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وظیفه مردم در انتخابات    
كثری حضور حدا

و  جــدی  مشــارکت  انتخابــات،  در  مــردم  وظایــف  از  یکــی 
انتخابــات  روز  در  رای  صندوق هــای  پــای  در  کثــری  حدا
کــه ایــن وظیفــه بــا حضــور عــده ای از دیگــران ســلب  اســت 
وظیفــه نمی کنــد؛ بلکــه هرشــخص بایــد بــرای نشــان دادن 
اقتــدار نظــام اســامی بــه دشــمنان در ایــن مانــور ملــی اســامی 
کنــد؛ ایــن حضــور مــی توانــد از اقدامــات  شــرکت و ایفــای نقــش 
دشــمنان مبنــی بــر هرگونــه موفقیتــی در ضدیــت و تضعیــف 
مســتضعفان  و  انقــاب  دوســتان  و  پیشــگیریکند  نظــام 
ــه ایــن ملــت و  کــه چشــم امیــد ب ــم و مســلمانان جهــان را  عال
ــد و  ــراه  کن ــاده و هم ــنود و آم ــدوار و خش ــد، امی ــام دوخته ان نظ
زمینه هــای رشــد سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و بین المللــی 
کشــور را در رســیدن بــه پیشــرفت و عدالــت  را فراهــم آورد و 
قریــن ســازد؛ در ایــن راســتا، هــر فــرد عــاوه بــر اینکــه بایــد خــود 
آمــاده حضــور در انتخابــات شــود، بایــد مشــوق دیگــر افــراد نیــز 
ارتباطــات خانوادگــی و دوســتی و صنفــی  از طریــق  باشــد و 
و... بــه وظیفــه تبلیــغ مشــارکت بپــردازد؛ زیــرا بقــای نظــام و 
پاســداری از خــون شــهدا، وابســته بــه ایــن حضــور خواهــد بــود؛
کــه تــا  کــه در مــدت حــدود 9روزی   پــس بــر همــگان اســت 
انتخابــات باقــی مانــده اســت؛ همزمــان بــا تحقیــق و بررســی 
انتخــاب  جهــت  در  نامزدهــا  عملکــرد  و  رفتــار   و  حــاالت  از 
زیــرا  نماینــد؛  فعالیــت  عمومــی  گاهــی  آ افزایــش  در  اصلــح، 
کــه در نظــام اســامی همــه چیــز وابســته بــه مــردم اســت و 
مــردم یکــی از پایه هــای اساســی نظــام محســوب می شــوند و 
کــه بــدون مــردم، هیــچ  کنــد  واقعیــت هــم همیــن را بیــان مــی 
ــذا  پیشــرفت و پیــروزی و موفقیتــی وجــود نخواهــد داشــت؛ ل
کــه در روز 7 اســفند ضمــن  بــد نیســت و شایســته هــم هســت 
ع حضــور و رای دادن  احوالپرســی و صلــه رحــم اقــوام، موضــو
بــه معــروف بــه حــق وامــر  بــا توصیــه  تــا  کنیــم  یــادآوری   را 
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 انتخابات هفتم اسفند 
صحنه نمایش قدرت و بصیرت مردم

مسکن در تور مالیات می افتد

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:

شهردار اصفهان:

بررسی دستمزد بازیگران در ایران

رقبــات  از  تعــدادی  دارد  نظــر  در  اصفهــان  دو شهرســتان  ناحیــه  امــور خیریــه  و  اوقــاف  اداره 
کتبــی و عنداللــزوم حضــوری برابــر قانــون موجــر و مســتاجر مصــوب ســال 76 و آئیــن نامــه اجرائــی آن بــا شــرایط ذیــل  ح ذیــل از طریــق مزایــده  موقوفــات را بشــر

ــد: ــذار نمای گ ــاره وا ــه اج ــی ب ــال شمس ــدت یکس ــرایط بم ــد ش ــان واج ــه متقاضی ب
ح ذیل: گارازارباب ضلع شمالی را بشر کبر میرزا صارم الدوله واقع در خیابان حکیم نظامی نبش خیابان قزلباش  1- یکباب مغازه از موقوفه ا

  1-1– یکباب مغازه به مساحت 22 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/500/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه 
ح ذیل: کوی امام جعفر صادق )ع( جنب مسجد را بشر 2- یکباب مغازه از موقوفه مسجد الصادق )ع( واقع در 

  2-1- یکباب مغازه به مساحت 35/50 متر مربع با اجاره ماهیانه 4/200/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه 
ح ذیل:   3-یکباب مغازه از موقوفه مسجد سلمان واقع در خوراسگان خیابان اباذر – اباذر 11 جنب مسجد را بشر
  3-1- یکباب مغازه به مساحت 60 متر مربع با اجاره ماهیانه 3/300/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه

ح ذیل: کانال آب را بشر 4-یکباب مغازه از موقوفه حاج احمد لفزوانی واقع در خوراسگان خیابان جی شرقی جنب 
  4-1-یکباب مغازه زیرزمین به مساحت 105 متر مربع با اجاره ماهیانه 6/500/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه

ح ذیل: کوچه شهید رجائی جنب مسجد را بشر کوچک خان )سه راه سیمین(  5- یکباب مغازه از موقوفه مسجدالزهراء دنارت واقع در بلوار میرزا 
  5-1-یکباب مغازه شماره 3 به مساحت 7/8 متر مربع با اجاره ماهیانه 900/000 ریال و مبلغ 5/000/000 ریال ودیعه 

گــذار  کوچــه بهنــام را وا کوچــه ناطــق  6- مالکیــت یکبــاب منــزل مســکونی از موقوفــه مســجد امــام حســن مجتبــی )ع( واقــع در خیابــان بزرگمهــر خیابــان مفتــح 
ح ذیــل: نمایــد بشــر

گــذار و  گاز بــا اعیانــی قدیمــی بــه مبلــغ 5/294/100/000 ریــال وا   6-1- مالکیــت منــزل مســکونی بــه مســاحت عرصــه 166/47 متــر مربــع بــا امتیــاز آب، بــرق و 
مبلــغ 100/000/000 ریــال جهــت ضمانــت.

 شروط و تعهدات 
کتبــی خــود را بــا نضمــام یــک فقــره چــک تضمینــی بانــک ملــی بمبلــغ ودیعــه و ضمانــت در وجــه اداره اوقــاف و امورخیریــه  1-متقاضیــان میبایســت تقاضــای 
کــوی  خ 94/12/19 بــه دبیرخانــه ایــن اداره واقــع در خیابــان بزرگمهــر اول  ناحیــه دو شهرســتان اصفهــان لغایــت پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــور

ــد. ــت نماین ــید دریاف ــل و رس ــان تحوی فرهنگی
خ 94/12/20 تشــکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد. 2-کمیســیون مزایده ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه مور

3-حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست.
4-کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات رسیده ناقص یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کاری نســبت بــه تنظیــم قــرارداد اجــاره نامــه وفــق قانــون موجــر و  کمیســیون مزایــده ظــرف مــدت یــک هفتــه  5-برنــده مزایــده موظــف اســت پــس از اعــام 
ع بمنزلــه انصــراف تلقــی و ضمــن ضبــط ســپرده بنفــع موقوفــه برابــر مقــررات  مســتاجر مصــوب ســال 1376 و آئیــن نامــه آن اقــدام نمایــد . در غیــر اینصــورت موضــو

نســبت بــه تنظیــم قــرارداد بــا نفــر بعــدی اقــدام خواهدشــد.
6-ســپرده نفــر اول در هنــگام تنظیــم ســند اجــاره نامــه بعنــوان ودیعــه محســوب و تــا پایــان قــرارداد در اداره اوقــاف باقــی خواهــد مانــد و ســپرده نفــر دوم پــس از 

تنظیــم ســند اجــاره بــا نفــر اول مزایــده مســترد خواهــد شــد.
کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهدبود. گهی مزایده و  7-هزینه انتشار آ

8-در پایان مدت زمان اجاره مستاجر هیچگونه حق و حقوقی در ارتباط با موقوفه ندارد.
کافی جهت تخلیه محل در پایان مدت قرار داد و تادیه اجاره بهاء اخذ خواهد شد. 9-از مستاجر وثیقه معتبر و تضمین 

تلفن تماس 32646078- 32646077 

آگهی مزایده 

سیدمحمد هادی روح  االمینی
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان ناحیه دو

  ادامه در صفحه 
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وظیفه مردم در انتخابات    
كثری حضور حدا

ادامه از صفحه یک : 
ــنود  ــامی را خش ــران اس ــی ای ــتان تعال ورق زده و دوس
زیبــای  ســخن  زمینــه  همیــن  در  نمائیــم  مســرور  و 
ایــن ســطور  زینــت بخــش  را  مقــام معظــم رهبــری 

فرمودنــد: کــه  می نمائیــم 
کــه می توانیــد،  در زمینــه ى مشــارکت مــردم، هــر طــور 
کنیــد. مشــارکت،  کار  روى خانواده هــا و دوســتانتان 
مــردم  اســت. حضــور  اساســی ترین مســائل  از  یكــی 
نــه  اســت.  الزم  کشــور  صیانــت  و  پيشــرفت  بــراى 
اینهــا  زیــادى شــرکت نكردنــد،  گــر عــده ى  ا این کــه 
این طــورى  به هیچ وجــه  گفته انــد؛  »نــه«  نظــام  بــه 
گفتــِن بــه نظــام  کــه به خاطــر »نــه«  نیســت. آنهایــى 
کمی انــد. یك عــده به خاطــر  نمی آینــد، درصــد خیلــی 
بى حالــی نمی آینــد؛ یك عــده به خاطــر بى حوصلگــی 
کار دیگــرى دارنــد و  نمی آینــد؛ یك عــده روز جمعــه 
ــانی که  کس  

ّ
ــد. واال ــما راه بیندازی ــا را ش ــد؛ اینه نمی آین

معتقــد بــه نظــام و قانــون اساســی نیســتند و دلشــان 
منتظــر  و  پــر می زنــد  آنهــا  نفــوذ  و  بیگانــگان  بــراى 
کمی انــد.  آمــدن بیگانــگان هســتند، درصــد بســیار 
نیاینــد؛  صندوق هــا  پــاى  اســت  ممكــن  خیلی هــا 
وقتــش  ندارنــد،  را  حوصلــه اش  این کــه  به خاطــر 
نمی داننــد،  را  قضیــه  اهمیــت  درســت  ندارنــد،  را 
کــه  کســی  متوجــه تأثیــر رأى خودشــان نیســتند یــا بــه 
کســی  کننــد، نرســیده اند؛ یــا  بــه او اطمینــان و اعتمــاد 
کــه شــناخته اند، نپســندیده اند؛ لــذا نمی آینــد.  را هــم 
کــه مشــارکت را بــه معناى  تــاش شــما بایــد ایــن باشــد 

کنیــد. ۰۵/۰۳/۱۳۸۴ کثــرى  کلمــه حدا حقیقــی 

سر مقاله 

محمدرضا باهنر:
كفایت   هفتم اسفند افرادی با

كنید   را راهی مجلس 

 نایــب ریيــس مجلــس شــورای اســامی گفت: مــردم 
مجلــس  بــه  رســیدن  بــرای  افــرادی  انتخــاب  در 
کــه توانمنــد، دلســوز و در خــط رهبــری  کننــد  تــاش 

باشــند.
کیمیــای وطــن بــه نقــل ازپایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 
نمازگــزاران  جمــع  در  باهنــر  محمدرضــا  ربیــع، 
امامــزاده محمــد هــال ابــن علــی)ع( آران و بیــدگل بــا 
کیــد بــر اهمیــت انتخابــات هفتــم اســفند مــاه ســال  تا
کــرد: همــه بــا مشــارکت و انتخــاب  بــرای نظــام اظهــار 

کننــد. کفایــت را راهــی مجلــس  ــا  ــراد ب صحیــح، اف
مهــم  انتخابــات  دو  همزمانــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خبــرگان و مجلــس شــورای اســامی افزود: همزمانــی 
افزایــش  و  بیشــتر  شــور  موجــب  انتخابــات  دو 
ایــن  از  ولــی همــواره یكــی  اســت،  مــردم  مشــارکت 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  دیگــر  انتخابــات  انتخابــات، 

. هــد می د
گفــت: رســانه های بیگانــه بــا تبلیغــات منفــی  وی 
ســعی در ایجــاد اختــاف و حمایــت از لیســت های 
خــاص دارنــد، غافــل از این کــه حجــت بــرای مــا نظــر 
ــد صاحیــت نامزدهاســت. ــان در تایي شــورای نگهب
نایــب ریيــس مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه 
کشــور  در  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  رفیــع  جایــگاه 
در  دشــمنان  تــاش  وجــود  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
ــی مجلــس  ــر علیــه ایــن مجلــس، ول همــه زمان هــا ب
کــه در ســخت ترین شــرایط  خبــرگان مجلســی اســت 
مــدت  ظــرف  در  خمینــی)ره(  امــام  رحلــت  از  پــس 
کوتاهــی جایگزیــن مناســبی را برگزیــد و نقشــه های 

کــرد. دشــمنان را نقــش بــر آب 

تبلیغات انتخاباتی جرم انگاری 
شده است

گفــت:  حقوقــدان  یــک  آل محمــد  ســیدمحمدصادق 
تبلیغــات انتخاباتــی شــرایط خاصــی دارد و جرم انــگاری 
شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت که برخــی از اعمــال ممكن 
اســت تبلیغــی تلقــی نشــوند و خــاف قوانیــن باشــند، 
ایــن اعمــال نــه تنهــا تبلیــغ محســوب نمی شــوند بلكــه 

جــرم هســتند.
انتخاباتــی  تبلیغاتــی  فعالیت هــای  کــرد:  عنــوان  وی 
نیــز بایــد مطابــق بــا قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
کــه در قانــون و  اســامی و آیين نامــه اجرایــى آن باشــد 
ح شــده اســت.  آیين نامــه شــرایطی بــرای تبلیغــات مطــر
بنــا بــر ایــن قانــون، فعالیــت تبلیغاتــی از طریــق وســایل 
مجــرم  مرتكــب،  و  اســت  ممنــوع  دولتــی  عمومــی و 

می شــود. شــناخته 

هدف دشمن صرفا آدرس غلط 
دادن و انحراف در انتخاب نیست

حجت االســام والمســلمین مصطفــی پورمحمــدی 
صرفــا  دشــمن  هــدف  گفــت:  دادگســتری  وزیــر 
آدرس غلــط دادن و انحــراف در انتخــاب نیســت، 
مهــم  اهــداف  از  درگیــری  و  تفرقــه  ایجــاد  بلكــه 
غافــل آنهــا  نقشــه های  از  نبایــد  و   آنهاســت 

 شویم.
کــرد و گفــت:  وی، بــه انتخابــات هفتــم اســفند اشــاره 
کشــور روز بــه روز  خوشــبختانه فضــای انتخاباتــی در 
نظرســنجی ها  و  می شــود  نزدیــک  خــود  غ  بلــو بــه 
در  مــردم  گســترده  و  مناســب  مشــارکت  از  کــی  حا

انتخابــات پيــش روســت.

انتخابات 

دردشناس ودردمند 
نسبت به نیازهای مردم                            

یادداشت سیاسی           
زندگــي  حــوزه  در  انتخــاب  مصادیــق  از  یكــي 
مــردم،  نماینــدگان  و  وکا  انتخــاب  اجتماعــي،  
جهــت ادارة امــور سیاســي و اجتماعــي بــه نمایندگــي 
بــر  اســامي  جمهــوري  نظــام  در  اســت.  مــردم  از 
کــه بیــن قــواي  اســاس تفكیــك وظایــف و اختیاراتــي 
ســه گانه شــده اســت. بحــث قانونگــذاري و نظــارت 
از  متشــكل  مقننــه  قــوه  عهــده  بــر  قــوه مجریــه  بــر 
گــذارده شــده  نماینــدگان مجلــس شــوراي اســامي 
اســت. بــر ایــن اســاس، یكــي از مهم تریــن انتخابــات 
مجلــس  سیاســي،  انتخابــات  انتخابــات  انــواع  در 
گســتردگي و  بــه دلیــل  کــه  شــوراي اســامي اســت 
اعضــاي  انتخــاب  قطعــًا  آن  کاري  حــوزه  اهمیــت 
کنــون  آن نیــز از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت. ا
کــه در آســتانه انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس  نیــز 
شــوراي اســامي قــرار داریــم و همزمــان مــردم بــرای 
کــه مهمتریــن  انتخــاب نماینــدگان مجلــس خبــرگان 
بــه  توجــه  می شــوند،  آمــاده  اســت  کشــور  نهــاد 
فــرد  انتخــاب  در  دقــت  و  افــراد  ایــن  ویژگي هــاي 
مناســب ضــروري مي نمایــد. مقــام معظــم رهبــري 

: نماینــدگان معتقدنــد  بــا صاحیــت  رابطــه  در 
حوزه هــاى  و  شــهرها  مــردم  و  ایــران  ملــت  هنــر 
ــد،  کنن ــگاه  ــد، ن کنن ــت  ــه دق ک ــت  ــن اس ــه ای انتخابی
کننــد.  انتخــاب  را  بهتریــن  را،  اصلــح  بشناســند 
86/10/12  بــر همیــن اســاس، معیارهــا و ماك هــاي 
مــورد نظــر مقــام معظــم رهبــري در انتخــاب افــراد 
اصلــح بــراي نمایندگــي مجلــس را مــرور مي کنیــم. 
نمایندگــي  کاندیداهــاي  بیــن  از  معتقدنــد  ایشــان 
ــاظ  ــن از لح ــه: »بهتری ک ــوند  ــاب ش ــاني انتخ بایدکس
امانــت،  و  اخــاص  لحــاظ  از  بهتریــن  ایمــان، 
بــراى  آمادگــی  و  دینــدارى  لحــاظ  از  بهتریــن 
حضــور در میدان هــاى انقــاب؛ دردشــناس ترین و 
دردمندتریــن نســبت بــه نیازهــاى مــردم را انتخــاب 
کننــد. اینهــا فرصت هایــى، اســت ]کــه[ بایســتی مردم 
کشــور ـ ایــن دیگــر مخصــوص  عزیــز مــا در همــه جــاى 
اســتان یــزد نیســت  ـ هوشــیارانه، بــا بصیــرِت تمــام 
کنند  کننــد و بــا رأى خــود مســجل  کننــد، پيــدا  تــاش 
کــه مــورد نیــاز جامعــة  و مجلــس را  ـ آن مجلســی را 

بدهند.«)همــان( تشــكیل  ماســت  ـ  کنونــی 
کــه قابــل توجــه اســت ایــن  نكتــه بســیاري مهمــي 
در  موجــود  مســائل  عمده تریــن  از  یكــي  کــه  اســت 
اســاس  بــر  آن  رجــال  کــه  سیاســي اي  نظام هــاي 
بحــث  مي شــوند،   تعیيــن  انتخابــي  روش هــاي 
تبلیغــات جهــت جلب نظــر انتخاب کننــدگان اســت. 
عمدتــًا  نظام هــا  این گونــه  در  اســاس  همیــن  بــر 
ع تــر  کــه تبلیغــات بیشــتر، جذاب تــر و متنو کســاني 
برخوردارنــد.  بیشــتري  انتخــاب  شــانس  از  دارنــد 
اســاس  بــر  نمایندگــي  کاندیداهــاي  همــواره  لــذا 
تــوان مالــي خــود، طیــف وســیعي از روانشناســان و  
بســیج  امــوري  انجــام چنیــن  را جهــت  هنرمنــدان 
بیشــتري  مالــي  تمكــن  از  کــه  کســاني  و  مي کننــد 
بیشــتري  و  بهتــر  متخصصیــن  از  باشــند  برخــوردار 
در ایــن زمینــه بهــره مي برنــد و تبلیغــات رنگین تــر 
هزینه هــاي  و  مي دهنــد  ارائــه  گســترده تري  و 
ج مي نماینــد. یكــي  بســیار هنگفتــي در ایــن راه خــر
کــه مقــام معظــم رهبــري در رابطــه بــا ایــن  از نكاتــي 
کــه: »مــردم بایــد  روش تبلیغــات دارنــد ایــن اســت 
ع  ــو ــه تبلیغــات رنگیــن و متن ک توجــه داشــته باشــند 

نیســت.« مــاك 
 )همان(

اساســي ترین  و  مهم تریــن  از  یكــي  کــه  آنجــا  از 
انقــاب،  و  نهضــت  طــول  در  مــردم  شــعارهاي 
کشــور بــوده و یكــي از ضعف هــاي  بحــث اســتقال 
وابســتگي  پهلــوي  منحــوس  حكومــت  عمــده 
در  آنهــا  حضــور  و  بیگانــه  قدرت هــاي  بــه 
کشــور بــوده اســت، یكــي  تصمیم گیري هــاي مهــم 
از مهم تریــن ویژگي هــاي نماینــدگان اصلــح مجلــس 
از نظــر مقــام معظــم رهبــري، اهتمــام و اعتقــاد بــه 
شــعارهاي انقــاب و اهــداف اصیــل آن و بــه ویــژه 
کیــد  »تأ اســت:  وابســتگي  عــدم  و  اســتقال  بحــث 
مكــرر بــر لــزوم انتخــاب نماینــدگان اصلــح و توجــه 
ایــن  بــه  مجلــس  نمایندگــی  داوطلبــان  تدیــن  بــه 
کــه ایــن ملــت اســتقال خــود  دلیــل صــورت می گیــرد 
را آســان بــه دســت نیــاورده اســت و وابســتگی نیــز از 
الابالیگــرى دینــی حاصــل می شــود. بنابرایــن مبــادا 
گیرنــده آنهــا منتظــر  کــه  کســانی بــه مجلــس برونــد 
فرســتنده قــوى آمریــكا و غــرب باشــد و هــر چــه آنهــا 
زبــان دیگــر در داخــل مملكــت  بــه  اینهــا  بگوینــد، 

کنند.)همــان( تكــرار 
راهیابــي  از  هشــدار  ضمــن  انقــاب  فرزانــه  رهبــر 
عناصــر خودفروختــه بــه مجلــس یــادآور مي شــوند: 
دیــده  شــعارهایى  انتخاباتــی  تبلیغــات  برخــی  »در 
کــه نــه فقــط رنــگ و بــوى مذهبــی نــدارد،  می شــود 
ایــن  و  اســت  دینــی  و  انقابــى  مســائل  ضــد  بلكــه 
ــه هوشــیارى ملــت مطمئــن  خطــر اســت. البتــه مــا ب
کســی  کــه یــك  هســتیم، امــا ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــردن  غبارآلــوده  و  مختلــف  تبلیغــات  بــا  بتوانــد 
گاه و رنــج  فضــا بــه مجلــس راه یابــد. البتــه ملــت آ
ــر  ــه عنص ک ــرد  ک ــاهده  ــر مش گ ــت و ا ــدار اس ــیده بی کش
وابســته اى بــه مجلــس راه یافــت، او را از مجلــس نیــز 

انداخــت. بیــرون خواهــد 
)همان(

یادداشت 

رســانه ای  بوق هــای  اینكــه  بیــان  بــا  قضایيــه  قــوه  ریيــس 
کــه مــردم  غربى هــا دایمــا در حــال بمبــاران تبلیغاتــی هســتند 
مــا یــا در انتخابــات شــرکت نكننــد یــا بــه افــراد مدنظــر آن هــا 
ــتند و  ــر هس ــا بصی ــردم م ــد م ــا نمی دانن ــت: آن ه گف ــد،  رای دهن
کــه آمریــكا و انگلیــس خوشــحال  هیــچ گاه در مســیری نمی رونــد 

شــوند.
گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت اهلل آملــی الریجانــی، ریيس قوه  بــه 
قضایيــه دیــروز )دوشــنبه( طــی ســخنانی در جمــع مــردم شــهید 
گلــوگاه بــا بیــان اینكــه نیــاز امــروز  پــرور و والیتمــدار شهرســتان 
کــرد: همــه بایــد همــدل و همزبــان  کشــور ســازندگی اســت، اظهــار 
کلــی ترســیم شــده از ســوی مقــام  در چارچــوب سیاســت های 

کار شــویم. معظــم رهبــری بــرای ســازندگی دســت بــه 
کــه مقــام  ــا بیــان اینكــه مســئله نفــوذ  آیــت اهلل آملــی الریجانــی ب
اســت جــدی  بحــث  یــک  کرده انــد،  ح  مطــر رهبــری   معظــم 
کاری عاقانــه اســت و جمهــوری  کــرد: تعامــل بــا دنیــا،  تصریــح 
بایــد  امــا  را نفــی نمی کنــد؛  بــا دنیــا  اســامی،  هیــچ گاه تعامــل 
کار اقتصــادی  ــرای  کشــورهای غربــى فقــط ب کــه  توجــه داشــت 
بــه ســرزمینی پــای نمی گذارنــد؛ بلكــه بــه دنبــال توســعه جنــگ 
کشــور  گیــران یــک  نــرم و تاثیرگــذاری بــر تصمیمــات تصمیــم 
هســتند.وی ادامــه داد: کشــورهای غربــى و ســلطه گر قصــد دارند 
ــذا مــردم و مســئوالن  کننــد؛ ل ــرم ایجــاد  ســیطره ای را از قــدرت ن

گــر مــا بــا فكــر و درایــت و مدیریــت عمــل  بایــد هوشــیار باشــند و ا
کنیــم، ایــن مســئله قابــل جلوگیــری اســت. ریيــس قــوه قضایيــه 
گــذاری صحیــح  بــا بیــان اینكــه قــوه قضایيــه نــه بــا ســرمایه 
گفــت: در زمانــی  کــه بــا مفســدان اقتصــادی برخــورد می کنــد، 
ح بــود، عــده ای علیــه  کــه پرونــده فســاد 3هــزار میلیــاردی مطــر
قــوه قضایيــه جوســازی می کردنــد؛ امــا مــا در همــان زمــان، بارهــا 

کــه مــا بــا متخلفــان اقتصــادی برخــورد می کنیــم و  کردیــم  کیــد  تا
کــه از طــرق صحیــح وام می دهنــد و  گذارانــی  بانک هــا و ســرمایه 
وام اخــذ می کننــد، مــورد حمایــت دســتگاه قضایــى هســتند. وی 
در ادامــه، انتخابــات را مظهــر و تجلــی اراده مــردم و صابــت یــک 
کــرد: ملــت مــا که ســی و هفت ســال پای  ملــت دانســت و تصریــح 
آرمان هــای انقــاب ایســتاده اســت، بایــد انتخابــات پيــش رو را 

هــر چــه بــا شــكوه تــر برگــزار کنــد و بــا فهــم صحیــح، افــراد اصلــح را 
بــه دو مجلــس مهــم خبــرگان و شــورای اسامی بفرســتد. ریيــس 
دســتگاه قضــا بــا بیــان اینكــه اختیــارات مجلــس خبــرگان بســیار 
ــبت  ــه نس گرچ ــرگان، ا ــس خب ــت: مجل گف ــت،  ــاز اس سرنوشت س
کشــور وظیفه منــد نیســت، امــا خبــرگان، واســطه  بــه امــور جــاری 
بیــن مــردم و رهبــری هســتند و خبــرگان رهبــری در اســتان ها در 
صــف مســتقیم بــا مــردم تمــاس دارنــد و مطالــب را در اجاســیه ها 
دســته بندی می کننــد و بــه محضــر رهبــری تقدیــم می دارنــد و 
گرچــه در قانــون اساســی تصریــح نشــده، امــا بــه یــک  ایــن امــر ا
ــا  رویــه در میــان خبــرگان تبدیــل شــده اســت. آملــی الریجانــی ب
کیــد بــر اینكــه انتخابــات هفتــم اســفند قطعــا صحنــه نمایــش  تا
کــرد:  قــدرت و بصیــرت مــردم ایــران اســامی  خواهــد بــود، اظهــار 
بوق هــای رســانه ای غربى هــا، دایمــا در حــال بمبــاران تبلیغاتــی 
کــه مــردم مــا یــا در انتخابــات شــرکت نكننــد یــا بــه افــراد  هســتند 
مدنظــر آن هــا رای دهنــد؛ امــا آن هــا نمی داننــد کــه مــردم مــا بصیر 
گاه  کننــد و هیــچ  کســانی را انتخــاب  هســتند و می داننــد چــه 
ــكا و انگلیــس خوشــحال شــوند. ــه آمری ک ــد  در مســیری نمی رون
کــرد: حتــی  وی بــا بیــان اینكــه مــردم مــا والیــى هســتند، تصریــح 
کــه والیــت فقیــه را قبــول ندارنــد، امــروز اعتــراف می کننــد  کســانی 
کشــور محــور اقتــدار و انســجام ملــی  کــه والیــت فقیــه در ایــن 

 است.

کرد: رییس قوه قضاییه اعالم 

انتخابات هفتم اسفند، صحنه نمایش قدرت و بصیرت مردم 

»تهدیــد والیتــی مشــاور آیــت اهلل خامنــه ای دربــاره دخالــت 
نظامــی  ایــران و روســیه در یمــن، اولیــن تهدیــدی اســت کــه از 
ســوی یــک مقــام نزدیــک بــه رهبــر عالــی ایــران دربــاره یمــن 

گرفتــه اســت.« صــورت 
کیمیــای وطــن، دکتــر والیتــی  در مصاحبــه بــا  گــزارش  بــه 

بــود  گفتــه  تنهــا  ایرانــی  رســانه های  بعضــی 
آینــده، دامنــه همــكاری  کــه امــكان دارد در 
کشــورهایى دیگــر ماننــد  ایــران و روســیه بــه 
بــود  گفتــه  برســد. وی  هــم  یمــن  یــا  لبنــان 
تحولــی بى ســابقه در منطقــه ایجــاد شــده؛  بــه 
کــه یــک ابرقــدرت نظامــی  ماننــد  ایــن صــورت 
روســیه و صاحــب حــق وتــو در شــورای امنیت، 

موضوعــات  دربــاره  )ایــران(  منطقــه ای  اول  قــدرت  بــا 
کــه فقــط موضــوع ســوریه  منطقــه ای هماهنــگ می شــوند 
ک نیســت. دامنــه همــكاری ایــران و روســیه، عراق لبنــان  مــا
کــه یمــن را هــم شــامل  و در آینــده حــدس مــن ایــن اســت 
ــه  ــى ب ــانه های عرب ــی  رس ــاط بعض ــن ارتب ــد. در ای ــد ش خواه
کنــش نشــان دادند.  وب ســایت  ایــن ســخنان دکتــر والیتــی وا
مشــاور  والیتــی  »تهدیــد  داد:  گــزارش  اآلن«  »یمــن  خبــری 

آیــت اهلل خامنــه ای دربــاره دخالــت نظامــی  ایــران و روســیه در 
کــه از ســوی یــک مقــام نزدیــک  یمــن، اولیــن تهدیــدی اســت 
گرفتــه اســت.«  بــه رهبــر عالــی ایــران دربــاره یمــن صــورت 
تحلیلگــر  کنــش  وا اولیــن  الخلیــج«،  »عیــون  وب ســایت 
کویــت بــه ســخنان دکتــر والیتــی  ح و وابســته بــه دولــت  مطــر
گــزارش داد: دکتــر »عبــداهلل  کــرد و  را منعكــس 
در  راهبــردی  مســایل  تحلیلگــر  النفیســی، 
گفــت:  والیتــی  دکتــر  ســخنان  بــه  کنــش  وا
»اعــراب بایــد اظهــارات دکتــر والیتــی دربــاره 
احتمــال دخالــت نظامــی  روســیه و ایــران در 
یمــن را جــدی بگیرنــد.« النفیســی در ادامــه 
کــرد: »اظهــارات والیتــی، دقیقــا همــان  ادعــا 
کنــش ایــران بــه مســئله عملیــات  احتمــاالت مــا دربــاره وا
ــد ایــن اظهــارات  کــرد و بای ائتــاف عربــى در یمــن را تقویــت 
را جــدی بگیریــم.« محمــد قباطــی، وزیــر اطاع رســانی در 
 کابینــه خالــد بحــاح، نخســت وزیر مســتعفی و فــراری یمــن

کبــر والیتــی، مشــاور رهبــر  کنــش بــه اظهــارات علــی ا در وا
کــه ایــن اظهــارات  گفــت  انقــاب اســامی  ایــران دربــاره یمــن 
در راســتای برتری جویــى ایــران در منطقــه صــورت می گیــرد.

ح شد؛  در رسانه های عربی مطر
كنش اعراب حوزه خلیج فارس به اظهارات »والیتی« درباره یمن  اولین وا

بــه  خطــاب  لبنــان  مجلــس  ریيــس  بــری«،  نبیــه   «
کیــد بــر اینكــه  هم پيمانــان آل ســعود در لبنــان بــا تا
آن هــا  از  اســت«،  منطقــه  اصلــی  قــدرت  »ایــران، 
دربــاره  پرگوئی هــا«  و  »وراجی هــا  بــه  تــا  خواســت 
کمک هــای تســلیحاتی ســعودی ها بــه ارتــش و  توقــف 

نیروهــای امنیتــی لبنــان پایــان دهنــد.
کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  بــه 
نبیــه  الســفیر،  لبنانــی  روزنامــه  از 
بــا ماقات کنندگانــش  دیــدار  بــری در 
ــه  ــكیل جلس ــه تش ــن ب ــرد: م ک ــح  تصری
فــوق العــاده دیــروز )دوشــنبه( دولــت 
کــرده ام؛ زیــرا تثبیــت  لبنــان را تشــویق 

طرفــی  بــى  درخصــوص  لبنــان  خارجــی  سیاســت 
درقبــال بحــران ســوریه و تمســک بــه اجمــاع عربــى در 
همــه پرونده هــای مشــترک بــر مبنــای قاعــده توافــق 
ضــروری اســت. ریيــس مجلــس لبنــان افــزود: مانعــی 
بــرای صــدور موضعــی یكپارچــه از ســوی دولــت لبنــان 
تصحیــح  بــرای  ســعودی  بــه  هیئتــی  اعــزام  حتــی  و 

نمی بینــم. ســعودی   - لبنانــی  روابــط 

از  بعــد  لبنــان  در  طرف هــا  بعضــی  کنش هــای  وا وی 
اعــام تصمیــم ســعودی بــرای توقــف هبه هــای مالــی 
بــه ارتــش و نیــروی امنیتــی را »شــگفت انگیز« خوانــد 
عربــده  بــه  کنــون  ا وراجی هــا،  و  پرگوئی هــا  گفــت:  و 

کشــیدن تبدیــل شــده اســت. 
کــه اوضــاع بحرانــی و  نبیــه بــری هشــدار داد 
ســخت لبنــان، تحمــل ایــن »پرخاشــگری و 
کشــور  کــه  گفتن هــای سیاســی« را  بدوبیــراه 

را بــه ســوی فتنــه ســوق می دهــد، نــدارد.
داشــت:  اظهــار  لبنــان  مجلــس  ریيــس 
اصلــی  قــدرت  اســامی  ایــران،  جمهــوری 
منطقــه اســت؛ امــا در هــر مناســبتی بــر تمایــل 
کــرده  کیــد  خــود بــه ایجــاد روابــط خــود بــا ریــاض تا
در  ســعودی  ســفارت  بــه  هنگامی کــه  حتــی  و  اســت 
تهــران حملــه شــد، مقامــات ایــران بــه ســرعت آن را 

کردنــد. بازداشــت  را  حمله کننــدگان  و  محكــوم 
هــم  مــا  کــه  اســت  طبیعــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بایــد بــه حفــظ پل هــای همــكاری و ادامــه روابــط بــا 

باشــیم. متمســک  عربــى  کشــورهای 

کشــور  ایــن  ریيس جمهــور  اینكــه  بیــان  بــا  مطلبــی  در  آمریكایــى  پایــگاه 
ک اوبامــا  کــه بــارا »مشــتاقانه« انتخابــات ۷ اســفند را دنبــال می کنــد، نوشــت 

بــه لیبرالیــزه شــدن ایــران امیــدوار اســت.
گزارشــی دربــاره انتخابــات هفتــم  کیمیــای وطــن،  »پولیتیكــو« در  گــزارش  بــه 
:»انتخابــات  نوشــت  اســامی  و مجلــس خبــرگان  شــورای  اســفند مجلــس 
آزمــون  بــه  را  هســته ای  توافــق  بــر  آمریــكا  قمــار  و  شــرط بندی  ایــران، 

می گــذارد«.
کــه ایرانی هــا ایــن  ــی  گــزارش ایــن پایــگاه آمریكایــى آمــده اســت: »در حال در 
ک اوبامــا  ع می کننــد، ریيس جمهــور بــارا هفتــه بــه صندوق هــای رای رجــو
ع هســتند. نتایــج  بــه ایــن موضــو و مشــاورانش مشــتاقانه در حــال توجــه 
کــه همزمــان بــا اینكــه  انتخابــات می توانــد ســیگنالی مبنــی بــر ایــن باشــد 
ایــران بــه مفــاد توافــق هســته ای بحث انگیــز  پای بنــد اســت و بــه تعامــل بــا 
کشــور اســامی  در حــال  آمریــكا ادامــه می دهــد، آیــا نیروهــای میانــه رو در ایــن 

ــه.« ــا ن گســترش هســتند ی رشــد و 
ــره  کنگ ــواه  ــو جمهوری خ ــه عض ــت س ــه درخواس ــود ب ــزارش خ گ ــو در  پولیتیك

آمریــكا بــرای ســفر بــه ایــران جهــت آنچــه نظــارت بــر انتخابــات خوانــده شــده 
کــرد. کــرده و از ایــن اقــدام انتقــاد  اشــاره 

کــه  اســت  مراقــب  اوبامــا  دولــت  کــه  حالــی  »در  اســت:  آمــده  گــزارش  در 
کــه هرگونــه  کــم نشــان دهــد، چــرا  عاقــه خــود را )بــه انتخابــات ایــران( 
ایــران  در  تندروهــا  تقویــت  ســبب  می توانــد  آمریــكا  علنــی  نقــش  ایفــای 
می کننــد  درخواســت  تهــران  از  کنگــره  جمهوری خــواه  عضــو  ســه  شــود، 
آنجــا  ایرانی هــا  رای گیــری  روز  در  بتواننــد  تــا  دهــد  ویــزا  آن هــا  بــه   کــه 

باشند.«
متقاعــد  ایــران  مســایل  »تحلیلگــران  نوشــت:  ادامــه  در  آمریكایــى  پایــگاه 
کــه رای گیــری روز جمعــه آنقدرهــا هــم تاریخــی باشــد؛ امــا آن هــا  نشــده اند 
خــوب  انتخابــات(  )در  حــد  چــه  تــا  میانــه رو  گروه هــای  اینكــه  می گوینــد 
ــرای ســنجش اینكــه سیاســت ایــران پــس از توافــق  ــد ب کننــد، می توان عمــل 
کــدام مســیر در حــال حرکــت اســت، معیــار مفیــدی باشــد.« هســته ای بــه 

کــه در بلندمــدت  گرچــه اوبامــا و مشــاورانش امیدوارنــد  پولیتیكــو افــزود: »ا
را  آن  و  کنــد  کمــک  کشــور  ایــن  شــدن  لیبرالیــزه  بــه  ایــران  بــا  تعامــل 
ایــن  تحقــق  دربــاره  کــه  کرده انــد  کیــد  تا آن هــا  امــا  کنــد،  دموکراتیک تــر 

فــارس توهمی ندارنــد.«  هیــچ  زودی هــا،   ایــن  بــه  ع  موضــو

پایگاه آمریکایی:

اوباما، مشتاقانه به انتخابات ایران توجه می كند

تشــكیل  منظــور  بــه  پاســداران  ســپاه  بالگردهــای 
یــگان هوانیــروز ســپاه در حــال انتقــال بــه نیــروی 

اســت. زمینــی 
ازخبرگــزاری  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دانشــجو، یــگان هوانیــروز ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی بنا بــر فرمــان حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای 
ــوا در نیــروی زمینــی ســپاه در  کل ق ــده معظــم  فرمان

حــال تشــكیل اســت.

نیــروی  فرمانــده  جانشــین  عراقــی  عبــداهلل  ســردار 
زمینــی ســپاه ضمــن تایيــد ایــن خبــر اظهــار داشــت: 
نیروهــای  همــه  در  مهــم  ارکان  از  یكــی  هوانیــروز 
زمینــی در دنیاســت و مــا نیــز بــه فرمــان حضــرت آقــا 
در حــال مجهــز شــدن بــه ایــن یــگان هســتیم و ایــن 

کار شــروع شــده اســت.
پاســداران  ســپاه  بالگردهــای  ایــن،  از  پيــش  تــا 
انقــاب اســامی عمدتا در اختیــار نیــروی هوافضــای 

خــود  ماموریت هــای  انجــام  بــه  آنجــا  در  و  بــوده 
می پرداختنــد.

گفتــه ســردار عراقــی، بخشــی از بالگردهــا به نزســا  بــه 
کار در حــال توســعه اســت. گــذار شــده و ایــن  وا

نیروی هــای  ماموریت هــای  ع  نــو بــه  توجــه  بــا 
زمینــی در دنیــا، یــگان بالگــردی الزمــه پشــتیبانی 
از عملیات هــا و حتــی انجــام عملیات هــای آفنــدی 

ایــن نیــرو بشــمار مــی رود.

كل قوا تشکیل »هوانیروز« سپاه پاسداران با دستور فرمانده 

فــردای  شــنبه  مــدارس،  کــرد:  کیــد  تا پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر   
بــود.  نخواهــد  تعطیــل  انتخابــات 

کنفرانــس  حاشــیه  در  فانــی  اصغــر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
یادگیــری  و  آمــوزش  نظــام  در  نگــری  آینــده  و  بازاندیشــی  ملــی 
جمــع  در  حضــور  بــا  شــد،  برگــزار  امــروز  صبــح  کــه  ایــران 
خبرنــگاران دربــاره اینكــه چــه تعــداد از مــدارس حــوزه اخــذ رای 
اطاعــی حاضــر  حــال  در  آن  تعــداد  دربــاره  گفــت:  نیــز   هســتند 

 ندارم.
کــرد:  وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره آزمــون اســتخدامی نیز اظهــار 
ــز  ــام در ایــن خصــوص انجــام می شــود و جزئیــات آن نی فعــا ثبت ن

اعــام خواهــد شــد. 
روز  در  مــدارس  تعطیلــی  عــدم  یــا  تعطیلــی  ســرانجام  دربــاره  وی 
ع همچنان در حال بررســی اســت  کــرد: ایــن موضــو پنجشــنبه اظهــار 

ــت.  ــده اس ــه نش گرفت ــاره آن  ــى درب ــم نهای ــون تصمی کن و تا
در  شــیر  توزیــع  افــزود:  نیــز  مــدارس  در  شــیر  توزیــع  دربــاره  فانــی 
کــه بــا آقــای نوبخــت  مــدارس ادامــه پيــدا می کنــد و در صحبتــی 
ــه آن اختصــاص  کــردم قــرار شــد از محــل یارانه هــا نیــز بودجــه ای ب

بیابــد.
اظهــار  ایــن بودجــه  رقــم  ایســنا دربــاره  بــه ســوال  پاســخ   وی در 
میلیــارد   150 و  یارانه هــا  محــل  از  تومــان  میلیــارد   400 کــرد: 
شــیر  توزیــع  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  بودجــه  محــل  از  نیــز  تومــان 
کــه ایــن بودجــه تامیــن کــه بــه مــا قــول داده انــد   اختصــاص یافتــه 

 شود.
کیفیــت شــیر توزیعــی در مــدارس نیــز  وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره 
کیفیــت ایــن شــیرها خــوب  کــه انجــام شــده  افــزود: در بررســی هایى 

بــوده است.ایســنا

وزیر آموزش و پرورش :

 مدارس فردای انتخابات تعطیل نیستند 

خطاب به هم پیمانان سعودی در لبنان:
 ایران، قدرت اصلی منطقه است

حتما بخوانید!
تشکیل »هوانیروز« سپاه پاسداران  سه شنبه  4 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 100 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



اعالم آمادگی 12 هزار واحد مسکونی؛
 اصفهان، آماده پذیرایی 

از مسافران نوروزی می شود
ک اصفهــان از اعــام  رییــس اتحادیــه مشــاوران امــا
اســکان  بــرای  مســکونی  واحــد  هــزار   12 آمادگــی 
هماهنگــی  بــا  گفــت:  و  داد  خبــر  نــوروزی  مســافران 
کلیــد  ــا افــراد  توســط دادگســتری و نیــروی انتظامــی، ب
بــه دســت بــرای اجــاره منــازل مســکونی در روزهــای 
نــوروز برخــورد می شــود. رســول جهانگیــری بــا اشــاره 
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــا ۱۲ ه ــن ۱۰ ت ــاالنه بی ــه س ــه اینک ب
اعــام  نــوروزی در اصفهــان  اســکان مســافران  بــرای 
کــرد: عملیــات شناســایی و  آمادگــی می کننــد، اظهــار 
بــرای  شــرایط  دارای  مســکونی  واحدهــای  ثبت نــام 
آغــاز  از  قبــل  مــاه  از ســه  نــوروزی،  اســکان مهمانــان 
ک  ســفرهای نــوروزی توســط واحدهــای صنفــی امــا

می شــود.  آغــاز 
مســایل  ارزیابــی  و  بررســی  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
امنیتــی، بهداشــتی، آتش نشــانی و ایمنــی واحدهــای 
ک، و احــراز هویــت  کارشناســان امــا مســکونی توســط 
ملــک، مالــک ایــن واحدهــا بــرای اســکان مســافران 
ثبــت می شــود. رییــس  نــوروزی در ســامانه مربوطــه 
بــا بیــان اینکــه  ک اصفهــان  اتحادیــه مشــاوران امــا
اصفهــان در   95 نــوروز  مســافران  اســکان   بــرای 
کرده انــد آمادگــی  اعــام  مســکونی  واحــد  هــزار   ۱۲ 
ثبت نــام  بــرای  ســامانه  حاضــر،  حــال  در  افــزود: 
ــد و  ــز عضوگیــری می کن ــد نی واحدهــای مســکونی جدی
شــهروندان اصفهانــی دارای ملــک، می تواننــد حتــی 
در روزهــای نــوروز بــه منظــور اســکان مســافران بــه ایــن 
کــرد: ســاالنه حــدود  کننــد. وی تصریــح  ســایت مراجعــه 
ــان  ــهر اصفه ــزی ش ــدوده مرک ــی در مح ــد صنف ۱۰۰ واح
مســکونی  واحدهــای  ثبت نــام  و  ســاماندهی  بــرای 

می شــود.  ســازماندهی  و  چینــش 
کیــد بــر اینکــه فعالیت هــای واحدهای  جهانگیــری بــا تا
ک اصفهــان فقــط در 20روزه عیــد نــوروز  صنفــی امــا
ایــن  فعالیــت  معتقــدم  گفــت:  می گیــرد،  صــورت 
ــرای اســکان مســافر  واحدهــا در دیگــر روزهــای ســال ب
گردشــگری و هتلــداری ضربــه می زنــد. وی  بــه صنعــت 
بــا اشــاره بــه اینکــه در تعطیــات نخســت نــوروزی ســال 
گذشــته، از تمــام ظرفیت هــای خانه هــای اســتیجاری 
ــد ــتفاده ش ــوروزی اس ــگران ن گردش ــافران و  ــط مس  توس
ع بیــن 60 تــا 70 درصــد خانه هــا  کــرد: در مجمــو اظهــار 
و شــبی  بــود  پذیرایــی مســافران  کاری  زمــان  اوج  در 
کــه ایــن واحدهــا توســط مهمان هــا اجــاره داده  نبــوده 

 نشود.

 صادرات 286 هزار تن سیمان 
از چهارمحال و بختیاری

ابتــدای  از  گفــت:  شــهرکرد  ســیمان  کارخانــه  مدیــر 
از  ســیمان  تــن   900 و  هــزار   286 کنــون  تا امســال 
کشــور  ج از  کلینکــر شــهرکرد بــه خــار کارخانــه ســیمان و 
صــادر شــده اســت. حمیدرضــا بابایــی بــا اعــام ایــن خبر 
کلینکــر بــه عــراق و  کــرد: ایــن میــزان ســیمان و  اظهــار 
کــه بیــش از 12 میلیــون دالر ارزآوری  مصــر صــادر شــد 
داشــته اســت. وی افــزود: امســال بیــش از 689 تــن 
ــد  ــهرکرد تولی ــیمان ش ــه س کارخان ــر در  کلینک ــیمان و  س
انــواع  کنــون  ا هــم  کــرد:  خاطرنشــان  بابایــی  شــد. 
ســیمان، بــا مقاومت هــای زیــاد، زودســخت و خــاص 
گفتــه  بــه  می شــود.  تولیــد  کارخانــه  ایــن  در  صنایــع 
کــه قابلیــت  وی، ســیمان ها مــواد چســبنده ای هســتند 
چســبانیدن ذرات بــه یکدیگــر و بــه وجود آوردن جســم 
ــد؛ ایــن تعریــف از  یــک پارچــه از ذرات متشــکله را دارن
ــد  کــه می توان ســیمان دارای آنچنــان جامعیتــی اســت 
کــه  شــامل انــواع چســب ها، از جملــه چســب های مایــع 
ــه  ــزات ب ــنگ و فل ــا س ــنگ ی ــات س ــبانیدن قطع در چس

کار می رونــد نیــز باشــد. یکدیگــر بــه 

سیستم پرداخت اعتبارات یزد 
الکترونیکی می شود

و  اقتصــادی  امــور  کل  اداره  مالــی  نظــارت  معــاون 
گفــت:  یــزد  اســتان  معیــن  خزانــه  رییــس  و  دارایــی 
اعتبــارات  پرداخــت  سیســتم  آینــده،  ســال  اوایــل  از 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های  عمرانــی  و  جــاری 
ســامانه  طریــق  از  کار  ایــن  و  می شــود  الکترونیکــی 
بانکــی نســیم انجــام خواهــد شــد. »ســعید نورایمانــی« 
در جلســه ذیحســابان دســتگاه های اجرایــی اســتان بــر 
کــرد و از ابــاغ  کیــد  ســاماندهی حســاب های دولتــی تا
دســتور العمــل و شــیوه نامه اجرایــی آن از ســوی معــاون 

داد. خبــر  جمهــوری  رییــس  اول 
 وی بــا بیــان اینکــه حســاب های رابــط درآمــدی نیــز 
پرداخــت  شناســه  و  حــذف  آینــده  ســال  ابتــدای  از 
زیــر  کــردن  فراهــم  خواســتار  می شــود،  آن  جایگزیــن 
شــدن  الکترونیکــی  خصــوص  در  الزم  ســاخت های 
عملیــات دریافــت و پرداخــت و فعالیت هــای بانکــی 
نورایمانــی  شــد.  اجرایــی  دســتگاه های  توســط 
کوتاه مــدت نظــام حســابداری بخــش  اجــرای برنامــه 
برنامه هــای  دیگــر  از  را  تعهــدی  رویکــرد  عمومــی  بــا 
خزانــه اســتان در ســال آینــده برشــمرد و از ذیحســابان 
ــن  ــرای ای ــراروی اج ــکات ف ــایل و مش ــا مس ــت ت خواس
کننــد. رییــس خزانــه معیــن اســتان در  ح  نظــام را طــر
کنتــرل و نظــارت مالــی  بخــش دیگــری از ســخنانش بــر 
ع خــود  ذیحســابان بــر سیســتم داخلــی دســتگاه مطبــو
گفــت: ذیحســابان بایــد دانــش مالــی خــود  کــرد و  کیــد  تا
کننــد و اطاعــات آن هــا در ایــن زمینــه بــه روز  را تقویــت 

باشــد.
دولــت  کارکنــان  عیــدی  پرداخــت  از  مســئول  ایــن   
گفــت:  همــراه بــا حقــوق بهمن مــاه آن هــا خبــر داد و 
پایانــی  ماه هــای  پرداخــت  عملیــات  ذیحســابان 
و  کننــد  مدیریــت  را  اجرایــی  دســتگاه های  کارکنــان 

باشــند. داشــته  آن  بــر  دقیــق  نظــارت 

اخبار کوتاه

کمتــر  گاهــی بــه  کــه  فــرار مالیاتــی  مــودی هــای مالیات هایــی 
در  می رســد،  کارگــران  و  کارمنــدان  توســط  پرداختــی  رقــم  از 
ــوده  ــی ب ــت مالیات گذشــته، ســوژه داغ منتقــدان عدال ســال های 
مطابــق  کــه  می افتــد  اتفــاق  درحالــی  موضــوع  ایــن  اســت. 
مــاده 121 برنامــه پنجــم توســعه، بایــد فعالیــت تمــام اصنــاف و 
گــزارش آن بــه ســازمان  بازاری هــا بــه صــورت الکترونیــک رصــد و 

امــور مالیاتــی ارایــه شــود. طبــق ایــن برنامــه تجهیــز 
فروشــگاه ها بــه ســخت افزارها و نرم افزارهایــی 

را  آن هــا  مالــی  گــردش  بتوانــد  کــه 
کنــد، الزامــی  شفاف ســازی 

شــده  اعــام 

اســت؛ امــا ایــن مســئله تــا پایــان برنامــه پنجــم توســعه اتفــاق 
کثــر بــه تجهیــز تشــویقی بازاری هــا بــه صنــدوق  نیفتــاد و حدا

شــد. بســنده  فــروش  مکانیــزه 
  نصب صندوق مکانیزه فروش

گــزارش خبرگــزاری ربیــع، بــا ایــن حــال قانونــی  بــه 
اتفاقــی  فــروش،  مکانیــزه  صنــدوق  نصــب  شــدن 
کــه به تازگــی و در دقیقــه 90 برنامــه پنجــم  اســت 
خ داده اســت. حــاال هیئــت وزیــران الیحــه  توســعه ر
نصــب اجبــاری ایــن ســامانه را در بهمن مــاه تصویــب 
ــدود  ــت و ح ــرده اس ک

3 میلیــون مــودی در  ایــران موظفنــد بــرای شفاف ســازی گــردش 
کــه  گرفتــن 10 درصــد تخفیــف مالیاتــی، به ترتیبــی  مالــی خــود و 
ســازمان امــور مالیاتــی اعــام می کنــد، بــرای نصــب صنــدوق 
خ می دهــد  کننــد. ایــن موضــوع درحالــی ر مکانیــزه فــروش اقــدام 
کــه تصویــب ایــن قانــون، حاشــیه هایی به دنبــال داشــته اســت و 
کرده انــد تولیــد  گســترده در رســانه ها اعــام  عــده ای به صــورت 
ســخت افزاری صنــدوق مکانیــزه فــروش به صــورت مناقصــه بــه 
یــک شــرکت خــاص ســپرده شــده و در واقــع تولیــد این ســامانه به 
انحصــار عــده ای درآمــده اســت؛ مســئله ای کــه نگرانی اصنــاف را 
بــه دنبــال داشــته و آن هــا را بــرای خریــد صندوق مکانیــزه فروش 
از ســایر تولیدکننــدگان ایــن کاال مــردد کرده اســت. ســازمان نظام 
کشــور دیــروز بــا برگــزاری نشســتی ایــن اخبــار را  صنفــی رایانــه ای 
تکذیــب و از تخلــف انجــام شــده در ایــن حــوزه پرده بــرداری کرد.

  انحصار تولید، دروغ است
رایانــه ای  ناصرعلــی ســعادت، رییــس ســازمان نظــام صنفــی 
بــه  ح تجهیــز اصنــاف  اجــرای طــر اعــام تخلــف در  بــا  کشــور 
آقــای  بــا  کــه  کراتــی  مذا در  گفــت:  فــروش  مکانیــزه  صنــدوق 
کــه  اتــاق اصنــاف داشــتیم، متوجــه شــدیم  رییــس  فاضلــی، 
و  اســت  نشــده  بســته  شــرکتی  بــا  انحصــاری  قــرارداد  هیــچ 
کــه خــود را تنهــا متولــی تولیــد و فــروش ایــن صندوق هــا  کســانی 
 می داننــد، دروغ می گوینــد. او افــزود: درحــال حاضــر بیشــتر از

3۰ تولیدکننــده ســخت افزار و نرم افــزار ســامانه فــروش مکانیــزه 
گســترده  گهــان اخبــاری بــه صــورت  کشــور وجــود دارد؛ امــا نا در 
طریــق  از  ســامانه  ایــن  تولیــد  کــه  شــد  منتشــر  رســانه ها  در 
ایــن  اســت.  شــده  ســپرده  خــاص  شــرکت  یــک  بــه  مناقصــه 
کــه در واقــع غیرقانونــی و ایجــاد انحصــار در بــازار بــود  مســئله 

حواشــی ای به دنبــال داشــت. رییــس ســازمان نظــام صنفــی 
کیــد کــرد: ایــن نابســامانی که در نتیجه انتشــار  رایانــه ای کشــور تا
اخبــار دروغ و مشــکوک از کانــال یــک شــرکت خــاص بــود، توســط 
کــه ســازمان امــور  ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای پیگیــری شــد 
ــا مناقصــه  مالیاتــی و اتــاق اصنــاف برگــزاری هرگونــه فراخــوان ی
قانــون  خــاف  را  تولیدکننــده  ایــن  اقــدام  و  اســت  کــرده  رد  را 
کــه خریــد  کلیــه اصنــاف اعــام می شــود  دانســتند؛ بنابرایــن بــه 
کشــور،  ســامانه مکانیــزه فــروش از تمــام تولیدکننــدگان مجــاز 
کــه قبــا ایــن ســامانه را نصــب  بــدون مانــع اســت و فروشــندگانی 

کرده انــد، نیــازی بــه تعویــض آن ندارنــد.
ک ســازمان امــور مالیاتــی  کارت خــوان مــا   دســتگاه های 

نیست
کارت خــوان  دســتگاه های  کــرد:  اعــام  همچنیــن  ســعادت 
امــور مالیاتــی  ک عمــل ســازمان  کــه مــا بنــا نبــوده و نیســت 
الکترونیــک  ارتبــاط  بــرای  تنهــا  دســتگاه ها  ایــن  گیــرد.  قــرار 
ک عمــل  فروشــگاه ها بــه بانک هــا طراحــی شــده اســت و مــا
کــه  ســازمان امــور مالیاتــی صندوق هــای مکانیــزه فــروش اســت 
را به صــورت  می توانــد جزییــات عملکــرد ماهانــه فروشــگاه ها 

دقیــق در اختیــار ســازمان امــور مالیاتــی قــرار دهــد.

سامانه فروش هوشمند اجرایی می شود؛

کشور پایان فرار مالیاتی 3 میلیون مودی در 

فرآورده هــای  پخــش  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر     
 نفتــی بــا تشــریح برنامه هــای تامیــن بنزیــن نــوروزی مــردم
کارتــی بنزیــن  گفــت: فعــا برنامــه ای بــرای توقــف عرضــه 
نداریــم. ســیدناصر  نــوروز  و  بــرای ســال جدیــد  به ویــژه 

ســجادی در تشــریح مهم تریــن برنامه هــای 
در  گفــت:  مــردم  نــوروزی  بنزیــن  تامیــن 
و  بنزیــن  ذخیره ســازی  فعلــی،  شــرایط 
گازوییــل بــه منظــور تامیــن پایــدار و مطمئــن 
انبارهــای  ســطح  در  نفتــی  فــرآورده  ایــن 
ــر عامــل  کشــور آغــاز شــده اســت. مدی نفــت 
ــا  ــی پخــش فرآورده هــای نفتــی ب شــرکت مل

کنــون حجــم ذخیره ســازی اســتراتژیک  اعــام اینکــه هم ا
ــش  گذشــته افزای ــال  ــابه س کشــور در مــدت مش بنزیــن در 
اســاس هیچ گونــه  ایــن  بــر  کــرد:  اســت، تصریــح  یافتــه 
نگرانــی بــرای تامیــن ســوخت نــوروزی در روزهــای پایانــی 
مقــام  ایــن  نــدارد.  وجــود  نــوروز  روزهــای  و  اســفندماه 

کیــد بــر اینکــه همزمــان بــا برنامه ریــزی بــرای  مســئول بــا تا
گلگشــت بازرســی از  گروه هــای  ــا اعــزام  تامیــن ســوخت، ب
ــور و  کش کل  ــل در  گازویی ــن و  ــای بنزی ــت جایگاه ه وضعی
به ویــژه مســیرهای پــر رفــت و آمــد ســیاحتی و زیارتــی آغــاز 
شــده اســت، اظهــار داشــت: بــا اعــزام اولیــن 
گلگشــت، دومیــن بازرســی  گــروه بازرســان 
بــه  گــروه  و ســومین  اســفندماه  اواســط  در 
ــر تامیــن پایــدار و مطمئــن  منظــور نظــارت ب
روزهــای  در  نــوروز  روزهــای  در  ســوخت 
فعالیت هــای  کشــور،  کل  در  ســال  پایانــی 
بیــان  بــا  وی  کــرد.  خواهنــد  آغــاز  را  خــود 
اینکــه از ابتــدای ســال جاری متوســط رشــد مصــرف بنزیــن 
کــرد: بــا ایــن  کیــد  در کشــور حــدود دو درصــد بــوده اســت، تا
وجــود پیش بینــی می شــود در روزهــای پایانــی اســفندماه 
کشــور بــا  و روزهــای نــوروز، متوســط مصــرف روزانــه بنزیــن 

افزایــش قابــل توجهــی همــراه شــود.

کرد: ح  مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مطر
کارتی همچنان ادامه خواهد داشت بنزین 

کــه  خ تــورم بهمن مــاه بــه میــزان 11.8 درصــد  بــا اعــام نــر
کار در تعییــن میــزان افزایــش  ک اصلــی شــورای عالــی  مــا
ــا در  ــه حقوق ه ــد پای ــت، رش ــده اس ــال آین ــزد س ــل م حداق
ســال 95 رقمــی  بیــن 84 تــا 107 هــزار تومــان خواهــد بــود. 

بســته  آینــده  هفته هــای  در  و  زودی  بــه 
جدیــد حقــوق و دســتمزد مشــموالن قانــون 
تصویــب  بــه   95 ســال  در  اجــرا  بــرای  کار 
شــورای عالــی خواهــد رســید. در ســال های 
ســالیانه  افزایش هــای  معمــوال  گذشــته، 
مواقــع  در  و  نبــوده  تــورم  خ  نــر از  بیشــتر 
بســیاری نیــز، اختــاف چشــمگیری بــا ایــن 

اجــرای  عــدم  ســال ها  رو،  ایــن  از  اســت.  داشــته  خ  نــر
کار باعــث شــده تــا ســطح  دقیــق قانــون در شــورای عالــی 
دریافتــی نیــروی کار بــا میــزان افزایــش هزینه هــا، تناســبی 
ــروی  ــزان دریافتــی بیشــتر نی ــع می نداشــته باشــد و در واق
از ۵۰ درصــد  کمتــر  امــروز  ایــران  کار  بــازار  کار شــاغل در 

نماینــدگان  می دهــد.  پوشــش  را  ماهیانــه  هزینه هــای 
کارگــری در روزهــای اخیــر، بعضــی محاســبات و بررســی ها 
خانوارهــای  معیشــت  و  هزینه هــا  وضعیــت  دربــاره  را 
گزارش هــا  کــه  کرده انــد  کشــور اعــام  کارگــری  کم درآمــد 
کــی از ارقامی بیــن ۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار  حا
تومــان تــا ۳ میلیــون و ۲۰۰ هزارتومــان بــه 
ــدود  ــوار ح ــک خان ــه ی ــه ماهیان ــواه هزین عن
حداقــل  تعییــن  موضــوع  اســت.  نفــره   ۴
دســتمزدها در طــول ســال های گذشــته، بــه 
یکــی از مهم تریــن مباحــث چالش برانگیــز 
کــرات  مذا در  بن بســتی  حــال  عیــن  در  و 
کل  تعییــن حقــوق و دســتمزد ســالیانه بیــش از ۵۰ درصــد 
کار ایــران تبدیــل شــده اســت. از ســویی  شــاغان در بــازار 
نماینــدگان کارگــری مرتبــا از ســختی در زندگــی نیــروی کار 
ــز از ناچــاری و ناتوانــی  ــان نی کارفرمای ســخن می گوینــد و 

در ترمیــم واقعــی حقوق هــا.

کامیونت )تومان( قیمت انواع 

گذشــته )بهمــن( بــا تغییــرات نســبتا زیــادی همــراه  دالر آمریــکا در مــاه 
کــه در ایــن مــاه بیــش از 200 تومــان نوســان داشــت.  شــد؛ بــه طــوری 
در  ســکه،  قیمــت  برخــاف  گذشــته  بهمن مــاه  در  آمریــکا  دالر  خ  نــر
کاهــش پــر  کــرد و در جهــت  بیشــتر روزهــای ایــن مــاه، رونــد نزولــی پیــدا 
ــه 3661 تومــان  خ خــود ب ــر نوســان شــد. دالر در ایــن مــاه، در باالتریــن ن
خ بــه 3457 تومــان رســید. در شــروع بهمن مــاه، دالر  کمتریــن نــر و در 
خ بیــش از 3600 تومــان در بــازار آزاد قابــل مشــاهده بــود؛ امــا در  بــا نــر
 یــک هفتــه ابتدایــی بهمــن مــاه ســیر صعــودی داشــت و بــه 3661 تومــان

 رسید.
افزایشــی، در شــروع هفتــه دوم بهمــن معکــوس شــد و در  ایــن رونــد   
یافــت  کاهــش  تومــان  بــه 3653  خ دالر  نــر مــاه،  بهمــن  روز  هفتمیــن 
کــه در دهــم  گونــه ای  و ایــن وضعیــت تــا آخــر بهمــن ادامــه یافــت؛ بــه 
بهمــن، دالر بــه 3626 تومــان و در نیمــه مــاه بــه 3604 تومــان نــزول 
مــاه  ایــن  در  بــا  نخســتین  بــرای  دالر  خ  نــر بهمن مــاه   16 در  امــا  کــرد؛ 
کانــال 3500 تومــان شــد و بــه قمیــت 3589 تومــان در بــازار آزاد  وارد 
ــان  ــال 3400 توم کان ــت دالر وارد  ــن، قیم ــی بهم ــای پایان ــید. در روزه رس
خ 3494 تومــان بــه رونــد خــود پایــان  شــد و در روز پایانــی ایــن مــاه بــا نــر

 داد.

بــر اســاس اصاحیــه مــاده 77 قانــون مالیات هــای مســتقیم کــه از ســال آینــده اجــرا 
می شــود، تولیــد مســکن مشــمول فصــول چهــارم و پنجــم قانــون مالیات هــای 
قانــون  مــاده 131 خواهــد شــد. در اصاحیــه  ج در  منــدر خ هــای  نر و  مســتقیم 
مالیات هــا مــاده ۷۷، بازنگــری و فعالیــت ســاخت و فــروش مســکن بــه عنــوان یک 
حرفــه تلقــی شــده اســت. ایــن حرفــه ماننــد ســایر مشــاغل، مشــمول اخذ مالیــات بر 
خ هــای  درآمــد موضــوع فصــول چهــارم و پنجــم قانــون مالیات هــای مســتقیم و نر
کــه چنــدان  ج در مــاده ۱۳۱ شــده اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد ایــن اصاحیــه  منــدر

کنــد.  بــه مــذاق انبوه ســازان خــوش نیامــده، رکــود بخــش مســکن را عمیق تــر 
دراین بــاره  انبوه ســازان  کانــون  هیئت مدیــره  عضــو  نیک نــژاد  مجیــد 
پایــدار  اشــتغال  پایــدار،  توســعه  ضــد  شــده،  تصویــب  کــه  قانونــی  می گویــد: 
ســاختمان صنعــت  جملــه  از  صنعتــی،  بخش هــای  تمــام  در  کارآفرینــی   و 

 است. 
بــه  انبــوه  ســاز  و  ســاخت  دارد؛  فــرق  مغــازه  بــا  ســاختمان  داد:  ادامــه  وی 
تــورم و خوابیــدن  بــه  توجــه  بــا  کــه  طــور متوســط، ســه ســال طــول می کشــد 
کرده انــد.  ضــرر  بــاز  کننــد،  ســود  هــم  درصــد   50 ســازندگان  گــر  ا ســرمایه، 
بــه  مربــوط  انبوه ســاز،  ســرمایه  تمــام  کــه  اســت  صورتــی  در  ایــن  ضمنــا 
کــه ســازندگان همیشــه ســود   خــودش باشــد. همچنیــن بایــد در نظــر داشــت 

نمی کنند.

بانــک مرکــزی امســال هــم برنامــه توزیــع اســکناس های نــو در شــعب 
کــرد تــا پول هــای  بانک هــا را در نیمــه دوم اســفندماه اجرایــی خواهــد 
کمتــر از یــک مــاه بــه پایــان  گیــرد.  تــا نخــورده در اختیــار متقاضیــان قــرار 
ــی اســت  ــده اســت؛ ایــن در حال ــد باقــی مان ســال جاری و آغــاز ســال جدی
کــه هــر ســاله نظــام بانکــی در ایــن روزهــا خــود را بــرای تامیــن اســکناس 
در  ســاله  هــر  می کنــد.  آمــاده  مشــتریان  بــه  بانکــی  خدمــات  ارایــه  و 
و  بانک هــا  شــعب  بــه  مــردم  مراجعــات  تعــداد  ســال  پایانــی  یک مــاه 
کارتخــوان بــرای خریــد و همچنیــن مراجعــه  اســتفاده از دســتگاه های 
حــال  عیــن  در  می یابــد.  افزایــش  بانکــی  خودپــرداز  دســتگاه های  بــه 
نیــز  تانخــورده  و  نــو  اســکناس های  بــرای  تقاضــا  و  میــزان درخواســت 
نیمــه  در  را  نــو  اســکناس های  نیــز،  مرکــزی  بانــک  می شــود.  بیشــتر 
دوم اســفندماه هــر ســال در اختیــار بانک هــا قــرار می دهــد و شــعبی را 
بــرای ایــن منظــور تعییــن می کنــد تــا از ایــن طریــق اســکناس های نــو 
گیــرد. بــر ایــن اســاس بــه  زودی بانــک مرکــزی،  در اختیــار مــردم قــرار 
گذشــته  کــرد. در ســال  اســکناس های تانخــورده را روانــه بــازار خواهــد 
میلیــارد  هــزار  تــا ۹  و ۸  تهــران  نــو در  اســکناس  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۶
شــعب اختیــار  در  پولــی  ناظــران  نظــارت  بــا  شهرســتان ها  در   ریــال 

گرفت.  قرار 

خ دالر در یک ماه نوسان 200 تومانی نر

 فوتون 5.4 تن

 کامیونت ایسوزو )8.4 تن اتاق 
جدید(

 کامیونت کاویان

 کامیونت ایسوزو )6 تن اتاق 
جدید(

  کامیونت 6 آمیکو

  ایسوزو 8 تن 

  کامیونت 5.2 آمیکو 

  ایسوزو 6 تن 

 کامیونت الوند - 8 تن

  ایسوزو 5 تن 

 کامیونت جک - 6 تن

 کامیونت الوند - 6 تن

 کامیونت جک - 7.5 تن

 کامیونت جک - 5.6 تن

کامیونت آرنا 

 79,600,000

 115,403,000

 78,540,000

 108,130,000

 75,000,000

 130,000,000

 65,000,000

 120,000,000

 100,000,000

 86,980,000

 84,500,000

 90,000,000

 86,800,000

 68,800,000

96,200,000

ونمایی از پرچمدار شرکت سامسونگ ر
ونمایــی  یــان مراســم MWC 2016، شــرکت سامســونگ از پرچمــداران جدیــدش، یعنــی گلکســی S7 و گلکســی edge S7 ر در جر

کــرد. گلکســی S7 از 11 اســفند وارد بــازار خواهــد شــد.

در قاب تصویر

توزیع اسکناس های نو در شعب بانک هامسکن در تور مالیات می افتد

مسایل ایمنی 

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

ــم درادامــه مباحــث ایمنــی  امــروز در ایــن شــماره درنظــر داری
در بــرق پیرامــون ایمنــی لــوازم خانگــی و بیــان راهــکار جهــت 
کاهــش خســارت های مالــی آن بپــردازم .امــروزه بــا توجــه 
بــه وابســتگی زندگــی بشــر بــه وســایل و تجهیــزات برقــی 
و  مــدرن  تکنولــوژی  از  اســتفاده  نیــز  و  کارگاه  و  منــازل  در 
دیجیتــال در ســاخت ایــن وســایل، درصــورت نیــاز بــه تعمیــر، 
عــاوه بــر مختــل شــدن امــور زندگــی، هزینــه زیــادی را بــه 
کــه باعث آســیب  مصرف کننــدگان تحمیــل می شــود.عواملی 
در تجهیــزات بــرق می گــردد را می تــوان شــامل مــواردی از 

قبیــل :
گاهــی شــهروندان از اســتفاده بهینــه از تجهیــزات؛  1-عــدم آ
کیــد می شــود وســایل توســط افــراد  دربــاره ایــن موضــوع تا
طریقــه  دربــاره  الزم  راهنمایی هــای  و  نصــب  متخصــص 
مصــرف وتعمیــر ونگهــداری آن و مطالعــه دفترچــه راهنمــا 

دریافــت شــود.
کــه  2- عــدم وجــود سیم کشــی مناســب در محــل؛ از آنجایــی 
تجهیــزات متناســب بــا نــوع عملکــرد دارای تــوان مصرفــی 
متفــاوت اســت، نیــاز اســت انتخــاب تجهیــزات حفاظتــی  و 
ــوازم طراحــی و  سیم کشــی منــزل بــر اســاس انــرژی مصرفــی ل
اجــرا شــود؛ بــی توجهــی بــه ایــن موضــوع در بســیاری از مواقــع 
باعــث آتش ســوزی منــازل و کارگاه های صنعتی شــده اســت .
کــه براثــر عواملــی زیــر روی  3- نوســانات سیســتم توزیــع بــرق 

می دهــد:
بــرای مصــارف جوشــکاری  بــرق تك فــاز  از  الــف( اســتفاده 
کــه توصیــه می شــود  باالبــر در صنعــت ساختمان ســازی  و 
شــهروندان محتــرم در زمــان جوشــکاری بــا مراجعــه بــه امــور 
بــرق منطقــه خــود و درخواســت بــرق موقــت، راهنمایی هــای 

کننــد. الزم را دریافــت 
ب(برخــورد شــاخه درختــان بــا شــبکه بــرق بــر اثــر وزش شــدید 

بــاد یــا برخــورد پرنــدگان فصلــی با شــبکه.
ــاژ ناشــی از رعــد و بــرق در دو فصــل بهــار  ج(ایجــاد اضافه ولت

و پاییــز.
کــه از عوامــل  د(اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه های توزیــع بــرق 

شــایع در بــروز خســارت در لــوازم خانگــی اســت.
ه(انجــام حفــاری در معابــر و آســیب رســاندن بــه شــبکه های 

زیرزمینی 
شــبکه  قبیل هادی هــای  از  شــبکه  تجهیــزات  ســرقت  و( 

وسیســتم اتصــال زمیــن در ســطح شــهر و روســتا.
ادامه دارد ...

 خودروهای مدل 95 
وارد بازار شد

ســال پایانــی  روزهــای  بــه  شــدن  نزدیــک   بــا 
بــه  اســت.  شــده  بــازار  وارد  نیــز   95 مــدل  خودروهــای 
هرســال  پایانــی  روزهــای  در  خودروســازان  معمــول  طــور 
خودروهــای خــود را بــا مــدل ســال جدیــد وارد بــازار می کننــد. 
ــاده و از چنــدی پیــش  ــز، ایــن اتفــاق افت در ســال جــاری نی
برخــی خودروهــا بــا مــدل ســال 95 وارد بازار شــده اند. در این 
گفتــه فعــاالن بــازار خــودرو، قیمــت خودروهــای  شــرایط بــه 
مدل 95 در بازار آزاد بیشــتر از قیمت مدل 94 این خودروها 
ــا توجــه بــه  ــازار خــودرو می گوینــد ب ــازار اســت. فعــاالن ب در ب
 عرضــه خودروهــای مــدل 95، بــا آغــاز ســال جدیــد )1395(

قیمت خودروهای مدل 94 در بازار کاهش خواهد یافت.

 قیمت جهانی نفت 
افزایش یافت

بهــای طــای ســیاه در اولیــن روز معامــات هفتــه جــاری 
گــزارش  کــرد. بــه  میــادی بــا رونــد صعــودی آغــاز بــه  کار 
رویتــرز، قیمــت جهانــی نفــت در ســاعات اولیــه معامــات 
فعــال  دکل هــای  کاهــش  دلیــل  بــه  دوشــنبه  روز  آتــی، 
حفــاری آمریــکا بــا رونــد افزایشــی روبــه رو شــد و توانســت 
کنــد. در  کاهــش قیمــت هفتــه پیــش را جبــران  تــا حــدی 
بــا ۴۵ ســنت  برنــت  نفــت دریــای  همیــن حــال، قیمــت 
افزایــش، بــه رقــم ۳۳ دالر و ۴۶ ســنت در هــر بشــکه رســید؛ 
اینترمیدیــت  تگــزاس  نفــت وســت  قیمــت  اینکــه  ضمــن 
دالر   ۳۰ رقــم  بــه  افزایــش  نیــم دالر  تقریبــا  بــا   آمریــکا 
و ۱۱ ســنت در برابــر هــر بشــکه معاملــه شــد؛ ایــن در حالــی 
تقریبــا  جمعــه  روز  در  نفــت  جهانــی  بهــای  کــه   اســت 
 ۲۶ تعــداد  همچنیــن  کــرد.  پیــدا  کاهــش  درصــد   ۴
ایــن  نفــت  تولیــد  چرخــه  از  آمریــکا،  حفــاری  فعــال  دکل 
کــه  می شــود  پیش بینــی  و  شــد  گذاشــته  کنــار  کشــور 
کشــور در ســال جاری میــادی   میانگیــن تولیــد نفــت ایــن 
کاهــش بهــای  کاهــش یابــد.  بــه ۴۴۵ هــزار بشــکه در روز 
ــف  ــار ضعی ــه آم ــادی، ب ــته می گذش ــه  ــت در هفت ــت نف قیم
اقتصــادی چیــن و انتشــار ذخایــر  ۵۰۴.۱ میلیــون بشــکه ای 

آمریــکا برمی گشــت.

 قیمت گوشت گوساله 
تا عید گران نمی شود

گوشــت  قیمــت  گفــت:  گاوی  گوشــت  اتحادیــه  رییــس 
کننــده ۳۲ هــزار  گوســاله بــه صــورت مخلــوط بــرای مصــرف 
تــا پایــان ســال جاری تغییــری  خ  نــر تومــان اســت و ایــن 
کمبــودی در  کــرد. علــی خنــدان بــا بیــان اینکــه  نخواهــد 
زمینــه دام و گوشــت گوســاله نداریــم، اظهارداشــت: درحــال 
گوســاله بــه صــورت  گوشــت  کیلوگــرم  حاضــر، قیمــت هــر 
کننــدگان ۳۲ هزارتومــان اســت.  بــرای مصــرف  مخلــوط 
ــان ســال  ــا پای گوشــت ت ــوع  ــرد: قیمــت ایــن ن ک ــه  وی اضاف
گاوی بــا اشــاره  گوشــت  تغییــری نمی کنــد. رییــس اتحادیــه 
گفــت: قــدرت  گوشــت در بــازار فــراوان اســت،  بــه اینکــه 
بــا  کاهــش داشــته اســت؛ بنابرایــن مــا  خریــد مــردم هــم 

افزایــش قیمتــی مواجــه نخواهیــم بــود.

حتما بخوانید!
3بنزین کارتی همچنان ادامه خواهد ... سه شنبـــــه  4 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 100 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

خ تورم بهمن ماه؛ با اعالم نر
احتمال افزایش 84 تا 107 هزار تومان دستمزد سال95



جشن تجلیل از فرزندان ممتاز 
کودک و نوجوان  خانه های 

بهزیستی استان اصفهان

  جشــن تجلیــل از فرزنــدان ممتــاز خانه های کودک 
و نوجــوان بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا حضــور دکتــر 
کفیــل  ــژاد، شــهردار،  ــی ن ــر پــور اســتاندار، دکتــر جمال زرگ
فرمانــدار اصفهــان و جمعــی از مدیــران دســتگاه های 

دولتــی و نظامــی  اســتان اصفهــان برگــزار شــد.
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان در  دکتــر صادقــی، مدیــر 
ایــن مراســم ضمــن عــرض خیرمقــدم و خــوش آمدگویــی 
گفــت : خوشــحالم از اینکــه فرزنــدان خــود را بــار دیگــر 
کنــار هــم و بــا لبخنــد می بینــم؛ از اینکــه بــار دیگــر  در 
فرزنــدان خانــواده بــزرگ بهزیســتی علی رغم مشــکالت و 
شــرایط ســخت آنــان، بــاز هــم در راســتای علــم و دانــش 
ورزش و امــور فرهنگــی و قرآنــی، پرچمــدار هســتند بــه 

خــود می بالــم.
عامــل  تمامــی  مدیــران  از  ادامــه   در  صادقــی  دکتــر 
خانه هــای کــودک و نوجــوان بــه لحــاظ تــالش چشــمگیر 
ــم و دانــش  ــه عل ــژه ب ــدان و توجــه وی در مراقبــت از فرزن
گام نهــادن در جهــت رشــد و بالندگــی  ایــن عزیــزان و 
از مدیــران حاضــر در  کــرد. وی  آن هــا تقدیــر و تشــکر 
مراســم خواســت تــا فرزنــدان شــبه خانــواده بهزیســتی را 
فرزنــدان خــود بداننــد و در جهــت اشــتغال و ازدواج آن ها 

ــد. ــغ نکنن ــی دری ــچ تالش از هی
بــه  اســتان اصفهــان  اســتاندار  پــور  زرگــر  ســپس دکتــر 
کــه در جمــع  گفــت: خوشــحالم  ایــراد ســخن پرداخــت و 
کــه در اســتان اصفهــان  شــما هســتم و بــه خــود می بالــم 
کلیــه مقاطــع  کــودک و نوجــوان در  فرزنــدان خانه هــای 
ایــن  و  هســتند  برخــوردار  باالیــی  ســطح  از  تحصیلــی 
همیشــه  کــه  دارم  تمامــی  فرزنــدان  از  را  درخواســت 
تــالش و همــت خــود را در راه ســعادت و خوشــبختی 
ادامــه دهنــد. اســتاندار اصفهــان خطــاب بــه فرزنــدان 
کــودک و نوجــوان بهزیســتی اســتان اصفهان  خانه هــای 
گفــت : همــه مدیــران و مســئوالن روزی جــای خــود را 
بــه شــما عزیــزان خواهنــد داد و شــما آینده ســاز ایــران 
ــار  ــن افتخ ــه م ک ــه داد  ــود . وی ادام ــد ب ــالمی  خواهی اس
کــه بــه عنــوان پــدری بــرای شــما عزیــزان تــالش  می کنــم 
گام  کنــم تــا در جهــت ازدواج و اشــتغال شــما عزیــزان 
موثــری برداشــته شــود. در ادامــه جشــن بــه بیــش از 
350 نفردانــش آمــوزان و دانشــجویان ممتــاز ، فرزنــدان 
کــه بــه عنــوان قهرمانــی رســیده اند، لــوح  ورزشــکاری 
گــروه  بــا  برنامــه  ادامــه  و  شــد  اعطــا  هدیــه  و  تقدیــر 
ــر و  ــز تئات گــروه ســرود ناشــنوایان، طن ســنتی موســیقی، 

مســابقات ویــژه فرزنــدان بــه پایــان رســید.

بهزیستی

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:

 آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان
 از امروز 

عیــدی  گفــت:  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
بازنشســتگان از فــردا 4 اســفندماه و بــر اســاس حــروف الفبــا 

بــه مــدت 7 روز پرداخــت می شــود.
بــا  نوربخــش  ســیدتقی  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــرد: عیــدی بازنشســتگان تأمیــن  اعــالم ایــن خبــر اظهــار 
ــود  ــر می ش ــزار نف ــون و 700 ه ــدود 2 میلی ــه ح ک ــی  اجتماع
از فــردا سه شــنبه 4 اســفندماه بــه مــدت 7 روز و براســاس 

الفبــا پرداخــت می شــود. حــروف 
اســاس  بــر  بازنشســتگان،  عیــدی  داد:  ادامــه  وی   
مصوبــه دولــت، 668 هــزار تومــان اســت؛ 1500 میلیــارد 
تومــان بــرای پرداخــت عیــدی اختصــاص یافتــه اســت. 
کــرد: بودجــه ســال 95 ســازمان  نوربخــش خاطرنشــان 
 تأمیــن اجتماعــی، 75 هــزار میلیــارد تومــان تصویــب شــده 

است.

کل راه وشهرسازی  معاون راهداری اداره 
 استان اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات لکه گیری و روکش 
آسفالت محور زرین شهر - شهرکرد

محــور زریــن شــهر بــه شــهرکرد در راســتای تســهیل در 
کاهــش تصادفــات  تــردد وســایل نقلیــه و بــا هــدف 

کیلومتــر روکــش خواهــد شــد. جــاده ای در 10 
کل راه و شهرســازی  گــزارش روابــط عمومــی  اداره  بــه 
اســتان اصفهــان، فــرزاد دادخــواه، مدیــر راهــداری 
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت محــور  کل  ایــن اداره 
شــریانی اصفهــان – شــهرکرد و تــردد بــاالی وســایل 
نقلیــه در ایــن مســیر، عملیــات لکه گیــری و روکــش 
هــدف  بــا  شــهرکرد   – شــهر  زریــن  محــور  آســفالت 
آغــاز مــرور  و  عبــور  در  تســهیل  و  ایمنــی   افزایــش 
مســیر  ایــن  کل  طــول  افــزود:  دادخــواه  شــد. 
محــل  از  مدنظــر  مقطــع  کــه  اســت  کیلومتــر   10
مدیســه  ســه راهی  تــا  علــی  باباشــیخ  تصفیه خانــه 
ــاز  آغــاز شــده و پــس از لکه گیــری محل هــای موردنی
انجــام  آســفالت  روکــش  عملیــات  درزگیــری،  و 

. شــد هد ا خو
وی میــزان اعتبــار الزم جهــت اجــرای ایــن پــروژه را 
گفــت: ایــن مســیر بــه  کــرد و  22 میلیــارد ریــال عنــوان 
ــه لکه گیــری دارد  ــاز ب ــع نی مســاحت 100 هــزار مترمرب
کــه امیــد اســت بــا انجــام عملیــات روکــش آســفالت تــا 

پایــان خــرداد مــاه ســال 95 بــه بهره بــرداری برســد.

اخبار کوتاه 

متفــاوت  رویکــرد  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بــه  نســبت  امســال  درختــکاری  روز  در  نهــال  توزیــع 
اصفهــان  شــهرداری  گفــت:  گذشــته  ســال های 
روز  در  اســالمی،  انقــالب  شــهید  هــزار   230 یــاد  بــه 
 درختــکاری، 230 هــزار اصلــه نهــال در اختیــار مــردم قــرار

 می دهد. 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از اداره ارتباطــات  گــزارش  بــه 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد بــا 
اشــاره بــه هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری اظهــار 
کشــور »روز درختــکاری«  کــرد: ۱۵ اســفندماه در تقویــم 
جای جــای  در  مســئوالن  و  مــردم  از  بســیاری  و  اســت 
غــرس  را  نهــال  یــک  روز  ایــن  در  ســال  هــر   ایــران، 

می کنند.
کــه  اســالمی  نیــز  انقــالب  معظــم  رهبــر  افــزود:  وی   
فضــای  اهمیــت  و  طبیعــی  منابــع  حفــظ  بــر  همــواره 
روز  آســتانه  در  ســال  هــر  کرده انــد،  کیــد  تا ســبز 
اهمیــت  تــا  می کننــد  غــرس  نهــال  یــک  درختــکاری 
یــادآور همــگان  بــه  را  حیات بخــش  درختــان   حفــظ 

 شوند.
ــال  ــدای نه ــه اه ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ــهردار اصفه  ش
توســط  ســال  هــر  کــه  درختــکاری  روز  مناســبت  بــه 
کــرد: امســال  شــهرداری اصفهــان انجــام می گیــرد، بیــان 
و  می گیــرد  انجــام  متفــاوت  رویکــردی  بــا  اقــدام  ایــن 
انقــالب اســالمی، 230 هــزار  یــاد 230 هــزار شــهید  بــه 
توزیــع  مــردم  بیــن  شــهرداری  توســط  نهــال   اصلــه 

خواهد شد.
انقــالب  رهبــر  کــه  همان طــور  کــرد:  تصریــح  وی   
از  کمتــر  شــهدا  یــاد  نگاه داشــتن  زنــده  فرمودنــد، 
روز  در  امســال  خاطــر  همیــن  بــه  و  نیســت  شــهادت 
اســالمی انقــالب  شــهدای  تعــداد  بــه   درختــکاری 
 230 هــزار اصلــه نهــال در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد تــا 
 یــک بــار دیگــر جانفشــانی  الله هــای انقــالب را بــه یــاد

 آوریم.
 جمالی نــژاد شــهدای انقــالب اســالمی  را شــمع محفــل 
کــرد: امنیــت و آرامــش امــروز  بشــریت خوانــد و اضافــه 
ابتــدای  از  شــهدا  خــون  قطره قطــره  مدیــون  کشــور، 

انقــالب، شــهدای دوران دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم 
کوچــک  کنونــی اســت و هــر اقدامــی  هــر چنــد  در روزگار 
کنــد  زنــده  را  ازخودگذشــتگان  ایــن  خاطــره  و  یــاد  کــه 

اســت. ارزشــمند 
گفتنــی اســت بــه مناســبت روز درختــکاری، همشــهریان   

 عزیــز اصفهانــی می تواننــد تــا تاریــخ 7 اســفندماه جــاری
بــرای دریافــت ایــن نها ل هــا بــه درگاه الکترونیــک شــهر 
ثبت نــام  و  مراجعــه   Isfahan.ir نشــانی  بــه  اصفهــان 

ــد. کنن

شهردار اصفهان:

الله ها دوباره سبز می شوند

منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
زاینــده رود  بــه  انســانی  خــام  فاضــالب  گفــت:  اصفهــان 
کــه توســط  نمی ریــزد بلکــه فاضــالب تصفیــه شــده ای اســت 
شــرکت آب و فاضــالب در حــد اســتاندارد تخلیــه بــه آب هــای 

می شــود.علی  زاینــده رود  وارد  ســطحی 
ح  مطــر صحبت هــای  بــه  اشــاره  بصیرپوربــا 
انســانی  فاضالب هــای  ورود  مــورد  در  شــده 
کــرد: دو نکتــه در مــورد  بــه زاینــده رود، اظهــار 
ایــن مســئله وجــود دارد، اول آنکــه فاضــالب 
خــام انســانی وارد زاینــده رود نمی شــود بلکــه 
کــه توســط  فاضــالب تصفیــه شــده ای اســت 
شــرکت آب و فاضــالب در حــد اســتاندارد تخلیــه 

ــا بیــان  بــه آب هــای ســطحی وارد زاینــده رود می شــود.وی ب
در  زیــادی  ســرمایه گذاری  فاضــالب  و  آب  شــرکت  این کــه 
گفــت: تنهــا در ســال جــاری  ایــن زمینــه انجــام داده اســت، 
پــروژه ای بالــغ بــر 4 میلیــارد تومانــی بــرای بهبــود وضعیــت 
آب تصفیــه شــده از فاضــالب بــه بهره بــرداری رســید.معاون 
اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت 
تــاالب  بــه ســمت  حــال حاضــر  در  کــه  آبــی  کــرد:  تصریــح 

گاوخونــی مــی رود ترکیــب ســه نــوع آب متفــاوت اســت، آبــی 
کــه  کــه از تصفیــه فاضــالب جنــوب اصفهــان می آیــد، آبــی 
از ســرریز ســد آبشــار بــه آن اضافــه می شــود و همچنیــن آب 
کــه در نهایــت همــه این هــا بــه  کشــاورزی،  زه آب زمین هــای 
کــرد: اســتفاده  کیــد  گاوخونــی می ریــزد.وی تأ
غیرقانونــی  کشــاورزی  بــرای  آبــی  چنیــن  از 
بــه  نــدارد  کاری  حــق چنیــن  کســی  و  بــوده 
کمــک خــود  ــا  همیــن جهــت شــرکت میــراب ب
کــه از  کثــر تالششــان را می کننــد  کشــاورزان حدا
ایــن پســاب برداشــت نشــود و در همیــن زمینــه 
شــکل  قضایــی  پرونــده  و  شــکایت  چندیــن 
کــه کار به برخــورد نیروی  گرفتــه اســت تــا آنجــا 

کشــیده شــده اســت. انتظامــی بــا متخلفــان 
برخــی  گذشــته  ســال های  در  داشــت  اذعــان  بصیرپــور 
آب  ایــن  از  مخفیانــه  و  مقطعــی  صــورت  بــه   کشــاورزان 
کشــاورزان  گذشــته بــه اصــرار  اســتفاده می کردنــد، امــا از ســال 
کیلومتــر در  شــرق اصفهــان، جــاده ای سراســری بــه طــول 35 
ــا امــکان نظــارت مســتمر بــر  کشــیده شــد ت حاشــیه رودخانــه 

برداشــت پســاب فراهــم شــود

بنیادشــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان بــه مناســبت 
گرامیداشــت شــهدا، ویژه برنامه هایــی  روز 22 اســفند، روز 

را اجــرا خواهدکــرد. 
ســیدعلی   ، اصفهــان  از  ایثــار  گــزارش  بــه 
قریشــی معــاون فرهنگــی بنیــاد شــهید و امــور 
تبریــک  اســتان اصفهــان ضمــن  ایثارگــران 
گفــت: بــا توجــه بــه ورود انقــالب  ایــن روز 
بــه ســی و هشــتمین ســال  اســالمی  ایــران 
و  تمامی طوفان هــا  بــه  توجــه  بــا  و  خــود 
کــه  انقــالب در ایــن ســال ها  بحران هایــی 

گفــت، ایثــار و  بــا موفقیــت پشــت سرگذاشــته اســت، بایــد 
گذشــت و صبــر و مقاومــت ملــت متدیــن ســبب شــده اســت 
کشــور امنــی باشــد و همــه این هــا را  کــه ایــران در منطقــه، 
کاری شــهدا و خانــدان معظم آنان  مرهــون ایثارگــری و فــدا
هســتیم. وی بــا اشــاره بــه ویژه برنامه هــای ایــن ســازمان 
گرامیداشــت شــهدا  که روز  برای بزرگداشــت روز 22 اســفند 
روز  ایــن  گرامیداشــت  بــرای  افــزود:  اســت،  گرفتــه  نــام 

کــه می تــوان بــه  برنامه هــای متعــددی را خواهیــم داشــت 
ــا موضــوع شــهید  برگــزاری نخســتین جشــنواره پیامکــی ب
بــرای فرهنگ ســازی  و شــهادت در قالــب قطعــه ادبــی 
ــا  ــان و آشــنایی عمــوم مــردم ب در بیــن جوان
22 اســفند )روزبزرگداشــت شــهدا( و فلســفه 
تاســیس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران اشــاره 
عالقه منــدان  کــرد:  خاطرنشــان  کــرد.وی 
کثــر  می تواننــد بــا ارســال قطعــه ادبــی بــا حدا
کلمــه از طریــق ســامانه پیامکــی شــماره   22
اســفند   22 روز  پایــان  تــا   3000697273
کســب اطالعــات  مــاه در ایــن جشــنواره شــرکت و بــرای 
بیشــتر بــه ســایت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
 WWW.BONYADSHAHID.IR اصفهــان بــه نشــانی
گفتنــی اســت برنامه هــای متعــددی بــرای  کننــد.  مراجعــه 
گرامیداشــت ایــن روز از ســوی بنیادشــهید و امــور ایثارگــران 
کــه متعاقبــا اعــالم  اســتان اصفهــان برگــزار خواهــد شــد 

 می شود.

سیدعلی قریشی: 
کشور را مرهون ایثارگری شهدا و خاندان آنان هستیم امنیت 

معاون آب منطقه ای اصفهان:
فاضالب خام انسانی وارد زاینده رود نمی شود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  بهارلو   مهدی  94-1600خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 94/12/22 .مورخه  است  ده  نمو تقدیم  خندان  لب  مهدی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
دن خوانده حسب  ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  13شورای  شعبه   –
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
 13 شعبه  دفتر  مدیر  الف  31384/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

یدی نام پدر: مهدی  نشانی  محل اقامت: مجهول  نام: محمد  نام خانوادگی : دوار
المکان مشخصات محکوم له: نام : آقای  حسن  نام خانوادگی:خراسانی نام پدر: 
 – قلمستان  پارک  مقابل  خمینی  امام  خ  اصفهان-   : اقامت  محل  نشانی  حسین 
یخ 94/3/4 حوزه  جنب نانوائی پ 389 محکوم به به  موجب رای شماره 129 تار
25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
و سواری رنوه مدل 63  در محکوم است به : الزام به انتقال سند یک دستگاه خو
رد رنگ شماره انتظامی 78863- اهواز11 می باشد که بنام خواهان نماید/.ماده  ز
34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید. شماره : 32452/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
جزی  هاشمی  سیدابوالفضل  94-1647خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  نمو تقدیم  محمدی  آقا  رضا  محمد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
08:00 تعیین گردیده  وز.... مورخه94/12/3 ساعت  است .وقت رسیدگی برای ر
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
– پالک  – جنب ساختمان صبا  وی مدرسه نیلی پور  وبه ر – ر سجاد- اول ارباب 
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13شورای حل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 29239/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 94- 1933خواهان حسین قلی اکبری نیا دادخواستی  در خصوص پر
 95/1/17 .مورخه  است  ده  نمو تقدیم  ور  آشنا  یز  عز طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   11/30 ساعت 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  13شورای  شعبه   –
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
 13 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34079/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 94- 1357خواهان ناصر یزدانی با وکالت امیر حسین  در خصوص پر
ده  مهرداد امر الهی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت جواد سادات تقدیم نمو
وز سه شنبه مورخه 95/1/24 ساعت 11/30 تعیین  است . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول خیابان ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 6شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل  د.شماره: 34063/م  شو

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 94- 1967خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت حامد  در خصوص پر
ین دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 1- حسن حسن معصومی باقر  منتظر
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  باقرآبادی  معصومی  علی   – معصومی  علی   – آبادی 
با توجه  وز سه شنبه مورخه 95/1/31 ساعت 11 تعیین گردیده  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  6شورای  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34076/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آبادی  حبیب  نیکخواه  امراله  1904/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 . است  ده  نمو تقدیم  پور  قربان  احسان  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی 
وز ..... مورخه 95/1/22 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده  وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
– پالک 57  – جنب ساختمان صبا  پور  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان 
– شعبه 45 شورای حل  کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 34103/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 941459خواهان مرتضی فاتحی دادخواستی مبنی بر:  در خصوص پر
وز......   ده است .وقت رسیدگی برای ر مطالبه به طرفیت حجت رئیسی تقدیم نمو
دن  مورخ 95/1/31ساعت 9:30تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
الف مدیر دفتر  د.شماره: 34098/م  اتخاذ می شو و تصمیم مقتضی  تلقی  شده 

شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  انگیز  شب  مرتضی  2098/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  واره تقدیم نمو وح اله ز مبنی بر: مطالبه به طرفیت ر
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   9/00 95/2/4ساعت  مورخ  وز......   ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34055/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  مهوری  ابوالحسن  1075/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  اکبرجعفری  طرفیت  به  محوقه  اجور  بر:مطالبه  مبنی 
به  توجه  با  گردیده  تعیین   4 ساعت   95/2/8 مورخه   ..... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
اول خیابان  واقع در خیابان سجاد-  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   45 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

 شماره: 34051/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  عباسی  محسن  1167/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  معتمدی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   16/30 95/2/1ساعت  مورخ  وز......   ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 34060/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  غیاثی   احمد  961/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  - علی برندگی تقدیم نمو بر:الزام به انتقال سند به طرفیت سعید جهان آرایی 
وز ..... مورخه 95/2/12 ساعت 5 تعیین گردیده با  است . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
– پالک 57  – جنب ساختمان صبا  پور  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان 
– شعبه       شورای حل  کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
د.شماره: 34052/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل  شو

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حبیبیان  وکالت  با  مارانی  محسن  خواهان   941514 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت  وجی تقدیم نمو دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت سهراب عر
با  است  گردیده  تعیین  ظهر   12 95/1/30ساعت  مورخ  وز.......  ر برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34122/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
یم فاضل با وکالت آقای حبیبیان  ونده کالسه 941515 خواهان مر در خصوص پر
ده  نمو تقدیم  سجادیه  شیخ  رضا  غالم  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 
وز....... مورخ 95/1/30ساعت 11/30 صبح تعیین  است .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34123/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  فنایی  علی  خواهان   835/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  وشنمهر  ر حسن  طرفیت  به  وجه  مطالبه 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  عصر   3/30 95/1/22ساعت  مورخ  یکشنبه  وز ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 34101/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
آغاز پرداخت عیدی بازنشستگان... سه شنبه  4 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 100 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



حرف و نقل
- تمریــن نمایــش جدیــد جابــر رمضانــی بــا حضــور 
آغــاز  معجونــی  حســن  جــای  بــه  پســیانی،   آتیــا 

شد.
کتــاب ســال جمهــوری  - سی وســومین دوره جایــزه 
ــن دور  ــه در ای ک ــد  ــزار ش ــی برگ ــران درحال ــامی  ای اس
جایــزه هــم، از آثــار برگزیــده ادبیــات داســتانی و شــعر 

خبــری نبــود.
ــد قصــد دارد ســال آینــده، فیلمنامــه  - علــی جلیلون
تهیــه  را  جلیلونــد  وحیــد  بــرادرش  از   دیگــری 

کند.
کتابــش  تازه تریــن  انتشــار  از  خیــام  مســعود   -
در  گفــت:  و  داد  خبــر  عشــق«  »کرانــه  عنــوان  بــا 
کتــاب نامــه ای انتقــادی خطــاب بــه عبــاس  ایــن 

اســت. کیارســتمی  آمــده 
دوبلــه  کارهــای  فشــردگی  دربــاره   زنــد  بهــرام   -
فشــردگی  می گویــد:   94 ســال  پایانــی  روزهــای  در 
نمی شــود؛  مــن  حــال  شــامل  نــوروز  روزهــای 
دوبلــه را  کارهــا  کــه  هســتند  زیــادی   دوســتان 

 می کنند.
کتــاب  ح خریــد و هدیــه بســته های فرهنگــی  - طــر
آسایشــگاه  نفــع  بــه  باســتانی،  نــوروز  آســتانه  در 

می شــود. اجــرا  معلــول  کــودکان 
ــام  ــا ن ــازه اش ب ــم ت - حســین شــهابی از ســاخت فیل

»دوران ســرطانی« خبــر داد.
نــورا  بــا  خــود  همــکاری  از  اقبــال زاده  شــهرام   -
کتــاب »چگونــه داســتان  حق پرســت بــرای ترجمــه 
کرافــورد  فانتــزی علمــی- تخیلــی بنویســم«، نوشــته 

کیلیــان خبــر داد.
خوشــنویس  اســتاد  افجــه ای  نصــراهلل   -
پرکارتریــن  از  یکــی  تبریــزی،  صــادق  گفــت: 
اســت  ایــران  امــروز  هنرمنــدان  فعال تریــن  و 
پویاســت.  و  زنــده  مــا  هنــر  در  آثــارش  تاثیــر  کــه 
می افتــم تبریــزی  صــادق  یــاد  بــه   هــرگاه 

کار  کــه قلــم در دســتانش اســت و   ایــن تصــور را دارم 
می کند.

کیــد  تا ســینما  کارگــردان  برزیــده،  عبدالحســن   -
دارد: اتفاقــات خــوب و بــد هــر جشــنواره ای، نتیجــه 
معتقدســت  همچنیــن  اســت؛  آن  دبیــر  انتخــاب 
کــردن از  ســلیقه ای دانســتن داوری، شــانه خالــی 

اســت. مســئولیت 
کــه ایــن بازیگــر  کــرد  - همســر جمــال اجالــی بیــان 
بســتری  مدتــی  از  بعــد  »دوردســت ها«،  ســریال 
منتقــل  تهــران  بــه  ســاری  بیمارســتان  در   بــودن 

شده است.
- انجمــن صدابــرداران آمریــکا عــاوه بــر جدیدتریــن 
گونزالــس ایناریتــو، بــه »فارگــو«  ســاخته الخانــدرو 
هــم  مــدرن«  »خانــواده  و  تخــت«  و  تــاج  »بــازی 

داد. جایــزه 
فیلــم  آمریــکا  ســینمای  چهره پــردازان  انجمــن   -
برنــده  عنــوان  بــه  را  خشــم«  جــاده  مکــس:  »مــد 

کــرد. انتخــاب  چهره پــردازی  اصلــی 
کارگردانــی مهــدی  بــه  کــو«،  تیــزر مســتند »زمنا  -
گــروه  کــران ایــن فیلــم در  قربان پــور، همزمــان بــا ا

»هنــر و تجربــه« منتشــر شــد.

سخن دل

 ستاره برنامه تحویل سال شبکه  ۱ 
مردم هستند

ســیدعلی ضیــاء، مجــری ویــژه برنامــه تحویــل ســال 
کــه بخش هــای مختلــف  کــرد  اعــام  یــک  شــبکه 
ســاخته  مــردم  خــود  توســط  ویژه برنامــه  ایــن 
می شــود و امســال ســتاره برنامــه تحویــل ســال خــود 
مــردم هســتند. ســیدعلی ضیــاء، مجــری ویژه برنامــه 
تحویــل ســال شــبکه یــک، بــا نــام »یــِک یــک« گفت: 
مــردم تــا ۲۰ اســفند مــاه فرصــت دارنــد در پنــج رشــته 
ســرودن  یــا  خوانــدن  لوگــو،  طراحــی  گزارشــگری، 
و  کمــدی  اســتندآپ  اجــرای  برنامــه،  تیتــراژ  ترانــه 
ســاخت فیلــم ۱۵ ثانیــه ای در مســابقه برنامــه »یــِک 
کننــد. وی افــزود: ایــن بــرای اولیــن بــار  یــک« شــرکت 
کــه خــود مــردم تیتــراژ پربیننده تریــن برنامــه  اســت 
ســال را می خواننــد؛ لوگــوی آن را طراحــی می کننــد و 
کمــدی تولیــد می کننــد. مــا  بــرای آن آیتــم اســتندآپ 
کــه از بیــن بهترین هــا  در هــر بخــش، ســه داور داریــم 
ــد  ــش می کنن گزین ــیده را  ــار رس ــده اند و آث ــاب ش انتخ
ــی را  ــاب نهای ــه انتخ ک ــتند  ــردم هس ــن م ــپس ای و س

بــر عهــده دارنــد.
کــرد: از مــردم   مجــری »یــِک یــک« همچنیــن اعــام 
می خواهیــم همــراه بــا مادرانشــان بــرای برنامــه مــا 
عکــس ســلفی بگیرنــد. مــا ایــن عکس هــا را چــاپ و 
آن هــا را در دکــور برنامــه نصــب می کنیــم. مــا نهایــت 
گذاشــته ایم  تاشــمان را بــرای تعاملــی شــدن برنامــه 
کــه مــردم  خ می دهــد  و ایــن اتفــاق بــرای اولیــن بــار ر
پرمخاطب تریــن  مختلــف  بخش هــای  خودشــان 
برنامه ســال شــبکه ملی را می ســازند و ســتاره امســال 
برنامــه تحویــل ســال مــردم هســتند. ضیــاء »یــِک 
ــدت  ــک، در م ــبکه ی ــال ش ــل س ــژه تحوی ــک« را وی ی
کارگردانــی  زمــان بیــش از ۱۲ ســاعت اجــرا می کنــد. 
و  حســین خانی  افشــین  عهــده  بــر  برنامــه  ایــن 
برنامه هایــی  ایــن  از  پیــش  اســت.  ضیــاء  علــی 
و  جنت آبــاد«  »نبــش  ســه«،  »ویتامیــن  چــون 
گرفتــه شــکل  نفــر  دو  ایــن  ترکیــب  بــا   »بعضیــا«، 

 بود.

سینما

تا پایان هفته برپاست:
 آثار رنگ و روغن 

در نگارخانه مرکزی اصفهان
نقاشــی  آثــار  گروهــی  نمایشــگاه  وطــن:  کیمیــای 
در  اصفهــان  مرکــزی  نگارخانــه  در  روغــن  و  رنــگ 
تعــداد  نمایشــگاه  ایــن  در  اســت.  برگــزاری   حــال 
70 اثــر نقاشــی، از ســه هنرمنــد پرســتو انگیــزه، مهســا 
تماشــای  معــرض  در  دهقانــی  مائــده  و  شــهبازی 
ایــن  اســت.  گرفتــه  قــرار  هنــر  ایــن  بــه  عاقه منــدان 
طراحــی  روغــن  و  رنــگ  تکنیــک  بــا  کــه  نقاشــی  آثــار 
ُمــدرن و  رئــال  قالــب  در  آزاد  موضــوع  در   شــده اند، 

ــه  ــه مــدت یــک هفتــه، در نگارخان  از یکــم اســفندماه ب
مرکــزی مــورد بازدیــد عاقه منــدان قــرار می گیــرد. ایــن 
گالــری شــماره ســه نگارخانــه مرکــزی واقــع  نمایشــگاه در 
گلدســته از ســاعات ۸ تــا ۱۲ و 14 تــا 19  در خیابــان بــاغ 

پذیــرای عمــوم هنردوســتان اســت.

 »شکاف« 
به سینماهای اصفهان رسید

بــه  »شــکاف«  ســینمایی  فیلــم  وطــن:  کیمیــای 
ســپاهان  ســینما  در  اســدی زاده  کیــارش  کارگردانــی 
ایــن  اســت.  کــران  ا حــال  در  اصفهــان  ســاحل  و 
رونــد  در  کــه  گهانیســت  نا بحرانــی  روایتگــر  فیلــم 
جــوان زوجــی  زندگــی  شــده   کشــیده  چالــش   بــه 
کوتاه مــدت از فرزنــد  بــه دلیــل نگهــداری ناخواســته و 
کــه  اســت. حادثــه ای  آمــده  بــه وجــود  دوســت خــود 
کــودک پیــش آمــده، باعــث می شــود رونــد زندگــی  بــرای 
عــادی  اوضــاع  تغییــر  و  ناهمــواری  آن هــا دســتخوش 
کــه توســط کیــارش اســدی زاده کارگردانی  شــود. شــکاف 
کارگــردان جــوان  شــده، دومیــن اثــر بلنــد ســینمایی ایــن 
ســال  تولیــد  »گــس«،  نــام  بــا  او  قبلــی  فیلــم  اســت. 
ــا  ــرد ی ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــب جای کس ــه  ــق ب 1391 موف
رم  فیلــم  بین المللــی  در جشــنواره  حــال ظهــور  در  زن 
ــر،  ــا پیروزف ــان، پارس شــد. هانیه توســلی، بابــک حمیدی
ســحر دولتشــاهی، امیرکیان نجــف زاده، احســان امانی، 
علیرضــا علویــان، حســین راضــی، طوفــان مهردادیــان و 
نقــش  ایفــای  بــه  فیلــم  ایــن  در  آقاحســینی  مرتضــی 

می پردازنــد.

 حضور 4 اثر 
 از چهارمحال و بختیاری 

در جشنواره حسنات
ــاری،  ــال و بختی ــتان چهارمح ــری اس ــوزه هن ــس ح ریی
ــر از حــوزه هنــری اســتان در جشــنواره  از حضــور چهــار اث
فیلــم حســنات خبــر داد. حجــت اهلل شــیروانی اظهــار 
کــرد: هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره را نشــر و ترویــج 
فرهنــگ و هنــر اسامی حســنات، ســنت خیــر اندیشــی، 
بــه  مــردم  میــان  در  همدلــی  و  نوع دوســتی  همیــاری 
آثــار حضــور  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  خصــوص جوانــان 
کوتــاه،  یافتــه در ایــن جشــنواره در چهــار قالــب فیلــم 
وی  هســتند.  فیلم نامــه  و  پویانمایــی  مســتند،  فیلــم 
شــهروندی  حقــوق  نیک اندیشــی،  اینکــه  بیــان  بــا 
فاجعــه  ابعــاد  بررســی  ویــژه  موضوعــات  و  رســتگاری 
زیســت محیطی زاینــده رود از موضوعــات ایــن جشــنواره 
هســتند، افــزود: انیمیشــین مســافر بــه کارگردانــی جمــال 
کــه  اســکویی، از تولیــدات حــوزه هنــری اســتان اســت 
شــیروانی  داشــت.  خواهــد  حضــور  جشــنوازره  ایــن  در 
نوشــته  بلوریــن  اســیر تنگ هــای  فیلم نامــه  پایــان  در 
محســن باقــری دســتگردی و فیلم نامه هــای داســتانی 
رودســت و عروســک ســکوت از ســولماز همــت زاده را از 
دیگــر آثــار شــرکت کننده در ایــن جشــنواره برشــمرد. ایــن 
جشــنواره 11 تــا 14 اســفندماه در شــهر اصفهــان برگــزاری 

خواهــد شــد.

 راهیابی دو مستندساز یزدی 
به جشنواره موج کیش

»مــوج«  فیلــم  سراســری  جشــنواره  انتخــاب  هیئــت 
کیــش، پــس از بازبینــی حــدود 900 فیلــم رســیده  جزیــره 
بــه جشــنواره، اســامی 65 فیلــم منتخــب را بــرای بخــش 
مســابقه ارایــه کردنــد کــه در بین آن ها نام دو مستندســاز 
یــزدی، یعنــی »احمــد صــراف« بــا مســتند »گاهــی فقــط 
ــده  ــر« دی ــتند»نت آخ ــا مس ــاغ« ب ــین صب ــق« و »حس عش
ــره »گاهــی فقــط عشــق«، روایتــی  می شــود. مســتند پرت
متفــاوت از زندگــی دکتــر »هــدا مرتــاض«، متخصــص 
ــت. ــزدی اس ــناس ی ــکان سرش ــان و از پزش ــان و زایم زن

 ســایر عوامــل ایــن مســتند را می تــوان شــامل فیلمبــردار: 
گــذار:  کریمــی، صدا ــردار: مهــدی  صــادق ســوری، صداب
ــی، راوی:  ــا نقل ــزد، تهیه کننــده: علیرض محمدصــراف ی

ناصــر طهماســب و ... نــام بــرد.
کنندگــی حــوزه  کــه بــه تهیــه   مســتند »نــت آخــر« نیــز 
هنــری یــزد تولیــد شــده، روایتگر بخشــی از زندگی شــهید 
»ســیدجلیل ســاداتی« هنرمنــد عرصــه موســیقی و ســرود 

اســتان یــزد اســت.
 از دیگــر عوامــل ایــن فیلــم نیــز می تــوان بــه مجــری 
بــردار:  تصویــر  زاده،  کوچــک  صــادق  محمــد  ح:  طــر
داوری ولــی  صدابــردار:  ریاحــی،  تاجمیــر   بهنــام 

گفتــار متــن  مدیــر تولیــد: امیــن محمــدی نیــا، نویســنده 
کارگــردان و  و راوی: محمــد صــادق دهقانــی، دســتیار 
علــی  تصویربــردار:  دســتیار  ع،  زار محســن  برنامه ریــز: 
کارگــردان:  گــذاری و مشــاور  پورهادیــان، تدویــن، صدا
کــرد. نخســتین جشــنواره  یــزد، اشــاره  احمــد صــراف 
همــت  بــه  پندآمــوز(  )فیلم هــای  مــوج  کوتــاه  فیلــم 
ــا 8 اســفندماه جــاری  کیــش از 6 ت ســازمان منطقــه آزاد 
در ســه بخــش مســتند، داســتانی و انیمیشــن در جزیــره 
کریمــی  نیکــی  اســت  گفتنــی  می شــود.  برگــزار  کیــش 
ابوالفضــل جلیلــی و رســول صدرعاملــی داوری آثــار را بــه 

عهــده خواهنــد داشــت.

اخبار کوتاه

کیمیــای وطــن، میــزان دســتمزد بازیگــران مشــهور  گــزارش  بــه 
سینمای ایران همیشه مبهم بوده و هیچ ارگان و رسانه ای رسمًا 

مبالــغ دســتمزد این بازیگــران را اعام نمی کند. 
ایــن در حالــی اســت کــه در دیگر کشــورهایی که صنعت ســینما 
در آنهــا توســعه یافتــه اســت، شــفافیت مالــی به ویــژه در مــورد 
دســتمزدهای بازیگران و ســتاره های ســینما وجود دارد و برای 
از  یــک  بازیگــران در هــر  مثــال در هالیــوود میــزان دســتمزد 
کــه بــازی می کننــد »بــه صــورت رســمی« و از طریــق  فیلم هایــی 

نهادهــا و رســانه های معتبــر اعــام می شــود.
کثــر آثار و  فــاش شــدن یــا اعــام در ایــران با وجــود دولتی بودن ا
تولیدات به ویژه تولیدات بزرگ سینمایی، جای خالی شفافیت 
مالــی به خوبــی خــود را نشــان می دهــد و حتــی در چنیــن آثــاری 
نیز هیچگونه اطاعات مالی مربوط به پروژه سینمایی درباره 

دستمزدها اعام نمی شود. 
نه تنها در مورد دستمزد عوامل و بازیگران بلکه حتی در مورد 
هزینه کل پروژه اطاعات و آمار مشخص و واحدی اعام نمی 
شود. آمارهای اعام شده نیز عمومًا متفاوت می باشد و تقریبًا 

کنند! کســی از مســئوالن مربوط رقمی را بیان می  هر 
که معمواًل در بیان میزان دســتمزد بازیگران   از همین رو اســت 
در ســینمای ایــران می گوینــد »فــاش شــدن« امــا در هالیــوود 

می گوینــد اعــام دســتمزد! 
تفــاوت ایــن دو اصطــاح مبنــای بســیاری دیگــر از تفاوت ها نیز 
هســت. از ســوی دیگــر بــه واســطه جذابیــت این موضــوع برای 
بدنه مخاطبان و هواداران ستاره های سینما همیشه حدس و 

ح اســت و معمــواًل در  گمانه زنی هــای بســیاری در این بــاره مطــر
فضای مجازی عدد و رقم های بسیار متنوعی درباره دستمزد 

بازیگران مشــهور بیان می شــود. 
با این وجود در میان اقیانوسی از حدس و گمان ها جدا کردن 

سره از ناسره کار آسانی نیست.
  دستمزدهای چند صد میلیونی

گمانه زنی درباره دستمزد برخی از ستاره های سینمای ایران، کار 
گرچه شاید نتوان میزان دقیق دریافتی ها را  دشواری نیست. ا

حــدس زد امــا با توجه به نشــانه هایی که وجــود دارد، می توان 
خ تقریبی بازی یک ستاره در یک فیلم سینمایی را محاسبه  نر

کرد. 
کننده سینما، در گفت وگویی با هفته  منوچهر محمدی تهیه 
گایــه از وضعیــت دســتمزدهای برخــی  نامــه تجــارت فــردا، بــا 

گفتــه بود:  بازیگــران 
ج  »دســتمزد بازیگــران بــه هیچ وجــه بــا ســطح فعلی دخــل و خر
و فرمول مالی سینمای ایران همخوانی ندارد. دستمزدهای چند 

صــد میلیونــی بازیگــر در مقابــل فــروش یــک میلیــاردی فیلم هــا 
کلــی ســینمای ایــران در  تهیه کننــده را متضــرر می کنــد و به طــور 

وضعیت خاص اقتصادی به سر می برد.« 
  25 درصد بودجه فیلم

ســیدجمال ســاداتیان دیگــر تهیه کننــده ســینما نیــز در این بــاره 
می گوید: بازیگران نقش اول 25 تا 30 درصد بودجه تولید فیلم 

را طلــب می کننــد. 
بــر اســاس گفتــه ســاداتیان و بــا توجــه به میانگین یــک میلیارد 
تومانــی هزینــه تولیــد یــک فیلــم ســینمایی در ایــران، می تــوان 
کــه بازیگــر نقــش اول یــک فیلــم  گفــت  بــه صــورت تخمینــی 
دســتمزد تومــان  میلیــون   300 تــا   250 حــدود  در   ایرانــی 

 می گیرد.
  متری برای دستمزد

در صنعــت ســینما بــه صــورت متــر و معیار، چند شــاخص وجود 
دارد که دستمزد بازیگرها براساس آن ها تعیین می شود:  تجربه، 
توانمندی های بازیگر، شهرت و محبوبیت، سختی و دشواری 
نقش، مکان فیلمبرداری، نیاز به تغییرهایی همچون الغری، 

چاقی و ... در بازیگر برای ایفای نقش و ... . 
عمومــًا  کــه  معنــی  ایــن  بــه  نیســت.  مــوارد  همــه  ایــن  امــا 
گیشــه فــروش  ــر اســاس محبوبیتشــان در  بازیگــران معمــواًل ب
دســتمزد تعییــن می کننــد و در واقــع یــک بازیگــر محبــوب از 
گــر بازیگــر  گران قیمت تــر اســت حتــی ا یــک بازیگــر توانمنــد 
 توانمنــد از دیگــر شــاخص های تعییــن دســتمزد نیــز برخــوردار 

باشد.

بررسی دستمزد بازیگران در ایران

کنی؟ چند می گیری بازی 

نمایــش »لحظه هــای خــوب« بــه مناســبت دهه فاطمیــه از 2 
تا 10 اســفندماه در هنرســرای خورشــید اجرا می شــود. 

کارگــردان ایــن نمایــش بــا بیــان  گــزارش خبرگــزاری ربیــع،  بــه 
گفــت: نمایــش »لحظه هــای خــوب«، یــک درام  ایــن مطلــب 

کــه داســتان آن روایتگــر رضــا  اجتماعــی اســت 
کــه  کــه طبــق نــذری  کوچولــو اســت  پــدر ایلنــاز 
دارد هــر ســال در حســینیه ای خدمــت می کنــد؛ 
کــرده و اتفاقاتــی  ولــی امســال وضعیــت فــرق 
اظهــار  ریحانــی  خ می دهــد. مرتضــی  دیگــر ر
کــه  کاری متفــاوت اســت  کــرد: ایــن نمایــش 
کارگردانــی شــده  بــه مناســبت دهــه فاطمیــه 

و از 2 تــا 10 اســفندماه در هنرســرای خورشــید بــه نمایــش 
در می آیــد. وی افــزود: نمایــش »لحظه هــای خــوب« ویــژه 
گر در حیــن تماشــا  کــودک و خانــواده طراحــی شــده و تماشــا
رابطــه عاطفــی عمیقــی بــا آن برقــرار می کنــد و لــذا در ایــن 
نمایــش تــاش شــده بــدون هرگونــه شــعارزدگی، در قالــب 

ــه  ک ــر نوجــوان  ــا دخت ــا مخاطــب را ب ــی ری داســتانی ســاده و ب
قهرمــان داســتان اســت، همــراه ســازد. 

ســاالری مهــرداد  کــرد:  تصریــح  نمایــش  ایــن   کارگــردان 
کبــری ا علیرضــا  ابراهیمــی،  مجیــد  اســکندری،   علــی 

کبــری  مــرادی،  فهیمــه  هاشــمی،  مســلم    
اســحاقی زهــره دهخــدا، زهــرا علیــزاده پیمــان 
رحیمــی  منیــره  یحیایــی،  آرمــان  یحیایــی، 
ایــن  بازیگــران  جملــه  از  محزونــی،  الهــام   و 
ایلنــاز  نمایــش هســتند. ریحانــی ادامــه داد: 
حســینی، سیدایمان حســینی، ارشیا احمدی، 
مازیــار رســتگار، سپهرخشــه و شــهرام فرزیــن 
کــه بــه ایفــای  نیــز، از جملــه بازیگــران ایــن نمایــش هســتند 
گفتنــی  نقــش در نمایــش »لحظه هــای خــوب« می پردازنــد. 
اســت ایــن نمایــش در ســالن هنرســرای خورشــید واقــع در 
پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7، هرشــب از 

ســاعت 19 بــه روی صحنــه مــی رود.

کنید »لحظه های خوب« را در هنرسرای خورشید دنبال 
تهیه کننــده »مختارنامــه« از همــکاری با کیومرث پوراحمد 
بــرای ســاخت یــک ســریال تاریخــی در ســال آینــده خبــر 
کــرد: متــن یــک ســریال تاریخــی  داد. محمــود فــاح اعــام 
گــوران و چندیــن نویســنده  بــا عنــوان »آب« توســط خانــم 

دیگــر در حــال نــگارش اســت و فکــر می کنــم 
کار را آغــاز  ســال آینــده بتوانیــم تولیــد ایــن 
کنیــم. ایــن مجموعــه تاریخــی قــرار اســت بــه 
کیومــرث پوراحمــد ســاخته  کارگردانــی آقــای 
کــه قــرار اســت آن   شــود؛ امــا هنــوز شــبکه ای 
کنــد، مشــخص نیســت. ســریال  را پخــش 
»آب«، دربــاره تاریخچــه آب از زمــان قاجــار 

تــا حــال حاضــر اســت و امیــدوارم کار جذابــی از آب دربیاید. 
ــه شــدت در  کــرد: آقــای پوراحمــد ایــن روزهــا ب وی اظهــار 
کــه بتوانــد در ســال جدیــد ســریال »آب«  حــال تــاش اســت 
کلیــد بزنــد تــا بــه زودی آمــاده پخــش شــود. فــاح در  را 
پایــان از تهیه کنندگــی یــک ســریال خانوادگــی بــرای شــبکه 

بــرای  دیگــر  ســریال  یــک  گفــت:  او  داد.  خبــر  ســیما  دو 
کــه آن هــم در مرحلــه نــگارش اســت.  شــبکه دو ســیما دارم 
کــه هنــوز نامــی  برایــش انتخــاب نشــده   ایــن مجموعــه 
در 30تــا 35 قســمت توســط مهــرداد غفــارزاده در حــال 
کارگردانی  نــگارش اســت که توســط خــودش 
خواهــد شــد. ایــن مجموعــه قصــه خانوادگی 
روایــت  و  کانــون  بچه هــای  دربــاره   و  دارد 
زندگــی آن هاســت و بــه نوعــی مســیر اصــاح 
می دهــد.  نشــان  را  بچه هــا  ایــن  شــدن 
ســال  در  هــم  مجموعــه  ایــن  امیــدوارم 
کیومــرث  گفتنــی اســت  کلیــد بخــورد.  جدیــد 
کارگــردان  پوراحمــد )متولــد ۲۵ آذر ۱۳۲۸ در نجف آبــاد( 

کارش  فیلمنامه نویــس، تهیه کننــده و تدوین گــر اســت. او 
در  دســتیاری  بــا   ۱۳۵۳ از  و  کــرد  آغــاز  نقدنویســی  بــا  را 
مجموعــه تلویزیونــی آتــش بــدون دود، وارد ســینما شــد. 

فیلــم شــب یلــدا الهام گرفتــه از زندگــی خــود اوســت.

کیومرث پوراحمد سریال تاریخی می سازد

برنامه سینما سوره اصفهان

نمایشــگاه »آییــن گــذار« بــا حضــور آثــار هنرمنــدان ایرانــی بــه مناســبت نــوروز در کالیفرنیــا 
مشــترک  نمایشــگاه  برگزارکننــدگان  از  یکــی  زمردی نیــا،  مینــوش  می شــود.  برگــزار 
نمایشــگاه  گفــت:  نمایشــگاه  ایــن  دربــاره  کالیفرنیــا  در  آمریــکا  و  ایــران  هنرمنــدان 
و طبیعــت هنــر  رابطــه  زمینــه  در  آثــاری  و  برگــزار  نــوروز  مناســبت  بــه  گــذار«   »آییــن 

محیــط زیســت یــا ارتبــاط هنرمنــدان بــا آن در آثارشــان ارایــه می شــود. وی افــزود: 
گذشــته  هنرمنــدان ایرانــی را براســاس آشــنایی ام بــا هنــر محیطــی ایــران در ســال های 
بــا همــکاری آرش شــیرین باب بــوده اســت.  کــه انتخــاب نهایــی  کــرده ام  انتخــاب 
کاری آن هــا در مرکــز هنــری پردیــس  برخــی هنرمنــدان جدیــد را هــم براســاس رزومــه 
کار هنرمنــدان آمریکایــی هــم در مــدت پنــج  کــرده ام. زمردی نیــا ادامــه داد: بــا  انتخــاب 
ــه شــده اســت.  گرفت ــام  ــا از طبیعــت اله ــار همــه آن ه ــه آث ک ــوده ام  گذشــته آشــنا ب ــال  س
در ایــن نمایشــگاه تعــدادی مجســمه و اینستالیشــن از آثــار هنرمنــدان آمریکایــی بــه 
نمایــش درآمــده تــا بتواننــد در نمایشــگاه حضــور فیزیکــی داشــته باشــند. وی اضافــه 

کــرد: آثــار ایرانــی در قالــب عکــس اســت و تعــدادی بــه صــورت دیجیتــال نمایــش داده 
ــا  ــود. زمردی نی ــت می ش ــس ثب ــا عک ــا ب ــدآرت تنه ــی و لن ــر محیط ــه هن ک ــرا  ــود؛ چ می ش
کــرد: ترجیحــا آثــار اخیــر هنرمنــدان محیطــی ایــران انتخــاب شــده، ولــی تعــدادی  اظهــار 
گــروه ایرانــی و ۱۷  از عکس هــا آرشــیو قدیمــی  هنــر محیطــی ایــران اســت. ۲۹ هنرمنــد و 
کــرد: هــدف از برگــزاری  هنرمنــد آمریکایــی در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد. وی بیــان 
ایــن نمایشــگاه آشــنایی مخاطــب آمریکایــی بــا فرهنــگ ایرانــی و ارتبــاط او بــا محیــط 
ــا 1  گفــت: ایــن نمایشــگاه از 1 اســفند 94 ت و طبیعــت و مراســم نــوروز اســت. زمردی نیــا 
کالیفرنیــا  گالــری مرکــز اســامی  شــمال  فروردیــن 95 تــا بــا حمایــت مرکــز هنــری ضیــا در 
برگــزار می شــود. وی افــزود: بــرای جمــع آوری آثــار هنــر محیطــی ایــران بــا نمایشــگاه 
کــره برگــزار شــد، همــکاری داشــتم و در برگــزاری  کــه چنــد ســال پیــش در  هنــر محیطــی 
یــک نمایشــگاه دیگــر دربــاره محیــط زیســت بــا ســازمان غیردولتــی WEAD همــکاری 
کــرده ام. زمردی نیــا ادامــه داد: بــه عنــوان یکــی از هنرمنــدان منتخــب در نمایشــگاه 
هنرمنــدان  میــان  از  هــم  را  نمایشــگاه  ایــن  آثــار  و  داشــتم  حضــور   IMOW آنایــن 
کــرد: در روز افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه،  کــرده ام. وی بیــان  سراســر جهــان انتخــاب 
گفتنــی اســت  ــاره محیــط زیســت و عناصــر طبیعــی اجــرا خواهــد شــد.  پرفورمنســی درب
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از احمــد نادعلیــان، نوشــین نفیســی، شــهرناز زرکــش تــارا 
دهقــان،  مهدیــه  عالمشــاه،  فرشــته  خــاص،  عاطفــه  مکتبــی،  محمــود  گــودرزی، 
 کریــم اله خانــی، فرشــته زمانــی مهــدی جواهــری، آســیه محمدیــان، فرزانــه نجفــی
امیــر  یوســف نیا،  ســیما  زمیــن،  گــروه  امیــری راد،  ســیاوش  نادعلیــان،  بهــزاد 
راضیــه  آرانــی،  عاطفــه  قائمی منــش،  مهتــاب  جبــاری،  داود  کولیونــد،  حســین 
مســلم  ســلطانی  میتــرا  رجبیــان،  پریســا  پنج بــاز،  گــروه  لــوآرت،  گــروه  گــودرزی، 
هنرمنــدان  زمردی نیــا،  مینــوش  و  شــیرین باب  آرش  فــاح،  لیــا  ابراهیمــی، 
لــی فاینشــتاین کانــک،  الیزابــت  گلــن شــریتون،  از  ارایــه خواهــد شــد.آثاری   ایرانــی 
ماتوبــا،  کــو  کا تا مولــوی،  کیــت  الروکا،  ایزابــا  ایســتون،  جــوآن  الیــوت،  مارشــال 
کوپــرا تیــم  سیســکین،  شــرون  نیومــن،  کــرول  اســتیونز،  لورنــا  اســکوئیر،   کریســتوفر 
ناتالــی برلینــت، چارلــی واتــز، هنــا بــک و آنجــا نیوشــام هنرمنــدان آمریکایــی هــم در این 

نمایشــگاه حضــور خواهد داشــت.

اولیــن  خدمــت«  »پایــان  ســینمایی  فیلــم 
گفتــه  بــه  اســت.  زرگرنــژاد  حمیــد  ســاخته 
ایــن  داســتانی  موقعیــت  زرگرنــژاد،  حمیــد 
کــه زمانه شــان  فیلــم، دربــاره مردانــی اســت 
کــه  اســت  روایتگــر شــرایطی  و  ســپری شــده 
ماموریــت  انجــام  حیــن  در  ســربازی،  آن  در 
برخــاف دســتور مافــوق عمــل می کنــد. »پایــان 
خدمــت« فیلمی جــاده ای محســوب می شــود 
کشــور در  رســانه های تصویــری  بین الملــل موسســه  بخــش  توســط  کــه 
ســطح جهــان پخــش بین المللــی می شــود و در بخــش رقابتــی ششــمین 
کشــور عــراق و در ششــمین دوره  دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم بغــداد در 
کشــور انگلســتان بــه نمایــش درآمــد.  جشــنواره فیلم هــای ایرانــی لنــدن در 
فیلــم »پایــان خدمــت« در بخــش رقابتــی نــگاه نــو ســی و دومیــن جشــنواره 
غ بهتریــن بازیگــر مــرد )امیــر جدیــدی(  فیلــم فجــر حضــور داشــت و ســیمر
کــرد. همچنیــن ایــن فیلــم در دو بخــش بهتریــن  کســب  را در ایــن بخــش 

فیلمنامــه و بهتریــن فیلمبــرداری نامــزد دریافــت جایــزه بــود.
خالصه فیلم

ــروی  ــرباز نی ــط س ــی توس ــکی قانون ــه پزش ــال ب ــیر انتق ــی در مس ــر متهم دخت
انتظامــی  ربــوده شــده و ... .
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 ســعید راد، امیــر جدیــدی، هــدی زین العابدینــی، حســین ســلیمانی، پیــام 
ســعید داخ اوســیوند،  علــی  فیلــی،  راســتاد، محمــد  رامیــن   احمدی نیــا، 

فرهاد بشارتی، حسین توشه.
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وز کــودکان را بــا فرهنــگ  وشــن تر، بهتــر اســت از امــر ســرانه مطالعــه در کشــور مــا همچنــان پاییــن اســت؛ بــرای داشــتن آینــده ای ر

کتــاب و کتابخوانــی آشــنا کنیــم. عکــس: ایمنــا

در قاب تصویر
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 رفسنجان 
کشوری یوگا قهرمان مسابقات 

تیــم  گفــت:  رفســنجان  در  یــوگا  کمیتــه  رییــس 
کــه در  کرمــان از رفســنجان  10نفــره یــوگای اســتان 
کــرده بــود، مقــام  کشــوری یــوگا شــرکت  مســابقات 

آورد. دســت  بــه  را  قهرمانــی 
فریبــا مومنایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مســابقات 
پرداختنــد رقابــت  بــه  کشــور  سراســر  از   30تیــم 
گــروه  در  وطن پرســت  حبیــب  کــرد:  خاطرنشــان 
ســنی 8 تــا 12 ســال، مــدال طال،فاطمــه پرشــان در 
برنــز و مجیــد  تــا 32 ســال، مــدال  گــروه ســنی 25 
بــاالی 45  گــروه ســنی  صدرالشــریعه، رتبــه چهــارم 

کردنــد. کســب  را  ســال 
ــوگا کشــوری رشــته ی ــی  گفــت: قهرمان  وطــن پرســت 

29 بهمن در استان مرکزی برگزار شد.
گفتنــی اســت نفــرات اول ایــن مســابقات در آینــده بــه 

کشــور هنــد اعــزام می شــوند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

 خانم »مایدا چیچیچ« 
سرمربی تیم والیبال بانوان شد 

نیـــوز، نشســت  گــزارش ســرویس ورزشــی جــام  بــه 
رییــس  داورزنــی،  محمدرضــا  مشــترک  خبــری 
مربــی  چیچیــچ«  »مایــدا  و  والیبــال  فدراســیون 
ــا  والیبــال صربســتانی - اســلوونیایی، روز یکشــنبه ب

شــد. برگــزار  خبرنــگاران  حضــور 
مربــی خارجــی تیم هــای ملــی والیبــال بانــوان ایــران 
بــا مســئوالن فدراســیون در نشســت  بعــد از جلســه 

ــرد.  ک خبــری شــرکت 
کــه بــرای قبــول  مایــدا چیچیــچ، مربــی اســلوونیایی 
بامــداد  بانــوان،  والیبــال  ملــی  تیم هــای  هدایــت 
یکشــنبه بــه ایــران آمــد، بعــد از جلســه بــا رییــس و 
مســئوالن فدراســیون همــراه بــا محمدرضــا داورزنــی 
و زهــره میرسپاســی در نشســت خبــری حاضــر شــد.
کــه پــدرش مســلمان اســت صحبت هــای  چیچیــچ 
و  کــرد  آغــاز  الرحیــم  الرحمــن  اهلل  بســم  بــا  را  خــود 
خیلــی  را  والیبــال  کــه  دارد  را  توانایــی  ایــن  گفــت: 

نیــوز  آمــوزش دهد.جــام  کــودکان  بــه  خــوب 

 حضور نکونام و پوالدی 
در تمرین های ذوب آهن

کیمیــای وطــن: ذوب آهــن اصفهــان در قطــر اســت. 
لیــگ  هفتــه  اولیــن  در  سه شــنبه  روز  تیــم  ایــن 
قهرمانــان آســیا مقابــل لخویــا، یکــی از قدرت هــای 
ایــن  در  امیدوارنــد  ذوبی هــا  می گیــرد.  قــرار  قطــر 

باشــند.  برنــده  حســاس  مســابقه 
ــی  ــام و مهــرداد پــوالدی دو بازیکــن ایران جــواد نکون
شــاغل در لیــگ قطــر، یکشــنبه در تمریــن ایــن تیــم 
ــد.  ــا پرداختن ــت از ذوبی ه ــه حمای ــدند و ب ــر ش حاض

بازیکنــان  گل محمــدی،  بــا یحیــی  آن هــا دقایقــی 
برایــش  و  زدنــد  حــرف  تیــم  ایــن  مربیــان  و 
برنــده  فــردا  بــازی  در  تــا  کردنــد  امیــدواری   ابــراز 

باشند. 
بیــک زاده  دنبــال  هاشــم  البتــه  پــوالدی  و  نکونــام 
کــه متوجــه شــدند ایــن بازیکــن بــه دلیــل  هــم بودنــد 
تیمــش  کنــار  اردو  ایــن  در  نتوانســته  مصدومیــت 

ع ناراحــت شــدند.خبرآنالین از ایــن موضــو باشــد و 

 کسی به من نگفته در انتخابات 
فدراسیون فوتبال شرکت نکنم

ــی فوتســال  کفاشــیان پــس از بازگشــت تیــم مل ــی  عل
کســب عنــوان قهرمانــی فوتســال آســیا  بــه ایــران و 
گفــت: قهرمانــی، حــق فوتســال ایــران بــود و بچه هــا 
فوتســال،  ملــی  تیــم  بازیکنــان  کشــیدند.  زحمــت 
قهرمــان  کــه  بــود  حقشــان  و  کردنــد  عمــل  خــوب 

شــوند.
کــه صحــت دارد بــه  وی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات  در  کــه  گفته انــد  او 
و  نیســت  چیــزی  چنیــن  گفــت:  نکنــد،  شــرکت 
هیــچ توصیــه ای هــم نشــده اســت. خــودم تصمیــم 
کــه در  کنــم و معلــوم نیســت  کار  کــه چــه  می گیــرم 

نــه. یــا  می کنــم  شــرکت  انتخابــات 
که در ازبکستان برگزار شد  کفاشیان درباره جلسه ای 
کــرد: در فوتبــال، فوتبــال ســاحلی، فوتســال  عنــوان 
بخــش بانــوان تشــکیالت خوبــی داریــم و آن هــا نیــز 
بــه علــم مــا نیــاز دارنــد. مــا بایــد دســت بــه دســت 
یکدیگــر دهیــم و بــا برنامه ریــزی باعــث توســعه ایــن 
کمــک  رشــته ها  در آســیای مرکــزی شــویم و بــه آن هــا 

کنیــم.
رییــس فدراســیون فوتبــال در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ایــران  فوتبــال  نماینــدگان  تکلیــف  باالخــره  کــه 
تیم هــای  بــا  مصــاف  در  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در 
کــرد: تصمیــم  کیــد  عربســتانی چــه خواهــد شــد، تا
گرفتــه نشــده و AFC بــه مــا فرصــت داده تــا  جدیــدی 
کنــار بیاییــم و مشــکالت را بــا  25 اســفند بــا یکدیگــر 
کنیــم؛ چــون آن هــا دوســت ندارند سیاســت  هــم حــل 
تصمیم گیــری  موقــع  آن  شــود.  داخــل  ورزش  در 
بــرای  را  عربســتانی ها  می توانیــم  آیــا  کــه  می شــود 
کنیــم یــا تیم هــای مــا بــه آنجــا  بــازی در ایــران قانــع 

کشــور دیگــری برگــزار شــود. نرونــد یــا بازی هــا در 
ــر توافــق  گ ــه ا ک ــه ایــن پرســش  کفاشــیان در پاســخ ب
ازبکســتان  کشــور  در  بازی هــا  نشــود،  حاصــل 
مشــکلی  ازبکســتان  گفــت:  شــد،  خواهــد  برگــزار 
بســتگی  ع  موضــو ایــن  نــدارد؛  ع  موضــو ایــن  بــا 
چنیــن  در  مــا  باشــگاه های  کــه  دارد  ایــن  بــه 
پــس  مــا  تــا  کننــد  انتخــاب  را  کشــور  کــدام  حالتــی 
کــره  مذا وارد  کشــورها  آن  بــا  آن هــا  انتخــاب   از 

شویم.

سیری در ورزش

 تالوکاران خراسانی دست پر 
از نجف آباد بر می گردند

کشــور   دومیــن دوره مســابقات  ووشــوی قهرمانــی 
کــه بــه میزبانــی واحــد  دانشــگاه های آزاد اســالمی  
بــا  تالــو  بخــش  در  اســت،  جریــان  در  نجف آبــاد 
معرفــی قهرمانــان ســبک های ده گانــه ایــن ورزش 

ــید. زیبــا بــه پایــان رس
گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری آنــا از نجــف آبــاد   بــه 
دانشــگاه های  قهرمانــی  ووشــوی  مســابقات  در  
از  ووشــوکارانی  شــرکت  بــا  اســالمی  کــه  آزاد 
بــه  کشــور  اســالمی  سراســر  آزاد  دانشــگاه های 
میزبانــی واحــد نجف آبــاد  برگــزار شــد، قهرمانــان 
 فرم هــای ده گانــه  بخــش تالــو رشــته ووشــو معرفــی

 شدند.
ووشــوی  انجمــن  رییــس  اســفندیاری  علــی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا  دانشــگاه آزاد اســالمی  در 
 نتایــج مســابقات ووشــو در بخــش تاتلــو را  تشــریح

کرد.  
 در فــرم چانگ چــوان، بهــروز بخشــی زاده از واحــد 
کســب امتیــاز 9.43،  علــوم و تحقیقــات تهــران بــا 
ــاز  ــب امتی کس ــا  ــارس ب ــتان ف ــدی از اس ــامان احم س
9.18 و محمدرضــا رامشــگر از اســتان هرمــزگان بــا 
تــا  اول  مقام هــای  ترتیــب  بــه   8.9 امتیــاز  کســب 

ــد. ــت آوردن ــه دس ــرم را ب ــن ف ــوم ای س
اســتان  از  محمدرضایــی  امیــر  دائوشــو،  فــرم  در 
ســامان   ،9.5 امتیــاز  کســب  بــا  رضــوی  خراســان 
کســب امتیــاز9.41 و  احمــدی از اســتان فــارس بــا 
کســب  محمدرضــا رامشــگر از اســتان هرمــزگان بــا 
فــرم  ایــن  ســوم  تــا  اول  ســکوی  بــر   9.34 امتیــاز 

ایســتادند.
گوئن شــو، امیــر محمدرضایــی از خراســان  در فــرم 
محمدرضــا  اول،  مقــام   9.43 امتیــاز  بــا  رضــوی 
مقــام    8.87 امتیــاز  بــا  خوزســتان  از  هندیجانــی 
دوم و حمیدرضــا رســتم بیگی از خوزســتان بــا امتیــاز 

از  دوره  ایــن  ســوم  مقــام  کســب  بــه  موفــق   8.42
شــد. مســابقات 

 در فــرم چیانــگ شــو، رضــا خلــف زاده از خوزســتان 
بــا امتیــاز 9.57 مقــام اول ایــن فــرم را به دســت آورد 
تحقیقــات  و  علــوم  واحــد  از  بخشــی زاده  بهــروز  و 
ســکوی  بــر  فــرم  ایــن  در   9.49 امتیــاز  بــا  تهــران 
معرفــی  ســوم  مقــام  فــرم  ایــن  در  ایســتاد.   دوم 

نشد.
در فــرم جین شــو، فقــط تالــوکار خوزســتانی موفــق 
و  شــد  داوران  فنــی  تاییدیه هــای  دریافــت  بــه 
ــه  کســب امتیــاز 9.48 ب ــا  مقــام اول ایــن ســبک را ب
 دســت آورد. در ایــن فــرم مقــام دوم و ســوم معرفــی 

نشد.
 در فــرم نن چــوان، طاهــر قاســمی  از هرمــزگان بــا 
کســب امتیــاز 9.61 مقــام اول، مهــدی مرادپــور از 
امتیــاز  کســب  بــا  اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
7.9 مقــام دوم و رامیــن زیــاد از اســتان همــدان بــا 
ــه مقــام ســومی  ایــن فــرم بســنده ــاز 5  ب  کســب امتی

کرد.  
حسینی هاشــمی  از  ســیدعلی  نن گوئــن،  فــرم  در 
اســتان خراســان رضــوی،  بــا امتیــاز 8.48 و مهــدی 
مرادپــور از اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا امتیــاز 
بــه  ایــن فــرم را  بــه ترتیــب مقــام اول و دوم   8.2
معرفــی ســوم  مقــام  فــرم  ایــن  در  آوردنــد.   دســت 

 نشد.
هرمــزگان  قاســمی  از  طاهــر  نن دائــو،  فــرم  در 
حسینی هاشــمی  از  ســیدعلی  و   9.61 امتیــاز  بــا 
خراســان رضــوی بــا امتیــاز 8.16 بــه ترتیــب مقــام 
اول و دوم ایــن فــرم را بــه دســت آوردنــد. در ایــن 

نشــد. معرفــی  ســوم  مقــام  هــم  فــرم 
وطن خــواه  علــی  تای چی جیــن،  فــرم  در 
علــوم  اســالمی  واحــد  آزاد  دانشــگاه  دانشــجوی 
احســان   ،9.49 امتیــاز  بــا  تهــران،  تحقیقــات  و 
فــارس  اســالمی  اســتان  آزاد  دانشــگاه  از  حســنی 
دانشــگاه  از  پورنــوروز   ایمــان  و   9.15 امتیــاز  بــا 
بــه  امتیــاز 8.2   بــا  اســالمی  خراســان رضــوی  آزاد 
گــردن آویــز طــال، نقــره و برنــز را  دریافــت  ترتیــب 

کردند.  
از  وطن خــواه  علــی  هــم،  تای چی چــوان  فــرم  در 
علوم و تحقیقات با امتیاز 9.51، احســان حســنی از 
فارس با امتیاز 8.97 و ایمان پور نوروز  از دانشــگاه 
امتیــاز  بــا  رضــوی  خراســان  اســالمی  اســتان  آزاد 
 8.03 بــه ترتیــب صاحــب مــدال طــال، نقــره و برنــز

 شدند.

ووشو

مســابقات  دوره  چهاردهمیــن  قهرمانــی  جــام 
سرویس ورزشی

اصغر قلندری

بســیار  ارمغــان  آســیا،  ملت هــای  فوتســال 
ارزشــمند دالورمــردان فوتســال ایــران، بــه مــردم انقالبــی ایــران 

بود.
تیــم ملــی فوتســال ایــران بــا مربیگــری خــوب ناظــم الشــریعه 
ــه بازی هــای منطقــی و پــرگل و عبــور از ســد حریفــان  پــس از ارای
تیــم   1 بــر   13( پــرگل  و  ســنگین  بــا شکســت  نهایــی  نیمــه  در 
قهرمانــی  مســابقات  دوره  چهاردهمیــن  فینــال  بــه  ویتنــام( 

کــرد. صعــود  آســیا  ملت هــای  فوتســال 
دوره  چهاردهمیــن  میزبــان  ازبکســتان،  فوتســال  ملــی  تیــم 
مســابقات فوتســال آســیا نیــز، پــس از غلبــه بــر تیم قدرتمنــد تایلند 
پــای بــه دیــدار پایانــی نهــاد و بــرای رســیدن بــه جــام قهرمانــی، بــا 
گر پرشــور  برخــورداری از حمایــت یکپارچــه بیــش از  4 هــزار تماشــا
کــه ســالن زیبــای تاشــکند را بــه اشــغال خــود و بــا  و متعصــب 
ــرزه درآورده  ــه ل تشــویق های بی امانشــان دیواره هــای ســالن را ب
بودنــد، بــه اســتقبال تیــم ملی ایــران شــتافت و در حضــور نماینده   
فدراســیون جهانــی فوتبــال، مقامــات بلندپایــه محلــی و علــی 
کفاشــیان رییــس فدراســیون فوتبــال ایــران موفــق شــد در دقیقــه 

گل برســد. ــازی توســط ایرســالیف بــه  6 ب
کــه بــا ترکیــب: ســپهر محمــدی  تیــم ملــی فوتســال ایــران نیــز 
علی اصغــر  احمــدی،  حمیــد  سنگ ســفیدی،  محمدرضــا 

حســن زاده و حســین طیبــی بــه مصــاف ازبک هــا شــتافته بــود 
ــا وجــود  کــرده بــود، ب کســب قهرمانــی جــزم  و عــزم خــود را بــرای 
کــه ســعی در حفــظ برتــری داشــت، در  دفــاع مــن تــو مــن حریــف 
دقیقــه 9 بــا شــوت ســرکش و  ســنگین و تماشــایی قــدرت بهــادری 
کــرد و بــا یورش هــای بــی امــان خــود  گل تســاوی دســت پیــدا  بــه 
5 دقیقــه بعــد، یعنــی در دقیقــه  14 از روی ارســال تــوپ از نقطــه 
ــالق و  ــا اخ ــان ب کاپیت ــاورز،  کش ــد  ــای محم ــل پ ــه بغ ــا ضرب ــر ب کرن
گل دوم  کــه از تکنیــک باالیــی برخــوردار اســت، بــه  پرتجربــه ای 

رســید.

دیــدار پایانــی مســابقات فوتســال ملت هــای آســیا بیــن دو تیــم 
ازبکســتان و ایــران، در نیمــه نخســت بــا حســاب 2بــر 1 بــه ســود 
تیــم ملــی کشــورمان به پایان رســید. نیمــه دوم این بازی ســخت 
ــادی همــراه  ــا برخوردهــای فیزیکــی زی ــه ب ک ــر  و دشــوار و نفس گی
کشــاورز )نقطــه عطــف تیــم ایــران (  گردیــد تــا محمــد  بــود، ســبب 
کنــار رود! بــا  گردونــه بــازی  دچــار آســیب دیدگــی جــدی شــود و از 
کــه هیجــان بــازی بــه اوج خــود رســیده  ایــن حــال و در شــرایطی 
و هــر لحظــه احتمــال می رفــت ازبک هــا بــا اســتفاده از آوانتــاژ 
گلزنــی  میزبانــی و حمایــت یکپارچــه هــواداران خــود موفــق بــه 

ناظم الشــریعه  و خوش تکنیــک  گردان ســختکوش  شــا شــوند، 
بــا تمــام وجــود درم قابــل حریــف قدرتمنــد خــود بــه دفــاع منطقــی 
کــه تیــم ازبکســتان بــا سیســتم  روی آوردنــد؛ به ویــژه در دقایقــی 
گرفتــه و فشــار زیــادی را روی دروازه ایــران آورده  5 ـ 0 بــازی را پــی 
بــود. بــا تمــام ایــن تفاســیر، یــاران پــر تــالش مــا موقعیت هــای 
کــه ضربه هــای نهایــی بــه خاطــر  گلزنــی داشــتند  زیــادی بــرای 
اســترس فــوق العــاده بــازی مقابــل میزبــان در چارچــوب نبــود یــا 
ــق  ــتان موف ــم ازبکس ــان تی ــه دروازه ب ک ــد  ــه ای زده می ش گون ــه  ب
کــرده  گلزنــی را بــرای تیــم ایــران ســخت  بــه دفــع آن هــا می شــد و 
بود.بــه هــر تقدیــر، ایــن بــازی پــر برخــورد وحســاس بــا همیــن 
نتیجــه )2ـ 1 ( بــه ســود تیــم ملــی فوتســال ایــران اســالمی  بــه 
کســب مقــام قهرمانــی  پایــان رســید تــا پــس از دو دوره وقفــه در 
مســابقات  از  دوره  ایــن  قهرمانــی  جــام  یازدهمین بــار،  بــرای 
کشــورمان  ــا ارزش  ــان ب فوتســال ملت هــای آســیا، توســط بازیکن
وعلــی  مقامــات  حضــور  بــا  پایــان  در  شــود.  ســربرده  بــاالی 
و  ازبکســتان  تایلنــد،  تیم هــای  قهرمانــی  کاپ هــای  کفاشــیان 
ایــران و مدال هــای  ســه تیــم برتــر اهــدا شــد و اعضــای تیــم ملــی 
ــا  کشــورمان در ســالن بســیار زیبــای تاشــکند جشــن قهرمانــی برپ
کمیتــه فنــی  کردنــد. ضمــن اینکــه علی اصغــر حســن زاده از ســوی 
مســابقات، بــه عنــوان مؤثرتریــن و بهتریــن بازیکــن ایــن دوره 

کــرد. مســابقات، جــام برتریــن بازیکــن را دریافــت 

جام قهرمانی چهاردهمین دوره فوتسال آسیا، به ایران رسید:

           یازدهمین قهرمانی ایران، در ازبکستان رقم خورد

مســابقات فینــال تیرانــدازی بــا تپانچــه جانبــازان و معلــوالن 
کشــور از 27 بهمن مــاه بــه مــدت 6 روز در تهــران برگــزار شــد .

فــارس  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  امــروز  تمــدن،  سوســن 
و  چهارمحــال  ورزشــکار  بانــوی  کــرد:  اظهــار  شــهرکرد  در 

فینــال  مســابقات  طــالی  مــدال  بختیــاری 
تپانچــه جانبــازان و معلــوالن  بــا  تیرانــدازی 

کــرد. آن خــود  از  را  کشــور 
اداره کل ورزش  بانــوان  گــروه ورزش  رییــس 
ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  جوانــان  و 
ــه  ــا تپانچ ــدازی ب ــال تیران ــابقات فین داد: مس
کشــور از 27 بهمن مــاه  جانبــازان و معلــوالن 

ــر معرفــی  ــزار شــد و نفــرات برت ــه مــدت 6 روز در تهــران برگ ب
شــدند.

و  چهارمحــال  ورزشــکار  فدایــی،  زیــور  کــرد:  عنــوان  وی   
کســب مــدال  بختیــاری در رده ســنی بزرگســاالن موفــق بــه 

طــالی ایــن دوره از مســابقات شــد.

کســب  کــرد: ایــن ورزشــکار چهارمحالــی  تمــدن خاطرنشــان 
کارنامــه  کشــور را در  رتبــه دوم مســابقات لیــگ باشــگاهی 

ورزشــی خــود بــه ثبــت رســانده اســت.
ــاری از ظرفیــت  ــوان چهارمحــال و بختی وی ادامــه داد: بان
ورزشــی  مختلــف  رشــته های  در  زیــادی 
مدال هــای  کنــون  تا و  هســتند  برخــوردار 
بــه  اســتان  ایــن  بــرای  را  زیــادی  رنگارنــگ 

آوردنــد. ارمغــان 
اداره کل ورزش  بانــوان  گــروه ورزش  رییــس 
اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  جوانــان  و 
و  چهارمحــال  ورزشــکار  بانــوی  داشــت: 
کشــور بــه  بختیــاری، بــا درخشــش در مســابقات قهرمانــی 

شــد. دعــوت  تپانچــه  بــا  تیرانــدازی  ملــی  تیــم  اردوی 
ــوان  ــا تپانچــه بان ــدازی ب ــی تیران گفــت: اردوی تیــم مل وی 
کشــور اجــرا  از سراســر  بــا حضــور ورزشــکارانی  آینــده  ســال 

خواهــد شــد.

رییــس ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران بــا بیــان اینکــه 
تغییــر برنامــه لیــگ قهرمانــان آســیا بــه ســود فوتبــال 
کــردن بازی هــا یــک نــوع  گفــت: رایــگان  ایــران اســت، 

یارانــه مصنوعــی اســت. 
ــاج  کیمیــای وطــن، مهــدی ت گــزارش  بــه 
ســازمان  هیئت رییســه  جلســه  از  پــس 
لیــگ در رابطــه بــا برگــزاری ایــن جلســه 
ایــن  مفــاد  مهم تریــن  از  یکــی  گفــت: 
قهرمانــان  لیــگ  برنامــه  تغییــر  جلســه، 
بــرای ســال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهــد  آســیا 

فوتبــال  ســود  بــه  مــن  اعتقــاد  بــه  تغییــر  ایــن  بــود. 
ایــران خواهــد بــود؛ زیــرا دیگــر شــاهد دعــوا میــان تیــم 
همچنیــن  افــزود:  نیســتیم.وی  باشــگاه ها  و  ملــی 
قــرار  کــه  اساســنامه  تغییــر  بــر  مبنــی  فیفــا  گــزارش 
گیــرد،  اســت در فدراســیون جهانــی فوتبــال صــورت 
کنــون  ا گفــت:  تــاج  شــد.  بررســی  امــروز  جلســه  در 

داریــم  عربــی  کشــورهای  بــا  نابرابــری  جنــگ  مــا 
تجهیــزات امکانــات،  لحــاظ  از  کشــورها  ایــن   کــه 

ــرت  ــا غی ــا ب ــا تنه ــد و م ــره می برن ــاخت ها و ... به زیرس
ــم. ــرار بگیری ــر آن هــا ق ــی می توانیــم براب ایران

گفت: در مســابقاتی  رییس ســازمان لیگ 
برگــزار  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  کــه 
کــه مشــکلی بــه وجــود  می شــود، امیــدوارم 
تمهیداتــی  نیــز  راســتا  همیــن  در  نیایــد. 
کــه در برگــزاری مســابقات بــه  اندیشــیدیم 

برنخوریــم. مشــکلی 
و  اســدی  علیرضــا  راســتا  همیــن  در  داد:  ادامــه  وی 
ســهیل مهــدی بــه تبریــز رفتنــد و مــن هــم بــه اصفهــان 
کــه  خ ندهــد. امیــدوارم  گــواری ر مــی روم تــا اتفــاق نا
حتــی یــک ترقــه هــم در ورزشــگاه بــه صــدا درنیایــد؛ 
خواهــد  مــا  فوتبــال  ضــرر  بــه  مســئله  ایــن   زیــرا 

بود.

حضور نکونام و پوالدی در تمرین ذوب آهن 
تغییربرنامه لیگ قهرمانان به سود ماست 

اول  دســته  لیــگ  مســابقات  برتــر  تیــم  هشــت  رقابت هــای  وطــن:  کیمیــای 
والیبــال ایــران در مرحلــه دوم پلــی آف، عصــر روز یکشــنبه دوم اســفندماه جــاری 
کشــورمان برگــزار شــد و درنهایــت تیم هــای شــهرداری  در چهــار شــهر مختلــف 
کالــه جــوان مازنــدران و عمــران شــهرداری ســاری بــه  ک، شــهرداری بجنــورد،  ارا

مرحلــه نیمه نهایــی ایــن دوره مســابقات راه یافتنــد.
ــوان تیم هــای اول  ــه عن ــه ب ک گل گهــر ســیرجان  ــاد و  ــداری مهاب تیم هــای فرمان
کــرده بودنــد، بــه همــراه دو تیــم  گروه هــای الــف وب بــه مرحلــه پلــی آف صعــود 
کاشــان، نماینــدگان شایســته  رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان و باریــج اســانس 
اســتان پهنــاور اصفهــان، بــا باخــت مقابــل حریفــان از راهیابــی بــه نیمه نهایــی 

ــد! بازماندن
کادری قــوی موفــق شــده  بــا  کــه  تیــم خــوب رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان 
کنــد،  بــود بــا ارایــه بازی هــای قابــل قبــول خــود، بــه مرحلــه پلــی آف صعــود 
ــه جــوان مازنــدران، بــرای  کال ــا تیــم  پــس از برگــزاری ۲ دیــدار رفــت و برگشــت ب
بــازی ســوم در ســالن پیامبــر اعظــم آمــل حضــور یافــت و در دیــداری ســنگین 
و تنگاتنــگ، علی رغــم ارایــه یــک بــازی خــوب و منطقــی نتیجــه را3 بــر ۲ بــه 
گذارکــرد و از راهیابــی بــه نیمه نهایــی بازمانــد.  تیــم میزبــان )کالــه جــوان( وا
کــه از لحظــه حرکــت بــه ســمت آمــل، عــزم خــود را  گردان علــی بهرامی نیــا  شــا
کننــد،  کــرده بودنــد تــا بــا پیــروزی در ایــن دیــدار بــه نیمه نهایــی صعــود  جــزم 
گذاشــتند و ِســت اول را بــا نتیجــه ۲3/۲5  مصمــم و همــدل قــدم بــه میــدان 

کــه ســعی  کردنــد؛ امــا در ِســت های دوم و ســوم بــا وجــودی  بــه ســود خــود تمــام 
گران آملــی  کم اشــتباه داشــتند، در برابــر تشــویق بی امــان خیــل تماشــا در بــازی 
کردنــد و بــازی بــه ِســت چهــارم  گــذار  نتیجــه را بــا حســاب ۲۱/۲5 و ۲5/ ۲۲ وا
کشــیده شــد؛ در ایــن ِســت پاس هــای ترکیبــی  فرهــاد مالبهرامی کارســاز شــد و بــا 
ــی و پشــت  ــار قدرت ــی مهــدی میرزایــی و ســروش معصومــی،  دو ی درخشــش عال
خــط زن و شــاهین حاج رســولی و منصــور رفیعــی، دو اسپکرســرعتی و همچنیــن 
مهربان فــرد  احســان  عالــی  توپ گیــری  و  عزیــزی  محمــد  قبــول  قابــل  بــازی 
ــا برتــری ۲3/۲5حریــف را بــه زانــو درآورنــد و سرنوشــت بــازی را بــه  توانســتند ب

ــانند. ــم بکش ــت پنج ِس
ســت پنجــم اوج هیجــان ایــن بــازی بســیار دیدنــی و جــذاب بــود و هــر دو تیــم 
کالــه جــوان بــا  کــه در امتیاز هــای پایانــی بازیکنــا ن  بــا تمــام وجــود جنگیدنــد 
خوش شانســی و اختــالف دو امتیــاز)۱3/۱5( بــه برتــری رســیدند و فاتــح 3 بــر ۲ 

کننــد. ــه نیمه نهایــی راه پیدا ــا بــه مرحل ــازی شــدند ت ایــن ب
کســب عناویــن پنجــم تــا هشــتم  تیــم رعــد پدافنــد نیــز در صــورت تمایــل بــرای 

بایــد بــه مصــاف حریفــان بــرود. 

پس از بازی های پایانی مرحله دوم پلی آف:

دو تیم نماینده اصفهان، به نیمه نهایی راه نیافتند

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

دوتیم نماینده اصفهان، به نیمه ... سه شنبه  4 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 100 ســـــال دوم       ݡسݒ

رحمتی 
با استقالل سه ساله تمدید کرد

گروه ورزش بانوان چهارمحال و بختیاری خبر داد: رییس 
کشور درخشش ورزشکار چهارمحال و بختیاری در مسابقات تیراندازی 

و بــه نوشــته روزنامه هــای اســپانیایی رئــال مادریــد هرگز نتوانســته فاصلــه 9 امتیازی 
خ داد  کنــد. تســاوی دیشــب در شــرایطی ر کســب قهرمانــی جبــران  بــا صــدر را بــرای 
ج از خانــه دارنــد. آنهــا بــه جــز ابتــدای  کــه آنهــا رکــورد ضعیفــی در بازی هــای خــار
فصــل و دو پیــروزی مقابــل اســپانیول و بیلبائــو هرگــز نتوانســته اند رونــد مثبتشــان 
کــه ایــن  کردنــد  ج از خانــه یــا باختــه یــا مســاوی  کننــد و بعــد از یــک بــرد خــار را حفــظ 
گا تکــرار شــد.با تســاوی روز  اتفــاق پــس از پیــروزی مقابــل رم بــا تســاوی مقابــل مــاال
گذشــته رئــال مادریــد 54 امتیــازی شــد تــا ســومین عملکــرد ضعیــف خــود در 16 ســال 

کنــد. اخیــر اللیــگا را ثبــت 
 در حــال حاضــر رئــال مادریــد بــرای قهرمانــی بایــد تمــام بازی هایــش را ببــرد و 
البتــه بارســلونا بــه جــز شکســت در ال کالســیکو بایــد 6 امتیــاز دیگــر را هــم از دســت 
ــر  ــه نظ ــب ب ــی عجی کم ــلونا  ــب بارس ــرم عجی ــه ف ــه ب ــا توج ــاق ب ــن اتف ــه ای ک ــد  بده
گذشــته عملکــرد زین الدیــن زیــدان بــه  می رســد.در عیــن حــال بــا تســاوی شــب 
گرفتــه اســت. زیــدان زمانــی بــه رئــال  عنــوان ســرمربی رئــال مــورد نقــد رســانه ها قــرار 
کــه مادریــد بــا یــک بــازی بیشــتر در فاصلــه 2 امتیــاز بارســا قــرار داشــت امــا ایــن  آمــد 
ج از  کــرده اســت. زیــدان در بازی هــای خــار فاصلــه حــاال بــه 9 امتیــاز افزایــش پیــدا 
ــا  گا متوقــف شــده اســت. البتــه او ایــن فرصــت را دارد ت ــل بتیــس و مــاال ــه مقاب خان
ــا از انتقــادات خــالص کنــد ت ــد تیمــش را پیــروز  ــازی آینــده مقابــل آتلتیکومادری  در ب

 شود. 

لیگا نمی شود؟ چرا رئال قهرمان ال



همزمان با نوروز 1395
چهار روز با رویداد فرهنگی 

نوروزگاه در اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان از برگــزاری 
رویــداد فرهنگــی نــوروزگاه )نــوروز بــازار( در اصفهــان، از 
تاریــخ 24 اســفند تــا 28 اســفند 1394 در آســتانه نــوروز، 

ویــژه شــهروندان اصفهانــی خبــر داد.
در  افــزود:  مطلــب  ایــن  اعــام  بــا  الهیــاری  فریــدون 
بــار،  اولیــن  بــرای   ،1395 نــوروز  فرارســیدن  آســتانه 
کشــور، در  رویــدادی فرهنگــی همزمــان بــا 11 اســتان 
اصفهــان تحــت عنــوان رویــداد فرهنگــی نــوروز )نــوروز 
بــازار(، ویــژه شــهروندان اصفهانــی برگــزار خواهــد شــد.
ــه حضــور  ــا توجــه ب ــزود: ب ــاری در همیــن راســتا اف الهی
در  تــدارکات  جهــت  روزهــا،  ایــن  در  مــردم  گســترده 
میــراث  کل  اداره  نــوروز،  باســتانی  و  کهــن   آییــن  
ــوم  ــنایی عم ــت آش ــر دارد،جه ــتان در نظ ــی اس فرهنگ
کان در زمینــه  همشــهریان بــا آداب و رســوم ســنتی نیــا

کنــد. نــوروز، آیین هایــی را در ایــن زمینــه برگــزار 
کید کرد:  مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان تا
کل، از  کمیتــه ویــژه ای در ایــن اداره  در ایــن راســتا، 
گردشــگری،  حوزه هــای  پژوهشــگران  و  همــکاران 
مردم شناســی  و  فرهنگــی  میــراث  دســتی  صنایــع 

تشــکیل شــده اســت.
 24 تاریــخ  از  رویــداد،  ایــن  کــرد:  تصریــح  الهیــاری 
بــه مــدت چهــار  تــا 28 اســفند ســال جــاری  اســفند 
بــا  روز  هــر  وصــف  ایــن  بــا  شــد؛  خواهــد  برگــزار  روز 
و  ســنتی  ک  پوشــا نــوروز،  همچــون  خاصــی  عنــوان 
صنایــع دســتی، نــوروز و ســوغات  غذاهــای ســنتی و 
گردشــگری ، نــوروز و اقلیت هــای مذهبــی و همچنیــن 
میــراث  و  موســیقی  آیینــی،  نمایش هــای  نــوروز، 
روز هــر  بــا  متناســب  و  شــده  نام گــذاری   فرهنگــی 
شــهروندان  آشــنایی  جهــت  متنوعــی  برنامه هــای   
برگــزار  کان  نیــا ســنت های  و  آیین هــا  بــا   عزیــز 

خواهد شد.
کــرد: بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای  کیــد  الهیــاری تا
بــه عمــل آمــده، در حــال حاضــر مجموعــه جهانــی 
کاخ مــوزه چهلســتون و مجموعــه جهانــی میــدان امام، 
کاخ عالی قاپــو و راه شــاهی جهــت اجــرای  از جملــه 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــی در نظ ــداد فرهنگ ــن روی ای
شــایان ذکــر اســت عمــوم شــهروندان و عاقه منــدان 
 می توانند از تاریخ 24 اســفند تا 28 اســفند ســال جاری 
از ســاعت 19 تــا 16 بــا حضــور در مجموعه هــای یــاد 
کان  شــده بــه صــورت رایــگان بــا آیین هــای ســنتی نیــا

ویژه نوروز آشنا شوند.

گردشگری

ثبت ملی خانه  قجری در یزد با 
بادگیری غیر قابل رویت

کــه  کــوی شــاه ابوالقاســم یــزد  خانــه تاریخــی حکیــم زاده در 
کشــور بــه  بــه تازگــی بــه شــماره 31361 در فهرســت آثــار ملــی 

ــت. ــری اس کم نظی ــای  ــیده، دارای ویژگی ه ــت رس ثب
کــه قدمــت آن بــه  وجــود ســه بادگیــر در ایــن بنــای تاریخــی 

دوران قاجــار بازمی گــردد، یکــی از ایــن ویژگی هاســت.
البتــه یکــی از بادگیرهــای ایــن بنــای تاریخــی نیــز دارای 
کــه از ویژگی هــای  معمــاری خــاص و منحصربفــردی اســت 
کــه یکــی  کــم نظیــر ایــن خانــه محســوب می شــود بــه طــوری 
کــم  از بادگیرهــای خانــه قابــل رویــت نیســت و ارتفــاع آن 
کــرده اســت. بــوده و تــا جــداره دیــوار پشــت بــام امتــداد پیــدا 
کوچکتریــن بادگیــر ایــن خانــه روی تــاالر جبهــه جنوبــی بنــا 
کــه بــاد برخــاف بادگیر هــای دیگر از ســمت  واقــع شــده اســت 
ــا  ــی بن ــر اصل ــاالر می رســد. بادگی ــه ت جنــوب وارد آن شــده و ب
مســتطیلی شــکل بــوده و دو ضلــع طولــی آن دارای 6 دهنــه 
و دو ضلــع دیگــر آن چهــار دهنــه دارد و بــاد از طریــق دو ضلــع 
طولــی آن داخــل می شــود و ضلع هــای دیگــر آن مســدود 

اســت.
ــی هــم مســتطیل  ــاالر جنوب ــاق همجــوار ت ــع در ات ــر واق بادگی
شــکل اســت و بــاد تنهــا از یــک دهنــه آن یعنــی از جهــت 
شــمالی و آن از طریــق چندیــن حفــره دایــره ای شــکل وارد 
در  گچ بــری  تزئینــات  البتــه  می شــود.  بادگیــر  زیــر  اتــاق 
ــه نیــز از دیگــر  ــا دور دیــوار حیــاط ایــن خان جداره هــای دور ت
و  خــاص  را  تاریخــی  بنــای  ایــن  کــه  اســت  ویژگی هایــی 

ایســنا فــرد جلــوه می دهد.منبــع:  بــه  منحصــر 

 نمایشگاه عکس عاشورایی دهزیار
گیرا برگزار شد  در موزه آ

نمایشــگاه عکــس عاشــورایی دهزیــار همزمــان با دههــی اول 
کرمــان برگزار شــد. گیــرا  فاطمیــه موزهــی آ

عکــس  ســوگوارهی  اولیــن  اجرایــی  دبیــر  انکوتــی  ثــاراهلل 
عاشــورایی دهزیــار بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایشــگاه بــا 
کرمانــی برگــزار  تعــداد 32 اثــر عکاســی از هنرمنــدان عــکاس 
ــزاری مســابقهی  ــب برگ ــار نمایشــگاهی در قال گفــت: آث شــد، 

عکاســی تهیــه شــده اســت.
بــر روی تختهشاســی  بــه ابعــاد 50 در 70  آثــار  افــزود:  وی 
چــاپ و از تاریــخ 3 اســفند بــه مــدت یــک هفتــه در معــرض 

دیــد عمــوم قــرار میگیــرد.
نمایشــگاه  افتتاحیهــی  کــرد: مراســم  انکوتــی خاطرنشــان 
فردابعــداز ظهــر ســاعت 16 بــا حضــور مســئوالن، جمعــی از 
اهالــی فرهنــگ و هنــر، اصحــاب رســانه و فعــاالن هیأتهــای 
کوچهــی شــماره  کرمــان واقــع در  گیــرا شــهر  مذهبــی در مــوزه آ

ــزار میشــود. کرمــان برگ ــان شــهید قرنــی  6 خیاب

گردشگری

کــه مســئوالن یک ســال و نیــم پیــش   در حالــی 
گردشــگری ایــران در آینــده نزدیــک خبــر   از اعــام نمــاد 
ع روی میــز قــرار دارد. دادنــد، امــا همچنــان ایــن موضــو

گردشــگری ســازمان میــراث  رحمانــی موحــد، معــاون 
روزهــای  در  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــاد  ــران، نم ــرد: زعف ک ــار  ــال 1393 اظه ــر س ــی مه ابتدای
امســال اســت و بــه زودی نظرســنجی وســیعی بــرای 
انجــام  گردشــگری  برنــد  و  ملــی  نمــاد  یــک  انتخــاب 
گردشــگری هیــچ  کنــون در حــوزه  خواهــد شــد؛ هــم ا
کــه بتوانیــم بــه عنــوان جاذبه هــا  برنــد و نشــانی نداریــم 
کنیــم. البتــه فقــط داشــتن  و محصــوالت ایــران معرفــی 
کافــی نیســت و مــا بایــد بتوانیــم آن نشــان را  نشــان 
ــه  ــران را ب ــا، ای ــا همــه دنی کنیــم ت ح و برند ســازی  مطــر

ــند. ــد بشناس ــن برن ــام ای ن
ایــن  بیــان  از  پــس  نیــم  و  ســال  یــک  حــال  ایــن  بــا 
گردشــگری اســت  نکته هــا، هنــوز نــه نشــانی از نمــاد 
گردشــگری ایــران معرفــی شــده اســت. ایــن  و نــه برنــد 
کــه دولــت در ســفرهای  خ می دهــد  تاخیــر در حالــی ر
ــی  ــوان یک ــه عن ــگری، ب گردش ــواره از  ــود هم ــتانی خ اس
کمتــر توســعه یافتــه  از ابزارهــای توســعه در شــهرهای 
ــاد  ــرای حفاظــت و ارتقــای معیشــت ی و صنعتــی ســبز ب

کــرده اســت.

کشــورهای دور و  ایــران و  ع دیگــر در مقایســه  موضــو
گردشــگری اســت؛  نزدیــک، در انتخــاب نمــاد و برنــد 
ــکا و جنــوب شــرق  کشــورهای اروپایــی، آمری ــر  عــاوه ب
آســیا، بســیاری از کشــورهای اطــراف ایــران نیــز، در ایــن 
زمینــه توانســته اند بــه نتیجه گیــری مشــخصی برســند 
گردشــگری خــود  و حتــی بعضــی ماننــد نیوزلنــد از نمــاد 
بهــره  نیــز  گردشــگری  خدمــات  استانداردســازی  در 
کنــار  کشــور در  کــه در ایــن  بــه ایــن ترتیــب  بگیرنــد. 
محیــط  شــاخصه های  بین المللــی،  درجه بندی هــای 
ســه  در  کشــور  ایــن  گردشــگری  نمــاد  بــا  نیــز  زیســتی 

شــکل طــا، نقــره و برنــز ارزیابــی شــده و قــدرت انتخــاب 
گردشــگر را بــر اســاس دغدغه هــای محیــط زیســتی نیــز 

افزایــش داده انــد.
کشــورها نیــز نشــان  گردشــگری ســایر  نگاهــی بــه نمــاد 
در  زیســتی  محیــط  نمادهــای  و  عایــم  می دهــد 
کشــورها،  ــا نــام  گرافیکــی از پرچــم ی ح هــای  مقابــل طر
گردشــگری  بیشــترین فراوانــی را در میــان نمادهــای 
در  نشــان دهنــده مقولــه طبیعــت  امــر  ایــن  کــه  دارد 
کــه تصویــر  روســت  ایــن  از  شــاید  اســت.  نمادســازی 
کــه ســال 93 نیــز از آن بــه عنــوان نمــاد  گل زعفــران 

بــا  بتوانــد  هــم  هنــوز  شــد،  گرفتــه  بهــره  گردشــگری 
گرافیســت ها، بــه عنــوان  گرفتــن از طراحــان و  کمــک 
گردشــگری ایــران انتخــاب شــود؛ آن هــم  نمــادی از 
کــه در  بــه عنــوان صنعتــی  گردشــگری  از  کــه  زمانــی 
کمتــر  کــم آبــادی، تــوان توســعه در مناطــق  مواجهــه بــا 
را  مناطــق  در  گیــر  فرا و  متــوازن  رشــد  و  توســعه یافته 

می کنیــم. یــاد  دارد، 
توانســته  کــه  گیاهــی  گونــه ای  عنــوان  بــه  زعفــران، 
کنــار  کنــد و در  کــم آب ســازگار  اســت خــود را بــا شــرایط 
ــد  ــی موح ــه رحمان گفت ــه  ــه ب ک ــد  ــی برس ــه محصول آن ب
شــاید  کنــد،  خــود  آن  از  را  جهانــی  بــازار  درصــد   90
کــه بــرگ در نمــاد نیوزلنــد دارد، ایفــا  بتوانــد نقشــی را 
در  زیســت  محیــط  استاندارســازی  ک  مــا و  نمایــد 
ــا،  ــم از هتل ه ــگری اع گردش ــه  ــته ب ــع وابس ــایر صنای س
قــرار  گالری هــا  حتــی  یــا  نقــل  و  حمــل   اقامتگاه هــا، 

بگیرد. 
کــه  ایــن مهــم، امــا تنهــا زمانــی محقــق خواهــد شــد 
گردشــگری  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گفته هــای  بــه  تحقــق بخشــیدن  بــرای  عــزم جــدی 
مســئوالن، آن هــم در موضوعاتــی ماننــد برنــد و شــعار 
بســته  تبلیــغ  در  گام  اولیــن  عنــوان  بــه  گردشــگری، 

توریســم ایــران داشــته باشــد.

گردشگریایرانبهزودیانتخابمیشود نماد

و  آمــوزش  اداره کل  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون   
گفــت: فرهنــگ ایثــار و شــهادت، بایــد در بیــن  پــرورش 

شــود داده  ترویــج  جوانــان  و  نوجوانــان 
کــرد:  اظهــار  علــی زاده  جهانبخــش 
 5 جــاری،  ســال  اســفندماه  پایــان  تــا 
و  چهارمحــال  دانش آمــوز   363 و  هــزار 
جنــوب  عملیاتــی  منطقــه  بــه  بختیــاری 
کشــور اعــزام می شــوند. معــاون پرورشــی 
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  کل  فرهنگــی  و 

اســفندماه پایــان  تــا  گفــت:  بختیــاری  و   چهارمحــال 
5 هــزار و 363 دانش آمــوز دختــر و پســر ایــن اســتان بــه 

اردوی راهیــان نــور اعــزام خواهنــد شــد.
مناســب  فرصتــی  را  نــور  راهیــان  کاروان هــای  وی 
نســل  بیــن  در  ایثــار  روحیــه  تقویــت  راســتای  در 

شــهادت و  ایثــار  فرهنــگ  گفــت:  و  برشــمرد   جــوان 
داده  ترویــج  جوانــان  و  نوجوانــان  بیــن  در   بایــد 

شود.
فرهنگــی  برنامه هــای  برگــزاری  از  وی 
نــور  راهیــان  کاروان  در  ع  متنــو
بختیــاری  و  چهارمحــال  دانش آمــوزی 
از  ح،  ایــن طــر بیــان داشــت:  خبــر داد و 
اســفندماه  پایــان  و  آغــاز   94 ســال  مهــر 

شــد. خواهــد  ادامــه  امســال 
و  آمــوزش  کل  اداره   فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
گفــت: دانش آمــوزان  پــرورش چهارمحــال و بختیــاری 
بــا  کشــور،  جنــوب  عملیاتــی  مناطــق  در  حضــور  بــا 
دفــاع  در  ایثارگــران  و  جانبــازان  شــهدا،  رشــادت های 

شــد. خواهنــد  آشــنا  مقــدس 

تا پایان اسفندماه؛

 اعزام 5000 دانش آموز چهارمحال و بختیاری
 به مناطق عملیاتی جنوب 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  اســتان اصفهــان  مدیــر 
اســامی  اســتان  وارشــاد  فرهنــگ  کل  اداره  گفــت: 

عملکــرد  و  ارزیابــی  در  اصفهــان 
اســتان  اجرایــی  اداری-  دســتگاه های 
کســب  اصفهــان در ســال 93، موفــق بــه 

شــد. ســوم  رتبــه 
نقــل  بــه  و  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه   
پایــگاه خبــری ربیــع ، حجــت االســام و 
بــا  ارزانــی  حبیب رضــا  دکتــر  المســلمین 

گفــت: بنــا بــه اعــام سرپرســت ســازمان  اعــام ایــن خبــر 
کل  اداره  اصفهــان،  اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــی  فرهنــگ و ارشــاد اســامی  اســتان اصفهــان در ارزیاب
اســتان  ایــن  اجرایــی  اداری-  دســتگاه های  عملکــرد 
کــه ایــن موفقیــت را  کــرده اســت  کســب  رتبــه ســوم را 

کل تبریــک عــرض  کارکنــان ایــن اداره  بــه معاونــان و 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  اســتان  می کنــم. مدیــر 
گــزارش ارزیابــی عملکــرد  اصفهــان افــزود: 
کل فرهنــگ وارشــاد اســامی  اســتان  اداره 
عمومــی  و  شــاخص های  در  اصفهــان 
شــاخص های اختصاصــی بــه همــت دفتــر 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  برنامه ریــزی 
اســامی  اســتان اصفهــان و بــا همــکاری 
کل تهیــه و  جمعــی از همــکاران ایــن اداره 
کــرد: اداره کل فرهنــگ  تدویــن شــده اســت. وی اظهــار 
شــاخص های  در  اصفهــان  اســامی  اســتان  ارشــاد  و 
شــاخص های  در  و  امتیــاز  عمومــی  532,38 
 1457.91 ع  مجمــو در  و  امتیــاز   925.53 اختصاصــی 

کــرده اســت. کســب  امتیــاز 

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  4 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 100نماد گردشگری ایران به زودی انتخاب ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گرفت؛ ویژه سال 93 صورت 

کل فرهنگ وارشاد اسالمی اصفهان   کسب رتبه سوم اداره 
در ارزیابی دستگاه های اداری-اجرایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مینا  وکیل  یم  کر بنده  حسین  امیر  خواهان    941450 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
پاکدل  علی  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  طباطبایی  زانه  فر ون  عمر
وز.......مورخ 95/1/15ساعت 8 تعیین  ده است .وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان بو با توجه به مجهول  گردیده است 
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34095/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع  شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  ینیا  یزد  حسین  سید  9401212خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  راد  بهرامی  شمیم  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8:30 95/1/18ساعت  وز.......مورخ  ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34096/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فتحی  صادق  محمد  خواهان    941204 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال به انضمام کلیه  مبنی بر: مطالبه وجه سه فقره چک به میزان پانزده میلیون ر
است  ده  نمو تقدیم  زمانی   سعید  طرفیت  به  اقرارخواسته  وبدو  قانون  خسارات 
توجه  با  گردیده  تعیین   8 95/1/18ساعت  وز.......مورخ  ر برای  رسیدگی  .وقت 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34097/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت  با  یوسفی  امیر  محمد  941473خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  یان  نماز مهری  وخانم  محمدیان  حسین 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  ایرانشامی   سیفی  علی  طرفیت  به 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح    9 95/2/13ساعت  مورخ  وزدوشنبه  ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل   شماره: 34092/م 

اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  کوپانی  بورانی  دانیال  941445خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
.وقت  است  ده  نمو تقدیم  بهرامی   حسین  امیر  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی 
وزسه شنبه مورخ 95/1/24ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34091/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  اکبری  مظاهر  916/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  اخوان   وش  کور طرفیت  به  مطالبه  بر: 
وز...... مورخ 95/1/18ساعت 17:30  تعیین گردیده است با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34082/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 1931/94خواهان اسماعیل سلیمی نبی دادخواستی  در خصوص پر
یال به انضمام  مبنی بر:متقاضای صدور حکم مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ر
کبری   - شرافت  رضا  مجید  طرفیت  به  دادرسی  ینه  هز و  قانونی  خسارات  کلیه 
با  گردیده  تعیین   10:00 ساعت   95/2/4 .مورخه  است  ده  نمو تقدیم  رنجبران 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   32 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34088/م  شماره: 
اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  قاسمیان  قاسم  1116/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
.وقت  است  ده  نمو تقدیم  زارعی   وغ  فر  - شوهانی  ناصر  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
وزچهارشنبه مورخ 95/2/1ساعت 16تعیین گردیده است با توجه  رسیدگی برای ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34059/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  الهی  نبی  وین  آر 781خواهان   -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است  یال  به طرفیت علی محمد خانی تقدیم نمو بر:مطالبه  مبلغ 21/000/000 ر
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   10 ساعت   95/1/31 .مورخه 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34085/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 94/ 1923 خواهان حسین لطفی جبلی دادخواستی  در خصوص پر
یال معادل دو میلیون تومان تمام وجه یک  مبنی بر:مطالبه  مبلغ بیست  میلیون ر
یمی دهکردی  فقره چک به شماره 784105 با احتساب مطلق خسارات  به سعید کر
ده است .مورخه 95/2/1 ساعت 11:00 تعیین گردیده با توجه به مجهول  تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
وبه  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 34084/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  اکبری  مظاهر  915/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  یکان  چراغی  مصطفی   طرفیت  به  مطالبه  بر: 
با توجه  وز......  مورخ 95/1/18ساعت 17:00 عصر تعیین گردیده است  برای ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34081/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  علیشاهی  مرتضی  1943/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است  مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد رضا امینی و اسد اله سلطانی تقدیم نمو
دن  .مورخه 95/1/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه 13شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر  مدیر  الف  34080/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  قنبری   شهرام  خواهان   914/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی  بر:الزام به انتقال سند به طرفیت حاتم ایمانی تقدیم نمو
به  توجه  با  است  گردیده  6عصرتعیین  95/2/7ساعت  مورخ   ...... وز  ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

34053/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  جمشیدی   امین  1477خواهان   -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .وقت رسیدگی برای  مبنی بر:مطالبه  به طرفیت ایوب عسکری تقدیم نمو
با توجه به مجهول  یکشنبه مورخ 95/1/29ساعت 18:00تعیین گردیده است  وز ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 34054/م الف  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

بنا به درخواست حمید صدقی دهنوی  ونده کالسه 1167/94  پر اینکه در  به  نظر 
به طرفیت هوشنگ سلیمانی با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی 
الذکر که مجهول  لذا بدینوسیله به خواندگان فوق   ، یه کارشناسی  و وصول نظر
یه ی کارشناسی  ویت نظر المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت ر

و اعالم نظر ، به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
اصفهان  اختالف  حل  شوراهای   2 شماره  مجتمع   – آتشگاه  خیابان   – اصفهان   

شماره : 34108/م الف مدیر دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  آبادی  امین  خانی  محمد  علی  حسین  خانوادگی:  ونام  نام 
محمد  اسماعیل   : خانوادگی  نام  و  نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
خانی با وکالت آقای محمدیان و خانم صفری  نشانی محل اقامت : شیخ صدوق 
شمالی – خ شیخ مفید ساختمان عقیق طبقه اول واحد 1  به  موجب رای شماره 
یخ 94/8/30 حوزه 8  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت  1432تار
یال بابت  یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 18/000/000 ر
ینه دادرسی و حق الوکاله  یال بابت هز ینه نشر آگهی و 190/000 ر اصل خواسته و هز
ش  حساب  رسید  سر  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی   تعرفه  طبق  وکیل 
877843 مورخ 92/6/12 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو

یحا اعالم نماید.   د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر دارایی خو
اختالف  حل  دوشورای  شماره  مجتمع   8 شعبه  دفتر  الف  م   /34120  : شماره 

شهرستان اصفهان



 هوای فرهنگ 
در وضعیت هشدار

کیمیــای وطــن  گــزارش  بــه 
کلمــات  بعضــی  شــنیدن 
موقعیت هــای  و  مفاهیــم  تداعی کننــده  واژه هــا،  و 
خاصــی در ذهــن اســت و بســته بــه اینکــه چقــدر ایــن 
ــرای مــا اضطــرار  ــا چقــدر ب واژه هــا را شــنیده باشــیم ی
مــا  مواجهــه  و  حساســیت  باشــند،  کــرده  ایجــاد 
ــه ایــن واژه هــا در ایــن  ــود. از جمل متفــاوت خواهــد ب
کــه بــه محــض  روزهــا، »آلودگــی« و »هشدار«اســت 
آلودگــی  خــاص  وضعیــت  تداعی کننــده  شــنیدن 
بیماری هــای  ع  بــروز و شــیو تنفــس ســخت،  هــوا، 
ــوص  ــه خص ــی ب ــای اساس ــوی و نگرانی ه ــی و ری قلب
و  کوچک تر هــا  آســیب پذیر،  گروه هــای  بــرای 
ایــن  در  روزگار  حکــم  بــه  کــه  اســت  جوان تر هایــی 
زیســت محیط  ایــن  در  زندگــی  بــه  مجبــور  روزهــا 

. هســتند
کــه  کســانی   امــا شــاید واژه آلودگــی و هشــدار بــرای 
بــه دلیــل  را  عمریســت دغدغــه فرهنــگ و هویــت 
ایــن حــوزه  در  آسیب شناســی  و  پژوهــش  مطالعــه، 
دارنــد، تداعی گــر شــرایط و وضعیــت خــاص دیگــری 
کــه چــه بســا جدی تــر و بحرانی تــر اســت و ایــن  اســت 
ــا امــروز  ــه آی ک ح اســت  ســوال اساســی برایشــان مطــر
کنتــرل  کــه شــرکت  در فضــای جامعــه همان گونــه 
شــاخص  گزارش دهــی  و  رصــد  بــه  هــوا  کیفیــت 
وضعیــت  می پــردازد،  کالنشــهر ها  هــوای  کیفیــت 

نیــز رصــد می شــود؟ فرهنگــی 
ــی  ــا نهــادی متصــدی و متول ــدام دســتگاه ی ک  امــروز 
نهــاد  کــدام  اســت؟  کشــور  فرهنــگ   هــوای  رصــد 
هوشــمندانه  ارزیابــی  مســئول  کشــور،  در  فرهنگــی 
کــدام  اســت؟  فرهنــگ  هــوای  کیفیــت  کنتــرل  و 
را پیوســته رصــد و  بایــد  هــوای فرهنــگ  دســتگاه 
و  بســنجد  را  آن  آلودگــی   درصــد  کنــد،  شناســایی 
موقــع  بــه  و  کنــد  اعــالم  را  آن  آالینده هــای  میــزان 
کــه بــه دالیــل وجــود غلظــت رســوبات  هشــدار دهــد 
موجــود در جبهــه وارداتــی فرهنــگ، تنفــس آن بــرای 
کــودکان و جوانــان ناســالم اســت  همــگان و به ویــژه 
در  هوشــمندانه  تدبیــری  آن  از  برون رفــت  بــرای  و 

کنــد؟! برنامه ریــزی  و  گیــرد  پیــش 
کــه فرهنــگ، یعنــی همــه اعتقــاد   همــگان می دانیــم 
کــه مــردم در زندگی  و بــاور مــردم، همــه آن چیزهایــی 
آنــان  الهام بخــش  و  دارنــد  کار  ســرو  آن  بــا  روزمــره 
انــواع  در  مشــی ها  خــط  تعیین کننــده  و  زندگــی  در 

تعامــالت اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی اســت.
 بــه یقیــن  چنیــن حــوزه  تاثیرگــذاری نمی توانــد از 
بــه  کشــور دور بمانــد و  کالن  دایــره معــادالت اداره 

نباشــد.  نقش آفریــن  تمامــی 
کشــور  مدیریــت فرهنگــی حلقــه مفقــوده مدیریــت 
نشــود  درک  مهــم  ایــن  کــه  زمانــی  تــا  و  اســت 
در  غالــب  رویکــردی  عنــوان  بــه  آن  ضــرورت  و 
کشــور مــورد توجــه قــرار نگیــرد، بایــد  کالن  مدیریــت 
العلــل  علــت  همچنــان  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار 
کشــور به ویــژه در حــوزه مســایل  مشــکالت اساســی 
ماهیتــا   ، اقتصــادی  و  اجتماعــی  آســیب های  و 
فرهنگــی باشــد. ســازماندهی برنامه ریــزی، هدایــت 
کنتــرل مدیریتــی جامعــه نیازمنــد رصــد و تحلیــل  و 
کشــور و البتــه بــا نــگاه بــه فضــای  وضعیــت فرهنگــی 
مولفه هــای خــاص خــود  کــه  فرهنــگ جهانیســت 
را بــر ایــن شــرایط تحمیــل می کنــد. بــه یقیــن ایــن 
گرفتــن  ح ریــزی دقیــق و  در نظــر  حرکــت نیازمنــد طر
نیازهــا، ملزومــات و ابــزار مختــص بــه خــود می باشــد. 
مدیریــت فرهنگــی، یعنــی اداره جامعــه ذیــل ســپهر 
کــه می توانــد در پرتــو  فرهنــگ و ایــن فضایــی اســت 
آن انــواع ســرمایه های انســانی، فرهنگــی، اجتماعــی 
و اقتصــادی تولیــد شــود و توســعه یابــد. در شــرایط 
ــه  ــر و منظوم ــه ذخای ــکا ب ــا ات ــا ب ــی تنه کنون ــاس  حس
فرهنگــی، بهره منــدی از ظرفیــت نخبگانــی، تحقــق 
فعالیت هــای  انجــام  و  نرم افــزاری  جنبش هــای 
خالقیــت،  فضــای  گســترش  دانش بنیــان 
و  عزتمنــدی  و  افتخــار  احســاس  خودبــاوری، 
و  هنــری  فاخــر  و  بدیــع  ظرفیت هــای  به کارگیــری 
از همــه مهم تــر تعمیــق باورهــای دینــی و ملــی بــه 
ادبیــات  و  زبــان  در  موجــود  ظرفیت هــای  اتــکای 
ــه زمینــه اعمــال مدیریــت فرهنگــی  ک فارســی اســت 

می شــود.  فراهــم 
کــه بایــد جــدی    ایــن آوردگاه فرهنگــی هنــوز آنچنــان 
و  اســت  تبدیــل نشــده  بــه عزمی مدیریتــی  و  تلقــی 
و  شــأن  فرهنگــی،  و مدیریــت  فرهنــگ  مادامی کــه 
کشــور و تعامــل بــا ســایر  جایــگاه خــود را  در مدیریــت 
کــه  حوزه هــا پیــدا نکنــد، نه تنهــا در عرصــه فرهنــگ  
اجتماعــی  آموزشــی،  علمــی،  عرصه هــای  ســایر  در 
اساســی  مشــکالت  بــا  سیاســی   حتــی  و  اقتصــادی 

ــنیم ــود./ تس ــم ب ــه خواهی مواج

یادداشت 

مؤثرترین راه های درمان افسردگی
احساســات  از  یکــی  بــودن  غمگیــن   

کیمیای وطن
زهره خانی

از  بســیاری  اســت.  بشــر  جدایی ناپذیــر 
ــی  ــران اله ــد پیامب ــراد مانن ــن اف بزرگ تری
را تجربــه  و غــم  ناراحتــی  زندگــی احســاس  نیــز در طــول 
کــه غــم ماننــد شــادی از  گفــت  کرده انــد؛ بنابرایــن می تــوان 

احساسات بشر محسوب می شود.
»اوست که می خنداند و می گریاند.« سوره مبارکه نجم

ــر  ــی پیامب ــا ناراحت ــرآن، باره ــدس ق ــمانی و مق ــاب آس کت در 
اســالم حضــرت محمــد )ص( ذکــر شــده اســت و خداونــد 
متعــال از طریــق وحــی پیامبــرش را دلــداری داده اســت؛ 
احســاس  نمی تــوان  کــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  پــس 
انــدوه  و  غــم  گرفــت.  نظــر  در  افســردگی  را  انــدوه  و  غــم 
آنــان نمی شــده  الهــی  از ادامــه ماموریــت  پیامبــران مانــع 
بــوده  الهــی  بــه رحمــت  امیــدوار  ایشــان همــواره  و  اســت 
انــد. امــا افــراد افســرده در بیشــتر مواقــع احســاس غــم و 
انــدوه همــراه بــا نومیــدی و یــاس دارنــد. زندگــی بــرای ایــن 
افــراد بی معناســت و آن هــا بــدون هیــچ دلیلــی غمگیــن و 
ناراحــت هســتند و انــرژی بــرای انجــام حتــی فعالیت هــای 
روزمره شــان را ندارنــد. خندیــدن و گریــه کردن از احساســات 
مخصــوص انسان هاســت کــه باقــی حیوانــات این احســاس 
گــر احســاس غمگیــن بــودن و نومیــدی بیشــتر از  را ندارنــد. ا
دو هفتــه در فــرد باقــی بمانــد، بــه آن افســردگی بالینــی گفتــه 
کنتــرل  می شــود. افســردگی، ناشــی از حــس ناتوانــی و عــدم 
و آزادی اســت.در ادامــه راه هایــی بــرای رهایــی از نومیــدی 
ــرای  و احســاس بی ارزشــی و بی معنایــی را از منظــر اســالم ب
شــما خواهیــم آورد. هــر راهــکار را بــه منزلــه افقــی تــازه بــرای 
درمــان بیمــاری در نظــر بگیریــد و بــا آغــوش بــاز، پذیــرای 

راهکار هــای الهــی باشــید.
۱ .  الیکلف اهلل نفسا اال وسعها

کــه  خداونــد بــر هیــچ انســانی چیــزی را تحمیــل نمی کنــد 
ــکلی  ــع مش ــی از مواق ــش را نداشــته باشــد. خیل روح او طاقت
کنــار  کــردن در  کــه شــاید در نظــر اول زندگــی  پیــش می آیــد 
آن مشــکل غیرممکــن بــه نظــر بیایــد؛ ولــی بــدون اینکــه 
کــرده اســت. حتمــا  خودمــان بدانیــم زندگــی ادامــه پیــدا 
زندگــی  بــا مشــکالتی در  کــه  را می شناســید  زیــادی  افــراد 
دســت و پنجــه نــرم می کننــد کــه شــاید از نظــر شــما غیــر قابل 
گــر رنــج و مصیبتی  تحمــل باشــد. بنابرایــن مطمئــن باشــید ا
بــر شــما وارد می شــود،حتما خداونــد متعــال تــوان تحمل ان 

ــده اســت. را در شــما دی
۲ . اّن مع العسر یسرا فاّن مع العسر یسرا

همانــا بعــد از هــر ســختی آســانی اســت؛ بلــه ، خداونــد متعــال 
کــه  کتــاب مقدســش بــه مــا بنده هــا مــژده داده اســت  در 
ــی را  ــایش و راحت ــد از آن آس ــد، بع ــا می رس ــر م ــختی ب ــر س گ ا
کــه بعــد  برایمــان بــه ارمغــان مــی آورد؛ بنابرایــن بایــد بدانیــم 
ــی ــس از زندگ ــرگ پ ــایش م ــت. آس ــانی اس ــختی آس ــر س  از ه
آســایش  روزمــره،  ســختی های  از  بعــد  خــواب  آســایش 
بازنشســتگی بعــد از ســال ها تــالش و کوشــش و... بعــد از هــر 
غروبــی طلوعــی وجــود دارد ؛ بنابرایــن هیــچ ســیاهی تــا ابــد 

باقــی نمی مانــد.
۳ . لقد خلقنا االنسان فی کبد

کــه شــما بــا مشــکلی روبــه رو می شــوید، بــدون اینکــه  زمانــی 
بخواهیــد ســواالتی در ذهنتــان پدیــد می آیــد؛ ســواالتی از 
قبیــل اینکــه هــدف از زندگــی انســان ها چیســت و چــرا بایــد 
انســان متحمــل رنــج و مشــکالت بشــود؛ امــا بایــد بدانیــد کــه 
انســان از زمانــی کــه نطفــه ای در رحم مادر اســت، مشــکالت 
و ســختی ها بــا او هســتند و تمــام مشــکالت آزمایشــی بــرای 
کــه از ایــن آزمایــش ســربلند بیــرون بیایــد، بــه  اوســت و هــر 
کــه  گمــان نکنیــد  جایــگاه واالیــی دســت می یابــد؛ بنابرایــن 
ســختی ها فقــط بــرای عــده ای اســت و عــده ای دیگــر از آن 

بی نصیــب هســتند.
افســرده  یــا  خوشــحال  را  شــما  کــه  نیســتند  وقایــع  ایــن 
کــه تعیین کننــده  می کننــد؛ بلکــه بازتــاب درونــی شماســت 
شــادی یــا ناراحتــی اســت  که نشــانگر بلــوغ روانــی و معنویت 

شــما می باشــد.
 ۴ . افّوض امری ِالی اهلل اّن اهلل بصیر بالعباد

و  ضعــف  احســاس  دلیــل  بــه  افســردگی ها،  از  بســیاری 
کننــد  پوچــی  احســاس  انســان ها  وقتــی  اســت.  ناتوانــی 
کــه همــه چیــز تحــت  افســرده می شــوند. امــا بایــد بدانیــد 
کنتــرل خداونــد یگانــه اســت و از طرفــی خداونــد  نظــارت و 
گــر بــه خــدا اعتقــاد  مــا را مختــار و آزاد آفریــده اســت. حتــی ا
کــه شــده بــا  نداریــد و افســرده هســتید، بــرای یــک بــار هــم 
کســی  کــه در آغــوش  کنیــد  کنیــد. تصــور  خداونــد صحبــت 
کنیــد  ــه  گری ــر اســت. پیــش او  کــه از مــادر مهربان ت هســتید 
بــه  را  خودتــان  گــر  ا بگوییــد.  او  بــه  را  خواســته هایتان  و 
کــه در هــر لحظــه خداونــد  خــدا بســپارید و ایمــان بیاوریــد 
تنهــا  و  ناتــوان  شــما  کــه  نمی گــذارد  و  می کنــد  یاری تــان 
کــرد  باشــید، ماننــد دانــه ای در زمیــن مرغــوب رشــد خواهیــد 

و بــه درختــی تنومنــد تبدیــل خواهیــد شــد.
گــذار  وا تــو  بــه  را  خــودم  خدایــا  کــه  بگوییــد  خداونــد  بــه 
کــه در دنیــا بــر مــن برســد، از تــو اســت.  می کنــم و هــر چیــزی 
کار را بکنیــد و نتیجــه  گــر حتــی ایمــان هــم نداریــد، ایــن  ا

کنیــد. درونــی اش را مشــاهده 
گــذار  کنیــد و آینــده را بــه حــال خــود وا گذشــته را رهــا   . ۵

کنیــد.
گذشــته ها گذشــته اســت و آینــده خــود بــه خــود خواهــد آمــد. 
کنــون وجــود دارد،دریابیــد و از االنتــان  کــه هــم ا آنچــه را 
لــذت ببریــد. ببینیــد امروزتــان چگونــه اســت و گذشــته را بــه 
کنیــد. نگرانی هــای آینــده امــروز شــما را تهــی  حــال خــود رهــا 

کــرد. و بی ثمــر خواهــد 
۶ . همه چیز گذراست.

کــه هیــچ چیــزی در ایــن دنیــا ثابــت نیســت  ایــن را بدانیــد 
گــذرا و رد شــدنی اســت. ممکــن اســت افــراد  و همــه چیــز 
بــه  را  خــود  ســالمتی  بیمــار،  افــراد  و  شــوند  بیمــار  ســالم 
دســت بیاورنــد. مــرگ عزیــزان ، از دســت دادن شــغل و ... 
گــذرا هســتند و ایــن جــزو رونــد طبیعــی زندگانــی  همگــی 
در  را  چیــزی  امــروز  گــر  ا همچنیــن  انسان هاســت؛  همــه 
کنتــرل نداریــد و احســاس یــاس می کنیــد، ایــن احســاس نیــز 
ــه  کــرد و می توانیــد ب گذراســت و شــما بهبــود پیــدا خواهیــد 

یابیــد. زندگی تــان دســت  در  متعالــی  هدف هــای 

افسردگی

اختــالالت اضطــراب بســیار رایــج هســتند و یــک ســوم افــراد 
می کننــد؛  تجربــه  زندگی شــان  طــول  در  را  آن  احتمــاال 
همچنیــن ایــن اختــالل ممکــن اســت از ســن 11 ســالگی در 
فــرد نمایــان شــود. والدیــن هیــچ گاه دســت از نگرانــی بــرای 
فرزندانشــان بــر نمی دارنــد؛ نتایــج یــک پژوهــش جدیــد 
ــری  ــد مس ــن، می توان ــراب  والدی ــه اضط ک ــد  ــان می ده نش
تصــور  ایــن  از  پیــش  شــود.  منتقــل  کــودک  بــه  و  باشــد 
کــه اضطــراب در خانواده هــا موروثــی اســت، امــا  می شــد 
کــه تربیــت  پژوهــش جدیــد بــرای نخســتین بار نشــان داد 
کــودک نیــز از تاثیــر زیــادی برخــوردار اســت و رفتــار والدیــن 

ــذارد. ــر بگ ــودکان تاثی ک مضطــرب، می توانــد بــر رفتــار 
ــوم  ــه عل ــان موسس ــد محقق ــش جدی ــه پژوه ک ــی   از آنجای
کالــج  اعصــاب، روانشناســی و روانپزشــکی دانشــگاه کینگــز 
لنــدن بــه بررســی والدیــن دوقلــوی همســان و غیرهمســان 
اضطــراب  تاثیــر  بیــن  توانســتند  آن هــا  بــود،  پرداختــه 
تربیــت  و  خانوادگــی  ژن  توســط  شــده  اعمــال  کــودکان، 
ح تحقیقاتــی منحصربه فــرد  آن هــا تمایــز قایــل شــوند. طــر
داد  اجــازه  دانشــمندان  بــه  دوقلــو«  والدیــن  »کــودکان 
دارای  خانــواده   1000 حــدود  در  را  اضطــراب  رشــد  تــا 
دوقلوهــای همســان و غیرهمســان هم جنــس بــا میانگیــن 

کننــد. محــدوده ســنی 45 ســال بررســی 
در  اضطــراب  عالیــم  داده هــای  مقایســه  بــا  محققــان   
بــا  آن  مقایســه  همچنیــن  و  آن هــا  فرزنــدان  و  والدیــن 
فرزنــد  و  والدیــن  همســان  دوقلــوی  مشــابه  داده هــای 
کــه 50 درصــد  آن هــا، توانســتند تاثیــر زندگــی بــا والدینــی را 
کننــد. آن هــا  کــرده بودنــد، بررســی  از ژن آن هــا را دریافــت 
از شــباهت  از جفت هــای دوقلــو،  کــه والدیــن  دریافتنــد 
ــود و  ــوان خ ــدان نوج ــا فرزن ــراب ب ــطوح اضط ــادی در س زی

بودنــد. برخــوردار  خواهرزاده هایشــان  و  برادرزاده هــا 
کــردن بــا یکدیگــر کــه زندگــی    ایــن امــر نشــان می دهــد 
کلیــدی در خانواده هــا برای انتقــال اضطراب  یــک محــرک 
گرفتــن تاثیــر ژنتیکــی - محســوب  - حتــی پــس از در نظــر 
می شــود؛ در ایــن شــرایط اضطــراب از والدیــن بــه فرزنــدان 

منتقــل می شــود. 

اضطراب والدین مسری است

مــواد  کــه  دادنــد  هشــدار  اســتنفورد  دانشــگاه  محققــان 
زیبایــی  محصــوالت  در  اســتفاده  مــورد  ســمی   شــیمیایی 
ک هــا، می تواننــد بــه ســالمت انســان ها و از  ناخــن ماننــد ال

کننــد. وارد  زیــادی  آســیب های  بــاروری،  جملــه 
کــواچ، اپیدمی شــناس دانشــگاه اســتنفورد مدعــی  دکتــر تــو 
کــه مــواد شــیمیایی تولوئــن، فرمالدئیــد و دی بوتیــل  شــده 
گرفتــن در  فتــاالت بســیار ســمی  محســوب می شــوند و قــرار 
برابــر آن می توانــد بــه سیســتم عصبــی و هورمون هــا آســیب 
برســاند و بــا ســرطان و مشــکالت بــاروری مرتبــط باشــد.
ــه عنــوان حــالل مــورد اســتفاده  ــه طــور رایجــی ب تولوئــن، ب
ک زدن بــه  اســت و بــه عنــوان روکــش نهایــی در زمــان ال
کار مــی رود. امــا ایــن مــاده می توانــد بــه سیســتم عصبــی 
آســیب برســاند و مشــکالتی را در ارتبــاط بــا بــاروری بــه وجــود 
بیــاورد. تولوئــن بــه عنــوان یــک افزودنــی در بنزین اســتفاده 

می شــود.
ک بر پوست تاثیر منفی ال

 فرمالدئیــد کــه یــک مــاده مشــهور سرطان زاســت، بــه عنوان 
می شــود  اســتفاده  ناخن هــا  ســفت کردن  بــرای  مــاده ای 
ــرد  کارب ــن  ــت از ناخ ــای مراقب ــردن ابزاره ک ــی  و در ضدعفون
کــه بــرای  گرفتــن در معــرض دی بوتیــل فتــاالت  دارد. قــرار 
مشــکالت  بــا  می شــود،  اضافــه  ک  ال بــه  انعطــاف  ایجــاد 
بــاروری مرتبــط شــناخته شــده اســت؛ عــالوه بــر ایــن مــواد، 
مــواد شــیمیایی مضــر بســیاری در محصــوالت مراقبــت از 
ناخن هــا اســتفاده می شــود. بســیاری از ســالن های آرایشــی 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــتند و راه ه ــوردار نیس ــی برخ کاف ــه  از تهوی
ــدارد. ایــن امــر  ــه داخــل ســالن وجــود ن ورود و خــروج هــوا ب
از  شــده  تبخیــر  شــیمیایی  مــواد  کــه  اســت  معنــی  بــدان 
محصــوالت زیبایــی ناخــن، اغلــب در داخــل ســالن ها باقــی  
کارکنــان آرایشــگاه ها بــه طــور  می مانــد و افــراد و به ویــژه 
مــداوم در معــرض آن قــرار دارنــد. از دیگــر تاثیــرات منفــی 
ک می تــوان بــه مشــکالت تفکــر و حافظــه، عالیــم عصبــی  ال
ــی  تهــوع، مشــکالت تنفســی، ســرطان و انقباضــات عضالن

کــرد. کنتــرل اشــاره  غیــر قابــل 

تاثیر منفی الک زدن بر باروری خانم ها

وضعیت آب و هوا
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گــر بــا شــکم خالــی بعضــی مــواد از جملــه دســته ای از    ا
گــوارش  داروهــا را بخوریــد، آســیب های زیــادی را بــه دســتگاه 
بــه  ابتــال  را در خطــر  کرده ایــد و خــود  روده و معــده خــود وارد 
دارویــی  روی  بــر  وقتــی  می دهیــد.  قــرار  بیماری هــا  از  برخــی 
کــه »بــا غــذا خــورده شــود«، در صــورت توجــه  نوشــته می شــود 
نکــردن بــه دســتورالعمل  داروهــا، ممکــن اســت دچــار حالــت 

تهــوع و مشــکالت مربــوط بــه شــکم شــوید. عــالوه بــر ایــن، ایــن 
گــر بــا غــذا مصــرف شــوند، اثــر و عملکــرد بهتــری  دســته از داروهــا ا
گــر چندیــن بــار  خواهنــد داشــت و بهتــر جــذب بــدن می شــوند.   ا
کمبــود وقــت یــا عــدم دسترســی بــه غــذا، ایــن داروهــا را  بــه دلیــل 
کــه آن هــا را  کم کــم عــادت می کنیــد  کنیــد،  بــدون غــذا مصــرف 
گــر ایــن روش مدتــی نســبتا طوالنــی  کنیــد. ا ایــن طــور اســتفاده 
کلیــه خــود  کبــد و  ادامــه داشــته باشــد، شــما بــه روده، معــده، 
کــه می توانــد ســالمتی  صدمــات جبران نشــدنی وارد می کنیــد 
کنــد. در اینجــا  عمومــی  بــدن شــما را بــا مشــکالتی جــدی روبــه رو 

بــه مهم تریــن ایــن داروهــا اشــاره می کنیــم:
   متفورمین

دوم  نــوع  دیابــت  درمــان  بــرای  متفورمیــن  معمــول  طــور  بــه 
کــه در آن بــدن فــرد نمی توانــد ســطح قنــد  اســتفاده می شــود 
گــر متفورمیــن را بــا غــذا مصــرف نکنیــد کنــد. ا کنتــرل   خــون را 
دچــار ناراحتــی و مشــکالت مربــوط بــه شــکم و گوارش می شــوید. 

ــا داروهــای مخصــوص دیابــت از  ــر ایــن، مصــرف غــذا ب عــالوه ب
افــت فشــار خــون جلوگیــری می کنــد.

   آنتی بیوتیک ها
دلیــل  همیــن  بــه  دارد؛  متفاوتــی  مکانیــزم  آنتی بیوتیــک  هــر 
توصیــه  آنتی بیوتیک هــا  بعضــی  همــراه  بــه  غــذا  مصــرف 
جملــه  از  می شــود؛  منــع  شــدت  بــه  دیگــر  بعضــی  و  می شــود 
شــود  مصــرف  غــذا  همــراه  بــه  بایــد  کــه  آنتی بیوتیک هایــی 
بــرد. نــام  می تــوان  را  کلوفازیمیــن  و  آموکسی ســلین  می تــوان 

   داروهای ضدالتهابی غیر استروییدی
کــه  گالندین ها  کــردن پروســتا ایــن داروهــا، درد را بــا مســدودد 
داروهــا  ایــن  می دهنــد.  کاهــش  هســتند،  درد  گیرنده هــای 

کاهــش می دهنــد.   را  آرتــروز  ســردرد،  از  ناشــی  دردهــای 
کــه   اســتامینوفن، آســپرین  و ایبوپروفــن از ایــن دســته هســتند 
بهتــر اســت بــه همــراه غــذا اســتفاده شــوند تــا هــم ضــرری بــه 
بــدن وارد نکننــد و همچنیــن تاثیرگــذاری آن هــا افزایــش یابــد و 

گوارشــی و خونریــزی روده یــا معــده  مهم تــر از همــه از مکشــالت 
جلوگیــری می کنــد.

   داروهای مسکن و ضد درد
کاهــش  ایــن داروهــا، دردهــا و نشــانه های درد موجــود در مغــز را 
کســی کدون، و مورفیــن از ایــن دســته  کدئین هــا، ا می دهنــد.  
هســتند. بــرای پیشــگیری از حالــت تهــوع و  عمــل تهــوع ایــن 
گــر مــواد  کنیــد. عــالوه بــر ایــن، ا داروهــا را بــه همــراه غــذا مصــرف 
کــه حــاوی فیبــر هســتند بــا ایــن داروهــا مصــرف شــود، از  غذایــی 

یبوســت جلوگیــری می کنــد.
   قرص های ضدبارداری

قرص هــای ضدبــارداری، دســته دیگــری از داروهایــی هســتند 
کــه بایــد همــراه غــذا مصــرف شــوند. مصــرف ایــن داروهــا بــا غــذا 
گــر ایــن  از حالــت تهــوع شــما جلوگیــری می کنــد. عــالوه بــر ایــن، ا
کنیــد، زمــان مصــرف آن هــا را فرامــوش  داروهــا را بــا غــذا مصــرف 

نمی کنیــد.

این داروها را با شکم خالی نخورید
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 ابری

زمان هایــی  رابطــه،  هــر  در 
کار درســت را  کــه  وجــود دارد 
به طــرز  نمی دهیــد.  انجــام 
یــک  بــه  بی ادبانــه ای 
می زنیــد.  طعنــه  همــکار 
عشــقی  شــریک  یــک  بــه 
کارهــای  می کنیــد.  حملــه 
انجــام  خودپســندانه 

می دهیــد. چنانچــه درصــدد بهبــود روابــط هســتید، 
بدین ترتیــب،  باشــید.  کمی مســئولیت پذیر  بایــد 
ــود  ــه  منظــور بهب ــان، ب ــر خودت ــرای تغیی ــد ب می توانی

قدمــی  برداریــد. آینــده،  روابــط 
موجــب  مســئولیت پذیری  گــر  ا
شــما  شــود در  تغییــر   ایجــاد 

باورهــای  شــما نیــز دربــاره تغییــر ، بایــد بــر تمایالتتــان 
کارهایتــان تاثیرگــذار باشــد. در پذیرفتــن مســئولیت 

کارینــا  ــا همین طــور اســت؟ ایــن پرســش از ســوی   آی
در  منتشرشــده  مقالــه   در  دِوک  کارول  و  شــومان 
شــماره  دســامبر ۲۰۱۴ مجله  شــخصیت و روانشناسی 

ــد. ــی ش ــن بررس ــی بولت اجتماع
بلندمــدت  روابــط  محققــان  مطالعــه،  یــک  در 
زندگــی  خــود  زندگــی  شــریِک  بــا  کــه  را  افــرادی 
می کردنــد، بررســی نمودنــد. محققــان بــر ایــن بــاور 
پــس  دارد؛  تغییــر  قابلیــت  شــخصیت  کــه  بودنــد 
کننــد. آن هــا  کردنــد تــا ایــن فرضیــه را اثبــات  تــالش 
کــه یــک دفتــر خاطــرات روزانــه  از افــراد خواســتند 
بدین ترتیــب  باشــند.  داشــته  هفتــه  یــک  بــرای 
را  ناســازگاری  گونــه  هــر  شــرکت کنندگان  چنانچــه 
آیــا  کــه  می نمودنــد  ثبــت  بایــد  می کردنــد،  تجربــه 
کرده انــد یــا خیــر و همچنیــن آیــا آن هــا  عذرخواهــی 
خیــر.  یــا  پذیرفته انــد  را  خــود  کارهــای  مســئولیت 

باورهــای آن هــا مبنــی بــر اینکــه 
تغییــر  می توانــد  شــخصیت 
اینکــه  بــر  نــه، تاثیــری  یــا  کنــد 
اشتباهاتشــان  بــرای  افــراد  آیــا 
نــه،  یــا  می کننــد  عذرخواهــی 
امــا محققــان معتقــد  نداشــت. 
بــاور  کــه  قوی تــر  افــراد  بودنــد 
کننــد،  تغییــر  می تواننــد  دارنــد 
احتمــاال بیــش از دیگــران مســئولیت اشــتباهات خــود 

می پذیرنــد. را 
در مطالعــه دوم، محققــان باورهــای مــردم مبنــی 
کــردن آن هــا بــه خوانــدن یــک  بــر تغییــر را بــا وادار 
شــخصیت  کــه  ایــده  ایــن  بــر  دال  علمــی   مقالــه 
از  کــه  مقالــه ای  یــا  می مانــد  باقــی  ثابــت  نســبتا 
پــس  کردنــد.  دســتکاری  می کــرد،  حکایــت  تغییــر 
کــه  را  ســناریو  تعــدادی  شــرکت کنندگان  آن،  از 
اشــتباه دربــاره  کاری  کننــد  موجــب می شــد تصــور 
کردنــد.  مطالعــه  دادنــد،  انجــام  دیگــری  شــخص 
بــه  شــرکت کنندگان  ســناریوها،  خوانــدن  از  پــس 
آیــا  اینکــه  از جملــه  تعــدادی ســوال پاســخ دادنــد؛ 
یــا  می پذیرنــد  را  خــود  کارهــای  مســئولیت  آن هــا 
بــر  مبنــی  مقاله هایــی  کــه  شــرکت کنندگانی  خیــر؟ 
تغییــر شــخصیت را خواندنــد، نســبت بــه آن هایــی 
کــه شــخصیت تقریبــا  کــه مقاله هایــی دربــاره اینکــه 
ثابــت باقــی می مانــد را خواندنــد، بــه احتمــال زیــاد 
کارهــای  کــه بایــد مســئولیت  بــه ایــن بــاور می رســند 
نشــان  مطالعــه  ایــن  بپذیرنــد.  را  خــود  اشــتباه 
کــه باورهــای افــراد را دربــاره اینکــه آیــا آن هــا  می دهــد 
کننــد یــا خیــر، می تــوان دســتکاری  می تواننــد تغییــر 
کــرد و دســتکاری ایــن باورهــا بــر تمایــالت آن هــا در 

می گــذارد. تاثیــر  کارهایشــان  مســئولیت پذیری 

چرا برخی اشتباهات خود را می پذیرند و برخی نه؟

اشیای زینتی معرق - صنایع دستی اصفهان

ـــمـــاره 100 ســـــال دوم                ݡسݒ

غذای خوشمزه و پرچرب خرس قهوه ای

بــزرگ  خــرس  نوعــی  قهــوه ای  خــرس 
کــه در بســیاری از مناطــق آمریــکای  اســت 
اســت.  کنــده  پرا اورآســیا  شــمال  و  شــمالی 
کیلوگــرم   ۹۰ از  قهــوه ای  خرس هــای 
از  بیــش  تــا  کوچــک(  مــاده  )خرس هــای 
بــزرگ  خرس هــای  )بــرای  کیلوگــرم   ۸۰۰
نــر( وزن دارنــد. جمعیــت خــرس قهــوه ای 
ع رژیــم غذایــی  کــه از چــه نــو بــر حســب ایــن 
اســتفاده می کنــد بــه طــور قابــل مالحظــه ای 
کنــار  کــه در  کلــی آنهایــی  فــرق دارد. بــه طــور 
بیشــتر  می خورنــد  ماهــی  و  هســتند  دریــا 
عمــر می کننــد و وزنشــان هــم بیشــتر اســت. 
را  ای  قهــوه  خــرس  یــک  روبــرو  در تصویــر 
مــی  آزاد )ســالمون(  در حــال شــکار ماهــی 
در  معمــول  طــور  بــه  آزادماهی هــا  بینیــد. 
ــپس  ــد، س ــا می آین ــه دنی ــیرین ب ــای ش آب ه
بــه اقیانوس هــا رفتــه و بــرای تخم گــذاری 
دوبــاره بــه آب هــای شــیرین بازمی گردنــد. 
کــه آنهــا بــرای  تحقیقــات نشــان داده اســت 
کــه در آن متولــد  گــذاری بــه نقطــه ای  تخــم 
گوشــت ایــن ماهــی  شــده اند بازمی گردنــد. 
نســبت بــه ماهیــان دیگــر از چربــی بیشــتری 
برخــوردار اســت و سرشــار از امــگا۳، پروتئیــن 
دارای  همچنیــن  اســت.  دی  ویتامیــن  و 
اســت.  کلســترول  توجهــی  قابــل  مقــدار 
ســاینس،  نشــریهٔ  از  گزارشــی  اســاس  بــر 
آزادماهــی می توانــد حــاوی مقادیــری از دی 

باشــد. کســین  ا

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
این داروها را با شکم خالی نخورید

-« حدیث روز  »-
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خداونــد، رســیدگی بــه خویشــان را باعــث طــول عمــر و فزونــی در خویشــان قــرار 
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