بــه مجلــس تــا پایــان ســال 

کنیــم و هــر نفــر بتوانــد از یــک میلیــون  جــاری، ســهام را آزاد 
دو  بــه  متعلــق  کــه  در صورتــی  و  شــود  برخــوردار  تومــان 
دهــک فقیــر باشــد، بــه ازای هــر نفــر، دو میلیــون تومــان 
ســهام خواهنــد داشــت و از منافــع آن برخــوردار می شــوند؛ 
کــرده و در یــک قالب  شــرکت ها صاحــب پیــدا 
در  مؤثــری  نقــش  و  شــده  مدیریــت  کارآمــد 

کشــور داشــته باشــند.  رشــد اقتصــادی 
یکپارچــه  بســتر  کــرد:  اظهــار  اقتصــاد  وزیــر 
کــه بــا  ح دیگــری اســت  تبــادل اطاعــات، طــر
آن ارتبــاط بیــن تمــام ســامانه های اقتصادی 
ایــن  کرده ایــم و مجموعــه  کشــور را فراهــم 
کنــار برنامــه راهبــردی وزارتخانــه، می توانــد  ح هــا در  طر
کشــور فراهــم  زمینــه را بــرای اصــاح ســاختار اقتصــادی 
کــه همــکاران بــه  کنــد. وی افــزود: درخواســت ایــن اســت 
عنــوان ســرداران جبهــه اقتصــادی، تــاش خــود را بــرای 

کار ببندنــد. تحقــق ایــن برنامه هــا بــه 

بــا خریــد ۱.4 میلیــارد دالر ذرت دامــی توســط ایــران ایــن محصــول بــه 
وارداتــی  اول  محصــوالت  بیــن  از  رســید.  کشــور  واردات  جــدول  صــدر 
کــه در انتهــای ســال ۱۳۹۳ بــا مقــدار واردات ۶.۳  کشــور، ذرت دامــی 
میلیــون تــن بــه ارزش ۱.8 میلیــارد دالر در رده ســوم محصــوالت وارداتــی 
تــن ۱.4  میلــون   ۶.۱ واردات  بــا  گذشــته  ســال  پایــان  در  داشــت،  قــرار 

میلیــارد دالر بــه صــدر جــدول واردات رســید.
گنــدم دامــی بــه   در ادامــه نیــز محصوالتــی همچــون ســایر دانه هــا بــه جــز 
ارزش 8۶۲.۳ میلیــون دالر، لوبیــای ســویا بــه جــز دانــه حتــی بــه صــورت 
خــرد شــده بــه ارزش ۷۲۷.۶ میلیــون دالر، انــواع برنــج بــه ارزش ۶8۰ 
یــا  بــه شــکل حبــه  آخالک هــای جامــد  و ســایر  کنجالــه  میلیــون دالر، 
کــه از اســتخراج روغــن ســویا بــه دســت می آیــد، بــه ارزش ۶۷۲  گلولهــک 
میلیــون دالر، قطعــات منفصلــه جهــت تولیــد اتومبیل ســواری بــا ســاخت 
ــی  ــور ۲۰۰۰ سی س ــم موت ــا حج ــد، ب ــر از ۳۰ درص کمت ــا  ــد ت ــل ۱4 درص داخ
بــه ارزش ۶۲۷ میلیــون دالر، ســایر ماشــین آالت و دســتگاه های بــه هــم 
فشــردن، شــکل دادن یــا قالب گیــری ســوخت های معدنــی و ... بــا ارزش 
ــرار  ــدول ق ــن ج ــه در ای ک ــتند  ــی هس ــر محصوالت ــون دالر دیگ ۵۹۷.۱ میلی

دارنــد.

در  ایــران  بــازار  در  اپــل  شــرکت  محصــول  تازه تریــن  قیمت هــای 
ایــن  از  اســتقبال  ظاهــرا  کــه  گرفتــه  خــود  بــه  کاهشــی  رونــد  حالــی 
کم رنــگ  محصــول نســبت بــه محصــوالت قبلــی ایــن شــرکت بســیار 
ایــران  بــازار  بــه   SE آیفــون  ورود  از  هفتــه  یــک  حــدود  اســت.  بــوده 
در  محصــول  ایــن  بــرای  کــه  بســیاری  قیمــت  وجــود  بــا  و  می گــذرد 
ایــن  قیمــت  دایــم  طــور  بــه  مــدت  ایــن  طــی  بــود  شــده  گرفتــه  نظــر 
ادامــه  همچنــان  آن  قیمــت  کاهشــی  رونــد  و  آمــده  پاییــن   گوشــی 

دارد.
ــا 4۹۹  ــادل ۳۹۹ ت ــی مع ــا قیمت ــی ب ــای جهان ــه در بازاره ک ــی  گوش ــن   ای
دالر ارایــه می شــود، در ابتــدای ورود بــه بــازار ایــران قیمتــی معــادل ۳ 
کــه ویژگــی  خ داده بــود  میلیــون تومــان داشــت. ایــن اتفــاق در شــرایطی ر

ــود.  ــاد آن ب ــد اپــل قیمــت نه چنــدان زی ــارز محصــول جدی ب
گوشــی های قدیمــی دارد و ال ســی دی  ــه  گوشــی شــباهتی ب ظاهــر ایــن 
کــه همیــن موضوعــات می توانــد باعــث  کوچــک اســت  آن بــه نســبت 
کمتــر مشــتریان از ایــن محصــول جدیــد شــود. در حــال حاضــر  اســتقبال 
گوشــی، قیمــت آیفون هــای جدیــد بیــن ۲ میلیــون و ۲۰۰  بســته بــه مــدل 

تومــان تــا ۶۰۰ هــزار تومــان اســت.

کــه چــرا بــا وجــود لغــو پیامک هــای  برخــی مشــترکان معتــرض هســتند 
تبلیغاتــی، همچنــان بعضــی از آن هــا را دریافــت می کننــد. احتمــاال بــرای 
کــه پیامکــی دریافــت و فکــر کنیــد تبلیغاتــی اســت یــا  شــما هــم پیــش آمــده 
کــم می شــود؛  کنیــد بــرای ایــن پیامک هــا از حســاب شــما پــول  احســاس 
کــدام پیامــک بــه صــورت  کــدام پیامــک بــا هزینــه و  امــا متوجــه نشــوید 

رایــگان بــرای شــما ارســال می شــود.
بــه راه انــدازی ســامانه ای  اقــدام  بــه تازگــی   اپراتورهــای تلفــن همــراه 
ارزش  ســرویس های  می تواننــد  آن  طریــق  از  مشــترکان  کــه  کرده انــد 
از طریــق  کننــد. مشــترکان می تواننــد  را مشــاهده  خــود  فعــال  افــروده 
کــد دســتوری 8۰۰#*  ارســال عــدد صفــر بــه سرشــماره 8۰۰ یــا شــماره گیری 

کننــد.  ســرویس های ارزش افــزوده فعــال خــود را مشــاهده 
کــه  می شــود  اطــاق  پیامک هایــی  بــه  افــزوده  ارزش  پیامک هــای 
مشــترک بــر بســتر آن ســرویس خاصــی را دریافــت می کنــد. اولیــن پیامکــی 
ــرای مشــترک ارســال می شــود، رایــگان اســت و  کــه از ایــن سرشــماره ها ب
مبلــغ پیام هــای بعــدی در آن ذکــر شــده اســت. در صــورت فعال ســازی 
کســر  ســرویس مدنظــر، بــرای هــر پیــام، مبلــغ معینــی از حســاب شــما 

می شــود.

گرانترینخریدخارجیایران ذرتدامی،

یخ ین بنتلی تار یع تر سر
وی لوکــس  ین ســرعت ۲۰۶ مایــل بــر ســاعت )۳۳۱ کیلومتــر بــر ســاعت( یــک خــودر بنتلــی کانتیننتــال جی تــی ۲۰۱۷ بــا ثبــت بیشــتر
یــخ ایــن شــرکت را رقــم زد. بنتلــی در حــال حاضــر، پذیــرش ســفارش ها بــرای ایــن مــدل  وی تار ین خــودر یع تر پرقــدرت و البتــه ســر

را آغــار کــرده و نخســتین محمولــه از آن در همیــن تابســتان تحویــل داده خواهــد شــد.

در قاب تصویر

کاهشتقاضابرایخریدآیفوندرایران کدامپیامکهاپولیاست؟روند دریافت

کوتاه از اقتصاد

پاسخرهبرانقالب
بهاستفتاییدربارهبیمه

رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر  اطاع رســانی  پایــگاه    
دربــاره  ســوالی  بــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  پاســخ 
کــرد. بــه  خمــس پــول پرداختــی توســط بیمــه را منتشــر 
ح شــده و پاســخ  کیمیــای وطــن، متــن ســوال مطــر گــزارش 
زیــر  ح  بــه شــر بــاره  ایــن  آیــت اهلل خامنــه ای در  حضــرت 

اســت: 
اســاس  بــر  بیمــه  شــرکت های  کــه  مالــی  بــه  آیــا  ســوال: 
قــرارداد بــرای جبــران خســارت بــه بیمــه شــده پرداخــت 
کــه  پولــی  جــواب:  می گیــرد؟  تعلــق  خمــس  می کننــد، 
ــرد بیمــه شــده پرداخــت می کننــد ــه ف  شــرکت های بیمــه ب

خمس ندارد.

صنایعکشور
درشرایطبحرانیهستند

دربــاره  آهنی هــا  اصغــر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت:  ارزیابــی خــود از میــزان افزایــش مــزد ســال ۹۵ 
بــا توجــه بــه شــرایط دشــوار اقتصــادی، میــزان افزایــش 
مــزد امســال مناســب بــود. دســتمزد امســال بــه صــورت 
یکســان بــرای همــه ســطوح افزایــش یافــت. شــرایط 
رکــود همچنــان باقــی اســت. شــرکای اجتماعــی همــه بــا 
کــه دســتمزد بــه ایــن  هــم بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند 
کارفرمایــان دربــاره  میــزان افزایــش یابــد. ایــن نماینــده 
وضعیــت بــازار کار گفــت: صنایــع بــا مشــکات متعــددی 
خ  کــه در بــازار ر همــراه هســتند. امیــد داریــم بــا تحرکــی 
تغییــر  مثبــت  جهــت  در  صنایــع  وضعیــت  می دهــد، 
کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت دچــار مشــکات عدیــده ای 
گفــت: نمی توانســتیم بــدون توجــه بــه  هســتیم. وی 
کشــور، تصمیمــی دربــاره  شــرایط بیــکاران و اشــتغال 
اشــتغال  کــه  کاری می کردیــم  بایــد  بگیریــم.  حقــوق 
موجــود محفــوظ می مانــد و زمینــه بــرای اشــتغال زایی 
ــی افزایــش دســتمزد  ــا می شــد. در شــرایط فعل ــازه مهی ت
از  اینکــه  بــرای  امــا  نبــود؛  در بعضــی صنایــع، صــاح 
کــرده باشــیم دســتمزد را افزایــش  کار حمایــت  نیــروی 
کارگــران   دادیــم. آهنــی بــا بیــان اینکــه ۲۵ درصــد از 
ــی  ــت: مابق گف ــتند،  ــتمزد هس ــران دس ــزو حداقل بگی ج
 کارگــران در ســطوح باالتــر، دریافتــی بیشــتری دارنــد؛

کــه با میــزان درصــدی که به  امــا نکتــه مهــم اینجاســت 
کارگــران افــزوده شــود، تــورم افزایــش می یابــد و  حقــوق 
کاســته نمی شــود کارگــران   نــه تنهــا مشــکلی از زندگــی 

بلکه زندگی کردن برای آن ها دشوارتر هم می شود.

ایران،بازارپتروشیمیاروپا
راپسگرفت

کشــورهای آمریــکای جنوبــی  یــک مقــام مســئول از 
نوظهــور  بــازار  ســه  عنــوان  بــه  اقیانوســیه  و  آفریقــا 
صادرات محصوالت پتروشــیمی ایران در پســاتحریم 
بــه  پتروشــیمی  رکــورد صــادرات  گفــت:  و  کــرد  یــاد 
اروپــا شکســته شــد. علی محمــد بســاق زاده دربــاره 
بازاریابــی جدیــد شــرکت های پتروشــیمی ایــران بــه 
پســاتحریم  دوران  در  بازارهــا  بازپس گیــری  منظــور 
ح هــا و  گفــت: در ســال جــاری بــا بهره بــرداری از طر
پتروشــیمی، حجــم صــادرات  مجتمع هــای جدیــد 
ایــران  پلیمــری  و  پتروشــیمی  محصــوالت  انــواع 

می یابــد.  افزایــش 
صنایــع  ملــی  شــرکت  تولیــد  و  کنتــرل  مدیــر 
آســیایی  کشــورهای  و  چیــن  هنــد،  از   پتروشــیمی 
پتروشــیمی  صــادرات  ســنتی  بازارهــای  عنــوان  بــه 
ایــران نــام بــرد و افــزود: بــا ایــن وجــود، متنوع ســازی 
بازارهــای صادراتــی یکــی از سیاســت های صنعــت 
پتروشــیمی در دوران پســاتحریم اســت. ایــن مقــام 
کنــون مــازاد نیــاز  کیــد بــر اینکــه هــم ا مســئول بــا تا
می شــود صــادر  پتروشــیمی ها  توســط  داخلــی   بــازار 
کشــورهای آمریــکای جنوبــی، آفریقــا و  کــرد:  بیــان 
اقیانوســیه بــه عنــوان ســه بــازار نوظهــور صــادرات 
محصــوالت پتروشــیمی ایران در پســاتحریم به شــمار 

می رونــد. 
وی بــا اشــاره بــه کاهــش حجــم صــادرات محصــوالت 
در  اروپایــی  کشــورهای  بــه  ایــران  پتروشــیمی 
دوران تحریــم افــزود: بــا ایــن وجــود بــا لغــو بعضــی 
و  محصــوالت  صــادرات  حجــم  محدودیت هــا، 
بــه  ایــران  پلیمــری  و  پتروشــیمی  فرآورده هــای 
کشــورهای اروپایــی بــا ثبــت یــک رکــورد جدیــد بــه 

اســت.  رســیده  تحریم هــا  از  قبــل  دوران 
داخــل  نیــاز  تأمیــن  اینکــه  یــادآوری  بــا  بســاق زاده 
کشــور اولویــت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی اســت، 
کنــون حــدود ۶۰ درصــد محصــوالت  کــرد: هــم ا کیــد  تا
صــادر  ایــران  پتروشــیمی  مجتمع هــای  تولیــدی 

می شــود.

تعیینتکلیفمرغدرهفتهآینده
گوشــتی بــا  غ  رییــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــر
غ در ســال جاری  بیــان اینکــه قــرار اســت تولیــد مــر
چنــد  آینــده  هفتــه  در  کــرد:  اعــام  یابــد،  کاهــش 
جلســه در ایــن زمینــه برگــزار و دربــاره میــزان تولیــد 
بیــان  بــا  یوســفی  محمــد  می شــود.  تصمیم گیــری 
غ زنــده حــدود ۲۰۰  اینکــه در دو روز اخیــر، قیمــت مــر
اظهــار  اســت،  کــرده  پیــدا  افزایــش  تومــان  تــا ۳۰۰ 
راه هــا  شــدن  بســته  و  اخیــر  بارندگی هــای   داشــت: 
غ را  یکــی از دالیــل ایــن امــر اســت. وی قیمــت مــر
عنــوان  تومــان   ۵۰۰۰ حــدود  مصرف کننــده،  بــرای 
میادیــن  در  کاال  ایــن  خ  نــر اینکــه  بیــان  بــا  و  کــرد 
کــرد:  میــوه وتره بــار هــم 4۹۵۰ تومــان اســت، اضافــه 
ــدت دار، ۳۷۰۰  ــورت م ــه ص ــم ب ــده ه غ زن ــر ــت م قیم
تومــان و نقــدی ۳۵۰۰ تومــان اســت. رییــس انجمــن 
ــا بیــان اینکــه قــرار  گوشــتی ب غ  پرورش دهنــدگان مــر
کنــد  کاهــش پیــدا  غ در ســال جاری  اســت تولیــد مــر
گــر وضــع  گفــت: مرغــداران، زیــان زیــادی دیده انــد و ا
کنــد، شــرایط آنــان بدتــر  بــه همیــن روال ادامــه پیــدا 

خواهــد شــد.

حتما بخوانید!
3کاهش 90 درصدی قیمت پیاز در مزرعه شنبـــــه  28 فروردین ماه 1395

ـــمـــاره 131 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمتروزخودروهایداخلی

23 میلیون و 900 هزار تیبا
تومان

SE111 20 میلیون و 200 هزار پراید
تومان

19 میلیون و 900 هزار 
تومان

30 میلیون و 200 هزار 
تومان

30 میلیون و 700 هزار 
تومان

36 میلیون و 800 هزار 
تومان

37 میلیون و 300 هزار 
تومان

32 میلیون و 700 هزار 
تومان
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اهدای کارت بیمه 
به ورزشکاران روستایی

بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت  رییــس 
گفــت: در ســال جــاری بــه  بومی محلــی اســتان اصفهــان 
کارت بیمــه ورزشــی بــا پرداخــت  هــر ورزشــکار روســتایی، 

۱۰ هــزار تومــان ارایــه خواهــد شــد. 
و  روســتایی  ورزش  هیئــت  افــزود:  اســدی  مهــدی 
از  بیــش  اصفهــان  اســتان  بومی محلــی  بازی هــای 
اســتان  روســتاهای  محروم تریــن  در  ورزش  خانــه   ۵۵
آقایــان  و  خانم هــا  تــا  اســت  کــرده  ایجــاد  اصفهــان 
ورزش  آن  در  کامــل  امنیــت  بــا  بتواننــد  روســتایی 
بازی هــای  و  روســتایی  ورزش  هیئــت  رییــس  کننــد. 
و  صفــا  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  بومی محلــی 
بزرگــی  خودگذشــتگی،  از  مردانگــی،   صمیمیــت، 
کدامنــی را تنهــا در روســتاها می تــوان پیــدا  اخــاص و پا
کــرد و افتخــار ماســت کــه در کنــار قشــر روســتایی خدمــت 

می کنیــم.
وضعیــت  بــا  امســال  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  اســدی   
ــی  ــی و ورزش ــاد فرهنگ ــتمین المپی ــم هش ــری بتوانی بهت

کنیــم. روســتاییان اســتان اصفهــان را برگــزار 

کاروان سالمت جمعیت هالل احمر 
به فریدونشهر رسید

رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان فریدونشــهر 
ــید  ــهر رس ــه فریدونش ــت ب ــامت جمعی کاروان س ــت:  گف
و اقــدام بــه درمــان مــردم بی بضاعــت ایــن شهرســتان 
از  داشــت:  اظهــار  موســوی  حمیدرضــا  ســید  کــرد. 
گذشــته، اولویــت اول جمعیــت هــال احمــر  ســال های 
ارتقــای بهداشــت و ســامت افــراد آســیب پذیر و ارایــه 
خدمــات درمانــی رایــگان اســت. موســوی بیــان داشــت: 
بــا ظرفیــت ۲۱  کاروان ســامت جمعیــت هــال احمــر 
جامعه نگــر  گــروه  همــکاری  بــا  و  دندانپزشــک  نفــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــرای ارایــه خدمــات 
ــه ایــن منطقــه محــروم اعــزام شــد.  ــه دانش آمــوزان ب ب
رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان فریدونشــهر 
کاروان طــی دو روز حضــور در ایــن  کــرد: ایــن  تصریــح 
شهرســتان بــه بیــش از ۲۰۰ نفــر از دانش آمــوزان محــروم 
و  کــرد  ارایــه  دندانپزشــکی  خدمــات  کم بضاعــت  و 
تمامــی خدمــات، وســایل و تجهیــزات مصرفــی درمانــی 
و بهداشــتی بــه صــورت رایــگان در اختیــار دانش آمــوزان 
گرفــت. رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان  قــرار 
کــرد: ارزش ریالــی خدمــات ارایه شــده  فریدونشــهر اعــام 
کاروان، حــدود ۵۰۰ میلیــون ریــال بــوده اســت. در ایــن 

اخبار  کوتاه 

به همت شهرداری شهرضا برگزار می شود؛ 
ک با برنامه های متنوع   روز زمین پا

در پارک ملت
شــورای  و  شــهرداری  عمومــی   روابــط  گــزارش  بــه 
قــرار  شــهرضا  شــهرداری  شــهرضا،  شــهر  اســامی 
ک  پــا زمیــن  روز  اردیبهشــت ماه،  دوم  اســت  
برگــزار  ملــت   پــارک  در  را  متنوعــی   برنامه هــای 

کند. 
معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری در ایــن رابطــه 
گفــت: ۲۱ مــارس مصــادف بــا دوم اردیبهشــت ماه 
ک نامگــذاری شــده و ایــن  بــه عنــوان روز زمیــن پــا
در  تعریف شــده  مناســبت های  از  یکــی  مناســبت، 
مخاطبــی  بــرای  را  بزرگــی  پیــام  کــه  اســت  تقویــم 
و  دارد  می شــود،  مطلــع  روز  ایــن  عنــوان  از  کــه 
اینکــه  بــرای  اســت  جشــنی  و  شــکرگزاری  آن 
و  مراقبــت  بــرای  را  خــود  تعهــدات  و  بیندیشــیم 
اجــرا  بــه  بیشــتر  و  بهتــر  زمیــن، هرچــه  از   حفاظــت 

درآوریم.
روزهــای  نامگــذاری  مثــل  نامگــذاری  ایــن   
هــوای  روز  درختــکاری،  روز  جملــه  از  مختلفــی 
فرهنگــی  پیامــی  القــای  طبیعــت،  روز  و  ک  پــا
آشــتی  طبیعــت  بــا  را  بشــر  اینکــه  بــرای   اســت 

دهد. 
امســال   : گفــت  ادامــه  در  موالییــان  محمدمهــدی 
حضــرت  مبــارک  میــاد  تقــارن  مناســبت  بــه 
حفــظ  راســتای  در  و  ک  پــا زمیــن  روز  بــا  علــی)ع( 
در  شــهروندی  فرهنــگ  ترویــج  و  اســامی  شــعایر 
زمیــن  و  طبیعــت  بــا  بیشــتر  دوســتی   خصــوص 
ایــن شــهرداری در نظــر دارد بــه همــت حوزه هــای 
خدمــات  معاونــت  و  فرهنگی اجتماعــی  معاونــت 
شــهری و محوریــت واحــد پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهری بــا همــکاری جنبــی اداره ورزش و جوانــان 
کاظمــی  حمیــده  هنرســتان  و  شــهرضا  شهرســتان 
چندســاعته ای  ع  متنــو و  شــاد  جشــن  برنامــه 
و  اردیبهشــت ماه  یکــم  چهارشــنبه  روز  را 
ملــت  پــارک  بــا شــب ســیزدهم رجــب در   همزمــان 

کند.  برگزار 
خوشنویســی  آشــپزی،  کارگاه هــای   : افــزود  وی 
گــروه  نمایــش  بــا  همــراه   ،... و  نقاشــی   ، طراحــی 
آســیایی  قهرمانــان  حضــور  بــا  اســپرت  او  رزمــی 
شــهرضا  و مســابقات ورزشــی از جملــه طناب کشــی 
موســیقی  و  دارت  قایقرانــی،  کــودکان،  لی لــی 
برنامه هایــی  جملــه  از  باســتانی کاری  و  ســنتی 
پیش بینــی  جشــن  ایــن  بــرای  کــه   اســت 

شده است.

شهرضا

بــر  نظــارت  معــاون  بــا  دیــدار  در  زرگرپــور  رســول  دکتــر 
ــا اشــاره بــه  کشــور ب بهره بــرداری شــرکت مهندســی آبفــای 
خشکســالی شــدید در اســتان، خواســتار تدویــن برنامــه  
اضطــراری در خصــوص کمیــت آب توزیعــی جهــت شــرب و 

کیفیــت آب آشــامیدنی شــد. نظــارت بیشــتر بــر 
کاهش 33 درصدی بارش   

اســتانداری  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 
معــاون  بــا  دیــدار  در  زرگرپــور  رســول  دکتــر  اصفهــان 
کشــور  نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت مهندســی آبفــای 
اواســط  تــا  پیش بینی هــا  برخــاف  داشــت:   اظهــار 
اواســط  از  ولــی  بــود؛  خــوب  بــارش  وضعیــت  بهمن مــاه 
کل اســتان ۳۳ درصــد  بهمن مــاه بــارش قطــع شــد و در 
شــرق  بــه  غــرب  از  و  یافــت  کاهــش  بارش هــا  میــزان 
گــزارش  بــارش  کاهــش  درصــد   ۸۰ تــا   ۲۰ نیــز   اســتان 

شد.
کشور کم بارش    اصفهان، جزو سه استان 

اســتان  ســه  جــزو  اصفهــان،  اینکــه  بیــان  بــا  زرگرپــور 
کم بــارش کشــور اســت، افــزود: در سرشــاخه های زاینده رود 
نیــز، حــدود ۲۲ درصــد کاهــش بــارش صــورت گرفتــه اســت 

کــه بــر کل حوضــه  زاینــده رود تأثیرگــذار خواهــد بــود و حجم 
کاهــش ظرفیــت دارد. آب پشــت ســد نیــز، ۳۵ درصــد 

  توزیع آب
کــه  برنامه ریزی هایــی  کــرد:  تصریــح  زرگرپــور  رســول 
گرفتــه، براســاس شــرایط نرمــال  ــع آب صــورت  ــرای توزی ب
ــت  ــاه مدیری ــل بهمن م ــی از اوای ــود؛ ول ــده ب ــی ش پیش بین
کاهــش بارش هــا را داشــت و پیشــنهاد  اســتان پیش بینــی 
کــه در شــورا  کاهــش دهــد  کــه مصــارف را ۱۰ درصــد  کــرد 
ــادی  ــا وضعیــت ح ــال حاضــر ب ــب نرســید و درح ــه تصوی ب

مواجــه هســتیم.
  صرفه جویی 20 درصدی

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه نیمی از مصارف را پشــت 
گفــت: بایــد ۲۰ درصــد در مصــرف آب  گذاشــته ایم،  ســر 
ــا اشــاره  صرفه جویــی داشــته باشــیم. اســتاندار اصفهــان ب
بــه شــرایط خشکســالی شــدید در اســتان، خواســتار تدویــن 
کمیــت آب توزیعــی جهــت  برنامــه  اضطــراری در خصــوص 
ــا ۱۰ درصــد  گفــت: حجــم آب موجــود، تقریب شــرب شــد و 
کمتــر  شــود  داده  تحویــل  می توانــد  کــه  آبــی  میــزان   از 

است.

  وضعیت حاد خشکسالی
رودخانــه  در  آب  موقــت  جریــان  بــه  اصفهــان  اســتاندار 
گفــت: بــا توجــه بــه جریــان آب در  کــرد و  زاینــده رود اشــاره 
ــاور و احســاس  ــود آب را ب کمب ــه  زاینــده رود، مــردم  رودخان
نمی کننــد و وضعیــت حــاد خشکســالی و از طرفــی جریــان 

آب جــاری بــرای مــردم متناقــض اســت.
کشاورزی   بخش 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه اضطــراری بــرای بخــش 
کشــاورزی تهیــه شــده اســت، افــزود: ایــن برنامــه بــرای 
بخــش صنعــت نیــز در حــال انجــام اســت و بایــد بــرای آب 
کیفــی تدویــن  شــرب نیــز برنامــه  اضطــراری از ابعــاد کمــی و 
کمتریــن خســارت از ایــن شــرایط ســخت عبــور  شــود تــا بــا 

کنیــم.
  مدیریت مصرف

دکتــر حمیدرضــا تشــیعی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه 
کــرده اســت  اصفهــان در مدیریــت مصــرف خــوب عمــل 
مدیریــت  بــا  همــکاری  گونــه  هــر  آمــاده  داشــت:  اظهــار 
اســتان در برون رفــت از ایــن شــرایط حــاد هســتیم و در 
خصــوص تدویــن برنامــه مــد نظــر برنامه ریــزی خواهــد 

پیــش  چنــدی  اصفهــان،  اســتاندار  اســت  گفتنــی  شــد. 
ســبز  فضــای  نیــاز  مــورد  آب  خصــوص  در  جلســه ای  در 
گفتــه بــود: شــهرداری ها بایــد ضمــن  شــهرداری اصفهــان 
ح تبدیــل فضــای  حفــظ شــادابی و زیبایــی شــهرها، بــه طــر
ســبز شــهرها از چمــن بــه ســایر گونه هــا ســرعت بخشــند و با 
اســتفاده از تکنولــوژی و شــیوه های نویــن آبیــاری فضــای 
کاهــش  ــه خشــکی در  گیاهــان مقــاوم ب ســبز و اســتفاده از 
ــا اشــاره بــه حساســیت آب در  مصــرف آب بکوشــند. وی ب
گفــت: برداشــت یــک قطــره از  حوضــه  آبریــز زاینــده رود 
کتــاب انجــام   آب حوضــه  آبریــز زاینــده رود نیــز بــا حســاب و 

شود.

استاندار اصفهان خواستار شد:

کیفیت آب شرب تدوین برنامه  اضطراری 

گفــت:  معــاون اجــرای پروژه هــای توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه 
گرفتــه، پــروژه ماشــین  بــا توجــه بــه پیش بینی هــای صــورت 
ریخته گــری شــماره ۵ فــوالد مبارکــه در نیمــه نخســت ســال 
ــا  ــرداری خواهــد رســید. احمــد ســعیدبخش ب ــه بهره ب جــاری ب

ح هــای توســعه داخــل فــوالد مبارکــه  اشــاره بــه طر
اولیــن  اتمــام  بــا   ۱۳۸۲ ســال  در  کــرد:  بیــان 
ح توســعه زیرســقف، عمــا ظرفیــت تولیــد  طــر
کــرد و  بــه 4.۲ میلیــون تــن در ســال ارتقــا پیــدا 
گام هــای توســعه در ســازمان بــا مشــارکت  اولیــن 
واحدهــای مختلــف بــه نتیجــه رســید و مســیر 
بیــان  بــا  وی  شــد.  هموارتــر  آتــی  توســعه های 

کلیــه زیرپروژه هــا، دومیــن  اینکــه در ســال ۱۳9۱ بــا تکمیــل 
ح توســعه زیرســقف، ظرفیــت فوالدســازی و ریخته گــری  طــر
بــه ۵.4 میلیــون تــن در ســال افزایــش یافــت، افــزود: از جملــه 
بــه  می تــوان  تــن،  میلیــون   ۵.4 توســعه  ح  طــر پروژه هــای 
 6 و   ۳  ،۵،4 الکتریکــی  قــوس  کوره هــای  ظرفیــت  ارتقــای 

دمیــن آب  پــروژه   ،۲ شــماره  ریخته گــری  ماشــین   Revamp 
شــهید   A مگامــدول  احــداث  و  کســیژن  ا واحــد  دو  احــداث 
گــرم و ســرد  خــرازی، اجــرای پروژه هــای متعــدد در نواحــی نــورد 
کنــون در حــال بهــره بــرداری اســت. معــاون  کــه هم ا کــرد  اشــاره 
اجــرای پروژه هــای توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  کنــون  هم ا داد:  ادامــه 
ــه، در  ــت اولی ــر ظرفی ــش از ۲ براب ــی بی ــا ظرفیت ب
حــال تــاش بــرای تکمیــل ســومین مرحلــه از 
ح توســعه خــود بــه منظــور تحقــق ظرفیــت  طــر
کــه می تــوان  7.۲ میلیــون تــن در ســال اســت 
ح توســعه  ایــن طــر بــه مهم تریــن پروژه هــای 
و   ۲ شــماره  برگــردان  گــن  وا احــداث  پروژه هــای  همچــون 
سیســتم انتقــال مــواد، احــداث مگامــدول B شــهید خــرازی 
اجــرای پروژه هــای توســعه و بهبــود انــرژی و ســیاالت، ارتقــای 
کوره هــای ۲، ۱، 7 و ۸، احــداث ماشــین ریخته گــری  ظرفیــت 

کــرد. شــماره ۵ و احــداث نوردگــرم شــهید خــرازی اشــاره 

آماده بــاش  و  هواشناســی  پی درپــی  هشــدارهای  از  بعــد 
مناطــق  در  بــارش زا  ســامانه ای  ورود  بــرای  اســتان   ۱4 در 
گذشــته  کشــور، ایــن ســامانه خوشــبختانه برخــاف  مختلــف 
در مناطــق مرکــزی و اصفهــان هــم پربــاران ظاهــر شــد تــا 

ــار،  ــال ها انتظ ــد از س ــان بع ــف جه ــره نص باالخ
اداره  رییــس  کنــد.  تجربــه  را  بارانــی  بهــاری 
و  گفــت  در  اصفهــان  اســتان  هواشناســی  کل 
گفــت: بــر  کیمیــای وطــن  گــوی اختصاصــی بــا 
گــذر  شــده،  انجــام  پیش بینی هــای  اســاس 
امــواج ناپایــدار نســبتا قــوی در آســمان اصفهــان 
بارش هــای بــرف، بــاران و تگــرگ را در مناطــق 

گذشــته،  ســاعت   ۲4 در  کــه  داشــت  همــراه  بــه  مختلــف 
بیشــترین بارش هــا در شهرســتان فریدونشــهر ۵۵ میلیمتــر و 
بوییــن میاندشــت ۵۰ میلیمتــر و چــادگان 4۵ میلیمتــر ثبــت 
بــاران ۱۳.۵  بــارش  شــد. همچنیــن شــهر اصفهــان شــاهد 
میلیمتــری بــود. مجیــد بیجنــدی بــا اشــاره بــه بــارش هــای 

کــرد علیرغــم اینکــه بارش هــای خوبی در اســتان  کیــد  اخیــر تا
کمبــود آب مواجــه هســتیم.  گرفتــه امــا همچنــان بــا  صــورت 
بیجنــدی از پیش بینــی مه شــدید صبحگاهــی در محورهای 
مواصاتــی اســتان خبــر داد و افــزود: بــه دنبــال ایــن بارش هــا، 
شــاهد آب گرفتگــی معابــر در مناطــق غربــی، 
جنوبــی و مرکــز و شــمال غــرب بودیــم.  مدیــر 
گفــت  همچنیــن  اصفهــان  هواشناســی  کل 
در  را  شــدید  بــاد  وزش  آینــده  روزهــای  طــی 
اســتان شــاهد خواهیــم بــود و از شــهروندان 
خواســت بــه توصیــه هــای مســئولین عمــل 
دنبــال  بــه  اســت  گفتنــی  کنند.همچنیــن 
 هشــدار ســازمان هواشناســی بــه بــارش شــدید بــاران و تگــرگ

وزش شــدید بــاد، بــارش بــرف و مــه غلیــظ در محورهــای 
کوهســتانی، امدادگــران و نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر 
جهــت ارایــه خدمــات بــه موقــع و مؤثــر در اســتان های تحــت 

کامــل هســتند. تأثیــر، در آماده بــاش 

بهره برداری از پروژه ماشین ریخته گری فوالد مبارکهوزش باد شدید در اصفهان طی روزهای آینده

ابالغ رای
ونده 94-880  شماره دادنامه 1288به تاریخ 94/12/22 مرجع رسیدگی:  کالسه پر
شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان آقای حسن قاسم پور نشانی: 
اصفهان، ولی عصر، کوچه حمام جنت، کوچه سراج الملک پ 92  خوانده: آقای 
وین، خ عباس آباد، کوچه طالقانی، پ 65  صادق شاکری به نشانی اصفهان، خ پر
2ـ غالمرضا حبیبی به نشانی مجهول المکان  خواسته: الزام به انتقال رسمی سند 
ونده به این شعبه و ثبت آن به  مقوم به پنجاه میلیون ریال گردشکار: پس از ارجاع پر
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا  در 
خصوص دعوی آقای حسن قاسم پور بطرفیت آقایان 1ـ صادق شاکری 2ـ غالمرضا 
و پراید صبا بشماره  در حبیبی به خواسته الزام به انتقال رسمی سند یکدستگاه خو
انتظامی 319 م 18 ایران 13 مقوم به پنجاه میلیون ریال با این توضیح که خوانده 
 90/8/15 مورخ  عادی  نامه  مبایعه  برابر  که  باشد  می  وی  در خو مالک  دوم  ردیف 
نامه  مبایعه  با  نیز  وی  که  ده  نمو اول  ردیف  خوانده  به  و  در خو واگذاری  به  اقدام 
مورخ 93/3/10 به خواهان انتقال داده است که علیرغم پرداخت کل ثمن هیچگونه 
ونده  اقدامی در جهت انتقال رسمی سند انجام نگرفته است، با عنایت به محتویات پر
و پاسخ استعالم واصله از راهور که موید مالکیت خوانده ردیف دوم می باشد و نظر 
به اینکه خواندگان با اطالع از جلسه دادرسی در شعبه حاضر نشده و دفاعی در 
مقابل اظهارات و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان ارائه نداده اند لذا دعوی خواهان 
را مقوم به صحت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به 
محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد و انتقال رسمی سند یک 
وی پراید شماره انتظامی 319 م 18 ایران 13در حق خواهان صادر و  در دستگاه خو
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 ر
وز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  در آن شعبه و 20 ر
اصفهان می باشد در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول نظر به 
وحه ندارد لذا به استناد بند ماده 845 قانون آیین  اینکه نامبرده سمتی در دعوی مطر
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد رای صادره ظرف مدت بیست 

وز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. ر
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  1185 / م الف

ابالغ رای
94/12/19  مرجع رسیدگی: شعبه  ونده: 941177 شماره دادنامه 2053   کالسه پر
سی و سوم شورای حل اختالف  خواهان: اکبر رستگار خو نشانی اصفهان ، خیابان 
آتشگاه، میدان بهار، کوچه شهید رسول هاشمی ، کوی معراج  خواندگان: 1ـ مصطفی 
وانی جوزدانی اصفهان خیابان هزار جریب  انصاری  مجهول المکان  2ـ ناصر شیر
وی درب دانشگاه مقابل پل هوایی کوچه چهارم، پالک 236 جنب جوجه کبابی  وبر ر
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی  ایرانی   گردشکار: پس از ارجاع پر
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
خواندگان  طرفیت  به  رستگارخو  اکبر  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
خوانده  الزام  خواسته  به  جوزدانی  وانی  شیر ناصر  2ـ  انصاری  مصطفی  1ـ  آقایان 
و  به میزان یکصد  انتقال  تنظیم سند رسمی  و  اول به حضور در دفترخانه  ردیف 
هشتاد سهم مشاع از دو هزار سهم مشاع از کل ششدانگ قطعه زمینپالک 405/1786 
بخش 16 ثبت اصفهان مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات نظر 
به اینکه مستند خواهان تصویر مصدق سند شماره 68988 78/7/18 دفترخانه 
اسناد رسمی بشماره 95 اصفهان مبنی بر تفویض وکالت در خصوص پالک ثبتی 
موضوع دعوی می باشد و نظر به اینکه وکالت تفویض اختیار به وکیل است و بیع 

د و خواهان هیچ گونه قرارداد یا وکیلی که حکایت از وقوع بیع یا  محسوب نمی شو
ده است هر چند حسب اختیارات مندرج در  د باشد ارائه ننمو هر گونه انتقال به خو
وحه  د را نیز داشته است. لذا شورا دعوی را به کیفیت مطر وکالتنامه حق انتقال به خو
قابل استماع ندانسته مستندًا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع 
وز پس از ابالغ قابل  دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست ر

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف 33 حوزه قضایی اصفهان  1192/ م الف

ابالغ رای
تاریخ 94/11/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سی و سه حقوقی شورای حل 
کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف 
ونده ختم رسیدگی را  941180 تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: سید رسول امامی به نشانی خ آتشگاه، 
وشگاه امامی  خوانده: محمد کثیری حبیب آبادی به نشانی  جنب خیابان وحدت، فر

مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک  
زند سید وهاب به  رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید رسول امامی فر
زند رضا به خواسته مطالبه وجه به میزان  طرفیت آقای محمد کثیری حبیب آبادی فر
بیست و پنج میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 514342 مورخ 94/9/12 
تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  چهارسوق  شعبه  ملی  بانک  عهده 
دن اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در  تادیه با عنایت به اصل تجریدی بو
اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص 
ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
د به نحوی  ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خو الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و  ده و دعوی مطر از انحاء قانونی ارائه ننمو
فوق  بنابرمراتب  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از  مبری  نیز  ابرازی  مستندات 
دن خواهان در دعوی  و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بو
و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و  خوانده  ناحیه  از  آن  صدور  و  وحه  مطر
مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر 
د/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان  به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و  دال
نظر به قاعده استصحاب دین و توجهًا به نظریه مشورتی اعضای محترم و مواد 
-210-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1224-1321-1286-1284-1258-  1257

211-214 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده واحده 
قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را 
به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ چهارصد و سی و پنج هزار ریال 435/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
دی دادخواست و اوراق دادخواست تصدیق منضمات  و )هزینه های دادرسی و ور
به دادخواست و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/ وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری 
رسید 94/9/12 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم  مستند دعوی از تاریخ های سر
خواهان  حق  در  د  شو می  تعیین  و  محاسبه  االجرا  حین  که  مرکزی  بانک  اعالمی 
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز از تاریخ انقضای  از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف مدت بیست ر
اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  واخواهی   مهلت 

می باشد.
قاضی شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان مریم هاشمی    1193/ م الف

ابالغ رای
العاده  فوق  وقت  در  تاریخ 94/11/28  تاریخ 94/11/29    به   2010 دادنامه:  شماره 
کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   14 شعبه  جلسه 
ونده کالسه 956/94 تحت نظر است قاضی شورا با توجه  ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان:  به محتویات پر
وین، ده متری فتح  پ 145  فتح اله سلطانی به نشانی اصفهان، خ زینبیه، کوچه پر
خوانده: سعید مرادی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ 14/000/000 
ریال بابت یک فقره چک و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه رای قاضی شورا در 
مرادی  سعید  آقای  طرفیت  به  علی  زند  فر سلطانی  اله  فتح  آقای  دعوی  خصوص 
زند رضا به خواسته مطالبه وجه چک به میزان چهارده میلیون ریال موجب یک  فر
فقره چک بخشی از آن به شماره 051018 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات 
دن اسناد تجاری/ دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بو

اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده اولیه 
به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ نشر آگهی در جلسه 
ده و دلیلی بر پرداخت دین  دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
وحه مصون  ده و دعوی مطر د به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننمو یا ابراء ذمه خو
از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده 
اند فلذا بنابرمراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه  دن خواهان در دعوی مطر بو
شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در 
د/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار  حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته  در ید خواهان دال
دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجهًا به نظریه مشورتی اعضای محترم 
شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257 -1286-1284-1258-
-194 مواد  و  تجارت   214-211-210-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1224-1321

آ د م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره  197-198-503-515-519-522 ق 
الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجتمع تشخیص 
را به پرداخت مبلغ چهارده  مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  و  دادخواست  اوراق  و  دادخواست  دی  و ور و 
دعوی  مستند  تجاری  اسناد/  وجوه  سند/  وجه  تادیه/  تاخیر  خسارت  پرداخت 
رسید 94/9/12 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک  از تاریخ های سر
می  محکوم  خواهان  حق  در  د  شو می  تعیین  و  محاسبه  االجرا  حین  که  مرکزی 
وز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه  نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
انقضای  تاریخ  از  وز  ر بیست  مدت  ظرف  سپس  و  شورا  همین  در  علیه  محکوم 
اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  واخواهی   مهلت 

می باشد.
قاضی شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان   1221/ م الف

ابالغ رای 
94/12/25 مرجع رسیدگی شعبه  ونده: 940931 شماره دادنامه: 2187   پر کالسه 
زند یداله نشانی اصفهان،  هشت شورای حل اختالف خواهان: محسن قنبری فر
تعاونی نهادهای انقالب خیابان مدرس قدیم مقابل پمپ بنزین خوانده: اکبر گیالنی 
زند رضا نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه چک شماره 997022 مورخ  فر

82/12/2 بانک تجارت به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و 
ونده و اخذ نظریه مشورتی  مطلق خسارات قانونی و دادرسی با عنایت به محتویات پر
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  
زند یداله  رای قاضی شورای حل اختالف درخصوص دعوی آقای محسن قنبری فر
زند رضا به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه  به طرفیت آقای اکبر گیالنی فر
چک به شماره ی 997022 مورخ 82/12/2 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
ونده و بقای اصول مستندات ید خواهان  خسارات قانونی، با توجه به محتویات پر
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  پرداخت توسط  و گواهی عدم 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
ده لذا  د ابراز و ارایه ننمو پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 450/000 ریال بابت هزینه 
رسید چک موصوف 82/12/2 تا تاریخ  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت  مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان  واخواهی ظرف بیست ر

 می باشد.
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان مریم هاشمی   1219 / م الف

ابالغ رای
شعبه  رسیدگی  مرجع   94/12/25 دادنامه: 2175   شماره  ونده: 940930  پر کالسه 
زند یداله نشانی اصفهان،  هشت شورای حل اختالف خواهان: محسن قنبری فر
تعاونی نهادهای انقالب خیابان مدرس قدیم مقابل پمپ بنزین خوانده: اکبر گیالنی 
زند رضا نشانی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه چک شماره 997021 مورخ  فر
82/11/2 بانک تجارت به مبلغ بیست میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
نظریه  اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادرسی  و  قانونی  خسارات  مطلق  و 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
قنبری  آقای محسن  رای قاضی شورای حل اختالف درخصوص دعوی  نماید.  
زند رضا به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000  زند یداله به طرفیت آقای اکبر گیالنی فر فر
به  تجارت  بانک  عهده  به   82/11/2 مورخ   997021 ی  شماره  به  چک  وجه  ریال 
اصول  بقای  و  ونده  پر محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
مستندات ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
د ابراز و  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خو
ده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد  ارایه ننمو
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 450/000 
رسید چک موصوف  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر
82/11/2 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد  غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان مریم هاشمی   1218 / م الف

حتما بخوانید!
بهره برداری از پروژه ماشین... شنبـــــه  28 فروردین ماه 41395

ـــمـــاره 131 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



کــن فرانســه     شــصت ونهمین جشــنواره فیلــم 
سرویس فرهنگی

سولماز پرویزی

کارگردانــان  از  بســیاری  حضــور  بــا  امســال 
سرشــناس جهــان، فضایــی متفــاوت و هیجان انگیــز خواهــد 
کــن از تاریــخ 11 مــی  داشــت. شــصت ونهمین جشــنواره فیلــم 
کارگــردان  میلــر«،  ج  »جــور حضــور  بــا  اردیبهشــت(   22(
اســترالیایی فیلــم »مکــس دیوانه: جــاده خشــم« در رأس هیئت 
داوران رقابتــی و بــا نمایــش فیلــم »کافــه سوســایتی« جدیدتریــن 
کــرد و تــا 22 مــی )دوم  کار خواهــد  اثــر »وودی آلــن« آغــاز بــه 

خرداد( ادامه خواهد داشت.
کن 2016 کمرنگ ایران در    حضور 

ــزادی  ــام به ــی بهن کارگردان ــه  ــی« ب ــم »وارونگ ــط فیل ــال فق امس
بــه عنــوان نماینــده ســینمای ایــران در بخــش رســمی »نوعــی 

ــت.  ــد رف ــرده خواه ــن روی پ ک ــم  ــنواره فیل ــگاه« در جش ن
ســحر دولتشــاهی، علــی مصفــا، ســتاره پســیانی، رؤیــا جاویدنیــا 
حســینی  ســتاره  و  یزدان بخــش  شــیرین  آقاخانــی،  علیرضــا 
کریمــی، بازیگــران ایــن  پیــام یزدانــی، مجتبــی نم نبــات، عبــاد 

فیلــم ســینمایی هســتند. وارونگــی داســتان عشــقی قدیمــی 
اســت. ســهیل پــس از چندیــن ســال، نشــانی نیلوفــر را پیــدا 
گذشــته  ــه در  ک ــا  ــه ســراغش آمــده اســت. رابطــه  آن ه ــرده و ب ک
اســت.  دوبــاره  شــکل گیری  درآســتانه  حــاال  مانــده،  کام  نــا
هــر چنــد ایــران امســال در بخــش رقابتــی، هیــچ نماینــده ای 
گرفتــه و از طــرف  نــدارد، امــا حضــور ایــن فیلــم را بــه فــال نیــک 
موفقیــت آرزوی  فیلــم  ایــن  بــرای  وطــن  کیمیــای   روزنامــه 

 داریم.
  بخش رقابتی

کــن لیســتی هیجان انگیــز  »پی یــر لســکیور«، رییــس جشــنواره 
کــه هــر  کــرد  از فیلم هــای بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره ارایــه 
سینمادوســتی را ســر ذوق مــی آورد. نگاهــی بــه ایــن فهرســت 

ــد. کنی ــاوت  ــان قض ــید و خودت ــته باش داش
کارگردانــی »مــارن اده« )آلمــان( - »جولیتــا«  »تونــی اردمــن« بــه 
ــی«  ــز آمریکای ــپانیا( - »عزی ــادوار« )اس ــدرو آلم ــی »پ کارگردان ــه  ب
کارگردانــی »آنــدرا آرنولــد« )انگلیــس( - »زن ناشــناخته« بــه  بــه 
کارگردانــی »بــرادران داردن« )بلژیــک( - »خریــدار شــخصی« 
ــان  ــا پای ــایاس« )فرانســه( - »ایــن تنه ــور آس ــی »الی کارگردان ــه  ب
کارگردانــی »خاویــر دوالن« )کانــادا( - »خلیــج  جهــان اســت« بــه 
سســت« بــه کارگردانــی »برونــو دومونــت« )فرانســه( - »پترســن« 
 »Rester Vertical« - )بــه کارگردانــی »جیم جارمــوش« )آمریــکا

بــه  کواریــس«  کارگردانــی »آلــن جیــرادی« )فرانســه( - »آ بــه 
»ســنگ های   - )برزیــل(  فیلهــو«  مندونســا  »کلبــر  کارگردانــی 
گارســیا« )فرانســه( - »مــن، دنیــل  کارگردانــی »نیکــول  بــد« بــه 
کارگردانــی »کــن لــوچ« )انگلیــس( - »ُرزای مــن«  بلیــک« بــه 
»لیسانســه«   - )فیلیپیــن(  منــدوزا«  »برلیانــت  کارگردانــی  بــه 
»دوســت   - )رومانــی(  مونگیــو«  »کریســتین  کارگردانــی  بــه 
 »Agassi« - )کارگردانــی »جــف نیکولــز« )آمریــکا داشــتن« بــه 
کارگردانــی »پــارک چــان-ووک« )کــره جنوبــی( - »آخریــن  بــه 
کارگردانــی »شــون پــن« )آمریــکا( - »ســیرنوادا« بــه  چهــره« بــه 
کارگردانــی »کریــس پویــو« )رومانــی( - »الــه« بــه کارگردانــی »پــل 
کارگردانــی »نیــکالس  برهــوون« )هلنــد( - »شــیطان نئــون« بــه 

وندینــگ رفیــل« )دانمــارک(.
  بخش غیررقابتی

کارگردانــی  بــه   »BFG« فیلــم   4 نیــز  غیررقابتــی  بخــش  در 
»اســتیون اســپیلبرگ« - »Goksung« بــه کارگردانــی »نــا هونــگ 
 - فاســتر«  »جــوی  کارگردانــی  بــه  مانســتر«  »مانــی   - جیــن« 
کارگردانــی »شــین بلیک«، جلــوه ای دیگر  »آدم هــای خــوب« بــه 

بــه ایــن جشــنواره قدیمــی خواهنــد بخشــید.
  بخش های دیگر

ج از بخــش مســابقه امســال بــه  کــه خــار از فیلم هــای مهمــی 
نمایــش درخواهنــد آمــد، می تــوان بــه مســتند »بــه مــن خطــر 

کــه موضــوع مســتند  کــرد  بــده« ســاخته جیــم جارمــوش اشــاره 
ــت.  ــاپ اس ــی پ ــاره ایگ درب

کارگردانــی آلبــرت ســرا  »آخریــن روزهــای لویــی چهاردهــم« بــه 
کــه از دیگــر فیلم هــای مهــم  در بخــش نمایــش ویــژه قــرار دارد 

ج از مســابقه اســت. بخــش خــار
  فرهادی هنوز شانس دارد

نشــریه  بــا  گفت وگویــی  در  کــن  مدیــر جشــنواره  فرمــو  تیــری 
گفــت: هنــوز فیلــم اصغــر فرهــادی را ندیده انــد و بــه  ورایتــی 
زودی آن را خواهنــد دیــد و هنــوز امــکان اضافــه کــردن ســه فیلم 
دو فیلــم بــه بخــش مســابقه و یــک فیلــم بــه نوعی نگاه هســت. 
همچنیــن هنــوز دو بخــش جنبــی هفتــه منتقــدان و پانــزده 
فروردیــن   31 و   30 روز  در  تــا  مانده انــد  هــم  کارگردان هــا  روز 
کننــد. پــس می توانیــم امیــدوار باشــیم  فیلم هــای خــود را اعــالم 
کــه هنــوز شــانس حضــور فیلم هــای ایرانــی بیشــتر در جشــنواره 

کــن 2016 وجــود دارد.

»وارونگی« از ایران به جشنواره کن رسید

کن2016،جشنوارهشگفتیها

حکمــت  ثریــا  شــرایط  از  تأســف  ابــراز  بــا  درخشــنده  پــوران 
آدم هــای  کــرد:  کیــد  تا زندگــی اش  ســال های  آخریــن  در 
فیلمســاز  ایــن  را دریابیــم!  زیــر پوســت شــهر  فراموش شــده 
از  تعــدادی  معیشــتی  شــرایط  از  فــراوان  تأســف  ابــراز  بــا 
گذشــته از دنیــا  کــه هفتــه  هنرمنــدان از جملــه ثریــا حکمــت 
کــه در ســینمای ایــن  رفــت، افــزود: بــه هــر حــال هنرمندانــی 

تعریــف  جایگاهــی  خــود  بــرای  و  کار  مملکــت 
کرده انــد، بایــد از امکاناتــی ماننــد بیمــه و مســکن 
برخــوردار باشــند. وی یــادآور شــد: زنده یــاد ثریــا 
حکمــت هیــچ امکاناتــی نداشــت؛ او حتــی مدتــی 
کنــد تــا اینکــه  ج از خانــه زندگــی  می خواســت خــار
کمــک بعضــی از دوســتان، برایــش امکانــات و  بــا 
فضایــی ایجــاد شــد؛ امــا بایــد بــرای بیمه و مســکن 

هنرمنــدان فکــری اساســی بشــود. وظیفــه مــا ایــن نیســت 
کــه اســم و رســمی دارنــد؛ بلکــه  کنیــم  کســانی توجــه  فقــط بــه 
کــه بــه فراموش شــدگان توجــه  وظیفــه انســانی ایــن اســت 
کنیــم و مــن امیــدوارم ایــن اتفــاق بــرای هنرمنــدان مــا بیفتــد. 

کارگــردان فیلــم »هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد« اضافــه 
ــواری  ــا دش ــه ب ک ــتند  ــادی هس ــدان زی ــا هنرمن ــراف م ــرد: اط ک
فیلمــش  بابــت  کــه  هســت  فیلمســازی  می گذراننــد؛  روزگار 
کار او را بــه ناراحتــی  بدهــکار اســت و همیــن فکــر و خیال هــا، 
ــرو را  ــا آب کشــاند. بســیاری از هنرمنــدان ب قلبــی و بیمارســتان 
کــه بــه آهســتگی  در همیــن مراســم های ترحیــم می بینیــم 
امــا  از مشکالتشــان می گوینــد؛  و درگوشــی 
تــا  اجــازه نمی دهــد  آبرویشــان  و  موقعیــت 
درخشــنده  کننــد.  ح  مطــر را  مسایلشــان 
کــه  وظیفــه ای  مهم تریــن  کــرد:   کیــد  تا
کنیــم،  فکــر  آن  بــه  بایــد  قوانینمــان  در 
هنرمنــدان  بــرای  بیمــه  و  مســکن  ایجــاد 
از  یکــی  گــر  ا داشــت  ایــرادی  چــه  اســت. 
همیــن خانه هــای مســکن مهــر را بــه ثریــا حکمــت تقدیــم 
کار  کــه در جوانــی خــود ســال ها  می کردنــد؟! او هنرمنــدی بــود 
ــک  ــه او ی ــر اینک ــه مهم ت ــود و از هم ــیده ب کش ــت  ــرده و زحم ک
خانــم بــود و بایــد شــرایط ویــژه ای را برایــش فراهــم می کردنــد.

آدم های فراموش شده زیر پوست شهر را دریابیم

گردان  کــه در نی نــوازی از شــا مهــران قاضــی، هنرمنــد جوانــی 
ــود، پــس از دو ســال  کســایی ب بنــام و معــروف اســتاد حســن 
کــردن بــا بیمــاری ســرطان، صبــح روز  دســت و پنجــه نــرم 

گفــت.  )جمعــه( دار فانــی را وداع 
اســتاد  مرحــوم  نــوه  قاضــی،  مهــران  ایمنــا،  گــزارش  بــه 

شــعر  بنــام  هنرمنــدان  از  قاضــی،  باباعبــاس 
گرد اســتاد حســین  و موســیقی اصفهــان و شــا
بــود.  اصفهــان  ســبک  پیشکســوت  یــاوری، 
ایــن هنرمنــد جــوان فعالیــت هنــری خــود را در 
عرصــه موســیقی از ســال 1367 نــزد اســاتیدی 
ــژاد،  کیانی ن ــی  چــون حســن ناهیــد، محمدعل
کــرد. وی  کســایی آغــاز  جــالل قاضــی و اســتاد 

کــه مرحــوم اســتاد حســن  در نی نــوازی تــا جایــی موفــق بــود 
کســایی در محافــل مختلــف، از مهــران قاضــی بــه عنــوان 
گردان ممتــاز خــود یاد می کرد. کســب مقــام اول در  یکــی از شــا
مــدارس اســتان اصفهــان در رشــته آهنگســازی و تک نــوازی 

نــی، دو ســال متوالــی بــه عنــوان نوازنــده برتــر در جشــنواره 
کشــور، نفــر برتــر جشــنواره موســیقی اســتان  موســیقی جــوان 
گــروه   اصفهــان در رشــته آهنگســازی نوازنــده نــی و مدیریــت 
اصفهــان  نماینــده  گــروه  انتخــاب  جشــنواره ها  برتــر  گــروه 
بــرای شــرکت در جشــنواره های ســازهای بــادی جهــان در 
گــروه موســیقی ســماع  چیــن بــوده، مقــام اول 
المللــی موســیقی فولکلــور  بیــن  در جشــنواره 
جهــان در ترکمنســتان در دو ســال پیاپــی و 
شــرکت در جشــنواره و نمایشــگاه بین المللــی 
کــش از افتخــارات ایــن  در هفتــه فرهنگــی مرا

هنرمنــد اصفهانــی اســت.
 مهــران قاضــی پــس از دو ســال درگیــری بــا 
بیمــاری ســرطان، باالخــره ســحرگاه صبــح روز جمعــه، 27 
ــح  ــن صب ــتافت و در ای ــق ش ــدار ح ــه دی ــاه 1394 ب فروردین م
کســایی حســن  مرحومــش،  اســتاد  بــه  بهــاری،  و   بارانــی 

 سالم گفت.

مهران قاضی، هنرمند جوان اصفهانی درگذشت
حرف و نقل

- در آســتانه فرارســیدن اردیبهشــت ماه و »روز ســعدی« 
میوه هــای  اینکــه  بــر  مبنــی  شــده،  منتشــر  خبرهایــی 
بهارنارنــج در محوطــه آرامــگاه ســعدی و آرامــگاه حافــظ 
ایــن  متولیــان  هرچنــد  شــده اند.  برداشــت  و  فروختــه 
این بــاره  در  دیگــری  توضیــح  فرهنگــی  مکان هــای 

دارنــد.
- اولیــن برنامــه »نقــد تئاتــر« در ســال ۹۵ بــا تغییراتــی از 
جملــه اضافــه شــدن بخــش »کتــاب هفتــه« و همچنیــن 
ســیما  چهــار  شــبکه  از  فروردیــن   ۲۸ دکــور  در  تغییــر 

پخــش خواهــد شــد.
وزارت  کارودانــش  آموزش هــای  دفتــر  کل  مدیــر   -
آمــوزش و پــرورش، بــا بیــان اینکــه هیــچ رشــته ای را 
گفــت: جــای نگرانــی بــرای حــذف  حــذف نمی کنیــم، 

نــدارد. وجــود  نقاشــی  رشــته 
کــه در زیرشــیروانی  ــد نقاشــی ای  کارشناســان معتقدن  -
بــه  متعلــق  شــده،  پیــدا  فرانســه  جنــوب  در  خانــه ای 

ایتالیاســت. قــرن شــانزدهم  نقــاش  کاراواجــو، 
دلهــره آور  و  پرحادثــه  فیلــم  بــا  کاســتنر  کویــن   -

اســت. بازگشــته  ســینما  بــه  »جنایتــکار« 
در  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  جنتــی،  علــی   -
حاشــیه بازدیــد از اجــرای نمایــش »بــازار عاشــقان« بیــان 
کــه امســال بــه معاونــت هنــری دســتور داده اســت  کــرد 
ــر اختصــاص دهنــد. ــه تئات ــر را ب ــار هن ــا بیشــترین اعتب ت
کارگــردان تئاتــر بــا اشــاره بــه برپایــی  - هومــن بنایــی، 
ــه  ــه ب ک کارگاه بازیگــری »پیچیدگــی حضــور در لحظــه« 
کــرد  تربیــت بازیگــر و تولیــد تئاتــر می پــردازد، عنــوان 
وجــود  کاســبکارانه  هزینه تراشــی های  کارگاه  ایــن  در 

نــدارد.
- امیرعلــی نبویــان، برنــده فینــال »لــب آهنــگ« دربــاره 
ــد  کن ــه  ــم تجرب ــی را ه ــت خوانندگ ــن اس ــا ممک ــه آی اینک

کــه قصــد ورود بــه ایــن عرصــه را نــدارد. کــرد  کیــد  تا
بعضــی  ترجمــه   دربــاره   حاشــیه هایی  بــروز  پــی  در   -
کــه در اصــل بــه فارســی نوشــته  از آثــار عتیــق رحیمــی 
کارگــردان افغانســتانی مقیــم  شــده اند، ایــن نویســنده و 
اروپــا، در یادداشــتی، موضــع مخالــف خــود را بــا ایــن 

کــرده اســت. اقــدام اعــالم 
اســت  معتقــد  طنزپــرداز  و  شــاعر  امینــی،  اســماعیل   -
کتــاب در ایــن نکتــه اســت  کارکــرد نمایشــگاه  مهم تریــن 
بــه  را  صاحب نظــران  و  مســئوالن  جامعــه،  توجــه  کــه 

کتــاب جلــب می کنــد.
کتاب هایــی  ــا  کاوه میرعباســی، مترجــم و نویســنده ب  -
کتــاب تهــران می آیــد. از مارکــز و بورخــس بــه نمایشــگاه 

سخن روز

تجلیل از هنرمند پیشکسوت 
گره چینی اصفهان

تجلیــل  بــا  خــالق  شــهر  سپاســگزاری  آییــن  هشــتمین 
از ســازنده درب هــای حــرم امــام حســین)ع( بــا حضــور 
شــهردار اصفهــان تجلیــل شــد. اســتاد محمــد قضــاوی 
ســالن  در  مراســمی  در  اصفهانــی  باســابقه  گره چیــن 
ایــن  در  شــد.  تجلیــل  مرکــزی،  کتابخانــه  اجتماعــات 
کــه بــا همــت مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری  مراســم 
اصفهــان برگــزار شــد، بــه ایــن هنرمنــد لــوح تقدیــر منقــش 
بــه آرم یونســکو توســط شــهردار اصفهــان اهدا شــد. اســتاد 
گره چینــی  بــوده و هنــر  محمــد قضــاوی، متولــد 1324 
ســه نســل متوالــی بــه صــورت نسل اندرنســل در خانــواده 
کــه پــدر و پدربــزرگ خــود  ایشــان انتقــال یافتــه اســت. وی 
گره چینــی دیــده، ســه فرزنــد پســر خــود را نیــز  کارگاه  را در 
آمــوزش داده تــا داعیــه ایــن هنــر در اصفهــان زنــده بمانــد.

به فرش قرمزها اهمیت ندهید
علــی نصیریــان در مراســم بزرگداشــتش در جشــنواره  فیلــم 
گفــت: هنرمنــدان جــوان، بــه فــرش قرمزهــا  کوتــاه »ســما« 
کــه ایــن مــوارد تزییــن ســفره هنــر  اهمیــت ندهیــد؛ چــرا 
اســت؛ امــا آنچــه اهمیــت دارد خــود هنــر و البتــه خالقیــت 

اســت.
 اســتاد نصیریــان در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری دومیــن 
ــی شــگفت زده  گفــت: خیل ــاه »ســما«  کوت ــم  جشــنواره فیل
ایــن  مشــتاق  جوانــان  از  عــده ای  دیــدم  وقتــی  شــدم، 
کار  مــا  کــه  دوره ای  می کننــد.  برگــزار  را  جشــنواره 
می کردیــم خیلــی تنهــا و غریــب بودیــم و بــازوی حمایتــی 
نداشــتیم؛ امــا خوشــحالم ایــن همــه انــرژی جــوان دور 

کار می کننــد. و  هــم جمــع شــدند 

کبر رادی، پیگیر چیست؟ بنیاد ا
نــام موسســه  بــه  کــه مجــوز فعالیــت  کبــر رادی  ا بنیــاد 
ــه دنبــال  گرفتــه، ب کبــر رادی را  فرهنگی-هنــری اســتاد ا
بــه  نمایشــنامه نویس  ایــن  آثــار  تمــام  انتشــار  و  ترجمــه 
زبــان انگلیســی اســت. بهــزاد صدیقــی، مدیــر اجرایــی و 
کبــر رادی پــس  کــرد: بنیــاد ا ســخنگوی ایــن بنیــاد بیــان 
گذشــته توانســت  از هفــت ســال فعالیــت، بهمن مــاه ســال 
مجــوز فعالیــت بــه عنــوان یــک موسســه فرهنگی-هنــری 
کــه اداره ثبــت  کنــد و متأســفانه از آنجایــی  را دریافــت 
کلمــه بنیــاد مخالفــت داشــت، نتوانســتیم  شــرکت ها بــا 
کنیــم. البتــه آن هــا  آن را در عنــوان ایــن مجموعــه حفــظ 
بــا اســم رادی هــم مشــکل داشــتند؛ ولــی در نهایــت بــا 
توانســتیم موسســه  انجــام دادیــم،  کــه  پیگیری هایــی 
ــانیم  ــت برس ــه ثب ــر رادی را ب کب ــتاد ا ــری اس فرهنگی-هن
ــه  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. او ب ــش را بگیری ــوز فعالیت و مج
همــراه حمیــده بانــو عنقــا و آرش رادی، اعضــای هیئــت 
گفــت:  می دهنــد،  تشــکیل  را  موسســه  ایــن  موســس 
قــرار بــود اعضــای هیئــت مدیــره هــم بــه عنــوان هیئــت 
انجــام  بــه  ســریع تر  بــرای  امــا  شــوند،  ح  مطــر موســس 
ــا ایــن  کردیــم. ب کارهــا فقــط ســه نفــر را معرفــی  رســاندن 
کوپــال، هادی  حــال، عــالوه بــر مــا ســه نفــر دکتــر عطــاءاهلل 
فریندخــت  دکتــر  )بــازرس(،  کرمــی  شــهرام  مرزبــان، 
زاهــدی، فرامــرز طالبــی و محمدامیــر یاراحمــدی از دیگــر 

اعضــای هیئــت مدیــره هســتند.

فیلمساز مشهور هنگ کنگی 
در راه فجر

مهمــان  هنگ کنــگ  اهــل  فیلمســاز  موفق تریــن 
ــی  ــی آموزش کارگاه ــت و  ــر اس ــم فج ــی فیل ــنواره جهان جش
می تــوان  را   )Andrew Lau( الو  انــدرو  می کنــد.  برگــزار 
کــه  کــرد  قلمــداد  هنگ کنگــی  فیلمســاز  موفق تریــن 
بــه  فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  دعــوت  بــه  او  حــال 
کاخ  کارگاه در  تهــران می آیــد و عــالوه بــر برگــزاری یــک 
جمــع  در  و  تئاتــر  و  ســینما  دانشــکده  در  جشــنواره، 
کــرد. الو، فعالیــت هنــری  دانشــجویان ســخنرانی خواهــد 
خــود را در دهــه ۸۰ میــالدی بــا فیلمبــرداری فیلم هــای 
کار وای شــروع و ســبک  کارگردانــان مهمــی نظیــر وونــگ 
کــرد. او جوایــزی نظیــر  خاصــی از فیلمبــرداری را ابــداع 
و  هنگ کنــگ  فیلــم  جشــنواره  از  فیلمبــرداری  بهتریــن 
اوایــل دهــه  کــرده اســت. در  را دریافــت  اســب طالیــی 
ــار  کارگردانــی و موفــق بــه خلــق آث ۹۰ انــدرو، وارد دنیــای 
کــه  موفــق و مهمــی نظیــر ســه گانه Infernal Affairs شــد 
در ســال ۲۰۰۶ مارتیــن اسکورســیزی آن را در قالــب فیلــم 
بــه  موفــق  کــه  کــرد  بازســازی  »رفتــگان«   ))Departed

کارگردانــی شــد. اســکار بهتریــن  دریافــت 

شنبه ای که گذشت
مونــا زنــدی، ایــن روزهــا منتظــر پروانــه ســاخت »شــنبه ای 
گذشــت« اســت تــا بــه زودی ســاخت دومیــن فیلــم  کــه 
ســینمایی خــود را بــه تهیه کنندگــی علیرضــا شــجاع نوری 

کنــد. آغــاز 
ایــران، ۱۱ ســال  کارگــردان زن ســینمای  زنــدی،   مونــا 
جمعــه«  »عصــر  خــود  ســینمایی  فیلــم  اولیــن  پیــش 
مهــرداد  و  توســیلی  هانیــه  نونهالــی،  رؤیــا  بــازی  بــا  را 
کــه ایــن فیلــم در بیســت و چهارمیــن  صدیقیــان ســاخت 
شــد  روبــه رو  زیــاد  اســتقبال  بــا  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
مختلــف  بخش هــای  از  غ  ســیمر  ۹ دریافــت  نامــزد  و 
فیلــم  ایــن  بــرای  همچنیــن  زنــدی  شــد.  جشــنواره 
ســودای  بخــش  داوران  هیئــت  ویــژه  جایــزه  توانســت 
غ جشــنواره فجــر و بهتریــن فیلــم اول را از آن خــود   ســیمر

کند. 
حــال مونــا زنــدی قصــد دارد دومیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
کــه  بســازد  گذشــت«  کــه  »شــنبه ای  نــام  بــا  را  خــود 
فیلمنامــه آن توســط زنــدی و نغمــه ثمینــی بــه نــگارش 

درآمــده اســت.
کــه  کنــار نمایشــنامه های مختلفــی   از نغمــه ثمینــی در 
کنــون مجموعــه  کنــون بــه اجــرا در آمــده اســت، هــم ا تــا 
نمایــش خانگــی موفــق »شــهرزاد« بــه نویســندگی او در 

ــت. ــده اس ــه ش ــازار ارای ب

اخبار کوتاه
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کتابخوانی پیام دهکردی پیشنهاد 

ســرمایه گذار ســریال »شــهرزاد« بــا اشــاره بــه فعالیت هــای اتــاق بازرگانی بیــان کرد که 
مســئوالن ایــن واحــد، باید به ســمت عرضه و فروش محصوالت هنــری بروند و باید 
از اهــدای آثــار هنــری دســت کشــید. ســیدمحمدهادی رضــوی، ســرمایه گذار ســریال 
کــه می توانــد بــه عنــوان یکــی از محصــوالت  »شــهرزاد« بــا اشــاره بــه ایــن مجموعــه 
هنرِی صادراتی ایران محسوب شود، گفت: من چندی پیش، انتقادی را به اتاق 
ح کــردم و آن، اینکــه ســریال »شــهرزاد« می توانــد به جــای محصوالت  بازرگانــی مطــر
کنــش بــه اهــدای محصــوالت  گاز و... صــادر شــود. وی در وا صنعتــی مثــل نفــت، 
کــه بــه ایــران می آینــد  هنــری همچــون تابلوهــای نقاشــی بــه هیئت هــای خارجــی 
ــار  کــه در زمینــه فــروش آث کــرد: ایــن، یکــی از وظایــف اتــاق بازرگانــی اســت  عنــوان 
ایرانــی اقــدام کنــد. تــا کــی قــرار اســت هنــر خــود را بــه دیگــر کشــورها اهــدا کنیــم؛ بایــد 

ایــن آثــار را بفروشــیم تــا قــدرش را بداننــد. 
ســرمایه گذار ســریال »شــهرزاد« بــا اشــاره بــه اینکــه می تــوان از امتیــاز محصــوالت 
کشــورهای جهــان  کــه همــه  کاری اســت  کــرد: ایــن  کــرد، اظهــار  هنــری اســتفاده 
انجــام می دهنــد. مجموعه هایــی مثــل »جومونــگ« را بــه همیــن شــکل بــه ایــران 
فروختنــد یــا هنــد، فیلم هــا و ســریال های خــود را از ایــن طریــق بــه فــروش می رســاند 
کــرده اســت. رضــوی همچنیــن بــا اشــاره  و صنعــت بالیــوود را در همــه جهــان عرضــه 
ــا تأمیــن نیســتند و عــده ای  ــرد: هنرمنــدان م ک ــا حکمــت عنــوان  ــه درگذشــت ثری ب
کــه شــخصی  کــه چــرا یــک هنرمنــد دســتمزد بــاال می گیــرد، امــا زمانــی  ناراحتنــد 
کســی  مثــل ثریــا حکمــت دوره بازیگــری اش بــه پایــان می رســد و اوضــاع بــدی دارد، 

کنــد. کمــک  کــه بــه او  نیســت 
کــرد: زمــان مفــت فروشــی محصــوالت هنــری بــه دنیــا بــه پایــان رســیده   وی اضافــه 

اســت و عــده ای بایــد بــه جــای نگرانــی از شــرایط مســاعد مالــی هنرمنــدان از اینکــه 
آن هــا در فقــر هســتند، خجالــت بکشــند.

 ایــن ســرمایه گذار بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای ســریال »شــهرزاد« بــرای مخاطبــان 
کــرد: مــن ســفرهای زیــادی بــه کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی  دیگــر کشــورها بیــان 
ج، دربــاره »شــهرزاد« حــرف  کــه بســیاری از ایرانیــان مقیــم خــار دارم و می بینــم 
یوتیــوب  در  را  »شــهرزاد«  افــراد  ایــن  از  بســیاری  می پرســند.  ســوال  و  می زننــد 
کــه چگونــه می تواننــد هزینــه ســریال را   دیــده بودنــد و از مــن ســوال می کردنــد 

پرداخت کنند. 
کشــورهای عربــی بــرای فــروش  کــره بــا مشــتریان بعضــی از  وی در پایــان از مذا
کــرد: در ترکیــه و بعضــی از کشــورهای عربــی بعضــی  »شــهرزاد« ســخن گفــت و اعــالم 
از شــرکت ها، خواهــان خریــد ایــن ســریال بودنــد و بــه زودی زمینه هایــی بــرای 
کــه مــا داشــتیم، دیدیــم  دوبلــه ایــن ســریال فراهــم خواهــد شــد. حتــی بــا مطالعاتــی 
کشــورهای عربــی، دوبلورهــای ســوری بهتــر هســتند و احتمــاال از آن هــا  در حــوزه 

کمــک بگیریــم.

کارگــردان: امیر عزیزی
نویســنده: امیر عزیزی

جواهریــان  نــگار  فراهانــی،  نازنیــن  آهنگرانــی،  پــگاه  بازیگــران: 
کریمــی، طاهــره زندیــان، ســاناز عزیــزی، ســهی بانو ذوالقــدر  بابــک 

قاضی زاهــدی وحیــد 
خالصه داســتان فیلم:

مشــکل  دچــار  خانه شــان  جابه جایــی  بــا  همزمــان  خانــواده ای 
می ریــزد. هــم  بــه  خانــه  آن  بنیــان  کل  کــه  می شــوند 

کارنامــه  اولیــن فیلــم امیرعزیــزی متاســفانه فیلــم بــدی اســت؛ امــا 
کارنامــه  ــار اســت. او در  کارگــردان حقیقتــا پرب وی در مقــام دســتیار 
کیانــوش عیــاری و رخشــان  ســینمایی اش پیــش از ایــن، دســتیاری 
از  نتوانســته  خــودش  فیلــم  اولیــن  در  امــا  داشــته؛  را  بنی اعتمــاد 
کنــد. هرچــه باشــد هــم عیــاری و هــم  ســینمای داســتان گو اســتفاده 
تثبیــت  کارگردانانــی  و  قصه گــو  ســینمای  بــه  متعلــق  بنی اعتمــاد 

شــده در ایــن امــر هســتند.
نمی دهــد.  ج  خــر بــه  ابتــکاری  هیــچ  عزیــزی  نیــز  فنــی  منظــر  از   
در  گر  تماشــا نیســت.  هــم  نیم بنــد  تلویزیونــی  کار  یــک  »موقــت« 
در  کلــت  یــک  می شــود.  روبــه رو  بحــران  یــک  بــا  اول  دقیقــه  ده 
می توانــد  باشــد؛  خــوب  شــروع  یــک  می توانــد  ایــن  اتفاقــا  خانــه! 
ــزی در  ــا عزی ــد؛ ام کن ــد  ــه تولی ــن قضی ــا ای ــط ب ــتانک هایی مرتب داس

ادامــه در روایــت فیلــم درمانــده اســت.

زمان مفت فروشی محصوالت هنری سرآمده است

 دوبله عربی »شهرزاد«، به زودی
معرفی فیلم:

موقت

عشق و تنهایی

خرده ریز خاطره ها 
و شعرهای خاورمیانه

یوزپلنگانی که با من 
دویده اند

بازیگری

بازیگری به شیوه متد

کریشنا مورتی

حافظ موسوی

بیژن نجدی

میخائیل چخوف
ترجمه کیاسا ناظران

لی استراسبرگ
ترجمه مهدی ارجمند

ز 86 ساله شد محمدعلی کشاور
یگــر پیشکســوت، 86 ســاله شــد. گفتنــی اســت در جشــن »شــب کارگــردان« کــه اردیبهشــت ماه  ز، باز اســتاد محمدعلــی کشــاور
ز و  ــرای محمدعلــی کشــاور ــر برگــزار خواهــد شــد، ب ــه تئات ــان خان ــه هنرمنــدان ایــران توســط کانــون کارگردان ی در خان  ســال جــار

رگداشت برگزار خواهد شد. ولی اهلل شیر اندامی بز

در قاب تصویر

همکاری دوباره عرب نیا و میرباقری
تلویزیونــی  مجموعــه  از  پــس  عرب نیــا  فریبــرز 
»مختارنامــه« بــرای دومین بــار بــا داوود میرباقــری در 
بــه  عرب نیــا  فریبــرز  می کنــد.  همــکاری  »ماه تی تــی« 
تازگــی بــه عنــوان یکــی از بازیگــران اصلــی مجموعــه 
»ماه تی تــی« انتخــاب شــده اســت. او این بــار قــرار اســت 
کار  در نقــش ســردار ایرانــی »چمــروش« در تازه تریــن 
داوود میرباقــری جلــوی دوربیــن بــرود. عرب نیــا پیــش 
از ایــن در مجموعــه »مختارنامــه«، یکــی از آثار شــاخص 
داوود میــر باقــری در نقــش مختــار ثقفــی بــه ایفــای 
نقــش پرداخــت. مجموعــه »ماه تی تــی« بــه نویســندگی 
کارگردانــی داوود میرباقــری و تهیه کنندگــی مهــران  و 
برومنــد قــرار اســت بهــار امســال جلــوی دوربیــن بــرود. 
ایــن  دوربیــن  پشــت  عوامــل  و  بازیگــران  انتخــاب 
ــای  ــی« فض مجموعــه همچنــان ادامــه دارد. »ماه تی ت
کارهــای قبلــی میرباقــری دارد و  متفاوتــی نســبت بــه 
تجربــه تــازه ای بــرای او محســوب می شــود. میرباقــری 
بــه ســراغ  اولین بــار  بــرای  ایــن ســریال قصــد دارد  در 
کــه البتــه ایــن قصــه  تاریــخ چنــد هــزار ســاله ایــران بــرود 
تلفیقــی بــا فضــای معاصــر دارد. ایــن ســومین همــکاری 
ســریال هایی  از  پــس  برومنــد  مهــران  بــا  میرباقــری 
ــال  ــت. س ــال« اس ــدون ط ــاهگوش« و »دن ــون »ش همچ
خانگــی  نمایــش  مجموعــه  کارگــردان  ایــن  گذشــته 

کــرد. »دنــدون طــال« را بــه بــازار عرضــه 

امیدها و خوشحالی های 
آتیال پسیانی

آتیــال پســیانی بــا ابــراز خرســندی از راه انــدازی چندیــن 
گفــت: جــای خوشــحالی اســت  ســالن جدیــد در تئاتــر 
کــه ایــن ســالن ها بــه پاتــوق جوانــان تبدیــل و باعــث 
شــده جوانــان مــا بــه جــای پرســه زدن های بی هــدف در 
ــرد هــم آینــد. ایــن  گ خیابان هــا، در مکان هــای هنــری 
هنرمنــد تئاتــر و ســینما دربــاره فعالیت هــای تــازه اش 
کنــار اجــرای نمایــش  افــزود: امیــدوارم امســال بتوانــم در 
»دیابولیــک: رومئــو و ژولیــت«، بخــش ســوم ســه گانه 
کا« و »مخمــل آبــی« را بــا نــام »هــر وقت جودی  »تیکی تــا
کمــی می میــره« بــه صحنــه ببــرم.  گارلنــد می خونــه یــه 
گفتــه او، نــام ایــن نمایــش برگرفتــه از جملــه مشــهور  بــه 
گارلند، بازیگــر و خواننده  فرانــک ســیناترا درباره جــودی 
انگلیســی اســت. ســیناترا معتقــد بــود او آنچنــان بــا تمــام 
کمــی  گویــی  کــه بعــد از هــر اجــرا،  وجــودش می خوانــد 
بــه مــرگ نزدیک تــر می شــود. پســیانی همچنیــن اظهــار 
کــه امســال بتوانــد نمایــش »وضعیــت  کــرد  امیــدواری 
صفــر« را کــه پیــش از ایــن در هفتــه فرهنگــی لهســتان 
و نیــز جشــنواره تئاتــر فجــر بــه صحنــه رفتــه بــود، در 

قالــب اجــرای عمومــی بــه صحنــه بیــاورد.

کوتاه از فرهنگ



دایی 
دیگر صادقیان را نمی خواهد

بــه  عالقــه ای  دیگــر  دایــی  علــی  می رســد  نظــر  بــه 
تیمــش ترکیــب  در  صادقیــان  پیــام  از   اســتفاده 

 ندارد.
کــه بــا نظــر علــی دایــی بــه پرســپولیس   پیــام صادقیــان 
آمــد و بــا وجــود حواشــی زیــاد، بارهــا مــورد حمایــت ایــن 
گرفتــه  گرفــت، از شــرایط آرمانــی اش فاصلــه  مربــی قــرار 

تــا دایــی هــم از او چشــم بپوشــاند. 
نفــت  در  پانزدهــم  لیــگ  اول  نیم فصــل  صادقیــان، 
کار می کــرد و بازی هــای خوبــی  آرامــی  تهــران در جــّو 
بــا  امــا در نقــل و انتقــاالت نیم فصــل  انجــام مــی داد؛ 

قــم پیوســت.  بــه صبــای  درخواســت دایــی 
ذوب آهــن  برابــر  شــهدا  جــام  بــازی  دو  در  صادقیــان 
لیــگ  بــازی  در 6  امــا  کــرد؛  کار  خــوب  پرســپولیس  و 
تعویــض شــد،  البتــه 5 مرتبــه اش  و  بــود  کــه فیکــس 
نتوانســت نمایــش مــورد انتظــار دایــی را ارایــه دهــد تــا در 
هفتــه بیســت و چهــارم مقابــل فــوالد، بــه عنــوان بازیکن 
ــتعداد  ــا اس ــک ب ــن هافب ــود. ای ــدان ش ــی وارد می تعویض
گذشــته  گرفتــه، هفتــه  ــه  کــه از شــرایط مطلوبــش فاصل
برابــر ســایپا جــزو فهرســت 18نفــره تیمــش قــرار نداشــت 
تــا دایــی نشــان دهــد دیگــر نظــری روی ایــن بازیکــن 

نــدارد.

 خرید باشگاه نفت تهران
 تکذیب شد

کــره بــرای خریــد  مالــک باشــگاه بــادران، هرگونــه مذا
کــرد.  باشــگاه نفــت تهــران را تکذیــب 

کــه  مهنــدس فریــدون قربانیــان مالــک باشــگاه بــادران 
ح  شــایعه خرید باشــگاه از ســوی شــرکت مطبوعش مطر
شــده اســت، در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت: مــا هیــچ 
کــره ای بــا مدیــران باشــگاه نفــت تهــران نداشــتیم و  مذا

مــن ایــن خبــر را تکذیــب می کنــم. 
بــادران در حــال حاضــر در لیــگ دســته  تیــم فوتبــال 
گــروه »ب« صدرنشــین اســت و امیــد زیــادی بــه  دوم در 

صعــود بــه لیــگ دســته اول دارد. 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی این شــرکت گفته می شــد 
کــه آن هــا قصــد حضــور ســریع در لیــگ برتــر را دارنــد؛ 
بــادران  باشــگاه، سیاســت  ایــن  مالــک  گفتــه  بــه  امــا 
ایــران فوتبــال  بــزرگان  جمــع  در  تدریجــی  حضــور   بــر 

 است.
ســریع  حضــور  بــرای  عجلــه ای  مــا  می گویــد:  وی   
کار  ایــن  می دهیــم  ترجیــح  و  نداریــم  برتــر  لیــگ  در 
انجــام  خودمــان  بازیکنــان  زحمــت  بــا  و  مــرور  بــه   را 

دهیم.

اخبار ورزشی

رونالدو: با توصیه ناواس 
گل شد ضربه ایستگاهی 

عنــوان  مادریــد  رئــال  ســتاره  رونالــدو،  کریســتیانو 
ایســتگاهی  تکنیــک جدیــد زدن ضربــات  کــه  کــرد 
گرفتــه اســت. فــوق ســتاره  کیلــور نــاواس یــاد  را از 
پرتغالــی، مقابــل ولفســبورگ موفــق شــد هــت تریــک 
گل هــای او، در نهایــت 2-3  کنــد تــا رئــال بــا اتــکا بــه 
گل ســوم  کنــد.  پیــروز شــود و بــه نیمه نهایــی صعــود 
او روی یــک ضربــه ایســتگاهی بســیار زیبــا بــه ثمــر 
بــا  کــه  رســید و حــال، ســتاره پرتغالــی مدعــی شــد 
کنــد.  گلزنــی  کــه توانســته  توصیه هــای نــاواس بــوده 
ــرای اینکــه  ــا هــم تمریــن می کنیــم. ب گفــت:  مــا ب او 
ع را بــه شــما می گویــم، او مــن را خواهــد  ایــن موضــو
کــه بایــد آرام بــه ســمت  گفــت  کشــت؛ ولــی او بــه مــن 

ــدوم. ــا قــدرت ن ــروم و تمــام مســیر را ب ــوپ ب ت

کلوپ  کوبنده  پاسخ 
به یک خبرنگار

کلــوپ، ســرمربی دورتمونــد پــس از پیــروزی  یورگــن 
کــه مجــوز حضــور آن هــا  تیمــش مقابــل دورتمونــد 
پاســخ  کــرد،  صــادر  را  اروپــا  لیــگ  نیمه نهایــی  در 
لــوورن  دژان  داد.  خبرنــگار  یــک  بــه  کوبنــده ای 
ثانیه هــای  در  را  لیورپــول  بخــش  پیــروزی  گل 
کلــوپ  گردان  شــا تــا  رســاند  ثمــر  بــه  بــازی   پایانــی 
بــا شکســت تیــم ســابقش راهــی نیمه نهایــی لیــگ 
اروپــا بشــوند. قهرمانــی در ایــن جــام، ســهمیه حضــور 
در لیــگ قهرمانــان فصــل آینــده را بــرای لیورپــول 
کــرد؛ ولــی وقتــی دربــاره چشــم انداز  صــادر خواهــد 
کســب ایــن جــام ســوال شــد، او پاســخ  ــرای  ــوپ ب کل

کوبنــده ای بــه خبرنــگار داد.
از مــن نپرســید.  گفــت: لطفــا ســواالت مزخــرف  او   
مــا  نبــود.  مهــم  زیــاد  پیــروزی  ایــن  در  مــن  نقــش 
برنامه هــای خوبــی بــرای نیمــه اول داشــتیم، ولــی 
را  برنامه هایتــان  بایــد  بنابرایــن  خوردیــم؛  گل  دو 
کار آســانی  بــه ســطل زبالــه بیندازیــد. تغییــر بــازی 
دورتمونــد  و  بــود  حســاس  خیلــی  بــازی  نبــود.   
آن هــا  پاســکاری های  کــرد.  افــت  رفته رفتــه 
دســت بــه  خوبــی  فرصت هــای  مــا  و  شــد   ضعیــف 

 آوردیم.
امشــب  بــازی  انــدازه  بــه  بــازی  گــر  ا نظــرم،  بــه   
از  دقایقــی  در  دورتمونــد  و  باشــد  نزدیــک 
نیــاز  انگیــزه  و  شــور  بــه  باشــد،  بهتــر  شــما  تیــم 
داشــته ایمــان  بایــد  بازیکنانتــان  ابتــدا   داریــد. 
گل چگونــه بــه بــازی   باشــند. تماشــای اینکــه بــا هــر 

برمی گشــتیم، عالــی بــود.«

همگام با ورزش

ــور  ــکالت جورواج ــرای مش ــوم ماج ــرار معل   از ق
سرویس  ورزشی

  اصغـر قلندری
باشــگاه و بحــران روحــی بازیکنــان ســپاهان 
تمامــی نــدارد و هــر بــار، بایــد شــاهد ماجراهــای تــازه ای در ایــن 
کــه در روزهــای آغازیــن لیــگ برتــر  تیــم باشــیم. بعــد از وقایعــی 
خ  ــم ر ــی تی کادر فن ــگاه و  ــی باش ــوزه مدیریت ــور درح کش ــال  فوتب
ــد و  گردی ــایندی  ــرات و تحــوالت ناخوش ــه تغیی ــه منجــر ب ک داد 
متاســفانه باعث شــد تا ســپاهان از هم بپاشــد و به ســختی ضرر 
کــه واقعیت هایــی را  کنــد، در چنیــن شــرایطی، نوشــتن مطلبــی 
کــه باعــث از هــم پاشــیدگی و بــروز بحــران در تیــم پــرآوازه و 
پرطرفدارســپاهان شــده را بیــان بکنــد، واقعــا ســخت و دشــوار 
کــه بــا  اســت؛ چــرا کــه نــام آدم هایــی درایــن رابطــه بــرده می شــود 

عقل جور درنمی آید. 
کاپیتــان  نویدکیــا،  محــرم  کــه  کــرد  بــاور  تــوان  مــی  چطــور 
خــاص  زبانــزد  معصومیتــش  کــه  بردبــار  و  متیــن  بااخــالق، 
بــه وجــود  تیــم ســپاهان  اطــراف  را در  بــود، شــرایطی  و عــام 
ــا ســوء نیت داشــته و شمشــیر را برخــالف  ــاورد. اینکــه نویدکی بی
و  بادانــش  ســرمربی  فرکــی،  حســین  بــرای  ســپاهان  منافــع 
کشــورمان از رو بســته اســت، نیــز بــاور نکردنــی  بااخــالق فوتبــال 
اســت؛ یعنــی ایــن ســپاهان، نــه مشــکل فنــی دارد و نــه ضعــف 
جســمانی؛ فقــط و فقــط مشــکل محــرم نویدکیاســت و نویدکیــا 

تیــم ســپاهان را بــه ایــن حــال و روز انداختــه اســت؟! 
در چنیــن شــرایط نامطلــوب و روزهایــی کــه از هــر طرف ســپاهان 
گرفتــه  مــورد انتقــاد ورزشی نویســان و حمــالت رســانه ای قــرار 
ــار  ــرای ســربلندی و افتخ ــان ب ــر زم ــه از دی ک ــانی  کس ــام  ــردن ن ب
بــاور  اســت؛  گذاشــته اند، بی انصافــی  از جــان مایــه  ســپاهان 
کــه بــا حــرکات  کردنــی نیســت افــرادی نظیــر محــرم نویدکیــا 
مــوزون خــود در هــر پیــروزی تیــم ســپاهان نقــش داشــته و بــا 

گلزنــی تیمــش، حــرف  بازی ســازی ماهرانــه و خــوب  خــود در 
را روی صندلی هــای پشــت دیــوار  مــا  را مــی زده اســت و  اول 
شیشــه ای بــه هیجــان درمــی آورد مفســران فوتبــال را پشــت 
ــان   ــان و نوجوان کســی  را پشــت فرم میکروفــون، راننده هــای تا
کــه بــا  کســانی  و جوانــان را روی ســکوها نیم خیــز می کــرد، یــا 
چســباندن تــوپ بــه تــور دروازه هــا شــادمانی را بــه ورزشــگاه 
ــل  ــیدند، عام ــان می بخش ــان ج ــال اصفه ــه فوتب ــد و ب می آوردن
بــروز ایــن اتفاقــات و حواشــی در تیــم محبوبشــان باشــند. بــاور 
کنیــد دغدغــه بــزرگ ســپاهان، نویدکیاهــا نیســتند؛ علــت را بایــد 
کــرد وبــه فکــر چاره اندیشــی بــود. درجــای دیگــری جســت وجو 

کار سپاهان نیست   این پایان 
گــر  ا کــه  نیســت  ســپاهان  کار  پایــان  ایــن  ترتیــب  هــر  بــه 
چنیــن باشــد، عاقبــت خوشــی را نمی تــوان بــرای ســپاهان و 
ــه  ــر ب ــا ســپاهان هــر چــه زودت ســپاهانی ها متصــور شــد. مطمئن
کــه تمــام حــرف و  ســاحل آرامــش خواهــد رســید؛ بــه شــرطی 
کننــد. در روزهــای  حدیث هــای دردسرســاز را از ایــن تیــم دور 
گذشــته مفصــال دربــاره وضعیــت بحرانــی تیــم ســپاهان نوشــتیم 
چــه  و  گرفتــه  نشــأت  کجــا  از  اتفاقــات  ایــن  پرســیدیم  گاه  و 
کــه بــه ســبب  کســانی پشــت پــرده بــه بعضی هــا  خــط می دهنــد 
برخــی تحریــکات هــواداران بــا ســردادن شــعارهایی خواســتار 
البتــه  کــه صــد  ســرمربی می شــوند  یــا  عامــل  برکنــاری مدیــر 
کــرد.  این گونــه برخوردهــا بــه تیــم ســپاهان ضربــه وارد خواهــد 
برخــی از بازیکنــان نامــی ســپاهان غــزل خداحافظــی را ســردادند 

کــه عملکردشــان  و رفتنــد؛ نام هایــی هــم در تیــم ماندگارنــد 
از خــود  و  اهالــی فوتبــال اصفهــان ســوال برانگیز شــده  بــرای 
کــه  شــده اند  »کم اثــر«  و  کــرده  افــت  اینقــدر  چــرا  می پرســند 

کرده انــد؟ مــدارا  و  مســئوالن مماشــات 
ــد و  ــی الزم را نمی دهن گاه ــواداران آ ــه ه ــفاف ب ــور ش ــه ط ــرا ب  چ
ــا  ــد ت ــی نمی کنن ــامان را معرف ــع نابس ــن وض ــش  ای ــل  پیدای عام

ــد؟   حقیقــت ماجــرا روشــن شــود و در پــرده ابهــام نمان
کــه از محبوبیــت  کــه محــرم نویدکیــا  کــرد  ــاور   واقعــا می تــوان ب
و جایــگاه رفیعــی در بیــن مــردم بــه ویــژه هــواداران بی شــماری 

کنــد؟  برخورداربــوده، بــه یکبــاره رنــگ عــوض 

ــد و  ــه قــوت خــود باقــی بمان گــر وضعیــت ســپاهان ب ــه یقیــن ا ب
هــر چــه زودتــر بــه وضعیــت فعلــی ایــن تیــم پرطرفــدار و مردمــی 
انتظــار  در  سرنوشــتی  چــه  نیســت  معلــوم  نشــود،  رســیدگی 

ســپاهان خواهــد بــود.
گام های اساسی   نیاز به 

کالف ســر درگــم و پیچیدگــی  بــه هــر حــال تیــم ســپاهان بــا ایــن 
ــاره  ــه احیــا و حیاتــی دوب کــه دامنگیــرش شــده، نیــاز ب ویــژه ای 
دارد؛ بایــد دیــد بــا چــه تدبیــری می تــوان ســپاهان را بــه طــراوت 
و شــادابی گذشــته اش بــاز گردانــد تــا با آمادگی مناســب و شــرایط 
بهتــر بــه مصــاف رقبــا بــرود. بــا نگاهــی بــه اوضــاع و احــوال 
نامناســب تیــم ســپاهان، اقتضــا می کنــد مســئوالن باشــگاه و 
بــه  برنامه ریــزی مدونــی  بــا  اعضــای محتــرم هیئــت مدیــره 
کننــد تــا ســپاهان هــر چــه زودتــر بــه روزهــای  نحــوی عمــل 
اوج خــود بازگــردد و بــا روحیــه بهتــری در پیکارهــا حاضــر شــود؛ 
کــه نفــرات شــاخص خــود را از دســت  کــه ســپاهان از وقتــی  چــرا 
کــه در مســابقات لیــگ  داد، نــه تنهــا در رقابت هــای لیــگ برتــر 
قهرمانــان آســیا، اعتبــار و جایــگاه خــود را خدشــه دار کرده اســت. 
بــرای فایــق آمــدن بــر ایــن مشــکالت، بایــد دســت در دســت هــم 
گرفتــن  قدم هــای اساســی برداشــته شــود تــا ســپاهان بــا درنظــر 
جمیــع جهــات در بازی هــای باقی مانــده، ســر حــال و قبــراق 
و بــا طراوت تــر پــای بــه میــدان بگــذارد و بــا تمرکــز بیشــتر بــه 
مصــاف بــا حریفــان بشــتابد. در چنیــن شــرایطی بهتــر اســت 
کنــد، وگرنــه اعتبــار  کاهــش پیــدا  ســعی شــود مشــکالت موجــود 
فوتبــال اصفهــان مخــدوش  می شــود؛ تســاوی 1 بــر 1 ســپاهان 
در مقابلــه بــا تیــم قعرنشــین جــدول »اســتقالل اهــواز« مؤیــد ایــن 
 حقیقــت تلــخ و دور از شــأن فوتبــال اصفهــان، بــه ویــژه ســپاهان 

است.

دغدغه بزرگ سپاهان!

مشکل سپاهان، تنها نویدکیاست؟!

امیــر قلعــه نویــی می گویــد: در نیمــه اول، دو، ســه بــار شــانس 
گل برســد؛ امــا در نیمــه  کــه تیــم حریــف نتوانســت بــه  آوردیــم 

دوم فضاهایــی را بــه وجــود آوردیــم. 
مقابــل  کتورســازی  ترا تســاوی  از  پــس  قلعه نویــی  امیــر 

طبیعــی  گفــت:  خبــری  کنفرانــس  در  صبــا 
بودنــد.  خســته  مــا  بازیکنــان  کــه  چــرا  بــود؛ 
آوردیــم  شــانس  بــار  ســه  دو،  اول  نیمــه  در 
برســد؛  گل  بــه  نتوانســت  حریــف  تیــم  کــه 
وجــود  بــه  را  فضاهایــی  دوم  نیمــه  در  امــا 
امــا  برســیم؛  گل  بــه  می توانســتیم  و  آوردیــم 
دادیــم  لــو  را  تــوپ  حریــف  دروازه  متــر   50 در 

فشــار مــا  دروازه  روی  کــه  شــد  باعــث  ع  موضــو همیــن   و 
 بیاید.

کفاشــیان! آقــای تــاج! ایــن رفتارهــا درســت نیســت.   آقــای 
تعطیــل  را  لیــگ  مــاه  یــک  گــوام  مقابــل  بــازی  یــک  بــرای 
می کننــد، امــا بــرای بازی هــای مــا در آســیا، تعطیلــی چندانــی 

رفتارهــا  ایــن  بــرای  بایــد  واقعــا  نمی دهنــد.  مســابقات  بــه 
ــایل  ــن مس ــه ای ــد ب ــالق، بای ــه اخ کمیت ــان  ــورد. آقای ــف خ تأس
کننــد؛ چــون شــرایط مــا ســخت تر از تیــم ملــی اســت  رســیدگی 
کنیــم، خیلــی  ریــکاوری  مــا  یــک هفتــه  گــر می گذاشــتند  ا و 
بهتــر می شــد. بــرای ایــن بــازی هــم درخواســت 
ــد  ــازی مــا را عقــب بیندازن کردیــم یــک هفتــه ب

ــد. ــی نش ــا توجه ام
کــه بــه جــای یــک   درخواســت مــا ایــن بــود 
مــا  بــه  اســتراحت  فرصــت  هفتــه  دو  هفتــه، 
آســیا  در  مــا  نماینــدگان  همــه  چــون  بدهنــد 
و  شــأن  بــه  امــا  کردنــد؛  افــت  بدنــی  نظــر  از 
کــه بــا تیــم  کاری  شــخصیت ایــران توجــه نمی کننــد. آن از 
کــه بــا تیم هــای  کاری  کپــور انجــام دادنــد و ایــن هــم از  خا
گــوام و هنــد، یــک مــاه لیــگ  آســیایی می کننــد. بــرای بــازی بــا 
را تعطیــل می کننــد، امــا بــا مــا همــکاری نمی کننــد؛ بــا ایــن 

می افتیــم. کاپیتوالســیون  قانــون  یــاد  کارهــا 

بدن بازیکنان ما تحلیل رفته است
کفاشیان حمله قلعه نویی به تاج و 

کــه شــوم بــودن ورزشــگاه آنوئتــا بــرای  بــه نظــر می رســد 
بارســلونا، در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک ســنت اســت. 
ورزشــگاه اختصاصــی سوســیداد در حــال تبدیــل شــدن 
بــه ورزشــگاهی بــرای بــه حاشــیه رفتــن بارسلوناســت. 

انریکــه در مقابــل  لوییــس  گذشــته  ســال 
سوســیداد، مســی و نیمــار را نیمکت نشــین 
آلبــا  بــه  خــودی  بــه  گل  بــا  بارســا  کــرد. 
عجیبــی  حاشــیه  بــه  بارســلونا  و  باخــت 
بــه  حادثــه  ایــن  نیــز  امســال  فرورفــت. 
بــدون  بارســلونا  تکــرار شــد.  نوعــی دیگــر 
کیتیــچ، اینیســتا و آلبــا  ســتارگانی چــون را

ــوب  ــت 1-0 مغل ــت و در نهای گرف ــرار  ــیداد ق ــل سوس مقاب
روبرتــو،  ســرجی  عجیــب،  تصمیمــی  در  انریکــه  شــد. 
ــی  ــی خــط میان ــه جــای ســه مهــره اصل ــا را ب آردا و رافینی
کــه بــه اشــتباه خــود  خــود بــه میــدان فرســتاد و زمانــی 
کــه  کــرد  پــی بــرد، در نیمــه دوم آن هــا را وارد میــدان 

نداشــت.  هــم  نتیجــه ای 
گــزارش داده اســت  مونــدو دپورتیــوو در همیــن رابطــه 
بارســلونا  بــه  سباســتین  ســن  از  بازگشــت  راه  در   کــه 
در  بارســلونا،  رختکــن  تأثیرگــذار  و  بــزرگ  بازیکنــان 
و  داده  تشــکیل  جلســه ای  هواپیمــا 
ســوال  زیــر  را  انریکــه  فنــی  تصمیمــات 
دربــاره  خصــوص  بــه  آن هــا  برده انــد. 
مــاه   6 از  پــس  کــه  رافینیــا  کــردن  بــازی 
مصدومیــت بــه تازگــی اجــازه بــازی را پیــدا 
مشــکل  البتــه  بودنــد.  معتــرض  کــرده، 
وخیــم  گذشــته  ســال  هماننــد  بارســلونا 
نیســت؛ امــا شکســت روز چهارشــنبه در زمیــن اتلتیکــو 
 کــه بــه حــذف ایــن تیــم از لیــگ قهرمانــان منجــر شــد
تردیدهــا را بــار دیگــر بــه ایــن تیــم بازگردانــده اســت. آیــا 
شورشــی دیگــر در راه اســت یــا اینکــه انریکــه بــار دیگــر 
کــرد؟ ســتاره های تیمــش را دربــاره خــود متقاعــد خواهــد 

کنفرانــس بین المللــی تجــارت الکترونیــک    در دهمیــن 
کیمیای وطن

زهرا نصیری 
از  الکترونیــک  تجــارت  و  گردشــگری  مدیــران 
کشــورهایی چــون ایتالیــا، تایــوان، مالــزی، چیــن و شــخصیت های 
تجــارت  زمینــه  در  مهــم  مباحــث  بــه  و  داشــتند  حضــور  کشــوری 
گردشــگری از طریــق آن پرداختنــد. در  الکتونیــک و چگونگــی رونــق 
کــه بــه مــدت روز در اصفهــان  کنفرانــس تجــارت الکترونیــک  دهمیــن 
برگزارمــی شــود، مقاالتــی ارایــه شــده اســت. در آغــاز آییــن افتتــاح ایــن 
وزارت  بین الملــل  و  سیاســی  مطالعــات  دفتــر  کل  مدیــر  همایــش، 
امورخارجــه بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از شــاخصه های هویتــی شــهر 
اصفهــان، شــهدا هســتند و در بحــث توریســم، بایــد از آنان بــه خوبی یاد 
شــود، گفــت: از مباحــث مهــم در مطالعــات بین الملــل، ارتباطــات اســت 
ــه و تحلیــل  ــا از حیــث ارتباطــات بررســی و تجزی و امــروزه تحــوالت دنی
کنــون در چهارمیــن  می شــود. مصطفــی زهرانــی بــا بیــان اینکــه هم ا
ــن  ــاپ، تلف ــت چ ــزود: صنع ــم، اف ــر می بری ــه س ــی ب ــالب ارتباط دوره انق

ماهواره و وب به ترتیب جزو تحوالت ارتباطی به شمار می رود. 
کیــد کــرد: فهــم تحــوالت جهانــی را رکنــی بــه نــام سیاســت جهانــی  وی تا
ــرای رکــن چهــارم  و توریســم الکترونیــک دربرمی گیــرد و همــه این هــا ب
ــز را  ــه اینکــه امــروزه همــه چی ــا اشــاره ب ارتباطــی ضــروری اســت. وی ب
ــوم  ــن مفه ــد ای ــی نتوان کس ــر  گ ــت: ا ــان داش ــرد، بی ــر دربرمی گی ــر ورک وای
ــدارد. امــروز رکــن  گفتــن ن ــرای  را بفهمــد در زمینــه اجتماعــی ســخنی ب
کنونــی امــروز، اطالعــات بــه  اصلــی اقتصــاد ثــروت اســت و در جامعــه 
جــای ثــروت و قــدرت از اهمیــت فــوق العــاده برخــوردار اســت و بــه 
کــرد: اقتصــاد بین الملــل در حــال  جــای آن مــی نشــیند. زهرانــی تصریــح 
تحــول اســت و مــا بایــد از عرصــه جهانــی شــدن بــه فراجهانــی شــدن فکر 
ــا اشــاره بــه اینکــه بــرای جــذب توریســم  کنیــم. ایــن اســتاد دانشــگاه ب
کنــون  بایــد بیــن مدرنیتــه و غرب گرایــی تمایــز قایــل شــویم، افــزود: هم ا
بســیاری بــا تکیــه بــر ایــن فکــر و عــدم تمایــز بیــن ایــن دو مســئله مانــع از 
گردشــگری شــده اند. ایــن موضــوع در اصفهــان نیــز بایــد تفکیــک  رشــد 
شــود تــا بتوانیــم جــذب توریســم داشــته باشــیم. مدیــر دفتــر مطالعــات 
کــرد: در پســابرجام نیــز، بــه مفهــوم  سیاســی وزارت امــور خارجــه اضافــه 
توریســم الکترونیــک نیــز بایــد توجــه شــود. در برجــام، مهم تریــن چیزی 
کنیــم، مفهومــی ســاده امــا مهــم بــود  کــه قصــد داشــتیم بــه دنیــا ارایــه 
ــود.  ــا ب ــه دنی ــه اول ب ــهروند درج ــک ش ــوان ی ــه عن ــران ب ــات ای و آن اثب
گــر غنی ســازی در ایــران در حــال انجــام اســت  می خواســتیم بگوییــم ا
کــه بایــد بــه آن توجــه  یــک شــاخص عمــده اســت و مهم تریــن چیــزی 
کــرد: نــگاه  کیــد  شــود، شــهروند درجــه اول جامعــه جهانــی اســت. وی تا
خ  بــه ایــران، بایــد از منظــر دیگــری مــی بــود و ایــن اتفاقــات بــا برجــام ر
گذشــته، رییــس جمهــور آمریــکا بــه  داد. بــرای اولیــن بــار در ســه دهــه 
کــه آمریــکا را ترغیــب بــه  کشــورهایی چــون اســراییل و ســران عــرب 
کــه بایــد بــا ایــران تعامــل داشــته  جنــگ بــا ایــران می کردنــد، پاســخ داد 
کــه تحــوالت سیاســی بیــن الملــل را می تواننــد  باشــیم. امــروز 2 کشــوری 
ــران بیشــتر  ــه ای ــا در ایــن زمین ــران و آمریکاهســتند؛ ام ــد، ای ــر دهن تغیی

می توانــد در عرصــه تحــوالت آمریــکا و انتخابــات پیــش روی ایــن کشــور 
نقــش آفریــن باشــد.

گفتمانمــان بــا آمریــکا، رویکــرد آنــان  کــرد: مــا می توانیــم بــا  وی تصریــح 
را بــه ایــران بــه زمــان رییــس جمهــوری ریــگان برگردانیــم یــا می توانیــم 
کــه ایــران را بــه عنــوان شــهروند اول جامعــه جهانــی  بــه آنچــه برســیم 
ــی  ــاد مقاومت ــوم اقتص ــا مفه ــا ب ــه م ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــی ب ــد. زهران بپذیرن
گفــت: یکــی از ابزارهــای مهــم در  در توریســم نیــز روبــه رو هســتیم، 
کنــون بــا یــک  کــه هــم ا گونــه ای  توریســم اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ بــه 
کاال تولیــد می شــود و تقاضــا بــرای نفــت  چهــارم بشــکه نفــت، 10 برابــر 
خ  پاییــن آمــده اســت. وی بیــان داشــت: اآلن در پســابرجام تحوالتــی ر
ــه توریســم اســت.  ــوط ب ــذار مرب کــه بخشــی از تحریم هــای تأثیرگ داده 
گفــت: در  ایجــاد زیرســاخت ها در بحــث توریســم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ح اســت. هویــت در تعــارض بــا جهانــی شــدن  زیرســاخت ها هویــت مطــر
کــه بــا  ح می شــود  کوالریســم مطــر اســت؛ در حالــی بحــث هویــت پارتــی 
کنــون در یــزد شــاهد هســتیم  بحــث جهانــی شــدن مغایــر اســت. هــم ا
کــه ســاختارهای هویتــی گذشــته بــه خوبــی حفظ شــده اســت و معماری 
کــه در  ــه ای  گون ــه  و هویــت امــروزی نیــز براســاس آن پیــش مــی رود؛ ب
ــا  عــرض 10 روز، 3۴ اقامتــگاه ســنتی در ایــن شــهر افتتــاح می شــود؛ ام
متاســفانه در اصفهــان، چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و تبانــی بــر روی آثــار 
کنــار یــک اثــر تاریخــی  کــه در  گونــه ای  ســنتی و مــدرن وجــود دارد؛ بــه 
یــک ســاختمان بلنــد بــدون ســنخیت ســاخته می شــود. توریســم بــه 
اســت.  گذشــته  هویت هــای  دنبــال  بــه  و  نیســت  آهن پــاره  دنبــال 
گردشــگری، نبایــد حرکــت  بنابرایــن خــالف مســیر هویت ســازی میــراث 
کنیــم. یــک بازنگــری اساســی از فلســفه توریســم بایــد داشــته باشــیم. 

توریســم در قالــب هویــت تاریخــی و فرهنگــی بایــد باشــد.

کنفرانس  بین المللی تجارت الکترونیک:   شهردار اصفهان در 
کالنشهر اصفهان تهیه شد گردشگری  سند موضوعی 

گردشــگری  موضوعــی  ســند  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
توســعه  راه  نقشــه  گفــت:  اســت،  شــده  تهیــه  اصفهــان  کالنشــهر 
ســازمان  همــکاری  بــا  شــهرداری  ســوی  از  اصفهــان  در  گردشــگری 
کنفرانــس بیــن  میــراث فرهنگــی آمــاده شــد. مهــدی جمالی نــژاد در 
کنفرانــس  کــرد: امیــد اســت دهمیــن  المللــی تجــارت الکترونیــک اظهــار 
بین المللــی تجــارت الکترونیــک در شــهر گنبدهــای فیــروزه ای، فرصــت 
تاریخــی خوبــی بــرای تعمیــق روابــط و مناســبات فرهنگــی و بســط و 
گســترش همکاری هــای اقتصــادی از طریــق توســعه صنعــت توریســم 
کــه طــی  ــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان جهان شــهری اســت  باشــد. وی ب
قــرون و اعصــار متمــادی مهــد تمــدن بــوده و هیــچ گاه مشــعل تابــان هنر 
در آن خامــوش نشــده اســت، افــزود: داشــته ها و ظرفیت هــای غنــی و 
گردشــگری  نهفتــه اصفهــان، زمینــه مســاعدی را بــرای توســعه صنعــت 
شــهردار  اســت.  کــرده  ایجــاد  جامعــه  نویــن  فناوری هــای  براســاس 
کــرد: امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن نــوع همایش هــا  اصفهــان تصریــح 
کنیــم. جمالی نــژاد  گردشــگری اصفهــان فراهــم  بســتر را بــرای ارتقــای 
کــرد: گردشــگری مجــازی  بــا اشــاره بــه گردشــگری مجــازی خاطرنشــان 
بــرای  فرصتــی  گردشــگری،  در  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  و 
خوانــش طراحــی شــهر اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوانــش شــهر بــه 
ــا فهــم مخاطــب  معنــای ایجــاد فضاهــای معنــادار در شــهر متناســب ب
کــرد: فضاهــای شــهری بایــد پیونــد عمیــق و خــاص  اســت، اظهــار 
ــه  ک ــرا  ــد؛ چ کن ــرار  ــهر برق ــرات ش ــدار و خاط ــوی و پای ــای معن ــا ارزش ه ب
شــهر بــدون خاطــره، شــهر بــدون هویــت اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 

اصفهــان سراســر خاطــره اســت، ادامــه داد: اصفهان، یک اســطوره شــهر 
ــا بیــان  ــا خاطراتــش شــناخته می شــود. شــهردار اصفهــان ب کــه ب اســت 
ــر  ــگران جذاب ت گردش ــر  ــهرها را از نظ ــف، ش ــای مختل ــه خوانش ه اینک
کــرد: اصفهــان، شــهر مــوزه ای بــدون ســقف اســت  می کنــد، اضافــه 
کــه پیش نیــاز نقــد آن خوانش هــای مختلــف از شــهر اســت؛ در واقــع 
ح شــود، جذابیــت  هــر چــه اصفهــان بیشــتر دیــده و خاطراتــش مطــر
بیشــتری بــرای گردشــگران دارد. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه تغییــر رویکــرد 
کــه  شــده  ایجــاد  کالنشــهرها  در  گفتمانــی  داد:  ادامــه  شــهرداری ها 
آن هــا را از صبغــه صــرف خدماتــی بــه شــهرهایی بــا رویکــرد اجتماعــی و 
فرهنگــی تبدیــل کــرده اســت. وی اضافــه کــرد: البتــه گفتمــان جدیــدی 
در شــهرداری اصفهــان، تحــت عنــوان شــهر دانش محــور ایجــاد شــده 
اســت کــه شــهرداری را از رویکــرد خدماتــی، اجتماعــی بــه ســمت رویکــرد 
دانشــی، اجتماعــی و خدماتــی ســوق می دهــد. شــهردار اصفهــان بیــان 
گردشــگری دانش مبنــا، یکــی از بســترهای ایــن  کــرد: حرکــت بــه ســمت 
گــرو خوانش هــای شــهری  کــه رســیدن بــه ایــن بســتر در  رویکــرد اســت 
گفــت: یکــی از بهتریــن راه هــای دسترســی  نویــن اســت. جمالی نــژاد 
کــه  گردشــگری مجــازی اســت  بــه خوانش هــای جهانــی در اصفهــان، 
در ایــن راســتا مدیریــت شــهری، دانشــگاه های اصفهــان بــه دنبــال 
گردشــگری مجــازی در شــهر اصفهــان  گردشــگری، بــه ویــژه  توســعه 
کیــد بــر اینکــه همــه مــردم شــهر اصفهــان دنبــال ایــن  هســتند. وی بــا تا
گردشــگری خــود را بــه جهانیــان نشــان دهنــد  هســتند تــا فرصت هــای 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان  همــکاری  بــا  اصفهــان  شــهرداری  افــزود: 
کــرده اســت.  کالنشــهر اصفهــان را آمــاده  گردشــگری  ســند موضوعــی 
ــگری  گردش ــعه  ــرای توس ــه راه ب ــه نقش ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
کــرد: شــهرداری اصفهــان بــا حرکــت  در اصفهــان تهیــه شــد، تصریــح 
گردشــگری، عــزم و اراده خــود را  بــه ســمت ایجــاد بســترهای توســعه 
در ایــن خصــوص نشــان داده اســت. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه ضــرورت 
کــرد: شــهر اصفهــان بــه  گردشــگری دانــش مبنــا خاطرنشــان  توجــه بــه 
دلیــل ظرفیت هــای منطبــق بــا فناوری هــای علمــی و هم ســو بــا اصــول 
گونه هــای مختلــف از شــاخص های مناســب تری  پایــدار در مقایســه بــا 
کــرد:  گردشــگری دانــش مبنــا برخــوردار اســت. وی اظهــار  بــرای توســعه 

مهم تریــن عوامــل در برنامــه ریــزی درســت و عالمانــه در ایــن حــوزه 
گردشــگری در حوزه هــای محیطــی  شــناخت درســت از منابــع و عوامــل 
کــه امیدواریــم در ایــن نــوع جلســات و همایش هــا  اقتصــادی و... اســت 
بــه آن هــا دســت یابیــم. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه عناویــن و 
کســب نمــوده، عرصــه را بــرای حرکــت  کــه شــهر اصفهــان  برندهایــی 
کســب  گفــت:  کــرده اســت،  گردشــگری مجــازی فراهــم  بــه ســمت 
عنــوان پایتختــی جهــان اســالم، ثبــت جهانــی صنایــع دســتی اصفهــان 
کــه  و پیوســتن بــه شــبکه شــهرهای خــالق، عناویــن مهمــی هســتند 
کنــد.  کالنشــهر فراهــم  گردشــگری مجــازی را در ایــن  می تواننــد بســتر 
جمالــی نــژاد افــزود: مجموعــه مدیریــت شــهری درصــدد اســت اصفهــان 
را بــه ســوی شــهر خــالق ببــرد، نــه فقــط از منظر ســخت افــزاری، بلکه در 
کــرد. وی تصریــح  منظــر نــرم افــزاری نیــز بــه ایــن ســمت حرکــت خواهــد 
کــرد: اصفهــان بــه صــورت ســنتی ظرفیت هــای فراوانــی را از خالقیــت و 
مزیت هــای نســبی و مطلــق داشــته؛ امــا الزم اســت بــا حرکــت بــه ســمت 
ــژاد  شــهر خــالق بــه ســوی یافتــن مزیت هــای رقابتــی باشــیم. جمالی ن
کــرد: مزیت هــای رقابتــی در واقــع بــه معنــای خلــق مســتمر  خاطرنشــان 
گســترش مرزهــای هنــر و صنعــت بــه  حوزه هــای تــازه از هنــر، اندیشــه و 
ــه اینکــه اصفهــان  ــا اشــاره ب ــع دانــش مبناســت. وی ب خصــوص صنای
مرکــز انبوهــی از نیروی هــای فکــری و ایــده پــرداز اســت از ایــن رو فرصت 
خوبــی بــرای تشــکیل هســته خــالق دارد، اظهارکــرد: البتــه طبقــه خــالق 
کــه شــهر دارای فرهنــگ تنــوع پذیــر و رفتــار  زمانــی شــکل می گیــرد 
گرچــه اصفهــان  گانــه باشــد. شــهردار اصفهــان ادامــه داد: ا عالمانــه و آ
در بخــش ســخت افــزاری دارای جاذبه هــای تاریخــی اســت، امــا در 
حــوزه نــرم افــزاری نیــز بــه لحــاظ برخــورداری از هنرمنــدان و صنعتگــران 
کــرد: شــهر خــالق بــا فرهنــگ  بســیار غنــی می باشــد. جمالــی نــژاد اضافــه 
تنوع پذیــر، بردبــار، انعطــاف پذیــر و افــق روشــن و می توانــد اصفهــان را 

کنــد. بــه شــهر جهانــی تبدیــل 

 با ایجاد زیرساخت های الکترونیکی:
گذشــته متصــل  کشــور بــه شــبکه اینترنــت در ســال  ۱۸ هــزار روســتای 

شد
معــاون فنــاوری وزارت فنــاوری اطالعــات در آییــن برگــزاری دهمیــن 
کنفرانــس بیــن المللــی تجــارت الکترونیــک در اصفهــان بــا اشــاره بــه 
بــه  دیــواس  زمیــن  کــره  برابــر جمعیــت  حــال حاضــر 3.5  در  اینکــه 
افزایــش  بــا  می شــود  پیش بینــی  گفــت:  هســتند،  متصــل  اینترنــت 
خودروهــا و منابــع انــرژی و مصرف کننده هــای دنیــا، ایــن عــدد بــه 50 
میلیــارد تــا ســال 2020 برســد. امیــر حســین دوایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــارد دالر ارزش آفرینــی ایــن  ــا 11 هــزار میلی ــارد دالر ت ــل 3 هــزار میلی حداق
کــردن فرآیندهــای  توسعه هاســت، افــزود: از منظــر بهــروری و بهینــه 

اجتماعــی ایــن ارزش آفرینــی جدیــد خواهــد شــد.
گردشــگری هوشــمند دارای چنــد  کــرد: در حــال حاضــر،   وی تصریــح 
گردشــگر، درک  ک آنالیــن از موقعیــت  کــه در آن ادرا خصیصــه اســت 
گردشــگر، ارســال  اتفاقــات پیرامونــی، رفتارســنجی و پیــش بینــی نیــاز 
گردشــگر در  ــه مشــکالت ناخواســته  ــم هشــداردهنده و رســیدگی ب عالی

ــت. ح اس ــر آن مط
ایــن مقــام وزارت فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکــه درآمــد ســال 
کــه 3 هــزار و 600  ۹3 اپراتورهــای ایــران، 1۹ هــزار میلیــارد تومــان بــود 
میلیــارد تومــان بــه عــوارض دولــت اختصــاص یافــت، افــزود: ایــن مبالــغ 
کــه در  گونــه ای  کشــور شــد؛ بــه  صــرف ســرمایه گذاری زیرســاخت ها در 

گذشــته، 18 هــزار روســتا بــه اینترنــت متصــل شــده اند. ســال 

کرد:    معاون شهردار تهران در اصفهان عنوان 
حرکت به ســمت شــهر هوشــمند، زندگی بهتری را برای شــهروندان 

رقــم می زند
معــاون حمــل و نقــل ترافیــک شــهرداری تهــران نیــز در آییــن افتتــاح 
گردشــگری  کــه بــا رویکــرد  کنفرانــس بیــن المللــی تجــارت الکترونیــک 
گفــت:  می شــود،  برگــزار  اصفهــان  در  روز   2 مــدت  بــه  الکترونیــک 
ایــن  کــه  هســتیم  روبــه رو  مهمــی  چالش هــای  بــا  آینــده  ســال های 
چالش هــا بــا توجــه بــه تغییــرات در شــهرها و افزایــش جمعیــت اســت.
جمعیــت   2020 ســال  تــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  تشــکری  جعفــر  ســید 
ــرات  ــزود: تغیی ــد، اف ــش می یاب ــه 50 درصــد افزای شهرنشــینی در آســیا ب

جمعیتــی همیشــه مــا را بــا چالــش روبــه رو می کنــد.
وی بیــان داشــت: موضــوع ســالمت، پدیده هــای زیســت محیطی و 
بیماری هــای جدیــد، دســتیابی بــه آب و غــذا، حرکــت از انــرژی فســیلی 
بــه ســمت انرژی هــای نــو، از جملــه نگرانی هــای نســل آینــده اســت 
گــر بخواهیــم شــهرهای پایــدار داشــته باشــیم بــه موضــوع حمــل و  کــه ا
کــرد: حفــظ ســرمایه های  کیــد  کنیــم. وی تا نقــل پایــدار نیــز بایــد توجــه 
کــه در ســه رکــن »آب، غــذا و انــرژی« خالصــه می شــود تــا  تجدیدناپذیــر 
ســال 2020 بــه ترتیــب 30، 50 و 50 درصــد در ایــن ســه رکــن افزایــش 
کــه  تقاضــا پیــدا می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه اعتقــاد مــا ایــن اســت 
گفــت:  توســعه پایــدار بــدون حمــل و نقــل پایــدار محقــق نمی شــود، 
ــه ایمنــی، یکپارچگــی، در دســترس بــودن  ــرای ارتقــای شــهروندان ب ب
ک بــودن محیــط زیســت نیازمندیــم. تشکری هاشــمی ادامــه داد:  و پــا
در موضــوع فرهنــگ و آمــوزش ترافیکــی نقصان هــای زیــادی داریــم و 
بایــد افزایــش ایمنــی در معابــر، ارتقــای محیــط زیســت و حمــل و نقــل 
برنامه ریــزی  برایــش  را  پارکینیــگ  مدیریــت  همچنیــن  غیرموتــوری 
کنیــم. معــاون شــهردار تهــران بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اجــزای شــهر 
هوشــمند ارتباط چندســویه دارند و ای ســی تی در شــهرها محورتوســعه 
آب  و  پســماند  مدیریــت  شــهرها،  دیگــر  دغدغــه  افــزود:  وی  اســت. 
کــه در ایــن زمینــه نیــاز بــه آمــوزش و اطــالع رســانی هوشــمند  اســت 
ــه ســمت ایــن هــدف حرکــت  ــا ب وجــود دارد. بســیاری از شــهرهای دنی
کــه ایــن مســئله باعــث می شــود اقتصــاد ناپایــدار بــه ســمت  کرده انــد 
گردشــگری  کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه  اقتصــاد توســعه یافته حرکــت 
الکترونیــک از اجــزای شــهر هوشــمند اســت، افــزود: اســتفاده از سیســتم 
اطالعــات و ارتباطــات، رکــن اصلــی شــهر هوشــمند اســت. در ایــن شــهر 
حمــل و نقــل و محیــط زیســت تغییراتــی را در پــی دارد. ایــن مدیــر 
کــرد: شــبکه مخابراتــی، ابزارهــای نظارتــی و  شــهرداری تهــران تصریــح 
کــه نمی توانیــم بــا روش هــای  کنتــرل حمــل و نقــل از ابزارهایــی اســت 
کنتــرل  کنیــم و بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت نیــاز بــه  ســنتی بــا آن برخــورد 
گفــت: تکنولــوژی بایــد در خدمــت شــهر و شــهروند  دارد. وی در پایــان 
گــر بــه ســمت تکنولــوژی  کــه ا باشــد تــا شــهری هوشــمند داســته باشــیم 

برویــم، شــهرهای بهتــری بــرای مــردم خواهیــم داشــت.

کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک به همت شهرداری و دانشگاه اصفهان در هتل عباسی اصفهان برگزار شد؛ دهمین 

توریسم نیاز به هویت تاریخی و فرهنگی دارد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پاسخ کوبنده کلوپ به یک خبرنگار شنبـــــه  28 فروردین ماه 61395
ـــمـــاره 131 ســـــال دوم       ݡسݒ

ادعای موندودپورتیوو
عصبانیت ستاره های بارسا از لوییس انریکه



طرح مطالبات زنان با سامانه 101
گفــت: فرصــت بســیار  مشــاور وزیــر نیــرو در امــور بانــوان 
از  را  خــود  مطالبــات  می تواننــد  زنــان  کــه  اســت  خوبــی 
و  زنــان  امــور  معاونــت  بــا   101 پیامکــی  ســامانه  طریــق 
پیگیــری  را  آن هــا  و  ح  ریاســت جمهــوری مطــر خانــواده 
کار همــان رویکــرد برنامه ریــزی بــا مــردم بــرای  کننــد. ایــن 
کــه معاونــت امــور زنــان در اجــرای آن پیشــقدم  مــردم اســت 
ــا بیــان اینکــه ســامانه 101، امــکان  شــد. فاطمــه قیومــی ب
کوتــاه و مفیــد را بــرای  برقــراری ارتباطــی ســریع، مختصــر، 
می کنــد فراهــم  کشــور  مختلــف  نقــاط  تمامــی  در   زنــان 

طریــق  ایــن  از  جامعــه  مختلــف  اقشــار  از  زنــان  گفــت: 
مطالبــات  و  مشــکالت  مســایل،  ســرعت  بــه  می تواننــد 
کننــد. وی افــزود: معاونــت امــور زنــان  خــود را بیــان و حــل 
بایــد بانــک اطالعاتــی قــوی ای از مشــکالت و امــور بانــوان 
ــا بتوانــد از ایــن طریــق بــه مشــکالت آن هــا  داشــته باشــد ت
ح  کنــد. ایــن ســامانه، اولیــن پایــگاه بــرای طــر رســیدگی 
بــه  آینــده  کــه امیدواریــم در  کشــور اســت  زنــان  مســایل 
حیطــه حــل مســئله و مشــکالت عامــه مــردم بــه خصــوص 

کنــد. زنــان جامعــه ورود پیــدا 

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
امــور  مرکــز  از  بازدیــد  در  ناجــا  راهــور  پلیــس  رییــس 
گفــت: ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت  ایثارگــران ناجــا 

باشــد.  مرکــز  اولویــت  در  و  اهــداف  از  یکــی  بایــد 
ســردار تقــی مهــری بــا حضــور در مرکــز امــور ایثارگــران ناجــا 
اظهــار داشــت: ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت می بایــد  

در رأس اهــداف مرکــز باشــد. 
گســترش ایــن فرهنــگ از برتریــن  وی افــزود: بســط و 
روش هــای مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی اســت. رییــس 
پلیــس راهــور ناجــا بــا اشــاره بــه وجــود بعضــی ناامنی هــا 
مقــام  تدابیــر  الهــی،  لطــف  بــه  داد:  ادامــه  منطقــه  در 
ــای  ــیاری نیروه ــی(، هوش ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
نظامــی و انتظامــی و انســجام و وحــدت مردمــی، امنیــت 

کشــور مشــهود اســت. در 
کشــور را مرهــون   وی بــا بیــان اینکــه آرامــش و امنیــت 
انتظامــی  نیــروی  کــرد:  بیــان  هســتیم،  شــهدا  خــون 
بــه  خدمت رســانی  راســتای  در  داشــته  ســعی  همیشــه 
خانــواده شــهدا و ایثارگــران در خــط مقــدم باشــد. ایــن 
کارکنــان مرکــز  مقــام ارشــد انتظامــی بــا تقدیــر از تــالش 
امــور  مرکــز  تالش هــای  گفــت:  ناجــا  ایثارگــران  امــور 
راهیــان  اردوهــای  ســنگین  ماموریــت  در  ایثارگــران 
پلیــس  قابــل تقدیــر اســت. ســردار مهــری رییــس   نــور 
راهــور ناجــا بــا حضــور در مرکــز امــور ایثارگــران ناجــا،  از 
تمامــی اداره هــا و دوایــر تخصصــی مرکــز و نحــوه اجــرای 

ــل آورد. ــه عم ــد ب ــور بازدی ام

خبر کوتاه

اشاره فرهنگی   
    

کارشناس  ارشد امور اجتماعی         
 محمدعلی اشرفی

پدیده هــای  تحلیــل  و  بحــث  بــه  ورود  بــرای 
ــام«  ــوان »نظ ــا عن ــه را ب ــاختارهای جامع ــی، س اجتماع
جامعــه  اســاس  و  بــن  می کنیــم.  دســته بندی 
ســامانه ها  مجموعــه  از  ســامانه  یــک  صــورت  بــه 
بــزرگ  ســامانه  تحلیــل  در  اســت.  گرفتــه  شــکل 
سیاســت شــخصیت،  فرهنــگ،  نظام هــای   جامعــه، 

کنــش متقابــل، ســامانه اجتمــاع و  اقتصــاد، در یــک 
جامعــه را شــکل می دهنــد. ســامانه فرهنــگ، ســپهر 
بــا زایــش فکــری  اجتماعــی را پوشــش می دهــد؛ امــا 
نظــام  می یابــد؛  تــداوم  و  تقویــت  شــخصیت  نظــام 
شــخصیت، تأثیرپذیــر از نظــام فرهنگــی اســت و نظــام 
سیاســت را تقویــت می کنــد. ممکــن اســت هرکــدام از 
متفاوتــی  تأثیرگــذاری  و  وزن  یادشــده،  ســامانه های 
کــدام در یــک حرکــت تعاملــی  داشــته باشــند، ولــی هــر 
بــر دیگــر ســامانه ها تأثیرگــذار هســتند؛ ســامانه فرهنگــی 
شــخصیت نظــام  خالقیــت  از  تأثیرپذیــری  بــر   عــالوه 
 - بــه واســطه نظــام شــخصیت- از دیگــر ســامانه های 

فرهنگــی جوامــع دیگــر نیــز تأثیــر می پذیــرد.
گــر اســاس تاریــخ یــک قــوم اســتوار باشــد و نیــروی  »ا
ارزش هــای  و  آداب  بوم گــرا[  ]نظــام شــخصیت  تفکــر 
آییــن  و  تفکــر  رســانند،  مــدد  را  فرهنگــی[  ]نظــام 
ورود  زمینــه  غیربوم گــرا[  فرهنگــی  ]اشــاره  خارجــی 
شــود  بســته  تفکــر  بــاب  وقتــی  ولــی  نــدارد؛  نفــوذ   و 
آداب و ارزش هــا هــم متزلــزل شــوند ]کارکردهــای نظــام 
صــورت  ایــن  در  شــوند[،  ضعیــف  بوم گــرا  فرهنگــی 
بایــد تفکــر تــازه ای آغــاز شــود و بــا پیــروی از قــوم دیگــر 
آیــد[؛ چــه بســا منحــل شــدن در آن پیــش  ]حاصــل 

ــد.« آی
در طــول تاریــخ بشــر ایــن فراینــد بارهــا بیــن جوامــع 
گاهانــه و باتعمــد  بشــری اتفــاق افتــاده اســت؛ جوامــع آ
ــا بــدون تعمــد بــر دیگــر جوامــع اثرگــذاری داشــته اند.  ی
ــر جغرافیــای  ــا غلبــه نظامــی  ب کــه قــوم مغــول ب زمانــی 
سیاســی ایران زمیــن ســیطره یافتنــد بــه دلیــل پویایــی 
ایرانــی  جامعــه  شــخصیتی  نظــام  و  فرهنگــی   نظــام 
مانــدگاری  ایرانــی  جامعــه  بــر  نتوانســتند  قــوم  ایــن 
نظــام  مغلــوب  نهایــت  در  و  باشــند  داشــته  فرهنگــی 

شــدند. ایرانــی  جامعــه  شــخصیتی  و  فرهنگــی 
ــی امــروزی  ــط و تعامــالت جامعــه جهان در تحلیــل رواب
نیــز، نقــش و جایــگاه نظــام فرهنگــی بســزا و در خــور 
اشــاعه  بــر  غــرب  دنیــای  گفــت  بایــد  اســت؛  تأمــل 
ــه  ــر دیگــر جوامــع اصــرار دارد؛ ایــن پدیــده ب فرهنگــی ب
عنــوان یــک واقعیــت اجتماعــی، قابــل نقــد، تعریــف و 

تحلیــل علمــی  اســت.

     یادداشت اجتماعی

ــا ایــران  ــا ب گوی ــاران ایــن نعمــت الهــی    ب
سرویس  اجتماعی

  دامون رشیدزاده

ســر ناســازگاری دارد؛ یــا نمی آیــد و زخــم 
یــا  می کنــد  عمیق تــر  را  اخیــر  ســال های  خشکســالی 
ــم  ــه ه ــن را ب ــمان و زمی ــه آس ک ــارد  ــان می ب ــان بی ام چن
گذشــته، 12 اســتان ایــران  مــی دوزد. ظــرف 72 ســاعت 
رونــد  ایــن  و  بودنــد  آب گرفتگــی  و  ســیل  تأثیــر  تحــت 
دایمــی،  گفتــه علیرضــا  بــر  بنــا  ادامــه دارد.  همچنــان 
اســتان  بــاران در 9  بــارش  میــزان  نیــرو،  وزیــر  معــاون 
و  کــرده  غافلگیــر  را  همــه  کــه  بــوده  بی ســابقه  چنــان 
ظرفیــت و زیرســاخت های ایــن اســتان ها بــه هیــچ وجــه 
پاســخگوی چنیــن شــرایطی نیســت. دایمــی می افزایــد: 
حریــم  بــه  خشکســالی،  دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در 
بــر میــزان  ع  رودخانه هــا تجــاوز شــده و همیــن موضــو

خسارت ها افزوده است.
  سیالب در خوزستان

دربــاره  خوزســتان  اســتاندار  معــاون  ســیاحی،  احمــد 
 170 می گویــد:  اســتان  ایــن  در  ســیالب  وضعیــت 
 میلیمتــر بــاران در ایــن اســتان داشــتیم و مجبــور شــدیم 
کنیــم. بعــد از  ج  ۵ هــزار متــر مکعــب آب از ســد دز خــار

ایــن رخــداد آمادگــی ایجــاد شــد.
کــه از بیــن رفتــه، موقتــی بــوده تــا بــه پــل   ایــن پــل هــم 
کنــون در شــوش، 9 روســتا و  اصلــی صدمــه وارد نشــود. تا

در اندیمشــک، ۴ روســتا تخلیــه شــده اســت.

  سیالب در لرستان
در  می گویــد:  لرســتان  اســتاندار  بازوبنــد،   هوشــنگ 
72 ســاعت گذشــته، 120 میلیمتــر بارندگــی و در خرم آباد 
کنــون ۸0 روســتا  هــم 1۴۸ میلیمتــر بارندگــی داشــتیم و تا
ارتباطشــان قطــع شــده و در شــهرها 1۵00 و در روســتاها 

2000 واحــد مســکونی دچــار آب گرفتگــی شــدند. 
خــط انتقــال آب شــرب پــل دختــر هــم، دچــار مشــکل 
کــه در حــال ترمیــم آن هســتیم. خســارات نهایــی  شــده 
را هــم تــا دوشــنبه بــه معــاون رییــس جمهــور تقدیــم 

. می کنیــم
  تخریب سد دز، شایعه است

خوزســتان  در  کــه  نیــرو  وزیــر  چیت چیــان،  حمیــد 
فروردیــن   2۳ از  بگویــم  بایــد  می گویــد:  به ســرمی برد، 
امســال تــا امــروز در خوزســتان بیــش از یــک میلیــارد متــر 
مکعــب آب در رودخانه هــا وارد شــده اســت. در ســد دز 
ــته  ــان داش ــب آب جری ــر مکع ــارد مت ــش از 9 میلی ــم بی ه

اســت. بایــد بگویــم ایــن رخــداد بی ســابقه اســت.
گفــت:  دز  ســد  دیــواره  تخریــب  شــایعه  دربــاره  وی   
و  کــردم  مشــاهده  خــودم  نــدارد.  صحــت  خبــر  ایــن 

کردیــم. همــه مناطــق اعــم از نیــروگاه و تــاج و  بازدیــد 
بودنــد.  ســالم  ســد  خروجی هــای 

کارون خواســتیم تــا  از همــه مــردم در اطــراف رود دز و 
کنتــرل  کننــد و شــرایط تحــت  کنــار رودخانــه را خالــی 
کــه بایــد آب ســد را رهــا  اســت. بــه مــردم بایــد بگویــم 
باشــیم.  داشــته  را  ســد  بــه  ورود  گنجایــش  تــا  کنیــم 
حــاال در ایــن خصــوص نبایــد ایــن میــزان آب رهــا شــده 
دو  ایــن  بــا  و  باشــد  مکعــب  متــر   ۳۵00 از  بیشــتر  هــم 

می کنیــم.  تــالش  داریــم  محدودیــت، 
کــه بیــش از ۳ میلیــارد  کرخــه هــم بایــد بگویــم  در ســد 
گنجایــش  و  داریــم  کرخــه  ســد  در  آب  مکعــب   متــر 

2 میلیارد دیگر هم داریم و خطری تهدید نمی کند.
  امدادرسانی

ســید مصطفــی مرتضــوی، ســخنگوی ســازمان امــداد و 
نجــات عملیــات امدادرســانی در تشــریح عملیــات ســیل 
 12 می گویــد:  گذشــته  ســاعت   72 طــی  آب گرفتگــی  و 
کرمانشــاه، فــارس، خوزســتان  اســتان لرســتان، ایــالم، 
و  شــمالی  خراســان  اصفهــان،  همــدان،  چهارمحــال، 
تأثیــر  تحــت  شــرقی  آذربایجــان  و  کردســتان  رضــوی، 
ســیل و آب گرفتگــی قــرار دارنــد و بــر ایــن اســاس از حــدود 
مناطــق  و  روســتا  شــهر،   1۳۶ بــه  گذشــته  ســاعت   72

عشایرنشــین امدادرســانی شــده اســت. 
اشــاره  ســیل زدگان  از  نفــر   ۵۶00 امدادرســانی  بــه  وی 
ــا برپایــی ۵۴۸ دســتگاه چــادر  کــرد و افــزود: همچنیــن ب
امــدادی، 2۵00 تــن از ســیل زدگان اســکان اضطــراری 
یافتنــد؛ همچنیــن 11 تــن بــه مناطــق امــن منتقــل شــدند 
کــه نجــات ۵ نفــر از آن هــا طــی ســه ســورتی پــرواز صــورت 

گرفتــه اســت.
اســتان های  در  امدادرســانی  کــه  کــرد  کیــد  تا وی   
کرمانشــاه، ایــالم، چهارمحــال و  خوزســتان، لرســتان، 

دارد. ادامــه  اصفهــان 

آخرین وضعیت سیل بی سابقه در 12 استان

ایران، زیر شالق سیالب

ســید علیرضــا آوایــی، رییــس ســازمان ثبت احوال کشــور در 
پاســخ به ســوالی درباره کارت هوشــمند ملی اظهار داشــت: 
کارت هوشــمند ملــی از ســال های  ح  بــا وجــود اینکــه طــر
گذشــته کلیــد خــورده بــود، منتهــا آن طــور که باید پیشــرفت 

کارت  صــدور  تعــدد  بخــش  در  ح  طــر ایــن 
ــال  ــا س ــه ت ک ــوی  ــه نح ــود؛ ب ــده نب راضی کنن
کارت هوشــمند ملــی در  9۳ تنهــا 2 میلیــون 
ــا بیــان اینکــه  کشــور صــادر شــده بــود. وی ب
بــرای  زیــادی  تالش هــای  نیــز  گذشــته  در 
بــود گرفتــه  صــورت  ح  طــر ایــن   پیشــبرد 

گرفتــه  کــرات صــورت   کــرد: طبــق مذا بیــان 
ح بــا ســرعت بیشــتری دنبــال شــد، بــه نحــوی  ایــن طــر
 کــه در ســال 9۴ بــا ایجــاد و تکمیــل زیرســاخت های الزم

موفــق شــدیم 7 میلیــون و 200 هــزار قطعــه کارت هوشــمند 
ملــی در کشــور بــرای متقاضیــان صــادر کنیم. 

کشــور بــا بیــان  معــاون وزیــر و رییــس ســازمان ثبــت احــوال 

کارت  اینکــه بــرای ســال 9۵، صــدور 20 میلیــون قطعــه 
هوشــمند ملــی هدف گــذاری شــده اســت،  اظهــار امیــدواری 
کشــور بــه  ح، ظــرف دو ســال آینــده در  کــه ایــن طــر کــرد 
کارت هوشــمند ملــی در واقــع  اتمــام برســد. آوایــی افــزود: 
اســت  الکترونیــک  دولــت  بــه  ورود  کلیــد 
ابعــاد  در  را  کشــور  آینــده،  در  می توانــد  کــه 

کنــد.  مخلتــف منتفــع 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از 
مرکــزی  و  گیــالن  مازنــدران،  اســتان های 
از  و  ولــد  و  کــم  زاد  اســتان های  عنــوان  بــه 
سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان پــرزاد و 
کــرد. رییــس ســازمان ثبــت  کشــور یــاد  ولدتریــن اســتان 
احــوال در ادامــه بــا بیــان اینکــه ثبــت واقعــه مهاجــرت بــه 
 عنــوان واقعــه پنجــم از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت

افــزود: ثبــت مهاجــرت از امــور الزم و اساســی اســت کــه ثبت 
احــوال بــه آن نگاهی بنیادیــن دارد.

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت 
اقدامــات  و  برنامه ریزی هــا  اســاس  بــر  گفــت:  زیســت  محیــط 
گرفتــه بــه منظــور پایــان اســتفاده از جانــوران وحشــی در  صــورت 
ــوران  ــتفاده از جان ــه اس ک ــود  ــده ب ــرر ش ــیرک، مق ــای س نمایش ه

تــا  کشــور  وحشــی در نمایش هــای ســیرک های 
کــه  پایــان تابســتان ســال 1۳9۵ محقــق شــود 
خوشــبختانه ایــن اقــدام ۶ مــاه زودتــر بــه نتیجــه 

رســید. 
فرهــاد دبیــری معــاون محیــط زیســت طبیعــی و 
ــط زیســت  ــازمان حفاظــت محی ــوع زیســتی س تن
گذشــته های دور  کــه از  بــا یــادآوری ایــن موضــوع 

افــرادی تحــت عناویــن دوره گــرد، معرکه گیــر یــا پهلــوان بــا تربیت 
حیوانــات وحشــی از قبیــل شــیر، خــرس و میمــون، انــواع مارهــا و 
گفــت:  ... اقــدام بــه اجــرای نمایش هــای خیابانــی می کردنــد، 
نمایش هــای  حالــت  از  گروه هــا  و  افــراد  ایــن  از  برخــی  بعدهــا 
بــه  نمایشــی  برنامه هــای  توســعه  بــا  و  ج  خــار خیابانــی 

ســیرک های بــزرگ وکوچــک تبدیــل شــدند. البتــه برنامه هایــی 
 کــه بــا اســتفاده از انــواع حیوانــات در ایــن ســیرک ها اجــرا می شــد

یکی از جاذبه های اصلی آن ها به شمار می آمد. 
گروه هــا و ســیرک ها ســال ها  وی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای ایــن 
بــدون هیــچ نظارتــی اجــرا و حیوانــات متعــددی 
می شــد جایگزیــن  و  به کارگیــری  آن هــا   در 
کار سوء اســتفاده  ایــن  کــرد: قطعــا  خاطرنشــان 
از حیــات وحــش و بــا اهــداف حفاظــت از تنــوع 
 زیســتی در تضــاد بــود. معــاون ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت اشــاره ای هــم بــه اقدامــات انجــام 
شــده بــرای ســاماندهی ایــن حــوزه داشــت: در 
 چنــد ســال اخیــر و بــا پیگیری هــای ســازمان، ایــن دســته از افــراد
گروه هــای نمایشــی و ســیرک ها، صاحــب پرونــده و شناســنامه 
شــدند و در ادامــه ســعی بــر آن شــد کــه فعالیــت آن ها تاحــد امکان 
کــه یکــی از مصادیــق آن  ضابطه منــد شــود و از انجــام تخلفــات 

آزار و اذیــت جانــوران اســت، جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

7اجتماعی شنبـــــه  28 فروردین ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 131پایان استفاده از جانوران وحشی... ســـــال دوم       ݡسݒ

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش های سیرک
کشور خبر داد: رییس سازمان ثبت احوال 

کشور کارت هوشمند ملی در  صدور بیش از 7 میلیون 

گهی مزایده )نوبت دوم( آ
اجرایی  ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   9 شعبه  احکام  اجرای 
به  علوم  نگار  داده  شرکت  علیه  و  ناطقی  مهناز  خانم  له   9 ج/   93/412 کالسه 
ی  جلسه  خواسته  اصل  بابت  یال  ر  22/074/431 مبلغ  ی  مطالبه  ی  خواسته 
9 صبح در محل  الی 30:  وز پنج شنبه مورخ 95/2/23 ساعت 9  مزایده ای در ر
اجرای احکام شعبه 9 حقوقی واقع در خیابان شهید نیکبخت، 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق ، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه 

سوم، واحد 5 برگزار نماید.
اوصاف مورد مزایده

1ـ یک عدد میز اداری MDF به رنگ قهوه ای و شیری سه کشوی مستعمل جمعًا 
رگ پشت  یال  2ـ دو عدد صندلی چرخ دار کوچک و دو عدد چرخ دار بز 1/500/000 ر
یال 3ـ شش عدد صندلی ثابت فلزی دسته دار  میزی مستعمل جمعًا 7/000/000 ر
ویه طرح چرم مستعمل جمعًا 6/000/000 4ـ سه عدد میز کامپیوتر MDF مستعمل  ر
 LG یال 5ـ یک دستگاه کامپیوتر شامل مانیتور قدیمی زش 6/000/000 ر جمعًا به ار
یه  زش مجموع اموال طبق نظر یال ار و کیس و متعلقات مستعمل جمعًا 1/500/000 ر
وز قبل  ید می توانند ظرف 5 ر یال می باشد. طالبین خر کارشناسی 22/000/000 ر
از مزایده از اموال فوق واقع در سه راه سیمین ، خیابان جانبازان، خیابان شمس 
یزی، پالک 598B واحد 1 بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند  تبر
یز و  که حداقل 10% از مبلغ پایه ی کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری وار
ین قیمت را  تر فیش آن را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی است که باال

پیشنهاد دهد.
مأمور اجرای احکام شعبه نهم   1248/ م الف 

گهی مزایده  آ
کالسه  اجرایی  ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   10 شعبه  احکام  اجرای 
940029ج/10 له 1ـ آقای محمدرضا منصوری 2ـ خانم سادات بیگم صدیقی رهنانی  
3ـ زهرا 4ـ علی 5ـ نسیم 6ـ مهناز همگی منصوری  7ـ خانم فاطمه نجف پور و علیه 
آقای حسین منصوری و بخواسته تقسیم ترکه مرحوم مهدی منصوری طهرانی 
وز پنج شنبه مورخ 95/2/23 ساعت 9 صبح در محل این  جلسه مزایده ای در ر
بی ـ 200 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری  اجرا واقع درخیابان نیکبخت غر
برگزار   10 شعبه  ـ   5 واحد  ـ  سوم  طبقه  ـ  خانواده  و  حقوقی  احکام  اجرای  مجتمع  ـ 
ثبتی  انباری متصله پالک  و  نماید.  مال مورد مزایده : ششدانگ یک باب مغازه 
99/3175 و 99/3174 و 99/3202 فرعی از شماره 99 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
ـ  قبل از کوچه 117 با کد پستی 8417959556  اصفهان به آدرس اصفهانـ  خ کهندژ
رسمی  کارشناس  توسط  که  بع  مر متر  ده  و  سیصد  سند  طبق  کل  مساحت  به 
یه کارشناس  یابی گردیده است. نظر ز یال ار دادگستری به مبلغ 6/700/000/000 ر
ید  به طرفین ابالغ شده و مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است.  طالبین خر
وز قبل از جلسه مزایده به آدرس اعالمی فوق الذکر مراجعه نمایند و  می توانند 5 ر
از اموال غیرمنقول دیدن نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده 
یز نمایند و فیش  دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی وار
آنرا فی المجلس در جلسه مزایده بهمراه داشته باشند. مزایده از قیمت کارشناسی 
ین قیمت را پیشنهاد دهند برنده مزایده  تر د و فرد یا افرادی که باال وع می شو شر

د. خواهند بو
ز اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان     1250/ م الف دادور

گهی مزایده )نوبت دوم( آ
اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 

د  محمو علیه  و  مومنی  مجید  له   28 ج   930706 شماره  اجرایی  کالسه  ونده  پر
از  از 17 حبه مشاع  وش 7/255 حبه  بر فر به وکالت مانی شفیعیان مبنی  ذری  بو
نشانی  به  اصفهان  ثبت   3 بخش  اصلی   1081/2 ثبتی  پالک  ششدانگ  حبه   72
جنب  سنبلستان،  میدان  سنبلستان،  خیابان  زاق،  عبدالر خیابان  اصفهان، 
پستی  کد  کاتن،  وشی  پتوفر مغازه  مزبور،  میدان  بی  غر )بر  خان،  رحیم  زشگاه  ور
وز شنبه از ساعت 9/30  یخ 95/2/25 ر 8148647881 ( جلسه مزایده ای در تار
اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   28 شعبه  احکام  اجرای  محل  در  صبح   10 الی 
مرکزی  ساختمان  از  تر  پایین  متر   200 نیکبخت،  خیابان  )اصفهان،  در  واقع 
احکام  اجرای  ساختمان  پارسیان،  بیمه  جنب  اصفهان،  استان  کل  دادگستری 
مزایده  از  قبل  وز  ر  5 توانند  می  ید  خر طالبین  نماید.  برگزار  دوم(  طبقه  ـ  حقوقی 
در  شرکت  حق  کسانی  و  نمایند  بازدید  صدرالذکر  آدرس  به  نظر  مورد  اقالم  از 
مزایده را دارند که 10% مبلغ کارشناسی را نقدًا همراه داشته باشند مزایده از مبلغ 
ین قیمت را پیشنهاد تر وع و برنده فرد یا افرادی می باشند که باال  کارشناسی شر

 دهند.
یه کارشناسی: اوصاف ملک مورد مزایده بر اساس نظر

محل به صورت یک باب مغازه و انباری وابسته جزء پالک ثبتی به شماره 2 فرعی 
بع که در صفحه 530 دفتر امالک 163،  از 1081 اصلی، با مساحت 203/45 مترمر
و  حبه   72 از  مشاع  حبه   17 مالکیت  میزان  با  اصفهان  ثبت   3 بخش  به  مربوط 
ذری سابقه ثبت دارد. محل مورد بازدید عبارت  د بو ششدانگ به نام آقای محمو
سه  و  دویست  ششدانگ  مساحت  با  آن  پشت  انباری  و  مغازه  باب  یک  از  است 
بع که مقدار 17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  بع و چهل و پنج دسیمتر مر مترمر
قدیمی  ساختمان  دارای  محل  دارد.  ثبت  سابقه  ذری  بو د  محمو آقای  به  مربوط 
وشگاه  فر به دو قسمت  باشد که  تیرهای چوبی می  با  و سقف  باربر  با دیوارهای 
دیوارها  است.  شده  تقسیم  آن  پشت  انباری  و  بع  مترمر  38 یبی  تقر مساحت  به 
کف  و  شغل  با  مرتبط  دکوراسیون  و  بندی  قفسه  با  گچ  د  اندو ها  بدنه  سطوح 
شیشه  دی  و ور درب  دامپا،  کاذب  پوشش  دارای  مغازه  سقف  و  سرامیک  مغازه 
و  آبی  کولر  سرمایش  سیستم  ای،  کرکره  فلزی  پلیت  درب  حفاظ  با  یت  سکور
تلفن  اشتراک  و  فاز  سه  ق  بر انشعاب  دارای  محل  باشد.  می  اسپیلت  گرمایش 
د.  شو می  محسوب  قدیمی  ساختمانهای  جزء  محل  ساختمان   . باشد  می  ثابت 
با توجه به موارد اشاره شده، موقعیت محل، قدمت و نوع مصالح و نیز امکانات 
برآورد،  موثر در قضیه  نظر گرفتن جمیع جهات  در  با  و  کاربری  نوع  محلی ملک، 
یال )هشت میلیارد و نهصد میلیون  زش کل پالک مذکور مبلغ 8/900/000/000 ر ار
و اعالم  برآورد  د میلیون تومان(  و نو 890/000/000 تومان )هشتصد  با  برابر  یال(  ر
مشاع  حبه   17( ذری  بو آقای  مالکیت  به  مربوط  مبلغ  اساس  براین  که  گردیده 
یکصد  و  میلیون  ده  و  )دویست  یال  ر  2/101/388/888 معادل  حبه(   72 از 
می  اعالم  و  تعیین  تومان(  هشت  و  هشتاد  و  هشتصد  و  هزار  هشت  و  سی  و 
 896/834/511 که  دولتی  االجرای  حق  و  به  محکوم  مجموع  به  توجه  با  گردد 
خواهد وش  فر به  مذکور  ملک  از  حبه   7/255 میزان  به  باشد  می  یال   ر

 رسید.
ز اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   1249/ م الف دادور

گهی مزایده   آ
اجرای احکام شعبه دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات 
یان   شاکر زهره  خواهان:  ج    6 ـ   940491  : کالسه  ونده  پر نماید:  برگزار  یر  ز
رمضان  زند  فر سده  ادیبی  گلستان  2ـ  حسین  زند  فر امینی  امین  1ـ  خواندگان: 
3ـ     7 پالک  سنبل،  کوچه  مفتح،  خیابان  شهر،  ملک  اصفهان،  نشانی:  به  دو  هر 
زند حسین هر دو به نشانی اصفهان،  زند حسین 2ـ اقدس امینی فر اکرم امینی فر

ل  ملک شهر، خیابان مفتح، کوچه 26، کوی شاهین، بعد از باشگاه ستایش منز
ششم، پالک 6  مورد مزایده طبق نظر کارشناسی: یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
طبقه اول در یک مجموعه مسکونی دو طبقه دارای سند مالکیت رسمی به شماره 
چاپی 93/921250/به شماره ملک 68/5227 شماره ثبت 240438 صفحه 509 
بع اعیانی در عرصه  دفتر 1083 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 141/2 مترمر
فلزی  اسکلت  مشترکات  و  مشاعات  سایر  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  بع  مترمر  240
بهداشتی  ویس  سر خواب  سه  پذیرایی  و  هال  آجری  دیوارها  بلوک  تیرچه  سقف 
حمام و توالت آشپزخانه اپن با کابینت فلزی بدنه تمام کاشی کف سرامیک سایر 
کف ها موکت پنجره ها آلومینیوم و فلز درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی بدون 
د آب و گاز  آسانسور و پارکینگ مسقف با یک انباری در سرسرا انشعابات موجو
موقعیت  قدمت  به  توجه  با  لذا  ساخت  سال   17 د  حدو قدمت  مجزا  ق  بر مشترک 
مبلغ  به  آپارتمان  این  دانگ  شش  زش  ار غیره  و  مسکونی  کاربری  فوق  شرایط 
یال معادل دویست  225000000 ر د  آپارتمان به مبلغ حدو زش شش دانگ  د ار حدو
و بیست و پنج میلیون تومان برآورد و اعالم نظر شده است. الزم به ذکر است که 
طبق اظهارات خواهان ملک مورد مزایده فعال خالی از سکنه است. زمان مزایده: 
1395/3/19  ساعت 10 صبح  مکان: خیابان نیکبخت دادگستری کل اصفهان 
وز  ر توانند 5  ید می  ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه 4 شعبه 6. طالبین خر
 %10 سپردن  با  و  کرده  دیدن  ملک  از  اجرا  این  با  هماهنگی  ضمن  مزایده  از  قبل 
و  اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان  زش  ار
وع  ارایه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شر
د. آدرس ملک:  ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر د. پیشنهاد دهنده باال می شو
   7 پالک   ،)5 )شماره  سنبل،  کوچه  مفتح،  شهید  خیابان  شهر،  ملک  اصفهان، 

مدیراجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 1246/ م الف

گهی مزایده آ
خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  کیفری  احکام  اجرای  نهم  شعبه 
تا 11 صبح  از ساعت 10  وز یکشنبه مورخ 1395/3/9  کالسه 940732 ش 9 در ر
وش پالک  در محل این اجرا )اتاق 030 ـ ط همکف دادگستری نیکبخت( جهت فر
ثبتی 13772/31 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خیابان مدرس ـ خ شهید ضابط 
زاده ـ کوچه شهید بانکی )کوچه شماره 12( مقابل کوچه سیاوش ـ پالک 49 ملکی 
برگزار  ذیل  کارشناس  شرح  به   235 و   230 مواد  راستای  در  فالحتی  ویز  پر آقای 
ید  ویز فالحتی( می باشد طالبین خر نماید. ملک اکنون در تصرف وثیقه گذار )پر
دیع نقدی  د تا با تو وز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از ملک خواهند بو 5 ر
ین  تر باال دهنده  پیشنهاد  نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  پایه  قیمت  درصد   10
یدار است. اوصاف  ینه های اجرایی بر عهده خر د هز قیمت برنده مزایده خواهد بو
ل مسکونی به آدرس  یابی یک باب منز ز ملک بر اساس نظر کارشناس  ملک مورد ار
اصفهان، خیابان مدرس، خیابان شهید ضابط زاده، کوچه شهید بانکی، )کوچه 
اربعه  د  حدو با  مطابق  باشدکه  می   49 پالک  سیاوش،  کوچه  مقابل   ،)12 شماره 
مندرج در سند مالکیت ملک فوق از سمت شمال به طول 6/40 متر و از سمت جنوب 
ق به طول 18/50 متر و از سمت غرب  به طول 6/00 متر به معبر مجاور از سمت شر
یبی عرصه  د می گردد. فلذا مساحت تقر به طول 15/80 متر به ملک مجاور محدو
ین  رسی وضعیت مجاور با بر و  بع می باشد.  با 106/33 مترمر برابر  د ملک  موجو
یض معبر قرار   مشخص گردید ملک فوق ازهر دو سمت شمال و جنوب در طرح تعر

دارد.
اعیان احداثی به صورت قدیمی و با قدمت بالغ بر 40 سال و به صورت ساختمان 
می  تیرآهن  سقف  و  باربر  دیوار  دارای  بع  مترمر  85 یبی  تقر یربنای  ز با  طبقه  یک 
موزاییک  آشپزخانه  و  سالن  کف  پوشش  مستعمل،  رنگ  داخلی  پوشش  باشد. 

کابینت فلزی و دیوار از جنس کاشی می باشد. سیستم گرمایشی بخاری گازی 
باشد. مشخصات  گاز می  و  ق  بر آب،   اشتراکات  دارای  و  آبی  و سرمایشی کولر 
ونده و نامه اداره ثبت شمال غرب اصفهان مازاد اول  ثبتی: با توجه به محتویات پر
اصلی   13772 از  فرعی   31 شماره  به  ثبتی  پالک  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه 
وجی اصفهان با  مورد ثبت به شماره 111887 صفحه 550،  دفتر جلد 68 دفاتر خر
ویز فالحتی و دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 185246  مالکیت آقای پر
مساحت  فوق،  موارد  به  عنایت  با  بها:  تقویم  و  یابی  ز ار است.   گردیده  توقیف 
کاربری   ، موقعیت  اعیان،  و  عرصه  د  موجو مساحت  و  ابعاد  عرصه،  باقیمانده 
و  عرضه  معابر،  و  شوارع  شبکه  به  دسترسی  سازه،  نوع  قدمت،  منطقه،  قیمت   ،
دن جهت نقل و انتقال،  یابی و بالمانع بو ز رسی جمیع جهات موثر بر ار تقاضا، بر
یابی به مبلغ 1/710/000/000 )یک میلیارد و  ز وز کل ششدانگ ملک مورد ار زش ر ار
یابی می گردد.  مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری ـ  ز یال( ار هفتصد و ده میلیون ر

محمد خضری   1245 / م الف 

ابالغ رای 
مرجع رسیدگی شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان شماره دادنامه 2249 به 
شهرک  ـ  دشت  وشن  ر بنشانی  صادقی  مسیب  آقای  خواهان:   94/12/26 یخ  تار
بنشانی  ای  شکسته  احسان  1ـ  خواندگان:  خوانده/     229 پالک  زایی  میر حاج 
الزام  خواسته:  المکان   مجهول  نشانی  به  اصالنی  اسماعیل  2ـ  المکان  مجهول 
خوانده/ خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه 
یخ 94/12/5 شعبه 23  موتور سیکلت به شماره انتظامی 7288 شیراز 78  به تار
کالسه  ونده  پر است،  تشکیل  یر  ز کننده  امضاء  تصدی  به  اختالف  حل  شورای 
ونده و اظهارات طرفین،  929/94 مفتوح و تحت نظر می باشد. با مالحظه اوراق پر
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
زند محمد ساکن اصفهان،  شورا   در خصوص درخواست آقای مسیب صادقی فر
زایی پالک 229  بر علیه آقای احسان شکسته ای  وشن دشت، شهرک حاج میر ر
زند نصراله ساکن  زند هاشم ساکن مجهول المکان و آقای اسماعیل اصالنی فر فر
و خواهان  مجهول المکان بخواسته الزام خواندگان به انتقال موتورسیکلت جت ر
ده که طی مبایعه نامه عادی مورخ 92/2/4 یک دستگاه موتور سیکلت  اعالم نمو
 73946 موتور  شماره   78 شیراز   7288 انتظامی  شماره  به   1388 مدل  و  ر جت 
ده ام و ایشان  یداری نمو شماره شاسی 8716718 را از آقای اسماعیل اصالنی خر
دداری می نماید  در قولنامه متعهد شده که سند را به نام من انتقال دهد و حال خو
ونده و ضمن استماع  رسی اوراق پر ده است شورا با بر و تقاضای رسیدگی را نمو
وش شده انتقال سند به  ید و فر و تا بحال چند بار خر در اظهارات طرفین چون خو
وشندگان می باشد  نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادی با بقیه فر
د را  که خواهان با ارائه تعداد 2 برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی خو
و طبق سند مالکیت طی  در ده و در مورد مالکیت خو وشندگان قبلی احراز نمو با فر
یخ 94/12/2 از معاونت راهور شهرستان اصفهان  نامه شماره 46/28/793 به تار
ده  نمو اعالم  ای  شکسته  احسان  نام  به  را  مذکور  و  در خو مالکیت  که  استعالم، 
است لذا خواسته خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 ق . آ . د . م 
و مواد 220 ، 219، 225 قانون مدنی حکم به محکومیت آقای احسان شکسته ای 
به تنظیم و انتقال سند موتورسیکلت فوق الذکر به نام خواهان صادر و اعالم می 
گردد و در مورد بقیه خواندگان چون سند به نام آنها نمی باشد تا انتقال دهند قرار 
رد دعوی در مورد آنها صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت 
یخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان  وز از تار  بیست ر

می باشد. 
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مســیر  خوبتــون؛  مطالــب  از  ممنــون  ســام،  بــا 
بی آرتــی خیابــان فرایبــورگ خیلــی دســت انداز دارد 
کنیــد  و اســباب ناراحتــی مســافران شــده؛ لطفــا اعــام 

کننــد. بــا تشــکر تــا رســیدگی 
0936...0419

سام، خدا قوت
متشــکرم از مطالــب خــوب و ارزنــده شــما، در مســیر 

اطاع رســانی بهــروز باشــید.
0913...9840

بــا ســام، بــا توجــه بــه تــردد زيــاد عابــر پيــاده مقابــل 
کاوه، ایــن  ترمینــال شاهین شــهر واقــع در خیابــان 
مــکان نیــاز بــه پــل عابــر دارد؛ لــذا بــه شــهردار اعــام 

کنیــد.
0913...8206

ــر در ســتون حــوادث نامناســب اســت و  انتخــاب تیت
ــدازد؛ الزم اســت محــل  ــه اشــتباه می ان مخاطــب را ب

ع جــرم در تیتــر ذکــر شــود. وقــو
0913...8206

پیامهموطن

 کشف دلیل سکته مغزی
لزایمر  و آ

شناســایی  بــه  موفــق  آمريکایــی  محققــان  از  تیمــی 
کــه ممکــن اســت  مجموعــه جديــدی از ژن هــا شــده اند 
مســئول ســکته مغــزی و زوال عقــل - دو مــورد از رايج ترین 

باشــند.  - عصبــی  بیماری هــای 
دانشــگاه  پزشــکی  مرکــز  محققــان  ویرلــن،  گــزارش  بــه 
بوســتون يــک ژن جديــد موســوم بــه FOXF2 را شناســایی 
بــه دلیــل  را  بــه ســکته مغــزی  ابتــا  کــه خطــر  کرده انــد 
بیمــاری عــروق کوچــک در مغــز افزايــش می دهــد. بیمــاری 
ــه تنهــا موجــب ســکته مغــزی می شــود  کوچــک، ن عــروق 
بــا  و  عقــل  زوال  بــه  ابتــا  خطــر  اصلــی  عوامــل  از  بلکــه 

مشــکات راه رفتــن و افســردگی نیــز مرتبــط اســت. 
ایــن تحقیــق ممکــن اســت بــه محققــان در درک بهتــر 
و  ايســکمیک  مغــزی  ســکته  از  جلوگیــری  و  درمــان 
انــواع زوال  هموراژيــک و شــايد بیمــاری آلزايمــر - ســایر 
بــر  بیشــتر  پيشــین،  تحقیقــات  کنــد.  کمــک   - عقــل 
ژن هــای عامــل تصلــب شــريان و ژن هــای موثــر بــر عملکــرد 
ــوان  ــه عن ــون ب ــه خ ــکیل لخت ــای تش ــا و فرآينده کت ه پا
کــه در آن يــک لختــه  عوامــل خطــر ســکته ايســکمیک 
تمرکــز  می شــود،  مغــز  بــه  خــون  جريــان  انســداد  باعــث 
ــا ســکته  ــد. يــک مجموعــه متفــاوت از ژن هــا ب کــرده بودن
کــه خونریزی داخل مغز  اســت.  هموراژيــک مرتبــط بودنــد 
گســترده و همچنیــن  محققــان بــا اســتفاده از ارتبــاط ژنــوم 
فرابررســی، بــه دنبــال ژن های جديد ســکته مغزی گشــتند 
منتشــر  Lancet Neurology مجلــه  در  آن  جزیيــات   کــه 

 شده است.

علمی

نجات دختربچه 
کانال آب گرفتار در 

از  کرمانشــاه  آتش نشــانی  ســازمان  عامــل  مدیــر 
در  گرفتــار  کرمانشــاهی  دختربچــه  يــك  نجــات 
کارگــران شــهرداری منطقــه ســه  کانــال آب توســط 
کرمانشــاه خبــر داد.آتشــپاد حجــت اهلل جهانبخشــی 
ــه  ــن حادث ــت: ای گف ــا  ــا ایرن ــو ب گفت وگ ــه در  روز جمع
کیانشــهر  شــهرك  متــری   40 در  چهارشــنبه  روز 
ایــن  کــرد:  اضافــه  اســت.وی  داده  خ  ر کرمانشــاه 
کــه بــه همــراه مــادرش قصــد عبــور  دختربچــه زمانــی 
از عــرض خیابــان را داشــت، بــه علــت بارندگــی زيــاد 
کانــال آب  و آب گرفتگــی بخشــی از خیابــان در داخــل 
کرمانشــاه نیــز در  افتــاد. فضــل اهلل رنجبــر، فرمانــدار 
کــرد:  گفت وگــو بــا ایرنــا ضمــن تایيــد ایــن خبــر اعــام 
حادثــه  ایــن  در  نامبــرده  دختربچــه  خوشــبختانه 
موقــع  بــه  حضــور  بــا  و  ديــده  جزیــی  مصدومیــت 

اســت. يافتــه  کارگــران شــهرداری نجــات 

اسیدپاشی در بازار بزرگ تهران
کــه اعتیــاد بــه شیشــه دارد بــا پاشــیدن  مــرد باربــر 
تهــران  بــزرگ  بــازار  در  حجــره دار  يــک  بــه  اســید 

زد. رقــم  را  کــی  هولنا صحنــه 
دقیقــه   30 و  ســاعت14  امســال  فروردین مــاه   25  
کانتــری 113 بــازار  ع يــک حادثــه اسیدپاشــی بــه  وقــو
اعــام می شــود. بــا حضــور مأمــوران در محــل حادثــه 
پاســاژ  ياســین  آل  بــازار  خیــام،  خیابــان  در  واقــع 
کارگــری باربــر 40 ســاله بــه نــام داریــوش، از  شــريف، 
ــه ريختــن مــاده ای  ــه اقــدام ب ک ــام  ــی اســتان اي اهال
از  بــود  کــرده  پاســاژ  مدیــر  بــدن  روی  اســید  شــبیه 
کــه مــردی 43  کی  ســوی مأمــوران دســتگیر شــد. شــا
گفــت:  ســاله اســت در اظهــارات خــود بــه مأمــوران 
گهــان متهــم شیشــه مغــازه  کــه نا داخــل مغــازه بــودم 
را شکســت و وارد شــد؛ ســپس يــک ظــرف پاســتیکی 
کــه از  کوچــک محتــوی اســید را ســمت مــن پاشــید 
ناحیــه صــورت و اعضــای بــدن و چشــم چــپ دچــار 
ــاد  ــم اعتی ــه داد: مته ــدم. وی ادام ــديد ش ــه ش صدم
کســبه از مــن خواســته بودنــد  بــه شیشــه داشــت و 
کار در پاســاژ را بــه او ندهــم؛ ســر همیــن  کــه اجــازه 
مســئله قبــا هــم بــا مــن درگیــر شــده بود.متهــم نیــز در 
بازجویــی خــود در مرجــع انتظامــی و دادســرا مدعــی 
روغنــی  مــاده ای  وی  پوســت  زیــر  کی  شــا کــه  شــد 
می زنــد؛  دور  بدنــش  تمــام  در  کــه  کــرده  تزریــق 
کنتــرل  تمــام حرف هــای وی را شــنود و حرکاتــش را 
کــه وقتــی يــک  می کنــد؛ متهــم چنیــن ادعــا می کــرد 
حــرف  ایــن  می دهــد،  فحشــی  يــا  می زنــد  حرفــی 
ســه  حــدود  و  می شــود  تکــرار  وی  گــوش  در  مــدام 
گرفتــه و  کــه ادامــه دارد و خــواب را از او  ســال اســت 

کار زده اســت. بــه همیــن علــت دســت بــه ایــن 
بازپــرس  برابــر  در  خــود  اظهــارات  در  متهــم 
کــه آن مايــع اســید نبــوده و  احمدبیگــی مدعــی شــده 
جوهــر نمــک بــوده اســت.با تفهیــم اتهــام اسیدپاشــی 
از ســوی بازپــرس احمدبیگــی و صــدور قــرار بازداشــت 
داده  تحویــل  گاهــی  آ  16 اداره  بــه  متهــم  موقــت، 
کــه احتمــال آن می رفــت  شــد؛ همچنیــن از آنجایــی 
باشــد، وی جهــت  بیمــار  روانــی  نظــر  از  کــه متهــم 
بررســی وضعیــت روانــی بــه پزشــکی قانونــی اعــزام 

ــد. ش

مهارآتش سوزی 
گسترده مخزن های 

نفتی در شهرك صنعتی یزد
گفت وگــو بــا ایرنــا  ســیدعباس میرشمســی روز جمعــه در 
گذشــته  شــب  دقیقــه   30 و   23 ســاعت  کــرد:  اظهــار 
یــزد  آتش نشــانی  فرماندهــی  ســتاد  بــه  )پنجشــنبه( 
کــه شــرکت پتــرو آذر آســیا در شــهرك  اطــاع داده شــد 
کــه  گســترده ای شــده  صنعتــی یــزد، دچــار آتــش ســوزی 
بافاصلــه تمامــی خودروهــای ســنگین آتش نشــانی یــزد 

بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
مخــزن  دو  آتش ســوزی  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
100هــزار لیتــری مشــتقات نفتــی در شــرکت يــاد شــده 
بــا  آتش نشــانی  مامــور   22 آتش ســوزی،  گســتردگی  و 
13 خــودروی ســنگین در مــدت هشــت ســاعت بــرای 
کردنــد. ایــن مســئول بــا بیــان  کامــل حریــق اقــدام  مهــار 
چندیــن  يادشــده،  مخزن هــای  نزديکــی  در  اينکــه 
مخــزن مشــتقات نفتــی ديگــر وجــود داشــت، ادامــه داد: 
ــا از خودگذشــتگی  ــی ب مامــوران آتش نشــانی یــزد در حال
کــه  کردنــد  گســترده تر شــدن آتش ســوزی جلوگیــری  از 
آتش ســوزی  و  مخزن هــا  انفجــار  امــکان  لحظــه  هــر 
بــا  میرشمســی  داشــت.  وجــود  ديگــر  مخزن هــای 
يادشــده  شــرکت  در  آتش ســوزی  اينکــه  بــه  اشــاره 
گفــت: متاســفانه  خ داده اســت،  بــرای چهارمین بــار ر
واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرك صنعتــی یــزد از 
حداقــل تمهیــدات ايمنــی برخــوردار نیســتند و مشــخص 
و  آتش نشــانی  و  بهره بــرداری  مجــوز  چگونــه  نیســت 
کرده انــد. مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی  ايمنــی اخــذ 
کــرد: عملیــات مهــار آتش ســوزی  شــهرداری یــزد تصريــح 
انجــام  آتش نشــانی  نیروهــای  توســط  حالــی  در 
شــهرداری ها  قانــون   5 مــاده   14 بنــد  طبــق  کــه   شــد 
محــدوده  در  آتش ســوزی  مهــار  وظیفــه  آتش نشــانی 
بــر عهــده دارد و ايمنــی شــهرك های صنعتــی  شــهر را 
کیــد  بــر عهــده هیئــت امنــای شــهرك اســت. وی بــا تا
بــر اينکــه آتش ســوزی پنجشــنبه، يکــی از بزرگ تریــن 
می شــود  محســوب  یــزد  آتش نشــانی  عملیات هــای 
ــرد: ایــن آتش ســوزی، هیچ گونــه صدمــه  ک خاطرنشــان 
جانــی نداشــت و پــس از بررســی دقیــق، علــت وقــوع 
ایــن  دلیــل  و  وارده  خســارت های  میــزان  حادثــه، 
آتش ســوزی اعــام خواهــد شــد. شــهر یــزد بــا حــدود 99 
کیلومتــر مربــع محــدوده، 9 ايســتگاه آتش نشــانی دارد.
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مغــز انســان، توانایــی فــوق العــاده ای بــرای تطبیــق دادن خــود بــا 
شــرايط و تغیيرات موجود در ســنین مختلف دارد. اعتقاد بر این اســت 
کــه عملکــرد مغــز انســان در طــول دوره جوانــی بــه اوج خــود می رســد و 
بــه تدريــج بــا افزايــش ســن، کاهــش پيــدا می کنــد. ســبک زندگــی مدرن 

کاهــش توانایی هــای شــناختی دارد. نیــز نقــش بســیار مهمــی در 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، يــک رژيــم غذایــی ضعیــف، قــرار گرفتــن در 
کمبــود خــواب و ســایر فاکتورهــای ناديــده  معــرض ســموم، اســترس، 
گرفتــه شــده ، تنهــا چنــد نمونــه از ســبک زندگــی ناســالم هســتند. البتــه 
يــک ســبک زندگــی ســالم می توانــد به ســامت مغز انســان کمــک کند. 

يــک حافظــه قــوی، بــه ســامت و توانایــی مغــز بســتگی دارد. 
کــه انجــام آن هــا  کنیــم  در ایــن مقالــه قصــد داريــم مــواردی را بیــان 
کنــد. کمــک و حافظــه شــما را تقويــت  می توانــد بــه بهبــود قــدرت مغــز 

    رژیم غذایی سالمی داشته باشید:
نــوع غذایــی کــه می خوريــد و غذاهایی کــه در رژيم غذایی خــود ناديده 
می گیريــد، نقــش بســیار مهمــی در بهبــود و نگــه داشــتن حافظــه بــازی 
کامــل حــاوی میــوه، ســبزيجات  می کنــد. يــک رژيــم غذایــی جامــع و 
و چربی هــای ســالم وضــروری اســت و می توانــد تأثیــر بســیار خوبــی 
کنیــد از اســید های چــرب امــگا ۳  بــر روی مغــز داشــته باشــد. ســعی 
حیوانــی بیشــتر اســتفاده و از مصــرف بیــش از حــد شــکر و کربوهیــدرات 

کنیــد. نیــز خــودداری 
    مغز خود را تمرین دهید:

ــد  تمریــن دادن مغــز و انجــام تمرينــات و ورزش هــای مغــزی، می توان
رشــد آن را حفــظ کنــد و حتــی توســعه ارتباطــات عصبی جديــد می تواند 

بــه بهبــود حافظــه شــما کمــک کنــد. 
ورزش، مغــز را تشــویق می کنــد در باالتریــن ســطح خــود قــرار بگیــرد و 
عملکــرد بســیار خوبــی داشــته باشــد. حافظــه نیــز هماننــد ماهیچه هــا 

و عضــات بــدن بــه ورزش نیــاز دارد تــا بتوانــد عملکــرد بهتــری داشــته 
کار بکشــید، پــردازش و فرآينــد  باشــد. هــر چقــدر بیشــتر از مغــز خــود 
اطاعــات در مغــز نیــز بهتــر خواهــد شــد. ســعی کنیــد مغــز خــود را بــا پــازل 

و انــواع بازی هــای فکــری بــه چالــش بکشــید.
    تمرینات فیزیکی انجام دهید:

تمرينــات ذهنــی بــرای ســامت مغــز بســیار ضروری اســت؛ امــا تمرينات 
کنــد. تمریــن و  فیزيکــی نیــز می توانــد نقــش مهمــی در ایــن امــر بــازی 
انجــام تمرينــات ورزشــی بــه مغــز کمــک می کنــد ســالم و شــاداب باقــی 
کســیژن و خــون رســانی بــه  بمانــد. زمانــی کــه ورزش می کنیــد، جريــان ا
کاهــش اختاالتــی  مغــز نیــز افزايــش پيــدا می کنــد و همیــن امــر موجــب 
کاهــش حافظــه فــرد می گــردد.  کــه باعــث  همچــون ديابــت می شــود 
کاهــش اســترس موجــود در بــدن و مغــز می شــود.  کــردن باعــث  ورزش 
ایــن کار همچنیــن نقــش مهمــی در رشــد و تحريــک ارتباطــات عصبــی 

جديــد بــازی می کنــد.

۴.خواب کافی داشته باشید:
کمتریــن ســاعت خــواب از فــردی بــه فــرد ديگــر متغیــر اســت. خــواب 
می توانــد بــه طــور مســتقیم بــر روی حافظــه و يادگیــری فــرد تاثیــر 
ــت.  ــروری اس ــیار ض ــه بس ــرای حافظ ــی ب کاف ــواب  ــتن خ ــذارد. داش بگ
ــواب  ــل خ ــول مراح ــوال در ط ــه معم ــده حافظ ــای بهبوددهن فعالیت ه

عمیــق رخ می دهــد.
کنید:     از استرس خودداری 

کامــل نمی تــوان از آن  اســترس نیــز بخشــی از زندگــی اســت و بــه طــور 
کــرد. بــا ایــن حــال، اســترس تأثیــر بســیار شــديدی بــر روی  اجتنــاب 
ســامت مغــز و بــدن دارد. اســترس مزمــن می توانــد باعــث از بیــن رفتــن 
کاهش دهنــده  ســلول های مغــزی شــود. بهتــر اســت فعالیت هــای 
اســترس همچــون ورزش، مديتیشــن و ســرگرمی ها را در برنامــه روزانــه 
کمتــری  خــود بگنجانیــد. ایــن مــوارد بــه شــما کمــک می کنــد اســترس 

داشــته باشــید و حافظــه شــما تقويــت شــود.

بهترین روش تقویت حافظه

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 131 ســـــال دوم                ݡسݒ

ســازمان  ســران  اجــاس  پايانــی  نشســت 
همکاری اســامی در حالی در اســتانبول انجام 
شــد کــه حســن روحانــی و محمــد جــواد ظريــف 
رئیــس جمهــوری و وزیــر امــور خارجــه ایــران در 
اعتــراض بــه بندهــای ضــد ایرانــی در بیانیــه 
پايانــی در ایــن نشســت حضــور پيــدا نکردنــد.
بــا فشــار و البــی رژيــم صهیونیســتی و ســعودی 
هــا در بیانیــه پايانــی اجــاس اســتانبول، چنــد 
بنــد ضدایرانــی و همچنیــن يــک بنــد علیــه 

ــت. ــده اس ــده ش ــان گنجان ــزب اهلل لبن ح
رئیــس جمهور ایران، پنجشــنبه از ســخنرانان 
اصلــی نشســت ســران کشــورهای اســامی بــود 
کشــور آن در ســطح رئیــس  کــه بیــش از 30 

ــزار شــد.  ــت در آن برگ جمهــور و رئیــس دول
ســیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه 
ایــران پيــش تــر بــا اشــاره بــه اينکــه بیانیــه 
اســامی  همــکاری  ســازمان  ســران  اجــاس 
شــامل بندهایــی علیــه ایــران و جنبــش حــزب 
اهلل لبنــان خواهــد بود گفت ســازمان همکاری 
اســامی از مواضــع ضــد ایرانــی خــود پشــیمان 

خواهــد شــد.
همزمــان بــا ایــن نشســت، ترکیــه رياســت دوره 
ای ســازمان همــکاری اســامی را بــرای يــك 

گرفــت. دوره ســه ســاله از مصــر تحویــل 
پرس تی وی فارسی

نشست پایانی اجالس
سازمان همکاری اسالمی

بدون روحانی و ظریف

امام موسی کاظم علیه السالم:

کم گویی، حکمت بزرگی است؛ بر شما باد به خموشی که 

آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.

بحااالنوار)ط-بیروت(، ج 75، ص 309

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

نیمه ابری

صاف

صاف

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

22   ْC

18   ْC

23   ْC

27   ْC

7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

و  ســامت  کــه  اســت  عواملــی  مهم تریــن  از  يکــی  اســترس، 
گــزارش  بــه  می دهــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  افــراد  تندرســتی 
کــه بیــان آن  کیمیــای وطــن، تحقیقــات جديــد نشــان می دهــد 
ــش  ــترس، نق ــای پراس ــه در چالش ه ک ــز  ــای مغ ــته از ژن ه دس
حیاتــی در بــروز ســازش های رفتــاری بــازی می کننــد، توســط 
ســاز  کنــون  تا می شــود.  کنتــرل  اپی ژنتیکــی  مکانیزم هــای 
ــخص  ــا مش ــن ژن ه ــان ای ــوه بی ــه نح ــوط ب ــی مرب کار مولکول و 
نبــود. بــه تازگــی محققــان دانشــگاه بريســتول بــا همــکاری 
کــه حــوادث اســترس زا منجــر  دانشــگاه اســکتر نشــان داده انــد 
بــه اصاحــات اپی ژنتیکــی در ژن هــای مرحلــه اولیــه و میانی در 
نورون هــای هیپوکامپــوس می شــود. اصاحــات اپی ژنتیکــی 
بیــان  می شــود  باعــث  کــه  اســت   DNA متیاســیون  شــامل 
 Proceedings of( ژن هــا متوقــف شــود. این يافته که در مجلــه
 National Academy of Sciences )PNAS بــه چــاپ رســیده 

ــه  کــه اســترس باعــث می شــود ژن هــای مرحل نشــان می دهــد 
میانــی يــا اولیــه DNA، دچــار دی متیاســیون شــده و باعــث 
رهاســازی توقــف بیــان ایــن ژن هــا در هیپوکامپــوس شــود؛ در 
ــد.  ــهیل می کن ــی را تس ــاری سازش ــخ های رفت ــروز پاس ــه ب نتیج
کــه پاســخ های ژنــی و رفتــاری بــه اســترس  محققــان دريافتنــد 
بــه غلظــت ترکیبــات SAM )اس-آدتوزیــل متیونیــن( بســتگی 
 DNA يــک دهنــده متیل اســت و بــرای آنزيمی که SAM .دارد
را متیلــه می کنــد، ضــروری اســت. وقتــی میــزان SAM افزايــش 
کنــد، يــک رخــداد اســترس زا منجــر بــه دی متیلــه شــدن  پيــدا 
DNA مربــوط  افزايــش متیاســیون  بلکــه  DNA نمی شــود، 
ــهیل  ــده، تس ــف ش ــا متوق ــان آن ه ــه بی ک ــه را  ــای اولی ــه ژن ه ب

ــود.  ــاری می ش ــازش های رفت ــروز س ــه ب ــر ب ــد و منج می کن
کبــد  کــه توســط  در ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن SAM ترکیبــی 
مغــز  در  اســترس  بــه  مربــوط  پاســخ های  و  می شــود   تولیــد 
کشــف شــده اســت. ایــن نکتــه از اهمیــت زيــادی در تحقیقــات 
بــا  مرتبــط  روان پزشــکی  اختــاالت  اســت.  برخــوردار  آينــده 
اســترس همچــون افســردگی شــديد، جنــون و تنش هــای بعــد 
از ترومــا، از جملــه مهم تریــن بیماری هــای انســان شــناخته 
می شــوند. پيشــگیری از اثــرات مخــرب اســترس بــه ســازش 
ایــن  بــه  نســبت  طوالنی مــدت  رفتــاری  پاســخ های  و  مؤثــر 
گفتــه محققــان ایــن  لــذا بــر اســاس  تنش هــا بســتگی دارد؛ 
يافتــه جديــد می توانــد منجــر بــه ارايــه درمان هــای دارویــی 
رفتــاری  پاســخ  کــه  شــود  ديگــر مداخــات درمانــی  و  جديــد 
بــه  بــه تنــش و اســترس را در پــی دارنــد و  مناســب نســبت 

کمــک می کننــد. درمــان اختــاالت مرتبــط بــا آن 

گاهــی از بعضــی محصــوالت  گاه افــراد بــه علــت ناآ
کشنده هستند، از برندهای  که سرطانی و  بهداشتی 
و  پالمولیــو  کولگیــت،  همچــون  شــامپو  معــروف 
 کلومــر اســتفاده و بــه خــود آســیب های جــدی وارد

 می کنند.
باشــگاه  از   نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
بــه  ســبب  شــامپوها  اوقــات  گاهــی  خبرنــگاران، 
چشــمی  و  پوســتی  حساســیت های  آمــدن  وجــود 
دارنــد؛  همــراه  بــه  مــو  ریــزش  خــود  بــا  و  می شــوند 
گاه ضــرر شــامپوها فراتــر از ایــن اســت و بــا مبتــا  امــا 
 کــردن فــرد بــه ســرطان، بــه مــرور زمــان ســبب مــرگ

او می شود. 
طــی مطالعــه ای در مرکــز ســامتی و بهداشــت محیــط 
کــه 98 مــورد از محصــوالت شــوينده  نشــان داده شــد 
صابون هــای  و  شــامپوها  همچــون  بهداشــتی،  و 

ــازار ســرطان زا هســتند. موجــود در ب
بیشــتر ایــن شــامپوها حــاوی محصــوالت شــرکت های 
والگرينــز  کلومــر،  پالمولیــو،  کولگیــت،   معــروف 
گلمــور، لــوش، تارگــت، لینــاس و میشــل و  کمــارت، 

ماشــال هســتند. 
و  آرايشــی  شــرکت های  ایــن  محصــوالت  بیشــتر 
از  بعــد  کــه  کرده انــد  تولیــد  شــامپوهایی  بهداشــتی 
کــه  شــد  مشــخص  متعــدد  آزمايش هــای  و  بررســی 
ایــن شــامپوها، حــاوی مــاده ای ســرطان زا بــه نــام 

هســتند. دی اتانوالمیــن 

کــه  باورنــد  ایــن  بــر  افــراد  بیشــتر  متاســفانه 
داروخانه هــا  و  فروشــگاه ها  در  کــه  محصوالتــی 
امــا  اســت؛  بی خطــر  و  امــن  می شــود  فروختــه 
از  گســترده ای  طیــف  در  مــاده  ایــن  شناســایی 
در  ایــن  کــرد؛  ثابــت  را  امــر  ایــن  خــاف  شــامپوها 
کــه  دی اتانوالمیــن  نــام  بايــد  کــه  اســت  حالــی 
مــواد  فهرســت  در  اســت،  ســرطان زا  مــاده ای 
ــراد  ــود و اف ــوالت آورده ش ــن محص ــکیل دهنده ای تش
کــه چــه دوزی از ایــن مــاده را مصــرف گاه شــوند   آ

 می کنند.
 متاســفانه ایــن مــاده ســرطان زا نیــز در شــامپوهای 
محصــوالت  ایــن  از  و  دارد  وجــود  نیــز  کــودکان 
محصــوالت  و   Baby R Us بــه  می تــوان  معــروف 

کــرد. اشــاره   Kmart کــودکان  حبابــی 

کنار می آید؟  برندهای خطرناک؛مغز چگونه با استرس 
که سرطان زا از آب درآمدند شامپوهایی 

جدول سودوکو - شماره 3پاسخ جدول شماره 3 کلمات متقاطع
روزهایفردباجدولکلماتمتقاطع

وروزهایزوجباسودوکویروزنامهکیمیایوطن
همراهباشید.)پاسخهرجدولدرروزبعدمنتشرمیشود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. ــرار گی تکــرار ق

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.


