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وزنامه ای برای همه ر

وزیر بهداشت:

واردات دارو
کاهش یافت 30 درصد 

قائم مقام شهردار اصفهان عنوان کرد:
رییس جمهور:

ایران، پرچمدار مبارزه
با تروریسم است

کو؟«  نگاهی به فیلم »کفش هایم 
کیومرث پوراحمد اثر 

شاعرانگی برای آلزایمر

پیش از دیدار با وزیر خارجه ایران؛

از مشکالت پیش آمده 
برای ایران، متأسفم

آیا پنیر خنگی می آورد؟

نگاهی به زندگی دانشمند بزرگ عهد صفوی

شیخ بهایی
دانشمند معمار
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احتمال اعزام سوریان
گزینشی المپیک به آخرین 

کیمیای وطن در یک نگاه

مدیر عامل آب شرکت منطقه ای اصفهان عنوان کرد :

آب اصفهان 
همچنان در 
وضعیت قرمز

سهم 30 درصدی سرمایه گذار 

ترکیه ای در پارک دلفین ها

در صفحه در شهر )4( بخوانید

4

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

شکست مفتضحانه آمریکا در سرزمین طبس

له
قا

رم
س بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

َالم  اْلفیل،  ِبَاصحاِب  َرّبَك  َفعَل  َكیَف  َتَر  »َاَلْم 
َعلیهْم  أْرَسَل  و  َتضلیٍل  فی  َكیدُهْم  َیجعْل 

ِمْن ِسجیٍل َفجعلُهْم  َترمیهْم ِبحجارٍة  َابابیَل،  طیرًا 
كوٍل.«

ْ
َكعْصٍف َمأ

كرد؟  كه پروردگارت با صاحبان فیل چه  آیا ندیدی 
كعبه اندیشیدند  كه برای خرابی  كید و تدبیری  آیا 
خراب نكرد؟ و بر هالك آنها مرغان ابابیل را فرستاد 
)دوزخی(  سجیل  های  سنگ  به  را  سپاه  آن  تا 
خرد  های  برگ  چون  را  تنشان  و  كردند  سنگباران 
حالی  در   1359 سال  ماه  گردانید.اردیبهشت  شده 
كه انقالب اسالمی تنها 14 ماهه شده بود و روزهای 
راس  در  كه  آمریكا  گذراند  می  را  خود  عمر  اولیه 
كه  دشمنان قرار داشت به منظور آزادی جاسوسانی 
آمریكا  یعنی  تسخیر النه جاسوسی  انقالب دوم  در 
با  بودند  گرفته  قرار  انقالب  نیروهای  اسارت  در 

قدرت ظاهری خود...



شكست مفتضحانه آمریكا 
در سرزمین طبس     

ادامه از صفحه یک:       
بــه ایــران حملــه ور می شــود؛ امــا بــه لطــف الهــی انقــاب 
اســامی از ایــن حملــه بــه ســامت بیــرون می آیــد؛ اینجــا 
كــه در بســتر آن ســّنت های  گســتره شــگرفی از تاریــخ اســت 
الهــی بــا اعجــازی خــاص تجلــی می یابنــد و قانون هــای 
ــه  ــگان ب ــا هم ــد ت ــدا می كنن ــود پی ــه نم ــی در آن عرص تاریخ
ِت اهّلِل َتْبِدیــًا َو َلــْن  كــه: »َفَلــْن َتِجــَد ِلُســّنَ چشــم دل دریابنــد 
ــدی  ــنت خداون ــرای س ــز ب ــًا«. »هرگ ِت اهّلِل َتْحِوی ــّنَ ــَد ِلُس َتِج
خــدا  قــدرت  بــه  این بــار  و  نیســت.«  تغییــری  و  تبدیــل 
ریگزارهــا بــه دفــاع برمی خیزنــد و لشــکر ابرهــه زمــان را رســوا 
كوبیــده می شــود  می ســازند و طبــل رســوایی شــیطان بــزرگ 
و شــیطان صفتان فــرار را بــر قــرار ترجیــح می دهنــد و قــدرت 
امــام  فرمایــش  بــه  و  می شــود  شکســته  آمریــکا  پوشــالی 
خمینــی)ره( تــرس ملت هــا از ایــن قــدرت ریختــه و بــت 
كــه ایــن خوف هایــی  شکســته مــی شــود »عمــده ایــن اســت 
كردنــد در دل ملــت هــا، ایــن شکســته  كــه ایــن هــا ایجــاد 
ــد آن  ــته ش ــه شکس ك ــت  ــن اس ــل ای ــن عم ــود... ارزش ای ش
كــه بــرای ملــت هــا تراشــیده بودنــد.« عبــرت  بــت بزرگــی 
كیــد شــده  كــه در قــرآن بــه آن توصیــه و تا گرفتــن از تاریــخ 
تحلیلگــران  ذهــن  در  امــر  ایــن  امــا  اســت؛  ضــرورت  یــك 
كــه قــدرت را محــور حــركات سیاســی خویــش قــرار  غــرب 
مــادی  اســباب  تــوازن  خویــش  محاســبات  در  و  داده انــد 
نمی گنجــد.  می داننــد،  اصــل  هســتی  پدیده هــای  در  را 
ــداق  ــه مص ــت. ب ــل اس ــر باط ــق ب ــروزی ح ــه پی ــخ عرص تاری
آیــه »َو َمکــُروا مْکــرًا و َمَکْرنــا مکــرا وُهــْم ال َیْشــعروَن«، تمامــی 
چــرا  برمی گــردد؛  آنــان  خــود  ســوی  بــه  فریب هــا  كیدهــاو 
كــه جهــت حــق اســت  كــه همــه جریان هــا بــه طرفــی واحــد 
حركــت می كنــد؛ درك نکــردن حقانیــت حــق مثــل سرنوشــت 
گرفتــار آمدنــد  كــه بــه ســنگ های ســجیل  یــاران فیــل اســت 
و چونــان برگ هــای خــرد شــده بــر زمیــن افتادنــد و اینجــا نیــز 

گرفتــار ریگزارهــا و نابــود شــدند. اســباب قــدرت آمریــکا 
ایــن  را  پیشــینیان  سرگذشــت  بیــان  از  هــدف  قــرآن 
قــرار  تفکــرو جمع بنــدی  مــورد  آن هــا  نتایــج  كــه  می دانــد 
ــروَن(. لــذا واقعــه 

َ
ُهــْم َیتفّک

َ
گیــرد )َفاْقُصــِص اْلَقَصــَص َلعّل

طبــس می توانــد عظمــت الهــی و امدادهــای غیبــی را بــرای 
كنــد. ماجــرای طبــس یکــی از رســواترین و  مــردم آشــکار 
آمریــکا  امپریالیســم  شکســت  توطئه هــای  افتضاح تریــن 
علیــه انقــاب اســامی ایــران اســت. بــدون شــك ماجرایــی 
كــه در طبــس بــه وقــوع پیوســت و بــا شکســت مــزدوران 
آمریکایــی مواجــه شــد، یکــی از معجــزات بــزرگ قــرن بــه 
حســاب می آیــد؛ زیــرا شــیطان بــزرگ، آمریــکا بــا تمامــی تــوان 
و بــا ســود بــردن از دقیق تریــن و پیچیده تریــن امکانــات 
كلیــه عوامــل  ــدارك همه جانبــه و هماهنگــی  ــا ت نظامــی و ب
آزادی جاسوســان خــود در  بهانــه  بــه  و خارجــی،  داخلــی 
ایــران و در حقیقــت نابــود ســاختن نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران، تهاجــم خــود را آغــاز كرد.ســران كاخ ســفید و مقامات 
را  اطمینــان  كمــال  عملیــات  ایــن  موفقیــت  از  گــون  پنتا
داشــتند و بــه زعــم باطــل خــود، هیــچ عامــل و نیرویــی را در 
شکســت عملیــات خــود دخیــل نمی دانســتند؛ امــا از آنجایی 
بــوده  انقــاب  و  ملــت  ایــن  حافــظ  همــواره  خداونــد  كــه 
اســت، در طبــس نیــز امدادهــای غیبــی او عینیــت یافــت 
كــه اراده الهــی بــر هــر چیــزی تعلــق  تــا بــار دیگــر ثابــت شــود 
ــا همــکاری دشــمنان  بگیــرد، شــدنی اســت. ایــن دشــمن ب
كــه همــراه او بودنــد و هســتند، بارهــا ایــن مــردم را  دیگــر 
كــه ایــن ملــت خدایــی اســت و دســت خــدا  آزمودنــد و دیدنــد 
كــه »یــداهّلل فــوق ایدیهــم« و ایــن دســت  بــاالی ســر اوســت 
شکســت ناپذیر اســت و نیــز ایــن ملــت مســلمان اســت »و 
كــه  االســام یعلــوا و ال یعلــی علیــه«. دشــمن مــا بایــد بپذیــرد 
ــد؛ بلکــه  كن ــری  گ كدخدا ــری و  ــت برت ــر ایــن مل ــد ب نمی توان
كنــد و هرگــز بــه فکــر آزمــودن دوبــاره  بایــد بــا او بــا عــزت رفتــار 

ــه رســواتر خواهــد شــد. ك نباشــد 

سرمقاله  بقلم مدیر مسئول

 توضیــح درباره وضعیت 
منتخب ســوم اصفهان

تبلیغــات  گفــت:  كشــور  انتخابــات  ســتاد  رییــس 
مجلــس  دوره  دهمیــن  انتخابــات  دوم  دور 
 2( پنجشــنبه  روز  از  كــه  اســامی  شــورای 
فضــای  یــک  در  اســت  شــده  آغــاز  اردیبهشــت( 
گســترده و تنگاتنــگ ادامــه دارد. بســیار رقابتــی 

محمدحســین  وطــن،  كیمیــای  گــزارش  بــه 
بــه  توجــه  بــا  كــرد:  اظهــار  بــاره  ایــن  در  مقیمــی 
انتخابــات  دوم  دور  در  داوطلبــان  تعــداد  اینکــه 
بــرای  اســت،  كمتــر  اول  دور  بــه  نســبت 
انجــام  راحت تــری  كنتــرل  انتخاباتــی   تبلیغــات 
می شــود.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فقــط 
كــه  شــده  گــزارش  تبلیغــات  تخلــف  مــورد  چنــد 
بــه  كــرد:  تصریــح  اســت،  شــده  حــل  تذكــر  بــا 
می كنــم  توصیــه  آن هــا  هــواداران  و  داوطلبــان 
و  بپردازنــد  خــود  توانایــی   بیــان  بــه  تبلیغــات  در 
دنبــال تخریــب رقبــا نباشــند.معاون سیاســی وزیــر 
ــاره آخریــن آمــار اعتبارنامــه صــادر شــده  كشــور درب
كشــور خاطرنشــان  توســط فرمانداری هــای سراســر 
صــادر  منتخــب   221 اعتبارنامــه  كنــون  تا كــرد: 
خالقــی،  مینــو  اعتبارنامــه  هنــوز  ولــی  شــده؛ 
منتخــب ســوم مــردم اصفهــان صــادر نشــده اســت 
وزارت  دفتــر حقوقــی  بــه زودی  بــاره  ایــن  در  كــه 
كشــور توضیحاتــی ارایــه می كند.مقیمــی در پایــان 
بــا بیــان اینکــه تعرفه هــای دور دوم انتخابــات بــا 
تعرفه هــای دور اول متفــاوت اســت و نمی تــوان 
اســتفاده  دوم  دور  بــرای  اول  دور  تعرفه هــای  از 
هــزار   15 انتخابــات  دور دوم  بــرای  گفــت:  كــرد، 
حــدود  و  شــده  گرفتــه  نظــر  در  صنــدوق   353 و 
دادن رای  شــرایط  واجــد  هــم  نفــر  میلیــون   17 

ــه دوم  كیمیــای وطــن، مرحل ــزارش  گ  هســتند.به 
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی 
می شــود  برگــزار  اردیبهشــت   10 جمعــه  روز  در 
مجلــس  مانــده  باقــی  كرســی   68 تکلیــف  تــا 
هنــگام:     خبری تحلیلــی  ســایت  شــود.  مشــخص 

Hengamnews.com

وزارت کشور

 نقش دانش آموزان 
در حراست از انقالب اسالمی                          
دانــش آمــوزان بــه عنــوان آینده ســازان و قشــر جــوان جامعــه 
 نقــش مهمــی در حراســت از ارزش هــا و آرمان هــای انقــاب 
بــر عهــده دارنــد؛ كمــا اینکــه در دوران پیــروزی انقاب اســامی 
كردنــد و جــان تــازه ای بــه مبــارزات مــردم ایــران  ایفــای نقــش 
بخشــیدند؛ از طرفــی در دوران دفــاع مقــدس دانش آمــوزان 
كــه  كردنــد  جــوان و نوجــوان بــا حضــور خــود نقــش بزرگــی ایفــا 
یــاد و خاطــرش هرگــز از ذهــن و حافظــه ملــت ایــران نخواهــد 
و  عرصه هــا  در  حضــور  بــا  دانش آمــوزان  همچنیــن  رفــت؛ 
ــی نقــش  ــا توطئه هــای داخل ــه ب ــی و مقابل صحنه هــای داخل
كــه قابــل تقدیــر و غیــر قابــل توصیــف  بی بدیلــی داشــته انــد 
اســت؛ در هــر حــال در ایــن نوشــتار بــه بعضــی از آن هــا بــه 

گــذرا اشــاره می كنیــم: صــورت 
 1- تقویــت روحیــه ایمــان و باورهــای دینــی و تهذیــب نفــس 
و تقویــت نیــروی جســمی ؛ مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: 
»بــه اعتقــاد مــن ، بایــد ) ایــن توانایــی جوانــی ( در تحصیــل 
علــم،  در ایجــاد صفــای نفــس و روحیــه تقــوا در خــود و ایجــاد 
كار رود . ایــن ســه مــورد عمــده  نیــروی جســمانی در خــود بــه 
اســت ... ایــن كارهایــی كــه جوانــان می كننــد ، این هــا كوچك 
نیســت؛ همیــن درس خواندنــی كــه مــن می گویــم ، همین كار 
تحقیــق همیــن كار هنــری، همین كار ورزشــی، این ها كوچك 
كشــور بــه یــك عنصــر  كار در مجموعــه كان  نیســت؛ همیــن 
تعیین كننــده تبدیــل مــی شــود ... كار تك تــك ایــن جوانان هر 
كننــد در زمینــه قــرآن   كار مــی  كــه دارنــد  جــا و در هــر زمینــه ای 
در زمینــه معلومــات، در زمینــه معــارف، در حــوزه، در دانشــگاه 
ــور را  كش ــاء اهّلل  ــه ان ش ك ــت  ــم اس كاری مه ــی ،  كتاب نویس در 
بــه اعتــا خواهــد رســاند .« )پرســش و پاســخ از محضــر رهبــر 
 معظــم انقاب اســامی ، تهران: موسســه فرهنگی قــدر والیت 
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در  1380، ص 240 -256، 
نکتــه  ســه  ایــن  كنیــم  توجــه   )77/2/7 ، جوانــان   جمــع 
فــوق العــاده اساســی اســت؛ تقویــت روحیــه ایمــان و باورهــای 
كــه می توانــد شــخص را  دینــی، ایــن شــاخص مهمــی اســت 
كــج اندیشــی مصونیــت ببخشــد و او را  گونــه انحــراف و  از هــر 
نفوذنــا پذیــر كنــد و تهذیــب نفــس انســان را از غیــر خــدا بی نیاز 
ــود و فکــر مــال و  ــرای او خواهــد ب ــد و اعمالــش خالــص ب می كن
كــه ایــن هــم  منــال و قــدرت و ثــروت را از ســر بیــرون می بــرد  
مصونیــت دیگــری خواهــد بــود و ســوم اینکــه جســم قــوی الزمــه 
مبــارزه اســت و دفــاع جانانــه نیازمنــد جســم توانمنــد اســت و این 
كــه بایــد  بخشــی از »و اعــدوا لهــم مااســتطعتم مــن قــوة« اســت 
كارآمــد داشــت تــا بتــوان بــر  نیــروی انســانی قــوی و بــا ابزارهــای 

هجمه هــای دشــمن فایــق آمــد.
ــا فرهنــگ اســامی و ایرانــی  و   2- شــناخت و آشــنایی بیشــتر ب
ــم  تعمیــق آن و بازشناســی هویــت خویــش،  )رحــم اهّلل امــرا عل
ــی ایــن(؛ شــناخت فرهنــگ اســامی و  مــن ایــن و فــی ایــن و ال
كــه داشــته و دارد و بایــد پیــدا  تــارخ اســام و ایــران و شــرایطی 
كنــد؛ مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد : » نیــاز عمــده 
جــوان ، هویــت اســت؛ بایــد هویــت و هــدف خــودش را بشناســد  
كنــد؛  كار و تــاش  كیســت و بــرای چــه مــی خواهــد  بایــد بدانــد 
دشــمن مــی خواهــد هویت جــوان ایرانــی را از او بگیرد؛ اهــداف را 
از بیــن ببــرد ، افق هــا را تیــره كنــد ... امروز برنامه دشــمن نســبت 
به شــما این اســت خیلی باید بیدار باشــید.« )پرســش و پاســخ از 
محضــر رهبــر معظــم انقاب اســامی، تهــران: موسســه فرهنگی 
بیانــات مقــام معظــم  قــدر والیــت، 1380، ص 237-236، 

گیــان ، 1380/2/12(  رهبــری در جمــع جوانــان 
معظــم  مقــام  انقــاب؛  آرمان هــای  و  ارزش هــا  شــناخت   -3
رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد: »امــروز، شــما جوانــان  وظیفــه  
داریــد انقــاب  را بــا همــه   وجــود، تــا اعمــاق  جانتــان  نفوذ و رســوخ  
بدهیــد و مفهــوم  انقــاب  و مبانــی  فکــری  آن  را از بن  دنــدان  درك  
كــه  ایــن  ملــت  بــدان  احتیــاج  دارد و در دو  كنیــد و بــرای  هنگامــی  
 صحنــه  مبــارزه  می كنــد، آن  را در خــود ذخیــره  كنید. صحنــه   اول 

ــا نظامــی   كــه  انقــاب  را از لحــاظ اقتصــادی  ی صحنــه  ای  اســت  
كــه  بایــد آن  ذخیــره  را بــرای  دفــاع  از  ــا سیاســی  تهدیــد می كنــد  ی
كــه  زمــان  و موقعیــت  اقتضــا  كشــورتان - بــه  هرگونــه   انقــاب  و 
ســازندگی   صحنــه    دوم ،  صحنــه    بندیــد.  بــه كار   - می كنــد 
بهتریــن   انقابینــد.  ســازندگان   ســازندگان ،  بهتریــن   اســت . 
كــه   كســانی  هســتند  پدیدآورنــدگان  دنیــای  آبــاد بــاغ  انقــاب ، 
كــرده   از انقــاب  جوشــیده اند و انقــاب  در جــان  آن هــا رســوخ  
اســت . شــما جوانــان  بایــد بــرای  ایــن  دو صحنــه ، خودتــان  را 
هــر لحظــه  آمــاده  داشته باشــید.« ) حدیــث والیــت، ج 2، ص 
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4- تقویــت روحیــه خودبــاوری، اعتمــاد بــه نفــس،  مقام معظم 
رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد: »بزرگ تریــن فتــح جمهــوری 
كــه توانســت ایــن جوانــان را بــه ایــن مرحلــه  اســامی ایــن بــود 
احســاس  بتواننــد  كــه  برســاند  روحــی  اعتــای  و  عظمــت  از 
خودبــاوری كننــد و بایســتند.« ) پرســش و پاســخ از محضــر رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی، تهــران: موسســه فرهنگــی قــدر والیــت 
1380، ص254، بیانــات مقــام معظــم رهبــری در جمع جوانان  

 )77/2/7
5- دشمن شناســی و شــناخت توطئه هــا و برنامه هــای دشــمن 
رهبــری  معظــم  مقــام  آن؛  برابــر  در  بیــداری  و  هوشــیاری  و 
كــه جریان هــا را مــی شناســد و  فرمودنــد: »مــن بــه عنــوان فــردی 
گاه  از جریان هــای جهانــی و پشــت پــرده و توطئه هــای دشــمن آ
كار داشــته اســت، می گویــم  اســت و از اول انقــاب بــا آن هــا ســر و 
ســرمایه گذاری های  شــما  روی  دشــمن  عزیــز،  جوانــان  كــه 
بــه  را  ای  عــده   . باشــد  جمــع  حواســتان  می كنــد؛  زیــادی 
بی تفاوتــی می كشــاند و عــده ای را دلســرد و مایــوس می كنــد. 
در مقابــل یأســی كــه دشــمن مــی خواهــد بــه جوان هــا تلقیــن و 
كــه مظهــر  تزریــق كنــد، خودتــان را مصونیــت بدهیــد. جوانــی 
طهارت و صفا و پاكی اســت، دشــمن می خواهد او را به فســاد 
و بی صفایــی و ناپاكــی در انواع مختلفش بکشــاند. همچنین 
ــا تزریــق تامــات و تفکــرات غلــط سیاســی، از راه  عــده ای را ب
كنــد .« )حدیــث والیــت، ج 2، ص 305   صحیــح منحــرف 
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6- تــاش علمــی و كوشــش در جهــت اعتــای علمــی؛ مقــام 
كم نظیــر  معظــم رهبــری فرمودنــد: »در مقطــع حســاس و 
كــه ملــت بــزرگ ایــران بــا برافراشــتن  كشــور  كنونــی تاریــخ 
پرچــم معنویــت، حركــت پرشــتاب خــود را بــه ســوی قله هــای 
كــرده اســت، مســئولیت  پیشــرفت علمــی و رفــاه مــادی آغــاز 
بــر  ایــران  ملــت  بنــای عظیــم مدنیــت و پیشــرفت  اصلــی 
عهــده نســل جــوان اســت.« )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در 
دیــدار بــا دانش آمــوزان عضــو اتحادیــه انجمن هــای اســامی 

)86/2/19  - دانش آمــوزی 

یادداشت سردبیر

در  عمــل  و  شــعار  پرچمــدار  را  ایــران  رییس جمهــوری، 
گــر ایــران نبــود  گفــت: ا مبــارزه بــا تروریســم دانســت و 
داعــش عمــا تحقــق می یافــت و آن هــا هــم بــر دمشــق 
توســط  دولــت  دو  و  می شــدند  پیــروز  بغــداد  بــر  هــم  و 

می شــد. اداره  تروریســت ها 
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  كیمیــای  گــزارش  بــه 
اطاع رســانی دولــت،  حجــت  االســام و المســلمین حســن 
ــی محیــط زیســت  روحانــی، در دومیــن ســمینار بین الملل
دیــن و فرهنــگ افــزود: داعــش، یعنــی دولــت عــراق و 
گــر ایــران نبــود، امــروز بــا یــك گروهك تروریســتی  شــام كــه ا
كشــور و  مواجــه نبودیــم؛ بلکــه در منطقــه و جهــان بــا دو 
كــه توســط تروریســت ها اداره می شــد، مواجــه  دو دولــت 
ــرد؟ ــه می ك ــورك چ ــك و نیوی ــس، بلژی ــم؛ آن گاه پاری بودی

قــدر  كــه  كســانی  داد:  ادامــه  رییس جمهــوری 
كمــی  مجاهدت هــای ایــن مــردم و ایــران را نمی داننــد، 
كننــد و ببیننــد ایــران، پرچمــدار شــعار جهــان عاری  دقــت 
از خشــونت و افراطی گــری )WAVE( اســت و در مقــام 
عمــل هــم، پرچمــدار مبــارزه بــا تروریســم بــوده اســت.
روحانــی یــادآور شــد: همــه ادیــان الهــی ایــن پیــام را بــرای 
كــه طبیعــت بــرای شماســت؛ امــا بایــد از  بشــریت دارنــد 
ــتفاده  ــح اس ــه صحی ــا برنام ــتی و ب ــه درس ــت ب ــن طبیع ای
را  آن  آبادانــی  وظیفــه  و  هســتید  زمیــن  از  شــما  كنیــد. 

برعهــده داریــد.
گفت وگــوی تمدن هــا و جهــان عــاری  ایــران منــادی 

از خشــونت
تهرانــی  و  ایــران  از  كــه  خوشــحالم  بســیار  افــزود:  وی 
خاورمیانــه  به عنــوان  ندایــش  كــه  می گویــم  ســخن 
گــوش منطقــه و جهانیــان   عــاری از ســاح هســته ای بــه 

رسید. 
كــه نــدای گفت وگوی  مفتخــرم از كشــوری حــرف می زنــم 
ــحالم از  ــت و خوش ــا خاس ــه پ ــرزمین ب ــن س ــا از ای تمدن ه
كــه محیــط زیســت، فرهنــگ  ســرزمینی ســخن می گویــم 
ــدار، در ســال  ــان و تعامــل بیــن فرهنــگ و توســعه پای ادی

2001 از تهــران آغــاز شــد. 
تهرانــی  از  خوشــحالم  داد:  ادامــه  رییس جمهــوری 
نــدای جهــان عــاری از خشــونت  كــه  ســخن می گویــم 
در  و  خاســت  پــا  بــه  ســرزمین  ایــن  از  افراطی گــری  و 
مفتخــرم  شــد.  تثبیــت  ملــل  ســازمان  مجمــع عمومــی 
بــرای  آن  بلنــد  نــدای  كــه  می گویــم  ســخن  ایرانــی  از 
دنیــا  بــه  و  اســت  میانــه روی  و  اعتــدال  جهانیــان 
و  میانــه  راه  كــه  اســت  ایــن  مــا  نجــات  راه  می گویــد 
 بــدون افــراط را چــه در برابــر همنوعــان و چــه طبیعــت 

برگزینیم.

دولت یازدهم به حق دولت محیط زیست است
بــا  فعالیــت  آغــاز  از  یازدهــم  دولــت  گفــت:  روحانــی 
ــی و  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــکات سیاس ــه مش ــود هم وج
كــه پیــش پــای خــود داشــت و علی رغــم ناامنی  اجتماعــی 
ثبــات  لحــاظ  از  را  ذهنــش  كــه  اطــراف  كشــورهای  در 
كــرده بــود، مســئله مهــم محیــط زیســت  امنیــت مشــغول 
دســتور  نخســتین  كنیــد  تعجــب  شــاید  نبــرد.  یــاد  از  را 
كاری، احیــای دریاچــه ارومیــه  دولــت یازدهــم در روز اول 
كــرد: ایــن دولــت زمانــی خوشــحال  بــود. روحانــی اضافــه 
گام هــای موثــر را در زمینــه آلودگــی هــوا  كــه نخســتین  بــود 
و ریزگردهــا برداشــت. دولــت یازدهــم بــه حــق، دولــت 
زیســت  محیــط  مســئله  گرچــه  اســت؛  زیســت  محیــط 
كوتاه مــدت نیســت و همــه بایــد در بلندمــدت  موضوعــی 
ــم. در  كنی ــدام  ــزی و اق ــل برنامه ری ــن معض ــل ای ــرای ح ب

ایــن صــورت موفــق خواهیــم شــد.

گــر می خواهیــم بــه محیــط زیســتی ســالم  وی ادامــه داد: ا
كــه یکــی از عوامــل مهــم و  ــد نکنیــم  دســت یابیــم، تردی
موثــر، حركــت فرهنگــی در جامعــه خواهد بــود. باید نحوه 
كــی را از دبســتان به فرزنــدان بیاموزیم. كــره خا زیســت در 

نقش مبّلغان دینی در حفاظت از محیط زیست
رییــس دولــت تدبیــر و امیــد، نقــش آمــوزش و پــرورش و 
ــت:  گف ــت و  ــنگین دانس ــیار س ــی را بس ــانه های عموم رس
مبلغــان دینــی و مذهبــی نیــز وظیفــه خطیــری دارنــد؛ امــا 
علی رغــم قــدرت بــزرگ تاثیرگــذاری در جامعــه، متاســفانه 
گذشــته در ایــن زمینــه  كــه بایــد در دهه هــای  آنچنــان 

فعالیــت نکردنــد.
انســانی،  دینــی  مهــم  وظیفــه  یــك  زیســت  محیــط 

فرهنگــی  و  اجتماعــی 
دینــی  اعتقــادات  مســئله  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
به عنــوان یــك پایــه و انگیــزه مهــم می توانــد در حركــت 
ــذار باشــد  ــد انســانی تاثیرگ ــه ســمت اهــداف بلن جامعــه ب
گــر  كــه ا گفــت: محیــط زیســت به عنــوان هدفــی اســت 
ــان ها  ــه انس ــی هم ــد، زندگ كن ــت  ــد از آن حراس ــر نتوان بش
گیــرد؛ بنابرایــن محیــط زیســت  در معــرض خطــر قــرار مــی 
به عنــوان یــك وظیفــه مهــم انســانی، دینــی، اجتماعــی و 

ح اســت.  فرهنگــی بــرای همــه مــا مطــر
اعتقــادات  برابــر دیــن،  مــا در  اینکــه  بیــان  بــا   روحانــی 
گفــت:  زمیــن و نعمــت هــای زمیــن مســئولیت داریــم، 
ــت  ــط زیس ــم محی ــیار مه ــئله بس ــم در مس ــی توانی ــر م مگ
بــدون اتــکا بــه فرهنــگ و بهره گیــری از فرهنــگ، ایمــان 
فصــل  و  حــل  را  مشــکل  ایــن  معنــوی  انگیــزه  و  دیــن 
برابــر  بــه وظایــف بســیار ســنگینی در   كنیــم و بتوانیــم 

محیط زیست عمل كنیم.

روحانی: 

ایران، پرچمدار مبارزه با تروریسم است

از دولــت  گفــت:   اقتصــادی مجلــس  كمیســیون  عضــو 
انتظــار داریــم طبــق قانــون »اقــدام متناســب و متقابــل 
مجلــس  تصویــب  بــه  كــه  برجــام«  اجــرای  در  دولــت 

كنــد.  رســیده، بــا آمریــکا مقابلــه 
كیمیــای وطــن، حجــت  االســام ســید ناصــر  گــزارش  بــه 
كمیســیون اقتصــادی مجلــس  موســوی الرگانی، عضــو 
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه بدعهدی هــای آمریــکا در 
ــردن امــوال  ك ــه  ــه بلوك ــا توجــه ب گفــت: ب اجــرای برجــام 
مفــاد  ناقــض  كار  ایــن  آمریــکا،  دولــت  ســوی  از  ایــران 
بایــد  مــا،  كشــور  دیپلماســی  دســتگاه  و  اســت  برجــام 

داشــته  ع  موضــو ایــن  بــه  نســبت  صریح تــری  كنــش  وا
باشــد.

 وی بــه مصوبــه مجلــس شــورای اســامی دربــاره اقــدام 
ــای  ــوی اعض ــام از س ــض برج ــت در ازای نق ــل دول متقاب
آمریــکا  كــه  شــاهدیم  امــروز  افــزود:  و  كــرد  اشــاره   5+1
امــوال و دارایی هــای ایــران را بــه ناحــق و برخــاف مفــاد 
كــرد و دســتگاه دیپلماســی مــا فقــط بــا  برجــام، مصــادره 
ــکا  ــد از آمری ــت بای كــره می كنــد؛ دول طــرف آمریکایــی مذا
كشــور نقض كننــده برجــام بــه مجامــع جهانــی  بــه عنــوان 

كنــد. شــکایت 

كــرد:  مــردم فاورجــان در مجلــس تصریــح  نماینــده   
ــب  ــدام متناس ــون »اق ــق قان ــم طب ــار داری ــت انتظ از دول
كــه بــه تصویــب  و متقابــل دولــت در اجــرای برجــام« 

كنــد. مجلــس رســیده، بــا آمریــکا مقابلــه 
كــردن امــوال   حجــت   االســام موســوی الرگانی بلوكــه 
ایــران توســط دولــت آمریــکا را مصــداق دســت  درازی و 
كــرد:  ســرقت امــوال مــردم ایــران دانســت و خاطرنشــان 
نمی توانــد  آمریــکا  دولــت  بین الملــل،  قوانیــن  طبــق 
كشــور امــوال بلوكــه  براســاس حکــم دادگاهــی در ایــن 

ــنیم ــد. تس كن ــادره  ــران را مص ــده ای ش

كاهــش 30  از  آمــوزش پزشــکی  وزیــر بهداشــت، درمــان و 
گفــت:  گذشــته خبــر داد و  درصــدی واردات دارو در ســال 
امیدواریــم ظــرف ســال آینــده میــزان صــادرات دارو بــه چنــد 
كیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه  برســد.  واردات  میــزان  برابــر 
سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی در نشســتی خبــری در پاســخ 
بــه ســوال خبرنــگاری دربــاره تخصیــص اعتبــار ویــژه بــه 
اســتان یــزد بــه دلیــل مركزیــت اســتان یــزد در حــوزه درمــان 
ــت  ــن اس ــت ای ــت: واقعی ــار داش ــا، اظه ــیاری از بیماری ه بس
اعتبــار  از نظــر تخصیــص  یــزد  بــرای  برنامــه ویــژه ای  كــه 
كنــون بــه  نداریــم؛ امــا در عیــن حــال معتقدیــم ســرانه ای كــه ا
یــزد تعلــق گرفتــه عادالنــه نیســت. وی افــزود: در كوتاه مــدت 
نمی تــوان در زمینــه افزایــش اعتبــارات بــرای اســتان ها بــه 
كــه از  نتیجــه ای مطلــوب رســید؛ بنابرایــن در اســتان یــزد 
نظــر مــا نســبت بــه اســتان های مــرزی اســتانی برخــوردار 
اســت بودجــه  ویــژه نداریــم؛ امــا مشــوق هایی بــرای بخــش 

گرفته ایــم. خصوصــی در نظــر 
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار دیگــری دربــاره راه انــدازی 
در  بایــد  درمانــی  یــد  بــرای  كــرد:  بیــان  درمانــی  یــد  مركــز 
كارهــای جــدی انجــام شــود و مــا نیــز براســاس  اســتان یــزد 

ارتقــای خدمــات  و  افزایــش  مــدون، درصــدد  برنامه هــای 
جامــع بــه مبتایــان ســرطان هســتیم و یــزد از اســتان های 
ح هــای وزارت بهداشــت اســت.  منتخــب بــرای اجــرای طر
كــرد: بــرای اجــرای ایــن برنامــه  وزیــر بهداشــت خاطرنشــان 
كــه  داریــم  تومانــی  میلیــارد   100 ســرمایه گذاری  بــه  نیــاز 
زمینــه  ایــن  در  و  شــود  وارد  بخــش خصوصــی  امیدواریــم 
كنــد تــا در ســفر آینــده شــاهد تعییــن تکلیــف  ســرمایه گذاری 
ســرطان  بیمــاری  زمینــه  در  تخصصــی  خدمــات  حــوزه 
دولــت  در  خوبــی  كارهــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی  باشــیم. 
یازدهــم در زمینــه تهیــه دارو و حمایــت از بیمــاران ســرطانی 
انجــام شــده اســت افــزود: براســاس برنامه هــای اجــرا شــده، 
ــاران  ــوی بیم ــان از س ــای دارو و درم ــد هزینه ه ــا 10 درص تنه
پرداخــت می شــود؛ امــا عــده ای تــوان پرداخــت همیــن 10 
درصــد را ندارنــد؛ ضمــن اینکــه برخــی از پزشــکان نیــز رعایــت 
كــه داروهــای داخلــی بســیار خوبــی  نمی كننــد و در شــرایطی 

داریــم داروهــای خارجــی تجویــز می كننــد.
وی ادامــه داد در ایــن دولــت كمک هــای زیــادی بــه بیمــاران 

ســرطانی شــده اســت؛ امــا هنــوز فاصله زیــادی داریم تــا از رنج 
كاســته شــود؛ بــه هــر حــال منتظــر بیمه هــا نمی مانیــم  بیمــار 
ــرطان در  ــع س ــات جام ــز خدم ــدازی 200 مرك ــدد راه ان و در ص
كشــور هســتیم.قاضی زاده هاشــمی اظهــار داشــت: راه اندازی 
ایــن تعــداد مركــز زمان بــر اســت؛ امــا بــه هــر ترتیــب بــه زودی 
نوعــی  كــز  مرا ایــن  راه انــدازی  معتقدیــم  و  می شــود  آغــاز 

عدالــت در دسترســی بــه خدمــات پزشــکی اســت.
بخــش  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
دیگــری از ســخنان خــود دربــاره نقــش وزارت بهداشــت در 
كنــون در حــوزه  كــرد: مــا ا زمینــه تحقــق شــعار امســال عنــوان 
كــردن تکنولــوژی هســتیم  دارو آمــاده صــادرات دارو و وارد 
كاهــش  گذشــته نیــز میــزان واردات دارو 30 درصــد  و ســال 
ــز صــادرات دارو انجــام شــده  ــزان نی ــر ایــن می یافــت و 2 براب
كــه وزارت  اســت. وی یــادآور شــد: ایــن امــر نشــانگر آن اســت 
بهداشــت از ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم، اقــدام و عمــل 
اســت.  كــرده  آغــاز  را  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق  زمینــه  در 
خصوصــی  بخــش  داد:  ادامــه  دارو  صــادرات  دربــاره  وی 

كافــی بــرای صــادرات نــدارد و دولــت در ایــن  فعــا آمادگــی 
زمینــه جلوتــر اســت؛ امــا امیدواریــم ظــرف دو ســه ســال آینــده 
میــزان صــادرات دارو بــه چنــد برابــر میــزان فعلــی برســد و 
شــركت های داخلــی تولیــد دارو هــم در زمینــه قیمــت و هــم 
كیفیــت بتواننــد بــا شــركت های خارجــی رقابــت  در زمینــه 
كننــد.وی افــزود: البتــه در ایــن زمینــه اعتبــار ویــژه ای در 
پژوهــش  زمینــه  در  تنهــا  اعتبــارات  و  نشــده  گرفتــه  نظــر 
تخصیــص می یابــد و در زمینــه بقیــه حوزه هــا بیشــتر پیگیــر 
ارایــه مشــوق ها بــه بخــش خصوصــی هســتیم.قاضی زاده 
هاشــمی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره بودجــه 
كــرد: كل بودجــه وزارت بهداشــت  وزارت بهداشــت نیــز بیــان 
و  داشــته  وزارتخانه هــا  ســایر  بــه  نســبت  را  رشــد  كمتریــن 
امســال 2 و نیــم درصــد و ســال قبــل 3 درصــد افزایش بودجه 

ــت. ــته اس داش
كــه قــرار بــود از  كــرد: بــه نظــر می رســد رقمــی  وی تصریــح 
گیــرد،  محــل هدفمنــدی یارانه هــا بــه وزارت بهداشــت تعلــق 
كــه ایــن منصفانــه نیســت و  در حــال مســتهلک شــدن اســت 
امیدواریــم ســال های آینــده 10 درصــد هدفمنــدی یارانه هــا 

محقــق شــود. فــارس

وزیر بهداشت:

کاهش یافت واردات دارو، 30 درصد 

گفــت: بانک هــای خارجــی نبایــد از  كــری روز جمعــه  جــان 
معاملــه بــا ایــران در چارچــوب توافــق هســته ای بترســند و 
گــر بانک هــا ســوالی دارنــد، بــه آن هــا  كــه ا مــا خوشــحالیم 
پاســخ بدهیــم. بــه گــزارش ســرویس سیاســی جام نیـــوز، وزیر 
كــرد  كیــد  ــا  وزیــر خارجــه ایــران  تا خارجــه آمریــکا در دیــدار ب
كــه بــا برداشــته شــدن تحریم هــا، بانک هــا و موسســات مالــی 

دیگــر نبایــد از معاملــه بــا ایــران، هراســی داشــته باشــند.
كــه روز  كــری  محمدجــواد ظریــف در ابتــدای جلســه بــا جــان 
جمعــه )22 آوریــل - ســوم اردیبهشــت( در نیویــورک برگــزار 
آمریــکا  از رویکــرد  بــه علــت نگرانــی بانک هــا  گفتــه  شــد، 
نســبت بــه چگونگــی اجرایــی شــدن توافــق هســته ای، ایران 
ــای  ــن رو او و آق ــده و از همی ــه ش ــی مواج ــکات فراوان ــا مش ب
كــری بــرای حــل ایــن مشــکات رایزنی هــای جدیــدی را آغــاز 

می كننــد.
كــرده  كیــد  گــزارش رویتــرز، وزیــر امورخارجــه آمریــکا تا بــه 
رییــس جمهــوری  اوبامــا،  ک  بــارا كــه  اســت: »همان طــور 
گفته ایــم  بارهــا  مــن،  و  خزانــه داری  وزیــر  لــو،  جیکــوب 
كــه از زمــان  ایــاالت متحــده آمریــکا مانــع معامــات تجــاری 
اجــرای) توافــق هســته ای( مجــاز شــناخته شــده انــد، نشــده 

و نخواهــد شــد.«
كــرد  بــه نوشــته ســایت آمریکایــی رادیوفــردا، وی اضافــه 
بــرای برطــرف  كــه  آمادگــی دارد  اوبامــا  ک  بــارا كــه دولــت 
نــوع  كــه چــه  كنــد  ابهام هــای موجــود، مشــخص  كــردن 
كنش هایــی بــا ایــران در چارچــوب توافــق هســته ای یــا  ترا

برجــام، مجــاز اســت. 

وزیــر امــور خارجــه آمریکا گفته اســت: »متاســفانه بــه نظر می 
رســد نوعــی ســردرگمی در بیــن بانــک هــای خارجــی وجــود 
ــرد در ایــن زمینــه شفاف ســازی  ك دارد و مــا تــاش خواهیــم 
گفــت: »اینجــا مــی خواهــم  كــری همچنیــن  كنیــم.« جــان 
كنــم مــا تحریــم هــای هســته ای را برداشــته ایــم و  كیــد  تا
كنــون فرصــت  ــه  ایــن اقدامــی هــم متعهــد هســتیم و ا ــا ب م
بــرای بانــک هــای خارجــی جهــت معامات تجــاری بــا ایران 

فراهــم شــده اســت.«
ــگاران  ــا خبرن ــار محمدجــواد ظریــف ب كن ــه در  ك ــری  ك جــان 
قوانیــن  در  ابهــام  اینکــه  از  می كــرد،  همچنیــن  صحبــت 
كــه ایــران بــا مشــکاتی بــرای بهره منــدی از   باعــث شــده 
كــرده اســت. توافــق هســته ای روبــه رو شــود، ابــراز تاســف 
كــرد: چنانچــه  كیــد  كــری تا بــه نوشــته بی بی ســی، جــان 
بانک هــا و موسســات ملــی بیــن المللــی پــس از برداشــته 
شــدن تحریم هــا ابهامــی بــرای آغــاز روابــط پولــی و تجــاری 
بــا ایــران دارنــد، می تواننــد بــا مراجعــه بــه دولــت آمریــکا 

كننــد. مشــورت دریافــت 
معاملــه  از  نبایــد  خارجــی  بانک هــای  گفــت:  كــری  جــان 
مــا  و  بترســند  هســته ای  توافــق  چارچــوب  در  ایــران  بــا 
گــر بانک هــا ســوالی دارنــد، بــه آن هــا پاســخ  كــه ا خوشــحالیم 
گفتــه وزیــر خارجــه آمریــکا، بانک هــا نبایــد بــا  بدهیم.بــه 
حــدس اینکــه مبادلــه بــا ایــران ماننــد قبــل از توافــق بــا ایــران 

كننــد. ممنــوع اســت، از تجــارت بــا ایــران خــودداری 
نخســتین جلســه وزرای خارجــه ایــران و آمریــکا روز سه شــنبه 
گذشــته در نیویــورک و پشــت درهــای بســته برگــزار شــده بود.

بــه همــراه عبــاس عراقچــی و  آقــای ظریــف روز دوشــنبه 
ــه، وارد  ــور خارج ــان وزارت ام ــی، معاون ــت روانچ ــد تخ مجی
نیویــورک شــد تــا در مراســم امضــای »موافقتنامــه تغییــرات 
گذشــته در پاریــس بــه دســت آمــد  كــه پاییــز ســال  اقلیمــی« 
هفته هــای  در  ایــران  نوشــت:  بی بی ســی  كنــد.  شــركت 
ــام  ــرای برج ــد اج ــکا در رون ــکنی« آمری ــه »كارش ــه آنچ ــر ب اخی
ســفر  از  پیــش  ظریــف  آقــای  و  كــرده  انتقــاد  می خوانــد، 
نیویــورک در نخســتین گــزارش روند اجرای توافق هســته ای 
ــل  كارشــکنی و تعل ــه »بهانه تراشــی،  ك ــه مجلــس، نوشــت  ب
طــرف آمریکایــی بــه خصــوص وزارت خزانــه داری آمریــکا« 
كــرده اســت. بــر ســر راه اجــرای برجــام مشــکل اساســی ایجــاد 

خواســت  خواهــد  آمریــکا  از  كــه   گفــت  شــنبه  روز  او 
بانک هــای  راه  ســر  بــر  موجــود  محدودیت هــای 
كنــد. غیرآمریکایــی بــرای انجــام معاملــه بــا ایــران را تســهیل 

گفــت: »آمریــکا موظــف اســت تعهــدات خــود در زمینــه  او 
كنــد.« همــکاری بانکــی را اجــرا 

كاخ ســفید، وزارت خزانــه داری و وزارت خارجــه آمریــکا  امــا 
ج در برجــام  كــه آمریــکا بــه شــرایط منــدر جملگــی می گوینــد 
كــرده اســت. رادیوفــردا نوشــته اســت: »بــه دنبــال  عمــل 
توافــق هســته ای ایــران بــا قدرت هــای جهانــی، بســیاری 
هســته ای  برنامــه  بــا  مرتبــط  المللــی  بیــن  تحریم هــای  از 
كامــل  جمهــوری، تعلیــق یــا تســهیل شــدند. امــا لغــو نشــدن 
كــه  ایــن تحریم هــا و نیــز تحریم هــای دیگــری  از  بعضــی 
علیــه ایــران وجــود دارد، باعــث شــده بســیاری از موسســات 
مالــی و بانک هــای بــزرگ جهــان همچنــان از تجــارت بــا 

كننــد.« ایــران خــودداری 
كــه تســهیل  گفته انــد  بــا ایــن حــال مقــام هــای آمریکایــی 
مقــررات تحریــم ایــران - كــه در مســایلی غیرمرتبط بــا برنامه 
اتمــی ایــران وضــع شــده - را مــد نظــر قــرار داده انــد تــا شــاید 
امــکان انجــام معامــات دالری میــان ایــران و بانک هــای 
غیرآمریکایــی ممکــن شــود. بــا ایــن حــال اعضــای كنگــره بــه 
شــدت بــا هرگونــه امتیــازی در ایــن زمینــه بــه ایــران مخالفت 

كــرده انــد.
مالــی  سیســتم  بــه  ایــران  دسترســی  دادن  امــکان  آمریــکا 
كــرده رد  را  آمریــکا  بــه دالر  مســتقیم  یــا دسترســی   آمریــکا 

 است.

پیش از دیدار با وزیر خارجه ایران؛

کری: از مشكالت پیش آمده برای ایران، متأسفم جان 

موسوی الرگانی: 
کند  دولت با اجرای قانون »اقدام متناسب و متقابل در اجرای برجام« با آمریكا مقابله 

حتما بخوانید!
دفتر حقوقی وزارت کشور درباره... یکشنبـــــه  5 اردیبهشت ماه 21395
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شهردار اصفهان:
مشارکت شهروندان در 

»نیازسنجی شهر اصفهان« 
بهترین راه حل برای مشکالت

ــنجی  ح »نیازس ــر ــردم در ط ــور م ــت: حض گف ــان  ــهردار اصفه ش
شــهر اصفهــان« و نیازهــای اعــام شــده از ســوی آن هــا می تواند 
بهتریــن نقشــه راه بــرای پیشــبرد اهــداف شــهرداری اصفهان و 
گــزارش اداره ارتباطــات  حــل مشــکات شــهروندان باشــد. بــه 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد بــا 
بیــان اینکــه فضــای شــهری بــه طــور عــام و فضــای عمومــی بــه 
شــکل خــاص، می توانــد محیطــی مطلــوب بــرای بــروز خاقیت 
کــه یکــی از ارکان توســعه  کــرد: از آنجایــی  در شــهر باشــد، اظهــار 
عمومــی  فضــای  وجــود  بنابرایــن  فضاســت،  خــاق،  شــهر 
مطلــوب در شــهر می توانــد بســتر مناســبی را بــرای توســعه ایــن 
ــر اینکــه فضــای عمومــی  کیــد ب ــا تا کنــد. وی ب شــهرها فراهــم 
مناســب بــه شــهروندان ایــن فرصــت را می دهــد تــا خاقیــت 
خــود را در آن بــه نمایــش بگذارنــد، افــزود: از ایــن رو شــهرداری 
اعــام  نیازمنــد  فضایــی،  چنیــن  تحقــق  بــرای  اصفهــان 
از دیــدگاه خودشــان  بــزرگ شــهروندان  و  کوچــک  نیازهــای 
ــا بتوانــد بســتر مــورد نیــاز بــرای بــروز خاقیت هایشــان  اســت ت
کنــد. شــهردار اصفهــان همچنیــن بــه ظرفیت هــای  را فراهــم 
اصفهــان  دانش محــور  و  خــاق  شــهر  در  موجــود  اقتصــادی 
گفــت: یکــی از ابزارهــای نیــل بــه توســعه اقتصــاد  کــرد و  اشــاره 
و خاقیت هــای  نوآوری هــا  بــه  توجــه  شــهرها،  در  فرهنگــی 
و  تولیــد  کارآفرینــی،  طراحــی،  ظرفیت هــای  و  فرهنگــی 
بازاریابــی و بــه طــور کلــی پتانســیل های اقتصادی، اســتعدادها 
کــه می توانــد منجــر بــه اشــتغال  و فعالیت هــای فرهنگــی اســت 
فکــری  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  وی  شــود.  درآمدزایــی   و 
هنــری و نوآورانــه شــهروندان شــهر خــاق اصفهان را زمینه ســاز 
پویــش اقتصــاد فرهنگــی ایــن شــهر در عرصه ملــی و بین المللی 
ــد و اســتفاده از ظرفیت هــای  ــا ایــن رون کــرد و افــزود: ب عنــوان 
شــهروندان، می تــوان بــا آهنگــی پایــدار وارد عرصــه بهــره وری و 
کــردن  کــرد: بــا متمرکــز  رقابت پذیــری شــد. جمالی نــژاد تصریــح 
ایده هــای خاقانــه شــهروندان اصفهانــی در راســتای نیازهــای 
و  اشــکال  نهــادن  بنیــان  آن در مســیر  و هدایــت  ایــن شــهر 
ح هــای جدیــد صنعتــی- تجــاری می تــوان فعالیت هــای  طر
کــرد و بــه موفقیت هــای بــزرگ  اقتصــادی شــهر را ســازماندهی 

در عرصــه مدیریــت شــهری دســت یافــت.

 مالیات بر سود سپرده ها در ابهام
ــا اخــذ مالیــات  ــر اقتصــاد در رابطــه ب ــر وزی اظهــارات روزهــای اخی
گرچــه در شهرســتان و در غیــاب پوشــش  از ســودهای بانکــی 
دارد.  تامــل  ولــی جــای  رســانه ای عنــوان شــد،  پرســروصدای 
طیب نیــا، از وضــع مالیــات بــر ســود ســپرده های مــردم در بانک هــا 
کشــور بــه ۱۲ درصــد  کــه نــرخ تــورم در  گفــت: االن  کــرد و  دفــاع 
رســیده اســت، بعضــی بانک هــا نــرخ ســود ســپرده ۲۲ درصــد 
پرداخــت می کننــد، آن هــم بــدون ریســک؛ پــس در ایــن شــرایط 
چــرا نبایــد مالیــات بدهنــد؟ وی بــا تاکیــد همیشــگی بــر حــذف 
کــه چــرا ســود ســپرده  معافیت هــای زایــد مالیاتــی و ایــن ســوال 
کــه  کــرد  بانکــی بایــد از پرداخــت مالیــات معــاف شــود، عنــوان 
زمانــی خــودش هــم از حامیان معافیت مالیاتی ســود ســپرده های 
کنــون شــرایط تغییر کــرده اســت. دلیل حمایت  بانکــی بــوده؛ امــا ا
وزیــر از معافیــت ســود بانکــی از مالیــات نیــز بــه زمانــی بــر می گــردد 
کــه نــرخ ســود ســپرده های بانکــی نســبت بــه تــورم تــا حــد قابــل 
توجهــی پاییــن بــود و ســرکوب مالــی وجــود داشــت؛ ولــی وی 
کنــون معتقــد اســت در حــال حاضــر کــه نرخ تــورم پایین تر از ســود  ا

ایســتاده بایــد بابــت ایــن ســودها مالیــات پرداخــت شــود.

رکوردشکنی سکه
کــرد و  گذشــته پیــدا  زیــادی در مــاه  انــواع ســکه نوســانات 
ح  رکوردهــای جدیــدی را در بــازار آزاد ثبــت کــرد. ســکه تمام طر
جدیــد در فرودیــن مــاه، حــدود 37 هــزار تومــان نوســان پیــدا 
کــرد. در هفتــه اول فرودیــن ایــن نــوع ســکه بیــن یــک میلیــون 
و 5000 تومــان تــا یــک میلیــون و ۱0 هــزار تومــان در نوســان 
بــود. در دهــه دوم ایــن مــاه تغییــرات ســکه شــتاب بیشــتری 
بــه  ح جدیــد  گرفــت. ۱0 فروردیــن ســکه تمام طــر بــه خــود 
یــک میلیــون و ۱3 هــزار تومــان رســید و ۱۲ فروردیــن ایــن نــوع 
کــرد. در  خ یــک میلیــون و ۲0 هــزار تومــان را تجربــه  ســکه نــر
ح جدیــد در اواســط مــاه تــا حــدودی  خ ســکه تمام طــر ادامــه نــر
کاهــش یافــت، امــا در ۱7 فروردیــن بــه رکــورد جدیــدی رســید و 

بــه قیمــت یــک میلیــون و ۲9 هــزار تومــان فروختــه شــد.

اخبار کوتاه

گفــت: بهره بــرداری از 55 هــزار هکتــار شــبکه  مشــاور وزیــر نیــرو 
آبیــاری و زهکشــی اصلــی مکمــل احــداث ۱۴ ســد خواهــد بــود 
ــا  کــه در ســال 95 انجــام خواهــد شــد. محمــد حاج رســولی ها ب
بیــان اینکــه ســال های اخیــر دوره ای بســیار مشــکل در بخــش 
ــبکه  ــار ش ــزار هکت ــرداری از 55 ه ــت: بهره ب گف ــود،  ــور ب کش آب 
ــد  ــد خواه ــداث ۱۴ س ــل اح ــز مکم ــی نی ــی اصل ــاری و زهکش آبی

کــه در ســال 95 انجــام خواهــد شــد. بــود 
  تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

کشــور  مشــاور وزیــر نیــرو، برنامه هــای شــش گانه بخــش آب 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  تحقــق  بــرای  ســال 95  در 
نباشــد،  مســتمر  خشکســالی  گــر  ا افــزود:  و  کــرد  تشــریح  را 
 قابــل تحمــل اســت؛ امــا خشکســالی مســتمر ســال های اخیــر 
ابــراز  بــا  وی  کــرد.  فراهــم  را  دشــواری  غایــت  بــه  شــرایط 
خرســندی از بارش هــای ابتــدای ســال جــاری و بــا اشــاره بــه 
کــرد: البتــه واقعیــت  ســیاب های اخیــر خوزســتان خاطرنشــان 
کــه چــه بــاران بیایــد و چــه نیایــد، اســترس و فشــار بــر  ایــن اســت 
کــه هر کدام مشــکات  کــم اســت؛ چــرا  مجموعــه وزارت نیــرو حا

و دشــواری های خــاص خــود را بــه همــراه دارد.
  مدیریت منابع آب ایران

همــکاران  نیــز  اخیــر  روزهــای  در  داد:  ادامــه  حاج رســولی ها 
فراوانــی  تــاش  بــه صــورت شــبانه روزی  کشــور،  بخــش آب 

کردنــد تــا امــکان مدیریــت بارش هــا فراهــم شــود. وی بــا اشــاره 
اقتصــاد  موضــوع  در  انقــاب  معظــم  رهبــر  رهنمودهــای  بــه 
کــرد: ایشــان ۲۴ سیاســت را در ایــن زمینــه  مقاومتــی تصریــح 
کــه در ایــن راســتا، ســتاد فرماندهــی اقتصــاد  کرده انــد  ابــاغ 
گذاشــت  ــر دوش وزارت نیــرو  مقاومتــی دولــت، ۱7 وظیفــه را ب
و از ایــن تعــداد ۶ مــورد در حیطــه تکالیــف مدیریــت منابــع آب 
ایــران در ســال ۱395 اســت. ایــن مقــام مســئول در وزارت نیــرو 
اظهــار داشــت: مــا بــه عنــوان بخشــی از دولــت، بایــد بــدون 
اقتصــاد  قــرارگاه  تمــام وجــود تکالیــف  بــا  و  تاخیــر و سســتی 
کــرد: همــه مــا بایــد ایــن  کیــد  کنیــم. وی بــا تا مقاومتــی را اجــرا 
۶محــور را ســرلوحه تمــام اقدامــات خــود قــرار دهیــم و در قبــال 
کــه در ایــن زمینــه  آن پاســخگو باشــیم و دایــم از خــود بپرســیم 

کاری توانســتیم انجــام دهیــم. چــه 
کنتور فهام    نصب ۵۰ هزار 

و  فهــام  کنتــور  هــزار  کــم 50  حــاج رســولی ها، نصــب دســت 
کنتــور مکمــل را اولیــن وظیفــه مدیریــت منابــع آب  هفــت هــزار 
کــرد: در عیــن حــال، بایــد ابزارهــای  ایــران عنــوان و اضافــه 
اندازه گیــری مناســب منابــع آب هــای ســطحی نیــز روی هــزار 

ایســتگاه نصــب شــوند.
 وی افــزود: در ســال جــاری موظــف هســتیم نســبت بــه ُپــر و 
کنیــم؛  کــردن ۲0 هــزار چــاه غیرمجــاز اقــدام  مســلوب  المنفعــه 

ح احیــا و تعادل بخشــی ســفره های  گذشــته و در آغــاز طــر ســال 
آب زیرزمینــی، بــه رغــم همــه مشــکات موفــق بــه انســداد 7 
هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز شــدیم و خوشــبختانه منابــع مالــی و 
همــت الزم بــرای رســیدن بــه رقــم ۲0 هــزار حلقــه چــاه مســدود 

شــده، وجــود دارد.
   حفاظت از منابع آبی

مشــاور وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه هدف گــذاری مــا 
حفاظــت از یــک میلیــارد متــر مکعــب از منابــع آبــی در قالــب 
برخــورد بــا اضافــه برداشــت و نــه رقــم خاصــی بــود، گفــت: حــال 
تــاش داریــم هــر دو مأموریــت را کــه هم پوشــانی هــم دارنــد، بــه 

خوبــی انجــام دهیــم.
  تکمیل نیروگاه های برق آبی

دیگــر  را  آبــی  بــرق  نیروگاه هــای  تکمیــل  حاج رســولی ها، 
کــرد:  ماموریــت مدیریــت منابــع آب ایــران اعــام و خاطرنشــان 
کــه هــر دو  البتــه صرفــا دو نیــروگاه داریــان و رودبــار را داریــم 

بــه بهره بــرداری خواهنــد رســید.  قطعــا 
آبگیــری و افتتــاح ۱۴ ســد بــا ظرفیــت تنظیــم بیــش از ۲ میلیــارد 
متــر مکعــب آب از دیگــر ماموریت هــای مدیریــت منابــع آب 
کــه مــورد اشــاره حــاج رســولی ها  ایــران در ســال جــاری اســت 

گرفــت. قــرار 

کرد: مشاور وزیر نیرو اعالم 

ساخت ۱۴ سد جدید در سال ۹۵

ح ســاماندهی معامــات خــودرو، خریــد و فروش  براســاس طــر
کــد رهگیــری  در نمایشــگاه های فــروش اتومبیــل بــا دریافــت 
ــدازی ســامانه  ــر راه ان ــرار اســت عــاوه ب ــد و ق رســمیت می یاب

معامــات خــودرو، قولنامه هــای دســتی حــذف شــود.
معامــات  اطاعــات  ســامانه  رییــس  قــادری،  ابوالفضــل   

ســاماندهی  ح  طــر می گویــد:  خــودرو 
ســامانه  آماده ســازی  و  صنفــی  واحدهــای 
ثبــت معامــات خــودرو، بــه منظــور مکانیــزه 
کــردن فعالیت هــای نمایشــگاه داران خــودرو 
و جلوگیــری از فعالیــت واحدهــای غیرمجــاز 
کــه پــس از  گرفتــه اســت  کار قــرار  در دســتور 
مربوطــه مجوزهــای  کســب  و  ح  طــر  تاییــد 
تنظیــم  مراحــل  کــردن  مکانیــزه  جهــت  در 

قراردادهــای خــودرو، بخشــنامه ها و دســتورالعمل هایی از 
ســوی اتــاق اصنــاف ایــران در خصــوص ضــرورت اجرایــی 

ح، اجرایــی خواهــد شــد.  شــدن طــر
ح در جهــت افزایــش امنیــت معامــات  ــزود: ایــن طــر وی اف
در نمایشــگاه ها صــورت می گیــرد و بــر ایــن اســاس مکاتبــات 

زیــادی بــا فرماندهــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی 
ج  منــدر اطاعــات  بررســی  امــکان  تــا  شــده  انجــام  ایــران 
ویــژه  بــه  خــودرو،  مشــخصات  خــودرو،  کارت  روی  بــر 
بامانــع بــودن معاملــه خــودرو از طریــق پایــگاه اطاعاتــی 
گفتــه قــادری، در همیــن رابطــه  پلیــس انجــام شــود. بــه 
کراتــی بــا ســایر ذی نفعــان از  مکاتبــات و مذا
کشــور و بیمــه  جملــه ســازمان ثبــت احــوال 
مرکــزی ایــران بــرای بررســی وضعیــت بیمــه 
خودروهــای مــورد معاملــه انجــام شــده اســت. 
بــه  توجــه  بــا  کنــون  هم ا کــرد:  تصریــح  وی 
و  خــودرو  معامــات  ســامانه  آماده ســازی 
ثبــت نــام بیــش از ۸700 واحــد صنفــی تاییــد 
در  مربوطــه  اتحادیه هــای  ســوی  از  شــده 
ــای  ــه واحده کلی ــور  ــه عب کلم ــری و  کارب ــام  ــور، ن کش ــر  سراس
صنفــی ثبت نــام شــده توســط اتحادیه هــا، بــه متصدیــان 
نمایشــگاه ها تحویــل شــده و در نتیجــه امــکان دسترســی بــه 
کدرهگیــری  ســامانه خــودرو جهــت ثبــت قراردادهــا و صــدور 
بــرای تمامــی متصدیــان نمایشــگاه ها فراهــم شــده اســت.

کد رهگیری؛ خرید و فروش خودرو با 
قولنامه های دستی خودرو حذف می شوند

جریــان  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
کــم  بــا  بــاور نمی کننــد  موقــت آب در رودخانــه مــردم 
زاینــده رود  ســد  آب  وضعیــت  گفــت:  مواجهیــم،   آبــی 
کــه حتــی یــک لیتــر آب نیــز اهمیــت  گونــه ای اســت  بــه 

مدیریــت  تــاش  بیشــترین  بایــد  و  دارد 
اســتان و مــردم در راســتای صرفه جویــی 
از ایــن مایــع حیاتــی باشــد. رســول زرگرپــور 
مدیریــت  هماهنگــی  شــورای  جلســه  در 
وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  اســتان،  بحــران 
خروجــی  کــرد:  بیــان  اســتان  آب  منابــع 
فروردین مــاه  پایــان  تــا  ســد  ورودی  و 

ــا  ــرد ت ک ــم  ــاش خواهی ــده و ت ــام ش ــه انج ــق برنام مطاب
ج از برنامــه از ســد  در آینــده نیــز حتــی یــک لیتــر آب خــار
کرد:  ج نشــود. اســتاندار اصفهــان اضافــه  زاینــده رود خــار
بــا وجــود بارش هــای اخیــر حجــم آب ســد زاینــده رود بــه 
کــه نســبت بــه  ۲۸9 میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت 

کاهــش را نشــان می دهــد.  ســال قبــل، هنــوز 30 درصــد 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خصــوص منابــع آب اســتان 
هســتیم،  روبــه رو  درک  غیرقابــل  پارادوکــس  یــک  بــا 
ســال   ۱0 در  خشکســالی  وضعیــت  طرفــی  از  افــزود: 
گذشــته تــا ایــن حــد شــدید نبــوده اســت 
کشــاورزان تعهــد داده ایــم  و از طرفــی بــه 
ــار  ــد، در اختی ــاز دارن ــه نی ک ــی را  ــل آب حداق
داد:  ادامــه  زرگرپــور  دهیــم.  قــرار  آن هــا 
بــا جریــان موقــت آب در رودخانــه مــردم 
کم آبــی مواجهیــم و  کــه بــا  بــاور نمی کننــد 
شــرکت آب منطقــه ای بایــد اطاع رســانی 
گــزارش  کافــی را در ایــن زمینــه داشــته باشــد. وی بــه 
کــرد  پیش بینــی بارش هــا در ســال زراعــی جــاری اشــاره 
کاهــش بــارش در اســتان نســبت بــه ســال  و ادامــه داد: 
گذشــته، حــدود 9 درصــد و نســبت بــه وضعیــت نرمــال 

می باشــد. درصــد   ۲5

گفــت:  لــوازم خانگــی وزارت صنعــت  و  فلــزی  کل دفتــر صنایــع  مدیــر 
کاال بــه افــراد تحــت پوشــش ســازمان  کارت خریــد  بیــش از یــک میلیــون 
کارکنــان آمــوزش و پــرورش در  کشــور، تأمیــن اجتماعــی و  بازنشســتگی 
گفــت: ســقف  کاال تعلــق می گیــرد. عبــاس هاشــمی  کارت خریــد  ح  طــر
کارت ۶ میلیــون تومــان و مــدت بازپرداخــت آن ۲۴ ماهــه خواهــد  هــر 

 بود.
ح فــروش اقســاطی   وی افــزود: اعتبــار پیش بینــی شــده بــرای اجــرای طــر
ــاز اول  ح در ف ــارد تومــان اســت و ایــن طــر کاال، حــدود ۴ هــزار و ۲00 میلی
کم درآمــد جامعــه بــوده و احتمــال دارد در مراحــل بعــدی  شــامل اقشــار 

ح شــوند. ســایر افــراد نیــز مشــمول ایــن طــر
کاال بــرای مشــتریان ۱۲  کــرد: ســود تســهیات خریــد   هاشــمی تصریــح 
درصــد و میــزان ســقف خریــد بــرای متقاضیــان ۶ میلیــون تومــان خواهــد 

بــود.
اعتبــاری  کارت  ح  طــر مشــموالن  دریافتــی  حقــوق  بیشــترین  وی   
فقــط  ح،  طــر ایــن  در  کــرد:  کیــد  تا و  اعــام  تومــان  میلیــون   ۱.5 را  کاال 
در  ح  طــر ایــن  گفــت:  وی  شــد.  خواهنــد  عرضــه  داخلــی  کاالهــای 
تقاضــا  شــده   کنتــرل  تحریــک  بــا  داخــل  تولیــد  از  حمایــت  راســتای 
مدیریــت  ســازمان  خصوصــی،  بخــش  همــکاری  و  همراهــی  بــا  و 
 دســتگاه های اجرایــی و بانــک مرکــزی و ســه بانــک عامــل انجــام خواهــد

 شد.

کــه در هفته هــای پایانــی  ح مبــارزه و جمــع آوری میوه هــای قاچــاق  طــر
گفتــه رییــس اتحادیــه میــوه و  گذشــته تشــدید شــده بــود، بــه  ســال 
و  شــده  ســپرده  فراموشــی  دســت  بــه  اســت  مدتــی  سبزی فروشــان، 
بــازار  افزایــش دوبــاره میوه هــای قاچــاق در  ع موجــب  همیــن موضــو

شــده اســت. 
ــه اینکــه در چنــد مــاه اخیــر و  ــا توجــه ب کــرد: ب حســین مهاجــران اظهــار 
ح مبــارزه بــا میوه هــای  گذشــته طــر بــه ویــژه هفته هــای پایانــی ســال 
کاهــش عرضــه میوه هــای قاچــاق  گرفــت، شــاهد  قاچــاق در بــازار شــدت 
کنتــرل و حساســیت در ایــن زمینــه تضعیــف  در بــازار بودیــم؛ امــا ظاهــرا 
شــده و بــه دنبــال آن میــزان عرضــه میوه هــای قاچــاق دوبــاره افزایــش 

یافتــه اســت. 
قاچــاق  میــوه  بیشــترین  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
میوه هــای  دیگــر  از  گفــت:  اســت،  مصــری  پرتقــال  بــازار،  در 
لیموتــرش  چینــی،  گابــی  شــیلی،  انگــور  بــه  می تــوان  قاچــاق 
اشــاره  ترکیــه  از  کادو  آوا و  اژدهــا  فرانســوی،  ســبز  ســیب   برزیــل، 

کرد. 
مهاجــران همچنیــن از آمــدن میوه هــای نوبرانــه جدیــد از هفتــه آینــده 
ــو  ــو از ســاری، زردآل ــازار خبــر داد و افــزود: از حــدود هفتــه آینــده هل ــه ب ب
گیاس هــای پیــش رس نیــز از حاشــیه تهــران وارد  کاشــان و  از شــیراز و 

بــازار می شــوند.

کشــورهای ۱+5 آمریــکا پــس  در پــی توافقــات هســته ای ایــران بــا 
ــران  ــت و تاج ــی پیوس ــران ایران ــتریان زعف ــع مش ــه جم ــال ب از ۱5 س
زعفــران  کیلوگــرم   ۴۱ اخیــر،  ماه هــای  در  شــدند  موفــق  ایرانــی 

کننــد.  کشــور صــادر  ایرانــی بــه ایــن 
ایرانــی  زعفــران  محمولــه  نخســتین  کــه  گذشــته  ســال  بهمــن  از 
آمریــکا  شــد،  وارد  مســتقیم  صــورت  بــه  آمریــکا  بازارهــای  بــه 
بــه  اســت  عاقه منــد  هســته ای  توافقــات  پــی  در  داد  نشــان  هــم 
کــه در نتیجــه  کنــد  صــورت مســتقیم ایــن محصــول را خریــداری 
در  زعفــران  کیلوگــرم  یــک  گذشــته  ســال  پایانــی  روز   53 طــی  آن 
گــرم و بیشــتر  ــا 30  گــرم، ۱0 ت کمتــر از ۱0  بســته بندی های مختلــف 
کشــور صــادر گــرم بــه ارزش بالــغ بــر ۶۸ هــزار دالر بــه ایــن   از 30 

 شد.
کشــورها  ســایر  ماننــد  هــم  آمریــکا  نیــز  ایــن  از  پیــش  البتــه   
ایــن  تحریم هــا  بــه  توجــه  بــا  امــا  بــود؛  ایرانــی  زعفــران  مشــتری 
امــارات  کشــورهایی ماننــد  از  بــه صــورت واســطه ای  را  محصــول 
کشــورها تمــام می شــد؛  کــه البتــه بــه نــام ایــن  خریــداری می کــرد 
صــورت  بــه  را  ایرانــی  زعفــران  واســطه ای،  کشــورهای  کــه  چــرا 
بســته بندی  خــود  ملــی  برندهــای  در  و  خریــداری  فلــه ای 
صــادر  اروپایــی  کشــورهای  دیگــر  و  آمریــکا  بــه  و   می کردنــد 

می کردند.

کارت خرید به بازنشستگان خ ایرانمیوه های قاچاق دوباره آمدنداختصاص ۱ میلیون  آمریکا، مشتری جدید طالی سر

تخت گاز

خبر

گران ترین خودروی وارداتی 
کشور چه بود؟

گشــتی  هفتــه،  ایــن  گاز  تخــت  در 
سرویس اقتصادی
 بردیا عباس زاده

می زنیــم در بــازار خــودرو و آخریــن 
کــرد. بــا مــا  خبرهــای جهــان خــودرو را مــرور خواهیــم 

همراه باشید.
و  شاســی بلند  خودروهــای  از  زیــاد  اســتقبال   -
کــراس آور در بیــن جوانــان ایرانــی باعــث شــده تــا 
ــم  ــروه ســایپا در راســتای توســعه محصــول و تکری گ
مشــتری، خــودروی CS35 چانــگان را بــا طراحــی 
آور  کــراس  کنــد.  بــازار  وارد  زیبــا  ظاهــر  و  بیرونــی 
CS35  از موتــور چهــار ســیلندر ۱.۶ لیتــری بــا قــوای 
۱۲5 اســب بخــار اســتفاده می کنــد و بــرای انتقــال 
گیربکس هــای 5 ســرعته دســتی یــا  نیــرو هــم دارای 

۴ ســرعته خــودکار اســت.
ویــژه  فــروش  ح  طــر در  کرمان موتــور   -
را   ۸۲0 لیفــان  خــودروی  خــود  اردیبهشــت ماه 
زمــان  می کنــد.  عرضــه  مرحلــه ای  دو  صــورت  بــه 

اســت.  ۱395 مــرداد  خــودرو  ایــن  تحویــل 
شــرکت  کــه  اســت  ایــن  از  کــی  حا گزارش هــا   -
مــدل   5 آینــده  در  مینــی  انگلیســی  خودروســازی 
 UKL پلتفــرم  از  کــه  کــرد  خواهــد  عرضــه  جدیــد 
خودروهــای  بــرای  و  بــام  توســط  یافتــه  توســعه 
دیفرانســیل جلــو و دو دیفرانســیل اســتفاده خواهنــد 

کــرد.
کار روی پیشــرانه   - شــرکت جگوار-لندروور در حال 
کــه  اســت  جدیــدی  خطــی  ســیلندری   ۶ جدیــد 
توانایــی تولیــد بازه هــای مختلفــی از تــوان را دارد. 
انــواع  در  را  مذکــور  پیشــرانه   از  اســتفاده  امــر  ایــن 
ــر  ــازی میس ــروه خودروس گ ــن  ــدی ای ــای تولی مدل ه

می ســازد.
گذشــته  گمــرک در اســفندماه ســال  - بــر اســاس آمــار 
گران تریــن خــودرو وارداتــی  بــی ام و i۸ صدرنشــین 
گــزارش، ۲۴۲ هــزار و ۴7۱ دالر  شــد. بــر اســاس ایــن 
کشــور شــد و یــک  صــرف واردات ایــن خــودرو بــه 
دســتگاه از ایــن خــودرو از امــارات متحــده عربــی بــه 

کشــور وارد شــد.
- روش رنــو فرانســه بــه ایــران در ســه ماهــه نخســت 
برابــری   7 حــدود  رشــد  بــا  میــادی  جــاری  ســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ۱۴ هــزار و 

5۴0 دســتگاه رســید.
کیفیــت بنزیــن طــی فروردین ماه  گــزارش  - قــرار بــود 
شــود؛  منتشــر  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  ســوی  از 
کانشــهر  کــه حاصــل نمونه گیــری از هشــت  گزارشــی 
بــود؛ امــا در بحبوحــه مصوبــات بنزینــی مجلــس، بــه 

گــم شــده اســت. کیفیــت  گــزارش  نظــر می رســد 

 برگزاری مزایده 
میادین نفتی ایران

نفتــی  قراردادهــای  بازنگــری  کمیتــه  رییــس 
مشــارکت  بــرای  مزایــده  کــه  کــرد  اعــام  ایــران 
ماه هــای  در  ایــران،  گاز  و  نفــت  میدان هــای  در 
برگــزار  تیــر(  یــا  امســال )خــرداد  یــا جــوالی   ژوئــن 

می شود.
پاریــس  در  اجاســی  در  حســینی،  مهــدی  ســید   
در  مشــارکت  بــرای  مزایــده  کــه  کــرد  اعــام 
ــن  ــران، در ماه هــای ژوئ گاز ای میدان هــای نفــت و 

شــد. خواهــد  انجــام  امســال  ژوییــه  یــا 
مزایــده  بــه  کــه  میدان هایــی  گفــت:  حســینی   
بــزرگ  میدان هــای  بیشــتر  می شــوند،  گذاشــته 
بــا  مشــترک  میدان هــای  بعضــی  و  هســتند 

می گیرنــد.  بــر  در  نیــز  را  همســایه  کشــورهای 
دعــوت  بین المللــی  شــرکت های  از  وی 
در  مشــارکت  بــرای  را  خــود  آمادگــی  کــه  کــرد 
اعــام  ایــران  مســئوالن  بــه  احتمالــی   پروژه هــای 

کنند. 
در  توافــق  هرگونــه  از  قبــل  می خواهــد  ایــران 
خصــوص برنامــه تثبیــت تولیــد بــه ســطح تولیــد 

بازگــردد.  تحریم هــا  از  قبــل 
کمیتــه  رویتــرز بــه نقــل از مهــدی حســینی، رییــس 
کــرده  بازنگــری در قراردادهــای نفتــی ایــران اعــام 
زمانــی  تــا  را  خــود  نفــت  تولیــد  ایــران  کــه  اســت 
کــه ســطح آن بــه قبــل از تحریم هــا نرســد، فریــز 

کــرد. نخواهــد 

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 137 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

آگهی  تجدید مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در نظر دارد تعداد۴ باب 

ساختمان منازل سازمانی مسکونی خود را واقع در کوی فرهنگیان 
شهرکرد حدفاصل خیابان های گلستان و فرهنگ و یک قطعه زمین واقع در 

خیابان دقیقی شهراصفهان جنب خانه ملل بمساحت 247 متر مربع  از طریق 
برگزاری مزایده به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ درج 
آگهی تجدید مزایده به مدت 15روز جهت دریافت اسناد وشرایط مزایده به 

سایت اینترنتی www.laushk.ac.ir قسمتمناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی مزایده  و هزینه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برندگان 

مزایده می باشد.
دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

تلفن تماس: 038-33361061

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

ایرانمیشود الجیG5،رسماواردبازار
تهــرانبرگــزار اســتالجــیG5جمعــه10اردیبهشــتطــیمراســمیرســمیکــهدر وبــاگرســمیخــودخبــرداده،قــرار کــهشــرکتآلجــیدر آنطــور

ایــنگوشــیبــهعنــوانرقیــبآیفــوناساینــامبــردهمیشــود. ایــرانقــدمبگــذارد.از میشــود،بــهبــازار

در قاب تصویر

استاندار اصفهان:
کنند کم آبی را باور  مردم، 



قائم مقام شهردار اصفهان:

سهم 30 درصدی سرمایه گذار 
ترکیه ای در پارک دلفین ها

ســرمایه گذاری  امــور  در  اصفهــان  شــهردار  قائم مقــام 
اینکــه ســهم ســرمایه گذار  بــه  اشــاره  بــا  و مشــارکت ها 
و  ُفــک  دلفین هــا،  پــارک  از  بهره بــرداری  در  ترکیــه ای 
ــان  گفــت: شــهرداری اصفه ــد اســت،  ــن 30 درص پنگوئ
ــا  ــت ب ــرار اس ــار دارد و ق ــهام را در اختی ــن س ــد ای 70 درص
انعقــاد قــرارداد بــا مشــارکت کننده ســوم ایــن پــروژه را 
گــزارش اداره ارتباطــات  بــه بهره بــرداری برســاند. بــه 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، ســید مرتضی حســام نژاد 
و  ُفــک  دلفین هــا،  پــارک  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا 
بــا مشــارکت ســرمایه گذار  پنگوئــن در شــرق اصفهــان 
بــه  زمینــی  در  مجموعــه  ایــن  کــرد:  اظهــار  ترکیــه ای 
 مســاحت 16 هــزار متــر مربــع بــه بهره بــرداری خواهــد

 رسید. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم ســرمایه گذار ترکیــه ای در 
 30 پنگوئــن  و  ُفــک  دلفین هــا،  پــارک  از  بهره بــرداری 
افــزود: شــهرداری اصفهــان 70 درصــد  درصــد اســت، 
انعقــاد  بــا  اســت  قــرار  و  دارد  اختیــار  در  را  ســهام  ایــن 
بــه  را  پــروژه  ایــن  ســوم،  مشــارکت کننده  بــا  قــرارداد 
بهره بــرداری برســاند. قائم مقــام شــهردار اصفهــان در 
بیــان  بــا  ادامــه  در  مشــارکت ها  و  ســرمایه گذاری  امــور 
اینکــه بازدیدکننــدگان از ایــن مجموعــه می تواننــد در 
کننــد  زمــان بازدیــد حرکــت ُفــک و دلفین هــا را مشــاهده 
کــه دلفین هــا در طــول  کــرد: بایــد توجــه داشــت  اضافــه 
روز تنهــا دو تــا ســه بــار حرکت هــای نمایشــی را انجــام 
ــت  ــان حرک ــادی و زم ــان ع ــن رو، دو زم ــد و از ای می دهن
دلفین هــا بــرای بازدیــد از ایــن مجموعــه تعریــف خواهــد 

شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه نمایــش حرکــت ُفک هــا بــه صــورت 
 توربینــی نیــز از دیگــر وی ژگی هــای ایــن مجموعــه اســت

امــر شــرایط خــأ ایجــاد شــده، آب  ایــن  بــرای  افــزود: 
ج از آب بــه نمایــش  مکــش می شــود و پــرواز ُفــک خــار
کشــور جهــان اجرایــی  کار تنهــا در دو  کــه ایــن  در می آیــد 
شــده و اصفهــان ســومین شــهر اجــرای ایــن مجموعــه 
پنگوئن هــا  نمایــش  خصــوص  در  حســام نژاد  اســت. 
کــرد: نمایــش پنگوئن هــا  در ایــن مجموعــه نیــز ابــراز 
در زمســتان در حالــت عــادی اســت و در فضــای بــاز و 
کنتــرل خــاص زندگــی می کننــد؛ امــا در  بــدون نیــاز بــه 
گــرم شــدن هــوا ایــن حیوانــات  تابســتان و بــا توجــه بــه 
در قســمت سرپوشــیده کــه دمــای آن کنتــرل و بــا محیط 
طبیعــی شبیه ســازی می شــود، بــه نمایــش در می آینــد 
کشــور اتفــاق  کــه ایــن اقــدام نیــز بــرای نخســتین بــار در 

 می افتد.

شهرداری

 بازار شهروند آران و بیدگل
 به بهره برداری رسید

در آیینــی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن شــهری و مــردم، بــازار 
روز شــهروند آران و بیــدگل بــه بهره بــرداری رســید. شــهردار آران 
و بیــدگل در آییــن افتتــاح ایــن بــازار گفــت: ایــن بازار بــا زیربنای 
کنــار بوســتان بــزرگ شــادی شــهر آران و  35 هــزار متــر مربــع در 
بیدگل ســاخته شــده اســت. حســن ســتاری اظهار کرد: بخشــی 
از زیربنــای ایــن بــازار بــه پارکینــگ اختصاصــی و بخشــی بــه 
گرفتــه اســت.  عنــوان بــازار و غرفــه در اختیــار فروشــندگان قــرار 
ــاد  ــه ایج ــن بازارچ ــزا در ای ــه مج ــه 380 غرف ــان اینک ــا بی وی ب
ح بــازار بــزرگ  شــده اســت، افــزود: ایــن بــازار مرحلــه اول طــر
شــهر اســت و در مراحــل بعــدی، مکانــی مناســب بــرای برپایــی 

گرفتــه شــده اســت. نمایشــگاه های همیشــگی در نظــر 

جمع آوری دستفروشان در شهرکرد
شــهردار شــهرکرد از جمــع آوری دستفروشــان و داربســت های 
غیرمجــاز محــدوده بلــوار رهبــر در منطقــه غــرب ایــن شــهر 
کــرد: بــه منظــور  خبــر داد. نــوراهلل غالمیــان دهکــردی اظهــار 
بهبــود در عبــور و مــرور شــهروندان و جلوگیــری از ایجــاد ســد 
معبــر دستفروشــان مســتقر در محــدوده بلــوار رهبــر توســط 
واحــد اجراییــات شــهرداری شــهرکرد و بــا دســتور دادســتان 
کــه  دســتفروش  تعــدادی  افــزود:  وی  شــدند.  جمــع آوری 
بــا عرضــه میــوه و تره بــار در مجــاورت بلــوار رهبــر واقــع در 
چالش تــر بــا ایجــاد داربســت فلــزی و بــه صــورت غیرقانونــی 
و بــدون مجــوز اقــدام بــه فــروش می کردنــد، بــا دســتور مقــام 
قضایــی و همــکاری نیروهــای انتظامــی وســایل و اجنــاس 
آن هــا جمــع آوری شــدند و حریــم ایــن بلــوار آزاد شــد. بــه گفتــه 
وی، ایــن اقــدام بــه منظــور اجــرای قانــون، جلوگیــری از ســد 
کــردن آســایش شــهروندان در ایــن منطقــه  معبــر و فراهــم 

انجــام شــد.

باید به سمت مداخالت درمانی برویم
گفــت: مداخــالت  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 
کــه بایــد چــه  درمانــی دربــاره بیماری هــا از تکالیفــی اســت 
زودتــر شــکل بگیــرد. دکتــر علــی اســماعیلی ندیمــی اظهــار 
کنتــرل دیابــت، چنــد اتفــاق بایــد بیفتــد؛ یکــی  کــرد: بــرای 
ک  گاهــی مــردم در جهــت شناســایی ایــن بیمــاری خطرنــا آ
کشــور  ــی و بهداشــتی  ــی در نظــام درمان بیشــتر شــود، تغییرات
کتورهــای  بایــد ایجــاد شــود، بــرای اینکــه مــردم را بــا ریزفا
ــد تبلیغــات بیشــتر و مکــرر انجــام  کنیــم. بای ک آشــنا  ــا خطرن

ــد. ــا بیفت ــردم ج ــرای م ــوع ب ــت موض ــا اهمی ــود ت ش
کــه ناقــص اســت.   بخــش دوم نظــام ارجــاع روســتایی داریــم 
ــهری  ــالمت ش ــام س ــه نظ ــا برنام ــام ب ــن نظ ــه ای ک ــم  امیدواری
ــده الکترونیــک ســالمت داشــته باشــند  ــه همــه مــردم پرون ک

تکمیــل شــود.

اخبار کوتاه

   مــردم می تواننــد بــا آســودگی از محصوالت 
کیمیای وطن

زهرا نصیری

کننــد و معتقــدم  لبنــی و پروتئینــی اســتفاده 
مــردم بیشــتر هــم می تواننــد از ایــن محصــوالت اســتفاده 
بــدون  دامــی  بیمــاری  یــک  برفکــی   تــب  کــه  چــرا  کننــد؛ 

ک با انسان است.  هیچ گونه وجه اشترا
کــه از شــیوع   چنــدی پیــش اســتاندار اصفهــان دربــاره خبــری 
کــه در ایــن زمینــه  از طریــق   تــب برفکــی در اصفهــان و آمــاری 

کرد. صدا و  سیما ارایه شده بود، گالیه و انتقاد 
کل دامپزشــکی اســتان در  کــه مدیــر  ایــن مســئله منجــر شــد 
کامــل بــه  یــک مصاحبــه 45 دقیقــه ای بــا صــدا و ســیما بــه طــور 
ح ماوقــع در ایــن زمینــه بپــردازد؛ امــا پــس از آن مصاحبــه نیــز   شــر
صــدا و ســیما بــار دیگــر خبــری در ایــن زمینــه در شــبکه سراســری 
پخــش کــرد کــه بــه گفتــه شــهرام موحــدی، مدیر کل دامپزشــکی 
اســتان تنهــا بخشــی از ایــن مصاحبــه آن هــم بــا ایجــاد تشــویش 

وقصــد و غــرض پخــش شــد.
صــدا و ســیما در خبــر خــود بــه نقــل از اســتاندار اصفهــان آورده 
کــه تلــف شــدن 2 دهــم درصــد از دام هــا در اســتان ها از ســال  بــود 

گذشــته چیــزی نیســت.
کل دامپزشــکی از صــدا و ســیما   در ایــن زمینــه چندین بــار مدیــر 
گفــت: چــرا بایــد رســانه  کــرد و  گالیــه  بــه دلیــل پخــش ایــن خبــر 
گفت وگویــی مفصــل، فقــط بــه بخشــی از آن بســنده و  ملــی از 

مــردم را دچــار تشــویش نمایــد.

شــهرام موحــدی وظیفــه رســانه ملــی را رســیدن  بــه دغدغه هــای 
کــرد و بــه ســراغ آمــار و اطالعاتــی دربــاره شــیوع  مــردم عنــوان 
کــه تــب  ح داد  تــب برفکــی رفــت و ایــن بیمــاری را این گونــه شــر
کی بــا  برفکــی  یــک بیمــاری دامــی بــدون هیچ گونــه وجــه اشــترا
انســان اســت  و مــردم می تواننــد بــا آســودگی از محصــوالت لبنــی 

کننــد. و پروتئینــی اســتفاده 
گذشــته و یــک  وی دربــاره تلفــات ناشــی از تــب برفکــی در ســال 
کــه میــزان 400  گوســاله  گاو و  مــاه ســال جدیــد افــزود: 526 راس 
ــزان 6  ــد و می ــکیل می ده ــتان را تش ــاله اس گوس گاو و  ــزار راس  ه
گوســفند و بــز  کــه 3 میلیــون راس  گوســفند  هــزار و 391 راس 
اســتان را تشــکیل می دهــد، تلفــات دامــی ناشــی از بیمــاری تــب 

برفکــی بوده انــد.
ــزان شــیوع  ــه اینکــه در دامداری هــای ســنتی می ــا اشــاره ب وی ب
تــب برفکــی زیــاد اســت، ادامــه داد: خطــر تهدیــد دام هــای جــوان 
بــه علــت عالقــه بســیار زیــاد ایــن بیمــاری بــه عضلــه قلــب بیشــتر 
اســت و بیشــتر تلفــات دامــی را دام هــای جــوان در برگرفته انــد 
کاهشــی را طــی می کنــد. کــه ایــن میــزان در حــال حاضــر رونــدی 
ســاخت  از  پرغصــه ای  دل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  موحــدی 
ایــن  گــر  ا گفــت:  دارد،  اصفهــان  در  کشــتارگاه های پیش ســرد 
کشــتارگاه ها ســاخته شــود، حداقــل گوشــت 24 ســاعت در دمــای 
کار وقتــی دامــی ذبــح شــود، عوامــل  صفــر قــرار می گیــرد و بــا ایــن 

کلــی از بیــن مــی رود . میکــروب یــا بیمــاری در آن بــه طــور 

کیمیــای وطــن دربــاره اینکــه   وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
میــان حیوانــات مناطــق حفاظــت  برفکــی در  تــب  آیــا شــیوع 
ــه  ک ــا اطــالع رســانی هایی  ــزود: ب ــز شــایع شــده اســت، اف شــده نی
بــه ســازمان محیــط زیســت شــده اســت، قطعــا متولیــان ایــن 
ســازمان بایــد در ایــن زمینــه اقدامــات الزم جهــت پیشــگیری را 
کــه ایــن بیمــاری در بیــن زوج ســم ها  شــایع   انجــام دهنــد؛ چــرا 

است.
کــه می توانــد  موحــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بهتریــن مــاده ای 
انســان را در برابــر هــر نــوع بیمــاری مصــون نمایــد، مصــرف شــیر 
کــه خــود  اســت، از پاییــن بــودن ســرانه مصــرف شــیر در اصفهــان 
کــرد و بیــان  تولیدکننــده بهتریــن نــوع شــیر در ایــران اســت انتقــاد 
ــاره شــیر مبنــی  کــه درب ــد بگویــم بعضــی از تبلیغــات  داشــت: بای

بــر وجــود مــواد نگه دارنــده روغــن پالــم وجــود دارد، بــه نادرســتی 
ــرد. ایــن تبلیغــات در ســال های قبــل باعــث شــد  صــورت می گی
که مردم از شــیر پاســتوریزه رویگردان شــوند و به ســمت اســتفاݤݤدݤݤهݤݤ 
ــدݤݤ وݤݤ اݤݤیــنݤݤ مســئلهݤݤ باݤݤعــثݤݤ شــیوݤݤعݤݤ تــبݤݤ ماݤݤلــتݤݤ  اݤݤزݤݤ شــیرݤݤ هــاݤݤیݤݤ دݤݤیگــرݤݤ برݤݤوݤݤن

گرݤݤدݤݤیــدݤݤ.ݤݤ
کــرݤݤدݤݤ:ݤݤ بــرݤݤاݤݤیݤݤ اݤݤثبــاݤݤتݤݤ اݤݤینکــهݤݤ مــرݤݤدݤݤمݤݤ بــاݤݤ رݤݤوݤݤنــدݤݤ تهیــهݤݤ شــیرݤݤ  وݤݤیݤݤ تصرݤݤیــحݤݤ 
کاݤݤرݤݤخاݤݤنهݤݤ شــیرݤݤ پگاݤݤهݤݤ  بهتــرݤݤ آݤݤشــناݤݤ شــوݤݤندݤݤ،ݤݤ اݤݤهاݤݤلــیݤݤ رݤݤســاݤݤنهݤݤ رݤݤاݤݤ بــرݤݤاݤݤیݤݤ باݤݤزݤݤدݤݤیــدݤݤ اݤݤزݤݤ 

خوݤݤاݤݤهیــمݤݤ بــرݤݤدݤݤ تــاݤݤ بــهݤݤ اݤݤینݤݤ گوݤݤنــهݤݤ شــبهاݤݤتݤݤ پاݤݤیــاݤݤنݤݤ دݤݤهیــمݤݤ.ݤݤ
مدݤݤیــرݤݤ دݤݤاݤݤمپزݤݤشــکیݤݤ اݤݤصفهــاݤݤنݤݤ همچنیــنݤݤ اݤݤزݤݤ نگرݤݤاݤݤنــیݤݤ خــوݤݤدݤݤ دݤݤرݤݤبــاݤݤرݤݤهݤݤ وݤݤرݤݤوݤݤدݤݤ 
کــرݤݤدݤݤ:ݤݤ بــرݤݤاݤݤیݤݤ  گفــتݤݤ وݤݤ تاݤݤکیــدݤݤ  کشــوݤݤرݤݤ ســخنݤݤ  دݤݤاݤݤمݤݤ هــاݤݤیݤݤ عشــاݤݤیرݤݤ اݤݤزݤݤ جنــوݤݤبݤݤ 
وݤݤاݤݤکســینهݤݤ کــرݤݤدݤݤنݤݤ یــکݤݤ میلیــوݤݤنݤݤ وݤݤ 200هــزݤݤاݤݤرݤݤ رݤݤاݤݤسݤݤ دݤݤاݤݤمݤݤ عشــاݤݤیرݤݤ بــهݤݤ بیشݤݤ 
اݤݤزݤݤ 15میلیــاݤݤرݤݤدݤݤ رݤݤیــاݤݤلݤݤ بوݤݤدݤݤجــهݤݤ نیــاݤݤزݤݤ دݤݤاݤݤرݤݤیــمݤݤ کــهݤݤ باݤݤیــدݤݤ اݤݤیــنݤݤ هزݤݤینــهݤݤ اݤݤزݤݤ طرݤݤیــقݤݤ 

اݤݤســتاݤݤندݤݤاݤݤرݤݤیݤݤ وݤݤ اݤݤمــوݤݤرݤݤ عشــاݤݤیرݤݤ اݤݤســتاݤݤنݤݤ تاݤݤمیــنݤݤ شــوݤݤدݤݤ.ݤݤ
اݤݤزݤݤ  صنعتــیݤݤ  کشــتاݤݤرݤݤگاݤݤهݤݤ هاݤݤیݤݤ  تاݤݤســیسݤݤ  اݤݤینکــهݤݤ  بیــاݤݤنݤݤ  بــاݤݤ  وݤݤیݤݤ 
وݤݤظاݤݤیــفݤݤ دݤݤاݤݤمپزݤݤشــکیݤݤ نیســتݤݤ،ݤݤ اݤݤفــزݤݤوݤݤدݤݤ:ݤݤ مــاݤݤ تنهــاݤݤ نظــاݤݤرݤݤتݤݤ بهدݤݤاݤݤشــتیݤݤ 
شــهرداری بــا  کار  دیگــر  مــوݤݤاݤݤرݤݤدݤݤ  بــرݤݤاݤݤیݤݤ  وݤݤ  دݤݤاݤݤرݤݤیــمݤݤ  کشــتاݤݤرݤݤگاݤݤهݤݤ هاݤݤ   بــرݤݤ 

کســن را در اســتان، از دیگــر مشــکالت   اســت.  موحــدی نبــود وا
دانســت و بیــان داشــت: ایــن بیمــاری یــک بیمــاری ویروســی 
بــوده و مجموعــا  تیــپ  کــه دارای 7  اســت  گیــردار  و بســیار وا
ــا ایمنــی متقاطــع را در تیپ هــای مختلــف  حــدود 60 ویــروس ب
کــه افزایــش و شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس را در پــی  دربرمی گیــرد 

خواهــد داشــت.

کل دامپزشکی اصفهان: مدیر 

 تب برفکی در میان حیوانات مناطق حفاظت شده اصفهان شیوع ندارد

کاهــش  مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــه 
بــه  نســبت  زاینــده رود  حوضــه  بارش هــای  درصــدی   20
گفــت: شــرایط  کــرد و  گذشــته اشــاره  مــدت مشــابه ســال 
منابــع آب در اســتان اصفهــان، همچنــان در وضعیــت قرمــز 
اســت. مســعود میرمحمدصادقــی دربــاره میــزان بارش هــا 

کنــون  در حوضــه زاینــده رود  اظهــار داشــت: تا
کوهرنــگ 1186 میلی متــر  میــزان بارش هــا در 
کــه نســبت بــه زمــان مشــابه  ثبــت شــده اســت 
در ســال قبل، 20 درصد و نســبت به میانگین 
درازمــدت 9 درصــد کاهــش داشــته اســت. وی 
گفــت: متاســفانه اســتان اصفهــان رتبــه ســوم 
داراســت  کشــور  در  خشکســالی  لحــاظ  از  را 
کــه  هــم  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  و 

سرچشــمه زاینــده رود اســت، از نظــر خشکســالی رتبــه پنجــم 
کیــد بــر وضعیــت نامطلــوب  را دارد. میرمحمدصادقــی بــا تا
کــرد: بارش هــای  بارش هــا در حوضــه زاینــده رود تصریــح 
اخیــر، اندکــی وضعیــت حوضــه زاینــده رود را بهبود بخشــیده 
اســت؛ امــا همچنــان در شــرایط بحرانــی هســتیم؛ بــه طوری 

کاهــش بارندگــی  کــه در منطقــه شــرق حوضــه 80 درصــد 
داشــته ایم. مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا 
ــد حوضــه  ــی ب ــر وضعیــت خیل ــان اینکــه بارش هــای اخی بی
کل  کــرد: ظرفیــت  را بــه بــد تغییــر داده اســت خاطرنشــان 
مخــزن ســد زاینــده رود یــک میلیــارد و 400 میلیــون متــر 
مکعــب اســت؛ امــا در حــال حاضــر موجــودی 
آب ذخیــره شــده در آن، حــدود 289 میلیــون 
ــارت دیگــر حجــم  ــه عب ــر مکعــب اســت؛ ب مت
تنهــا 19  ســد،  در مخــزن  شــده  آب ذخیــره 
حجــم  بــه  وی  اســت.  آن  ظرفیــت  درصــد 
زاینــده رود  ســد  مکعبــی  متــر  میلیــون   930
گفــت:  کــرد و  در میانگیــن درازمــدت اشــاره 
ــازه زمانــی مشــابه، حجــم  گذشــته در ب ســال 
ســد زاینــده رود 475 میلیــون متــر مکعــب بــود. وی در پایان 
گل آلــود بــودن رودخانــه زاینــده رود را ورود ســیالب  علــت 
کــرد و  در منطقــه بــن و ســامان در زمــان بارندگی هــا ذکــر 
افــزود: جریــان آب ورودی بــه بســتر رودخانــه زاینــده رود در 

ــد. ــد ش ــته خواه ــاه بس 2 خردادم

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: ســتاد ســالمت 
شــهرداری و کمیســیون ســالمت شــورا در ارتقای ســواد ســالمت 
در  اصغــری  غالمرضــا  داشــت.  خواهنــد  بســزا  نقشــی  مــردم 
تامیــن  داشــت:  اظهــار  ســتاد  ایــن  فعالیت هــای  بــا  ارتبــاط 

ســالمتی مــردم، وظیفــه تنهــا یــک ارگان خاصــی 
مثــل دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیســت؛ 
بلکــه تامیــن بهداشــت و فضــای ســالم غذایــی 
تمامــی  وظیفــه  بــودن،  ســالم  انســان  ســالم، 
ارگان هــا و حتــی خــود فــرد اســت و از ایــن جهــت 
کنــون، مــردم  کــه از چنــد ســال پیــش تا اســت 
بــه خودمراقبتــی و حفــظ ســالمتی خــود ترغیــب 

می شــوند. وی بیــان داشــت: داشــتن یــک روحیــه ســالم و 
تامیــن ســالمتی جســم و روان و محافظــت از خــود، امــری فراتــر 
از وظایــف دانشــگاه  علــوم پزشــکی اصفهــان اســت. رییــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــهرداری 
گاهــی مــردم در حــوزه بهداشــت و درمــان  و شــورا در افزایــش آ

کنــون نقشــی بســزا داشــتند،  و ارتقــای ســواد ســالمت مــردم تا
ادامــه داد: ســتاد ســالمت شــهرداری در ایــن ســال ها اقدامــات 
گاهی رســاندن مردم از عوامل  ســازنده ای در امر پیشــگیری و آ
خانه هــای  احــداث  گفــت:  وی  اســت.  داشــته  بیمــاری زا 
اقدامــات ســتاد  از مهم تریــن  یکــی  ســالمت، 
اصغــری  اســت.  بــوده  شــهرداری  ســالمت 
اداره هــا  راس  در  مســئوالن  گــر  ا داد:  ادامــه 
کمــک  باشــند،  داشــته  ســالمت محور  نــگاه 
بزرگــی بــه ارتقــای بهداشــت و درمــان می کننــد؛ 
کــه بــا داشــتن نــگاه ســالمت محــور  همان گونــه 
راه انــدازی  شــاهد  شــورا،  اعضــای  و  شــهردار 
کمیســیون بــا عنــوان  ســتاد ســالمت در شــهرداری و همچنیــن 

و محوریــت ســالمت در شــورا بودیــم.
کــرد: ســتاد ســالمت شــهرداری بــه خوبــی توانســته   وی بیــان 
کــم خــود اقدامــات ســازنده ای را در حــوزه  در طــول فعالیــت 

ــر و تشــکر دارد. کــه جــای تقدی پیشــگیری انجــام دهــد 

کرد: رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان 
 نقش مهم شهرداری و شورا در ارتقای سواد سالمت مردم

مدیر عامل آب شرکت منطقه ای اصفهان:
شرایط منابع آب اصفهان، همچنان در وضعیت قرمز است

حتما بخوانید!
یکشنبـــــه  5  اردیبهشت ماه 41395 تب برفکی در میان حیوانات مناطق ...

ـــمـــاره 137 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
شماره   1394/09/01 تنظیم:  یخ  تار  9409970351201467 دادنامه:  شماره 
کالسه  ونده  پر   940273 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980351200244 ونده:  پر
9409980351200244  شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند  نهایی شماره 9409970351201467 خواهان : آقای بهاء الدین صباغ هرندی فر
به نشانی اصفهان، خیابان  یداله  زند  فر آقای حسین محمدیان  وکالت  با  محمد 
کد   1 واحد   ،  1 طبقه  عقیق،  ساختمان  مفید  شیخ  خیابان  شمالی،  صدوق  شیخ 
اصفهان،  نشانی  به  جواد  زند  فر یان  نماز مهری  خانم  و   8164774157 پستی 
اول،  طبقه  عقیق،  ساختمان  مفید،  شیخ  خیابان  شمالی،  صدوق  شیخ  خیابان 
نشانی  به  مختار  زند  فر آدرمنابادی  معتمدی  حسن  آقای   .1 خواندگان:    1 واحد 
زند ابوالقاسم به نشانی اصفهان،  مجهول المکان  2. آقای حسین زارع هرندی فر
راه صباحی، بیمه دانا، پالک اول  خواسته: الزام  خیابان جی، خیابان تاالر، چهار
ونده بشرح  رسی محتویات پر از بر و  گردشکار: دادگاه پس  در به تنظیم سند خو

یر مبادرت به صدور رای می نماید.  ز
زند محمد  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای بهاء الدین صباغ هرندی فر
یان به طرفیت آقایان حسین  با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم مهری نماز
زند مختار مبنی بر الزام بر تنظیم سند  زارع هرندی و حسن معتمدی آدرمنابادی فر
و پارس به شماره انتظامی 13-631 ج 14 به انضمام خسارات دادرسی  و پژ در خو
و  بیمه  از  واصله  استعالمات  پاسخ  و  خواهان  استنادی  نامه  مبایعه  به  عنایت  با 
را وارد تشخیص  راهور دادگاه خواسته ی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم 
و مستندًا به ماده 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور در یکی 
پرداخت  و  خواهان  به  موصوف  و  در خو رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از 
نماید.  به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می  یال  ر  5/630/000
ماده   4 بند  به  مستندًا  دعوا  توجه  عدم  لحاظ  به  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  و 
گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   84
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و  رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز پس از آن قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان  ظرف بیست ر

می باشد.
دادرس شعبه12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ جعفر زمانی    2130 / م الف

دادنامه
ونده:  پر شماره   1394/8/5 تنظیم:  یخ  تار   9409970350201144 دادنامه  شماره 
9409980350200326 شماره بایگانی شعبه: 940372  خواهان: آقای اصغر آرمانفر 
زند رسول به نشانی اصفهانـ  خ نیکبخت  ید سلگی فر زند کاظم با وکالت آقای فر فر
نبش کوچه خدابنده پ 5 ط 2 با کد پستی 8163833891 خوانده: آقای مجید 
زند عوضعلی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه  اسدی گندمانی فر
وجه چک  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  دادگاه با 
به صدور  مبادرت  آتی  و بشرح  اعالم  را  ونده ختم رسیدگی  پر به محتویات  توجه 
زند کاظم  رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوی خواهان اصغر آرمانفر فر
به  زند عوضعلی  فر ید سلگی بطرفیت خوانده مجید اسدی گندمانی  فر با وکالت 
یال وجه چک به شماره 932104 ـ 93/12/12  خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  عهده بانک ملی شعبه اصفهان با احتساب هز
نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت 
ذمه  اشتغال  بر  لت  دال اساسًا  که  علیه  محال  بانک  ناحیه  از  صادره  چک  وجه 
خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی 
دعوی  به  نسبت  و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی  یان  جر و  وحه  مطر
دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده است 
لذا دادگاه با احتساب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستندًا به 

مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 
یه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را  قانون چک و استفسار
یال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ سه میلیون و  به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ر
ینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله  یال بابت هز سیصد و پنج هزار ر
یخ  وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تار
رسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان  سر
محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق 
ده و  محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی بو
یخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده  از تار وز  ظرف مدت 20 ر
وز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر  ده و ظرف مدت 20 ر رای بو

مرکز استان اصفهان می باشد.
ـ محمد علی معقولی    2129/م  رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

الف
دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/12/11 شماره پر شماره دادنامه 9409970350201985  تار
محسن  آقای  خواهان:    940958 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350200837
حمیدرضا  بست  بن  ـ  صغیر  خ  ـ  اصفهان  نشانی  به  احمد  زند  فر فر  یان  منصور
آقای  خوانده:    8155795511 پستی  کد  ـ  چپ  سمت  ـ  آخر  پالک  ـ  نیکدستی 
مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  دیلمی  زاده  یوسفی  اسماعیل 
یزی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه بابت فیش وار
ونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت  دادگاه با توجه به محتویات پر
یان فر  به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی محسن منصور
 140000000 مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دیلمی  زاده  یوسفی  اسماعیل  بطرفیت 
یال بابت وجه پرداخت شده به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بشرح  ر
و  تقدیمی  مستند  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  دادگاه  تقدیمی  دادخواست 
دعوی  دادگاه  لذا  دعوی  مستند  به  نسبت  انکار  و  ایراد  و  خوانده  حضور  عدم 
را وارد تشخیص مستندًا به مواد 194 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون  خواهان 
آیین دادرسی مدنی و مواد 1257 و 265 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
یخ  بپرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تار
یخ وصول بر اساس شاخص اعالمی در حق  تقدیم دادخواست )94/9/2( تا تار
یخ ابالغ  وز از تار خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
و تجدید نظر در  اعتراض  قابل  آن  از  وز پس  ر  20 و ظرف  این شعبه  واخواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
داردس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ حمید رضا رستمی     2128/ 

م الف
دادنامه

شماره   1395/01/22 تنظیم:  یخ  تار  9510466836200001 درخواست:  شماره 
کالسه  ونده  پر   940257 شعبه:  بایگانی  شماره    9409980352300074 ونده:  پر
9409980352300074  شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند رضا به نشانی  یم وردی نژاد فر شماره 9510466836200001 خواهان: خانم مر
اصفهان ـ حافظ ـ کوچه میرعماد ـ کوچه شهیدان رحیمی ـ بن بست نوبهار ـ پ 32  
ها:  المکان  خواسته  به نشانی مجهول  زند حاجی  فر ترکیان  آقای علی   : خوانده 
رسی  یه 2. تامین خواسته 3. مطالبه خسارت دادرسی  دادگاه با بر 1. مطالبه مهر
از خداوند متعال به شرح  با استعانت  و  را اعالم  ونده ختم رسیدگی  پر محتویات 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان 
زند  فر ترکیان  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  رضا  زند  فر نژاد  وردی  یم  مر خانم 

دادخواست  به  توجه  با  دادگاه  دادرسی  خسارت  و  یه  مهر مطالبه  بر  مبنی  حاجی 
احراز  و   91/5/24 مورخ  عادی  نکاحیه  سند  مصدق  فتوکپی  مالحظه  و  تقدیمی 
و می  د  ن مالک مهر می شو اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح ز به  وجیت نظر  علقه ز
دادگاه  جلسه  در  ابالغ  علیرغم  خوانده  و  بنماید  آن  در  تصرفی  گونه  هر  تواند 
قانون   1082 و   1102 مواد  به  مستندًا  لذا  نداده  ارائه  ای  الیحه  و  نشده  حاضر 
به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   198 ماده  و  آن  الحاقی  تبصره  و  مدنی 
یال  ر  262/5 السنه  مهر  2ـ  یال  ر هزار  پانصد  مجید  اله  کالم  جلد  یک  1ـ  پرداخت 
3ـ عین چهارده عدد سکه بهار آزادی 4ـ عین هفتاد مثقال طالی 18 عیار  5ـ مبلغ 
سوی  از  اعالمی  شاخص  اساس  بر  که  یه  مهر نقد  وجوه  بابت  یال  ر  140122567
 4518686 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  شده  محاسبه  وز  ر نرخ  به  مرکزی  بانک 
ینه دادرسی طبق تعرفه محکوم می نماید خواهان باید زمان صدور  یال بابت هز ر
رای  نماید.  پرداخت  یال  ر  968686 مبلغ  به  را  دادرسی  ینه  هز تفاوت  اجرائیه 
وز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع  ده و ظرف مدت 20 ر  صادره غیابی بو

می باشد.
رئیس شعبه 17 دادگاه خانواده اصفهان ـ فدایی تهرانی     2127/ م الف

ابالغ رای 
یخ: 94/7/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف  تار
 991-94 کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و  تحت نظر است قاضی شورا با توجه به محتویات پر
زند محمد علی به طرفیت  یمی فر به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: محسن کر
زند ملک نیاز به خواسته مطالبه وجه به میزان 50/000/000  یکوند فر یم میردر آقای کر
زی به انضمام  یال موجب یک فقره چک به شماره 574782 عهده بانک کشاور ر
دن اسناد  یدی بو خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجر
تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ  اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و  از دارنده 
و  ده  ننمو ارسال  و الیحه دفاعیه ای  نیافته  آگهی در جلسه دادرسی حضور  نشر 
ده  ننمو ارائه  قانونی  انحاء  از  نحوی  به  د  خو ذمه  ابراء  یا  دین  پرداخت  بر  دلیلی 
وحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری  و دعوی مطر
عدم  گواهی  به  عنایت  با  و  فوق  بنابرمراتب  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از 
از  آن  وحه و صدور  دن خواهان در دعوی مطر احراز ذینفع بو و  پرداخت صادره 
ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
د/ اصل سند/  و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و  اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
و نظر به قاعده استصحاب  تا میزان مورد خواسته دانسته  اشتغال ذمه خوانده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر به  توجهًا  و  دین 
مدنی  قانون   1224-1321-1286-1284-1258-  1257 مواد  و   1387/4/18
-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت   214-211-210-286-249 مواد  و 

یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون  519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
نظام  مصلحت  تشخیص  مجتمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح 
یال  ر میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون 
خسارات  بابت  یال  ر هزار  شصت  و  یکصد  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت 
دی  و ور و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی  های  ینه  )هز دادرسی 
پرداخت  و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  دادخواست  اوراق  و  دادخواست 
یخ  تار از  دعوی  مستند  تجاری  اسناد/  وجوه  سند/  وجه  تادیه/  تاخیر  خسارت 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی  تا زمان وصول  رسید 91/2/20  های سر
نماید.  می  محکوم  خواهان  حق  در  د  شو می  تعیین  و  محاسبه  االجرا  حین  که 

ناحیه  از  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
انقضای  یخ  تار 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     2097/ م الف

ابالغ رای 
یخ 94/10/30 در وقت فوق العاده  یخ 94/10/30  به تار ونده: 1661 به تار شماره پر
ذیل  کننده  امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  نهم  جلسه 
به  توجه  با  شورا  قاضی  است  نظر  تحت   941091 کالسه  ونده  پر و  است  تشکیل 
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان:  محتویات پر
مجتمع   3 رسالت   3 تعاون  غدیر  بلوار  شهر  سپاهان  نشانی  به  یفیان  شر علیرضا 
پگاه 1 ، واحد 135 خوانده: امیر صبری بنهنگی به نشانی مجهول المکان خواسته: 
یال وجه دو فقره چک به  مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ر
زند حشمت اله  یفیان فر انضمام خسارات در خصوص دعوی آقای علیرضا شر
به طرفیت آقای امیر صبری بنهنگی به خواسته مطالبه وجه به میزان سی و چهار 
 747784 شماره   به  چک  فقره  دو  موجب  یال  ر هزار  پنجاه  و  هفتصد  و  میلیون 
یخ 94/8/12 به انضمام خسارت دادرسی  یخ 94/8/15 و 747785 به تار به تار
تجاری/اصل  اسناد  دن  بو یدی  تجر اصل  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
دارنده  از  اسناد  این  انتقال  صورت  در  تجاری  اسناد  در  ایرادات  توجه  عدم 
اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ در جلسه 
پرداخت  بر  دلیلی  و  ده  ننمو ارسال  ای  دفاعیه  الیحه  و  نیافته  حضور  دادرسی 
وحه  مطر دعوی  و  ده  ننمو ارائه  قانونی  انحاء  از  نحوی  به  د  خو ذمه  ابراء  یا  دین 
تردید  و  انکار  از  مبری  نیز  ابرازی  مستندات  و  ایراد  و  تعرض  گونه  هر  از  مصون 
صادره  پرداخت  عدم  گواهی  به  عنایت  با  و  فوق  بنابرمراتب  فلذا  اند  مانده  باقی 
خوانده/ ناحیه  از  آن  صدور  و  وحه  مطر دعوی  در  خواهان  دن  بو ذینفع  احراز  و 
)خوانده(  حقیقی  شخص  ناحیه  از  آن  امضای  و  شرکت  ناحیه  از  آن  صدور 
آثار  و  مدنی  قانون   1301 ماده  مدلول  و  اسناد  صدور  و  صحت  اصل  به  نظر  و 
سند/  اصل  د/  وجو اینکه  به  نظر  حال  حین  در  و  سند  ذیل  امضای  بر  حاکم 
لت و ظهور بر بقاء دین  اصول اسنادی / تجاری فوق االشعار در ید خواهان دال
و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضای  مشورتی  یه  نظر به  توجهًا  و  دین 
مدنی  قانون   1224-1321-1286-1284-1258-  1257 مواد  و   1387/4/18
-515-503-198-197-194 مواد  و  تجارت   214-211-210-286-249 مواد  و 
یه تبصره الحاقی ماده 2 قانون  519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفسار
نظام  مصلحت  تشخیص  مجتمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح 
میلیون  چهار  و  سی  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون 
ده  و  دویست  مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر هزار  پنجاه  و  هفتصد  و 
و  دادخواست  دی  و ور و  دادرسی  های  ینه  )هز دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر هزار 
اوراق دادخواست تصدیق منضمات به دادخواست و وکالی انتخابی و پرداخت 
یخ  تار از  دعوی  مستند  تجاری  اسناد/  وجوه  سند/  وجه  تادیه/  تاخیر  خسارت 
تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی  رسید 94/8/12 و 94/8/15  های سر
د در حق خواهان محکوم می  بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شو
یخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه  وز از تار نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
انقضای  یخ  تار 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 نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان     2047/ م الف



هــم  اســت  عجیبــی  بیمــاری  آلزایمــر؛   
سرویس فرهنگی

   دامون رشیدزاده

گــم می کنــی  می دانــی هــم نمی دانــی، هــم 
کــه دســت آخــر  کرده هایــت را از یــاد می بــری. آنچــه  گــم  هــم 
می مانــد، تــو هســتی و دنیایــی غریبــه امــا آشــنا. آخریــن فیلــم 
کارگــردان نــام آشــنای ســینمای ایــران  کیومــرث پوراحمــد، 
ســینمایی  فیلــم  اســت.  پرداختــه  ع  موضــو ایــن  بــه 
ــد  ــرث پوراحم کیوم ــاخته  ــن س ــو؟«، نوزدهمی ک ــم  »کفش های
ــا  ــاهکار را از او دارد؛ ام ــک ش ــار ی ــده ای انتظ ــر بینن ــت و ه اس
را  آن  می تــوان  و  نیســت  پوراحمــد  شــاهکار  فیلــم،  ایــن 
شــاعرانگی پوراحمــد دربــاره بیمــاری آلزایمــر نامیــد. فیلمنامــه 
فریــد  و  پوراحمــد  کیومــرث  را  کــو؟«  »کفش هایــم  فیلــم 
ــا مشــاوره پزشــکی دکتــر مریــم  ــا هــم ب مصطفــوی، مشــترکا ب
فیلــم  پوراحمــد،  کیومــرث  گفتــه   بــه  نوشــته اند.  نورزیــان 
یلــدا«  »شــب  فیلــم  بــا  ارتباطــی  هیــچ  کــو؟«  »کفش هایــم 
نــدارد. اخبــاری در ارتبــاط بــا حضــور فاطمــه معتمدآریــا در 
ــه دلیــل  ــود، امــا ب کــو؟« منعکــس شــده ب ــم  ــم »کفش های فیل
کشــور ایــن بازیگــر، در نهایــت رؤیــا  ج از  همزمانــی ســفر خــار

نونهالی جایگزین او شد.
  خالصه فیلم

ــه بیمــاری آلزایمــر  ــا ب ــه دار قدیمــی مبت کارخان کاوه،  حبیــب 
بازگشــت  بــا  امــا  تــرک نموده انــد؛  را  او  اســت. خانــواده اش 

دختــرش بــه ایــران اتفاقاتــی مــی افتــد.
لزایمر    آ

مــن  اولیــه  انگیــزه  می گویــد:  فیلــم  ایــن  دربــاره  پوراحمــد 
آلزایمــر  بیمــاری  کــردن  ح  مطــر فیلــم،  ایــن  ســاخت  بــرای 
بــا  خانواده شــان  اعضــای  کــه  اســت  خانواده هایــی  بــرای 
چنیــن بیمــاری دســت و پنجــه نــرم می کننــد. می خواســتم 
کــه آن هــا بیشــتر بــا وجــوه ایــن بیمــاری آشــنا شــوند و بداننــد 
کننــد. البتــه ایــن  ــار  ــر عزیزانشــان رفت ــد در براب کــه چطــور بای
ح  ــر تنــش مطــر ــر بســتر یــک داســتان خانوادگــی پ ع ب موضــو
ــعی  ــی س ــه نیک ــه ب ک ــت  ــن اس ــم ای ــت فیل ــکات مثب ــد. از ن ش
درگیــر  بیمــاران  پریشــانی های  ع  نــو نمایــش  عیــن  در  دارد 
آلزایمــر، اطاعاتــی هــم دربــاره آن هــا بــه مخاطــب بدهــد. 
کــه  مثــل اینکــه موســیقی و شــعر، آخریــن چیزهایــی هســتند 
ک می شــوند و مــوارد دیگــر و البتــه ایــن مســئله  از حافظــه پــا
دربــاره بیمــار فیلــم در عاقــه بــه خــوردن بســتنی و تماشــای 
ــرار  ــدازه تک ــش از ان ــا بی ــه موش ه ــزی و مدرس کاه قرم ــم  فیل

ــت. ــده اس ش
  ایده بکر

کــه  کــو؟« جــزو معــدود تولیــدات اخیــر اســت  »کفش هایــم 
کــه همیــن  حداقــل از حیــث ایــده اولیــه، دارای ابتــکار اســت 
ــه  ــا را دارد؛ اینکــه ب کیمی ــرای ســینمای امــروز ایــران حکــم  ب

کــه متأثــر از ســینمای اصغــر  جــای درام هــای خــرده پیرنگــی 
جذابــی  ع  موضــو ســراغ  بــه  فیلمســازی  اســت،  فرهــادی 
مثــل بیمــاری آلزایمــر رفتــه و یــک درام خانوادگــی را هرچنــد 
هــم  آن  کنــد،  روایــت  بســتر  ایــن  در  می خواهــد  لکنــت  بــا 
گذشــته  کــه دیگــر همــگان می داننــد ماننــد یک دهــه  نســلی 
بــه  ندارنــد،  خــوب  فیلــم  ســاخت  بــرای  تاشــی  و  انگیــزه 
خــودی خــود شــایان تقدیــر اســت؛ امــا مهم تریــن دســتاورد 
بــه دســت می آیــد  اجــرای خــوب آن  از  کــو؟«  »کفش هایــم 
کارگردانــی را باالتــر از فیلمنامــه قــرار  کــه بــه طــرز آشــکاری 
ایــن  بــا  کــه حفره هــای فیلمنامــه ای  به گونــه ای  می دهــد؛ 
اجــرای ظریــف آن چنــان بــه چشــم بیننــده دیــده نمی شــود. 
کارگردانــی هوشــمندانه توانســته بــه لحظاتــی  پوراحمــد بــا 
کنــد و  درخشــان در بعضــی ســکانس های فیلــم دســت پیــدا 

کترهــا  کارا بــا مهارتــی مثال زدنــی توانســته رابطــه خــوب بیــن 
را نشــان دهــد. 

  عوامل فیلم
کیومــرث  نویســنده:  احمــد/  پــور  کیومــرث  کارگــردان: 
ــی  ــی قائم مقام ــده: عل ــوی/ تهیه کنن ــد مصطف ــد، فری پوراحم
صحنــه  طــراح  زرین دســت/  علیرضــا  فیلمبــردار:  مدیــر 
ربــی  مهرانــه  آرا:  صحنــه  میرفخرایــی/  مجیــد  لبــاس:  و 
برومنــد  آرش  صدابــردار:  میرکیانــی/  مهــرداد  چهره پــرداز: 
خلعتبــری  فردیــن  موســیقی:  موالیــی/  میثــم  تدویــن: 
گــذار و ترکیــب صــدا: محمــود موســوی/ عــکاس: مهــدی  صدا
کیانیــان، مجیــد مظفــری، رؤیــا  حیــدری / بازیگــران: رضــا 
ربــی راشــین  وحیــد،  مینــا  افشــار،  کیــان  بهــاره   نونهالــی، 

منصوره وافری.

نگاهی به فیلم »کفش هایم کو؟« اثر کیومرث پوراحمد

شاعرانگی برای آلزایمر

کارگردانــی داوود موثقــی تابســتان  فیلــم »دو عــروس« بــه 
دارد  قصــد  کارگــردان  و  نویســنده  ایــن  و  می شــود  کــران  ا
فیلمــی در ژانــر وحشــت بســازد. داود موثقــی، فیلمنامه نویس 
کــه مراحــل ســاخت فیلــم ســینمایی »دو عروس«  و کارگــردان 
کــران عمومــی  ا اتمــام رســاند، دربــاره  بــه  گذشــته  را ســال 

فیلــم  ایــن  نمایــش  پروانــه  گفــت:  فیلــم  ایــن 
بــه  صــادر شــده و احتمــاال در تابســتان امســال 
ــد. وی افــزود: همچنیــن  ــران عمومــی درمی آی ک ا
گرفتــن پروانــه  بــرای  نیــز  را  فیلمنامــه »بی تــو« 
ــل داده ام.  ــینمایی تحوی ــازمان س ــه س ــاخت ب س
ایــن فیلمنامــه موضوعــی اجتماعــی بــا چاشــنی 
ژانــر  در  اثــری  را  آن  می تــوان  و  دارد  حادثــه 

گرفتــن پروانــه ســاخت وارد مرحلــه  وحشــت دانســت. پــس از 
انتخــاب عوامــل و بازیگــران خواهــم شــد. 

کــه ســابقه بازیگــری در فیلم هــای ســینمایی را نیــز  موثقــی 
کــرد: آخرین  کــم کار شــدنش در ایــن حــوزه اشــاره  دارد، دربــاره 
کاظــم  کارگردانــی  کار بازیگــری ام در فیلــم »پســر تهرانــی« بــه 

کــه در ســال ۱۳۸۷ ســاخته شــد؛ پــس از آن  راســت گفتار بــود 
بــه دلیــل پیشــنهاد نشــدن نقــش خــوب، دیگــر بــازی نکــردم. 
ایــن بازیگــر و کارگــردان ضعــف فیلمنامه نویســی را دلیــل نبود 
گفــت:  نقش هــای خــوب در فیلم هــای ســینمایی دانســت و 
ــه اصــول اولیــه فیلمنامه نویســی آشــنا باشــد  کــه ب کســی  هــر 
متوجــه ضعــف فیلمنامه در ســینمای ایران 
خواهــد شــد. حتــی بســیاری از فیلم هــای 
بــه نمایــش درآمــده در دوره هــای مختلــف 
جشــنواره فیلــم فجــر نیــز اشــکال فیلمنامــه 
ــه شــام«  ــم »دعــوت ب ــردان فیل کارگ ــد.  دارن
کــه حیــات  در پایــان بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
ــت  ــوب اس ــه خ ــه فیلمنام ــته ب ــینما وابس س
گــر فیلمنامه نویســان ایرانــی بــه ســمت  کــرد: شــاید ا اظهــار 
آثــار ادبــی برونــد، آثارشــان در حیطــه موضــوع  از  اقتبــاس 
کــه  فیلمنامــه بهتــر از قبــل می شــود؛ امــا فرامــوش نکنیــم 
 تــوان، تکنیــک و زیبایی شناســی در نوشــتن نیــز بســیار مهــم

 است.

کارگردانی داود موثقی به 
فیلم »بی تو« در ژانر وحشت ساخته می شود

آلبــوم موســیقی »لیلی نامــه« بــه آهنگســازی و خوانندگــی 
آلبــوم  ایــن  شــد.  کشــور  موســیقی  بــازار  روانــه   آزاد  داود 
غلطــم«  »کانــدر  »بی نشــان«،  نام هــای  بــه  قطعــه   ۱۲
لیلــی«  »یــار  دیوانگــی«،  »فــن  االخــر«،  هــو  االول   »هــو 
»چــون تــو هســتی، همــه هســت«، »آن خرابــات«، »کــه 

هنــوز مــن نبــودم«، »عشــق اســت«، »اثــری 
»مشــِق  و  منــم«  نــه  »مــن  مــرا«،  نیســت 
کانــون  توســط  کــه  دارد  را  لیلــی«  نــام 
فرهنگی هنــری »نــی داوود« در بــازار منتشــر 
دربــاره   پیش تــر  آزاد  داود  اســت.  شــده 
ایــن  »در  بــود:  گفتــه  »لیلی نامــه«  آلبــوم 
ــد ابراهیم پــور  ــر، دوســتان هنرمنــدم جاوی اث

)نــی(، نبیــل یوُســف شــریداوی )دف(، شــایان ریاحــی 
کارن  )پرکاشــن(، محمدجعفــر قاضی عســکر )تنبــک( و 
کارن  پرداخته انــد.  نوازندگــی  بــه  )کنتربــاس(  کبیــری 
کاناداســت. همچنیــن مرتضــی قنبرنســب  کن  کبیــری ســا
هنرمنــد بهبهانــی در یــک قطعــه نی انبــان، حمــزه مقــدم 

کوبــه ای  ســازهای  قطعــه  یــک  در  خوزســتانی  نوازنــده  
ــی  ــده  انگلیس ــک نوازن ــز ی ــر نی ــه  دیگ ــی و در دو قطع جنوب
ضبــط  کــه  نواخته انــد  ویلنســل  هلنــد  نیــک  نــام  بــه 

اســت.  انجــام شــده  انگلیــس  در  او  قطعــات 
بیشــتر اشــعار ایــن اثــر از موالناســت و بیــات اصفهــان، نــوا 
و شــور نیــز از جملــه دســتگاه های ایــن اثــر 
اســت.« او همچنیــن افــزوده بــود: »جاویــد 
را  اثــر، قطعــه زیبایــی  ایــن  ابراهیم پــور در 
ــا ریتــم ۱۲تایــی و ۲۴تایــی.  کــرده ب تنظیــم 
ع  در واقــع قطعــات از لحــاظ ریتمیــک تنــو
اثــر  وارد  نــو  ریتــم  چنــد  و  دارنــد  زیــادی 
موســیقی  در  می کنــم  فکــر  کــه  کرده ایــم 
ایــن  از  یکــی  می شــود.  اســتفاده  اســت،  اولین بــار  مــا 
ریتم هــا را هــم مــن در تصنیــف »یــار لیلــی« از ســاخته های 
کــه ۹ ضربــی و ۵ ضربــی اســت.  کار بــرده ام  خــودم بــه 
ایرانــی تصنیف هــای  در  ریتــم،  تازه هــای  از  ضربــی   ۹ 

 است.«

حرف و نقل
- نماهنــگ »ارغــوان« بــه مناســبت وفات حضرت زینــب )س( 
و بــرای شــهدای مدافــع حــرم منتشــر شــد. نماهنــگ »ارغــوان« 
بــا بــازی امیرحســین فرزنــد شــهید تقــی ارغوانــی، شــهید مدافــع 

حــرم در نقــش واقعــی خــود ســاخته شــده اســت.
»ماه تی تــی«  پــروژه  کارگــردان  دســتیار  میرباقــری،  حامــد   -
فراخــوان بازیگــری بــرای ایــن مجموعــه در فضــای مجــازی 
کارگردانــی داوود  کــرد. مجموعــه »ماه تی تــی« بــه  را تکذیــب 
در  کنــون  ا هــم  برومنــد،  مهــران  تهیه کنندگــی  و  میرباقــری 
کلیــد  مرحلــه پیــش تولیــد قــرار دارد و قــرار اســت اواخــر بهــار 

بخــورد.
کــه بــر  - پخــش فصــل ششــم ســریال »بــازی تــاج و تخــت« 
مجموعــه  کتــاب  ششــمین  زمســتانی«،  »بادهــای  اســاس 

می شــود. شــروع   2016 آوریــل   24 از  اســت،  »مارتیــن« 
کــه بــرای هــواداری پرســپولیس بــه ورزشــگاه  - رامیــن راســتاد 
رفتــه بــود، از ســوی بعضــی هــواداران مــورد ضــرب و شــتم واقــع 

شــد.
کمپانــی »ِلگــو« بــا ســاخت یــک فیلــم و ســازه ای لگویــی   -
گرامــی  چهارصدمیــن ســالگرد درگذشــت »ویلیــام شکســپیر« را 

داشــت.
- »اســکارلت یوهانســون«، بازیگــر سرشــناس هالیــوودی در 
پــروژه جدیــد خــود نقــش »زلــدا فیتزجرالــد« رمان نویــس، فعــال 
ــد« را ایفــا می کنــد. اجتماعــی و همســر »اف. اســکات فیتزجرال

کــه روز شــنبه 11 اردیبهشــت  - در ســیزدهمین جشــن بازیگــر 
ســاعت 18:30 در ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر برگــزار 
پیشکســوت   4 از  تجلیــل  مراســم  برپایــی  ضمــن  می شــود، 
معرفــی  نیــز   94 ســال  در  تئاتــر  بازیگــری  برگزیــدگان   کشــور 

خواهند شد.
- ماگالــی ون ریــس، یکــی از داوران خارجــی جشــنواره جهانــی 
فیلــم فجــر گفــت: جالــب اســت کــه فیلمســازان ایرانــی بــا وجــود 
کــه وجــود دارد، می تواننــد پیغــام خــود را  محدودیت هایــی 
ــترش  ــی گس ــاد جهان ــه در ابع ک ــازند  ــی بس ــانند و فیلم های برس

یابــد.
- موسســه فرهنگی هنــری صبــا بــا گشــایش نمایشــگاه گروهــی 
آثــار اســاتید و دانشــجویان گــروه نقاشــی دانشــگاه هنــر اصفهان 

یــک هفتــه میزبــان هنــر »نصــف جهــان« اســت.
اســاتید  و  دانشــجویان  گروهــی  نمایشــگاه  گشــایش  آییــن   
گــروه نقاشــی ششــم اردیبهشــت ماه  دانشــگاه هنــر اصفهــان 
ســاعت 16 تــا 18 بــا حضــور عاقه منــدان برگــزار می شــود. ایــن 

نمایشــگاه تــا 13 اردیبهشــت ماه ادامــه خواهــد داشــت.
- قســمت 26 »شــهرزاد« بــه تهیــه کنندگــی ســید محمــد امامــی 
کــران  کارگردانــی حســن فتحــی دوشــنبه ایــن هفتــه ا و بــه 

می شــود.

سخن روز

بهره برداری از ایده گالری اصفهان
اردیبهشــت   5 روز  اصفهــان  ایده گالــری  وطــن:  کیمیــای 
ســاعت 17 همــراه بــا نمایشــگاه عکــس خاقــه اصفهــان 
کــه مجموعــه ای از آثــار منتخــب عکاســان اصفهانــی اســت، 
مســئوالن  گفتــه  بــه  می شــود.  افتتــاح  جهان نمــا  ارگ  در 
نمایشــگاه ها  تماشــای  بــرای  کــه  افــرادی  برگزارکننــده، 
گالری هــای هفتگــی در محــل ایده گالــری حضــور پیــدا  و 
می کننــد، می تواننــد ایده هــا و نظریــات خــود را بــه اتــاق 
فکــر ارایــه دهنــد و خــود نیــز شــرکت کننده در آن هــا باشــند.

به رنگ اصفهان
کیمیــای وطــن: ویژه برنامــه ای بــا عنــوان »جشــنی بــه رنگ 
اصفهــان« از 5 تــا 9 اردیبهشــت ماه ویــژه عمــوم شــهروندان 
برگزار می شــود. این برنامه امســال از ســاعت 20 و 30 دقیقه 
کنــار پــل خواجــو بــا صــدای محمــد  تــا 22 در فضــای بــاز و در 
اصفهانــی، خواننــده محبــوب و شــناخته شــده موســیقی 
پــاپ و اجــرای محمــد و مهــدی ســلوکی برگــزار می شــود. 
و  ســرگرم کننده  برنامه هــای  و  مســابقه  موســیقی  اجــرای 
شــاد، نورافشــانی و پــرواز بالــن بــر فــراز زاینــده رود بــا شــعار 
»اصفهانــی ام« از بخش هــای مختلــف ایــن برنامــه اســت. 
کــه با عنــوان »تشــکر« برگزار می شــود،  همچنیــن در بخشــی 
آتش نشــانی بســیج،  انتظامــی،  نیــروی  نماینــدگان   از 
بــه عمــل  تشــکر  و  تقدیــر  معلمــان  و  دانشــگاهی  اســاتید 

یــد. می آ

همایون ارشادی به »لینا« پیوست
در ادامــه فیلمبــرداری بخــش ایــران فیلــم داســتانی »لینــا« 
امیــر  و  ارشــادی  رامیــن رســولی، همایــون  کارگردانــی  بــه 
آقایــی جلــوی دوربیــن رفتنــد. »لینــا«، نخســتین تجربــه 
کــه تهیه کنندگــی  کارگردانــی فیلــم بلنــد رامیــن رســولی اســت 
آن را مســعود نیکنــام پیــرزاده و ســیاوش حقیقــی بــه عهــده 
گذشــته بــا ایفــای نقــش حســیبا  دارنــد. ایــن فیلــم از هفتــه 
کلیــد خــورده بــود و  ابراهیمــی، بــه عنــوان بازیگــر اصلــی 
آقایــی  امیــر  و  ارشــادی  همایــون  فیلمبــرداری،  ادامــه  در 
بــه عنــوان دو بازیگــر شــاخص ایــن فیلــم جلــوی دوربیــن 
ــا رویکــرد اصلــی دوســتی میــان  رفتنــد. »لینــا« داســتانی را ب
ملــت ایــران و ملــت افغانســتان روایــت می کنــد. قــرار اســت 
کوتاهــی  ۹۰ درصــد ایــن فیلــم ســینمایی در تهــران و بخــش 

از آن در هلنــد فیلمبــرداری شــود.

 تجلیل از 30 پیشکسوت
 موسیقی نواحی

نهمیــن جشــنواره ی موســیقی نواحــی ایــران بیــش از ۳۰ 
کشــور  مختلــف  مناطــق  از  موســیقی  پیشکســوت  اســتاد 
را معرفــی و از آن هــا تجلیــل می کنــد. امســال و در نهمیــن 
کــه از ۱۷ اردیبهشــت ماه  جشــنواره  موســیقی نواحــی ایــران 
ــزار می شــود، بیــش  کرمــان برگ ــه مــدت چهــار روز در شــهر  ب
کشــور  از ۳۰ اســتاد و نوازنــده  پیشکســوت موســیقی نواحــی 
از آن هــا  بــه جامعــه  هنــری معرفــی و  بــرای نخســتین بار 
تجلیــل خواهــد شــد. در ایــن دوره از جشــنواره، حــدود ۹۰ 
اجــرا  برنامــه  تک نــوازی  و  گروه نــوازی  قالــب  در  هنرمنــد 
ــرای  ــه ۸۰ درصــد ایــن هنرمنــدان ب ــه نزدیــک ب ک ــد  می کنن
هنــری  جامعــه  بــه  و  شناســایی  کــه  اســت  نخســتین بار 
کشــور معرفــی می شــوند. در میــان ایــن هنرمنــدان، بیــش 
از مناطــق مختلــف  از ۳۰ هنرمنــد پیشکســوت موســیقی 
کشــور حضــور دارنــد و بــا اینکــه بعضــی از آن هــا بیــش از 70 
کشــور  ســال ســن دارنــد، امــا پیــش از ایــن جامعــه  موســیقی 
از آن هــا شــناختی نداشــته و امســال بــرای نخســتین بار بــه 
جامعــه  هنــری کشــور معرفــی و از آن هــا تجلیــل خواهــد شــد.

کتاب »دکوپاژهای مرجع« منتشر شد
مرجــع«  »دکوپاژهــای  کتــاب  دوم  جلــد  رونمایــی  مراســم 
ترجمــه  بــا  گفت وگــو«  صحنه هــای  »دکوپــاژ  عنــوان  بــا 
مترجــم  گذرآبــادی،  محمــد  شــد.  برگــزار  ارژنــگ  محمــد 
گفــت:  کتــاب  فیلمنامه نویــس و مــدرس ســینما دربــاره ایــن 
کتــاب دکوپاژهــای مرجــع ۱ و  تاش هایــی چــون ترجمــه 
ایــن تاش هــا  ارژنــگ، جــزو نخســتیِن  ۲ توســط محمــد 
کتــاب  هســتند. ایــن مــدرس ســینما بــا اشــاره بــه اشــباع بــازار 
ــد  ــادآور ش ــه را ی ــن نکت ــی ای ــرای فیلمنامه نویس ــی ب از منابع
کارگردانــی پیشــرفته خالــی  کتاب هایــی در زمینــه  کــه جــای 
کــه  کتاب هایــی هســتند  اســت و »دکوپاژهــای مرجــع ۱ و ۲« 

کننــد. می تواننــد ایــن خــأ را پــر 

 »قصه ظهر جمعه« 
فعال آرشیوی پخش می شود

کــه  کــرد  گــروه فرهنــگ و اندیشــه رادیــو ایــران اعــام  مدیــر 
تــا شــروع فصــل جدیــد »قصــه ظهــر جمعــه«، ایــن برنامــه 
بــه صــورت آرشــیوی و بــا صــدای محمدرضــا سرشــار پخــش 
گــروه فرهنــگ و اندیشــه  گــودرزی مدیــر  می شــود. یــداهلل 
ــه«  ــه ظهــر جمع ــرات برنامــه »قص ــاره تغیی ــران درب ــو ای رادی
گذشــته روی آنتــن ایــن شــبکه رادیویــی  کــه تــا پایــان ســال 
آرشــیوی  صــورت  بــه  امســال  برنامــه  ایــن  گفــت:  رفــت، 
آغــاز شــد و پخــش آن فعــا بــه همیــن صــورت بــا صــدای 

محمدرضــا سرشــار )رهگــذر( ادامــه پیــدا می کنــد. 
بــه  و  وی  صــدای  بــا  برنامه هایــی  فعــا  داد:  ادامــه  وی 
گرفتــه اســت و مــا  ــرار  کنــده در جــدول پخــش ق صــورت پرا
تابســتان هســتیم.  بــرای روزهــای  برنامه ریــزی  در حــال 
کــه بــرای فصــل جدیــد ایــن  ح هایــی  گــودرزی دربــاره طر
برنامــه در رادیوایــران در دســت برنامه ریــزی اســت، یــادآور 
کــه از  گوینده هــای مختلفــی را  شــد: بــرای ســری جدیــد 
صــدای خوبــی برخــوردار باشــند و صدایشــان نوســتالژیک 
تولیــد  مانــدگاری  کار  بتوانیــم  تــا  تســت می کنیــم  باشــد، 

کنیــم.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر یکشنبه  5  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 137همایون ارشادی به »لینا« پیوست ســـــال دوم       ݡسݒ

 کسی به دلیل نقد کردن 
حذف نمی شود

فیلــم  جهانــی  جشــنواره  ســی وچهارمین  دبیــر 
کــردن از  کســی بــه دلیــل انتقــاد  کــرد:  کیــد  فجــر تا
جشــنواره حــذف نمی شــود و فضــای عمومــی ایــن 
ــی  ــا اهال ــی ب ــی از همدل ک ــداد ســینمایی هــم، حا روی

اســت.  رســانه 
کــه  رضــا میرکریمــی دربــاره اظهارنظــر بهــروز افخمــی 
کارت هــای عوامــل  کــرد  در برنامــه »هفــت« اعــام 
برنامــه بــه دلیــل انتقــاد از جشــنواره صــادر نشــده 
را در  کســی  ایــن چنــد روز  آیــا شــما  گفــت:  اســت، 
کــه مانــع فعالیــت رســانه ها شــود؟  جشــنواره دیدیــد 
گلــه و انتقــادی در ایــن زمینــه نداشــتیم  مــا تــا امــروز 
در  حضــور  اجــازه  کــردن  نقــد  دلیــل  بــه  افــراد  کــه 

نداشــته اند. را  جشــنواره 

»دمنوش« به تلویزیون رسید
قلــم  بــه  »دمنــوش«  تلویزیونــی  مجموعــه  ح  طــر
ــار تلویزیــون  حســین تبریــزی نوشــته شــد و در اختی
تلویزیونــی  مجموعــه  ســاخت  ح  طــر گرفــت.  قــرار 
حســین  کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه  »دمنــوش« 
ســریال  ایــن  شــد.  ارایــه  تلویزیــون  بــه  تبریــزی 
ــه نقــش تاثیرگــذار  کــه ب یــک درام خانوادگــی اســت 
کانــون خانــواده و شــکل ارتبــاط اعضــا  بزرگ ترهــا در 
ح می کنــد  را مطــر نکاتــی  و  بــا یکدیگــر می پــردازد 
در  آنچــه  اســت.  مانــده  مغفــول  حــال  بــه  تــا  کــه 
اصــل داســتان ایــن مجموعــه بــه چشــم می خــورد 
ک، عــادات و رفتارهایــی  ــه ســنت ها، خــورا توجــه ب
کــه بــه مــرور زمــان از فضــای خانــه و خانــواده  اســت 
کــه بــا  رخــت بســته و بــه جایــش اولویت هایــی آمــده 

ســبک زندگــی اصیــل ایرانــی فاصلــه دارد. 
و  نیســت  بی ربــط  قصــه  بــا  ســریال  ایــن  عنــوان 
در خــال توجــه بــه مســایل ارتباطــات خانوادگــی 
اشــاره  نیــز  مختلــف  دمنوش هــای  خــواص   بــه 

می شود.

پاسخ به یک حاشیه
ســی وچهارمین  اطاع رســانی  و  ارتباطــات  مدیــر 
ــاره بعضــی پرســش ها  جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر درب
کاخ جشــنواره  ــراد غیرمرتبــط در  بابــت حضــور برخــی اف
گفــت: جشــنواره جهانــی  کثیریــان  کیــوان  توضیــح داد. 
فیلــم فجــر، تنهــا مســئول مهمانــان رســمی ایــن رویــداد 
تعهــدی  عــادی  گران  تماشــا قبــال حضــور  در  و  اســت 
بازدیــد  جشــنواره  از  نفــر  هــزار  چنــد  روزانــه  نــدارد. 
افــراد  ایــن  سوء پیشــینه  عــدم  کنتــرل  و  می کننــد 

نیســت. امکان پذیــر 
 ایــن توضیــح دربــاره برخــی خبرهــا و عکس هــا مبنــی 
بــر حضــور مجــری شــبکه »مــن و تــو« در پردیــس چارســو 
محــل برگــزاری ســی و چهارمیــن جشــنواره جهانــی فیلــم 

فجــر ارایــه شــده اســت. 
کارت باشــگاه هــواداران جشــنواره  گفتــه شــده ایــن فــرد 

کارت خبرنــگاری. را دارد، نــه 

اخبار کوتاه 

فیلم هــای  پرونــده  فــراوان،  گمانه زنی هــای  و  تب وتــاب  از  پــس  باالخــره 
فیلــم  شــدن  اضافــه  بــا  کــن  جشــنواره  رقابتــی  بخــش  بــرای  شــده  انتخــاب 
»فروشــنده« ســاخته اصغــر فرهــادی بــه عنــوان بیســت و یکمیــن فیلــم بســته 
کــن رقابــت  کســب نخــل طــای  شــد. امســال 21 فیلــم از سراســر جهــان بــرای 
کــن  کــی از برنامــه ای قدرتمنــد در بخــش رقابتــی  کــه ایــن رقــم، حا می کننــد 
ــته  گذش ــال  ــینمایی س ــداد س ــن روی ــئوالن ای ــه مس ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای اس
19 فیلــم و در ســال 2014 نیــز 18 فیلــم را در بخــش رقابتــی پذیرفتــه بودنــد. 
اروپــا  از  فیلــم   13 کــن،  فیلــم  جشــنواره  شــصت ونهمین  رقابتــی  بخــش   در 
کانــادا، 3 فیلــم از آســیا و تنهــا یــک فیلــم از آمریــکای التیــن  4 فیلــم از آمریــکا و 
بــا هــم رقابــت می کننــد و قــاره آفریقــا نیــز امســال نماینــده ای در بخــش مســابقه 

ــدارد.  ــی ن اصل
انتخــاب فیلــم »فروشــنده« ســاخته اصغــر فرهــادی بــه عنــوان بیســت و یکمیــن 
بخــش مســابقه، نــه تنهــا تعــداد فیلم هــای آســیایی را بــه عــدد 3 رســاند، بلکــه 
ایــن فیلــم تنهــا نماینــده ســینمای خاورمیانــه در مهم تریــن جشــنواره ســینمایی 
فیلیپیــن  کانــادا،  بلژیــک  اســپانیا،  آلمــان،  از  فیلــم  یــک  بــود.  خواهــد   نیــز 
کشــورهای انگلیــس و رمانــی  کــره جنوبــی، هلنــد، دانمــارک و برزیــل،  ایــران، 
ــا 4  ــان ب کشــور میزب ــم و ســینمای فرانســه  ــا 3 فیل ــکا ب ــم، آمری ــا 2 فیل ــدام ب ک ــر  ه
کــن را تشــکیل می دهنــد. امــا حضــور  فیلــم بیســت و یــک فیلــم بخــش اصلــی 
کارگردانــان زن در جشــنواره کــن، همــواره یکــی از مــوارد مــورد بحث در ایــن رویداد 
ــژادی  ــا عــدم تنــوع ن کــه ایــن موضــوع ب ــژه امســال  ــوده اســت؛ به وی ســینمایی ب
گرفتــه اســت.  فاحــش در میــان نامزدهــای اســکار شــکل پررنگ تــری بــه خــود 

کــن حضــور دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت  کارگــردان زن در بخــش رقابتــی  امســال 3 
کارگــردان زن در میــان 19 فیلــم انتخــاب  کــه 2  کــه بــا توجــه بــه آمــار ســال گذشــته 
شــده اند، شــاهد اندکــی بهبــود بوده ایــم. در ســال 2011، 4 فیلــم از 20 فیلــم بخــش 
ــا فیلم هــای قدرتنمــد  کارگــردان زن ب ــود. ســه  ــان زن ب کارگردان رقابتــی، ســاخته 
ــم دیگــر بخــش  ــرای 18 فیل کــن می تواننــد رقبــای جــدی ب در جشــنواره امســال 
کــه در ســال های 2006 و 2009  رقابتــی باشــند: »آنــدرا آرنولــد« کارگــردان انگلیســی 
ــز  ــم »عزی ــا فیل ــال ب ــت، امس ــرده اس ک ــب  کس ــن را  ک ــت داوران  ــزه هیئ ــار جای دو ب
کارگــردان  گارســیا«، نویســنده و  کارگردانــان اســت. »نیــکاس  آمریکایــی« یکــی از 
فرانســوی امســال بــرای ســومین بار بــا فیلــم »از ســرزمین مــاه« بــه بخــش رقابتــی 
کــن آمــده اســت و »مــارن اده« از آلمــان نیــز بــا فیلــم »تونــی اردمــن«، یکــی دیگــر از 

کــن هســتند.  کارگــردان زن در بخــش مســابقه اصلــی  ســه 
کارگردانــان آمریکایــی نیــز بــا ســه فیلــم »شــون پــن« )آخریــن چهــره(، »پترســون« 
ــز( حضــور پررنگــی در بخــش  )جیــم جارمــوش( و »دوســت داشــتن« )جــف نیکل
کــن داشــته اند و می تواننــد یــک نخــل  رقابتــی شــصت و نهمیــن جشــنواره فیلــم 

کــن بــه ارمغــان بیاورنــد. کشــوردر جشــنواره  طــای دیگــر بــرای پرافتخارتریــن 

کو کارگــردان: بنوآ ژا
بازیگران: لیا ســیدو، ونســان لندون

فرانســوی  رمانــی  از  اقتبــاس  بــا  فیلــم  فیلــم:  خالصــه 
سلســتین  ماجراهــای  و  شــده  ســاخته  عنــوان  همیــن  بــا 
کار  النلــر  خانــواده  بــرای  کــه  می کنــد  دنبــال  را   خدمتــکار 

می کند.
 دربــاره فیلم

چهــار  کنــون  تا و  نوشــته  میربــو  کتــاو  ا را  فرانســوی  رمــان  ایــن 
شــده ســاخته  کتــاب  ایــن  از  الهــام  بــا  ســینمایی   اقتبــاس 

 است.
 ژان رنــوار و لوییــس بونوئــل از جملــه فیلمســازان مطرحــی هســتند 
کارنامــه حرفــه ای خــود بــه ثبــت رســانده اند و  کــه ایــن تجربــه را در 

کوســت. حــاال نوبــت بنــوا ژا
 قــرار اســت ایــن فیلمســاز پــرکار، وفادارانه تریــن نســخه اقتباســی 
کارگردانــی  ایــن رمــان را تــا امــروز ارایــه دهــد؛ امــا آنچــه بیــش از 
کــرد  جلــب  خــود  بــه  فیلــم  ایــن  دربــاره  را  همــگان  توجــه  کــو  ژا
بــازی  بــرای  فرانســه  ســینمای  ســتاره  کوتیــار،  ماریــون  حضــور 
بــا  زمانــی  تداخــل  دلیــل  بــه  کــه  بــود  فیلــم  اصلــی  نقــش  در 
فیلــم ایــن  از  کناره گیــری  بــه  ناچــار  کوتیــار  »مکبــث«،   فیلــم 

 شد.

کن نگاهی آماری به رقبای نخل طالی 

ایران، تنها نماینده خاورمیانه 
معرفی فیلم

خاطرات یک مستخدمه

سالگرد تأسیس رادیو
ح بدون شر

در قاب تصویر تازه های شبکه نمایش خانگی

این سیب هم برای تو

آدم های متفاوت

دنیای پرامید

دونده

پدر آن دیگری

سیروس الوند

داود نوروزی

منوچهر هادی

اصغر هاشمی

یداهلل صمدی

با صدای داود آزاد
لبوم موسیقی »لیلی نامه« منتشر شد آ



 حمله دوباره ایرانی ها 
گرام مسی به اینستا

گرام  کاربــران ایرانــی اینســتا گــزارش »ورزش ســه«  بــه 
بــار دیگــر بــه صفحــه شــخصی لیونــل مســی حملــه 
لطــف  مــورد  را  بارســلونا  آرژانتینــی  ســتاره  و  کردنــد 
ماجــرا  دادنــد.  قــرار  خــود  غریــب  و  عجیــب  الفــاظ 
و  خــود  از  عکســی  مســی  کــه  اســت  قــرار  ایــن  از 
آنخــل دی ماریــا، دیگــر ســتاره تیــم ملــی آرژانتیــن 
کــرد و  و عضــو باشــگاه پــاری ســن ژرمــن را منتشــر 
کاربــران  گفــت.  تبریــک  گرام  اینســتا بــه  را  او  ورود 
و  مســی  عکــس  کــه  دادنــد  تشــخیص  امــا  ایرانــی 
در  آرژانتیــن  ایــران-  بــازی  بــه  مربــوط  ماریــا  دی 
کــه بــا تــک گل  جــام جهانــی 2014 اســت. دیــداری 
بــه  رســید.  اتمــام  بــه  آرژانتیــن  ســود  بــه  مســی 
همیــن دلیــل ایرانی هــا بــار دیگــر صفحــه مســی را بــا 
کامنت هــای خــود تحــت تأثیــر قــرار دادنــد و مطالبــی 
ع خــود هــم رکیــک اســت و هــم کــه در نــو  نوشــتند 

 عجیب.

غفور، عمل جراحی می شود
پشــت خط زن تیــم ملــی والیبــال ایــران قــرار اســت 

در هفتــه جــاری مــورد عمــل جراحــی قــرار بگیــرد. 
ــران  ــال ای ــی والیب ــر غفــور، پشــت خط زن تیــم مل امی
تیــم  جلســه  یــک  نتوانســت  دنــدان درد  دلیــل  بــه 
هفتــه  چهارمیــن  در  وی  کنــد.  همراهــی  را  ملــی 
کــه  مســکن هایی  بــا  هــم  ملــی  تیــم  تمرینــات 
وی  بــرای  ملــی  تیــم  پزشــک  افــروزی،  ســیامک 
پیــدا  حضــور  ملی پوشــان  جمــع  در  کــرد  تجویــز 
بیشــتر  کــه  هرچنــد  پرداخــت؛  تمریــن  بــه  و  کــرد 
بدنســازی  تمرینــات  انجــام  مشــغول  وی   مــدت، 

بود.
 بــه هــر حــال امیــر غفــور هفتــه جــاری قــرار اســت 
دنــدان عقــل خــود را مــورد عمــل جراحــی قــرار دهــد 
بــدون  از آن می توانــد  پــس  فــراوان  احتمــال  بــه  و 

مشــکل در تمرینــات حاضــر شــود.

 حضور تیم ملی بسکتبال 
در تورنمنت لتونی

در  حضــور  بــرای  کشــورمان  بســکتبال  ملــی  تیــم 
تیــم  می شــود.  لتونــی  راهــی  ســه جانبه  تورنمنتــی 
ــرای حضــور  ــه خــود را ب ک کشــورمان  ــی بســکتبال  مل
آمــاده  ریــو   2016 المپیــک  انتخابــی  مســابقات  در 
می کنــد، بــرای حضــور در تورنمنتــی ســه جانبه راهــی 
لتونــی خواهــد شــد. ایــن تورنمنــت ســه جانبه پیــش 
برگــزار  مــاه  تیــر  و  المپیــک  انتخابــی  مســابقات  از 
بــه  گردان درک بائرمــن 6 تیرمــاه  کــه شــا می شــود 
لتونــی  بــا  نیــز  تیــر   8 و  می رونــد  نیوزیلنــد  مصــاف 
کشــورمان  مصــاف خواهنــد داد. تیــم ملــی بســکتبال 
پــس از ایــن تورنمنــت، راهــی توریــن خواهــد شــد تــا 
از 11 تیرمــاه در مســابقات انتخابــی المپیــک شــرکت 
ــک  ــان و مکزی ــا یون ــابقات ب ــن مس ــران در ای ــد. ای کن

اســت. هم گــروه 

کسب مدال برنز اسنوکر آسیا 
توسط سرخوش

موفــق  ایــران  اســنوکر  ملی پــوش  ســرخوش،  امیــر 
ــز رقابت هــای اســنوکر قهرمانــی  کســب مــدال برن بــه 
در  آســیا  قهرمانــی  اســنوکر  رقابت هــای  شــد.  آســیا 
مرحلــه نیمه نهایــی پیگیــری شــد و امیــر ســرخوش 
نماینــده ایــران مغلــوب محمــد شــهاب از امــارات شــد 
کــرد. در ایــن دوره از  و بــه مــدال برنــز آســیا بســنده 
کــه از 28 فروردیــن تــا 4 اردیبهشــت در  رقابت هــا 
قطــر برگــزار شــد ســهیل واحــدی، آرمــان دینارونــد 
و امیــر ســرخوش از ایــران حضــور داشــتند. هــر ســه 
گروهــی بــه  ملی پــوش ایــران باموفقیــت از مرحلــه 
ــدی  ــد و واح ــد و دینارون کردن ــود  ــی صع ــه حدف مرحل
گرفتــن بیــن 16 بازیکــن برتــر آســیا در  پــس از قــرار 
ــا شکســت مقابــل رقبــا  ــه یــک هشــتم پایانــی ب مرحل
کســب  حــذف شــدند تــا در نهایــت تیــم ملــی ایــران بــا 
کار خــود  ــز توســط امیــر ســرخوش بــه  یــک مــدال برن
در رقابت هــای اســنوکر قهرمانــی آســیا پایــان دهــد.

مهرداد از پرسپولیس شکایت نکرد
بــرادر مرحــوم اوالدی بــا بیــان اینکــه مهــرداد عالقــه 
گفــت: او بــه دلیــل  عجیبــی بــه پرســپولیس داشــت، 
ــش از  ــت مطالبات ــز باب ــز، هرگ ــن قرم ــه پیراه ــق ب عش
پرســپولیس شــکایت نکــرد. بابــک اوالدی بــا ابــراز 
ــم  ــور در مراس کش ــال  ــئوالن فوتب ــور مس ــکر از حض تش
ــئوالن و  ــی مس ــت: از تمام گف ــرادرش  ــر ب ــییع پیک تش
کــه در مراســم تدفیــن بــرادرم بــه قائمشــهر  بازیکنــان 
آمدنــد، تشــکر می کنــم. حضــور آن هــا باعــث دلگرمــی 
خانــواده مــا شــد. بابــک اوالدی در پاســخ بــه ایــن 
کــرده  ــا مهــرداد از پرســپولیس شــکایت  کــه آی ســوال 
را  پرســپولیس  آنقــدر  بــرادرم  گفــت:  خیــر،  یــا  بــود 
کاری نــزد و  کــه دســت بــه چنیــن  دوســت داشــت 
کــه بخواهــد از تیــم مــورد  هرگــز بــه دنبــال ایــن نبــود 

ــد.  کن ــکایت  ــه اش ش عالق
جنــاب  بــا  البتــه  کــرد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  وی 
ــردم و از آن هــا خواســتم  ک ــاج صحبــت  کفاشــیان و ت
کننــد تــا مطالبــات  بــا مســئوالن پرســپولیس صحبــت 
گرفتــن  مهــرداد را بدهنــد؛ زیــرا قــرار اســت پــس از 
ــک  ــا ی ــه ی ــور خیری ــت ام ــه جه ــک خان ــات او ی مطالب
درمانــگاه بــه نــام مهــرداد بســازیم تــا یــاد و خاطــره او 
در ذهــن مــردم قائمشــهر همیشــه زنــده بمانــد. بــرادر 
کــرد: امیــدوارم  مرحــوم اوالدی در پایــان خاطرنشــان 
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس همــکاری الزم را بــا 
ســاخت  زودتــر  هرچــه  بتوانیــم  تــا  داده  انجــام  مــا 

کنیــم. درمانــگاه را آغــاز 

کوتاه از ورزش

 رونالدو 
یک حرفه ای تمام عیار است

مانوئــل پیگرینــی، ســرمربی منچسترســیتی، معتقــد 
کریــس رونالــدو می توانــد در دیــدار پیــش روی  اســت 
تیمــش مقابــل رئــال در نیمه نهایــی چمپیونزلیــگ 

یــک تهدیــد جــدی باشــد. 
بــا  رئــال  در  حضــورش  فصــل  تنهــا  در  پیگرینــی 
در  او  حضــور  کــه  می دانــد  کــرده،  کار  رونالــدو 
تهدیــد  یــک  می توانــد  کهکشــانی ها  ترکیــب 
در  مــارکا،  بــا  گفت وگــو  در  او  باشــد.  جــدی 
کــدام  داشــت  دوســت  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ 
باشــد  داشــته  منچسترســیتی  در  را  رئــال  بازیکــن 
بازیکــن  او  رونالــدو.  کریــس  »بی تردیــد   گفــت: 
دیــدار  هــر  در  می توانــد  و  اســت  العــاده ای  فــوق 
چقــدر  هــر  می توانیــد  شــود.  سرنوشت ســاز 
ــه ای  ــک حرف ــا او ی ــد؛ ام کنی ــاد  ــد از او انتق می خواهی
کــه هــر روز  ــده، بازیکنــی  ــار اســت؛ یــک برن تمــام عی
بــرای موفقیــت تــالش می کنــد. همــه دوســت دارنــد 

باشــند.« داشــته  تیمشــان  در  را  او 

 بوفون: دروازه بان ها 
خودآزار هستند

کاپیتــان و دروازه بــان یوونتــوس  جیجــی بوفــون، 
ــون در  ــتند! بوف ــودآزار هس ــا خ گلره ــه  ک ــرد  ک ــوان  عن
کوریــره دلــو اســپورت دربــاره  مصاحبــه ای بــا روزنامــه 
گلــری  ســختی های  جملــه  از  مختلفــی  مســایل 
ســخت ترین  دروازه بانــی  گفــت:  او  کــرد.  صحبــت 
کمــی خــودآزار باشــید  پســت در ورزش اســت. بایــد 
گل  کــه اشــتباهاتتان بــه  کنیــد  کــه در پســتی بــازی 
ــت دادن  ــا از دس ــی ب ــن خیل ــود. ای ــل ش ــف تبدی حری
گل فــرق دارد. اشــتباه مــا یــک نمــره منفــی بــرای 
دادن  هــدر  گل،  دادن  دســت  از  ولــی  اســت؛  تیــم 
بگویــم  هــم  را  ایــن  بایــد  اســت.  موقعیــت  یــک 
جــذاب  چالــش  یــک  دروازه بانــی  مــن  بــرای   کــه 

است.
می کنــم  افتخــار  کــه  بگویــم  این طــور  می خواهــم   
دروازه بــان هســتم. مهم تریــن چیــز در دروازه بانــی 
کــه جدیــت خــود را بــه دیگــران منتقــل  ایــن اســت 
کنیــد. بــدون توجــه بــه اینکــه چــه حســی داریــد، بایــد 
گــر  کنیــد. ا ایــن جدیــت را بــه هم تیمی هــا منتقــل 
ــن بــاور را در  ــد ای ــتید، بای ــن نیس بــه خودتــان مطمئ
کنتــرل  کــه همــه چیــز تحــت  دیگــران بــه وجــود آوریــد 

شماســت.

 قطر 
حیاط خلوت ستاره های والیبال

گذاشــته فوتبــال  کــوچ ســتاره های پــا بــه ســن  بعــد از 
کــه هنــوز در  بــه لیــگ قطــر، حــاال والیبالیســت هایی 
اوج هســتند هــم وسوســه پیشــنهادات لیــگ قطــر 

شــدند. 
گذشــته جهــان  یکــی از عجیب تریــن اخبــار هفتــه 
والیبــال، انتقــال ایــوان زایتســف، ســتاره تیم ملــی 
بــه  روســیه  دینامومســکوی  از  ایتالیــا  والیبــال 
در  ذهــن  از  دور  اقدامــی  در  او  بــود.  قطــر  الســد 
شــد  قطــر  راهــی  روســیه  معتبــر  لیــگ  آخــر  مرحلــه 
قــرار خــود  عالقه منــدان  بیشــتر  انتقــاد  مــورد   تــا 

 بگیرد.
کوبایــی اســت  لئــال  زایتســف نوبــت  از  بعــد   حــاال 
کــه  اســت  بــوده  برزیــل موفــق  لیــگ  آنقــدر در  کــه 
کشــور قصــد دارنــد او را  مســئوالن فدراســیون ایــن 
ــا دیگــر ســتاره های برزیــل  ــد ت کنن کشــور خــود  تبعــه 

کنــد.  همراهــی  تیم ملــی  در  را 
کروزیــروی  گرفتــه اســت ســایدا  لئــال هــم تصمیــم 
ــا یکــی  کنــد و راهــی لیــگ قطــر شــود ت برزیــل را رهــا 
رقــم  را  والیبــال  انتقــاالت عجیــب دنیــای  از  دیگــر 

بزنــد.

 احتمال 48 تبانی در تنیس
ــی تنیــس  ــی، رییــس فدراســیون جهان کرت ــد ها دیوی
امســال  ابتدایــی  چهــارم  یــک  در  کــه  کــرد  اعــالم 
احتمــال 48 مــورد تبانــی در بازی هــای انجــام شــده 

دارد.  وجــود 
گــزارش ســایت Inside the games، از مــاه ژانویــه  بــه 
چ 25 هــزار مســابقه تنیــس برگــزار  امســال تــا مــاه مــار
جهانــی  فدراســیون  گــزارش  طبــق  اســت.  شــده 
بررســی های  کامــل  نتایــج  مــاه  ایــن  اواخــر  تنیــس 

مشــخص خواهــد شــد.
کــه یــک مــورد تبانــی نیــز  کــرده اســت  گرتــی اعــالم   ها
گاه  زیــاد اســت. همــه ورزش هــا بایــد از خطــر فســاد آ
ــه منظــور  ــه انســجام تنیــس )IIU( ب باشــند. اتحادی
جلوگیــری از فســاد و تبانــی در تنیــس تشــکیل شــده 
داده  نشــان  اروپــا  ورزشــی  امنیــت  انجمــن  اســت. 
کــه بــه  کــه حــدود ســه چهــارم اخطارهایــی  اســت 
ورزش هــا در رابطــه بــا فســاد در ایــن قــاره داده شــده 

ــه تنیــس اســت. مربــوط ب

 راشفورد 
کالیورت است شبیه به 

لوییــس فان خــال، ســرمربی منچســتریونایتد معتقــد 
کــه مارکــوس راشــفورد،  مهاجــم جــوان تیمــش  اســت 
پاتریــک  ســابقش،  گرد  شــا بــه  زیــادی  شــباهت 

دارد.  کالیــورت 
پاتریــک  مثــل  راشــفورد  اســتیل  گفــت:  فان خــال 
وضعیــت  بدنــی  لحــاظ  از  پاتریــک  ولــی  اســت، 
گذشــت  بــا  می کنــم  فکــر  البتــه  داشــت.  بهتــری 
ــود؛  ــل ش ــم ح ــفورد ه ــرای راش ع ب ــو ــن موض ــان ای زم
کــس  آژا در  حضــورم  اول  فصــل  در  کالیــورت  ولــی 
در حضــورم  دوم  فصــل  در  راشــفورد  و  کــرد   ظهــور 

 یونایتد.«

همگام با ورزش

اهــواز  اســتقالل  و  پرســپولیس  بــازی   
سرویس ورزش

    پوریا قلی پور
کیفیتــی  هرچنــد از نظــر فنــی بــازی بــا 
کــه  بــود، امــا از نظــر حواشــی ایــن امــکان وجــود داشــت 

تبدیل به یک تراژدی تمام عیار شود. 
گران بــه زمیــن، حــوادث  ســنگ پرانی و هجــوم تماشــا
بلنــد  اقبــال  و  بخــت  بــا  تنهــا  کــه  زد  رقــم  را  تلخــی 
کشــته ختــم  مســئوالن اهــوازی و ســازمان لیــگ بــدون 

بــه خیــر شــد. 
در  اتفاقاتــی  چنیــن  کــه  نیســت  اولین بــار  ایــن  البتــه 
بــود  امــا هــر چــه  خ می دهــد؛  اهــواز ر ورزشــگاه تختــی 
تأمیــن  شــورای  و  اســتانداری  عجیــب  اقــدام  یــک  در 
شــهر اهــواز اجــازه بــازی در ورزشــگاه غدیــر را ندادنــد. 
اســتادیوم تختــی از ابتــدای فصــل بــه عنــوان میزبــان 
کســی  بازی هــای اســتقالل اهــواز معرفــی شــده؛ امــا بــر 
کــه ایــن ورزشــگاه بــا توجــه بــه شــرایط دو  پوشــیده نبــود 
گنجایــش مــورد نیــاز را نــدارد. پرســش  تیــم در جــدول 
کــه بایــد بــرای فوتبــال  کــه ســازمان لیــگ  ایــن اســت 
کجــا  تصمیمــات درســت بگیــرد و البتــه پــای آن بایســتد، 
ــرای  ــه ب ک ــد  کرده ان ــود؟ مســئوالن ایــن ســازمان اعــالم  ب
کرده انــد،  برگــزاری بــازی در ورزشــگاه غدیــر نامه نــگاری 
امــا شــورای تأمیــن اهــواز بــا ایــن تصمیــم موافقــت نکــرده 
کــه برگــزاری بــازی  گــر ســازمان لیــگ می دانســت  اســت. ا
چــرا  دارد،  دنبــال  بــه  را  خطراتــی  تختــی  ورزشــگاه  در 
روی تصمیمــش نایســتاد و خواســتار برگــزاری بــازی در 

ورزشــگاه غدیــر نشــد؟
گران   حفظ سالمتی و جان تماشا

بــه عنــوان  کــه ســازمان لیــگ  مگــر غیــر از ایــن اســت 
متولــی برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر، بایــد بــه حفــظ 
باشــد.  متعهــد  هــم  گران  تماشــا جــان  و   ســالمتی 
ک اســت  کــه ورزشــگاه تختــی خطرنــا گــر می دانســت  ا
گــر  چــرا اجــازه برگــزاری بــازی در ایــن ورزشــگاه را داد؟ ا
یکی شــان  مجــروح،  و  مصــدوم  افــراد  نکــرده  خــدای 

بــود؟ پاســخگو  کســی  می مــرد، چــه 
  شورای تامین پاسخگو باشد

کــه بنــا بــر برخــی آمــار حــدود 40 نفــر مجــروح  همیــن حــاال 
می کنــد؟  رســیدگی  آن هــا  بــه  کســی  چــه  شــده اند، 
کــودکان و  بــه زمیــن،  گران  گــر هنــگام هجــوم تماشــا ا
نوجوانــان زیــر دســت و پــا می ماندنــد و خــدای نکــرده 
ــن  ــخگوی ای ــد پاس ــی بای کس ــه  ــد، چ ــته می ش کش ــی  کس
کســی مقصــر اتفاقــات ورزشــگاه  اتفــاق تلــخ می بــود؟ چــه 
بــازی  در  هــواداری  بــه  هرچنــد  اســت؟  اهــواز  تختــی 
ــازی  ــن ب ــا ای ــه دنی ــا هم ــید، ام ــدی نرس ــیب ج ــروز آس دی
را دیدنــد. بایــد دیــد مســئوالن اهــواز چــه پاســخ و دلیلــی 
ــد  ــود خواهن ــجنیده خ ک و نس ــا ــدام خطرن ــن اق ــرای ای ب

داشــت.
  شانس آوردیم زنده ماندیم

بــا  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  هافبــک  عالیشــاه،  امیــد 

اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر دیــدار پرســپولیس و اســتقالل 
کــه در پرتــاب ســنگ  اهــواز می گویــد: شــانس آوردیــم 
جــان ســالم بــه در بردیــم و زنــده ماندیــم. بالفاصلــه بعــد 
از اینکــه داور ســوت پایــان مســابقه را بــه صــدا درآورد مــا 
کردیــم؛ امــا  از تــرس هجــوم هــواداران بــه زمیــن، فــرار 
کــه بــه ســمت رختکــن فــرار می کردیــم  در همــان حیــن 
هــر  کــه  می کردنــد  پرتــاب  ســمتمان  بــه  ســنگ هایی 
گــر یکــی از آن هــا بــه مــا  کیلــو بــود و قطعــا ا کــدام نیــم 

می دادیــم. دســت  از  را  جانمــان  می کــرد،  برخــورد 
که زنده ماندیم.  واقعا شانس آوردیم 

گزارش بازی روی میز وزیر   

و  ورزش  وزارت  حراســت  کل  مدیــر  حســنی خو،  رضــا 
دیــدار  در  داده  روی  اتفاقــات  بــه  کنــش  وا در  جوانــان 
اســتقالل اهــواز و پرســپولیس می گویــد: حادثــه ورزشــگاه 
بــه  قبــال  آن  دربــاره  مــا  و  بــود  تأســف بار  اهــواز  تختــی 
بــه زودی  و  بودیــم  داده  هشــدار  اســتان  مســئوالن 
گــزارش خــود را بــه وزیــر می دهیــم. پیشــنهاد می کنــم 
ــب از  ــی مرک ــات تیم ــه ایــن اتفاق ــی همه جانب ــرای بررس ب
همــراه  بــه  کشــور  و  ورزش  وزارتخانه هــای  نماینــدگان 
نماینــده نیــروی انتظامــی و ســازمان لیــگ فوتبــال عــازم 
اهــواز شــوند و تمــام مســایل را از نزدیــک بیشــتر بررســی 

کننــد.

انگشت اتهام به سوی مسئوالن اهوازی

نگاهی به تراژدی اهواز

ــران پــس از اینکــه ســه مرتبــه در  کشــتی گیر ای پرافتخارتریــن 
گزینشــی  جریــان مســابقات جهانــی الس وگاس و مســابقات 
المپیــک  ســهمیه  بــه  رســیدن  از  مغولســتان  و  قزاقســتان 
کــه بــاز هــم قــرار اســت بــه چهارمیــن و  گفتــه می شــود  بازمانــد، 

کســب ســهمیه نیــز اعــزام  آخریــن میــدان بــرای 
شــود. حســین مالقاســمی بــا اعــالم ایــن مطلــب 
کــه  افــزود: محمــد بنــا در جلسه شــورای فنــی 
پیــش از اعــزام بــه مســابقات مغولســتان برگــزار 
گــر ســوریان در ایــن رقابت هــا  کــرد ا کیــد  شــد، تا
نیــز نتوانــد ســهمیه المپیــک را بگیــرد، بــاز هــم 
کــه قــرار اســت 27  او را بــه مســابقات اســتانبول 

کــرد. شــورای فنــی نیــز  اردیبهشــت برگــزار شــود، اعــزام خواهــم 
ــاب  ــم از انتخ ــئولیت ها اع ــه مس ــک هم ــای المپی ــا رقابت ه ت
کــه در این بــاره  گذاشــته و اوســت  کشــتی گیران را بــر عهــده بنــا 

تصمیــم می گیــرد. 
کشــتی فرنگــی افــزود: پیــش از مســابقات  عضــو شــورای فنــی 

مغولســتان ســامان عبــد ولــی قــرار بــود عــازم ایــن رقابت هــا 
شــود؛ امــا از ناحیــه نــاف، عمــل جراحــی انجام داد و نتوانســت 
ــه همیــن دلیــل 8-7  چنــد روزی در تمرینــات حاضــر شــود؛ ب
ــه  کادر فنــی خواســت ب ــا اصــرار از  ــو اضافــه وزن داشــت و ب کیل
اصــال  کــه  چــرا  نشــود؛  اعــزام  رقابت هــا  ایــن 

آمــاده نیســت. 
دیگــری  شــخص  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
کــه بــه مســابقات  بــه جــای ســوریان نداریــم 
کار  ایــن  جــز  چــاره ای  و  بفرســتیم  اســتانبول 
اردو حاضــر  نداریــم. عبــد ولــی هنــوز هــم در 
بــرای  کافــی  تجربــه  هــم  مردانــی  و  نشــده 
حضــور در مســابقات بــه ایــن مهمــی نــدارد؛ بنابرایــن بهتــر 
گــر موفــق شــد  کنیــم؛ ا کــه بــه ســوریان بــار دیگــر اعتمــاد  اســت 
گــر هــم نشــد بــا 5 فرنگــی کار بــه المپیــک می رویــم.  کــه هیــچ، ا
کنــار ســوریان  کشــتی گیر نیــز  گــر 10  کــرد: ا کیــد  مالقاســمی تا

نمی شــوند. هــم  او  کوچــک  انگشــت  بگذاریــم، 

چهارمین و آخرین فرصت برای رسیدن به المپیک

گزینشی المپیک احتمال اعزام سوریان به آخرین 
عجیبــش  تصمیمــات  ادامــه  در  ســپاهان  فنــی   کمیتــه 
ــا  کــرد ت قاســم زاغی نــژاد را بــه جــای ایگــور اســتیماچ انتخــاب 
کنــد. ســپاهانی ها ســال  گــروه محــرم و رفقــا تیــم را هدایــت 
کامــل کردنــد. پــس از اســتعفای ایگور اســتیماچ،  عجیبشــان را 

ســرمربی  ســومین  تیــم،  ایــن  فنــی  کمیتــه 
ــاب  ــم انتخ ــل را ه ــک فص ــول ی ــپاهان در ط س
محمــود  از  ســپاهان  فنــی  کمیتــه  کردنــد. 
نویدکیــا  محــرم  و  چرخابــی  حســین  یــاوری، 

می شــود.  تشــکیل 
ــام محــرم در تمــام ارکان ایــن باشــگاه  ــا ن تقریب
قــرار دارد. دو مربــی قبلــی ســپاهان بــا چالــش 

بزرگــی بــه نــام محــرم مواجــه شــدند. حســین فرکــی قصــد ادامه 
دادن بــه اختالفــات بــا محــرم را نداشــت و او را بــه تیــم دعــوت 
کــرد و پــس از آن خــودش اســتعفا داد. ایگــور اســتیماچ  امــا راه 
ــاط  ــی انضب ــان ب ــت و بازیکن گرف ــش  ــی را در پی ــان خارج مربی
گذاشــت؛ امــا رقیبانــش خیلــی قدرتمندتــر از او بودنــد.  کنــار  را 

پــس از دخالت هــای فنــی محــرم، اســتیماچ ایــن بازیکــن را 
کمیتــه  کنــار گذاشــت؛ امــا چنــد روز بعــد نویدکیــا بــا عضویــت در 
کاپیتــان ســپاهان  کــه اعتبــار  فنــی باشــگاه عمــال نشــان داد 
بیشــتر از اســتیماچ اســت. بــا تمــام ایــن تفاســیر، هیــچ مربــی ای 
ســوی  از  اعتمــاد  نبــود  در  نمی شــود  حاضــر 
کارش ادامــه دهــد و اســتیماچ بعــد  باشــگاه بــه 
از شکســت مقابــل االتحــاد اســتعفا داد. شــاید 
نگرفــت  خوبــی  نتایــج  ســپاهان  در  اســتیماچ 
کــه بــه نظــر هــم بــا وجــود حضــورش از نیــم 
طبیعــی  اطرافیــان  مخالفت هــای  و  فصــل 
باشــد، امــا او پروســه جوانگرایــی را در ایــن تیــم 
ــن  ــا ای ــود؛ ام ــی ب ــم فرک ــر از تی ــم او جوان ت ــود و تی ــرده ب ک ــاز  آغ
کــه در  کســی پوشــیده نیســت  فراینــد ادامــه دار نشــد. بــر هیــچ 
کاپیتــان زردپوشــان بیشــتر از  چهــار هفتــه آینــده هــم، قــدرت 
زاغی نــژادی اســت کــه تجربــه اش در مربیگــری تنها دســتیاری 

ــوده اســت. ــد ســرمربی ســپاهان ب چن

کــه آمادگــی روانــی تیــم تکوانــدوی ایــران  آرمیــن هادی پــور معتقــد اســت 
باعــث قهرمانــی در آســیا شــد. آرمیــن هادی پــور تکوانــدوکار جــوان وزن اول 
ــرای  ــد و ب کن ــی آســیا، توانســت تاریخ ســازی  ــران در رقابت هــای قهرمان ای
کســب  اولین بــار مــدال طــالی وزن اول ایــران را در تاریــخ ایــن رقابت هــا 

کنــد.
کســب   نماینــده وزن اول ایــران توانســت بــا ارایــه مبارزاتــی خــوب ضمــن 
کنــد.  کهــن را از آن خــود  نشــان طــال عنــوان فنی تریــن تکوانــدوکار قــاره 
هادی پــور در خصــوص کســب طــالی قهرمانی آســیا اظهار کرد: خوشــحالم 
کــردم.  کــه اولیــن مــدال طــالی ایــران در وزن اول آســیا را بــه نــام خــود ثبــت 
کــردم، امــا از  بســیار بــا انگیــزه بــودم. در اوج آمادگــی مبــارزات را شــروع 
ــط  ــردم و فق ــه دردم فکــر نمی ک ــار آســیب دیدگی شــدم. ب ــابقه اول دچ مس
کســب طــال بــود. خوشــبختانه آســیب دیدگی ام جــدی نیســت و  انگیــزه ام 

کنــم. ــه زودی شــروع  ــم را ب ــم تمرینات می توان
روز  در  کــه  بودنــد  کــرده  برنامه ریــزی  طــوری  مربیــان  داد:  ادامــه  وی   
کــه از  مســابقات بــه اوج برســیم. در اردوهــا بــه حــدی آرامــش داشــتیم 
کســب قهرمانــی ایــران را حاصــل همیــن  نظــر روانــی بســیار آمــاده بودیــم و 
آمادگــی می دانــم. بــا انگیــزه قهرمانــی در شــیاپ چانگ حاضــر شــدم. 

آمادگی روانی موجب قهرمانی در آسیا شد

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

قطر، حیاط خلوت ستاره های والیبال یکشنبـــــه  5 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 137 ســـــال دوم       ݡسݒ

پاسخ به سبک کانتونا
12 سال از یکی از جنجالی ترین رخدادهای فوتبال که بارها تلویزیون آن را به تصویر کشیده، گذشته است. پس از گذشت چند سال از آن ماجرا 

اریک کانتونا، مهاجم فرانسوی، نه تنها از آن اتفاق پشیمان نیست، بلکه از اینکه نتوانسته ضربه محکم تری به آن هوادار بزند، ناراحت است.

کراتی را بــا همتای عراقــی اش برای  کــرد کــه مذا کیــد  رییــس فدراســیون فوتبــال امــارات تا
انتخــاب نکــردن ایــران بــه عنــوان میزبــان بازی هــای ایــن تیــم در انتخابــی جــام جهانــی 
2018 آغــاز کــرده اســت. فدراســیون فوتبــال عــراق در انتخابــی جــام جهانــی 2018 روســیه 
ک خــود میزبــان حریفــان باشــد. بــه  بــه خاطــر محرومیــت از ســوی فیفــا نمی توانــد در خــا
کــه ایــن  کردنــد  همیــن دلیــل آن هــا ایــران را بــه عنــوان میزبــان بازی هــای خــود معرفــی 
بــا مخالفــت ســعودی ها همــراه شــد. فدراســیون فوتبــال عــراق اصــرار دارد بازی هــای 
کیــد  کــه عربســتان تا کشــور بــه میزبانــی ایــران برگــزار شــود. ایــن در حالــی اســت  ایــن 
کشــوری غیــر از ایــران بــه میــدان خواهــد رفــت. اصــرار فدارســیون فوتبــال  دارد در هــر 
کــه  کــرده اســت؛ چــرا  کــردن در ایــران ســعودی ها را بــه شــدت نگــران  عــراق بــرای بــازی 
ک ایــران بــه میــدان نخواهنــد رفــت. از ســوی  کیــد دارنــد بــه هیــچ وجــه در خــا آن هــا تا
کــردن در ایــران ادامــه دهــد و  دیگــر، عــراق هــم می خواهــد بــر خواســته خــود بــرای بــازی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا ارایــه داده اســت. ســایت  حتــی درخواســت رســمی خــود را بــه 
کــرات خــود  الســعودیه تــو ِدی نوشــت: یوســف الســرکال، فدراســیون فوتبــال امــارات مذا
کــرده و تــالش می کنــد  را بــا عبدالخالــق مســعود رییــس فدراســیون فوتبــال عــراق شــروع 
تــا او را بــرای عــدم انتخــاب ایــران بــه عنــوان میزبــان بازی هــای خــود در انتخابــی جــام 
کــه ســعودی ها می خواهنــد بشــود.  کنــد تــا شــرایط آن گونــه  جهانــی 2018 روســیه متقاعــد 

ل سعود خوش خدمتی اماراتی ها برای آ

بوندسلیگای آلمان

جمعه 10 اردیبهشت 1395

23:00 کلن-آگزبورگ

شنبه 11 اردیبهشت 1395

18:00 مونشن گالدباخ-بایرن مونیخ

18:00 وولفسبورگ-دورتموند

 18:00 شالکه-هانوفر

18:00 اینگول اشتات-هافن هایم

 18:00 هامبورگ-ماینتس

18:00 فرانکفورت-دارمشتات

 21:00 هرتابرلین-بایرلورکوزن

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395

22:45 اشتوتگارت-وردربرمن

آخرین خبر از سپاهان پرحاشیه

قاسم زاغی نژاد جایگزین ایگور استیماچ می شود



بهارگردی در سرزمین سرو
ــنیده  ــا ش ــاید باره ــوه را ش ــهر ابرک ــام ش    ن

سرویس  گردشگری
 آیدین بهاری 

کــه ســخن از  باشــید؛ به ویــژه هنگامــی 
کهــن در میــان باشــد، ســرو ابرکــوه یــا ابرقــو یکــی  ســروهای 
گــر فرصتــی  کــه از قلــم نمی افتــد. حــال ا از آن سروهاســت 
بــرای ســفر پیــش آمــده، چطــور اســت بــه جــای ســفر بــه 
کوچــک و دیدنــی ایــن  یــزد، مرکــز اســتان، بــه شــهرهای 

استان مانند تفت و ابرکوه رفت.
در  ایــران  شــهرهای  قدیمی تریــن  از  یکــی  ابرکــوه   
محــدوده اســتان یــزد واقــع اســت. آثــار باســتانی بســیاری 
مانــده  جــای  بــه  مــکان  ایــن  در  گذشــته  روزگاران  از 
قدیمــی و  به یادماندنــی  تمدنــی  وجــود  از  نشــان   کــه 

 دارد.
درخــت  شــده،  عجیــن  ابرکــوه  نــام  بــا  کــه  اثــری  اولیــن 
کــه ارتفاعــی بالــغ بــر 28 متــر دارد.  کهنســالی اســت  ســرو 
ابرکــوه مهــم  دیدنی هــای  از  ســاله  هــزاران  ســرو   ایــن 

 است.
ــار تاریخــی مهــم ایــن شــهر مســجد جامــع  یکــی دیگــر از آث
کــه در حــد فاصــل  ابرکــوه  ابرکــوه اســت. مســجد جامــع 
شــهر قدیــم و جدیــد قــرار دارد، از آثــار دوره مغــول بــوده 
 کــه در پایــان دوره ســلطان ابوســعید بازســازی و مرمــت

 شد.
اثــر تاریخــی دیگــر خانــه آقــازاده و بادگیــر زیبــای آن اســت. 
خانــه و بادگیــر آن مربــوط بــه دوره قاجــار اســت. ایــن خانــه 
ابرکــوه  ثروتمنــدان  از  ابرقویــی  بــه ســید حســین  متعلــق 
بــوده اســت. ایــن خانــه در بافــت قدیــم واقــع شــده و از نظــر 
معمــاری و به کارگیــری عناصــر معمــاری ســنتی ایــران در 

خــور توجــه اســت.
کــه بــه مــوزه  خانــه صولــت اثــر تاریخــی دیگــر ابرکــوه اســت 

کاربــری داده اســت. مردم شناســی شــهر تغییــر 
در  و  تفــت  شــهر  6کیلومتــری  فاصلــه  در  تامهــر  چشــمه 
کنــار راه آســفالته یــزد- شــیراز واقــع شــده و مــورد توجــه 
تــا  بهــار  اوایــل  از  چشــمه  ایــن  دارد.  قــرار  گردشــگران 
اواخــر تابســتان آب نســبتا خوبــی دارد و بــا شــروع فصــل 
ســال ها  از  بعضــی  در  یــا  شــده  کــم  آن  آب دهــی  پاییــز 
خشــک می شــود؛ بــه همیــن دلیــل ایــن چشــمه را تامهــر 

نــد. نامیده ا
رفیــع  قلعــه   یــزد،  شــهر  کوهســتانی  قلعــه   مهم تریــن 
محکــم و باعظمــت »شــواز« اســت. ایــن قلعــه مســکونی 
 بــا مســاحت پنــج هــزار متــر مربــع، در ارتفــاع صــد متــری 
آن  اطــراف  در  و  شــده  بنــا  ســنگی  صخره هــای  فــراز  بــر 
دارد.  وجــود  تنــد  شــیب  بــا  کریزهایــی  خا و  پرتگاه هــا 
دیوارهــای اصلــی بنــا از بیــرون ســنگ و از داخــل، خشــت 
مغــازه در دل ســنگ  قلعــه چنــد  داخــل  در  اســت.  خــام 
کرمــان  کــه شــباهت بســیار بــه مغازه هــای میمنــد  کنده انــد 

دارد. مازنــدران  الریجــان  و 

گشت و گذار

کتاب »درآمدی بر  انتشار 
جامعه شناسی دین در ایران«  

ایــران«،  در  دیــن  جامعه شناســی  بــر  »درآمــدی  کتــاب   
تألیــف »علــی ربانــی خوراســگانی«، عضــو هیئــت  علمــی 
دانشــگاه اصفهــان از ســوی پژوهشــکده مطالعــات اســامی 
ــر جامعه شناســی  کتــاب »درآمــدی ب اصفهــان منتشــر شــد. 
دیــن در ایــران« دربــاره مطالعــه جامعه شناســی وضعیــت 
مبلغــان روحانــی بــر اســاس پژوهشــی در اصفهــان اســت 
موضــوع  در  منظــم  و  مســتمر  کوششــی  کتــاب،  ایــن  و 

اســت.  ایــران  در  دینــی  تبلیــغ  جامعه شناســی 
کتــاب »درآمــدی بــر جامعه شناســی  گــزارش،  براســاس ایــن 
دیــن در ایــران« بــا ۳6۰ صفحــه در قطــع رقعــی بــه قیمــت 
اختیــار  در  و  کتــاب عرضــه شــده  بــازار  بــه  تومــان   ۱۷۰۰۰

گرفتــه اســت. عاقه منــدان قــرار 

آغاز ثبت نام مسابقات مداحی 
در یزد

ثبت نــام  آغــاز  از  یــزد  اســتان  مداحــان  کانــون  رییــس 
گروه هــای ســنی مختلــف در ســطح  مســابقات مداحــی در 
کانــون  رییــس  آبیــاری،  اســتان خبــر داد. محمدحســین 
ــژه  ــرد: مســابقات مداحــی وی ک ــزد اظهــار  مداحــان اســتان ی
ســنین ۷ تــا ۱8 ســال در ســطح اســتان برگــزار می شــود. وی 
ادامــه داد: ایــن مســابقات در ســه دوره مقطــع ســنی ۷ تــا ۱۰ 
ســال، ۱۰ تــا ۱۴ ســال، ۱۴ تــا ۱8 ســال برگــزار خواهــد شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه ثبت نــام ایــن مســابقات از اول   آبیــاری ب
اردیبهشــت ماه آغــاز شــده و تــا آخــر ایــن مــاه ادامــه دارد، 
گفــت: در خردادمــاه کاس توجیهــی و آموزشــی بــرای نحــوه 
برگــزاری مســابقات برگــزار خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه شــروع مســابقات در تیرمــاه خواهــد بــود، تصریــح 
کانــون مداحــان اســتان و  کــرد: ایــن مســابقات بــا همــکاری 

شــعرای آیینــی اســتان برگــزار می شــود.

فراخوان مقاله فصلنامه قرآنی
ــرآن و حدیــث«  ــوم ق کتــاب عل »فصلنامــه تخصصــی نقــد 
کــرد. فصلنامــه تخصصــی  فراخــوان مقالــه خــود را منتشــر 
کتــاب در حــوزه علــوم قــرآن و حدیــث، آمــاده دریافــت  نقــد 
حــوزه  ایــن  در  پژوهشــگران  انتقــادی  مقــاالت  نشــر  و 
ــه رصــد، وضعیت شناســی و نقــد  اســت. ایــن فصلنامــه، ب
آثــار تألیفــی، ترجمــه ای در حــوزه علــوم قــرآن و حدیــث 

می پــردازد. 
و  حجت االســام  نشــریه  ایــن  ســردبیر  اســت  گفتنــی 
المســلمین مهــدوی راد، اســتاد حــوزه و دانشــگاه اســت. 
کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه  عاقه منــدان بــرای 

کننــد. ســایت ایــن فصلنامــه مراجعــه 

اخبار کوتاه 

کــه هــر    شــیخ  بهایــی نامــی اســت 
کیمیای وطن 

  سیمین دخت گودرزی
مســافری در اصفهــان، آن را بیش از 
بــزرگ  دانشــمندی  و  عالــم  را  او  می شــنود.  بــار  ۱۰هــا 
در  آنچــه  می زیســت.  صفــوی  عهــد  در  کــه  می شناســند 
معمــاری بــه او نســبت داده شــده،  جلــوه ای از شــکوه دانــش 
ــه  ــباهت ب ــه بی ش ک ــکوهی  ــاند. ش خ می کش ــه ر ــن را ب ــن ف ای
کــه  داســتان های افســانه ای نیســت. در آن ســال های دور 
کــم و بیــش توانســته بــود مرزهــای  شــاه طهماســب صفــوی 
کنــد  ایــران را از هجــوم ســلطان ســلیمان عثمانــی محافظــت 
از جبــل عامــل  بــه همــراه خانــواده اش   نوجوانــی ۱۳ســاله 
ــا بــه دور از آزارهــای  یکــی از نواحــی شــام، راهــی ایــران شــد ت
کــه نســبت بــه شــیعیان روا می داشــت، در  دولــت عثمانــی 
کن شــود. ایــن نوجــوان مهاجــر، بهاءالدیــن  محلــی امــن ســا
کــه بعدهــا یکــی از  محمــد بــن حســین عاملــی نــام داشــت 
دانشــمندان نامــدار قــرن دهــم و یازدهــم هجــری و مشــهور 
کــه در زمــان  بــه شــیخ بهایــی شــد. آن هــا در شــهر قزویــن 
گزیدنــد و بهاءالدیــن  صفویــان رونــق زیــادی داشــت، ســکنی 
ــهید  ــته ش گردان برجس ــا ــود از ش ــه خ ک ــدرش  گردی پ ــا ــه ش ب
کــه  ثانــی بــود و دیگــر دانشــمندان آن دوره مشــغول شــد. وی 
زبــان مــادری اش عربــی بــود، زبــان فارســی را نیــز بــه خوبــی 
ــان و  ــم و عرف ــه ای از عل ــه درج ــرزمین ب ــن س ــت و در ای آموخ
کــه در ۴۳ســالگی شــیخ االســام شــد. در پــی  پارســایی رســید 
انتقــال پایتخــت از قزویــن بــه اصفهــان، تــا پایــان عمــرش 

منصــب شــیخ االســامی پایتخــت صفــوی و ســپس شــیخ 
االســامی کشــور را در دربــار شــاه عبــاس اول صفــوی بــر عهــده 

داشت.
   سفرها

قمــری   ۱۰۰8 تــا   99۴ ســال های  فاصلــه  در  بهایــی  شــیخ 
کــه ایــن ســفرها  ج از قلمــرو صفویــه داشــت  ســفرهایی بــه خــار
بیشــتر بــه قصــد دانش انــدوزی، زیــارت و ســیاحت صــورت 
می گرفــت؛ امــا از آنجــا کــه شــیخ ارتبــاط نزدیکی با شــاه و دربار 
داشــت، بــه اعتقــاد بســیاری از مورخــان بعضــی از ایــن ســفرها 
جنبــه سیاســی داشــته و او بــه عنــوان ســفیر ایــران راهــی 
کــه در علــوم مختلــف  کشــورهای دیگــر می شــده اســت. او 
چــون فلســفه، منطــق، هیئــت، ریاضیــات و همچنیــن علــوم 
کــه هــر  ــرد  ک ــادی را تربیــت  گردان زی ــود، شــا دینــی متبحــر ب
کــدام در علــوم یادشــده، صاحب نــام شــدند. در ایــن میــان 
گردان شــاخص او، یعنــی صدرالدیــن  می تــوان بــه یکــی از شــا

کــرد. ابراهیــم شــیرازی معــروف بــه ماصــدرا اشــاره 
   تألیفات

تألیفــات شــیخ بهایــی هــم از نظــر تعــداد و هــم بــه لحــاظ 
گونــی موضوعــات، جالــب توجــه هســتند. حــدود 88  گونا

کــه بخشــی از آن هــا  کتــاب و رســاله از او بــه جــای مانــده 
ــکول  کش ــاب  کت ــت.  ــات اس ــوزه ادبی ــر او در ح ــم و نث ــار نظ آث
کــه  اثــر مشــهوری اســت شــامل یــک مجموعــه از شــعر و نثــر 
از  او  گــردآوری  نیــز  از خــود شــیخ بهایــی و بعضــی  بعضــی 
کتاب هــای مــورد عاقــه اش بوده انــد. مطالــب  دیوان هــا و 
کــه بیــش از ســایر تألیفــات شــیخ خواهــان  کشــکول  کتــاب 
بــه دنبــال هــم  بــی هیــچ نظــم خاصــی  و خواننــده دارد، 
همــدم  کشــکول  کــه  می دهــد  نشــان  امــر  ایــن  و  آمده انــد 
خلــوت و احســاس او بــوده اســت. ســروده های بهایــی بــه 

زبــان فارســی شــامل مثنویــات، غزلیــات و رباعیــات اســت 
کــه در غــزل شــیوه فخرالدیــن عراقــی و حافــظ، در رباعــی 
ســبک ابوســعید ابوالخیــر و خواجــه عبــداهلل انصــاری و در 
 مثنــوی شــیوه موالنــا را دنبــال می کــرد. تمایــل زیــاد او بــه زهــد 
کامــا مشــهود نوشــته هایش  و  اشــعار  از  و عرفــان   تصــوف 

 است. 
  معماری و نجوم

داشــت  زیــادی  مهــارت  نیــز  معمــاری  و  ریاضــی  در  شــیخ 
و  اصفهــان  محله هــای  بــرای  زاینــده رود  آب  تقســیم  و 
اقدامــات و خدمــات عمرانــی  از جملــه  روســتاهای مجــاور 
کار محاســبات دقیقــی انجــام داده  اوســت. وی بــرای ایــن 
ــا  ــق ب ــه و مطاب کامــا عادالن ــادی  ــا حــق آب هــر ده و آب ــود ت ب

میــزان نیــاز هــر منطقــه بــه درســتی رعایــت شــود.
 معمــاری مســجد امــام، مهندســی حصــار نجــف و ســاخت 
گلخــن گرمابهــی کــه بــا یــک شــمع گرمــای آب حمــام را تامین 
نســبت  بــه شــیخ  کــه  اســت  اقداماتــی  از  می کــرد، همگــی 

می دهنــد. 
او در علــم ستاره شناســی نیــز خدمــات زیــادی ارایــه کــرده و بــه 
همیــن دلیــل، بــه پــاس ایــن خدمــات، ســال 2۰۰9 میــادی 
از ســوی یونســکو بــه نــام او نامگــذاری شــد. ســرانجام شــیخ 
بهایــی در ســال ۱۰۰۰ قمــری در شــهر اصفهــان درگذشــت و 
ــرده و در جــوار  ــه مشــهد ب ــر وصیــت خــودش پیکــر او را ب بناب

ک ســپردند. آرامــگاه امــام رضــا)ع( بــه خــا

نگاهی به زندگی دانشمند بزرگ عهد صفوی

شیخ بهایی، دانشمند معمار

بــا امضــای تفاهم نامــه ای میــان دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر و 
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات، بازســازی عتبــات عالیــات در 
کاظمیــن و  کربــای معلــی،  شــهرهای مقــدس نجــف اشــرف، 
گــذار شــد. توافق نامــه  کبیــر وا ســامرا بــه دانشــگاه صنعتــی امیــر 
بازســازی  ســتاد  و  کبیــر  امیــر  صنعتــی  دانشــگاه  همــکاری 

عتبــات عالیــات بــه منظــور ارایــه خدمــات فنــی 
و مهندســی در قالــب طراحــی، نظــارت عالیــه 
و مشــاوره در خصــوص پروژه هــای ایــن ســتاد 
ایــن  اســاس  بــر  شــد.  امضــا  عــراق  کشــور  در 
کــه بــه امضــای مهنــدس حســن  توافق نامــه 
پــارک، رییــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات 
و دکتــر ســید احمــد معتمــدی، رییــس دانشــگاه 

کبیــر رســید، ارایــه خدمــات فنــی و مهندســی  صنعتــی امیــر 
در قالــب طراحــی، نظــارت عالیــه، مشــاوره و ارایــه خدمــات 
ســتاد  پروژه هــای  درخصــوص  کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی 
بازســازی عتبــات عالیــات در شــهرهای مقــدس نجــف اشــرف 
ــر  ــی امی ــگاه صنعت ــه دانش ــامرا ب ــن و س کاظمی ــی،  ــای معل کرب
ــی  ــی و تخصص ــای آموزش کارگاه ه ــزاری  ــد. برگ ــذار ش گ ــر وا کبی

عتبــات  ح هــای  طر و  پروژه هــا  در  شــاغل  نیروهــای  بــرای 
مختلــف  مقاطــع  در  آموزشــی  برنامه هــای  ارایــه  عالیــات،  
بــر  از ســوی ســتاد  بــرای نیروهــای معرفــی شــده  تحصیلــی 
کبیــر و  اســاس ضوابــط و معیارهــای دانشــگاه صنعتــی امیــر 
انجــام مطالعــات امکان ســنجی، طراحــی، نظــارت، همــکاری 
و  صنعتــی  عمرانــی،  ح هــای  طر اجــرای  در 
عالیــات  عتبــات  مدنظــر  زیســت محیطی 
 نظیــر احــداث ابنیــه زیارتــی و غیرزیارتــی، خــط 
صنایــع  بیمارســتان،  فــرودگاه،  آهــن،  راه 
ح هــای مشــابه  نســاجی، صنایــع بازیافــت و طر
کــه از طــرف دانشــگاه  از جملــه خدماتــی اســت 
کبیــر در قالــب ایــن توافق نامــه  صنعتــی امیــر 
ارایــه خواهــد شــد. بــر مبنــای ایــن توافــق همچنیــن امــکان 
کارگاهــی  و  آزمایشــگاهی  کتابخانــه،  امکانــات  از  اســتفاده 
خواهــد  فراهــم  دانشــگاه  تحقیقاتــی  کــز  مرا و  دانشــکده ها 
کبیــر بــرای  کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه صنعتــی امیــر  شــد و 
بــه  مربــوط  مســتندات  مقــاالت،  ح هــا،  طر مجموعــه  ارایــه 
فعالیت هــای ســتاد بازســازی عتبــات آمادگــی خواهــد داشــت.

نهــج  الباغــه  گفــت:  اصفهــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ــه  ک امــام علــی)ع( در حقیقــت تفســیری از قــرآن اســت 
ــه نوعــی آن  ــی را تفســیر می کنــد و ب همــان معــارف قرآن
ــلمین  ــام و المس ــته اند. حجت االس ــرآن دانس ــرادر ق را ب
در  اصفهــان  موقــت  امام جمعــه  رهبــر،  محمدتقــی 

کــرد: از دیــدگاه  گفت وگــو بــا ایکنــا اظهــار 
کتــاب شــفابخش  قــرآن،  امــام علــی)ع( 
معــارف  هدایــت،  نــور،  منبــع  و  آســمانی 
رفــع مشــکات اخاقــی  شــفای دردهــا و 
جامعــه و زندگــی فــردی اســت. وی افــزود: 
نهــج  الباغــه امــام علــی)ع( در حقیقــت 
کــه همــان معــارف  تفســیری از قــرآن اســت 

قرآنــی را تفســیر می کنــد و بــه نوعــی آن را بــرادر قــرآن 
کــرد:  دانســته اند. امــام جمعــه موقــت اصفهــان بیــان 
جامعــه امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری بــرای نهادینــه 
زندگــی  بــه  دادن  ســامان  مقاومتــی،  اقتصــاد  کــردن 
کتــاب یعنــی  معیشــت، اقتصــاد و سیاســت بــه ایــن دو 

کــرد:  قــرآن و نهــج الباغــه نیــاز دارد. رهبــر خاطرنشــان 
گــر مــا بــا فرهنــگ امیرالمومنیــن)ع( آشــنا شــویم، بــا  ا
فرهنــگ قــرآن بیشــتر آشــنا خواهیــم شــد و بــر همیــن 
کــرد تــا  اســاس در دانشــگاه ها و مــدارس بایــد تــاش 
رابطــه و شــناخت جوانــان بــه نهــج  الباغه بیشــتر شــود. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت اصفه ــه موق امام جمع
افزایــش طــاق و اختاف هــای خانوادگــی 
در جامعــه گفــت: علــت این مســئله فاصله 
گرفتــن از قــرآن، نهــج  الباغــه و ســیره اهــل 
بیــت)ع( اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد 
بگیریــم  انــس  نهــج  الباغــه  و  قــرآن  بــا 
پیــش  در  بایــد  را  راهــی  چــه  ببینیــم  تــا 
گرفــت. وی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد از ســیره، روش و 
ســبک زندگــی امــام علــی)ع( درس بیاموزیــم، ادامــه 
داد: نخبــگان، علمــا، دانشــمندان و دانشــگاه ها بایــد 
 فرهنــگ و ســیره اهــل بیــت)ع( را بــرای جامعــه تبییــن

 کنند.

7معارف و گردشگری یکشنبـــــه  5 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 137بازسازی عتبات عالیات به .... ســـــال دوم       ݡسݒ

نهج  البالغه تفسیری از قرآن است گذار شد کبیر وا بازسازی عتبات عالیات به دانشگاه امیر 

ابالغ رای 
فوق  وقت  در   94/07/29 یخ  تار به    94/08/30 یخ  تار به   1405 ونده:  پر شماره 
امضاء  تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   14 شعبه  جلسه  العاده 
ونده کالسه 94-992 تحت نظر است قاضی شورا  کننده ذیل تشکیل است و پر
ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد.  با توجه به محتویات پر
یمی اصفهان، خ فیض، کوی باغ نگار، بن بست اول  خوانده:  خواهان: محسن کر
به  چک  از  بخشی  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  یکوند  میردر یم  کر
ینه های دادرسی  یال و هز زی به مبلغ 20/000/000 ر شماره 574781 بانک کشاور
آقای  دعوی  خصوص  در  شورا   قاضی  رای  تادیه  تاخیر  خسارت  و  آگهی  نشر  و 
ملک  زند  فر یکوند  میردر یم  کر آقای  طرفیت  به  علی  محمد  زند  فر یمی  کر محسن 
به  چک  فقره  یک  موجب  یال  ر  20/000/000 میزان  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  نیاز 
زی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت  شماره  574781 عهده بانک کشاور
توجه  عدم  تجاری/اصل  اسناد  دن  بو یدی  تجر اصل  به  عنایت  با  تادیه  تاخیر 
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 دادرسی 
ده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء  حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننمو
از هر  وحه مصون  ده و دعوی مطر ارائه ننمو از انحاء قانونی  د به نحوی  ذمه خو
گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی مانده اند 
ذینفع  احراز  و  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  به  عنایت  با  و  فوق  مراتب  بنابر  فلذا 
وحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه  دن خواهان در دعوی مطر بو
شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و 
آثار حاکم بر امضای ذیل سند  و  صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
د/ اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری فوق  و در حین حال نظر به اینکه وجو
لت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان  االشعار در ید خواهان دال
یه مشورتی  مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجهًا به نظر
 1257 مواد  و   1387/4/18 مصوب  اختالف  حل  شوراهای  محترم  اعضای 
-211-210-286-249 مواد  و  مدنی  قانون   1224-1321-1286-1284-1258-

آ د م و ماده واحده  214 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق 
صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره  یه  استفسار قانون 
مطالبه  قابل  خسارت  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجتمع  مصوب  چک 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  خوانده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ر
دادرسی  های  ینه  )هز دادرسی  خسارات  بابت  یال  ر هزار  پنج  و  شصت  و  یکصد 
دی دادخواست و اوراق  و یال و ور ینه نشر آگهی مبلغ یکصد و بیست هزار ر و هز
تادیه/  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادخواست  به  منضمات  تصدیق  دادخواست 
رسید 91/2/20  یخ های سر وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری مستند دعوی از تار
بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه  تا زمان وصول 
د در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  و تعیین می شو
و  شورا  همین  در  علیه  محکوم  ناحیه  از  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست 
یخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در  وز از تار سپس ظرف مدت بیست ر

محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 2096/ م الف

ابالغ رای 
یخ 94/12/5  مرجع رسیدگی  ونده: 94-464 شماره دادنامه 1120 به تار کالسه پر
کننده: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: محسن خیرخواه ـ بلوار 
قاسمی  حبیب   : خوانده  شکوه  آلومینیوم  ـ  بیستون  رستوران  وی  وبر ر ـ  ز  کشاور
ونده به این شعبه و ثبت آن به  مجهول المکان  خواسته: گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم  یفات قانونی و اخذ نظر کالسه فوق و طی تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید. رسیدگی را اعالم و به شرح ز
رای قاضی شورا در خصوص دعوی محسن خیرخواه به طرفیت حبیب قاسمی 
یال )هفتصد و پنجاه هزار تومان( وجه چک شماره  به خواسته مطالبه 7/500/000 ر
520995 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک  پر
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
و  نداشته  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  ابالغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
ده لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده  د ابراز و ارائه ننمو دعوای خواهان از خو
و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  به  مستند  و  رسد  می  نظر  به  ثابت  اول  ردیف 
خوانده  محکومیت  به  حکم   ، مدنی  دادرسی  آیین  قانون   519 ـ   515 ـ   522 ـ   198
یال )هفتصد و پنجاه هزار تومان( وجه بابت اصل  به پرداخت مبلغ 7/500/000 ر
از  تادیه  ینه دادرسی و خسارات تاخیر  یال هز ر  280/000 خواسته و همچنین مبلغ 
رسید چک موصوف )94/4/25( تا اجرای حکم در حق خواهان، طبق  یخ سر تار
اینکه  به  توجه  با  دوم  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  مرکزی  بانک  شاخص  ین  آخر
ر قانونی نسبت به گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی اقدام  خواهان در مهلت مقر
ده، مستندًا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 288-286-249- ننمو
بی  بر  حکم  مورخ 74/2/12   597 شماره  ویه  ر رای وحدت  و  قانون تجارت   289
حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی، ظرف  ر
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  دیگری  وز  ر  20 مدت 

می باشد.
قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان   2058/ م الف

ابالغ رای 
یخ  تار به   857 دادنامه  شماره   805-94 ونده:  پر کالسه    94/10/7 یخ:  تار
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   24 شعبه  رسیدگی  مرجع    94/10/14
علی رضایی نشانی اصفهان، خ شیخ طوسی، خ حکیم اسدی، بن بست شهید 
با عنایت  المکان   صدوقی پ 122 خوانده: حسین پوردرخشان نشانی: مجهول 
به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر و  ونده  پر محتویات  به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا دعوی علی رضایی 
چک  وجه  یال  ر  32/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  پوردرخشان   حسین  بطرفیت 
شماره 017/623122 عهده بانک انصار 1912 لردگان به انضمام مطلق خسارات 
پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی 
و استحقاق  بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده  از سوی  صادره 
قانونی در  ابالغ  به  توجه  با  اینکه خوانده  و  دارد  در مطالبه وجه خواسته  خواهان 
ده بر  جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننمو
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 32/000/000 
ینه دادرسی و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته چهارصد و سی و پنج هزار ر ر
یخ وصول که محاسبه آن بر  رسید تا تار یخ سر همچنین خسارت تاخیر تادیه از تار
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
از  وز پس  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 ر

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
ری     2054/ م الف قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان ـ حسین گاز

دادنامه
ونده: 142/94 شماره دادنامه: 523  94/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه 16  کالسه پر
شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: محسن خیرخواه  نشانی اصفهان ـ بلوار 

وی رستوران بیستونـ  آلومینیوم شکوه  خوانده: حمیده صفر علی  وبر زیـ  ر کشاور
یال بابت یک فقره  نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 1/000/000 ر
چک به شماره 002/974030 عهده بانک صادرات به انضمام کلیه خسارات وارده 
ونده  با عنایت به محتویات پر ینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  از هز اعم 
به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  یه  نظر و 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا دعوی  محسن خیرخواه  بطرفیت حمیده 
 002/974030 شماره  چک  وجه  یال  ر  1/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  صفرعلی 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی ـ با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
ده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد  الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننمو
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
 250/000 یال بابت اصل خواسته  1/000/000 ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
تا  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر
یخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده  تار
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. و ظرف مهلت 20 ر
قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان      2078/ م الف

دادنامه
یخ 95/1/22 مرجع رسیدگی:  ونده: 941271  شماره دادنامه: 73 به تار کالسه پر
خ  اصفهان،  نشانی  کرمی  بهزاد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه 
ل کرمی  خوانده: محمد حسین غفاری  نشانی  کاوه، بلوار پرستار، پالک 30 ، منز
یال بابت 1 فقره چک عهده بانک  مجهول المکان  خواسته: تقاضای ده میلیون ر
اعضای  مشورتی  یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  سپه 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست بهزاد 
یال وجه  کرمی به طرفیت محمد حسین غفاری بخواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ر
یک فقره چک به شماره های 009000 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده/خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
را  از اشتغال ذمه خوانده/ خواندگان به خواهان  ابرازی نیز حکایت  و مستندات 
حکایت می¬کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 
522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت حکم به محکومیت 
و  به عنوان اصل خواسته  یال  ر میلیون  مبلغ ده  پرداخت  به  خوانده/ خواندگان 
و  تاخیر  به پرداخت خسارات  به عنوان خسارت دادرسی  یال  ر  455/000 پرداخت 
یخ 94/10/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک  تادیه از تار
وز  مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
د. و سپس ظرف مدت بیست  پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بو

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. ر
یم هاشمی   2088/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

دادنامه
مرجع   94/10/20 یخ  تار به   1020 دادنامه:  شماره    721-94 ونده:  پر کالسه 
قرض  صندوق  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هجدهم  شعبه  رسیدگی: 
طوسی  شیخ  خ  وین،  پر خ   ، له  ال میدان  اصفهان،  نشانی:  انصارالمهدی  الحسنه 
یت عاملی محمد علی عباسیان وکیل: محمد  وی مسجد قبا، با مدیر وبر بی، ر غر

وی دادگستری، ساختمان دیبا   وبر اسماعیلی به نشانی: اصفهان، خ نیکبخت، ر
زمندگان،  خوانده: سامره یزدخواستی نشانی اصفهان، خانه اصفهان، ابتدای ر
جنب مدرسه فاخر، پالک 72، ش 563 خواسته: مطالبه   گردشکار: با عنایت به 
یه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم  و اخذ نظر ونده  پر محتویات 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست قرض الحسنه انصارالمهدی با وکالت 
محمد اسماعیلی به طرفیت سامره یزدخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 
یخ 94/6/16 عهده بانک سپه  یال وجه یک فقره چک به شماره 622263 به تار ر
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان اصل 
وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال   350/000 پرداخت  و  خواسته 
رسید چک 94/6/16 لغایت زمان  به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر

د. خواهد بو
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف اصفهان    2049/ م الف

ابالغ رای
ونده: 698/94  شماره دادنامه: 1064 به تاریخ 92/12/15  مرجع رسیدگی:  کالسه پر
شعبه بیست و ششم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: قدرت اله مهماندار فخر 
راه اول سمت راست،  زند علی اصغر نشانی: خ سجاد، خ قائم، بعد از چهار د فر داو
زند رحیم نشانی  صندوق قرض الحسنه محبان المهدی خوانده: عباس سلیمانی فر
المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت 4/000/000 ریال بابت یک  مجهول 
فقره چک به شماره 847977 به تاریخ 93/11/22 بانک سپه   گردشکار: با عنایت 
ونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم  به محتویات پر
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: 
عباس  طرفیت  به  مهماندار  اله  قدرت  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  چهارمیلیون  مبلغ  مطالبه  بخواسته  سلیمانی 
847977 به تاریخ 93/11/22 عهده بانک سپه شعبه چهار راه وفایی به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خواندگان  خوانده/  اینکه  و  دعوی  مستندات 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده 
به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
رسید لغایت زمان  و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
در  نظرخواهی  تجدید  قابل  وز  ر بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  از  پس  و  د  بو خواهد 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان   2048/ م الف



آیاپنیرخنگیمیآورد؟
ــه  ــده صبحان ــی در وع ــواد غذای ــن م ــی از مقوی تری ــر یک پنی
کنــد شــدن  کــه شــایعات زیــادی دربــاره اســتفاده آن و  اســت 
ذهــن در میــان مــردم رواج دارد؛ بهتــر اســت خــواص و ارزش 

غذایــی آن را از نظــر متخصصــان تغذیــه بایــد بدانیــد.
کیمیــای وطــن، صبــح بــا صبحانــه معنــی پیــدا  گــزارش  بــه 
می کنــد و صبحانــه بــا یــک مــاده ســفیدرنگ بــه نــام پنیــر. 
پنیــر از خانــواده  لبنیــات بــه حســاب می آیــد و در سراســر 
کــه  دارد  وجــود  پنیــر  انــواع  از  زیــادی  بســیار  تعــداد  دنیــا 
پنیرهــای مــورد اســتفاده در ایــران بــه چنــد نــوع پنیــر ماننــد 
 پنیــر لیقــوان، پنیــر موتــزارال، پنیــر فتــا یــا دانمارکــی ختــم 

می شود.
بهتــر اســت بــرای خــوردن پنیــر و اســتفاده از آن از باورکــردن 
ســخنان  بــه  و  بکشــید  دســت  رایــج  شــایعات  بعضــی 
متخصــص تغذیــه دربــاره آن گــوش دهیــد؛ برخــی معتقدنــد 
موجــب  و  می کنــد  خنــگ  را  افــراد  بســیار  پنیــر  خــوردن 
گفتــه درســت   کــم شــدن و زوال عقــل می شــود؛ آیــا ایــن 

است؟
گفــت: همــان  ــه  دکتــر خدیجــه رحمانــی، متخصــص تغذی
کــه همگــی شــما می دانیــد پنیــر غــذای پروتئیــن دار  طــور 
فســفر و  کلســیم  پروتئین هــای  از  خوبــی  منبــع  و   کامــل 

است.
گــروه لبنیــات اســت  وی ادامــه داد: پنیــر مــاده ای مغــذی از 
کــه حتمــا روزانه باید دانشــجویان و د انش آمــوزان در برنامه 
غذایــی خــود حداقــل ســه واحــد بگنجاننــد؛ بــه گونــه ای که 
یــک واحــد پنیــر )بــه انــدازه قوطــی کبریــت(، یــک واحد شــیر 

)یــک لیــوان( و یــک واحد ماســت)3/4لیوان( باشــد.
یکــی از خصوصیــات دیگــر پنیــر زودهضم و دیرجــذب بودن 
کــه ســبب شــده در برنامــه غذایــی صبحانــه مــورد  آن اســت 
گفتــه نمانــد هنــگام شــب هــم بــه  توجــه قــرار بگیــرد؛ البتــه نا

بســیار حایــز اهمیــت اســت.
باعــث  پنیــر  کــه  معتقدنــد  افــراد  از  بســیاری  گفــت:  وی 
حــاوی  پنیــر  کــه  صورتــی  در  می شــود؛  هــوش  کاهــش 
کــه ایــن مــاده می توانــد  مــاده ای بــه نــام تیرامیــن اســت 
ــش  کاه ــود و  ــز وارد آن ش ــی مغ ــد خون ــور از س ــورت عب در ص
عملکــرد ذهنــی فــرد را در پــی داشــته باشــد؛  البتــه ایــن مــاده 
توســط یــک نــوع آنزیــم موجــود در بــدن انســان می توانــد 
فعــال  حــد مشــخصی  تــا  آنزیــم  ایــن  ولــی  شــود؛   تجزیــه 
بایــد  آنزیــم،  ایــن  بیشــتر  فعالیــت  بــرای  اســت. 
بــا  کار  ایــن  و  کــرد  زیــاد  بــدن  در  را  مــس  میــزان 
اســت مــس  مقــداری  حــاوی  کــه  گــردو   خــوردن 
گــر چنــد بــار پنیــر خالــی خوردیــد  اتفــاق می افتــد؛ بنابرایــن ا

نگران نشوید.
گــر میــزان  کلســیم و فســفر را دارد؛ ولــی ا پنیــر هــر دو مــاده 
کلســیم زیــاد باشــد، تعــادل بــه هــم می خــورد و مقدار کلســیم 
کــه  گــردو  از فســفر بیشــتر می شــود؛ بــه ایــن دلیــل بــا مصــرف 
تــا حــدوی حــاوی فســفر اســت، ایــن تعــادل را بــه حالــت اول 

گردانیــد. بــاز 
  ارزش غذایی پنیر

گــرم شــیر، حــدود  هــر 283  از  کــه  بدانیــد  اســت  -کافــی 
می آیــد. دســت  بــه  پنیــر  56گــرم 

-پنیــر، منبــع غنــی ای از پروتئیــن، چربــی، کلســیم، فســفر و 
ویتامین هــای D و A اســت و نســبت بــه شــیر، مــاده غذایــی 
از دســت  دلیــل  بــه  امــا  بــه حســاب می آیــد؛  فشــرده تری 

کامــل نیســت. ــدازه شــیر،  ــه ان کربوهیدرات هــا ب دادن 
-پنیــر نــرم در مقایســه بــا پنیــر ســفت، درصــد باالتــری از آب 
را در بافــت خــود نگــه مــی دارد و بــه صــورت طبیعــی، درصــد 

پاییــن تــری از مــواد مغــذی دارد.
کیلوکالــری انــرژی  گــرم از یــک پنیــر معمولــی، 30   -در 100 
گــرم چربــی و 380  گــرم پروتئیــن، 23  گــرم نمــک، 19   10

کلســیم وجــود دارد. گــرم  میلــی 
کــه آب پنیــر  کارشناســان علــم تغذیــه معتقدنــد  -بعضــی 
می توانــد جایگزیــن شــیر شــود؛ چــون عــاوه بــر اینکــه تــا 2 
کــه قــادر بــه هضــم  کســانی  مــاه مانــدگاری دارد، در بــدن 
ــاس  ــیر احس ــوردن ش ــا خ ــه ب ک ــا  ــتند )آن ه ــیر نیس ــوز ش کت ال
ایجــاد حساســیت  هــم،  دارنــد(  شــکم  در  درد  و   نفــخ 

 نمی کند.

دانستنیها

پنجمصدوماتوبوسواژگونشده
دانشآموزانشهركردی

بستریهستند
وبختیــاری  چهارمحــال  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
شــده  واژگــون  اتوبــوس  مصدومــان  از  نفــر  پنــج  گفــت: 
هســتند.  بســتری  بیمارســتان  در  حیدریــه  تربــت  در 
افــزود:  ایرنــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  امیــدی  بهــروز 
مســئوالن  از  نفــر  دو  و  دانش آمــوز  ســه  تعــداد  ایــن  از 
خــوب نفــر  پنــج  هــر  عمومــی  حــال  کــه  هســتند   اردو 

 است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن حادثــه رانندگــی 43 نفــر 
از دانــش آمــوزان و مســئوالن اردو مصــدوم شــدند، افــزود: 
از صبــح امــروز در پروازهــای مختلــف براســاس ظرفیــت 
هواپیمــا دانش آمــوزان بــه فــرودگاه اســتان اصفهــان در 

ــتند. ــال هس ــال انتق ح
امیــدی از انتقــال ایــن دانش آمــوزان از فــرودگاه اســتان 
اصفهــان بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد و 
گفــت: در ایــن حادثــه رانندگــی، دو نفــر از دانــش آمــوزان 
بــه نــام »ســارا امیــدی« و »نســرین علــوی« جــان خــود را از 

دســت دادنــد.
آمــوزان  دانــش  حامــل  ،اتوبــوس  ایرنــا  گــزارش  بــه 
هنــگام  پنجشــنبه  عصــر  شــهرکرد  کوثــر  هنرســتان 
ارتباطــی  محــور  در  مقــدس،  مشــهد  اردوی  از  بازگشــت 
تربــت حیدریــه - زاوه در جنــوب غــرب اســتان خراســان 
از  تــن  دو  حادثــه  ایــن  در  کــه  شــد  واژگــون  رضــوی 
دیگــر مصــدوم  نفــر  و 43  باختنــد  جــان  آمــوزان   دانــش 

شدند.
 150 در  حیدریــه  تربــت  نفــری  هــزار   250 شهرســتان 

اســت. واقــع  مشــهد  غربــی  جنــوب  کیلومتــری 

دستهایآلودهبهخون
كارتونخوابدرمرگ3كودک 3

کیــد  تا بــا  تهــران  اسامی شــهر  شــورای  عضــو  دانشــور 
کوچولــو  ســتایش   قتــل  ماجــرای  از  قبــل  اینکــه  بــر 
در  8ســاله  پســر  قتــل  بــر  مبنــی  گزارش هایــی  شــاهد 
کارتن خــواب  یــک  اســامی  توســط  وحــدت  خیابــان 
مجــاورت  در  5ســاله  و   4 کــودک  دو  قتــل  همچنیــن  و 
توســط  خراســان  میــدان  حوالــی  در  کوثــر  پــارک 
خصــوص  در  والدیــن  افــزود:  بوده ایــم  کارتن خواب هــا 
کافــی ندارنــد؛  کــودکان خــود اطاعــات  تنهــا فرســتادن 
ــد  ــا می کنن ــا ره ــان تنه ــا را در خیاب ــور آن ه ــن منظ ــه همی ب
گــواری  خ دادن چنیــن اتفاق هــای نا  و ایــن امــر موجــب ر

می شود.
کــودک 8  گفــت: ســه  عضــو شــورای اســامی  شــهر تهــران 
کارتن خواب هــا در خیابان هــای شــهر  4 و 5ســاله توســط 

ــیده اند. ــل رس ــه قت ب
تهــران  اســامی  شــهر  شــورای  عضــو  دانشــور،  فاطمــه 
شــورای  علنــی  جلســه  دومیــن  و  پنجــاه  و  دویســت  در 
کشــور  در  مــددکاران  جایــگاه  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  شــهر 
و  حساســیت  داشــت:  اظهــار  می شــود،  دیــده  کمتــر 
داده می شــود؛  مــددکاران  بــه جایــگاه  کمتــری  اهمیــت 
اســامی  شــهر  شــورای  رییــس  از  منظــور  همیــن  بــه 
مــددکاران  انجمــن  رییــس   تــا  دارم  تقاضــا  تهــران 
 اجتماعــی ایــران را بــرای حضــور در صحــن شــورا دعــوت 

کند.
وی بــه قتــل ســتایش دختــر 6ســاله افغانــی در ورامیــن 
گفــت: ایــن واقعــه خیلــی جامعــه را متاثــر  کــرد و  اشــاره 
گزارشــمان شــاهد چنیــن اتفاقــات پرخطــر  کــرد، امــا مــا در 

تهــران بوده ایــم. کــی در شــهر  و دردنا
بایــد   شــهروندی  آموزش هــای  اینکــه  بابیــان  دانشــور 
کــرد: از  گیــرد، تصریــح  توســط شــهرداری تهــران صــورت 
گاهــی  کــه نســبت بــه آمــوزش و آ شــهرداری تقاضــا دارم 
کودکانشــان اقداماتــی را انجــام  خانواده هــا در خصــوص 

دهــد. 
از  افــزود:  محــات  ســراهای  ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کاهــش  بــرای  می توانیــم  محــات  ســراهای  ظرفیــت 

کنیــد. اســتفاده  جامعــه  در  آســیب 
عضــو شــورای اســامی  شــهر تهــران از 31 عضــو شــورای 
کــرد تــا عملکــرد یک ســاله  اســامی  شــهر تهــران درخواســت 
شــهرداری تهــران در خصــوص موضوعــات آســیب های 
اجتماعــی و اقدامــات انجــام شــده در ایــن زمینــه را ارســال 

کننــد.
کــه در پــارک  کــودک خردســال  گــزارش، دو   بنابــه ایــن 
بــا  و  بودنــد  بــرادر  و  انــد، خواهــر  رســیده  قتــل  بــه  کوثــر 
کارتن خــواب و شیشــه ای شــان زندگــی می کردنــد  مــادر 
 کــه از زمــان جنایــت تلــخ، مــادر نیــز ناپدیــد شــده اســت 
شــرایطی  خاطــر  بــه  مــادر  اســت  بــاور  ایــن  بــر  پلیــس  و 
امــا  اســت؛  کشــته  را  خــودش  بچه هــای  داشــته  کــه 
شناســایی  مادرشــان  و  کــودک  دو  خانــواده  هنــوز 
تعقیــب  تحــت  کارتن خــواب  مــادر  ایــن  و   نشــده 

است.

حوادث یکشــــنـبه  5  اردیبهشت ماه  1395

می شــود،  پیــری  نشــانه های  بــا  مبــارزه  از  صحبــت  وقتــی 
احســاس  می شــوند  باعــث  کــه  معــدودی  روش هــای  جــز  بــه 
در  تغییــرات  بعضــی  باشــیم،  داشــته  بهتــری  ظاهــر  و 
شــوند.  واقــع  مفیــد  بســیار  می تواننــد  نیــز  زندگــی  شــیوه  
شــده  اثبــات  روش هــای  از  لیســتی  مــا  مقالــه،  ایــن  در 

بیــان  را  ضدپیــری  زندگــی  شــیوه  یــک  ایجــاد  بــرای   علمــی 
می کنیم:

  ۸ ساعت خواب
کار را هــم  بــدن بــرای ترمیــم خــودش بــه زمــان نیــاز دارد و ایــن 
انجــام می دهــد. مطالعــات متعــددی نشــان  در هنــگام خــواب 
کافــی منجــر بــه مشــکات شناخته شــده ای  کــه خــواب نا داده انــد 
کــه  شــود  باعــث  می توانــد  کافــی  نا خــواب  همچنیــن  می شــود. 
کــه  افــرادی  می گوینــد  محققــان  شــود.  پیــر  ســریع تر  پوســت، 
کــه  آن هایــی  بــه  نســبت  هســتند،  خــواب  از  محرومیــت  دچــار 
کافــی دارنــد دارای چیــن و چروک هــای بیشــتری هســتند.  خــواب 
کــه خــواب شــبانه خوبــی ندارنــد، بیشــتر در  همچنیــن افــرادی 
معــرض ابتــا بــه هیپرپیگمانتاســیون، پوســت لکــه دار و آویــزان 

هســتند.
از  می تواننــد  دارنــد،  کافــی  خــواب  کــه  آن هایــی  عــاوه  بــه 

آســیب های ناشــی از عوامــل اســترس زای پوســت، از جملــه آســیب 
یابنــد.  بهبــود  ســریع تر  زیســت  محیــط  ســموم  و  خورشــید  نــور 
کــه یــک فــرد هــر شــب بایــد حداقــل  کارشناســان ســامتی می گوینــد 

هفــت ســاعت و نیــم بخوابــد.
  ورزش منظم

کــه بیــن فعالیــت فیزیکــی و  مطالعــه ای در ســال ۲۰۱۴ نشــان داد 
پیــری، رابطــه  محکمــی  وجــود دارد. همــان مطالعــه، ورزش را بــه 
کــرد. عنــوان بهتریــن راه بــرای پیشــگیری از عایــم پیــری معرفــی 

  رژیم غذایی سالم
و  گذاشــت  خواهــد  تأثیــر  ســامتتان  بــر  می خوریــد،  کــه  چیــزی 
از مهم تریــن عناصــر  یکــی  صادقانــه بگوییــم، ســامت خــوب، 
یــک زندگــی جــوان و طوالنــی اســت. خــوردن میوه هــا و ســبزیجات 
کــه بــه یــک زندگــی  کــرد  کمــک خواهــد  ــاد بــه شــما  کیفیــت زی ــا  ب
طوالنــی و جــوان دســت یابیــد. آن هــا شــامل ســبزیجات ســبز تیــره، 

مــواد غذایــی زرد و نارنجــی و همچنیــن انــواع چــای و پروتئیــن 
ــی هســتند. ــدون چرب ب

 دید مثبت
تحقیــق  شماســت.  بــدن  نفــع  بــه  مثبــت  دیــد  داشــتن  بلــه، 
فعــال  اجتماعــی  نظــر  از  کــه  افــرادی  می دهــد  نشــان  جدیــدی 
کــه فعــال نیســتند پیــر می شــوند.  هســتند، آهســته تر از افــرادی 
بــا دیــدی مثبــت زندگــی می کننــد کــه  بــر ایــن، افــرادی   عــاوه 
عمــر  منفی گــرا  افــراد  از  طوالنی تــر  ســال   ۷.۵ متوســط  طــور  بــه 

. می کننــد
کــه مفهــوم هــدف  همچنیــن بعضــی از مطالعــات نشــان می دهــد 
کنــد و ایــن  و جهــت در زندگــی می توانــد طــول عمــر فــرد را طوالنــی 
کنیــد،  مســئله، شــامل افــراد از همــه  ســنین می شــود. پــس شــروع 
کامیــاب  بیشــتر لبخنــد بزنیــد، مهربــان باشــید و بــا مثبــت بــودن، 
کــرد. عصــر ایــران شــوید. اینــکار از پیــر شــدن شــما جلوگیــری خواهــد 

كهدیرترپیرشویم؟ كنیم چه

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 137 ســـــال دوم                ݡسݒ

کننــد؛  عمــل  را  چشــمش  دو  هــر  اســت  قــرار 
اســام  حریــم  از  دفــاع  در  کــه  چشــم هایی 
عملیــات  در  علیهم الســام  اهل بیــت  و 
بــرای  تــا  داده  الزهــراء  و  نبــل  آزادســازی 
کــه همــه ی چشــم ها بــه زیــر هســتند،  روزی 
حــاال  و  کننــد؛  ســربلند  را  او  چشــم ها  ایــن 
مانــده،  کــه  کورســویی  بــا  تــا  اینجــا  آمــده 
خیلــی  شــما  می گویــد  آقــا  بــه  ببینــد.  را  آقــا 
دوســت داشــتید نبــل و الزهــراء آزاد شــود؛ آقــا 
بــا لبخنــد، تأییــد و بــرای سّیدحســن جانبــاز 
بــه  دوبــاره  را  بینایــی اش  کــه  می کننــد  دعــا 
ــد  ــا می خواه ــم از آق ــن ه ــت آوَرد. سّیدحس دس
کــه انگشترشــان را تبــّرکًا بعــد از مراســم بــه او 
هدیــه دهنــد؛ ایــن همــه ی درخواســت جانبــاز 
آقــا منتظــرش  امــا  آقــا اســت؛  از  مدافــع حــرم 
همیــن  مراســم؟  از  بعــد  »چــرا  نمی گذارنــد: 
نقــش  و  می دهنــد  را  انگشترشــان  آقــا  حــاال« 
می خواننــد: سّیدحســن  بــرای  را  انگشــتری 
ــُه َمْخَرًجــا َو َیْرُزْقــُه 

َ
ّل ــِق اهلَل َیْجَعــل  »َو َمــن َیّتَ

ْل َعَلــی اهلِل 
َ

ــَوّک  َیْحَتِســُب َو َمــن َیَت
َ

ِمــْن َحْیــُث ال
َقــْد َجَعــَل اهلُل  ْمــِرِه 

َ
أ َباِلــُغ  ِإّنَ اهلَل  َفُهــَو َحْســُبُه 

ِلــُکّلِ َشــْیٍء َقــْدًرا«

دیدارجانبازمدافعحرمبارهبرمعظمانقالب

ومنیتقاهلل...

پیامبر صلی اهلل علیه و آله:
 نمــاز، از آیین هــاى دیــن اســت و رضــاى پــروردگار، در آن اســت 
فرشــتگان محبــت  نمازگــزار،  بــراى  اســت.  پیامبــران  راه  آن   و 

هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزى است.
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7   ْC

1   ْC

6   ْC

14   ْC

زندگــی  مــدرن  امکانــات  از  دنیایــی  در  اینکــه  بــا  حتــی 
بــه زندگــی  بــرای نفــوذ  بــاز هــم اســترس راهــی  می کنیــم 
مــا پیــدا می کنــد. همیشــه در تمــام مراحــل زندگــی، خانــه 
کاری چیــزی بــرای نگرانــی  مدرســه و حتــی در موقعیــت 

 . هســت
کــه بــه آرامی انســان  اســترس، نوعــی وضعیــت روانــی اســت 
کاهــش اســترس  گــر نتوانیــد راهــی بــرای  را عصبــی می کنــد. ا
معــرض  در  شــما  طوالنی مــدت  ســامت  بیابیــد،  خــود 
می شــود  افســردگی  باعــث  اســترس  می گیــرد.  قــرار  خطــر 
بــه  نگاهــی  بنابرایــن  افســردگی.  از  بدتــر  بســیار  شــاید  و 
کمتــر   روش هــای زیــر بیندازیــد تــا بتوانیــد اســترس خــود را 

کنید.
کنید   ورزش 

چــه وضعیــت ظاهری تــان برایتــان مهــم باشــد، چــه نباشــد 
کمــک  ورزش می توانــد بــه از بیــن بــردن اســترس در شــما 
کــه چطــور  کنــد. شــاید بــرای شــما خنــده دار باشــد  بزرگــی 
کــردن یــک برنامــه بــه برنامه هــای روزانــه می توانــد  اضافــه 
اســترس را از بیــن ببــرد؟ ســاده تر بگوییــم ورزش بــه شــما 
حــس بهتــری می دهــد. بــا ورزش در بــدن اندورفیــن آزاد 

حــس  و  می بــرد  بیــن  از  را  اســترس  اندورفیــن  و  می شــود 
بهتــری بــه شــما می دهــد؛ 

عــاوه بــر ایــن باشــگاه، بهتریــن مکان بــرای فرامــوش کردن 
مشــکات است.

بهبــود  شــاهد  کــه  اســت  ایــن  روزانــه  ورزش  عــوارض  از   
بــه  بهتــری  حــس  چــه  هــر  بــود.  خواهیــد  خــود  ســامتی 
کمتــری خواهیــد داشــت. خودتــان داشــته باشــید، اســترس 

کنید   به مشاور مراجعه 
کــردن بــا مشــاور درباره مشــکات  کــه صحبــت  درســت اســت 
کار بســیار ســختی اســت؛ امــا می توانــد بهتریــن راه بــرای 

مقابلــه بــا اســترس باشــد. 
ــا  ــورت آن ه ــا مش ــد ب ــه می توانی ک ــتند  ــادی هس ــاوران زی مش
از  می توانیــد  دهیــد.  کاهــش  خــود  زندگــی  در  را  اســترس 
یــا اینکــه بــه مطــب  کمــک بگیریــد  مشــاوره های آنایــن 

کنیــد. مشــاور مراجعــه 
کاهــش اســترس در شــما  کــه می توانــد بــه  کســی  مراجعــه بــه 
کنــد شــروع خوبــی بــرای درمــان اســت. بــه خصــوص  کمــک 
کنــون  گــر ا گــر نگــران مبتــا شــدن بــه افســردگی  هســتید. ا ا

بســیار  افســردگی  درمــان  چــون  اســت؛  بهتــر  کنیــد  اقــدام 
کمــک  ســخت تر اســت؛ زیــرا دیگــر تمایلــی بــه درخواســت 

نشــان نخواهیــد داد.
بــا  بایــد  بــدن ماســت؛  از   اســترس درســت مثــل قســمتی 
بخواهیــد  کــه  ایــن  از  کنیــد.  رفتــار  بدنتــان  هماننــد  آن 

نهراســید.  کنیــد،  بازگــو  کســی  بــرای  را  مشــکاتتان 
بــا  کــه  هســتند  اعتمــادی  قابــل  انســان های  مشــاوران 
شــنیدن مشــکات و ترس هــای شــما راهکارهایــی بــرای از 

رویتــان می گذارنــد. پیــش  آن هــا  بــردن  بیــن 
  برای خودتان وقت بگذارید

ــرای  ــه ب ک ــت  ــن اس ــترس ای ــا اس ــارزه ب ــرای مب ــن راه ب بهتری
اســتراحت دهیــد. حداقــل  بدنتــان  و  بــه ذهــن  لحظاتــی 
نیــم ســاعت بــرای خودتــان در نظــر بگیریــد تــا از اســترس ها 
کتــاب بخوانیــد، بــا دوســت  بــه دور باشــید. در ایــن زمــان 
می توانیــد  حتــی  یــا  برویــد  بیــرون  نهــار  صمیمی بــرای 

کنیــد.  مدیتیشــن 
کنیــد خیلــی مشــغله  کــه فکــر  اســترس زمانــی ایجــاد می شــود 
داریــد و هیــچ وقــت آزادی بــرای خودتــان نمی توانیــد داشــته 

باشــید. بنابرایــن بــه خودتــان هــر روز اســتراحت بدهیــد. 
کــه خیلــی طوالنــی باشــد  ایــن زمــان اســتراحت نیــاز نیســت 
کافــی اســت یــا هــر ســاعت ۵ دقیقــه.  حتــی نیــم ســاعت هــم 
یــا  دهیــد  کشــش  را  پاهــا  برویــد،  آب ســردکن  ســمت  بــه 

کنیــد. ایمیل هــای دریافتــی را چــک 
  به دنبال عالیقتان بروید

کنیــد و بــرای بازیگــر  کارتــان را تــرک  کــه  منظــور ایــن نیســت 
شــدن بــه لــوس آنجلــس برویــد. بــه عایــق و ســرگرمی هایی 
کمــی  فکــر  کــه بــا آن هــا احســاس قــدرت بیشــتری می کنیــد، 

کنیــد و آن هــا را تشــخیص دهیــد.
بــه طراحــی؟ عایــق  یــا  داریــد؟  قایقرانــی عاقــه  بــه  آیــا   
کــه می خواهــد باشــد، فکــری یــا عملــی، بــا  شــما هــر چــه 
داشــته  آرام تــری  ذهــن  می توانیــد  آن هــا  کــردن   دنبــال 

باشید. 
کــه بنشــینید و از عایــق کوچکتــان  گــر وقــت داشــته باشــید  ا
را نخواهیــد  اســترس ها  و  ببریــد، دیگــر آن فشــارها  لــذت 
بــا  داشــت.  نخواهیــد  مشــاور  بــه  نیــازی  دیگــر  داشــت. 
ــه  ــد را تجرب ــای جدی ــی چیزه ــد خیل ــی می توانی کار حت ــن   ای

کنید.

بهترینروشهایمقابلهبااسترس
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1- بنیانگذار تخت جمشید و نخستین پادشاه هخامنشی
2- پاندول - چین و چروک - کمک کننده

3- حشره مزاحم - از ترکیب آن با آب گل ساخته میشود - 
خرگوش -  از برونته ها

4- زوائو ترسان قدیم - شکاف کوه - شایسته - هم به 
معنی نیکی و هم نام یکی از جهت ها

5- از حروف الفبا - خرس دورنگه چینی - گروه ورزشی
6- خمیده - جاده هواپیما - خویش پدری - رایحه

7- غاری در مکه - نبرد - کاال
8- رنگ مو - پارچه نخی ساده - دشمنی - برهنه

9- بی مانند - حمام بخار - پیام رسان
10- اندوه - چمن آرا - بلند جاه - همسر زن

11- از رنگهاست - کیمیا - عقاب سیاه
12- آرزوها - کوچک - خوردنی چرب صبحانه - چاشنی غذا

13- از طایفه های غیور کشور - خداحافظی - از بروج فلکی - 
آسمان جل

14- پیروی - خانه - تکیه کالم درویش
15- اثر یا اتوبیوگرافی کانت

1- خالق تهافت الفالسفه
2- بنیانگذار  فرانسه نوین - کمانگیر باستانی - بهترین نوع 

سنگ
3- الفت و دوستی - پدر بزرگ - بیماری - درون

4- شریان حیات - موجودی وحشتناک افسانه ای - ظرف 
بزرگ مسی پلو - نان کاغذی

5- بزرگ خاندان - دچار شدن - از اعضای دوگانه بدن
6- هوس خانم باردار - خوشبو - اجاره

7- کفر - از اقوام ایران باستان - گسترده
8- عالمت جمع - واحد بوکس - اندازه لباس - پسوند 

همانندی
9- لوله شیر گیاه - خنک کننده آبی و گازی - زبان ایران کنونی

10- بهانه - آبگینه - گلوله کاموا
لمانی - رویکرد و توجه - برداشت محصول 11- نویسنده آ

12- میوه نخستین - دور زمین میچرخد - سلطان - بله 
انگلیسی

13- بدی - عالمت جمع - وسیله داد و ستد - گزافه گوئی
14- گزند - عضو تنفسی - فراموشکار

15- اثر دوما نویسنده فرانسوی

عمودیافقی


