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وزنامه ای برای همه ر

وزیر اطالعات:

 شکار 4 تروریست
 دو ݣݣروز قبل از

برگزاری انتخابات

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان: 

اجرای اقتصاد مقاومتی 
سرلوحه کار مجلس دهم 

قرار گیرد 22

از  محاســبات  جدیدتریــن  می گوینــد:  کارگــران  نماینــدگان 
ک  خــورا هزینــه  افزایــش  از  خانــوار  ج  خــر و  وضعیــت دخــل 
از  ج  مخــار کل  عبــور  و  تومــان  هــزار   ۷۵۴ بــه   ماهیانــه 
نزدیــک  بــا  دارد.  حکایــت  تومــان  هــزار   ۶۵ و  میلیــون   ۳
شــدن بــه پایــان ســال و بحــث افزایــش دســتمزد ســال ۹۵ 
کار در حــال  امســال نــگاه ویــژه ای بــه بنــد 2 مــاده ۴۱ قانــون 
ــه  ــود ب ــال ب ــالیان س ــه س ک ــدی  ــت؛ بن ــتن اس ع پیوس ــو ــه وق ب
دســت فراموشــی ســپرده شــده بــود و بــه علــت ناقــص اجــرا 
بــا  متناســب  دســتمزد  )افزایــش   ۴۱ مــاده  یــک  بنــد  کــردن 
خ تــورم(، هیــچ گاه زمــان و مجــال بــرای عــرض انــدم ایــن  نــر
بنــد محقــق نشــد. حــال فصــل آن رســیده بــه ایــن بنــد نــگاه 
کــه بنــا بــه اعتقــاد تمامــی  گیــرد؛ نگاهــی  ویــژه ای صــورت 
گــر بــه طــور ویــژه و در  کارگــری ا  دلســوزان و فعــاالن جامعــه 
 یــک فراینــد خــاص بــه ورودی هایــی چــون ســبد معیشــت
کاال، شفاف ســازی  کاهــش ســهم مبادلــه در قیمــت تمام شــده 
بــا  مشــاغل  اعــام  تمام شــده،  قیمــت  در  دســتمزد  ســهم 
توزیــع  کاری،  قراردادهــای  سامان بخشــی  دایــم،  ماهیــت 
ســودهای  کاهــش  هدفمنــدی،  اجــرای  از  صنعــت  ســهم 
گــره رکــود را بگشــاید و باعــث  بانکــی و ... باشــد، می توانــد 
ــا بیــان اینکــه اهمیــت  رونــق اقتصــاد شــود. فرامــرز توفیقــی ب
ع را در ســخنان رییس جمهــور قبــل از ســال ۱۳۹2  ایــن موضــو
جمهــور  رییــس  گفــت:  دیــد،  می تــوان  وی  دیدگاه هــای  و 
معتقــد اســت وجــود عامــل انســانی در عرضــه و تقاضــای بــازار 
کار، جایــگاه ایــن بــازار را نســبت بــه دیگــر بازارهــای اصلــی 
کاال، بــازار پــول، بــازار ســرمایه در اقتصــاد ممتــاز  همچــون بــازار 
کــرده اســت. از ایــن رو، بحــث دســتمزد بــه مراتــب از مباحــث 
ــی  ــرمایه و حت ــازار س ــود در ب خ س ــر ــول، ن ــازار پ ــره در ب خ به ــر ن

کاال پراهمیت تــر اســت. قیمــت در بــازار 

اصفهان، مهد
موتور سیکلت های برقی

  لیگ شانزدهم
  در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار می شود 

 100 ضربه شالق 
کارگردان معروف در انتظار 

گذاری مواریث تاریخی  وا
 به شهرداری ها

بسیار خطرناک است

رییس سازمان انرژی اتمی خبر داد:

کشورهای  درخواست 
مختلف برای همکاری 

صلح آمیز هسته ای با ایران
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ورزش

شهرداری

معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
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آمادگی  خدمت رسانی به مردم
در سفرهای نوروزی

مخارج خانوار ایرانی از ۳ میلیون تومان در ماه گذشت

استاندار اصفهان: 

با امضای تفاهم نامه بین شهرداری و معاونت 
گرفت؛ علمی  ریاست جمهوری صورت 

پایه گذار فلسفه باستان شناسی در ایران:

قسمت  اول

ادامه دارد ...

   نوترینو شو                                                                                     

اینترنت نسل سوم همراه اول                             100#*
مشترکین همراه اول با شماره گیری

     کد دستوری #100*   و انتخاب بسته دلخواه
     می توانند از این سرویس استفاده نمایند .
=============================     
USSD  سامانه جامعه خدمات  بر روی درگاه

                  کد          10#*
نوع  هر  با  و  کلی  نگاه  دریک  توانند  می  مشترکین 

گوشی خدمات وطرح های همراه اول را ببینند
استفاده از این سامانه رایگان است 

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

در همین صفحه

مخارج خانوار ایرانی 
گذشت از ۳ میلیون تومان در ماه 



 شکار 4 تروریست 
دو روز قبل از برگزاری انتخابات 

ــتی  ــان تروریس ــک جری ــایی ی ــات از شناس ــر اطالع وزی
از  یکــی  گفــت:  و  داد  خبــر  کشــور  غــرب  شــمال   در 
قصــد  کشــور  ج  خــار از  کــه  تروریســتی  جریان هــای 
قــرار  کنتــرل  تحــت  داشــتند،  را  داخــل  بــه  ورود 
گرفتنــد و در نهایــت در 5 اســفند، یعنــی دو روز قبــل از 
رای گیــری موفــق شــدیم یــک تیــم 4 نفــره را در ایــن 
کنیــم و مــورد ضربــه قــرار دهیــم.  زمینــه شناســایی 
علــوی  ســیدمحمود  والمســلمین   حجت االســالم 
و  از شناســایی  در نشســت  خبــری  اطالعــات،  وزیــر 
و  شــرق  جنــوب  در  تروریســتی  جریــان  دو  انهــدام 
ــورد در  ــک م ــت: ی گف کشــور خبــر داد و  ــرب  ــمال  غ ش
19 بهمــن، یعنــی هجــده روز قبــل از رای گیــری، یکــی 
از عناصــر تروریســتی را در نقــاط مــرزی و جنــوب  شــرق 
ــم. ــرار دادی ــه ق ــورد ضرب ــم و م کردی ــایی  ــور شناس کش
وی افــزود: ایــن جریــان تروریســتی، دو عــدد بمــب 
دست ســاز، مقــداری مــواد منفجــره و چاشــنی های 
بمــب  یــک  و  دســتی  کنترلــی  ریمــوت  و  انفجــاری 
کشــف و ضبــط شــد و  کــه  ــا در اختیــار داشــتند  آهن رب

گرفتنــد. مــورد ضربــه قــرار 
ــتی  ــان تروریس ــک جری ــایی ی ــات از شناس ــر اطالع وزی
از  یکــی  گفــت:  و  داد  خبــر  کشــور  شــمال  غــرب  در 
کشــور، قصــد  ج  از خــار کــه  تروریســتی  جریان هــای 
قــرار  کنتــرل  تحــت  داشــتند،  را  داخــل  بــه  ورود 
گرفتنــد و در نهایــت در 5 اســفند، یعنــی 2 روز قبــل از 
رای گیــری موفــق شــدیم یــک تیــم 4 نفــره را در ایــن 
کنیــم و مــورد ضربــه قــرار دهیــم. زمینــه شناســایی 
جریــان  ایــن  کــرد:  تصریــح  علــوی   حجت االســالم 
و  الکترونیکــی  چاشــنی   9 انتحــاری،  جلیقــه   6
تایمــر  سنســور   4 و   RTX انفجــاری  پــودر  مقــداری 
کردیــم. کــه ثبــت و ضبــط  انگلیســی را همــراه داشــتند 
ایــران اطمینــان  بــه ملــت  کــرد: بنــده  وی تصریــح 
کــور نــدارد  کــه رادار وزارت اطالعــات نقطــه  می دهــم 
و هرگــز بــه جریان هــای تروریســتی مجــال اقــدام داده 

نخواهــد شــد.
ملــی  امنیــت  کــرد:  تصریــح  علــوی  حجت االســالم 
ایــران در منطقــه، مثال زدنــی اســت و ایــن امنیــت 

کاهــش نخواهــد یافــت. ملــی، هرگــز 
کــرد: تمــام  حجت االســالم علــوی در پایــان تصریــح 
تــالش وزارت اطالعــات و ســایر دســتگاه های امنیتــی 
کــه انتخابــات  و مدیریــت سیاســی کشــور، بــر ایــن بــود 
کــه بــه لطــف  کامــل برگــزار شــود  در آرامــش و امنیــت 
ــا  ــوام ب ــز این چنیــن شــد و مــردم در فضایــی ت خــدا نی

امنیــت، رای خــود را بــه صنــدوق انداختنــد.

وزیر اطالعات 

کرمان:    استاندار 
 اشتغال، پیشرفت، توسعه 
و اقتصاد خانوار از مهم ترین 

مشکالت مردم است   
 

کارنامــه  مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتاندار 
رصــد  و  ارزیابــی  را  آن هــا  خدمــت  و  نماینــدگان 
و  توســعه  پیشــرفت،  اشــتغال،  گفــت:  می کننــد، 
اقتصــاد خانــوار از مهم تریــن مشــکالت مــردم اســت 
 و بــا ایــن رویکــرد بــه نماینــدگان رای داده شــده 

است.
کیمیــای وطــن، علیرضــا رزم حســینی  گــزارش  بــه 
محــل  در  خبــری  نشســت  در  یکشــنبه  روز 
افــزود:  کرمــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد 
منشــور  تاثیــر  انتخاباتــی،  اخــالق  بهتــر  رعایــت 
قانــون  رعایــت  و  وحــدت  بــر  انتخاباتــی  اخــالق 
خویشــتن داری و قهــر نکــردن احــزاب سیاســی در 
ویژگی هــای  مهم تریــن  جملــه  از  صالحیت هــا  رد 
بــوده  کرمــان  اســتان  در  انتخابــات  از  دوره   ایــن 

است.
کرمــان  احــزاب سیاســی  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
برخــوردار  باالیــی  بســیار  سیاســی  ســطح  از 
گروه هــای  همــه  گفــت:  هســتند،  و  بــوده 
فضــای  در  توانســتند  اســتان،  ایــن  سیاســی 
انتخاباتــی  تبلیغــات  اخــالق  بــا  و   خــوب 

داشته باشند.
را  سیاســت  اینکــه  بیــان  بــا  کرمــان  اســتاندار 
رفتــار  و  عقل گرایــی  امــور،  در  تدبیــر  معنــای  بــه 
گفــت: مــا سیاســت  مبتنــی بــر اخــالق می دانیــم، 
بــه معنــای خط بــازی، بداخالقــی، حســادت و  را 

نمی دانیــم. دروغ گویــی 
رای الزم  کــه  نامزدهایــی  برخــی  کــرد:  بیــان  وی 
برنــدگان  بــه  نکرده انــد،  کســب  انتخابــات  در  را 
درایــت  از  نشــان  کــه  گفتنــد  تبریــک  انتخابــات 

نامزدهاســت.
انتخابــات  در  مــردم  گســترده  حضــور  از  اســتاندار 
گفــت: مشــارکت 63 درصــدی مــردم  کــرد و  تقدیــر 
داشــته ایم  انتخابــات  از  دور  ایــن  در  را  کرمــان 
حضــور  متوســط  کــه  دارد  وجــود  آن  احتمــال  و 
بیشــتر کشــوری  مشــارکت  در  اســتان  ایــن   مــردم 

 باشد.
کــرد: تالش هــای نیروهــای امنیتــی در  وی اظهــار 
ایــن اســتان، از توزیــع 10 هــزار شــب نامه جلوگیــری 
نشســت   10 از  بیــش  جــاری  هفتــه  در  و  کــرد 
برگــزار کرمــان  اســتان  مرکــز  در  تامیــن   شــورای 

 شد.

استانی

گرفت؛ با انتشار پیامی  صورت 
قدردانی امام جمعه اصفهان 
 از حماسه حضور در انتخابات

 هفتم اسفندماه      
مومــن  امــت  پیامــی  از  صــدور  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
شــهیدپرور و فهیــم ایــران اســالمی  بــه خاطــر حضــور حماســی 

کــرد. در انتخابــات تشــکر 
گــزارش کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از روابــط عمومــی  دفتــر  بــه 
ــا  ــژاد ب ــف طباطبایی ن ــت اهلل یوس ــان،  آی ــه اصفه ــام جمع ام
انتشــار پیامــی  از حماســه حضــور مــردم در پــای صنــدوق 
کــرد. در متــن ایــن پیــام  رأی در هفتــم اســفندماه قدردانــی 
بــر  الهــی و درود بی پایــان  بــا حمــد و ثنــای  آمــده اســت: 
پیامبــر رحمــت و خانــدان مطهــرش و بــا درود بــر شــما امــت 
مومــن، شــهیدپرور و فهیــم ایــران اســالمی  کــه بــا عزمــی  نافــذ 
و اعتقــادی قاطــع بــا پشــتیبانی از انقــالب و رهبــر انقــالب 
کردیــد. در ادامــه ایــن  چشــم جهانیــان را بــه خــود خیــره 
کــه مســتکبران عالــم و مدعیــان  پیــام می خوانیــم: در حالــی 
دروغیــن حقــوق بشــر بــا حمایــت از تروریســت های ملعــون 
در حــال نفــوذ، آشــوب و فتنه انگیــزی در منطقــه هســتند 
پــی  در  امنیتــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  ترفندهــای  بــا  و 
یــا سســت کردن اعتمــاد و پیونــد ملــت و نظــام  گسســتن 
مقــدس جمهــوری اســالمی  ایــران هســتند، تمــام احــزاب و 
ــا شــور و نشــاط و دل  ــا آرامــش همــراه ب ــات سیاســی ب جریان
ــد  کردن ــات حضــور پیــدا  سرشــار از امیــد و ایمــان، در انتخاب
گزافه هــای دشــمنان و حســودان و  و در عمــل بافته هــا و 
در  حضــور  طباطبایی نــژاد  کردنــد.  باطــل  را  طمــع ورزان 
کــرده و نوشــته اســت:  انتخابــات را دندان شــکن توصیــف 
15 روز پــس از خلــق حماســه عظیــم ملــت بزرگــوار ایــران در 
روز جشــن پیــروزی انقــالب اســالمی  کــه رســانه های دشــمن 
کردنــد  حضــور میلیونــی ملــت ایــران را ده هــا هــزار اعــالم 
بــا حضــور ده هــا میلیونــی خــود بــدون توجــه بــه تبلیغــات 
آمــاری دقیــق  بــا  این بــار  و  باشــکوه  دشــمن، حماســه ای 
شــکن  دنــدان  ضربــه  کــردن  وارد  ضمــن  و  کردنــد  خلــق 
بــه دشــمن و تبلیغــات دروغیــن آن، بــا ایــن حرکــت قلــب 
مقــدس ولی عصــر )عجــل اهلل تعالــی فرجــه( و رهبــر معظــم 
انقــالب و روح ملکوتــی امــام بزرگوار و شــهیدان را شــاد و امید 
کردنــد. امــام جمعــه  بــه آزادی را در ملت هــای منطقــه زنــده 
اصفهــان متذکــر شــده اســت: هفتــم اســفند 94، نمــادی از 
پیونــد مســتحکم ایــران و ایرانــی بــا نظــام اســالمی  و یــأس 
غ از پیــروزی هــر حــزب و  و ناامیــدی دشــمنان شــد و فــار
گــروه یــا فــردی در ایــن دو انتخابــات، در واقــع پیــروِز حقیقی 

ــت. ــران اس ــزرگ ای ــت ب ــات، مل انتخاب
آورده  بــه عمــوم  تبریــک  عضــو مجلــس خبــرگان ضمــن 
انقــالب  بزرگــوار  رهبــر  بــه  را  بــزرگ  حماســه  ایــن  اســت: 
همــه  کــه  )دام ظلــه(،  خامنــه ای  امــام  اســالمی  حضــرت 
ــه و رهبــری  ایــن پیروزی هــا مرهــون هدایت هــای حکیمان
به ویــژه  عزیــز،  مــردم  شــما  و  اســت  ایشــان  خردمندانــه 
خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان تبریــک و از عمــوم مــردم 
کــه بــا حضــور حماســی  بــه ویــژه مــردم اســتان اصفهــان 
خــود در ایــن انتخابــات وفــاداری خــود بــه نظــام و رهبــری 
ــام  ــه پی ــم. در ادام ــکر می کن ــه تش ــد، صمیمان کردن ــت  را ثاب
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد می خوانیــم:  امیــد اســت نماینــدگان 
محتــرم و منتخــب مــردم نیــز بــا هــر گرایــش حزبــی و گروهــی 
ضمــن اطاعــت محــض از فرامیــن رهبــر معظــم انقــالب، بــا 
وضعیــت  بهبــود  بــرای  تــالش  و  صادقانــه  خدمت گــزاری 
کشــور، قــدردان مــردم غیــور ایــران باشــند. در پایــان ایــن 
بــدون  انتخابــات،  حماســه  تحقــق  اســت:  آمــده  پیــام 
شــرکت و رقابــت و تــالش نامزدهــا امکان پذیــر نبــود؛ لــذا الزم 
کاندیداهــای محترمــی  کــه بــا حضــور در  می دانــم از همــه 
میــدان رقابــت، مســابقه ای شــورانگیز آفریدنــد، صمیمانــه 
تشــکر کنــم و امیــدوارم در عرصه هــای دیگــر انقــالب و نظــام 
اســالمی  خدمتگــزار مــردم و نظــام مقــدس اســالمی  باشــند.

حماسه حضور

الریجانی در بازدید از ستاد انتخابات کشور: 

ترکیب مجلس آینده نباید 
به دعوای حیدری و نعمتی 

تبدیل شود 
تســنیم  خبرگــزاری  سیاســی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اســالمی  شــورای  مجلــس  رییــس  الریجانــی،  علــی 
کشــور  انتخابــات  ســتاد  از  بازدیــد  در  دیــروز   عصــر 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  و 
کار خــوب ســازمان یافته  گفــت:  انتخابــات 7 اســفند 
می شــد  احســاس  کار  مســیر  در  و  شــد  انجــام 
ایــن  و  اســت  جامعــه  آرامــش  جهــت  در  تالش هــا 
برگــزار  ســالم  انتخاباتــی  کــه  اســت  ارزشــمندی   کار 

شد. 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای خســته نباشــید بــه اینجــا 
باعــث  انتخابــات،  امیــدوارم  کــرد:  تصریــح  آمــده ام، 

کشــور باشــد. خیــر و پیشــرفت 
کــه  آیــا بــا   رییــس مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال 
مجلــس  رییــس  دارد،  آینــده  مجلــس  کــه  ترکیبــی 
رجال الغیــب  بنــده  داد:  ادامــه  خیــر،  یــا  می مانیــد 
کنــم. از اینکــه مــردم بــا حضــور  کــه پیش بینــی  نیســتم 
کردنــد، ارزش  خــود، صحنــه ای از مشــارکت را خلــق 
کشــمکش بــه  تبدیــل  را  ایــن مســئله  نبایــد  و   اســت 
کشــور تــالش  کــرد: وزارت  کنیــم. الریجانــی تصریــح   
در  شــکوه  بــا  انتخاباتــی  الحمــدهلل  و  داشــته  خوبــی 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی  اســت.  شــده  برگــزار  کشــور 
حیــدری  دعــوای  بــه  نبایــد  آینــده  مجلــس  ترکیــب 
بــه مجلــس  گفــت: هرکــس  و نعمتــی تبدیــل شــود، 
می آیــد، مســئولیت خــود را درســت تشــخیص دهــد تــا 

دهــد. انجــام  درســت  را  آن 

مجلس

سرویس  سیاسی
دامون رشیدزاده

حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده منتخــب مــردم اصفهــان 
اســالمی  انتخابــات مجلــس شــورای  در دهمیــن دوره 
 دارای دکتــرای مهندســی صنایــع اســت. دکتــر فوالدگــر 
کمیســیون صنایــع و معــادن  نهــم، عضــو  در مجلــس 
کمیســیون  مجلــس شــورای اســالمی  و همچنیــن رییــس 
ــل  ــرای اص ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــد مل ــت از تولی ــژه حمای وی
بهانــه  بــه  بــود.  نهــم  مجلــس  اساســی  قانــون   44
گفت وگــو  بــه  او  بــا  مجلــس  در  وی  دوبــاره  انتخــاب 
می خوانیــد  آنچــه  پرداختیــم.  دهــم  مجلــس  دربــاره 

اســت. اختصاصــی  گفت وگــوی  ایــن  حاصــل 
- ضمــن تبریــک بــه دلیــل انتخــاب دوبــاره شــما در 
مجلــس، لطفــا برنامه هــای خــود را بــرای مجلــس 

کنیــد. اعــام 
کــه از حضــور باشــکوه  در ابتــدا وظیفــه خــود می دانــم 
راهپیمایــی  در  اصفهــان  بــه خصــوص  و  ایــران  مــردم 
22 بهمــن امســال و انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس 
خبــرگان  مجلــس  دوره  پنجمیــن  اســالمی  و  شــورای 
خــود،  باشــکوه  حضــور  بــا  ایــران  مــردم  کنــم.  تشــکر 
بــه  کردنــد و وظیفــه مــا  بــر مســئوالن تمــام  را  حجــت 
بســیار  حضــور،  ایــن  بــا  را  خــود  نماینــدگان  عنــوان 

ــدردان  ــئوالن ق ــدوارم مس ــد؛ امی کردن ــل  ــنگین تر از قب س
شــما  ســوال  دربــاره  مردمــی  باشــند.  حماســه  ایــن 
انتخاباتــی خــود،  تبلیغــات  در  بنــده  کــه  کنــم  عــرض 
ارایــه  دهــم  مجلــس  بــرای  را  مشــخصی  برنامه هــای 
کمیســیون  ــه مســئولیت های بنــده در  ــا توجــه ب دادم؛ ب
کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد  صنایــع و معــادن و 
اساســی  قانــون   44 اصــل  اجــرای  بــر  نظــارت  و  ملــی 
بهبــود  و  بخش هــا  تمامــی   در  ملــی  تولیــد  از  حمایــت 
کالم معیشــت مــردم، از  کار و در یــک  کســب و  فضــای 
در  امیــدوارم  کــه  بــوده  مــن  برنامه هــای  و  دغدغه هــا 
گام  مجلــس دهــم بتوانــم تــا حــد تــوان در ایــن راســتا 
بــوده  بنــده  ملــی  برنامه هــای  این هــا  البتــه  بــردارم؛ 
کشــور و از جملــه اســتان  کــه قاعدتــا نفــع آن بــه همــه 
بــا  رابطــه  در  رســید.  خواهــد  اصفهــان  شهرســتان  و 
اســتان و شهرســتان اصفهــان نیــز، رفــع موانــع تولیــد در 
اســتان جــذب ســرمایه گذاری در اســتان، جلوگیــری از 
ســرمایه گریزی از اصفهــان، تــالش بــرای جــذب بودجــه 
عادالنــه و تــالش بــرای جــذب منابــع غیردولتــی بــا توجــه 
بــه بودجــه محــدود دولــت، از برنامه هــای اصلــی بنــده 

بــود. اســتان اصفهــان خواهــد  در 
- دو ســال از ابــاغ سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ایــن  در  و  می گــذرد  رهبــری  معظــم  مقــام  ســوی  از 

دو ســال طبــق فرمایــش ایشــان، اقتصــاد مقاومتــی 
تمامی بخش هــا  در  شــاید  و  بایــد  کــه  چنــان  آن 
محقــق نشــد؛ برنامــه مجلــس دهــم بــرای تحقــق 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی چــه خواهــد بــود؟
کردیــم بــا  در مجلــس نهــم بنــده و دیگــر دوســتان تــالش 
ساختارســازی و تصویــب قوانیــن، زمینــه را بــرای اجــرای 
پــس  می کنــم  فکــر  کنیــم.  آمــاده  مقاومتــی  اقتصــاد 
سیاســت های  اجــرای  تحقــق  ساختارســازی،  ایــن  از 
دهــم  مجلــس  کار  ســرلوحه  بایــد  مقاومتــی،  اقتصــاد 

مردمی کــردن  ماننــد  برنامه هایــی  مســلما  گیــرد.  قــرار 
تکانه هــای  برابــر  در  اقتصــاد  مقاوم ســازی  اقتصــاد، 
از  حمایــت  بهــره وری،  افزایــش  خارجــی،  و  داخلــی 
شــرکت های دانش بنیــان و رفــع موانــع تولیــد، می توانــد 

کنــد. مــا را در تحقــق ایــن سیاســت ها یــاری 
مشــکات  مــردم،  اصلــی  مشــکات  از  یکــی   -
اقتصــادی تــورم و رکــود اســت. مجلــس نهــم در ایــن 
ــام داد و مجلــس دهــم در  ــی انج کارهای ــه  ــه چ زمین

کارهایــی انجــام خواهــد داد؟ ایــن راســتا چــه 
در مجلــس نهــم، مــا قوانیــن بســیاری را بــرای بهبــود 
کار بــه تصویــب رســاندیم؛ همچنیــن  کســب و  فضــای 
جلســه های متعــددی بــا حضــور هیئت هایــی از ســه قــوه 
گیــر و هماهنگی هــای  ــا  بــرای حــذف قوانیــن دســت و پ
بیشــتر انجــام شــد. در مجلــس دهــم، نظــارت بــر اجــرای 
و  قوانیــن  بعضــی  تصحیــح  احیانــا  و  قوانیــن  صحیــح 
همچنیــن نظــارت بــر آیین نامه هــای دولتــی، بایــد در 
گیــرد. همچنیــن مجلــس دهــم بایــد  کار قــرار  دســتور 
دســت  و  زایــد  مقــررات  ممکــن،  جــای  تــا  کنــد  ســعی 
کنــد تــا راه بــرای فعــاالن اقتصــادی  گیــر را حــذف  و پا
کــردن همــه این هــا و همــکاری و  ســهل شــود. فراهــم 
کســب  مشــارکت هــر ســه قــوه، می توانــد بهبــود فضــای 

کنــد. کار را در آینــده فراهــم  و 

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم 

گیرد کار مجلس دهم قرار  اجرای اقتصاد مقاومتی، سرلوحه 

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان انــرژی اتمــی 
دارنــد  اصــرار  مختلــف  کشــورهای  برجــام،  از  پــس   گفــت: 
در  هســته ای  همــکاری  اســالمی  ایــران،  جمهــوری  بــا  کــه 

باشــند. داشــته  آمیــز  صلــح  زمینه هــای 
کبر صالحی، دیــروز در مرکز  گــزارش کیمیــای وطن، علــی ا بــه 

تحقیقــات فــرآوری مــواد معدنــی در شهرســتان 
ســاوجبالغ، بــا بیــان اینکــه موفقیــت برجــام 
ــت:  گف ــرد،  ک ــاد  ــور ایج کش ــی در  ــرایط خاص ش
ــا روســیه همکاری هــای  پیــش از ایــن، تنهــا ب
کشــورهای  امــروز  امــا  داشــتیم؛  بنــدی  نیــم 
بــا  هســته ای  همــکاری  خواســتار  مختلــف 

ایــران در زمینه هــای صلــح آمیــز هســتند. 
گــر در برجــام موفــق شــدیم، بــه دلیــل  کــرد: ا وی تصریــح 
گــر نقش آفرینــی  هدایتگری هــای مقــام معظــم رهبــری بــود. ا
رییــس  نمی رســید.  مقصــد  بــه  راه  ایــن  نبــود،  ایشــان 

وارد عرصــه شــدند.  نیــز شــجاعانه  جمهــوری 

کــرد:  کیــد  تا همچنیــن  جمهــوری  رییــس  معــاون 
موفقیــت  و  پیــروزی  نشــانه  علمــی  امــروز،  دســتاوردهای 

اســالمی  اســت.  ایــران  جوانــان 
ــفند را  ــم اس ــات هفت ــردم در انتخاب ــه م ــه، حماس وی در ادام
گســترده مــردم در ایــن  گفــت: حضــور  ســتودنی دانســت و 
کــه همــه عناصــر بــرای  انتخابــات، نشــان داد 

ــت.  ــم اس ــالمی  فراه ــران اس ــن ای ــده روش آین
کیــد بــر اینکــه همــه عناصــر بــرای  صالحــی بــا تا
کشــور جمــع شــده اســت، اظهــار  آینــده روشــن 
کشــور داریــم  داشــت: امکانــات زیربنایــی در 
بــا  مقایســه  قابــل  حتــی  امکانــات  ایــن  کــه 
کشــورهای اطــراف نیســت؛ یکــی از امکانــات 

کــی اســت.  همیــن عناصــر نــادر خا
کــه  کــرد: یقیــن دارم  کیــد  رییــس ســازمان انــرژی اتمــی  تا
ایــن  کــه  امیــدوارم  ایــران اســالمی  آینــده ای روشــن دارد و 

شــود. گســترده تر  اســتراتژیک  جایــگاه 

رییس سازمان انرژی اتمی  خبر داد:
کشورهای مختلف برای همکاری صلح آمیز هسته ای با ایران درخواست 

انتظامــی  اســتان  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
قاچــاق  کاالی  محمولــه  ســه  توقیــف  از  اصفهــان 
بــه ارزش 2میلیــارد و 200میلیــون ریــال و دســتگیری 

داد.  خبــر  قاچاقچــی  ســه 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری  گــزارش  بــه 

کریمــی  جهانگیــر  ســرهنگ  پلیــس، 
گاهــی  آ پلیــس  مامــوران  داشــت:   اظهــار 
قاچاقچیــان  شــدند  باخبــر  »اصفهــان« 
کاالی قاچــاق  قصــد دارنــد ســه محمولــه 
کننــد  کشــور وارد ایــن اســتان  را از جنــوب 
کار  ع در دســتور  بــه موضــو کــه رســیدگی 

گرفــت. قــرار 
کیــپ از مامــوران مجــرب اداره   وی ادامــه داد: یــک ا
کاال و ارز، پــس از هماهنگــی بــا مقــام  مبــارزه بــا قاچــاق 
از  اصفهــان  شــهر  ورودی هــای  از  یکــی  بــه  قضایــی، 

ــدند. ــزام ش ــمال اع ــمت ش س

انتظامــی  اســتان  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون   
و  شناســایی  کامیــون  ســه  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
دو  آمــده،  عمــل  بــه  بازرســی  در  کــه  شــدند  متوقــف 
محمولــه ظــروف چینــی و یــک محمولــه پتــوی قاچــاق 

شــد. کشــف 
 وی ارزش دو محمولــه ظــروف چینــی را 
یک میلیــارد و 400میلیــون ریــال و ارزش 
800میلیــون  را  قاچــاق  پتــوی  محمولــه 
ع  کــرد: در مجمــو ریــال عنــوان و اضافــه 
بــه  کــه  شــدند  دســتگیر  راننــده  ســه 
شــدند. داده  تحویــل  قضایــی  مقامــات 

کــرد:  کریمــی  خاطرنشــان  ســرهنگ   
پلیــس در راســتای وظایــف قانونــی اش، اجــازه جــوالن 
کاال و برهم زننــدگان نظــم  ــان  ــه قاچاقچی و سرکشــی ب
بــا آن هــا  اقتصــادی جامعــه نخواهــد داد و به شــدت 

کــرد. مقابلــه خواهــد 

گاهانــه،  آ رأی  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  ولی فقیــه  نماینــده 
به ویــژه در مجلــس خبــرگان رهبــری ســبب تحکیــم نظــام اســالمی  و تقویــت 
ــر  ــل از دفت ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــود. ب ــی می ش ــاالری دین مردم س
نماینــده ولــی فقیــه چهارمحــال و بختیــاری، محمدعلــی نکونــام در پیامــی  از 
مــردم غیــور و شــهیدپرور اســتان، بــه دلیــل حضــور پرشــور خــود در انتخابــات 

کــرد. تشــکر 
ح زیر است:  متن پیام به شر

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
ع بــر درگاه ربوبــی ســایید   یکبــار دیگــر همچــون همیشــه، بایــد پیشــانی خضــو
کــه بــه مــردم مومــن و  و از اعمــاق وجــود شــکر و ســپاس الهــی را بــه جــا آورد 
کــرد تــا در امتحــان و آزمــون  بصیــر و زمان شــناس ایــران اســالمی  توفیــق عطــا 

دیگــری ســربلند باشــند.
کتاب انقالب اسالمی  شد.  هفتم اسفند یکی دیگر از روزهای تاریخی 

از  اســالمی  و  ایــران  از همــه هموطنــان در جــای جــای  ع  کمــال خضــو بــا   
کــوه و دشــت تشــکر ویــژه دارم  همــه هم اســتانی ها در شــهر و روســتا و در 
ــژه در  ــه، به وی گاهان ــای رأی و رأی آ ــای صندوق ه ــور پ ــا حض ــر ب ــار دیگ ــه ب ک
گامــی  در جهــت تحکیــم نظــام اســالمی  و تقویــت  مجلــس خبــرگان رهبــری 

برداشــتند. دینــی  مردم ســاالری 
کشــور مهــدوی نقــش بســت  کــه در آســمان ایــن   قطعــا ایــن صحنه هــای زیبــا 
لبخنــد رضایــت را بــر لبــان مــوال و مقتدایمــان امــام زمان)عــج( و بــر رهبــر 
عظیــم الشــأنمان مقــام منیــع و رفیــع ولــی فقیــه نشــاند و قلــب اولیــای الهــی 
کــه فــوق العــاده تــالش داشــتند  کــرد. از همــه عوامــل انتخابــات هــم  را شــاد 
کــه فضــای مطلــوب را فراهــم آوردنــد و از  و از رســانه ها، بــه ویــژه رســانه ملــی 

ــر و تشــکر می کنــم. عوامــل نظامــی، انتظامــی  و امنیتــی تقدی
 ماجور و موفق باشید.

 والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری: 

گاهانه سبب تحکیم نظام اسالمی  می شود  انتخاب آ

درحــال  ایــران  شــد  مدعــی  ولســی«  »جیمــز   
بمبــی  بــا  حملــه  شــرعی  توجیــه  بــرای  زمینه ســازی 
مــردم  کل  کــه  کــه  آمریکاســت  بــه  الکترومغناطیســی 
ایــن حملــه خواهــد از  پــس  یــک ســال  را طــی   آمریــکا 

کشت.  
در   )CIA( »ســی .آی. ای«  ســازمان  ســابق  رییــس 
گفت وگــوی خــود بــا پایــگاه خبــری »بلیــز«  جدیدتریــن 
بــرای  ایــران  بــر تمایــل  کــه عالیمــی  مبنــی  کــرد  ادعــا 
حملــه بــا بمــب الکترومغناطیســی بــه آمریــکا وجــود دارد. 
»جیمــز ولســی« )James Woolsey( در ســخنانی اظهــار 
ــد  ــه ســالح هســته ای دســت یاب ــران ب ــر ای گ ــه ا ک داشــت 
آنــگاه آمــاده حملــه بــه آمریــکا بــا بمــب الکترومغناطیســی 
نوعــی  از  آن هــا  جدیــد  ماهواره  هــای  بــود.  خواهــد 
کــه در مســیر پرتــاب بمــب الکترومغناطیســی  هســتند 

اســتفاده واقــع می شــوند.  مــورد 
گفت وگــو  در  »ســی .آی. ای«  ســازمان  ســابق  رییــس 
کــه ایــران در حــال  بــا ایــن پایــگاه خبــری مدعــی شــد 

بــا  حملــه  جهــت  دینــی  توجیــه  بــرای  زمینه ســازی 
وی  آمریکاســت.  علیــه  الکترومغناطیســی  بمــب 
کتابــی تحــت عنــوان  اظهــار داشــت: »در ســال 2010، 
کــه در  »پدافنــد غیرعامــل« در ایــران بــه چــاپ رســید 
بمــب  بــا  حملــه  ســازگاری  ع  موضــو بــه  آن  از  بخشــی 
شــده  اســالمی  پرداختــه  قوانیــن  بــا   الکترومغناطیســی 

بود«. 
الکترونیکــی  »بمب هــای  داد:  ادامــه  ولســی«  »جیمــز   
همــه به صــورت غیرمســتقیم عمــل می کننــد و شــبکه 
کــه  می دهنــد  قــرار  آســیب  مــورد  را  بــرق  سراســری 
-مثــل  کشــور  دیگــر  زیرســاخت   17 صــورت  ایــن  در 
زیرســاخت های غذایــی، آب رســانی، و تجــاری- عمــال 
غیرفعــال می شــوند و آنــگاه شــاهد مــرگ میلیون هــا نفــر 
گرســنگی، تشــنگی، و قحطــی خواهیــم بــود«.  در اثــر 
تمامــی  الکترومغناطیســی،  »بمــب  افــزود:  وی 
کار  از  را  اینترنــت  و  موبایــل  ارتباطــی   شــبکه های 
بمــب  دربــاره  تحقیــق  کمیســیون  انداخــت.  خواهــد 

کل  کــه  کــرده  اعــالم  کنگــره،  در  الکترومغناطیســی 
حملــه  از  پــس  ابتدایــی  ســال  یــک  در  آمریــکا  مــردم 
نفــرت  مــرد.  خواهنــد  الکترومغناطیســی،  بمــب  بــا 
کــردن  ایــران از آمریــکا و چــه بســا غیرمعقوالنــه عمــل 
بــدل  فاجعــه ای  بــه  آینــه  هــر  می توانــد  کشــور،  ایــن 
آن  اثــر  در  مــا  کشــور  مــردم  از  درصــد   90 کــه  شــود 
و  ســنتی  افــکار  کــه  بــود  نخواهیــم  قــادر  مــا  بمیرنــد. 
سرســختانه برخــی از ســردمداران ایــران را نســبت بــه 
کــه آن هــا  خــود تغییــر دهیــم. ایرانی هــا اعتقــاد دارنــد 
ایــران جهنمی هســتیم.  مــا  و  می رونــد  بهشــت   بــه 
کــه مــا هــم توانایــی اقــدام  ظاهــرا نمی خواهــد بپذیــرد 
در  می توانیــم  و  داریــم  را  ســنگین  تالفی جویانــه 
کشــور وارد  صــورت حملــه آن هــا، ضربــه بزرگــی بــه آن 

ســازمان  ســابق  رییــس  اظهــارات  ایــن  ســازیم.«    
پــروژه  راســتای  در  بایــد  را   )CIA( »ســی .آی. ای« 
روزهــا  ایــن  در  به ویــژه  کــرد؛  تعریــف  ایران هراســی 
 2016 انتخابــات  جمهــوری  ریاســت  نامزدهــای  کــه 

از هــر دو حــزب جمهوری خــواه و دموکــرات در  آمریــکا 
ــران هســتند  ــه ای ــه ب ــال حمل ــخنرانی های خــود در ح س
مــردم  بــرای  را  کشــوری تروریســتی  ایــران، چهــره  از  و 

مشــرق می کشــند.  تصویــر  بــه  آمریــکا 

رییس اسبق سیا مدعی شد:

 تمایل ایران برای حمله با بمب الکترومغناطیسی به آمریکا 

ــده عــدم اجــرای تعهــدات ارزی توســط یــک شــرکت خصوصــی  ــه پرون ــرات حکومتــی اســتان اصفهــان، جزییــات رســیدگی ب کل تعزی ــر  مدی
کــرد. واردات و صــادرات را اعــالم 

کل تعزیــرات حکومتــی اصفهــان، تعــداد اســناد ارزی مربــوط بــه عــدم اجــرای تعهــدات  کیمیــای وطــن، غالمرضــا صالحــی، مدیــر  گــزارش  بــه 
ــا شــکایت مدیریــت یکــی از شــعب بانک هــای اســتان اصفهــان از ایــن شــرکت  گفــت: ب ــرد و  ک ــاد شــده را 6 فقــره اعــالم  شــرکت خصوصــی ی

خصوصــی، پرونــده بــه منظــور رســیدگی و انجــام مراحــل دادرســی بــه شــعبه تعزیــرات حکومتــی ارجــاع شــد.
صالحــی افــزود: پــس از بررســی پرونــده و انجــام مراحــل دادرســی، تخلــف محــرز تشــخیص داده شــد و مدیــر عامــل شــرکت یادشــده بــه 
کارت بازرگانــی بــه مــدت یــک ســال  کی و تعلیــق  پرداخــت جــزای نقــدی بــه مبلــغ 481 میلیــارد و 258 میلیــون ریــال در حــق بانــک شــا

محکــوم شــد.  

جریمه میلیاردی، فرجام عدم اجرای تعهدات بانکی 

معاون فرماندهی انتظامی  اصفهان خبر داد: 
کاالی قاچاق در اصفهان  توقیف ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال 

حتما بخوانید!
ترکیب مجلس آینده نباید... دوشنبـــــه  10 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 105 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



کاالی فاقد جمع آوری 75 
استاندارد در چهارمحال 

و بختیاری
کل اســتاندارد اســتان چهارمحــال و بختیــاری  مدیــر 
فاقــد  کاالی  قلــم   75 جمــع آوری  و  شناســایی  از 
عالمــت اســتاندارد در 11ماهــه نخســت ســال جاری 
کاال در ســطح اســتان خبــر  کــز عرضــه و فــروش  از مرا

داد. 
بــودن  اســتاندارد  اهمیــت  بــه  نظــری  عبــداهلل 
اســتاندارد  مقــررات  مشــمول  تولیــدی  کاالهــای 
عالمــت  ج  در بــه  مــردم  توجــه  لــزوم  و  اجبــاری 
کــرد  اشــاره  کاالهــا،  ع  نــو ایــن  روی  بــر  اســتاندارد 
ســازمان  مقــررات  و  قوانیــن  اســاس  بــر  افــزود:  و 
کاالهــای  فــروش  و  توزیــع  ایــران،  اســتاندارد  ملــی 
کیفیــت  بــا  اجبــاری  اســتاندارد  مقــررات  مشــمول 
اســتاندارد  نشــان  بــدون  یــا  اســتاندارد  از  پایین تــر 
فروشــندگان  و  توزیع کننــدگان  و  اســت  ع  ممنــو
کاالهــا بایــد بــه نشــان اســتاندارد توجــه ع   ایــن نــو

کنند.  

کشور  بهبود صنایع مس 
با جذب منابع مالی بین المللی

ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کــم تکرارپذیــر اســت و  گفــت: مــس، جــزو صنایــع 
حضــور  بــه  تکنولــوژی  و  فنــی  اقتصــادی،  نظــر  از 
احمــد  دارد.  نیــاز  بین المللــی  شــرکت های  ســایر 
نیــاز  کشــور  صنعــت  اینکــه  بیــان  بــا  مرادعلیــزاده 
مــس  صنعــت  و  دارد  مالــی  منابــع  جــذب  بــه 
گفــت:  نیســت،  مســتثنی  قاعــده  ایــن  از  نیــز 
همــه  در  صنعــت،  ایــن  بــزرگ  شــرکت های 
بــه  مشــترک  ســرمایه گذاری های  بــا  دنیــا  نقــاط 
توانســته اند  و  شــده اند  وارد  محلــی  شــرکت های 
برتــر  و  بهتــر  فنــی  دانــش  بــا  را  آن هــا  بازدهــی 
اجرایــی  رویه هــای  از  اســتفاده  همچنیــن  و 
اقتصادی تــر  و  بخشــند  بهبــود  را  صنعــت   بــه روز 

کنند.
ایــن  از  نیــز  مــا  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  مرادعلیــزاده   
کــرد: عــالوه بــر  قاعــده مســتثنی نیســتیم، تصریــح 
کــه  اســتفاده از منابــع مالــی ارزان قیمــت و منابعــی 
در نقــاط مختلــف دنیــا موجــود اســت، عالقه مندیــم 
را  زیرســاخت ها  بتوانیــم  ســرمایه گذاری  بــا  تــا 
را  حــوزه  ایــن  در  جدیــد  پتانســیل های  و   اصــالح 

کنیم. کشف 

اخبار کوتاه

مدیر عامل فوالد مبارکه:
ایجاد مجموعه مشترک تولید 

فوالد در منطقه خلیج فارس 
ضروری است

گفــت: ادغــام شــش شــرکت  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه 
تولیدکننــده فــوالد در منطقــه خلیــج فــارس در قالــب یــک 
مجموعــه مشــترک هدف گــذاری، تولیــد 10 میلیــون تــن 
کاهــش هزینه هــا را در  فــوالد و مزیت هــای همگرایــی و 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب پــی خواهــد داشــت. بهــرام ســبحانی ب
بعــد از ســفر رییــس جمهــوری بــه هرمــزگان تولیــد ســاالنه 
ح  فــارس مطــر فــوالد در منطقــه خلیــج  تــن  10 میلیــون 
کنــار  شــد، افــزود: ظرفیت هایــی از قبیــل قــرار داشــتن در 
انســانی  نیــروی  و  صــادرات  امــر  در  تســهیل  بــرای  دریــا 
ایــن  بــا اجرایــی شــدن  کــه  ایــن منطقــه وجــود دارد  در 
هــدف می تــوان بــر صــادرات ایــن حجــم از تولیــد حســاب 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه صنعــت فــوالد ایــران  ویــژه ای بــاز 
بــه بلــوغ خــود نزدیــک شــده و می توانــد در ایــن مســیر 
کــرد: ایــن بلــوغ نســبت بــه همســاالن  گام بــردارد اظهــار 
ــا فاصلــه ای چشــمگیر  کشــورهای دیگــر ب ایــن صنعــت در 
کار را  آغــاز شــده اســت. ســبحانی عملیاتــی شــدن ایــن 
گفــت:  کیــد قــرار داد و  بــه عنــوان یــک پــروژه ملــی مــورد تا
شــش شــرکت در منطقــه ویــژه خلیــج فــارس بــه صــورت 
کار هســتند و ســرمایه گذاری های  جزیــره ای مشــغول بــه 
کــه ایــن شــکل از  آن هــا هــم بــه صــورت لکــه ای اســت 
 فعالیــت، عواقبــی جــز تلــف شــدن وقــت، انــرژی و منابــع را 

در بر نخواهد داشت.

کارگاه های طالسازی یزد 
احیا شدند

کشــور شــهره  کــه یــزد را به ویــژه در داخــل  یکــی از صنایعــی 
کــرده اســت، صنعــت ســاخت طــال و جواهراتــش اســت؛ بــه 
گردشــگران در ســفر بــه یــزد، عــالوه  کــه بســیاری از  نحــوی 
کهــن ایــن شــهر تاریخــی، حتمــا از  بــر بازدیــد از بناهــای 
تــا چنــدی  البتــه  دیــدن می کننــد.  نیــز  یــزد  زرگــری  بــازار 
پیــش، رکــود اقتصــادی از یــك ســو و اجــرای قانــون اخــذ 
از  بســیاری  عــوارض ،  البتــه  و  ارزش افــزوده  بــر  مالیــات 
ــرد و حتــی  ــا لبــه  ورشکســتگی پیــش ب زرگرهــای یــزدی را ت
کــرد؛ ولــی  کناره گیــری از شغلشــان مجبــور  برخــی را نیــز بــه 
ــر شــدن اوضــاع ایــن صنعــت، مســئوالن  ــه دنبــال وخیم ت ب
زرگــران  مشــکل  حــل  بــرای  مشــترک  نشســتی  در  اســتان 
افــزوده  بــر ارزش  بــه پرداخــت مالیــات   و اعتــراض آن هــا 
طــی مصوبــه ای آب شده فروشــان و تولیدکننــدگان طــال را از 

کــرد. پرداخــت ایــن مالیــات معــاف 

اخبار کوتاه

کیمیــای وطــن: شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا ســه شــرکت نفتــی 
گازوییــل بــا بنزیــن بــه توافــق  ســوئیس بــرای تهاتــر نفــت و 
رســیده و تــا چنــد روز آینــده یــک محمولــه بــزرگ بنزیــن شــرکت 
می شــود.  تخلیــه  بندرعبــاس  پایانــه  در  ســوئیس  گلنکــور 
آمــان«، رییــس جمهــور  اشــنایدر  بــا ســفر »یوهــان  همزمــان 
از  بــا برخــی  ایــران  نفــت  ملــی  تهــران، شــرکت  بــه  ســوئیس 
شــرکت های نفتــی سوئیســی همچــون »گلنکــور«، »ویتــول« 
گازوییــل بــا  و »ترافیگــورا« بــه منظــور تهاتــر نفــت خــام و حتــی 

کامل تــری رســیده اســت. بنزیــن بــه توافــق 
  واردات ۸ میلیون لیتر بنزین

کنــون  گــزارش خبرگــزاری ربیــع، از ابتــدای ســال جاری تا بــه 
کــه  کشــور شــده اســت  بیــش از ۸ میلیــون لیتــر بنزیــن وارد 
ســال   7 بــا  مقایســه  در  بنزیــن  حجــم  ایــن  روزانــه  واردات 
کــه  کنــون یــک رکــورد بــه شــمار مــی رود؛ بــه طــوری  گذشــته، تا
حجــم واردات ایــن فــرآورده نفتــی در ســال جــاری در مقایســه با 
ســال گذشــته، رشــدی نزدیــک بــه ۲ برابــری را تجربــه می کنــد. 
مســئوالن شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران هــم بــا تاییــد واردات روزانــه بیــن ۸ تــا ۸.5 میلیــون 
کیــد می کننــد: تمامــی  لیتــر بنزیــن از ابتــدای ســال جــاری تا
 محموله هــای بنزیــن وارداتــی دارای اســتاندارد یــورو ۴ اســت.

  فروش نفت به سوئیس
از ســوی دیگــر همزمــان بــا لغــو تحریم هــا و از ســرگیری تجــارت 
نفتــی ایــران بــا بیشــتر شــرکت های اروپایــی، همچــون لــوک 
بــه  ســوئیس  ویتــول  اخیــرا  فرانســه،  توتــال  و  روســیه  اویــل 
جهــان  نفــت  تجــارت  مســتقل  شــرکت  بزرگ تریــن  عنــوان 
معامــالت و تجــارت نفتــی خــود بــا ایــران را از ســرگرفته و حتــی 
کنــون چندیــن محمولــه نفــت خــام بــه ایــن شــرکت سوئیســی  تا
فروختــه شــده اســت. یکــی از تفاوت هــای قــرارداد فــروش نفــت 
ــا  گلنکــور ب خــام بــه شــرکت های ســوئیس، همچــون ویتــول و 
گازوییــل  ســایر شــرکت های اروپایــی، تهاتــر نفــت خــام و حتــی 
کــوره صادراتــی بــا بنزیــن اســت؛ بــه طوری کــه در طــول  و نفــت 
بنزیــن سوئیســی در  گذشــته چندیــن محمولــه  چنــد هفتــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــور تخلی کش ــی  ــای نفت پایانه ه
  بنزین سوئیسی

ــا انتشــار  گذشــته ب کیپینــگ« هــم، روز  ــگاه خبــری »هلنــی  پای
ــک  ــوئیس، ی ــور س گلنک ــی  ــرکت سوئیس ــرد: ش ک ــالم  ــری اع خب
امــارات  فجیــره  پایانــه  از  را  بنزیــن  تنــی  هــزار   ۳5 محمولــه  
ــرده اســت.  ک ــه بندرعبــاس ارســال  ــه مقصــد پایان بارگیــری و ب
رویتــرز هــم بــا انتشــار خبــری از ارســال یــک محمولــه بنزیــن 
توســط ویتــول ســوئیس بــه ایــران خبــر داده اســت. ویتــول 

کــه از آن بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن تاجــران نفــت  ســوئیس 
و بنزیــن جهــان یــاد می شــود تــا پیــش از افزایــش تحریم هــای 
بین المللــی یکــی از شــرکت های خریــدار نفــت کــوره و نفــت خــام 
کشــور بــوده کــه در کنــار خریــد طــالی ســیاه، یکی از فروشــندگان 

بنزیــن بــه ایــران هــم بــوده اســت.
شــرکت هایی  از  یکــی  همچنیــن  سوئیســی  شــرکت  ایــن 
ســوآپ  بــه  اقــدام  گذشــته  دهــه  یــک  طــول  در  کــه  بــود 
ایــران  از مســیر  خــزر  دریــای  کشــورهای حاشــیه  خــام  نفــت 
می شــود  پیش بینــی  کــه  بــود  کــرده  جهانــی  بازارهــای  بــه 
بــا شــرکت  قــراردادی  بــار دیگــر  لغــو تحریم هــا  بــه  بــا توجــه 
 ملــی نفــت ایــران بــرای از ســرگیری ســوآپ نفــت خــام امضــا

کند.

  ویتول و ترافیگورا
دیگــر  شــرکت  دو  کنــار  در  گلنکــور  شــرکت  دیگــر،  ســوی  از 
سوئیســی بــه نــام ویتــول و ترافیگــورا پیــش از اعمــال تحریم هــا 
ــت هشــتم یکــی از بزرگ تریــن صادرکننــدگان  و به ویــژه در دول
بنزیــن بــه ایــران بودنــد؛ بــه طوری کــه روزانــه حــدود ۳5 درصــد 
سوئیســی  شــرکت  ســه  ایــن  توســط  کشــور  وارداتــی  بنزیــن 
گفت وگوهــای مدیــران صنعــت نفــت ایــران  تامیــن شــده بــود. 
ســال  دو  طــول  در  حالــی  در  ســوئیس،  ویتــول  مســئوالن  بــا 
کــه ایــن شــرکت سوئیســی  کنــون انجــام شــده اســت  گذشــته تا
از اســفندماه 1۳۸۸ بــه دلیــل فشــارهای اتحادیــه اروپــا، فــروش 

ــود. ــرده ب ک ــران را متوقــف  ــه ای بنزیــن ب

توافق جدید نفتی ایران و سوئیس؛

بنزین سوئیسی در باک خودروهای ایرانی

رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  کل  کارآفرینــی  و  اشــتغال  معــاون 
خ  کاهــش نــر ــا بیــان اینکــه رونــد  اجتماعــی اســتان اصفهــان ب
گفــت: ایــن رونــد می توانــد  ســود تســهیالت مطلــوب اســت، 
اثرگــذاری خوبــی در ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد داشــته 

گفت وگــو  در  علیخانــی  ســیف اهلل  باشــد. 
دربــاره  اصفهــان  در  تســنیم  خبرنــگار  بــا 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره   برنامه هــای 
خ  ــر کاهــش ن ــرای  اجتماعــی اســتان اصفهــان ب
در  دولــت  داشــت:  اظهــار  اســتان  در  بیــکاری 
خ بیــکاری  کــه تــا پایــان ســال 96، نــر نظــر دارد 
کــه بــا توجــه بــه  کنــد  کشــور تک رقمــی  کل  را در 

وســعت و شــرایط اســتان اصفهــان، انتظــار مــی رود مســئوالن در 
ایــن راســتا، تــالش بیشــتری انجــام دهنــد و بخــش خصوصــی 
در شــرایط پســابرجام حضــور پررنگ تــری داشــته باشــد. وی 
کــه در ســال 96ــ 95سیســتم بانــی، حضور  افــزود: انتظــار داریــم 
و مشــارکت بیشــتر و موثرتــری داشــته باشــد تــا هــم واحدهــای 

کــه به دنبــال  کننــد و هــم افــرادی  کار  تولیــدی موجــود خــوب 
برخــوردار  بانکــی  حمایت هــای  از  هســتند  ســرمایه گذاری 
کار و رفــاه  کارآفرینــی اداره کل تعــاون،  شــوند. معــاون اشــتغال و 
خ  کاهــش نــر ــا بیــان اینکــه رونــد  اجتماعــی اســتان اصفهــان ب
گفت: این روند  ســود تســهیالت مطلوب اســت، 
می توانــد اثرگــذاری خوبــی در ســرمایه گذاری در 
خ ســود  گــر نــر بخــش تولیــد داشــته باشــد؛ زیــرا ا
کار و  زیــاد باشــد؛ بــرای ســرمایه گذاری جامعــه 
خ  گــر نــر تولیــد مقــرون بــه صرفــه نیســت؛ امــا ا
کاهــش یابــد، به جــای آنکــه مــردم  ســود بانکــی 
کننــد، در بــازار  پــول خــود را در بانک هــا مســدود 
کــرد: در حــال  کار و تولیــد ســرمایه گذاری می کننــد. وی تصریــح 
امیــدواری  شــده،  گذاشــته  ســر  پشــت  تحریم هــا  کــه  حاضــر 
کــه بتوانیــم بــه شــرایط مطلــوب برســیم  بیشــتری وجــود دارد 
خ بیــکاری و رونــق فضــای کســب وکار شــاهد  و بــرای کاهــش نــر

تحوالتــی بنیانــی باشــیم.

کار و رفاه اجتماعی : کل تعاون،  کارآفرینی اداره  معاون اشتغال و 
خ سود تسهیالت بانکی است  کاهش نر گروی  کسب وکار در  رونق فضای 

عــده ای  می شــود  شــنیده  گفــت:  جهادکشــاورزی  وزیــر 
میوه هــای  درکانتینرهــا،  و  ســازمان یافته  شــکل  بــه 
چــه  مــن  دســت  از  می کننــد.  وارد  را  خارجــی  ممنوعــه 
کــه بــا آن هــا  کاری ســاخته اســت؛ مــن مامــوری نداریــم 

ــت  ــی در نشس ــود حجت ــم. محم کن ــه  مقابل
بــر  مبنــی  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  خبــری 
کشــاورزی در  اینکــه رویکــرد وزارت جهــاد 
گســترده  قبــال واردات غیرمجــاز و توزیــع 
میوه هــای خارجــی در میــدان مرکــزی میــوه 
داشــت:  اظهــار  چیســت،  تهــران  تره بــار  و 
کــه غصه مــان  گاه چیزهایــی را می شــنویم 

می گیــرد؛ چــرا کــه ایــران کشوریســت غنــی در زمینــه تولیــد 
کجــای دنیــا  انــواع میوه هــا. وی بــا بیــان اینکــه در هیــچ 
نــدارد  وجــود  زمینــه  ایــن  در  ایــران  تولیــد  مزیت هــای 
کیفیــت میوه هــای ایرانــی را تولیــدات  گفــت: طعــم، بــو و 
آمــار بــه شــهادت  اینکــه  نــدارد؛ ضمــن  کشــوری   هیــچ 

کشــور مــا در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.  کمبــودی در  هیــچ 
کشــاورزی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال، طعــم  وزیــر جهــاد 
و کیفیتــی کــه پســته ایرانــی دارد، حتی در پســته کالیفرنیا 
حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  حجتــی  نــدارد.  وجــود  هــم 
کشــور روی دســت  حاضــر، پرتقــال تولیــدی 
کشــاورزان مانــده اســت، تصریــح کــرد: ایران 
در تولیــد محصــوالت زیــادی، از جملــه خرما 
انــار، زعفــران، انگــور، ســیب و مرکبــات رتبــه 
کشــور دنیــا دارد.  اول تــا دهــم را بیــن ۲00 
کــه در تولیــد انگــور رتبــه  کشــوری  چــرا بایــد 
کنــد؟  هفتــم یــا هشــتم را دارد، انگــور وارد 
ــا ۸00 هــزار تــن ســیب  ــد 700 ت ــا بیــان اینکــه مــا بای وی ب
کشــاورزی طرحــی را  کنیــم، افــزود: وزارت  کشــور صــادر  از 
کــه بــر اســاس آن، واردات ســیب در ازای  دنبــال می کنــد 
کســی بخواهــد مــوز وارد  صــادرات مــوز انجــام شــود و هــر 

کنــد. کنــد، بایــد حتمــا ســیب صــادر 

گرفت؛ با امضای تفاهم نامه بین شهرداری و معاونت علمی  ریاست جمهوری صورت 

اصفهان، مهد موتور سیکلت های برقی

حتما بخوانید!
3كارگاه های طالسازی یزد احیا شدند دوشنبـــــه  10 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 105 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

ک« در رکاب موتورســیکلت های برقی. 1.  »اصفهــان پــا
گام محکــم شــهرداری اصفهــان در اســتفاده از فناوری هــای    .۲

ــن. نوی
ک می کنند. ۳.  موتورســیکلت های برقــی هوای اصفهــان را پا
ک بــا ورود موتورســیکلت های برقی در اصفهان. ۴.  هوایــی پــا

جایگزینــی  همــکاری  تفاهم نامــه  کشــور  در  نخســتین بار  بــرای 
بیــن  بنزینــی  موتورســیکلت های  بــا  برقــی  موتورســیکلت های 
ریاســت  فنــاوری  علمــی  و  معاونــت  و  اصفهــان  شــهرداری 

شــد. امضــا  جمهــوری 
در  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
مقولــه  دو  بــه  توجــه  اصفهــان،  شــهری  مدیریــت  جدیــد  دوره 
»خالقیــت« و »علــم و فنــاوری« بــا اســتفاده از تجــارب نخبــگان 
مشــکالت  کاهــش  راســتای  در  علمــی   نظــرات  از  بهره گیــری  و 
اصفهــان  شــهردار  و  گرفتــه  قــرار  اولویــت  در  اصفهــان،  کالنشــهر 
ح هــا دنبــال  نیــز بــا جدیــت ایــن دو هــدف را در اجــرای تمامــی  طر

 می کند.
ح هــای اجــرا شــده یــا در حــال اجــرا نیــز، ایــن دو  در بعضــی از طر
هــدف ترکیــب شــده تــا اصفهــان از مشــکالت عدیــده ای همچــون 
آلودگــی هــوا و صــوت، عــدم زیباســازی شــهری، نیمــه کاره مانــدن 

پروژه هــا و ... رهایــی یابــد.
تمــام  در  تک پایــه  و  کوچــک  بنزین هــای  پمــپ  نصــب 
در  و  ســه  یــورو  اتوبــوس   170 از  بهره بــرداری  مناطــق 
معاونــت  بــا  همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد  مــورد  تازه تریــن 
جایگزینــی  منظــور  بــه  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  علمــی  و 
بــه  بنزینــی،  موتورســیکلت های  بــا  برقــی  موتورســیکلت های 
را نســبت  خوبــی رویکــرد جدیــد و متفــاوت شــهرداری اصفهــان 
کاهــش مشــکالت شــهر به ویــژه مشــکل آلودگــی   بــه پیشــرفت و 

نشان می دهد.

در  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های  تــوان  از  اســتفاده   
برقــی موتورســیکلت های  تولیــد 

گذشــته دکتــر ســورنا ســتاری معــاون  در همیــن راســتا، بــا ســفر روز 
ح  طــر اجــرای  تفاهم نامــه   جمهــور  رییــس  فنــاوری  علمــی  و 
جایگزینــی موتورســیکلت های برقــی مابیــن شــهرداری اصفهــان 

و معــاون علمــی  و فنــاوری ریاســت جمهــوری امضــا شــد.
ادامــه  در  کشــور  در  نخســتین بار  بــرای  تفاهم نامــه  ایــن 
نویــن  فناوری هــای  ســمت  بــه  کــه  شــهرداری  رویکردهــای 
اقتصــاد مقاومتــی و دانش بنیــان و بهبــود و  بــه منظــور تحقــق 
ارتقــای فرهنــگ ترافیکــی، تجاری ســازی فناوری هــای داخلــی و 
ــا  ــوت ب ــب طرحــی پایل حفــظ محیط زیســت پیــش مــی رود، در قال

اســت. رســیده  طــرف  دو  امضــای  بــه  »فتــح«  عنــوان 
بــه  هم افزایــی  و  همــکاری  تفاهم نامــه  ایــن  ع  موضــو
بــا  شــده  تولیــد  برقــی  موتورســیکلت های  جایگزینــی  منظــور 
تــوان  از  اســتفاده  بــا  و  موجــود  بنزینــی  موتورســیکلت های 
شــرکت های دانش بنیــان داخلــی و افزایــش مهــم تولیــد داخــل 
حــوزه  ایــن  در  کلیــدی  و  بــاال  ارزش افــزوده  بــا  بخش هــای  در 

. ســت ا
ترافیــک  فرهنــگ  ارتقــای  نیــز  تفاهم نامــه  ایــن  اهــداف  از 
ایرانــی  شــهروند  جایــگاه  بــا  متناســب  محصــول  معرفــی  بــا 
کــردن  جایگزیــن  طریــق  از  انســانی  محیط زیســت  حفــظ 
بنزینــی  آالینــده  موتورســیکلت های  بــا  برقــی  موتورســیکلت های 
عنــوان  بــه  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های  تجاری ســازی 
کلیــدی در اقتصــاد دانش بنیــان و مقاومتــی عنوان شــده  مولفــه ای 

 است.

فنــاوری  و  علــم  مرجــع  اصفهــان،   

می شــود کشــور  شــهری  نویــن 
ایــن  حاشــیه  در  اصفهــان  شــهردار 
موتورســیکلت های  گفــت:  مراســم 
تــوان  از  اســتفاده  بــا  برقــی تولیــد شــده 
در  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
بنزینــی  موتورســیکلت های  بــا  کشــور 

می شــود. جایگزیــن  موجــود 
کــرد:  اظهــار  جمالی نــژاد  مهــدی 
شــهرداری  کــه  جدیــدی  رویکــرد  بــا 
نــگاه  و  گرفتــه  پیــش  در  اصفهــان 
کــه در برنامــه اصفهــان 1۴00  جدیــدی 
ــان را  ــت اصفه ــرار اس ــده، ق ــود آم ــه وج ب
بــه عنــوان مرجــع علــم و فنــاوری نویــن 

کنیــم. ح  مطــر کشــور  در  شــهری 
برنامــه  تصویــب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســالمی  شــورای  در   1۴00 اصفهــان 
کاهــش آالیندگی هــا  کــرد:   شــهر تصریــح 
اصفهــان  شــهرداری  اولویــت  نخســتین 
در تنظیــم برنامــه پنــج ســال آینــده شــهر 

کــردن  اصفهــان بــود و شــهرداری بــا قــدرت بــه دنبــال عملیاتــی 
اســت. آن 

بــا  تفاهم نامــه  انعقــاد  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار 
جایگزیــن  بــرای  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  علمــی  و  معاونــت 
ــا موتورســیکلت های بنزین ســوز  کــردن موتورســیکلت های برقــی ب
کشــوری در اصفهــان  ح بــه صــورت پایلــوت  ادامــه داد: ایــن طــر
ع آن نیــز همــکاری و هم افزایــی بــه منظــور  اجــرا می شــود و موضــو
از  اســتفاده  بــا  شــده  تولیــد  برقــی  موتورســیکلت های  جایگزینــی 
کشــور و افزایــش ســطح  تــوان شــرکت های دانش بنیــان داخلــی در 

ــت. ــی اس ــد داخل تولی
متناســب  محصــول  معرفــی  بــا  ترافیکــی  فرهنــگ  ارتقــای  وی 
از  انســانی  زیســت  محیــط   حفــظ  ایرانــی،  شــهروند  جایــگاه  بــا 
موجــود  برقــی  موتورســیکلت های  کــردن  جایگزیــن  طریــق 
شــرکت های  فنــاوری  تجاری ســازی  و  بنزینــی  موتورهــای  بــا 

کلیــدی در اقتصــاد  دانش بنیــان داخلــی بــه عنــوان مولفه هــای 
عنــوان ح  طــر ایــن  اجــرای  از  عمــده  هــدف  ســه  را   دانش بنیــان 

کرد.  
در  را  تفاهم نامــه  ایــن  اســت  ایــن  بــر  قــرار  افــزود:  جمالی نــژاد 
و ســهم  کنیــم  ســال عملیاتــی  مــدت دو  بــه  فرصــت،  نخســتین 
شــهرداری  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  علمــی  و  معاونــت 
کــه  بــه درســتی رعایــت شــده  ایــن تفاهم نامــه  نیــز در  اصفهــان 

شــود. کشــور  شــهرهای  ســایر  بــرای  الگویــی  می توانــد 

 حرف های مشــترکی با شــهرداری اصفهان داریم
انعقــاد  از  پــس  نیــز  جمهــور  رییــس  فنــاوری  علمــی  و  معــاون 
ح  طــر اجــرای  بــرای  اصفهــان  شــهرداری  بــا  تفاهم نامــه 
داریــم  عالقــه  گفــت:  برقــی  موتورســیکلت های  جایگزینــی 
 اصفهــان را بــه عنــوان شــهر پایلــوت در تمامــی  زمینه هــا معرفــی

کنیم.  
کــرد: بــا وجــود ایــن، همــه دانشــمندان و  ســورنا ســتاری اظهــار 
کــه در دانشــگاه های اســتان اصفهــان وجــود دارنــد  دانشــجویان 

مشــکالت ایــن اســتان بایــد بــا همــکاری آن هــا حــل شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری اصفهــان، یکــی از نهادهایــی اســت 
کــرد:  تصریــح  کنــد،  حــل  را  شــهر  ایــن  مشــکالت  می توانــد  کــه 
 راه حل هــای بومــی  اصفهــان، بایــد بــرای حــل مشــکالت شــهر ارایــه 

شود.
ــا بیــان اینکــه اصفهــان  معــاون علمــی  و فنــاوری رییــس جمهــور ب
ظرفیــت بســیاری بــرای تبدیــل شــدن بــه شــهری هوشــمند دارد 
ــا  گردشــگری اصفهــان را ب ــع  دســتی و  کــه صنای ادامــه داد: زمانــی 
ــوزه  ــی  در ح ــیار بزرگ ــت بس ــم ظرفی ــم می آمیزی ــی در ه ــوزه آی .ت ح

می شــود. ایجــاد  تجاری ســازی 
در  نمی تــوان  دیگــر  گفــت:  ادامــه  در  وی 
که  کــرد  کارخانــه ای تاســیس  اســتان اصفهــان 
مقــدار زیــادی آب بــرای مصــرف و دودکــش 
زیســتی  محیــط  ظرفیــت  کــه  چــرا  بخواهــد؛ 
ع  ایــن اســتان دیگــر پاســخگوی ایــن موضــو

 نیست.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  ســتاری 
کــه  کننــد  فکــر  بایــد  اصفهــان  کارخانه هــای 
و  کــرد  جمــع آوری  را  آب  می شــود  چگونــه 
بــا  تنهــا  کارهــا  ایــن  نکــرد؛  آلــوده  را  ک  خــا
دانــش و دانشــگاهیان قابــل حــل اســت؛ بــه 
بــه صحنــه بیاینــد. شــرط آنکــه دانشــگاه ها 
ظرفیــت  شــهرداری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
افــزود:  دارد،  مــوارد  ایــن  در  بســیاری 
بــه  بســیاری  توجــه  اصفهــان  شــهرداری 
حــوزه  ایــن  بــه  و  دارد  محیــط  زیســت 
یکــی  ایــن عالقه منــدی،  و  اســت  عالقه منــد 
ــان  ــا اصفه ــده م ــبب ش ــه س ک ــت  ــی اس از دالیل
انتخــاب  فعالیت هایمــان  انجــام  بــرای  را 

ع  کامــل بــا ایــن موضــو کــه بدنــه شــهرداری بــه طــور  کنیــم؛ چــرا 
اســت. هماهنــگ 

کــه  کــرد: زمانــی  معــاون علمــی  و فنــاوری رییــس جمهــور بیــان 
مــا چنــد پایلــوت موفــق در حوزه هــای مختلــف در شــهر اصفهــان 
شــهرهای  بــرای  را  پایلوت هــا  ایــن  می توانیــم  باشــیم،  داشــته 

کنیــم. دیگــر نیــز بــه عنــوان الگــو اجــرا 
کار بــا شــهرداری اصفهــان در ایــن دوره بســیار  کــرد:  کیــد  وی تا
ــت  ــن نعم ــم و ای ــترکی داری ــای مش ــه حرف ه ک ــرا  ــت؛ چ ــت اس راح
کــه شــخصی همچــون دکتــر  بــرای شــهر اصفهــان اســت  بزرگــی 

اســت. اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد 
مســند  بــر  جمالی نــژاد  دکتــر  کــه  زمانــی  از  کــرد:  اضافــه  ســتاری 
بیشــتری  امیــدواری  زده،  تکیــه  اصفهــان  شــهرداری  مدیریــت 
بــرای آینــده بــه وجــود آمــده و امیــدوارم ایــن ســفر منشــأ خیــر و 

باشــد. اصفهــان  شــهر  بــرای  برکــت 

 قیمــت هــر موتورســیکلت برقی در اصفهان 
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن 
ح، محدودیت هایــی بــرای ســایر  ــا شــروع ایــن طــر گفــت: ب زمینــه 
وســایل نقلیــه قایــل می شــویم؛ همچنیــن محدوده هایــی تعییــن 
ک و موتورســیکلت های برقــی  کــه تنهــا خودروهــای پــا می شــود 

می تواننــد در آن تــردد داشــته باشــند.
شــارژ  ایســتگاه  بــرای  زیرســاخت  ایجــاد  صلواتــی،  علیرضــا 
موتورســیکلت های برقــی و پرداخــت تســهیالت مالــی را از جملــه 
کــه در ایــن تفاهم نامــه ذکــر شــده اســت.  کــرد  ح  تعهداتــی مطــر
مدنظــر  موتورســیکلت های  هزینــه ای  بــرآورد  کــرد:  اضافــه  وی 
ــا توجــه  کــه ب ــا 6.5 میلیــون تومــان اســت  ح، بیــن ۴ ت در ایــن طــر
ــا  ــم ب ــعی می کنی ــت؛ س ــول اس ــل قب ــی قاب ــابه خارج ــت مش ــه قیم ب
فــروش قســطی و دیگــر تســهیالت، موتورســیکلت های جدیــد بــا 

کمتریــن قیمــت بــه دســت شــهروندان برســد.

کشاورزی: وزیر جهاد 
میوه های ممنوعه »سازمان یافته« وارد می شوند



معاونآبمنطقهای:

درنوروز95
آبدرزایندهرودجاریاست

و  حفاظــت  معــاون  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
گفــت:  بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
اینکــه زاینــده رود در روزهــای نــوروز جــاری نباشــد، 
هماننــد  داریــم  ســعی  اســت؛  ناراحت کننــده  واقعــا 
کــم، آب در  گذشــته، هرچنــد بــه مقــدار  چنــد مــاه 

رودخانــه جــاری باشــد.
کــرد: طبــق پیش بینــی قبلــی   علــی بصیرپــور اظهــار 
برنامه ریــزی شــده بــود تــا امســال آب زاینــده رود از 
20 اســفند بازگشــایی شــود و تــا خــرداد ســال آینــده 
کشــاورزان  ــار  ــه  صــورت پیوســته، جــاری و در اختی ب

ــرار بگیــرد. ق
وی افــزود: متأســفانه فصــل زمســتان نــزوالت جــوی 
کمتــر از حــد انتظــار  کــرد و  کاهــش پیــدا  بــه  مراتــب 
کشــاورزان  کــه باعــث شــد محصــوالت زراعــی  بــود 
کاشــته شــده بــود، در آســتانه نابــودی  کــه در پاییــز 

ــرد. ــرار بگی ــق ق مطل
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
منطقــه ای اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن 
صنــف  و  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  وضعیــت، 
ابتــدای  در  آب  تحویــل  خواســتار  کشــاورزان 
همیــن  بــه  نیــز  آب  شــدن  بــاز  و  شــدند  اســفند 
شــبکه های  ایجــاد  بــا  اینکــه  ضمــن  اســت؛  دلیــل 
کشــاورزان،  میــان  آب  توزیــع  بــرای  آبیــاری 
گرفتــه  نظــر  در  زاینــده رود  ســد  از  گانــه  جدا  آب 

شده است.
وضعیــت  پیرامــون  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  وی 
اینکــه  گفــت:  عیــد  تعطیــات  در  زاینــده رود 
نباشــد جــاری  نــوروز  روزهــای  در   زاینــده رود 
فعلــی شــرایط  امــا  اســت؛  ناراحت کننــده   واقعــا 
مهم تــر  مصــارف  بــرای  آب  کــه  می کنــد   ایجــاب 

ذخیره شود.
ایــن وجــود ســعی داریــم  بــا  کیــد دارد:  بصیرپــور تأ
کــم آب  گذشــته هرچنــد بــه مقــدار  هماننــد چنــد مــاه 

در رودخانــه جــاری باشــد.

زایندهرود

برگزاریکارگاهبومشناسی
جهانتشیعدرحوزهخلیجفارس

حــوزه  در  تشــیع  جهــان  بوم شناســی  علمــی  »کارگاه  دبیــر 
گفــت: دومیــن نشســت بوم شناســی تشــیع در  خلیج فــارس« 
ســال جــاری در دانشــگاه اصفهــان بــا ارایــه 14 ســخنرانی از 
اســاتید تاریــخ دانشــگاه ها و برگــزاری میزگــرد، برنامــه پرســش 

ــد. ــزار ش ــنبه برگ ــروز یکش ــر دی ــرد تبادل نظ ــا رویک ــخ ب و پاس
کــرد: قطــب  اصغــر منتظــر القائــم، منطقــه اصفهــان، اظهــار 
صفویــه،  دوره  در  شــیعه  تمــدن  و  فرهنــگ  مطالعــات 
ــه  ک ــرده  ک ــزار  ــی برگ ــاره شیعه شناس ــت هایی درب سلسله نشس
یکــی از محورهــای اساســی آن، مباحــث بوم شناســی تشــیع 
بوم شناســی  دربــاره  نشســت  دومیــن  کارگاه،  ایــن  اســت. 
ــه اســاتیدی از دانشــگاه های  ک تشــیع در ســال جــاری اســت 
موضوعــات  در  مقالــه  ارایــه  بــه  قــم  و  تهــران  اصفهــان، 
و  جمعیــت  اعتقــادات،  مردم شناســی،  جغرافیایــی، 
 زیارتگاه هــای شــیعیان منطقه خلیج فــارس در آن پرداختند. 
ــاپ رســیده  ــه چ ــز ب ــش نی ــاب همای کت ــه در  55 چکیــده مقال
در  شــیعه  ژئوپلتیــک  موقعیــت  داد:  ادامــه  وی  اســت. 
خلیج فــارس، وجــود ذخایــر گســترده نفتــی و گازی در منطقــه 
کــه بــه  خلیج فــارس، جمعیــت فــراوان مســلمان ایــن منطقــه 
رقــم 125 میلیــون نفــر می رســد، میــراث فرهنگــی و تمدنــی 
بیــداری  اســامی  در  انقــاب  نقــش  شــیعیان،  ارتباطــات 
اســامی  ایــن منطقــه، رشــد مطالعــات شــیعه شناســی و روابط 
فرهنگــی و تحــوالت تاریخــی منطقــه، از جملــه ضرورت هــای 

کارگاه بــه شــمار می آیــد. برگــزاری ایــن 

97درصددرآمدهایمالیاتی
چهارمحالوبختیاریمحققشد

  مدیــر کل امــور مالیاتــی چهارمحــال وبختیــاری از تحقق 97 
درصــد درآمدهــای مالیاتــی اســتان در یــازده ماهه امســال خبر 
داد. بهــادر بهمنــی، روز یکشــنبه، از اعــام میــزان درآمدهــای 
افــزود:  و  کــرد  خــودداری  جــاری  درســال  اســتان  مالیاتــی 
کل  درآمدهــای مالیاتــی 11 ماهــه امســال اســتان، معــادل 
گذشــته بــوده اســت. بهمنــی، پرداخــت مالیــات  درآمــد ســال 
را از مهم تریــن عوامــل رشــد و توســعه جامعــه و افزایــش رونــق 
خدمــات  افزایــش  اجتماعــی،  عدالــت  تحقــق  اقتصــادی، 
گفــت: امســال  کــرد. وی  کشــور عنــوان  و عمــران و آبادانــی 
جامــع  ح  طــر عنــوان  بــا  الکترونیکــی  پــروژه  بزرگ تریــن 
مالیاتــی و ســامانه نــرم افــزار یکپارچــه مالیاتی در اســتان فعال 
کشــور  کــه ایــن پــروژه یکــی از زیربناهــای مهــم اقتصــاد  شــد 
کنــون بیــش از 30 هــزار  گــزارش، هــم ا اســت. براســاس ایــن  
مــودی مالیاتــی در چهارمحــال وبختیــاری در بخش هــای 
مالیــات  پرداخــت  بــا  کــه  می کننــد  فعالیــت  اقتصــادی 
 حــدود 85 درصــد از درآمدهــای عمومــی  اســتان را تامیــن 

می کنند. ایرنا

اخبارکوتاه

میــراث  ســازمان  رییــس  و  جمهــور  رییــس  معــاون 
گفــت:  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ســفرهای  خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  دســتورالعمل 
تمامــی  دســتگاه های  بــه  قبــل  مــاه   2 از  نــوروزی 
کامــل بــرای  عضــو ســتاد ابــاغ شــده اســت و آمادگــی 
 خدمت رســانی بــه مــردم در ســفرهای نــوروزی وجــود 

دارد. 
کیمیــای وطــن،  بــه نقــل از  مرکــز روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنگــی  میــراث  ســازمان  اطاع رســانی  عمومــی  و 
ســلطانی فر   مســعود  گردشــگری،   و  دســتی  صنایــع 
بــا  همــگام  و  هماهنــگ  ســازمان،  ایــن  امــروز  گفــت: 
دســتیابی  راســتای  در  و  دولــت  کلــی  سیاســت های 
کشــور و برنامــه  بــه اهــداف ســند چشــم انداز 20ســاله 
و  مــردم  بــه  خدمتگــزاری  جهــت  در  توســعه،  پنجــم 
گام هــای  خــود  مســئولیت های  و  وظایــف  اجــرای 

برمــی دارد. موثــری 
 وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های موجــود 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــش می ــه بخ ــر س در ه
کــرد: ایــن ســازمان در فرآینــد توســعه  گردشــگری اضافــه 
وظیفــه  و  جایــگاه  فرهنگــی،  توســعه  و  اقتصــادی 

گســترده ای دارد؛ همچنیــن ســازمان میــراث فرهنگــی 
کــه می توانــد در بخــش  یکــی از دســتگاه هایی اســت 

اقتصــاد مقاومتــی، نقــش موثــر و بســزایی داشــته باشــد.
کیــد بــر هماهنگی   معــاون رییــس جمهــور در ادامــه بــا تا

خدمــات  ارایــه  در  تمامــی  دســتگاه ها  هم افزایــی  و 
گســترده بــه مــردم در روزهــای نــوروز اشــاره  مطلــوب و 
ســفر  خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  شــد:  یــادآور  و  کــرد 
براســاس مصوبــه دولــت و بــا مســئولیت و محوریــت 
گردشــگری  ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ســرعت  بــا  امســال  ســتاد  ایــن  اســت؛  شــده  تشــکیل 
را  خــود  برنامه هــای  گســترده تر  صــورت  بــه  و  بیشــتر 

کــرده اســت. آغــاز 
وظایــف  و  دســتورالعمل ها  داد:  ادامــه  ســلطانی فر   
ســفر  خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  عضــو  دســتگاه های 
تمامــی  وزارتخانه هــا  بــه  و  مصــوب  قبــل  مــاه   2 از 
شــده ابــاغ  ســتاد  عضــو  ارگان هــای  و   ســازمان ها 

 است.
عضــو  تمامــی  دســتگاه های  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
خدمت رســانی  بــرای  را  خــود  کامــل  آمادگــی  ســتاد 
نوروزبانــان  مــا  گفــت:  کرده انــد،  اعــام  مــردم  بــه 
کــه بایــد بــا انجــام مســئولیت ها و  بی نــوروز هســتیم 
وظایــف خــود و ارایــه خدمــات مناســب، نــوروزی شــاد 
ــرای آحــاد مــردم فراهــم ــا آرامــش را ب ــوام ب  بانشــاط و ت

 آوریم.

گردشگری: معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

کامل برای خدمت رسانی به مردم در سفرهای نوروزی وجود دارد آمادگی 

امــداد  کمیتــه  رســانی  اطــاع  عمومــی  و  روابــط  اداره  رییــس 
گفــت: در شــور نیکــوکاری  امــام خمینــی )ره(  اســتان اصفهــان 
کمک هــای مــردم نوع دوســت اســتان  امســال، 4220 پایــگاه، 

می کننــد. جمــع آوری  را 
گــزارش روابــط عمومــی  و اطاع رســانی کمیته  بــه 
امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان، علــی 
روزهــای  شــدن  نزدیــک  بــه  اشــاره  بــا  اخاقــی 
گفــت: امســال  ــوروز  پایانــی ســال و فــرا رســیدن ن
روزهــای پایانــی ســال بــا ایــام ســوگواری حضــرت 
کــه بــه همیــن دلیــل  زهــرا)س( همزمــان اســت 
کمک هــای مــردم نیکــوکار  برنامــه جمــع آوری 
ــزار  ــوکاری برگ ــور نیک ــوان ش ــا عن ــدان ب ــه نیازمن ب

خواهــد شــد.
وی افــزود: همه ســاله و بــر اســاس تقویــم جمهــوری اســامی 
 ایران 14 اســفندماه به عنوان روز  احســان و نیکوکاری انتخاب 
و بــا توجــه بــه فرارســیدن روزهــای پایانــی ســال و نزدیــک شــدن 
بــه بهــار طبیعــت و عیــد نــوروز ، مــردم نوع دوســت و نیکــوکار 
ایــران اســامی  در حرکتــی خداپســندانه بــه یــاری نیازمنــدان 

واقعــی جامعــه می شــتابند.
امــام  امــداد  کمیتــه  اطاع رســانی  عمومــی  و  روابــط  رییــس 
ایــن  نیــز  کــرد: امســال  خمینــی)ره( اســتان اصفهــان اضافــه 
حضــرت  شــهادت  ســوگواری  ایــام  بــا  همزمــان  ملــی  وفــاق 
فاطمــه زهــرا)س( بــا عنــوان شــور نیکــوکاری 
مهربانــی شــکوه  همدلــی،  »بهــار  شــعار  بــا   و 
چهارشــنبه  روزهــای  در  نیکــوکاری«   شــور 
ــتان  ــگاه های اس ــدارس و آموزش ــفند در م 12 اس
کمیتــه  پایگاه هــای  در  اســفند   13 پنجشــنبه 
نیکــوکاری  کــز  مرا معابــر،  و  میادیــن  در  امــداد 
جمعــه  روز  همچنیــن  و  بســیج  پایگاه هــای  و 
14 اســفندماه در مصاهــای نمــاز جمعــه برگــزار 
گرفتــه شــده بــرای  خواهــد شــد. وی تعــداد پایگاه هــای در نظــر 
کــرد: در روز  کــرده و تصریــح  ایــن برنامــه را 4220 پایــگاه اعــام 
12 اســفندماه، 3500 مدرســه و آموزشــگاه در ســطح اســتان و در 
کــز  کمیتــه امــداد، بســیج و مرا روز 13 اســفندماه، 720 پایــگاه 
نیکــوکاری بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی  فعــال خواهنــد 

شــد.

کل آمــوزش و پــرورش اســتان  محمدحســن قائدی هــا، مدیــر 
بــه  نجف آبــاد  ســمای  مــدارس  از  بازدیــد  ضمــن  اصفهــان، 
امکانــات خــوب مــدارس ایــن مرکز و  لزوم معرفی بیشــتر مدارس 
کــه مــدارس  گفــت: »شــرایطی  کــرد و  کیــد  ســما بــه جامعــه تا

ســمای نجف آبــاد بــرای دانــش آمــوزان فراهــم 
کــرده، بســیار مطلــوب اســت و بایــد ایــن تــاش 
الگویــی بــرای ســایر مــدارس باشــد.« قائدی هــا 
مهارت آمــوزی  کارگاه هــای  از  بازدیــد  از  پــس 
کیــد بــر اهمیــت یادگیــری  مقاطــع متوســطه، بــا تا
گونــه ای  این گونــه مهارت هــا افــزود: »بایــد بــه 
کنــار  در  دانش آمــوز  هــر  کــه  شــود  برنامه ریــزی 
دروس خــود، مهارتــی نیــز بیامــوزد و ایــن عمــل 

کاس هــای  بســیار ارزشــمند اســت.« وی بــا حضــور در بعضــی از 
گفــت: »فضــا و امکانــات بســیار  درس خطــاب بــه دانش آمــوزان 
گرفتــه اســت  مناســبی در ایــن مجموعــه در اختیــار شــما قــرار 
کمتــر شــاهد آن بوده ایــم و بایــد بــه نحــو  کــه در مــدارس دیگــر، 

کنیــد.«  احســن از ایــن فرصــت فراهــم آمــده، اســتفاده 
و  مدیــران  جمــع  در  اصفهــان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 

آزاد اســامی  از حمایت هــای دانشــگاه  بــا قدردانــی  معلمــان، 
ایــن مرکــز  کارکنــان  مــدارس ســما و تاش هــای  از   نجف آبــاد 
گفــت: »فضــا، امکانــات و تجهیــزات فراهم شــده، قابــل مقایســه 
کمتــر مجموعــه ای را  بــا بســیاری از مــدارس دیگــر نیســت و 
باشــد.«  داشــته  را  انســجام  ایــن  کــه  دیــده ام 
بازدیــد ایــن  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن   وی 

آمــوزش  اداره  برنامه ریــزی  و  توجــه  لــزوم  بــر 
بهره منــدی  جهــت  شهرســتان،  پــرورش  و 
اســداله  کــرد.  کیــد  تا ســما  توانمندی هــای  از 
کــی، معــاون دانشــگاه و رییــس مرکز آموزشــی  خا
از  قدردانــی  بــا  نجف آبــاد  ســمای  فرهنگــی  و 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر  حضــور 
پــرورش  و  آمــوزش  کنــار  در  »الگوســازی  کــرد:  خاطرنشــان 
آمادگــی دارد  ایــن مرکــز،  و  اســت  پیــام دانشــگاه  اصلی تریــن 
کــردن زمینــه اســتفاده ســایر مــدارس از امکانــات  ضمــن فراهــم 
کارگاه هــای تبــادل نظــر بــا مــدارس اســتان را نیــز   و تجــارب آن، 
بازدیدهــا و هماهنگی هــا می توانــد در  ایــن  زیــرا  کنــد؛  برگــزار 

کارســاز باشــد.« آمــوزش و پــرورش بســیار  پیشــبرد اهــداف 
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کرد: کلآموزشوپرورشاصفهانمطرح مدیر
شرایطمدارسسما،بایدالگوییبرایسایرمدارسباشد

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای علی فرهمندنیا دارای شناسنامه شماره 2576به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6597/94
یخ 1394/10/27  وان زهرا لنجانی نات زاده بشناسنامه 2291 در تار داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به سه پسر و یک دختر و یک همسر والغیر 1- رضا فرهمند نیا به ش ش 395 نسبت 
زند 3- ایرج  زند 2- علی فرهمند نیا به ش ش 2576 نسبت با متوفیه فر با متوفیه فر
ویا فرهمند نیا به ش ش 1350  فرهمند نیا به ش ش 229 نسبت با متوفیه همسر 4- ر
زند  فر متوفیه  با  نسبت   799 ش  ش  به  خابولی  رامین   -5 زند  فر متوفیه  با  نسبت 
را در یک نوبت پی در پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور والغیر اینک با انجام تشر
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  باشد از تار
ییس شعبه 10 شورای حل اختالف  صادر خواهد شد. شماره : 34138/م الف ر

استان اصفهان
دادنامه

شماره  تنظیم:1394/08/19  یخ  تار دادنامه:9409976825300992  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940647  بایگانی  شماره   9409986825300572 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   31 شعبه   9409986825300572
علی  اقدس  خانم   .1 خواهان ها:   9409976825300992 شماره  نهایی  تصمیم 
زند حسن 3. خانم فاطمه علی  زند حسن 2. خانم فاطمه علی جانیان فر جانیان فر
زند حسن 5. خانم عذرا علی  زند مهدی 4. خانم فخری علی جانیان فر جانیان فر
وغ علی  زند حسن 7. خانم فر زند حسن 6.آقای جواد علی جانیان فر جانیان فر
زند مهدی 9. خانم شهین علی  زند مهدی 8. خانم اعظم علی جانیان فر جانیان فر
زند مهدی11. خانم رضوان  زند مهدی 10. خانم فرخنده علی جانیان فر جانیان فر
زند حسن 13. خانم بتول  یم علی جانیان فر زند حسن 12. خانم مر علی جانیان فر
زند مهدی 15. خانم عزت  زند حسن 14. خانم فرشته علی جانیان فر علیجانیان فر
زند مهدی 17. خانم اشرف  زند حیدر 16. آقای محمد علی جانیان فر علیجانیان فر
زند حسن با وکالت آقای  زند مهدی 18. آقای مجید علی جانیان فر علی جانیان فر
زند حسن به نشانی اصفهان – اصفهان خ توحید میانی  محمد علی فیض مند فر
ابتدای کوچه 29 پالک 123 ط 2 خواندگان : 1. آقای رضا عالفچیان 2. آقای رضا 
زا 4. آقای حسین خانی قهجاورستانی  زند میر دهقانپور 3. آقای عباس تاتایی فر
زند محمد کاظم همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها:1. مطالبه خسارت  فر

دادرسی 2. تایید فسخ قرارداد)غیرمالی(
فاطمه  و  عذرا  و  یم  مر و  جواد  خانمها  و  آقایان  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
و اقدس و رضوان و فخری و بتول و مجید و محمد و عزت و فاطمه و فرخنده و 
وغ و فرشته و اعظم و اشرف شهرت همگی علی جانیان با وکالت آقای  شهین و فر
محمد علی فیض مند به طرفیت خانمها و آقایان عباس تاتایی  و رضا عالفچیان 
و رضا دهقانپور و حسین خانی قهجاورستانی مبنی بر تایید فسخ و اعالم مرتفع 
خانه  دفتر   12979 و   129531 و   129541 رسمی شماره  نامه های  اجاره   شدن 
به  عنایت  با  دادگاه  اصفهان   62 خانه  دفتر   7459 و   3201 و   3200 و  اصفهان   20
ونده نظر به اینکه حسب مستندات خواهان مدت کلیه اجاره نامه های  محتویات پر
ده و مدت آنها کال منقضی شده است و در حال حاضر  موضوع دعوی سه سال بو
د ندارد که فسخ یا بی اعتباری  اجاره نامه ای فیمابین خواهانها و خواندگان وجو
د ندارد مستندا  د لذا با توجه به اینکه هیچ ترافعی بین طرفین وجو رسی شو آن بر
به مواد 2و 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم 
یخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای  از تار وز  می نماید رای ظرف 20 ر

ییس شعبه 31  تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره : 34269/ م الف ر
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – حجت اله طاهری 

گهی مزایده  آ
اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات 
ونده کالسه 920497 شعبه 7 اجرای احکام له آقای اکبر علیه  یر برگزار نماید. پر ز
وشگاه حمید فتوت  حمید فتوت به نشانی : استانداری – نبش هشت بهشت – فر
وز یک شنبه مورخ 95/1/22 ساعت 10 صبح مکان:  وه صنعتی فتوت( زمان: ر )گر
احکام  اجرای  ساختمان   – اصفهان  کل  دادگستری   – نیکبخت  خ   – اصفهان 
حقوقی – طبقه چهارم شعبه 7 اجرای احکام حقوقی اصفهان مورد مورد مزایده 
یر زمین  : یک باب مغازه در یک مجموعه سه طبقه ای واقع  در همکف به اضافه ز
واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان که  ثبتی 12/59/1/69/74  به شماره پالک 
از  مشاع  دانگ  دو  میزان  به  نگردید(  ویت  )ر است  مسکونی  صورت  به  اول  طبقه 
ده ، مساحت عرصه و اعیانی در همکف 277/40  ششدانگ متعلق به خوانده بو
بع با نمای آجری ، پنجره فلزی و آلومینیوم  ، اسکلت فلزی ، سقف ها تیر  متر مر
، بدنه دیوار  ، دیوارهای آجری ، کف ها سرامیک و سنگ  آکوستیک  و  ، آجر  آهن 
د  ق و گاز ،قدمت حدو د آب ، فاضالب ، بر کوب و کاغذ دیواری ، انشعابات موجو
بی  25 سال که با پارتیشن بندی به دفتر و غیره تقسیم و دارای بالکن در ضلع غر
همکف می باشد، توالت و دستشویی ، انبار، آسانسور دو طبقه در این دو طبقه به 
وه صنعتی فتوت مشغول فعالیت  لوازمات اداری و دفتری به نام گر وش  شغل فر
، عوامل موثر در قضیه ،  به قدمت، موقعیت شرائط فوق  با توجه  لذا  می باشند. 
ششدانگ  زش  ار مسکونی   ، تجاری  کاربری   ، جوانب  کلیه   ، د  موجو انشعابات 
د مبلغ 39/611/700/000  زمین و بالکن داخلی در حدو یر طبقه همکف به انضمام ز
یال بر آورد و اعالم نظر میگردد که سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ متعلق به  ر
و  میلیارد و سیصد  د یک  مبلغ حدو 13/203/900/000 معادل  د  برابر حدو خوانده 
 5 می توانند  ید   خر طالبین  می باشد.  تومان  هزار  د  نو و  سیصد  و  میلیون  بیست 
با سپردن  و  اموال دیدن کرده  از  اجرا  این  با  مزایده ضمن هماهنگی  از  قبل  وز  ر
زش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری  10 در صد ار
اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند مزایده از قیمت پایه 
د. شماره :  ین قیمت برنده مزایده خواهد بو تر د پیشنهاد دهنده باال وع می شو شر

34234/م الف 
مدیر اجرای احکام شعبه  7 دادگاه حقوقی اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  869به  شماره  شناسنامه  دارای  نو  رعه  مز طباطبائی  کاظم  سید  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6702/94 کالسه  به  دادخواست 
نو  رعه  مز طباطبائی  نعلی  بما  سید  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
د زندگی گفته ورثه  و د بدر یخ 1393/9/10 اقامتگاه دائمی خو بشناسنامه 18 در تار
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و 7 دختر و یک همسر،11 ورثه 
د به ش ش 6 2- سید کاظم به ش ش 869 3- سید مرتضی به ش  1- سید محمو
ش 1501 4- عزت بیگم  به ش ش 3  5 – عصمت بیگم به ش ش 18 6- معصومه 
بیگم به ش ش 12  7- فاطمه بیگم به ش ش 21  8- فخر السادات به ش ش 655  
رعه نو  9- اکرم السادات 10- اشرف السادات به ش ش 1711 همگی طباطبائی مز
رعه نو به ش ش 320 نسبت با متوفی  زندان سید بما نعلی 11- فاطمه رفیعی مز فر
را در یک نوبت پی  یفات مقدماتی درخواست مزبور همسر والغیر اینک با انجام تشر
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال  نزد او باشد از تار
حل  شورای   10 شعبه  ییس  ر الف  34196/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اختالف استان اصفهان
دادنامه

شماره  تنظیم:1394/08/23  یخ  تار دادنامه:9409976836700312  شماره 
کالسه  ونده  پر شعبه:940112  بایگانی  شماره  ونده:9409980352000232  پر
تصمیم  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   7 شعبه   9409980352000232
زند  فر اصفهانی  نصر  زهرا  خانم  خواهان:   9409976836700312 شماره  نهایی 
یاحی پ 306  اباد – ک شهید حسین تاجمیر ر اصغر به نشانی اصفهان – نصر 
زند  ک پ 8185886651 درب کرم رنگ خوانده: آقای علیرضا نصر اصفهانی فر
به نشانی اصفهان – خ منارجنبان – کوچه بن بست بسیج منطقه  عبدالحسین 
)خواهر(  اصفهانی  نصر  سکینه  ل  منز مهرگان   109 دومی کوچه  یخچالی  کوچه   6
درخواست  به  طالق   : خواسته  المکان(  مجهول  )فعال   81886064811 کدپستی 
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر محتویات  رسی  بابر دادگاه  گردشکار:  وجه  ز

استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
زند اصغر به طرفیت  رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا نصر اصفهانی فر
اجازه طالق  به خواسته صدور  زند عبدالحسین  فر آقای علیرضا نصر اصفهانی 
و  عقد  ضمن  وط  شر از  خوانده  تخلف  جهت  به  وکالت  اعمال  شرایط  احراز  و 
ونده و مستندات دادخواست از  تحقق عسر و حرج با عنایت به جامع محتویات پر
جمله سند ازدواج شماره 2530 – 1361/3/26 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 96 
وجیت آنان به سبب عقد نکاح  ونوشت شناسنامه خواهان بدوا رابطه ز اصفهان و ر
وجین در اجرای ماده 27 قانون  ز است و اینکه دادگاه و داوران ز دائم ثابت و محر
و  نشد  واقع  موثر  ولیکن  دند  نمو سازش  و  صلح  ایجاد  در  سعی  خانواده  حمایت 
بیان  خواهان  دارد  العقد  ضمن  وط  شر تحقق  جهت  به  متارکه  بر  اصرار  وجه  ز
نداشته  مناسبی  رفتار  )خوانده(  وی  همسر  مشترک  زندگی  طول  در  است  داشته 
است و استعمال مواد مخدر می کرده است ولی اخیرا از ابتدای سال 1394 به جهت 
را  وزندگی  است  کرده  ترک  را  ل  منز ده  بو جزایی  تعقیب  تحت  اینکه  و  بدهکاری 
رها کرده است و نفقه ای هم نداده است بنابراین ادامه زندگی مشترک با خوانده 
ده و قابل تحمل نمی باشد و لذا به جهت تحقق شرط ضمن عقد و عسر  مشکل بو
و حرج در خواست رسیدگی دارد . دادگاه با توجه به شرح دادخواست و اظهارات 
خواهان و گواهی گواهان و نظر به اینکه بر حسب تحقیق انجام شده توسط مرجع 
از  بر حسب استعالم  ز است  از سوی خوانده محر زندگی  اوال ترک  انتظامی محل 
زندان خوانده دارای محکومیت جزایی و سابقه بازداشت و محکومیت مالی داشته 
است که اماره ای است بر صحت ادعای خواهان و خواهان مدعی شده در مدت 
زندانش پرداخت نشده است لذا ادعای  ل هم نفقه ای به وی و فر غیبت و ترک منز
با خوانده متضمن  ادامه زندگی وی  اینکه  و  بر تحقق شرط ضمن عقد  خواهان 
با  و  است  وارد  خواهان  دعوی  نهایت  در  و  نمی باشد  تحمل  قابل  و  حرج  و  عسر 
نظر موافق قاضی مشاور مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 26، 27، 31و 
اعالم  و  صادر  وکالت  اعمال  شرایط  احراز  به  حکم  خانواده  حمایت  قانون   33
وجه می تواند با  یخ قطعیت شش ماه می باشد و ز د و مدت اعتبار آن از تار می شو
وج با حق توکیل به غیر و  از دفاتر ثبت طالق به وکالت از طرف ز مراجعه به یکی 
وج با انتخاب  یه و قبول بذل از طرف ز قتضاء بذل کل و یا قسمتی از مهر عند اال
د را مطلقه نماید و رعایت شرایط موضوع مواد 1134 ، 1135 ، 1136  نوع طالق خو
د. خواهان راجع به  ، 1140 ، 1141 قانون مدنی بعهده مجری صیغه طالق خواهد بو
ونده ادعایی ندارد. و دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد  د در این پر حقوق مالی خو
نظر  اظهار  هم  خصوص  این  در  اند  رسیده  رشد  حد  به   و  بالغ  وجین  ز زندان  فر

د  وجو خصوص  در  صالح  ذی  پزشک  گواهی  ارائه  طالق  ثبت  هنگام  د.  نمی شو
یخ  وز از تار حمل یا عدم آن الزم است. این رای غیابی است و ظرف مهلت بیست ر
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت واخواهی به مدت بیست 
وز هم مهلت تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان دارد. ف/ شماره  ر

: 34265/م الف 
ییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان علی اسماعیلی – ر

دادنامه
شماره   1394/11/13  : تنظیم  یخ  تار  9409976837100855  : دادنامه  شماره 
کالسه  ونده  پر  940140 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352300290 ونده:  پر
9409980352300290 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
حسن  محمد  زند  فر عیسوی  زهرا  خانم  خواهان:   9409976837100855 شماره 
راه ایثار- خ  به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بهارستان – چهار
زند ابراهیم به نشانی  وزی فر بنفشه کوی نیلوفر پ 569 خوانده: آقای حسن نور
مجهول  )فعال   1 پ  اویزه  حسن  ل  منز دخترانه  مدرسه  جنب   – اباد  جعفر   – قم 
وجه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات  المکان( خواسته : طالق به درخواست ز
می نماید.رای  رای  بصدور  مبادرت  یر  ز بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  ونده  پر
وزی هر دو تبعه دولت  دادگاه: دعوی خانم زهرا عیسوی به طرفیت آقای حسن نور
افغانستان و شیعه صدور حکم طالق می باشد حسب سند عادی نکاحیه مضبوط 
وجیت دائمی نامبردگان احراز شده است خواهان اظهار داشته  ونده  رابطه ز در پر
یافت  برای یک مورد حکم قطعی در توانسته  و  را کتک می زند  است شوهرش وی 
دند لکن شوهرش برای اجرای صیغه طالق حاضر نشد  نماید و توافق بر طالق نمو
را  وجه  ز با  وج  ز معاشرت  سوء  و  وجین  ز بین  مشکالت  د  وجو نیز  خواهان  د  شهو
از  اند تصویر دادنامه شماره 930823 مورخ 1393/8/26 صادره  ده  گواهی نمو
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  از  حکایت  نیز  قم  آباد  جعفر  عمومی بخش  دادگاه 
خوانده  معاشرت  سوء  دادگاه  هذا  علی  دارد  وجه  ز به  نسبت  عمدی  ضرب  دیه 
وجیت را احراز دعوی خواهان را  با خواهان و عسر و حرج وی در صورت ادامه ز
مواد  به  مستندا  و  قضایی  محترم  مشاور  موافق  نظر  اظهار  با  و  تشخیص  ثابت 
183 و 184 قانون مدنی کشور افغانستان و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده 
می نماید.  اعالم  و  صادر  خواهان  طالق  به  حکم   اسالمی ایران  جمهوری  کشور 
خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه راسا با رعایت ترتیب شرعی اجرای صیغه 
خویش  نفقه  مطالبه  ونده  پر این  در  خواهان  نماید  خویش  طالق  به  اقدام  طالق 
مدنی  قانون   130 و   128  ،  125 مواد  حسب  که  است  ده  نمو را  مشترک  زند  فر و 
یه کارشناس  کشور افغانستان و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و طبق نظر
یخ 1393/6/10 لغایت 1394/11/30 به مبلغ  رسمی دادگستری نفقه خواهان از تار
یخ  زند مشترک از تار یال و نفقه فر پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و سی و دو هزار ر
وجه مطالبه سایر حقوق مالی  یال تعیین می گردد ز وزانه هفتاد هزار ر 1394/3/12 ر
ده است لهذا دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد  خویش را ننمو
زند مشترک بنام ابوالفضل متولد سال 1393 با خواهان است و نفقه  حضانت فر
یال بر عهده پدرش می باشد . رای صادره ظرف شش ماه  وزانه هفتاد هزار ر وی ر
قابل  خواهی  فرجام  مهلت  انقضاء  یا  خواهی  فرجام  مورد  دادنامه  ابالغ  یخ  تار از 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای   . است  بائن  حکم  در  خواهان  طالق  نوع  اجراست. 
وز  وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست ر بیست ر
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است . ف/ شماره 

: 34254/م الف
ییس شعبه 11 محاکم عمومی خانواده اصفهان  عبدالحسین اعلمی ر

حتما بخوانید!
97درصد درآمدهای مالیاتی ... دوشنبـــــه  10 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 105 ســـــال دوم       ݡسݒ

درشـهـــر



 در روزهــای پایانــی ســال 94 فیلم هــای زیــادی 
سرویس فرهنگی
 بردیا عباس زاده

در حــال ســاخت اســت. کارگردان هایــی چون 
اصغــر فرهــادی، پیمــان قاســم خانی، رامبــد جــوان، علیرضــا 
کنــار چهره هــای جوان تــری  داودنــژاد، حمیــد نعمــت اهلل در 
چــون نــگار آذربایجانــی، پوریــا آذربایجانــی، رقیــه توکلــی و ... 
نویــد ســال پــر رونقــی را می دهنــد و این گونــه بــه نظــر می رســد کــه 

سال 95 سال رونق دوباره سینما باشد.
  فرهادی و فروشنده

ایــران  اســکاری  فیلمســاز  تنهــا  عنــوان  بــه  فرهــادی  اصغــر 
به تازگــی آخریــن مراحــل فیلمبــرداری فیلــم »فروشــنده« را پشــت 
کــه پیش بینــی می شــود اولیــن نمایــش  سرگذاشــت؛ فیلمــی 

کــن باشــد.  عمومــی اش در جشــنواره  فیلــم 
فیلــم  »گذشــته«  و  ســیمین«  از  نــادر  »جدایــی  کارگــردان 
جعفریــان  حســین  فیلمبــرداری  مدیریــت  بــا  را  جدیــدش 
ترانــه  حســینی،  شــهاب  و  اســت  بــرده  دوربیــن  جلــوی 
کریمــی و ... در ایــن اثــر بــه ایفــای نقــش  علیدوســتی، بابــک 

 می پردازند.
  »خوب، بد، جلف« با پیمان قاسمخانی

به تازگــی  کــه  اســت  هنرمنــدی  دیگــر  قاســم خانی  پیمــان 
فیلمبــرداری اولیــن فیلــم ســینمایی اش »خــوب، بــد، جلــف« را 
کــه سال هاســت بــه عنــوان نویســنده  بــه پایــان بــرده اســت. او 
فیلمنامه و بازیگر در سینما و تلویزیون فعال است، اولین فیلم 
خــود »خــوب، بــد، جلــف« را بــا بــازی بازیگرانــی چــون حمیــد 

ــانی  ــام درخش ــیدی، س ــان جمش ــی، پژم ــی حقیق ــژاد، مان فرخ ن
ویشــکا آســایش، بیــژن امکانیان، نیوشــا ضیغمی، رضــا رویگری 
آزاده صمــدی، نســیم ادبــی، رضــا کریمی، امیرمهــدی ژولــه و ... 

مقابــل دوربیــن بــرد.
  رامبد جوان و نگارش

کــه فیلــم تــازه اش را بــا  کارگردانــی اســت  رامبــد جــوان هــم دیگــر 
نــام »نــگار«، مقابــل دوربین برد و فیلمبرداری اش هفته  گذشــته 
بــه پایــان رســید. در ایــن فیلــم، نــگار جواهریــان، محمدرضــا 

کامــران، علیرضــا  فروتــن، مانــی حقیقــی، آتیــا پســیانی، فریبــا 
علیرضــا  خطیبــی،  اشــکان  بایــگان،  افســانه  شــجاع نوری، 
آقاخانــی، محمــود کریمــی، ایلیــا کیوان، شــایان کامروز و عیســی 
نقــش  ایفــای  بدخشــانی،  بهــرام  دوربیــن  برابــر  در  حســینی 

می کننــد.
  اروند و خاطرات 27ساله اش

کــه در ســکوت خبــری  کارگردانــی پوریــا آذربایجانــی  »ارونــد« بــه 
تولیــد خــود را آغــاز کــرده بــود، دیگر فیلمی اســت که مراحل تولید 

خــود را می گذارنــد. در ایــن فیلــم بازیگرانــی چــون ســعید آقاخانی 
طنــاز طباطبایــی، پانتــه آ پناهی هــا، مهــرداد صدیقیــان، امیــد 
 روحانی، حســین ســلیمانی، کاظم ســیاحی، امیرحســین قدســی

کرمــی جلــوی دوربیــن  ســینا  ســراج،  مالــک  شــادمان،  علــی 
رفته انــد. غفــوری  مرتضــی 
 روایت آدم های معمولی

دی مــاه  اوایــل  کــه  اســت  فیلمــی  دیگــر  نرگــس«،  »فصــل 
فیلمبــرداری آن اغــاز شــده اســت و به تازگــی بــه پایــان رســید. این 
کارگردانــی نــگار آذربایجانــی و  فیلــم ســینمایی بــه نویســندگی و 
تهیه کنندگی ســحر صباغ سرشــت، روایت آدم های معمولیســت 
کــه در وا نفســای امــروز و در جهانــی کــه میــل بــه خودشــیفتگی و 
خودمحوری دارد، شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند 
و مفهــوم احســاس خــوش ناشــی از انســانیت و نوع دوســتی را بــه 

ــد. ــتی درک می کنن درس
   ماجراهای دو خواهر و عشق هایشان

کــه عمومــا در تهــران و اطــراف آن مشــغول  کنــار ایــن گروه هــا  در 
فیلمبــرداری هســتند، فیلمبــرداری »مــادری« بــه نویســندگی 
ــده  ــاز ش ــزد آغ ــاه در ی ــه دوم دی م ــی نیم ــه توکل ــی رقی کارگردان و 

ــت. اس
کــری،   نازنیــن بیاتــی، هانیــه توســلی، هومــن ســیدی و ملیســا ذا
بازیگــران اصلــی این فیلم ســینمایی هســتند که جلــوی دوربین 
ــاره زندگــی دو  مرتضــی قیــدی رفته انــد.  داســتان »مــادری« درب
کــرده و دیگــری عشــقش  کــه یکــی عشــقش را رهــا  خواهــر اســت 

کــرده اســت. او را رهــا 
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کــرد: بــه دلیــل  ج طهماســب اعــام  کیمیــای وطــن: ایــر
دوســتان«  و  قرمــزی  »کاه  ســینمایی  فیلــم  ســاخت 
مجموعــه نــوروزی »کاه قرمــزی« بــرای شــبکه دو ســاخته 
کــه  نمی شــود. مجموعــه »کاه قرمــزی« چنــد ســال اســت 
ــوروز از شــبکه دو ســیما روی آنتــن مــی رود و  ــای ن در روزه

بعــد از ایــن روزهــا در نظرســنجی برنامه هــای 
نــوروزی بــه یکــی از برنامه هــای پربیننده ســیما 
تبدیــل می شــود؛ ولــی در چنــد مــاه اخیــر عوامــل 
ج طهماســب و حمیــد  ایــن برنامــه از جملــه ایــر
قــرار  کــه  کرده انــد  اعــام  چندین بــار  جبلــی، 
نیســت امســال مجموعــه »کاه قرمــزی« روی 
آنتــن بــرود. عوامــل ایــن برنامــه هنــوز طلــب 

برنامــه قبلــی را دریافــت نکرده اند و ســازمان صداوســیما به 
ج طهماســب در نامــه ای خطــاب  آن هــا بدهــکار اســت. ایــر
بــه هــواداران برنامــه »کاه قرمــزی« آورده اســت: »ســام 
از چندیــن  برنامــه »کاه قرمــزی«.  بــه همــه مخاطبــان 

ــا عــدم ســاخت مجموعــه »کاه  ــر ســاخت ی ــاه قبــل، خب م
گرفتــه  قرمــزی« در روزهــای نــوروز در فضــای رســانه قــوت 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه بنــده در مــاه قبــل دلیــل ســاخته 
کــردم  نشــدن ایــن مجموعــه را بــرای روزهــای عیــد ذکــر 
امــا بــاز هــم شــاهد ســواالت تعــدادی از شــما عزیــزان و ابــراز 
ناراحتــی در رابطــه بــا ســاخته نشــدن ایــن 
مجموعــه هســتیم. الزم مــی دانــم دوبــاره 
کنــم که امســال مجموعــه »کاه  یــادآوری 
پاســخ ها،  تمامــی  علی رغــم  قرمــزی« 
بــرای تلویزیــون ســاخته نخواهــد شــد و 
در حــال حاضــر عوامــل ایــن مجموعــه در 
مرحلــه پیش تولیــد فیلــم ســینمایی »کاه 
قرمــزی و دوســتان« قــرار دارنــد و بــا لطــف شــما عزیــزان 
»کاه  مجموعه هــای  ســایر  از  متفــاوت  فیلمــی  شــاهد 
قرمــزی« خواهیــم بــود. از حمایت هــای شــما، سپاســگزارم 

ــا شــما در ســینماها.« و بــه امیــد دیــدار ب

امسال»کالهقرمزی«بهتلویزیوننمیآید

گیــر  تهیه کننــده  برنامــه »فیتیلــه« از افتتــاح اولیــن شــبکه فرا
کــودک در فضــای مجــازی بــا عنــوان »چشــمک« خبــر  حــوزه 
کــه پیــش از ایــن  کــرد: همان طــور  داد. علیرضــا آقایــی اعــام 
ــت  ــرار اس ــه ای ق ــای فیتیل ــه عموه ک ــود  ــده ب ــانی ش اطاع رس
کننــد، بــه زودی در نیمــه  در فضــای مجــازی برنامــه تولیــد 

گیــر حــوزه  اســفندماه شــاهد افتتــاح شــبکه فرا
و همــکاری  بــا موضوعــات مختلــف  کــودک 
ــودک خواهیــم  ک ــر  ــاز در ژان ــای برنامه س گروه ه
بــود. شــبکه »چشــمک« شــامل برنامه هــای 
ایــن  اینکــه  ضمــن  می شــود؛  اختصاصــی 
کــه ربطــی  برنامــه یــک برنامــه مســتقل اســت 
گفــت:  هــم بــه فیتیلــه نــدارد. وی در ادامــه 

کــه در ژانــر کــودک فعالیــت دارنــد، در شــبکه  همــه گروه هایــی 
روی  بــر  شــبکه  ایــن  می کننــد.  برنامــه  تولیــد  »چشــمک« 
تلفن هــای همــراه قابــل دریافــت اســت و نیــاز بــه اینترنــت پــر 
ســرعت نــدارد. او همچنیــن اعــام کــرد: شــبکه »چشــمک« بــا 

کوتــاه پنــج تــا هفــت دقیقــه ای  پخــش برنامه هــا و آیتم هــای 
ــی  ــای ایران ــن، بازی ه ــل انیمیش ــف مث ــات مختل ــا موضوع ب
عموهــای  جــز  بــه  اســت.  همــراه  عروســکی  آیتم هــای  و 
فیتیلــه ای، افــراد دیگــری چــون مریــم وطن پــور، مجتبــی 
کبری، داود منفــرد  و...  ظریفیــان، آزیتا رضایی، امیرحســین ا
از جمله برنامه ســازان حوزه کودک هســتند که 
در شــبکه »چشــمک« برنامــه تولیــد می کننــد. 
آقایــی در پایــان، در توضیــح دلیــل افتتــاح ایــن 
کــرد:  شــبکه در فضــای مجــازی خاطرنشــان 
مدیریــت شــبکه »چشــمک«، برعهــده خــودم 
اســت. امیــدوارم ایــن اتفاق یــک فرصت خوب 
باشد و  کاری متفاوت انجام بگیرد. متاسفانه 
از  زیــادی  روزهــا حجــم  ایــن  اینکــه بچه هــا  بــه  توجــه  بــا 
زمانشــان را بــه فضــای مجــازی اختصــاص می دهنــد، بــر ایــن 
اســاس مــا تاشــمان ایــن بــود کــه از این بســتر اســتفاده کنیم و 

ــه آن هــا بدهیــم. حداقــل خــوراک مناســب ب

کودکباحضورفیتیلهایها افتتاحشبکه

کتاب تازههای

بــا  ســال ها  اوســت،  تولــد  ســالگرد  اســفندماه  دهــم  کــه  صاحــی  عمــران    
نوشــته های خــود خنــده را بــه مــردم هدیــه داد. ایــن شــاعر و طنزپــرداز فقیــد در 
زندگینامــه خودنوشــتش نوشــته اســت: »نامــم ِعمــران اســت و فامیلــم صاحــی. نــام 
کــرده اســت؛ از قــرآن و ســوره آل عمــران. ترک هــا  کوچکــم را عمویــم مــراد انتخــاب 
کثــرا بــا ضمــه صدایــم  کســره و ا گاهــی بــا  بــه مــن می گوینــد عیمــران و فارس هــا 
می کننــد... دهــم اســفند 25 در تهــران متولــد شــده ام؛ چهــارراه گمــرک امیریــه. البتــه 
گــر چــه گفته انــد »خیراالمــور اوســطها«. امــا زندگی ادبــی و هنری  نــه وســط چهــارراه، ا
کــرده ام، تاریــخ پنجشــنبه  کــه از خــودم پیــدا  مــن. قدیم تریــن شــعر و نوشــته ای 
37/11/30 را دارد. برخــاف تصــور خواننــده، خیلــی غم انگیــز اســت.« صاحــی 
پــس از فراغــت از تحصیــل از دبیرســتان وحیــد )تهــران( در ســال 1341 بــه همــکاری 
ــال 1347  ــد. س ــنا ش ــاپور آش ــز ش ــا پروی ــا ب ــت و همان ج ــق« پرداخ ــه »توفی ــا روزنام ب

اولیــن شــعر نیمایــی اش را در مجلــه »خوشــه« بــه ســردبیری احمــد شــاملو چــاپ و در 
کتــاب »طنــزآوران امــروز ایــران« را بــا همــکاری بیــژن اســدی پور منتشــر  ســال 1349 
که بازنشســته  کرد. ســپس در ســال 1352 به اســتخدام رادیو درآمد و تا ســال 1375 
شــد، بــه ایــن همــکاری ادامــه داد. او ســال ها همــکار شــورای عالــی ویرایــش ســازمان 
صداوســیما بــود. ایــن طنزپــرداز همچنیــن ســال ها در مطبوعــات از جملــه »گل آقــا« 
طنــز می نوشــت. عمــران صاحــی 11 مهرمــاه ســال  85 بــه علــت درد در قفســه ســینه 
بــه بیمارســتان رفــت و در نهایــت بــر اثــر ســکته قلبــی در ســن 60 ســالگی درگذشــت. 
 »طنــزآوران امــروز ایــران«، »گریــه در آب«، »قطــاری در مــه«، »ایســتگاه بیــن راه«
کیمــی« )بــه زبــان ترکــی(، »حــاال حکایــت ماســت« گلیــر و آینــا   »پنجــره دن داش 

»رؤیاهــای مــرد نیلوفــری«، »شــاید بــاور نکنیــد«، »یــک لــب و هــزار خنــده«، »آی 
گاه یــک نــگاه«، »مانصرالدین«، »بــاران پنهان«، »از گلســتان  نســیم ســحری«، »نــا
کوچکــم صــدا  مــن ببــر ورقــی«، »هــزار و یــک آیینــه«، »گزینــه اشــعار« و »مــرا بــه نــام 
بــزن« )گزینــه شــعرها( از جملــه آثار منتشرشــده این شــاعر طنزپرداز هســتند. منوچهر 
گفتــه اســت: صاحــی هیــچ  احترامــی، طنزپــرداز فقیــد، دربــاره جایــگاه طنــز صاحــی 
کارهــای او ســایه ای از طنــز دیــده می شــود؛ چــرا  کار غیرطنزآمیــزی نــدارد و در همــه 
کــه طنــز، یــک ژانــر، قصــه، نثــر و فیلمنامــه نیســت؛ بلکــه یــک نمــک و چاشنیســت 
کارهــای  کــه در همــه ژانرهــای مختلــف هنــر جــاری اســت و درواقــع صاحــی در همــه 
اســت. عمــران  و تحقیقاتــش، طنزآمیــز  نثــر  از شــعرهای عاشــقانه،  اعــم  خــود، 
کارهــای او  کــرده بــود؛  کار  صاحــی در انــواع زمینه هــای غیرجــدی و شــوخ طبعی 
کاری  هــم هجــو و هــزل و لطیفــه، و هــم مطایبــه و شــوخی و مضحکــه دارد. او هــر 
کاســیک ایــران  کلیــه ادبیــات  را بــه عمــق می بــرد و هــم بســیار ســاده می نگاشــت. 
کارهایــش نیــز ســاری و جــاری  کــرده بــود و ایــن در همــه  را به شــکل عمیقــی مطالعــه 
ــا نوشــته های خــود تصــوری را در ذهــن مخاطــب ایجــاد می کنــد و  ــود. صاحــی ب ب
ســپس وی را رهــا می کنــد تــا مخاطــب جنبه هــای طنزآمیــز موضــوع را ببینــد. ایــن 

هنــر ،خــاص و ویــژه انســان هایی ماننــد صاحــی اســت.

آزادی مشروط
اولیــن  فیلــم ســینمایی »آزادی مشــروط« 
داســتان  اســت.  مهــکام  حســین  ســاخته 
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــی ب ــم اجتماع ــن فیل ای
فرهنگــی، اجتماعــی، اخاقــی در جامعــه 
مــی پــردازد. حســین مهــکام پیــش از فیلــم 
»آزادی مشــروط«، نــگارش فیلمنامه هایــی 
 19 »چهارشــنبه  »بــرف«،  همچــون 
اردیبهشــت«، »پــدر آن دیگــری« و... را در 
»آزادی  فیلــم  دارد.  خــود  هنــری  کارنامــه 
مشــروط«، در ابتــدا »مــن ســعید هســتم« 
نــام داشــت. حســین مهــکام دربــاره ایــده 
شــکل گیری فیلمنامه »آزادی مشــروط« می گوید : ۴ ســال پیش داســتان اولیه را 
نوشــتم؛ در جلســاتی کــه بــا کیانــوش عیــاری بــه عنــوان مشــاور داشــتم، فکــر کردم 
ایــن فیلمنامــه مــی تواند قصه خوبی داشــته باشــد. با گذشــت زمــان با اجــازه آقای 
عیــاری تغییراتــی در داســتان صــورت گرفــت که تبدیل به نســخه ســینمایی شــد.

خالصه فیلم 
72 ســاعت زندگــی خانــواده ای اســت کــه بــا یــک مشــکل عمــده مواجــه هســتند و 

کــردن آن دارنــد. ســعی در برطــرف 
 بازیگــران: رامبــد جــوان، هنگامــه قاضیانــی، شــاهرخ فروتنیــان، حســین پاکــدل

کیانــی، بهــاران  علیرضــا آقاخانــی، علیرضــا مظفــری، محمــد کارت، محمدعلــی 
بنــی احمــدی، میثــم غنــی زاده

به مناسبت تولد عمران صالحی

معرفیفیلممردیبالبخندعمیق

این هیوال تو را دوست 
دارد

جذابیت عشق

مرفی

 مجموعه داستان 
»بنی آدم«

جیک جیک های گمشده

نویسنده: لیلی مجیدی

نویسنده: تورج زاهدی

نویسنده: ساموئل بکت
ترجمه: سهیل ُسمی

   نویسنده: 
محمود دولت آبادی

اختتامیه هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجرنویسنده: احمد اکبرپور
یــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در تــاالر  مراســم اختتامیــه هشــتمین جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، شــامگاه شــنبه بــا حضــور علــی جنتــی، وز

یــن اســاتید هنــر ایــران در ایــن تصویــر دیــده می شــوند. رگ تر وحــدت برگــزار شــد. جمعــی از بز

در قاب تصویر

حرفونقل
از  بزرگــی  خیــل  حضــور  بــا  سلحشــور  فــرج اهلل  پیکــر   -
مقابــل  از  وی  دوســتداران  و  هنرمنــدان  شــخصیت ها، 
مســجد امــام رضــا )ع( تشــییع و در امامــزاده بــاغ فیــض بــه 

شــد. ســپرده  خــاک 
فعالیــت  عرصــه  اینکــه  بیــان  بــا  درم بخــش  کامبیــز   -
کاریکاتوریســت ها محــدود اســت، گفــت: مســایل سیاســی 
کاریکاتــور و انتقــادی بــودن آن، از  حســاس بــودن مقولــه 
کــه باعــث به وجــود آمــدن مشــکاتی  جملــه دالیلــی اســت 

شــده اســت.
بــه  رضــا  یاســمینا  نوشــته  کشــتار«،  »خــدای  نمایــش   -
کارگردانــی علــی ســرابی، از ۱۵ اردیبهشــت ماه ســال ۹۵ در 

تماشــاخانه مســعودیه بــه صحنــه خواهــد رفــت.
خانــم  »شــاهزاده  نمایــش  کارگــردان  کاظمــی،  مریــم   -
نمایشــی  اثــر  ایــن  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا   بدترکیــب«، 
از ۸ فروردیــن مــاه از همــکاری بــا حســین محــب اهــری بــه 
عنــوان یــک هنرمنــد حرفــه ای و کاربلد ابراز خرســندی کرد.
- حســن وارســته، نویســنده ســریال »پایتخــت«، از نــگارش 
ســریالی جدیــد بــا عنــوان »پــاداش ســال نــو« بــرای نــوروز 

ــت. ــر داده اس ــون خب ــال 96 تلویزی س
- جنتــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفت: آثــاری که بر 
مبنــای نــوآوری ارایــه می شــوند، به دلیــل خاقیــت نــوآوری 
و تلفیــق هنرهــای نویــن و ســنتی، زمینــه رشــد و توســعه 
اقتصــاد هنــر و عرضــه بــه بازارهــای بین المللــی را فراهــم 

می کننــد.
کران  - حمیــد زرگرنــژاد، کارگــردان »پایــان خدمت«، دربــاره ا
ایــن فیلــم گفــت: اصــا از شــرایط پخــش »پایــان خدمــت« 
کــران آن واقعــا ضعیــف اســت؛ در دفاتــر  راضــی نیســتم و ا
پخــش می گفتنــد کــه فیلمــت کلــه نــدارد و ایــن کلمــه برایــم 

چیــز عجیــب و غریبــی بــود.
می تواننــد  رادیویــی  نمایش هــای  بــه  عاقه منــدان   -
دوشــنبه ایــن هفتــه، شــنونده  نمایــش رادیویــی »رویــای 
نمایــش  رادیــو  از  زنجان پــور  کبــر  ا کارگردانــی  بــه  پــرواز« 

باشــند.
کتــاب  - مصوبــات جلســه ۵۴۸ هیئــت انتخــاب و خریــد 
ــوان  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعــام شــد و ۲۸۵ عن
کتــاب در فهرســت خریــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

گرفــت. قــرار 
کــه »بازگشــته«، فیلــم جدیــد »ایناریتــو«  کتابــی  - نویســنده 
کارشــناس تجــاری و دیپلماتــی  براســاس آن ســاخته شــده، 

رده باالســت.
ــم مســتقل »اســپریت«، یــک  ــز فیل - مراســم اعطــای جوای
شــب قبــل از مراســم اســکار بــا اختصــاص جوایــز اصلــی بــه 
فیلــم »کانــون توجــه«، ســاخته »تــام مک کارتــی« برگزار شــد.

سخن روز

»ِشش«فرزادفرزینروانهبازارشد
کیمیــای وطــن: ششــمین آلبــوم رســمی فــرزاد فرزیــن 
بــازار  روانــه  اســفندماه  نهــم  »شــش«  عنــوان  بــا 
خواننــده   ایــن  اثــر  تازه تریــن  شــد.  کشــور  موســیقی 
پــاپ شــامل ۱۲ قطعــه بــه نام هــای »تــو چــه باشــی« 
»آره تــو«،  »چــرا  »شــش«،  اومــدی«،  »دیــر   »قلبــم«، 
فکرتــم« »تــو  نفــره«،  دو  »تنهایــی  »گوشــی«،   آره«، 

 »i ‘ ll be there« عاشــقت شــدم«، »آدمــای بعــد تــو« و«
کوشــان  ــی،  ــه امیرمیــاد نیکــزاد، مهــران خلیل ک اســت 
حــداد، بهــروز علیــاری، اشــکان آبــرون، علیرضــا افشــار 
قطعــات  ترکیــه،  کشــور  اهــل  تنظیم کننــده   یــک  و 
ملودی هــای  تمــام  کرده انــد.  تنظیــم  را  آلبــوم  ایــن 
آن  افشــار  علیرضــا  کــه  قطعــه  دو  به جــز  آلبــوم  ایــن 
فــرزاد  خــود  ســاخته های  از  کــرده،  آهنگســازی  را 
از  نخســتین بار  بــرای  ترانه هــا  همــه   و  اســت  فرزیــن 
ســروده های حامــد رجبــی و مســعود محمــدی هســتند. 
کوشــان  همچنیــن میکــس و مســتر ایــن قطعــات را نیــز 
کــزاد، محمــد فاحــی، تایمــاز اطاعتــی و  حــداد، آرش پا
یــک موزیســین تــرک انجــام داده انــد. علیرضــا افشــار 
عــاوه بــر آهنگســازی و تنظیــم در ایــن آلبــوم، ناظــر 
هنــری آلبــوم نیــز هســت. فرزیــن پیــش از ایــن پنــج 
»شــانس«  »شــوک«،  »شــراره«،  نام هــای  بــه  آلبــوم 
»شــلیک« و »شــخصی« را به صــورت رســمی راهــی بــازار 

کــرده اســت. کشــور  موســیقی 

گروههنروتجربه کران»دربست«در ا
»علــی  کارگردانــی  بــه  »دربســت«  ســینمایی  فیلــم 
کنندگــی مشــترک »حســن  خامه پرســت  فــرد« و تهیــه 
اســفند   14 از  مصطفــوی«،  »حســن  و  علیمردانــی« 
کــران خــود را آغــاز  گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه ا در 
کارگــردان »دربســت«  کــرد. خامه پرســت فــرد،  خواهــد 
گفــت: »دربســت«، اثــری  درخصــوص تولیــد ایــن فیلــم 
اجتماعــی بــا داســتانی متفــاوت اســت. هــدف اصلــی از 
کــه از  ســاخت فیلــم بیــان معضــات اجتماعــی اســت 
کوتــاه جمــع آوری شــده و تمامــی  دل هفتــاد داســتان 
ســکانس های آن در مــدت یــک مــاه در خیابان هــای 
کارگــردان »دربســت«  تهــران فیلمبــرداری شــده اســت. 
در ادامــه بــه پــر بازیگــر بــودن فیلــم و ترکیــب بازیگــران 
گفــت: فیلــم اثــری پر بازیگر اســت و شــاهد  کــرد و  اشــاره 
بازی هــای متفاوتــی از چهره هــای ســینمایی خواهیــم 
امیرحســین  ناجــی،  رضــا  فراهانــی،  شــقایق  بــود. 
محمــدی نرگــس  خ شــاهی،  شاهر نیمــا   صدیــق، 

بیــژن بنفشــه خواه، خاطــره حاتمــی، صــادق هاتفــی 
ــی، حســین ســلیمانی، محســن افشــانی  فرزیــن صابون
کربایــی زاده  کریســتوف البیــز، امیــر  کرمــی،  احســان 
گــروه  ســعید اژدرپــور، عمــاد امامــی و مهــدی نصرتــی 

بازیگــران فیلــم را تشــکیل می دهنــد.

اخبار کوتاه

در حاشیه جشنواره حسنات برگزار می شود؛
کارگاهآموزشی

فیلمنامهوکارگردانیدرانیمیشن
در  کارگردانــی  و  فیلمنامــه  آموزشــی  کارگاه  وطــن:  کیمیــای 
کوتــاه  فیلــم  ملــی  جشــنواره  پنجمیــن  ســوی  از  انیمیشــن 
حســنات اصفهــان برگــزار می شــود. پنجمیــن جشــنواره ملــی 
فیلم کوتاه حســنات اصفهان که از 11 اســفندماه آغاز می شــود، 
کارگاه هــای آموزشــی خــود را در حوزه هــای مختلــف مرتبــط بــا 
آمــوزش فیلمســازی، فیلمنامه نویســی و ... برگــزار می کنــد. 
فیلمنامــه و کارگردانــی در انیمیشــن، عنوان یکــی از کارگاه های 
کــه بــا تدریــس دکتــر محمدعلــی صفــورا،  ایــن جشــنواره اســت 
دکتــری تخصصــی پژوهشــی هنر و مطالعات انیمیشــن و عضو 
هیئــت علمــی دانشــگاه تربیت مدرس، گروه ســینما انیمیشــن 
کارگاه آموزشــی در تاریــخ 12 اســفندماه از  برگــزار می شــود. ایــن 
ــا 12:15 در ســالن ســوره حــوزه هنــری پذیــرای  ســاعت 10:45 ت

عاقه منــدان خواهــد بــود.

بهتماشایفیلمهایمستند
برگزیدهبنشینید

ــده ســینما حقیقــت  ــای مســتند برگزی کیمیــای وطــن: فیلم ه
در نگارســتان امــام خمینــی )ره( بــه نمایــش درمــی آیــد. مدیــر 
امــور هنــری موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی )ره( 
گفــت:  ــر  ــا ضمــن اعــام ایــن خب ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
نهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت بــا شــعار »حقیقــت بهتریــن 
راهنماســت«، در ســال جاری از ســوی سازمان سینمایی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد برگــزار شــد و منتخبــان و آثــار برگزیــده خــود را 
شــناخت. اســتکی افــزود: در ایــن جشــنواره، ۳۲ فیلــم منتخــب 
کــه از جمــع بیــش از ۲۰۰ فیلــم  جایــزه بین المللــی شــهید آوینــی 
موضوعــی ارســالی بــه دبیرخانــه نهمیــن دوره جشــنواره ســینما 
حقیقــت انتخــاب شــده بودنــد، اعــام شــدند و مــورد تقدیــر قــرار 
کــرد: 18 اثــر از آثــار برگزیــده در ایــن  گرفتنــد. وی در ادامــه بیــان 
ــی )ره(  ــام خمین ــتان ام ــی در نگارس ــه روز متوال ــنواره در س جش
کــرد: آفریــده، مدیــر شــبکه  کــران می شــود. وی خاطرنشــان  ا
تلویزیونــی مســتند ســیما، طباطبایی نــژاد، مدیــر جشــنواره 
ســینما حقیقــت و برخــی از مستندســازان، از میهمانــان ویــژه در 
ایــن کارگاه هســتند. گفتنــی اســت عاقه منــدان می تواننــد این 
آثــار برگزیــده را در روزهــای 16 تــا 18 اســفندماه از ســاعت 15 تــا 
19:30 در نگارســتان امــام خمینــی )ره( واقــع در میــدان فیــض 

کننــد. مشــاهده 

برگزاریمسابقهبزرگ
نقاشیخانوادگی

کیمیــای وطن: مســابقه بزرگ نقاشــی خانوادگــی در مجموعه 
فرهنگی تفریحــی بــاغ غدیــر برگــزار می شــود. ایــن برنامــه بــا 
موضــوع درخــت و درختــکاری و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ 
ــزار می شــود.  ــژه عمــوم شــهروندان برگ مراقبــت از طبیعــت وی
از ســاعت 9 صبــح در محــل  ایــن برنامــه در روز 14 اســفند 
و  می شــود  برگــزار  غدیــر  بــاغ  تفریحــی  فرهنگــی  مجموعــه 
عاقه منــدان بــه شــرکت در ایــن برنامــه می تواننــد جهــت ثبت 
ــی  گفتن ــد.  کنن ــه  ــکان مراجع ــن م ــه ای ــفندماه ب ــا 13 اس ــام ت ن
ــده ای  ــز ارزن ــابقه جوای ــن مس ــرکت در ای ــدگان ش ــه برن ــت ب اس

اهــدا می شــود.

هفتسینعید
درنگارخانهمرکزیبرپاست

کیمیــای وطــن: نگارخانــه مرکــزی تــا 13 اســفندماه میزبــان 
آثــار هنــری هفت ســین عیــد اســت. مســئول برگــزاری ایــن 
گفــت: تعــداد 20 مجموعــه  نمایشــگاه ضمــن اعــام ایــن خبــر 
ســفره هفت ســین و کارهــای هنــری شــامل جاشــمعی تزیینــی 
و  شــهروندان  بازدیــد  منظــور  بــه  دیــواری،  قاب هــای  و 
فــروش ایــن آثــار در ایــن نمایشــگاه ارایــه شــده اســت. فاطمــه 
آثــار  خریــد  و  بازدیــد  بــرای  شــهروندان  افــزود:  بدیــع زادگان 
از  همــه روزه  اســفندماه،  تــا 13  می تواننــد  نمایشــگاه،  ایــن 
ــا 19 بــه محــل نگارخانــه مرکــزی واقــع  ــا 13 و 14 ت ســاعت 8 ت
کــرد:  کننــد. وی تصریــح  گلدســته مراجعــه  در خیابــان بــاغ 
آثــار ایــن نمایشــگاه بــا 20 درصــد تخفیــف ویــژه دانشــجویان و 
کــه از هنردوســتان دعــوت می شــود  فرهنگیــان ارایــه می شــود 
گفتنــی اســت نمایشــگاه آثــار  کننــد.  از ایــن نمایشــگاه دیــدن 
گالــری ورودی نگارخانــه  کارهــای تزیینــی در  هفت ســین و 

کتابخانــه مرکــزی پذیــرای شــهروندان اســت.

»منسالوادورنیستم«
کرانشد درسینماقدسا

کیمیــای وطــن: فیلم »من ســالوادور نیســتم« در ســینما قدس 
کارگردانــی منوچهــر  کــه بــه  بــه روی پــرده رفــت. ایــن فیلــم 
هادی در ســال 94 ســاخته شــده، داســتان ناصر و خانواده اش 
کــه بــه واســطه آژانــس تعطیــات رؤیایــی بــه ســفری  اســت 
ســیاحتی بــه برزیــل دعــوت می شــوند. آنجــل دختــری برزیلی، 
او را بــا نامــزد ســابق خــود اشــتباه می گیــرد و ...  . »مــن ســالوادور 
نیســتم« یک کار کمدی مخاطب پســند اســت که در دل خود 
مضامیــن اجتماعــی خانوادگــی را می گنجانــد و رضــا عطــاران، 
کــه  فیلــم  ایــن  در  اســت.  فیلــم  ایــن  اصلــی  نقــش  ایفاگــر 
بخش هایی از آن در برزیل ســاخته شــده، بازیگرانی همچون 
یکتــا ناصــر، مهــدی محرابــی ژیــا صادقــی، ســوگل محرابــی، 
کارول ویدوتــی، بــری فیــوکا و ریوالــدو، بازیکــن مشــهور فوتبــال 
ــوان  ــه عن ــم، ب ــن فیل ــد. ای ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــل ب برزی
کــران شــده  اولیــن فیلــم نــوروزی، از 5 اســفندماه در تهــران ا
و تاکنــون فــروش شــایان توجهــی نیــز داشــته اســت. »مــن 
کنــون در ســینما قــدس اصفهــان در  ســالوادور نیســتم« هــم ا

کــران اســت. حــال ا

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر دوشنبـــــه  10 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 105سینمای ایران در سال 95 ســـــال دوم       ݡسݒ



علت ناراحتی صالح چه بود؟

مجیــد صالــح بــا وجــود اینکــه در تمریــن اســتقالل 
حضــور یافتــه بــود، امــا بــه یکبــاره محــل تمریــن را 

کــرد. تــرک 
کــه صالــح بــه  ح شــد   اخبارهــای ضــد و نقیضــی مطــر
کــی روش در محــل  کارلــوس  خاطــر حضــور دســتیاران 
تمریــن و اختالفــات قدیمــی  بــا آن هــا، تمریــن را تــرک 
کــرده؛ امــا ظاهــرا داســتان چیــز دیگــری بــوده اســت.
گــوش  کــه از باشــگاه اســتقالل بــه  براســاس اخبــاری 
پرویــز مظلومــی  و  بیــن  اخیــر  روزهــای  در  می رســد 
اختالفاتــی  فنــی  مســایل  بعضــی  در  صالــح  مجیــد 
کــه همیــن مســئله ناراحتــی مربــی  بــه وجــود آمــده 

اســتقالل را بــه دنبــال داشــته اســت.
بــه زودی  اســتقالل  قــرار اســت مســئوالن باشــگاه   
کننــد تــا  جلســه ای بــا حضــور مظلومــی  و صالــح برگــزار 
ایــن اختالفــات بــه پایــان برســد. اســتقالل روز جمعــه 
هفتــه جــاری در چارچــوب هفتــه بیســت ودوم لیــگ 
برتــر بــه مصــاف راه آهــن خواهــد رفــت. ایــن بــازی در 

ــزار می شــود. ورزشــگاه آزادی تهــران برگ

عربی:

 بعد از کسب مدال طالی آسیا 
و جهان خداحافظی می کنم

دانشــگاه  ووشــوی  تیــم  تالــوکار  عربــی،  فرشــاد 
در  حضــور  بــرای  را  خــودم  کــرد:  عنــوان  آزاد،  
آینــده  ســال  کــه  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای 
آمــاده  می شــود،  برگــزار  تایــوان  میزبانــی  بــه 
بــه  مســابقات  ایــن  در  خــدا  امیــد  بــه  و  می کنــم 
بــرای  هســتم.  آســیا  طــالی  نشــان  کســب  دنبــال 
ایــن  دنبــال  بــه  قهرمانــی  میادیــن  از  خداحافظــی 
جهانــی رقابت هــای  طــالی  نشــان  البتــه  و   نشــان 
قهرمانــی  رقابت هــای  داد:  ادامــه  وی  هســتم. 
تیم هــا  تمــام  زیــرا  بــوده؛  ســخت  همیشــه  آســیا 
بعــد  می آینــد.  میــدان  ایــن  بــه  قــدرت  تمــام  بــا 
روســیه  جهانــی  رقابت هــای  مســابقات،  ایــن  از 
در  بتوانــم  امیــدوارم  کــه  داریــم  رو  پیــش  در  را 
داشــته  خوبــی  نمایــش  نیــز،  ســخت  میــدان  ایــن 
را  تمریناتــم  و  اســت  خــوب  وضعیــت  باشــم. 
از اســت  روزی   40 کوتــاه  اســتراحت  یــک  از   بعــد 
گرفتــه ام. تالــوکار تیــم ووشــوی دانشــگاه آزاد   ســر 
دربــاره وضعیــت تیمــش در رقابت هــای لیــگ نیــز 
و  اســت  خــوب  دانشــگاه  وضعیــت  داشــت:  اظهــار 
پــاس  مقابــل  نیمه نهایــی  مرحلــه  در  آینــده  هفتــه 

گرفــت. قــرار خواهیــم  قوامیــن 
گذشــته چندیــن مرتبــه بــه همــراه تیــم   در چنــد ســال 
نفــت  یــا پرشــین قهرمانــی این مســابقات را به دســت 
کــه بــه هیــچ وجــه  آوردم؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
نمی تــوان بــه پیش بینــی مســابقات لیــگ پرداخــت. 
تیم هــا بســیار بــه هــم نزدیــک هســتند و در بیشــتر 
کــم امتیــازات مشــخص  مســابقات برنــده بــا اختــالف 

 می شود.

تاج:
 قیمت بلیت بازی های استقالل

کم می شود  و پرسپولیس 

کارشناســی انجام شــده در وزارت ورزش  بر اســاس جلســات 
و  اســتقالل  بازی هــای  بلیت هــای  قیمــت  جوانــان،  و 
کاهــش یافــت. رییــس  پرســپولیس در حــد شــایان توجهــی 
گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری  ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران در 
وزارت ورزش و جوانــان، درخصــوص وضعیــت بلیت هــای 
بازی هــای باقــی مانــده اســتقالل و پرســپولیس در لیــگ 
برتــر اظهــار داشــت: جلســه  بررســی شــیوه بلیت فروشــی 
بهــرام  حضــور  بــا  ســرخابی ها  باقی مانــده  بازی هــای 
طاهــری  اســتقالل،  باشــگاه  سرپرســت  افشــارزاده، 
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس و کارشناسان ســازمان لیگ 
ــزار ــان برگ ــت وزارت ورزش و جوان کل حراس ــر  ــر مدی  در دفت

 شــد. وی بــا بیــان اینکــه فــروش بلیــت رایــگان فرصــت 
ــرد و باعــث شــد جمعیــت  ک ــرای لیــگ ایجــاد  مناســبی را ب
زیــادی در میانــه هفتــه بــه تماشــای بازی هــا بیاینــد، افــزود: 
بــا توجــه بــه ظرفیــت ایجــاد شــده و همچنیــن باتوجــه بــه 
امــکان محاســبه  رایــگان  بلیــت  فــروش  کــه  ایــن نکتــه 
گران را از مــا می گرفــت و نمی توانســتیم  آمــار دقیــق تماشــا
کــه بــرای ورود بــه طبقــه دوم  خیــل عظیــم جمعیتــی را 
در  شــد  مقــرر  کنیــم؛  ســازماندهی  می آمدنــد،  ورزشــگاه 
کارشناســان دو باشــگاه، تماشــاچیان  جلســه ای دیگــر بــا 
 کارت ورود بــه ورزشــگاه را بــا قیمتــی بســیار نــازل خریــداری 

کنند.

سیری در دنیای ورزش

 زرگرپور: لیگ شانزدهم
  در ورزشگاه نقش جهان 

برگزار می شود 
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره وضعیــت پــروژه ورزشــگاه 
کاســه  گفــت: در حــال حاضــر، عملیــات  نقــش جهــان 
اصلــی ورزشــگاه نقــش جهــان انجــام شــده و عملیــات 
انجــام  حــال  در  نیــز  ورزشــگاه  ایــن  چمــن  روی  بــر 
کــه بتوانیــم لیــگ شــانزدهم  اســت و امیــدوار هســتیم 

کنیــم. را در ورزشــگاه نقــش جهــان برگــزار 
تســنیم  از  نقــل  بــه   وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   
بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  زرگرپــور  رســول 
پروژه هــای عمرانــی اصفهــان اظهــار داشــت: در ســال 
کــه البتــه  جدیــد پروژه هــا جدیــدی افتتــاح می شــود 

بســتگی بــه بودجــه 95 نیــز دارد.
 وی بــا اشــاره بــه وضعیــت پــروژه مصلــی اصفهــان 
افــزود: مصلــی نیــز، ســال آینــده مراحــل پایانــی آن 
انجــام می شــود و قــرار اســت ســال آینــده نمــاز جمعــه 

در شبســتان اصلــی برگــزار شــود.
 اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره وضعیــت پــروژه ورزشــگاه 
عملیــات  حاضــر،  حــال  در  گفــت:  جهــان  نقــش 
کاســه اصلــی ورزشــگاه نقــش جهــان انجــام  عمرانــی 
ورزشــگاه  ایــن  چمــن  روی  عملیــات  و  اســت  شــده 
کــه  هســتیم  امیــدوار  و  اســت  انجــام  حــال  در  نیــز 
بتوانیــم لیــگ شــانزدهم را در ورزشــگاه نقــش جهــان 
کنیــم. زرگرپــور بــا اشــاره بــه وضعیــت دیگــر  برگــزار 
کنــون  کــرد: تا پروژه هــای عمرانــی اصفهــان  بیــان 
در  جمهــوری  ریاســت  ســفر  در  کــه  طرحــی   32 از 
بهره بــرداری  بــه  ح  طــر  10 شــد   ح  مطــر اصفهــان 

اســت. رســیده 
ــا اشــاره بــه اقدامــات اصفهــان بــرای مســافران  وی ب
نــوروزی اظهــار داشــت: مــا هرســاله میزبــان بیــش 
کــه از بیســتم اســفند و  از 3 میلیــون مســافر هســتیم 
ــه  ک ــد  ــفر می کنن ــان س ــه اصفه ــن ب ــتم فروردی ــا بیس ت
بــا رشــد قابــل قبولــی مواجــه هســتیم و پیش بینــی 
ــا بیــش از 3 میلیــون مســافر  کــه امســال ب ایــن اســت 
ســتاد  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار  شــویم.  روبــه رو 
دایــم ســفرهای نــوروزی  بــا بیــش از 25 دســتگاه، 
کننــد. کــرده تــا از مســافران پذیرایــی  برنامه ریــزی  

برای دفاع از رنکینگ های مان 
 در لیگ های جهانی حضور 

پیدا می کنیم
در  حاضــر  حــال  در  کــرد:  عنــوان  احمــدی   ســعید 
جــدول رنکینگ هــای فدراســیون جهانــی نفــر اول 
کیلوگــرم هســتم و بــه هــر ترتیبــی شــده  وزن 67- 
را  خــود  تــالش  و  کنــم  دفــاع  عنــوان  ایــن  از  بایــد 
کنــم. دو لیــگ  بــرای حفــظ ایــن جایــگاه دو چنــدان 
جهانــی امــارات و هلنــد بــرای حفــظ ایــن جایــگاه 
ــرای حضــور  بســیار مهــم اســت و امیــدوارم شــرایط ب

در ایــن دو میــدان فراهــم شــود.
کــه  وی ادامــه داد: امیــدوارم مســئوالن فدراســیون 
از  ســختی ها  تمــام  وجــود  بــا  واقعــا  مــدت  ایــن  در 
از مــا  نیــز  ایــن دو ســفر  کرده انــد، در  تیــم حمایــت 
ــرای حضــور فراهــم شــود؛  کننــد و شــرایط ب حمایــت 
امیــدوارم مســئوالن وزارت ورزش و جوانــان  البتــه 
کاراتــه داشــته باشــند؛ زیــرا  بــه  نــگاه ویــژه ای  نیــز 
کــرده  کشــورمان در چنــد ســال اخیــر ثابــت  کاراتــه 
کــه از پتانســیل باالیــی برخــوردار بــوده و مســئوالن 
می تواننــد روی مدال هــای ایــن رشــته در میادیــن 
کننــد. احمــدی دربــاره غیبتــش  معتبــر حســاب بــاز 
گفــت: همان طــور  نیــز  لیــگ  در رقابت هــای ســوپر 
ــه می دانیــد مســابقات در ســال جــاری از اســتقبال  ک
خــوب اسپانســرها برخــوردار نبــود و بــه همیــن دلیــل 
شــرایط بــرای حضــو در ایــن میــدان فراهــم نبــود. در 
ــای پاریــس  ــت از رقابت ه ــد از بازگش حــال حاضــر بع
را  آماده ســازی  تمرینــات  انفــرادی  صــورت  بــه 
 دنبــال می کنــم و بــه لطــف خــدا شــرایط خوبــی هــم

 دارم.

رونالدو: از صحبت های من 
بد برداشت شد

کــرد  کیــد  تا رئــال مادریــد،  کریــس رونالــدو، ســتاره 
ــل اتلتیکــو  ــدار مقاب ــه از صحبــت هایــش بعــد از دی ک
ایــن  از  بعــد  اســت.   شــده  برداشــت  مادریــد،  بــد 
پایــان رســید  بــه  رئــال  بــا شکســت 0-1  کــه  دیــدار 
گــر ســایر بازیکنــان  گفتــه شــد  کــه ا از قــول رونالــدو 
می توانســت  تیــم  ایــن  بودنــد،  او  ســطح  در  رئــال 
در حــال حاضــر صدرنشــین اللیــگا باشــد؛ امــا او در 
منظــورش غیبــت  کــرد  کیــد  تا دیگــر،  مصاحبــه ای 
مصدومیــت  دلیــل  بــه  تیــم  اصلــی  ســتاره های 
بــازی  از  بعــد  مــن  صحبت هــای  »از  بــوده  اســت: 
بقیــه از  بهتــر  نگفتــم  مــن  شــد.  برداشــت   بــد 
و  مشــکالت  فیزیکــی  مــن  منظــور  هســتم. 
بنزمــا  بیــل،  په پــه،  نبــود  در  بــود.  مصدومیت هــا 
بــه  ایــن  و  دارد  جــدی  مشــکالت  تیــم  مارســلو،  و 
مــا  ضربــه زده و اجــازه نــداده در ســطح همیشــگی 
کامــال بــه هم تیمی هایــم احتــرام  کنیــم.  مــن  بــازی 
می گــذارم و هرگــز بــه آن هــا توهیــن نمی کنــم. فکــر 

بقیــه  هســتم.«  از  بهتــر  کــه  نمی کنــم 
کاپیتــان رئــال، هــم در مصاحبــه  ســرخیو رامــوس، 
کــه صحبت هــای رونالــدو بــد  گفتــه بــود  بعــد از بــازی 

منعکــس  شــده اســت. 

همگام با ورزش

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم و بــه نقل از ســایت فدراســیون 
کمیتــه انضباطــی فدراســیون والیبــال روز دوشــنبه  والیبــال، 
ــده رســیدگی  ــه ســه پرون ســوم اســفندماه در نشســت خــود ب
ح  کــه موضــوع و آرای صادرشــده ایــن پرونده هــا به شــر کــرد 

زیــر اســت؛
بهبــودی، ســعید  پرونــده نخســت: درخواســت علیرضــا 
حیدرشــاهی  بهــزاد  و  مرنــدی  مهــدی  مصطفی ونــد، 
بازیکنــان تیــم شــهرداری تبریــز مبنــی بــر دریافــت الباقــی 
مبلــغ قراردادشــان )15 درصــد( از باشــگاه مذکــور در لیــگ 

.1393 ســال  والیبــال  برتــر 
کمیته انضباطی آمده است:   در رأی 

مصطفی ونــد ســعید  بهبــودی،  علیرضــا  اینکــه  بــه   نظــر 
ــر والیبــال  مهــدی مرنــدی و بهــزاد حیدرشــاهی در لیــگ برت
قــرارداد  انعقــاد  تبریــز  شــهرداری  باشــگاه  بــا   1393 ســال 
ــد  ــوان بازیکــن در خدمــت ایــن تیــم بوده ان ــد و به عن کرده ان
و بــا عنایــت بــه اینکــه مطابــق مقــررات موضوعــه و مقــررات 
ســازمان لیــگ به ویــژه مــاده 8 از آیین نامــه ســازمان لیــگ 
بــه  نســبت  مســابقات  اتمــام  از  پــس  مکلفنــد  باشــگاه ها 
تســویه حســاب بــا بازیکنــان اقــدام الزم بــه عمــل آورنــد، 
بنابرایــن باشــگاه شــهرداری تبریــز بــه پرداخــت الباقــی مبالــغ 
ج در قــرارداد  قــرارداد بازیکنــان یادشــده مطابــق مبالــغ منــدر
و بــا لحــاظ مبالــغ پرداختــی، وفــق اســناد و مــدارک مالــی 

موجــود در باشــگاه محکــوم شــد.

پرونــده دوم: رســیدگی بــه درخواســت تعــدادی از اعضــای 
تیــم والیبــال شــهرداری جــوان ارومیــه درخصــوص دریافــت 

الباقــی مبالــغ قراردادشــان.
ســیدحمید ســاداتی، مربــی تیــم والیبــال ارومیــه در لیــگ 
دســته یــک والیبــال 1393 معــادل پنجــاه درصــد از مبلــغ 
کــرده و پنــج بازیکــن دیگــر ایــن تیــم  قــرارداد خــود را دریافــت 
)امیــر زیــرک، علــی رشــیدی، ســعید ایمانــی، فرهــاد عادلــی و 
مهــرداد رنجبــر( حــدود هفتــاد درصــد از مبالــغ قــرارداد خــود را 

کرده انــد. دریافــت 

کمیته انضباطی:   رأی 
نظــر بــه اینکــه آقایــان ســیدحمید ســاداتی، امیــر زیــرک، علــی 
رشــیدی، ســعید ایمانــی، فرهــاد عادلــی و مهــرداد رنجبــر 
کمیتــه انضباطــی  بــا ارایــه نســخه ای از قــرارداد خــود بــه 
درخواســت دریافــت الباقــی مبالــغ قراردادشــان را داشــته اند و 
نظــر بــه اینکــه مطابــق مقــررات موضوعــه و مقــررات ســازمان 
لیــگ والیبــال به ویــژه مــاده 8 از آیین نامــه ســازمان لیــگ 
بــه  نســبت  مســابقات  اتمــام  از  پــس  مکلفنــد  باشــگاه ها 
تســویه حســاب بازیکنــان خــود اقــدام الزم بــه عمــل آورنــد و 

باشــگاه شــهرداری جــوان ارومیــه بــه تعهــد خود عمــل نکرده 
اســت؛ بنابرایــن باشــگاه شــهرداری جــوان ارومیــه مطابــق 
قــرارداد بازیکنــان یادشــده و بــا لحــاظ مبالغ پرداختی ایشــان 
بــه پرداخــت الباقــی مبالــغ قــرارداد نامبــردگان محکــوم شــد.

کادر  و  بازیکنــان  از  تعــدادی  درخواســت  ســوم:  پرونــده 
فنــی تیــم میــزان خراســان )فرهــاد ظریــف، مهــدی مهــدوی 
کارخانــه، ســیامک  عــادل غالمــی، علیرضــا مباشــری، قاســم 
امیرعلــی  اصغــری،  توحیــد  مهران پــور،  مهــرداد  افــروزی، 
فتحعلــی، آرمیــن تشــکری( مبنــی بــر دریافــت الباقــی مبالــغ 

قراردادشــان.
کمیته انضباطی آمده است:   در رأی 

بازیکنــان  بــا  خراســان  میــزان  باشــگاه  اینکــه  بــه  نظــر 
مشــروحه فــوق بــرای شــرکت در لیــگ برتــر والیبــال ســال 
کــرده اســت و نظــر بــه  1393 مبــادرت بــه انعقــاد قــرارداد 
لیــگ  ســازمان  مقــررات  و  قــرارداد  مفــاد  مطابــق  اینکــه 
به ویــژه مــاده 8 از آیین نامــه ســازمان لیــگ باشــگاه مکلــف 
اســت پــس از اتمــام مســابقات بــا بازیکنــان تســویه حســاب 
کنــد و حســب اظهــار بازیکنــان حــدود ســی درصــد از مبالــغ 
قراردادشــان را پرداخــت نکــرده اســت؛ بنابرایــن با اســتناد به 
مقــررات موضوعــه و مقــررات ســازمان لیــگ باشــگاه میــزان 
خراســان ملــزم بــه پرداخــت الباقــی مبالــغ قــرارداد بازیکنــان 
باشــگاه  در  موجــود  پرداختــی  اســناد  و  قــرارداد   مطابــق 

شد. تسنیم

لیگ برتر والیبال؛

سه باشگاه به پرداخت بدهی های خود محکوم شدند

بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  تمریــن  از  پــس  رضاییــان،  رامیــن 
خبرنــگار »ورزش ســه«، دربــاره تیتــر یکــی از روزنامه هــا دربــاره 
کنــش  اینکــه او عامــل اعتصــاب اخیــر قرمزهــا بــوده اســت، وا
کــه در راه آهــن بــودم، مــن و بهــادر  گفــت: زمانــی  نشــان داد و 
اعتصــاب  عنــوان  هیــچ  بــه  بودیــم؛  تیــم  بزرگ ترهــای  کــه 

خوبــی  راه  کــه  چــرا  نمی کردیــم؛  انتخــاب  را 
برتــر  لیــگ  در  گــر  ا می دانســتیم  مــا  نیســت؛ 
مدافــع  می گیریــم.  را  پولمــان  تمــام  بمانیــم، 
گفــت:  راســت ملــی پــوش پرســپولیس در ادامــه 
راحت تــر  مــا  شــود،  قهرمــان  پرســپولیس  گــر  ا
پاییــن  گــر  ا امــا  گرفــت؛  خواهیــم  را  پولمــان 
جــدول باشــد یــا ســهمیه نگیــرد، ســخت تــر بــه 

پولمــان خواهیــم رســید. اعتصــاب روش خوبــی نیســت و بــه 
هیــچ عنــوان اعتصابــی نبــوده اســت . البتــه  بعضی هــا بــا آقــای 
ــت و  ــوده اس ــیطنت ها ب ــی ش ــتند. بعض گذاش ــه  ــری جلس طاه
می خواهنــد روزنامه شــان فــروش بــرود. انشــاءاهلل کــه ایــن خبــر 
دروغ از ســوی بازیکنــان تیــم داده نشــده باشــد. رضاییــان در 
کســی نمی توانــد پرســپولیس را بــه حاشــیه ببــرد؛  گفــت:  ادامــه 
پرســپولیس تیــم بزرگــی اســت. مــن با لباس شــخصی از ســاری 

مســتقیم بــه زمیــن تمریــن آمــدم و ایــن موضوع جدید نیســت. 
ــی  ــی خوب ــا ســال فوتبال ــه پرســپولیس آمــده ام ت مــن امســال ب
کی بــود، ادامه  داشــته باشــم. وی کــه از ایــن خبــر به شــدت شــا
ــز حضــور داشــتم علی رغــم  ــه در راه آهــن نی ک ــی  داد: مــن زمان
کاری  ــه چنیــن  ــراوان، هیــچ وقــت دســت ب ــی ف مشــکالت مال
نــزدم و بهــادر عبــدی، شــاهد ایــن اتفــاق اســت 
ــاره ایــن مســئله و مشــکالت تیــم  ــه بارهــا درب ک
بــه  امــا هیــچ وقــت دســت  کردیــم؛  صحبــت 
در  اســت  ممکــن  چگونــه  و  نزدیــم  اعتصــاب 
ــن  ــم چنی ــپولیس بخواه ــی پرس ــه بزرگ ــی  ب تیم
کنــم. مــن تــازه اولیــن ســال حضــورم در  کاری 
گــر 5 ســال هــم در ایــن  پرســپولیس اســت و ا

کاری نمی کنــم.  تیــم حضــور داشــته باشــم، چنیــن 
رضاییــان دربــاره مشــکالت مالــی افــزود: مــن ابتــدای فصــل 
گفتــم؛ حاضــرم بخشــی از قــراردادم را بــه بلیــت هــواداران  هــم 
کنــون هــم می زنــم. خیلی هــا  اختصــاص دهــم و ایــن حــرف را ا
کــه ایــن مســئله یــک ادعــا  بعــد از آن حرفــم مدعــی شــدند 
خ بدهــد و  بــوده؛ امــا هنــوز هــم می گویــم حاضــرم ایــن اتفــاق ر

از قــرارداد خــودم بدهــم.

دفاعیات بازیکن پرسپولیس درباره اعتصاب
کمــی ســخت اســت؛ امــا در ایــن دوره و زمانــه  بــاورش 
ــروز  ــا دی ــه ت ک ــد  کســی ایــن حــرف را بزن ــدارد  تعجبــی ن
همــه جــا از عالقــه اش بــه اســتقالل تهــران می گفــت. 
اســت؛  بیرانونــد  علیرضــا  مصاحبــه  تازه تریــن  ایــن 
گذشــته همــواره عالقــه خــود را بــه  کــه در  ســنگربانی 

آبــی پایتخــت نشــان داده و اعــالم  تیــم 
محبــوب  تیــم  ایــن  طرفــدار  می کــرد 
بــا  کــره  بــرای مذا بیرانونــد حتــی  اســت. 
باشــگاه هــم  ایــن  بــه دفتــر  اســتقاللی ها 
قــرارداد  داشــتن  دلیــل  بــه  ولــی  رفــت؛ 
کار  ایــن  بــه  موفــق  تهــران،  نفــت   بــا 
ــی  ــه عکس ک ــت  ــی اس کس ــان  ــد. او هم نش

کنــار غالمرضــا رضایــی، مهاجــم آن زمــان  از خــود در 
کــرد و ایــن پیــام را نوشــت: »هــر  نفــت تهــران، منتشــر 
چنــد پرسپولیســیه، ولــی از تــه دل عاشقشــم!« در آن 
مقطــع، برخــی هــواداران پرســپولیس از حرکــت ایــن 
ــه ســرعت  ــا ب ــان ملی پــوش ناراحــت شــدند؛ ام دروازه ب

برگشــت. ورق 
ســیدمهدی رحمتــی بــه اســتقالل تهــران پیوســت تــا 

اخبــار  ملــی  تیــم  اردوی  در  هــم  آن  اولین بــار،  بــرای 
پرســپولیس  ســمت  بــه  بیرانونــد  علیرضــا  چرخــش 
و  ایــران  دوســتانه  بــازی  از  قبــل  شــود.  شــنیده 
بیرانونــد در جمــع  میــز صبحانــه، علیرضــا  ســر  ژاپــن 
اســتقالل  بــه  رحمتــی  رفتــن  »بــا  گفــت:  ملی پوشــان 
دیگــر نمی شــود بــه آن جــا رفــت و رقابــت 
فــرق پرســپولیس  وضعیــت  امــا   کــرد؛ 

 می کنــد. می خواهــم بیایــم پرســپولیس 
اظهــار  همیــن  کنــم!«  بــازی  فیکــس  و 
نظــر بیرانونــد باعــث  شــد سوشــا مکانــی 
بدهــد.  را  او  جــواب  و  شــود  عصبانــی 
و  بشــقاب  و  نمکــدان  میــان  ایــن  در 
ســوی  بــه  طرفیــن  را  میــز  روی  وســایل  از  یك ســری 
دخالــت  بــا  اینکــه  تــا  می کننــد  پرتــاب  یکدیگــر 
کــی روش  کارلــوس  می خوابــد.  غائلــه  ســایرین 
کســی شــوخی  کــه دربــاره مســایل انضباطــی بــا  هــم 
ژاپــن  بــا  دوســتانه  بــازی  در  را  طــرف  دو  هــر  نــدارد، 
دستشــان کار  حســاب  تــا  می فرســتد  ســکوها   روی 

 بیاید.

کرد تا بیرانوند دوباره پرسپولیسی شود رحمتی با استقالل تمدید 

گروزنــی،  تــرک  فوتبــال  تیــم  ایرانــی  - هافبــک  مدافــع  محمــدی،  میــالد 
ــگار ورزشــی  ابتــدا درخصــوص وضعیــت خــودش در تیــم روســیه ای بــه خبرن
کنــار ایــن تیــم  کــه تمریناتــم را در  گفــت: چنــد روزی اســت  خبرگــزاری تســنیم 
گروزنــی برگــزار  گذشــته مــا هــم در اســتادیوم  انجــام می دهــم و تمریــن روز 
ــا امکانــات فوتبــال  کــه امکانــات اینجــا بــه هیــچ عنــوان ب شــد. بایــد بگویــم 
ایــران قابــل قیــاس نیســت. اینجــا همــه چیــز در ســطحی حرفــه ای قــرار دارد و 

ــم. ــته باش ــا داش ــال اروپ ــی در فوتب ــل توجه ــرفت قاب ــم پیش ــدوارم بتوان امی
مدافــع - هافبــک ایرانــی تیــم فوتبــال تــرک گروزنــی در ادامــه خاطرنشــان کرد: 
گروزنــی ملحــق شــده ام و نتوانســتم در دو اردوی تیــم  مــن تــازه بــه تمرینــات 
کــه قبــل از شــروع لیــگ برگــزار شــد، حضــور داشــته باشــم؛ بــه همیــن دلیــل نیــاز 
بــه زمــان دارم تــا در تیــم جــا بیفتــم. قطعا ســعی خواهــم کرد در کمتریــن زمان 

ممکــن بــا بازیکنــان هماهنگ شــوم.
گروزنــی مقابــل  وی دربــاره اینکــه آیــا فکــر می کنــد در اولیــن مســابقه تــرک 
کــرد:  کــه 14 اســفند برگــزار خواهــد شــد، بــه میــدان بــرود، عنــوان  لوکوموتیــو 
ــا نکنــم بــه تصمیــم ســرمربی و همچنیــن تــالش خــودم  کنــم ی ــازی  اینکــه ب
کــه تــالش می کنــم تــا هــر چــه زودتــر بــا تیــم  گفتــم  بســتگی خواهــد داشــت و 

ــوم. ــگ ش هماهن

کمترین زمان ممکن  محمدی: سعی می کنم در 
گروزنی هماهنگ شوم با بازیکنان 

در  لخویــا  مقابــل  تیمــش  برگشــت  دیــدار  آســتانه  در  گل محمــدی   یحیــی 
ــا بــرد در قطــر  گفــت: خوشــبختانه مــا ب اصفهــان بــه ســایت باشــگاه ذوب آهــن 
کــه  گــروه B رقابت هــا هســتیم؛ امــا بایــد ایــن را بگویــم  فعــال در صــدر جــدول 
کــه  کــرده اســت. می دانیــم  ذوب آهــن بــازی رفــت مقابــل لخویــا را فرامــوش 
یــک لحظــه غفلــت در مقابــل تیــم خــوب لخویــا در فوالدشــهر، می توانــد بــرای 

گــران تمــام شــود. مــا 
کــه خوشــبختانه بــا بــازی  وی ادامــه داد: لخویــا، تیــم بســیار خوبــی اســت 
گــر مراقــب نباشــیم و  خــوب بچه هــا در دوحــه ایــن تیــم را شکســت دادیــم؛ امــا ا
در بــاد بــازی رفــت مقابــل ایــن تیــم بخوابیــم، شــاید در پایــان بــازی دوم لیــگ 

ــا ســه امتیــاز را بخوریــم. قهرمانــان حســرت دو ی
بــازی  ایــن  بــرای  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
همچنــان چنــد مهــره خــود و از جمله هاشــم بیــک زاده را بــه دلیــل مصدومیــت 
بــا روح حرفه ای گــری  کــه  ایــن اســت  امــا احســاس مــن  بــه همــراه نداریــم؛ 

بچه هــا  در  کــه  خواســتی  و  اســت  شــده  ایجــاد  تیــم  بازیکنــان  بیــن  در  کــه 
داشــته  لخویــا  مقابــل  خوبــی  روز  سه شــنبه  می توانیــم  می کنــم،  مشــاهده 
ــان و  ــردم اصفه ــر م گ ــت و ا ــوب اس ــم خ ــرایط تی ــزود: ش ــیم.گل محمدی اف باش
ــازی خوبــی را  کــرد ب هــواداران حضــور پررنگــی داشــته باشــند، ســعی خواهیــم 
کــه نتیجــه یــک مســابقه  کنیــم  بــه نمایــش بگذاریــم. البتــه نبایــد فرامــوش 
ــی  ــن قول ــا م ــی داد؛ ام ــاره آن قول ــا درب ــدس زد ی ــل ح ــوان از قب ــال را نمی ت فوتب
گردانم تــا ســر حــد تــوان بجنگنــد و  کــه شــا کــه بــه همــگان می دهــم ایــن اســت 
کــه هــم  کــه بــرای شــرایطی  کننــد. بازیکنانــم می داننــد  بــرای موفقیــت تــالش 
ــه  ــره و ب کشــیده اند. از هیئــت مدی ــم، همــگان زحمــت  ــرار داری کنــون در آن ق ا
کــه همــه تــالش خــود را  کارمندانــی  گرفتــه تــا  خصــوص مدیــر عامــل باشــگاه 
ــی  ــه خوب ــم ب ــاز ه ــم ب ــدوام بتوانی ــد. امی گرفته ان کار  ــه  ــم ب ــت از تی ــرای حمای ب
کنیــم و دومیــن پیــروزی را در اصفهــان جشــن بگیریــم. وی  رو بــه جلــو حرکــت 
دربــاره شکســت ســنگین لخویــا مقابــل الریــان در لیــگ ســتارگان قطــر اظهــار 
گــول نتیجــه ایــن بــازی را نمی خوریــم. آن هــا مقابــل  داشــت: بــه هیچ وجــه 
گرفتــه  کــه ایــن فصــل در لیــگ قطــر رویایــی نتیجــه  الریانــی شکســت خورده انــد 
اســت؛ ضمــن اینکــه لخویــا بســیار خســته بــود و دو بازیکنــش را نیــز در ایــن 
گــر یــک لحظــه فکــر  بــازی بــه علــت مصدومیــت از دســت داد. بــه اعتقــاد مــن ا
ــم، اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــده ایم  ــازی داری ــای ضعیفــی ب ــا لخوی ــه ب ک کنیــم 

کــه چــوب آن را خواهیــم خــورد.

 گل محمدی: یک لحظه غفلت مقابل لخویا 
گران تمام می شود برای ما 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سه باشگاه به پرداخت بدهی های... دوشنبـــــه  10 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 105 ســـــال دوم       ݡسݒ

غواصی در غار
یــادی دارد؛ توانایــی هــای غواصــی و غــار نــوردی، کنــار آمــدن بــا  زش هاییســت کــه نیــاز بــه آمــوزش هــای ز  غواصــی در غــار، یکــی از ور
یــر ی کــه هــر کســی ندیــده و شــاید بــرای هــزاران ســال ز ی و آمــوزش هــای الزم بــرای شــرایط ســخت. دیــدن مناظــر یســک پذیــر  تــرس هــا، ر

 آب ها گیر افتاده اند می تواند تجربه منحصر به فردی باشد.



تربیت پانزده هزار قرآن آموز 
در موسسه »بنت الحسین« 

چهارمحال و بختیاری
بــا  الحســین)ع(  بنــت  قرآنــی  موسســه  عامــل  مدیــر 
اشــاره بــه تربیــت 15000 قرآن آمــوز در ایــن موسســه 
گفــت: ایــن موسســه، رتبــه اول را در بیــن 47 موسســه 
معلــم  تربیــت  سراســری  دوره  اولیــن  ح  طــر مجــری 
كــرده اســت. كریــم از آن خــود  آمــوزش عمومــی  قــرآن 
مــژگان مختــاری، مدیــر عامــل موسســه فرهنگــی قرآن 
موسســه،  ایــن  گفــت:  بنت الحســین)ع(  عتــرت  و 
كارنامــه خــود  ســابقه آمــوزش 15000 قرآن آمــوز را در 

ــت. ــرده اس ك ــت  ثب
وی برگــزاری نخســتین دوره تربیــت معلــم قــرآن كریــم 
كالس هــای تفســیر قــرآن  دوره هــای تدبــر در قــرآن، 
فــردی،  مشــاوره های  قرآنــی،  قصه   هــای  تحلیــل 
آمــوزش و مشــاوره قبــل از ازدواج، برگــزاری برنامه های 
فرهنگــی در مناســبت های مختلــف مذهبــی از جملــه 
همایــش طــب ســنتی بــا موضــوع خدایــا چــه بخــورم، 
بــا  محــرم  روزهــای  در  حســینی  سه ســاله  همایــش 
فرهنــگ  اســالمی  و  زندگــی   ســبک  ترویــج  هــدف 
موسســه  ایــن  فعالیت هــای  جملــه  از  را  عاشــورایی 

دانســت.
ــین  ــه بنت الحس ــه موسس ــه اینك ــاره ب ــا اش ــاری ب مخت
كــه اولیــن دوره سراســری  از جملــه موسســاتی اســت 
كریــم را زیــر نظــر  تربیــت معلــم آمــوزش عمومــی  قــرآن 
می كنــد،  اجــرا  خاتم االوصیا)عــج(  فرهنگــی  بنیــاد 
كــرد: دوره آمــوزش جامــع تربیــت معلــم قــرآن،  اظهــار 
بــا  كــه  اســت  قــرآن  مربیــان  بــرای  جامــع  دوره ای 
دوره هــای قبــل متفــاوت اســت و قــرآن آمــوزان ایــن 
تفســیر،  از جملــه  قرآنــی  زمینه هــای  در همــه  دوره، 
ترجمــه و مفاهیــم، صــرف و نحــو، علــوم قرآنــی و... 

كننــد. كســب مــی  مهارت هایــی را 
 وی افــزود: ایــن دوره نســبت بــه دوره هــای قرآنــی 
دیگــر در اســتان، بســیار رضایت بخــش بــوده اســت.
مدیــر عامــل موسســه بنت الحســین افــزود: هــدف مــا 
كــه بــا تربیــت مربیــان جامــع  ح، ایــن اســت  از ایــن طــر
ــه  ــردم جامع ــوم م ــرآن، عم ــوزش ق ــعه آم ــی و توس قرآن
كننــد و جامعــه قرآنــی  بتواننــد شــیوا قــرآن را تــالوت 
مــا بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در زمینــه فهــم و 

حفــظ قــرآن نزدیــك شــود.
دوره  ایــن  در  نفــر   20 مجمــوع  در  گفــت:  مختــاری 
و  گذرانده انــد  را  آموزشــی  تــرم  و 4  كرده انــد  شــركت 
گواهــی و مــدرك  پــس از موفقیــت در آزمــون نهایــی، 
پایــان دوره معتبــر بــه آن هــا داده مــی شــود. منبــع: ایكنــا

گردشگری

ح   جزییات طر
کار« کسب و  »صد هتل، صد 

از  گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  عالــی  شــورای  عضــو 
كشــور  كار« در  كســب و  ح »100 هتــل؛ 100  اجرایــی شــدن طــر
گفــت: در مرحلــه اول ایــن پــروژه را بــا ســاخت  خبــر داد و 
كشــور آغــاز می كنیم.بــای ســالمی  گفــت: در  ۳0 هتــل در 
اواخــر اردیبهشــت مــاه ســال آینــده، همایــش ســرمایه گذاری 
برگــزار می كنیــم.  را  كار   كســب و  پــروژه 100 هتــل 100  در 
هتلــداری  و  هتل ســازی  گروه هــای  همایــش،  ایــن  در 
جهــان  و  ایــران  هتل ســازی  حــوزه  در  ســرمایه گذاران  و 
گردهــم جمــع می كنیــم تــا بتوانیــم ایــن پــروژه را آغــاز  را 
كنیــم؛ بعضــی از بســته های ســرمایه گذاری ایــن هتل هــا 
بــه دو زبــان انگلیســی و فارســی آمــاده شــده اســت تــا در 
اختیــار ســرمایه گذار قــرار بگیــرد. وی یكــی از اقدامــات دیگــر 
ــروه  گ ــه  گردشــگری را افــزودن چنــد هتــل ب ایــن هلدینــگ 
گفــت: در شــهرهای تهــران  كــرد و  هتل هــای همــا اعــالم 
مشــهد، اصفهــان، شــیراز، قــم و همــدان پروژه هــای دیگری 
گــروه هتــل همــا بــا احــداث هتل هــای پنــج ســتاره  جدیــد  بــه 
اضافــه خواهــد شــد؛ همچنیــن مجــوز ســاخت هتــل همــای 
كــه ایــن  گرفتیــم و قــرار اســت  اصفهــان را بعــد از 21 ســال 
كــوه صفــه  شــهر اصفهــان ســاخته شــود.   هتــل در نزدیكــی 
گذشــته ممانعت هــای زیــادی بــرای ســاخت  در چنــد ســال 
ــئوالن و  ــتاندار، مس ــكاری اس ــا هم ــون ب كن ــا ا ــد؛ ام آن می ش
اســتانداری اصفهــان، شــهردارو شــورای شــهر مجــوز ســاخت 
موافقــت  آن  دریافــت  بــرای  نهایــت  در  و  پیگیــری  هتــل 

شــدمنبع: مهــر

 بازار قلعه محمود 
اثری تاریخی از دوران قاجار

كرمــان، اثــری تاریخــی از دوران قاجــار و  بــازار قلعــه محمــود 
كرمــان اســت.  یكــی از بازارهــای چندگانــه شــهر 

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  كل  اداره  گردشــگری  معــاون 
بــا اشــاره بــه اینكــه  كرمــان  گردشــگری اســتان  دســتی و 
اســت  قاجــار  بــه دوره  مربــوط  قلعه محمــود  بــازار  قدمــت 
گفــت: ایــن اثــر در 25 اردیبهشــت 1۳80 بــا شــماره ثبــت 
۳858، بــه عنــوان یكــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.
خمینــی  امــام  خیابــان  از  بــازار  ایــن   : افــزود  جهانشــاهی 
گنجعلی خــان در راســته  شــروع می شــود و بــه چهارســوق 
اینكــه  بیــان  بــا  وی  می شــود.  ختــم  كرمــان  بــزرگ  بــازار 
بــازار قلعه محمــود از نظــر رونــق اقتصــادی حایــز اهمیــت 
گفــت :طــول ایــن بــازار نزدیــک بــه ۶00 متــر اســت و  اســت، 
در آن حرفه هــاى لحــاف دوزى، پشــتی دوزى، قالی فروشــی 

خواروبــار فروشــی و عطــارى بــه چشــم می خــورد.

گردشگری

بــا  آتــن  و  ایــران  اســتاد باستان شناســی دانشــگاه های 
گــذاری مواریــث تاریخــی و فرهنگــی  اشــاره بــه اینكــه وا
كــرد:  ک اســت، اظهــار  بــه شــهرداری ها بســیار خطرنــا
معنــوی  و  مدنــی  مواریــث  تصمیم گیری هــا،  این گونــه 
كــرد. كشــور را در بــازار ســود و ســودا قربانــی خواهنــد  ایــن 

حــوزه  در  توســعه  ششــم  برنامــه  پیش نویــس  انتشــار 
كــه  میــراث فرهنگــی مــواردی همچــون تبصــره »۳۶« 
كــن  اما كــرده،  موظــف  را  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
تاریخــی، بــه اســتثنای نفایــس ملــِی در اختیــار خــود را 
بــه شــهرداری هایی بــا جمعیــت بیــش از 100 هــزار نفــر 
كنــد ، اعتــراض بســیاری  گــذار  بــه منظــور بهره بــرداری وا
را در  ایــن حــوزه  كنشــگران مدنــی  از صاحب نظــران و 
گفتــه می شــد قــرار اســت بــا  كــه  پــی داشــت و هرچنــد 
شــود،  حــذف  ششــم  برنامــه  از  تبصــره   ایــن  رایزنــی، 
مســعود ســلطانی فر، رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و 
ــذاری  گ ــره »وا ــه تبص ك ــرد  ك ــالم  ــی اع ــگری به تازگ گردش
بناهــای تاریخــی بــه شــهرداری ها« بــدون آنكــه تغییــر 

كنــد، محكــم ســر جــای خــود باقــی خواهــد مانــد.
بنیانگــذار  و  )باستان شــناس  مالصالحــی  حكمــت اهلل 
بــا  گفت وگــو  در  ایــران(  در  باستان شناســی  فلســفه 

خبرنــگار ایلنــا در ارتبــاط بــا ایــن بنــد از برنامــه ششــم 
بــرای  منفــی  بســیار  و  نامیمــون  اتفــاق  ایــن  گفــت: 
از  بایــد  مــوارد  ایــن  اســت؛  خســارت بار  كشــور  تاریــخ 
برنامــه ششــم توســعه حــذف شــود؛ زیــرا در غیــر ایــن 
ــازار  كشــور را در ب صــورت مواریــث مدنــی و معنــوی ایــن 
ــه  ــان اینك ــا بی ــرد. وی ب ك ــد  ــی خواه ــودا قربان ــود و س س
تصمیم گیری هــا  ک تریــن  خطرنا از  یكــی  بنــد،  ایــن 
افــزود: ایــن بنا هــا، امتــداد و بســط  در جامعــه اســت، 
وجــودی تاریــخ، فرهنــگ و میــراث مدنــی و معنــوی مــا 
كــه یک شــبه  ج هــای دوره جدیــد نیســتند  هســتند و بر
كننــد. هــر  آن هــا را بســازند و شــب دیگــر آن  را خــراب 
بافــت تاریخــی بســط وجــودی مــا، آیینــه ای از نحــوه 
كســانی  ــداوم تاریخــی ماســت و  ــا در جهــان و ت ــودن م ب
كــه می خواهنــد آن هــا را بــه دســت بخــش خصوصــی 
بســپارند، بزرگ تریــن ضربــه را بــه تاریــخ مــا می زننــد.

نیــز  دیگــر  كشــور های  در  آیــا  اینكــه  بــه  پاســخ  در  وی 
ــر، اظهــار  ــا خی گذاری هایــی صــورت می گیــرد ی چنیــن وا
كشــور ها  كــرد: برخــی افــراد بــا مقایســه ایــران بــا دیگــر 
در ایــن زمینــه، قصــد توجیــه خودشــان را دارنــد؛ بایــد 
ــودش را دارد  ــژه خ ــرایط وی ــوری، ش كش ــه هــر  ك ــم  بدانی

كشــورهایی  و چنیــن مقایســه هایی غلــط اســت؛ زیــرا در 
كــه  ماننــد انگلســتان یــا فرانســه، 2 الــی ۳ قــرن اســت 
دارنــد؛  برنامه ریــزی  فرهنگی شــان  میــراث  دربــاره 
بــه مســایل  گاه  آ بخــش خصوصــی، بخشــی  اروپــا  در 
ایــن  در  نیــز  شــهرداری ها  همچنیــن  اســت؛  فرهنگــی 
از  صیانــت  و  فرهنگــی  تشعشــع  بــزرگ  كــز  مرا كشــور ها 
كشــور  در  امــا  می شــوند؛  محســوب  فرهنگــی  مواریــث 
باستان شناســی  اســتاد  نیســت.این  این گونــه  مــا 

دانشــگاه آتــن افــزود: بخــش خصوصــی مــا نســبتی بــا 
ــز برخــوردار  گاهــی تاریخــی الزم نی ــدارد و از آ تاریخــش ن
نیســت؛ بلكــه بــه نظــر می آیــد آمــاده اســت تــا همــه ایــن 
كنــد. بخــش  مواریــث را در محــراب ســود و ســودا قربانــی 
خصوصــی مــا ماننــد بخــش خصوصــی فرهنگــی اروپــا 
نیســت؛ از جملــه آنكــه شــاهد بودیــم بخــش خصوصــی 
چــه  اصفهــان  جهان نمــای  ج  بــر ســاخت  بــرای 
كــه در جامعــه خــود  مشــكالتی را بــه وجــود آورد؛ زمانــی 
گاهــی تاریخــی وجــود نداشــته باشــد، متاســفانه چنیــن  آ
گرفته كشــور   تصمیم گیری هایــی بــرای میــراث فرهنگــی 

  می شود.
و  توانایــی  دولــت  كــه  توجیــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نــدارد،  فرهنگــی  مواریــث  همــه  از  حفاظــت  بودجــه 
كمــک  بنابرایــن بایــد در ایــن حــوزه از دیگــر بخش هــا 
بهتــر  توجیه هــا،  ایــن  جــای  بــه  گفــت:  شــود،  گرفتــه 
زیــرا  كنیــم؛  تقویــت  را  اســت ســازمان میراث فرهنگــی 
و  شــده اند  ثبــت  دل  خــون  بــا  بنا هــا  ایــن  تک تــک 
ج شــود  گــر از دســت ایــن ســازمان خــار خــدا می دانــد ا
آن هــا ســر  بــر  چــه  و  می افتــد  كســانی  چــه  دســت   بــه 

 می آید. منبع: ایلنا

پایه گذار فلسفه باستان شناسی در ایران:

ک است گذاری مواریث تاریخی به شهرداری ها، بسیار خطرنا وا

كوچــک  كارهــای  و  كســب  در  »موفقیــت  همایــش   
مدیریــت  گــروه  همــت  بــه  راهكارهــا«  و  چالش هــا 
بازرگانــی دانشــگاه یــزد در ســالن شــهید منتظرالقائم این 

شــد. برگــزار  دانشــگاه 
كــه با حضور دانشــجویان  در ایــن همایــش 
شــد برگــزار  مدیریــت  و  اقتصــاد   رشــته 

از  اســتان  نمونــه  كارآفرینــان  از  نفــر  دو 
كنــون  كار خــود تا تجربه هــای شــروع بــه 

گفتنــد. ســخن 
عضــو  مدرســی«،  »محمدمهــدی  دكتــر 
ــی در  ــت بازرگان ــروه مدیری ــی  گ ــت علم هیئ

عــالوه  دانشــگاه ها،  در  گفــت:  همایــش  ایــن  ابتــدای 
بــر یادگیــری تئــوری، بایــد بــا دعــوت از مدیــران صنایــع 
كنیــم؛  دانشــجویان را بــه عرصــه تجربــه و عمــل وارد 
كســب  كــه دانشــجویان نیــاز دارنــد بــرای راه انــدازی  چــرا 
و كاری جدیــد، راهنمایــی شــوند تــا علــم خــود را به عمل 

كننــد. تبدیــل 
كــه  ركــودی  در  می توانــد  تجربیــات  ایــن  افــزود:  وی 
كارهــای جدیــد  كســب و  ایجــاد شــده، بــرای راه انــدازی 
كارآفریــن  كریمــی«،  »رضــا  ادامــه  در  باشــد.  راهگشــا 
مدیــره  هیئــت  عضــو  و  اســتان  نمونــه 
گفــت: فــردی  یكــی از واحدهــای صنعتــی 
بینــدازد  راه  كار  و  كســب  می خواهــد  كــه 
ایــن  در  منفــی  نكتــه  هیــچ  بدانــد  بایــد 
توقــف  شكســت،  و  نــدارد  وجــود  حــوزه 
بــر  كیــد  تا بــا  وی  نمی شــود.  محســوب 
هــر  شــروع  بــرای  هدف گــذاری  مقولــه 
نیازهــای جامعــه  بــه  نســبت  اهــداف  افــزود:  اقدامــی 
علــم  بــا  بایــد  خــوب،  مدیــر  یــک  و  می شــود  تعریــف 
كنــد و تمــام رقبــای خــود را بشناســد تــا  روز پیشــرفت 
 بتوانــد در طــول دوران مدیریــت خــود عملكــردی موفــق

داشته باشد.

کوچک  کارهای  کسب و   برگزاری همایش موفقیت در 
به میزبانی دانشگاه یزد

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
ســال  چهارمیــن  در  داد:  خبــر  میمــه  و  شاهین شــهر 
كریــم  ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن  اجــرای متوالــی طــر

گرفــت. صــورت  آن  از  بی نظیــری  اســتقبال 
از  بــه نقــل  كیمیــای وطــن و  گــزارش  بــه 
امــور  و  اوقــاف  كل  عمومــی  اداره  روابــط 
ــه اســتان اصفهــان، علیرضــا رییســی  خیری
اظهــار داشــت: در ســال 94 ســهمیه ایــن 
ملــی  ح  طــر برگــزاری  بــرای  شهرســتان 
كریــم، ۶۳0 نفــر اعــالم شــد  تربیــت قــرآن 
و  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای  بــا  كــه 

كــه انجــام شــد، تعــداد 1۳۳0 نفــر در ایــن  فعالیت هایــی 
كردنــد. ح در ســامانه مربوطــه ثبــت نــام  طــر

كــرد: همچنیــن 7 مركــز فرهنگــی  وی در ادامــه تصریــح 
و قرآنــی بــه همــراه 12 مدرســه بــا مشــاركت 40 مربــی در 
ح بــا اداره اوقــاف و امــور  طــول زمــان اجــرای ایــن طــر

ــتند. ــكاری داش ــه هم خیری
شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
و  تمركــز  افــزود:  ادامــه  در  میمــه  و  شاهین شــهر 
طــرف  از  ح  طــر ایــن  اجــرای  در  كــه  ســرمایه گذاری 
قرآن آمــوزان  تربیــت  بــرای  اداره  ایــن 
تربیــت  اولویــت  بــا  شــد  گرفتــه  صــورت 
كــه  بــود  دبســتانی  پایــه  دانش آمــوزان 
امســال 1000 نفــر از دانش آمــوزان در ایــن 

داشــتند. حضــور  ح  طــر
خاطرنشــان  ادامــه  در  رییســی  علیرضــا 
ح  كــرد: توجــه ایــن اداره در اجــرای ایــن طــر
ابتدایــی  از دوران  تربیــت قرآن آمــوزان  بــر  ملــی  بــزرگ 
كــه ایــن قشــر از آینده ســازان میهــن  بــوده اســت؛ زیــرا 
قــرآن  ترویــج  بــرای  كــه  اســت  اســالمی  هســتند و الزم 
صــورت الزم  اقدام هــای  و  برنامه ریــزی  پایــه  از   كریــم 

گیرد.  

7معارف و گردشگری دو شنبـــــه  10 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 105بازار قلعه محمود، اثری تاریخی از ... ســـــال دوم       ݡسݒ

گسترده دانش آموزان شاهین شهر   حضور 
کریم  ح ملی تربیت حافظان قرآن  در طر

گهی احضار آ
 9409980364601060 ونــده:  پر شــماره   9410100354505549  : ابالغیــه  شــماره 
یــخ تنظیــم:1394/12/01 شــاکی آقــای محمــد  شــماره بایگانــی شــعبه : 941276 تار
ــا موضــوع ضــرب و جــرح عمــدی  امیــر رحیمی شــکایتی علیــه آقــای میــالد باقــری ب
عمومی شهرســتان  دادگاه هــای  چاقوتقدیــم  بــا  عمــدی  جــرح  ایــراد  و  تهدیــد  و 
شــهر  دو  کیفــری  دادگاه   119 شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت  کــه  ده  نمــو اصفهــان 
– خ شــهید  بــاال  – خ چهاربــاغ  اصفهــان )119 جزایــی ســابق( واقــع در اصفهــان 
نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان – طبقــه 2 اتــاق شــماره 
وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت  دو   119 ک   941276 بایگانــی  شــماره  بــه  و  ارجــاع   222
ل  رســیدگی آن 1395/01/31 و ســاعت 09:00 تعییــن شــده اســت . بــه علــت مجهــو
دن متهــم و بــه اســتناد مــاده 174 قانــون اییــن دادرســی کیفــری مراتــب  المــکان بــو
د  وز نامه هــای کثیــر االنتشــار محلــی طبــع و نشــر می شــو یــک نوبــت در یکــی از ر
در  و  د  شــو حاضــر  ر  مقــر وقــت  در  رســیدگی  جهــت  می گــردد  دعــوت  متهــم  از  و 
یــه ابــالغ شــده تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی  صــورت عــدم حضــور احضار
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 119 دادگاه  د/ شــماره : 34256/م  نمــو اتخــاذ خواهــد 

کیفــری 2 اصفهــان نامــداری

گهــی احضار متهم متن آ
د کیفرخواســت( )مربــوط بــه دادگاه با فرض وجو

 9309980363000944 ونــده:  پر شــماره   9410100354407521 ابالغیــه:  شــماره 
کیفــری  محاکــم   1394/12/01 تنظیــم:  یــخ  تار  931132 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
ونــده کالســه 9309980363000944 و  دو داد گســتری شهرســتان اصفهــان در پر
د  زنــد محمــو بایگانــی 931132 ک 118 ب شــکایت ســید محمــد علــی مرتضــوی فر
زنــد محســن بــه اتهــام ضــرب و جــرح عمــدی تقاضــای  علیــه عمــاد کارگــر فــرد فر
ده کــه رســیدگی بــه موضــوع بــه ایــن شــعبه ارجــاع و وقــت رســیدگی بــرای  کیفــر نمــو
ل  مورخــه 1395/02/19 ســاعت 10:30 تعییــن گردیــده اســت . بــا عنایــت بــه مجهــو
رات مــاده 344 قانــون  دن و عــدم دسترســی بــه متهــم و در اجــرای مقــر المــکان بــو
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت 
ر در دادگاه حاضــر  منتشــر تــا متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت مقــر
رات رســیدگی غیابــی  گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور، مطابــق مقــر
امــور  متصــدی  قاضــی  ســمت  و  خانوادگــی  نــام  و  نــام  آمــد.  خواهــد  عمــل  بــه 
دفتــری شــعبه 118 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )118 جزایــی ســابق( شــماره: 

34245/م الــف

دادنامه
شــماره   1394/09/03 تنظیــم:  یــخ  تار  9409976836700357 دادنامــه:  شــماره 
ونــده کالســه  ونــده: 9309986793301390 شــماره بایگانــی شــعبه : 940278 پر پر
9309986793301390 شــعبه 7 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان تصمیــم 
ویــز   زنــد پر نهایــی شــماره 9409976836700357 خواهــان : خانــم اکــرم خانــی فر
رگمهــر – خ بــی ســیم شــرقی – خ علیخانــی – بــن بســت  بــه نشــانی اصفهــان – خ بز
نشــانی  بــه  مرتضــی  زنــد  فر یزدانــی  مهــرداد  آقــای  خوانــده:   26 پ   – شــهیدان 
شهرســتان اصفهــان خ 8 بهشــت خ همدانیــان امــالک ســپاهان )مرتضــی یزدانیــان 
ل المــکان( خواســته : مطالبــه نفقــه دادگاه  بــا توجــه بــه  – بــرادر( – )فعــال مجهــو
ــر مبــادرت بــه اصــدار رای  ی ونــده ختــم رســیدگی اعــالم و بــه شــرح ز محتویــات پر

مینمایــد.
رای دادگاه

ویــز بــه طرفیــت آقــای مهــرداد  زنــد پر در خصــوص دعــوی خانــم اکــرم خانــی فر
لغایــت   1391/9/3 یــخ  تار از  معوقــه  نفقــه  خواســته  بــه  مرتضــی  زنــد  فر یزدانــی 
زنــد مشــترک بــه نــام  یــال و نفقــه فر صــدور حکــم از قــرار ماهیانــه ســه میلیــون ر
یــخ 1393/9/16 )تقدیــم دادخواســت( لغایــت صــدور حکــم  اســماء یزدانــی از تار
بــه جامــع محتویــات  توجــه  بــا  یــال  ر میلیــون  دو  ماهیانــه  قــرار  از  آینــده  نفقــه  و 
1391/9/17 دفتــر رســمی ثبت  ونوشــت ســند ازدواج شــماره 7747-  ونــده ور پر
رابطــه  احــراز  و  خواهــان  شناســنامه  ونوشــت  ر و  اصفهــان   164 شــماره  ازدواج 
ــل  ــن در مقاب وجی ــف ز ــوق و تکالی ــه حق ــم و اینک ــکاح دای ــد ن ــبب عق ــه س ــت ب وجی ز
ن بــه عهــده شــوهر می باشــد  همدیگــر بــر قــرار می باشــد و در عقــد دائــم نفقــه ز
و بــا توجــه بــه شــرح دادخواســت و اظهــارات خواهــان کــه بیــان داشــته خوانــده 
قصــد  1391/9/3کــه  یــخ  تار از  و  می کنــد  مصــرف  گــردان  وان  ر و  مخــدر  مــواد 
داشــتند بــه صــورت توافقــی جــدا شــوند آنهــا را رهــا کــرده و رفتــه اســت و بــا توجــه 
بــه اینکــه خوانــده حضــور نیافتــه و در قبــال دعــوی خواهــان دفاعــی ارائــه نکــرده 
اســت دعــوی را وارد و ثابــت دانســته و بــا نظــر موافــق قاضــی مشــاور در خصــوص 
یــال  دعــوی مطالبــه نفقــه معوقــه و مســتمر خواهــان از قــرار ماهیانــه ســه میلیــون ر
یــال و بــا  زنــد مشــترک از قــرار ماهیانــه دو میلیــون ر و نفقــه معوقــه و مســتمر فر
لحــاظ نظــر کارشــناس کــه بــه آن اعتراضــی نشــده اســت مســتندا بــه مــواد 1106 – 
1107 – 1111 قانــون مدنــی و مــواد 198- 515 - 519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
یــخ 91/9/3 لغایــت  یــال بابــت نفقــه از تار خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 41/760/000 ر
یــخ 1393/1/1 لغایــت  یــال بابــت نفقــه از تار 1392/12/29 و مبلــغ 60/200/000 ر
یــخ  زنــد مشــترک از تار یــال بابــت نفقــه فر صــدور حکــم و مبلــغ 23/133/321 ر
1393/9/16)تقدیــم دادخواســت( لغایــت صــدور حکــم بــه عنــوان اصــل خواســته 
یــال  زنــد و مبلــغ 1/000/000 ر یــال بابــت نفقــه آینــده فر و از قــرار ماهیانــه 2/000/000 ر
یخــی  ینــه کارشناســی در حــق خواهــان محکــوم می گــردد. نســبت بــه تار بابــت هز
یــال اعــالم نظــر کــرده اســت خواهــان  کــه کارشــناس بــه کمتــر از مبلــغ ســه میلیــون ر
یافــت آن را نداشــته و حکــم بــه رد دعــوی صــادر و اعــالم می گــردد.  اســتحقاق در
ینــه دادرســی معــاف  ضمناباتوجــه بــه اینکــه خواهــان بــه طــور موقــت از پرداخــت هز
ینــه دادرســی اقــدام  ل هز گردیــده اســت در صــورت اجــرای حکــم نســبت بــه وصــو
یــخ ابــالغ قابــل واخواهــی  وز از تار گــردد. ایــن رای غیابــی اســت و ظــرف بیســت ر
در  خواهــی  نظــر  تجدیــد  قابــل  وز  ر بیســت  ظــرف  آن  از  پــس  و  دادگاه  ایــن  در 
الــف  دادگاه تجدیــد  نظــر اســتان اصفهــان می باشــد./ ن شــماره:34266/ م 

ییــس شــعبه 7 دادگاه خانــواده اصفهــان علــی اســماعیلی ر

گهی حصروراثت رونوشــت آ
آقــای ســعید خویــش خــواه دارای شناســنامه شــماره 76بــه شــرح دادخواســت 
ده و  بــه کالســه 6716/94 از ایــن دادگاه در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــو
وان مرتضــی خویــش خــواه  بشناســنامه 355 در  چنیــن توضیــح داده کــه شــادر
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت  و د بــدر یــخ 1394/3/24 اقامتــگاه دائمی خــو تار
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه چهــار پســر و ســه دختــر و 2 همســر 1- ســعید خویــش 
زنــد 2- عبــاس خویــش خــواه بــه ش ش  خــواه  بــه ش ش 76 نســبت بــا متوفــی فر
زنــد 3- حمیــد رضــا خویــش خــواه  بــه ش ش 8130  383 نســبت بــا متوفــی فر
زنــد 4- محمــد رضــا خویــش خــواه  بــه ش ش 7812 نســبت  ــا متوفــی فر نســبت ب
زنــد  دابه خویــش خــواه بــه ش ش 26 نســبت بــا متوفــی فر زنــد 5- ســو بــا متوفــی فر
زنــد 7- ســعیده  6- فاطمــه خویــش خــواه بــه ش ش 1026 نســبت بــا متوفــی فر
زنــد 8- شــهناز فرهــادی بــه ش  خویــش خــواه بــه ش ش 6386 نســبت بــا متوفــی فر
یــم گهــر پــور بــه ش ش 2024 نســبت بــا  ش 12272 نســبت بــا متوفــی همســر 9- مر

را در  یفات مقدماتــی درخواســت مزبــور متوفــی همســر والغیــر اینــک بــا انجــام تشــر
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت ــه آگهــی می نمای یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتب
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه  یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تار
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. شــماره : 34183/م الــف 

ییــس شــعبه 10 شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان – رضــا عباســی ر

گهی حصروراثت رونوشــت آ
شــرح  بــه  شــماره505  شناســنامه  دارای  میاندهــی  صبــوری  فاطمــه  خانــم 
حصــر  گواهــی  خواســت  در  دادگاه  ایــن  از   6722/94 کالســه  بــه  دادخواســت 
وان مصطفــی نویــم بشناســنامه  ده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادر وراثــت نمــو
د زندگــی گفتــه ورثــه حیــن  و د بــدر یــخ 1394/11/1 اقامتــگاه دائمی خــو 25 در تار
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه شــش دختــر و یــک همســر 1- شــهال نویــم بــه 
ــبت  ــه ش ش 342 نس ــم ب زاد نوی ــهر ــد 2- ش زن ــوم فر ــا مرح ــبت ب ش ش 1334 نس
زنــد 4-  ــا مرحــوم فر ــم  بــه ش ش 226 نســبت ب زنــد 3- شــقایق نوی ــا مرحــوم فر ب
زنــد 5- الهــه نویــم  بــه ش ش  ســارا نویــم  بــه ش ش 1967 نســبت بــا مرحــوم فر
زنــد 6- زهــرا نویــم بــه ش ش 1270236903 نســبت  11399 نســبت بــا مرحــوم فر
زنــد 7- فاطمــه صبــوری  میاندهــی بــه ش ش 505 نســبت بــا مرحــوم  بــا مرحــوم فر
یــک  در  را  مزبــور یفات مقدماتــی درخواســت  انجــام تشــر بــا  اینــک  والغیر  همســر
نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی می نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
یــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه  ــزد او باشــد از تار وصیتنامــه از متوفــی ن
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. شــماره : 34179/م الــف 

ییــس شــعبه 10 شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان – رضــا عباســی ر

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980358600759  شماره درخواست : 9410460358600023 شماره پر

یــخ تنظیم: 1394/11/20  شــماره بایگانــی شــعبه : 940775 تار
یاســت محترم اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان ر

اتهــام  غالمرضــا  زنــد  فر ســلیمانی  رضــا  محمــد  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر   ، احترامــا 
وکی ویتــارا بــه شــماره  و ســوز در خیانــت در امانــت نســبت بــه یــک دســتگاه خــو
موضــوع   7 ب   940775 کالســه  ونــده  پر در   66 ایــران   53 انتظامــی 769ب 
پرســی تحــت  ایــن باز زنــد حیاتقلــی ، از طــرف  بــارده فر شــکایت علــی صالحــی 
دن محــل اقامــت ایشــان  یــه بواســطه معلــوم نبــو تعقیــب هســتند و ابــالغ احضار
ممکــن نگردیــده اســت . بدینوســیله در اجــرای مــاده 115 قانــون آییــن دادرســی 
ــا ظــرف  ــرده ابــالغ ت ــه نامب دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری مراتــب ب
پرســی دادســرای عمومــی و  یــخ انتشــار آگهــی در شــعبه 7 باز مــدت یکمــاه از تار
انقــالب مجتمــع شــماره 4 اصفهــان واقــع در خ کهنــدژ مجتمــع شــماره 4 دادســرای 
د. در صــورت عــدم  ــه اتهــام خویــش حاضــر شــو اصفهــان ، جهــت پاســخگویی ب
ــد.  ــد آم ــل خواه ــی بعم ــدام قانون ــی اق ــار آگه ــخ انتش ی ــاه از تار ــس از یکم ــور پ حض
 /34237  : شــماره  می باشــد.  اصفهــان  دادگســتری  عهــده  بــر  انتشــار  ینــه  هز
مهــدی    – اصفهــان  انقــالب  عمومــی و  دادســرای  هفتــم  شــعبه  پــرس  باز الــف  م 

اســماعیلی

گهی مزایده آ
تعالی بسمه 

ونــده کالســه 920369 لــه  اجــرای احــکام مدنــی شــعبه 5 حقوقــی اصفهــان در پر
د بــه نشــانی اصفهــان  زنــد محمــو ذری فر مجیــد مومنــی ســدهی و علیــه ســعید بــو

وشــی  وازه نــو- مغــازه پتــو فر – خ ابــن ســینا – کوچــه بیمارســتان امیــن – بازارچــه در
لــه  یــال در حــق محکــوم  ر بــه پرداخــت مبلــغ 197/678/960  ذری محکــوم  بــو
االجــرای دولتــی در حــق دولــت  بابــت حــق  یــال  ر  9/111/390 مبلــغ  پرداخــت  و 
می باشــد. نســبت بــه 2/567 حبــه از 72 حبــه پــالک ثبتــی 15190/1263  بخــش 
الــی   9 یــخ 95/1/16 ســاعت  تار 5 اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
10 صبــح در اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 5 حقوقــی اصفهــان واقــع در خیابــان 
وش ملــک  نیکبخــت – مجتمــع اجــرای احــکام حقوقــی – طبقــه چهــارم دربــاره فــر
از  مزایــده  جلســه  از  قبــل  وز  ر  5 می تواننــد  یــد  خر طالبیــن  نمایــد.  برگــزار  ذیــل 
ملــک واقــع در خیابــان جــی – خیابــان خواجــه عمیــد – کــوی بهارســتان – کوچــه 
یــز 10 در صــد قیمــت کارشناســی بــه  بهارســتان یــک – پــالک 134 بازدیــد و بــا وار
بــه همــراه  بــه شــماره 2171290210008 و  حســاب ســپرده دادگســتری اصفهــان 
برنــده  افــرادی  یــا  فــرد  و  نماینــد  شــرکت  مزایــده  جلســه  در  آن  فیــش  داشــتن  

یــن قیمــت از کارشناســی را پیشــنهاد نماینــد. تر د کــه باال مزایــده خواهنــد بــو
مشخصات ملک:

یــر زمیــن و همکــف(، بــه شــماره پــالک  ل مســکونی در دو طبقــه )ز یــک بــاب منــز
ثبتــی 15190/12637 بخــش پنــج ثبــت اصفهــان بــه مالکیــت خانــم احتــرام نویــن 
آجــر  نمــا   ، آلومینیــوم  پنجره هــا  آجــری،  بلوک،دیوارهــا  تیرچــه  ســقف های  بــا 
فلــزی،  کابینــت  بــا  اوپــن  آشــپزخانه  خــواب،  اتــاق   ، پذیرایــی  و  ، هــال  ســنگ  و 
ق و گاز، کــف موزائیــک ، حیــاط ســازی،  د آب ، فاضــالب ، بــر انشــعابات موجــو
 ، گچبــری  و  پرداختــی  گــچ  داخلــی  ســطوح   ، فلــزی  خارجــی  و  چوبــی  داخلــی 
د 26 ســال  سیســتم گرمایــش بخــاری گاز و ســرمایش کولــر آبــی بــا قدمــت حــدو
بــع اعیانــی ، ســند  د 180 متــر مر بــع وبــه مقــدار حــدو د 200 متــر مر بــه مقــدار حــدو
توجــه  بــا  لــذا  نگردیــد.  ارائــه  خواهــان  توســط  محــل  بــا  تطبیــق  جهــت  مالکیــت 
کاربــری  د،  موجــو انتشــعابات   ، قضیــه  در  موثــر  عوامــل  موقعیــت،  قدمــت،  بــه 
ملــک  ایــن  ششــدانگ  زش  ار غیــره  و  جوانــب  کلیــه  فــوق،  شــرایط  مســکونی، 
میلیــون  هشــتاد  و  پانصــد  د  حــدو مبلــغ  یــال  ر  5/800/000/000 د  حــدو مبلــغ  بــه 
بــرآورد  یــال  ر  206/790/350 مذکــور  پــالک  از  حبــه   2/567 زش  ار و   تومــان 

می گردد. 
شــماره: 34235/م الف اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  201به  شماره  شناسنامه  دارای  کوپائی  رضا  محمد  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   6697/94 کالسه  به 
یخ  تار در   116 بشناسنامه  کوپائی  غالمرضا  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1394/10/19 اقامتگاه دائمی خو
 -2 همسر  متوفی  با  نسبت   201 ش  ش  به  غزلی  محبوبه   -1 به  است  منحصر 
معصومه محمد ی زفره به ش ش 59 نسبت با متوفی مادر  3- لیال کوپا ئی  به ش 
زند 4- ملیحه کوپائی به ش ش 431 نسبت  ش 1272432149 نسبت با متوفی فر
زند 6- منیره  زند 5- مرضیه کوپائی  به ش ش 608 نسبت با متوفی فر با متوفی فر
زند 7- محمد رضا کوپائی به ش ش  کوپائی به ش ش 1438 نسبت با متوفی فر
یفات مقدماتی درخواست  زند والغیر اینک با انجام تشر 8315 نسبت با متوفی فر
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی  مزبور
آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  دارد 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
اصفهان  استان  اختالف  حل  شورای   10 شعبه  ییس  ر الف  34190/م   : شماره   

– رضا عباسی



 اقدامات درمانی 
کودک به هنگام مسمومیت 

سم شناســی  متخصــص  فلوشــیپ  فرنقــی  دکتــر 
بــه  اشــاره  بــا  اطفــال،  مســمومیت های  و  بالینــی 
گفــت:  کــودک از خانــواده آمــوزش می بینــد،  اینکــه 
کــودک مــوادی  بهتــر اســت خانواده هــا دور از چشــم 
کــودک صدمــه وارد  کــه می داننــد ممکــن اســت بــه 
کنــد، ماننــد مــواد شــوینده، مــواد شــیمیایی، قلیــا 
از  دور  را  مایــع  داروهــای  و  متــادون  حتــی  و  تینــر 
کــه قفــل دارد  کابینتــی  کــودک و در داخــل  دســترس 
کــه  کنجــکاوی  کــودک بــه دلیــل  کــه  قــرار دهنــد؛ چــرا 

دارد، ممکــن اســت آن هــا را بخــورد.
عــدم نگهــداری بســیاری از داروهــا در یخچــال و در 
کــه در آن هــا بــه راحتــی بــاز نمی شــود  شیشــه هایی 
موثــری  نقــش  مســمومیت ها  بــروز  در  می توانــد 
داشــته باشــد. همچنیــن عــدم نگهــداری داروهایــی 
شــده  فاســد  و  گذشــته  آن هــا  مصــرف  تاریــخ  کــه 
اســت، می توانــد راهــکاری موثــر در جلوگیــری از بــروز 

باشــد. مســمومیت 
کــودک در زمــان مســمومیت و وادار  دادن شــیر بــه 
کــه  کار غلــط و اشــتباهی اســت  کــردن او بــه اســتفراغ، 
بیشــتر خانواده هــا انجــام می دهنــد؛ بــدون اینکــه 
کــه اســتفراغ  بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند 
کــودک برســد و  ــه  باعــث می شــود آســیب شــدیدی ب

کنــد. ــر  شــرایط را بدت
کــه  بگوینــد  کــودک  بــه  ابتــدا  از  بایــد  خانواده هــا 
تــا  اســت  متفــاوت  تنقــات  و  شــکات  بــا  قــرص 
کننــد  دقــت  بایــد  آن هــا  نخــورد.  را  آن  اشــتباهی 
مثــل  ک  خطرنــا کارهــای  کــودک  مقابــل  در  کــه 
خــوردن  حتــی  و  خودکشــی  بــه  اقــدام  مشــاجره، 
خانــواده  از  راحتــی  بــه  کــودک  زیــرا  نکننــد؛  دارو 
کار را یــاد می گیــرد و بــه طــور قطــع آن را انجــام  ایــن 

 می دهد.
ــروز  ــا ب ــه خانواده هــا توصیــه می شــود در مواجهــه ب ب
ــورت  ــا ص ــید حتم ــوزاننده و اس ــواد س ــا م ــمویت ب مس
گــر  ا و  دهنــد  شست وشــو  زیــاد  مایــع  بــا  را  کــودک 
ــودک  ک ــت  ــیدکربن اس کس گاز منوا ــه  ــوده ب ــط آل محی
کــودک  گــر  ا همچنیــن  کننــد.  ج  خــار جــا  آن  از  را 
کمــک  اورژانــس  از  وقــت  ع  اســر در  اســت  بدحــال 
را  کــودک  هــم  عــادی  شــرایط  در  حتــی  و  بگیرنــد 
کــز درمانــی منتقــل  بــه مرا  بــرای درمــان و معاینــه 

کنند.

سالمت

ترمز خشم خود را بکشید
کنتــرل خشــم و عصبانیــت از مهارت هــای فردیســت 

کارهــا خواهــد شــد. کــه باعــث موفقیــت در 
داشــت:  اظهــار  تربیتــی  روانشــناس  وکیلــی،  شــیوا   
وجــود  زیــادی  راه هــای  عصبانیــت  کنتــرل  بــرای 
بــروز  از  قبــل  بــه  آن هــا  از  بعضــی  کــه  داشــته 
عصبانیــت و بعضــی دیگــر بــه بعــد از آن مربــوط شــده 
کــه معمــوال ناشــی از اســترس و اضطــراب اســت. وی 
ــوء  ــی از س ــم ناش ــروز خش ــات، ب ــتر اوق ــزود: در بیش اف
کــه میــان افــراد وجــود  تفاهمــات حــل نشــده ای بــوده 
شــخص  آن  بــا  صحبــت  مواقــع  ایــن  در  داشــته؛ 
مناســبی  حــل  راه  می توانــد  مشــکات،  بیــان  و 
گفــت:  بــرای رفــع خشــم و ناراحتــی باشــد. وکیلــی 
ــخصی  ــه از ش ک ــه  گرفت ــرار  ــی ق ــه در موقعیت ک ــی  زمان
کــه از آن  عصبانــی بودیــد، بهتریــن راه ایــن اســت 
کــه بــا  محــل دور شــوید و بــه خــود فرصــت دهیــد   
ــل  ــل راه ح ــرف مقاب ــاره ط ــری درب ــر و تصمیم گی تفک
کنیــد. ایــن روانشــناس تربیتــی در  مناســبی را پیــدا 
کــرد: نوشــیدن یــک لیــوان آب  پایــان خاطرنشــان 
کشــیدن یــک نفــس عمیــق و  ســرد، شســتن صــورت، 
تفکــر بــه موضوعــی غیــر از مشــکل پیــش آمــده، تاثیــر 
ســعی  همچنیــن  دارد؛  خشــم  کاهــش  در  بســزایی 
ــود  ــتباهات خ ــید و اش ــادق باش ــان ص ــا خودت ــد ب کنی

بپذیریــد. را 

 روشی ساده 
کردن رنگ مو برای پاک 

اســید ســیتریک موجــود در لیمــو، عامــل ســفیدکننده 
کــه از رنــگ موهایشــان  می باشــد. خانم هــای محتــرم 
ــا انجــام  ناراضــی هســتند، ناراحــت و نگــران نباشــید؛ ب
ک کنیــد و رنگ  مراحلــی می توانیــد رنــگ موهایتــان را پــا
مــوی جدیــد بــرروی موهایتــان بگذاریــد. بــه صــورت 
کلــی  عــادی بــا 15 تــا 20 بــار شســتن رنــگ موهایتــان بــه 
ــریع  کمی س ــد  ــن رون ــد ای ــر می خواهی گ ــود و ا ک می ش ــا پ
کنید.  شــود، از آب داغ برای شســتن موهایتان اســتفاده 
گــرم روغن نارگیــل و آب  موهــای تمیزتــان را بــه مخلــوط 
داغ آغشــته نماییــد و بــه آرامی موهایتــان را ماســاژ دهیــد 
و موهایتــان را بــه مــدت یــک ســاعت بپوشــانید و ســپس 
کنیــد. بــا ایــن  بــا آب داغ و بعــد از آن بــا آب ســرد آبکشــی 
ــد  ــر شســت و شــو، می توانی کمت ــا تعــداد دفعــات  روش ب
کنید.اســید ســیتریک موجــود  ک  ــا رنــگ موهایتــان را پ
پــس پوســت  لیمــو، عامــل ســفیدکننده می باشــد؛  در 
ســرتان و موهایتــان را بــا آب لیمــو ماســاژ دهیــد؛ پــس 
گذشــت نیــم ســاعت موهایتــان را بــا آب داغ بشــویید  از 
کننــده موهایتــان را  ــرم  ــا اســتفاده از یــک ن ــان ب  و در پای

بشویید.

خواندنی 

تصادف خونین اتوبوس و تریلر 
در اصفهان

جمعیــت  نجــات  و  امــداد  ســازمان  قائم مقــام 
ع حادثــه برخــورد اتوبــوس  ــا اعــام وقــو هال احمــر ب
بــا تریلــر در آزادراه بــادرود – نطنــز اصفهــان، اظهــار 
کــز  بــه مرا و  تــن مصــدوم  ایــن حادثــه 17  کــرد: در 

شــدند. منتقــل  درمانــی 
اشــاره  بــا  ســلیمی   مرتضــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دســتگاه  یــک  دیــروز    5:45 ســاعت  در  اینکــه  بــه 
کیلومتــر 12 آزادراه بادرود – نطنز  اتوبــوس بــا تریلــر در 
گفــت: در ایــن  کــرد،  )نرســیده بــه پــل جــزن( برخــورد 
کــه 7 تــن از آن هــا از  حادثــه، 17تــن مصــدوم شــدند 
کــز درمانــی منتقــل شــدند. ســوی هال احمــر بــه مرا
ارتباطــات  روابــط  عمومــی  و  کل  اداره   اعــام  بنابــر 
بــه  اشــاره  بــا  وی  هال احمــر،  جمعیــت  مردمــی  
از  تــن  شــش  بــرای  رهاســازی  عملیــات  انجــام 
کــرد: در ایــن حادثــه، پنــج  حادثه دیــدگان، عنــوان 
تیــم عملیاتــی شــامل 14 امدادگــر و نجاتگــر خدمــات 

دادنــد. ارایــه  هموطنــان  بــه  را  الزم 

 100 ضربه شالق 
کارگردان معروف در انتظار 

ایــن پرونــده اوایــل امســال و بــا شــکایت دختــر 19ســاله ای 
کیفــری یــک اســتان تهــران بــه جریــان افتــاد.  در دادگاه 
کارگــردان معــروف بــه بهانــه بــازی  کــه  کی مدعــی بــود  شــا
ــس از  ــب داده و پ ــینمایی، او را فری ــم س ــک فیل ــردن در ی ک
انتقــال بــه آپارتمانــی در شــمال  غرب تهــران و خورانــدن 
مشــروبات الکلــی، وی را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده اســت.
می  گویــد:  دارد،  نــام  »عاطفــه«  کــه  جــوان  دختــر  ایــن   
کــه پــس از قبــول شــدن در دانشــگاه، راهــی  »ســال 93بــود 
تهــران شــدم. مــن از بچگــی عاشــق بازیگــری بــودم و دلــم 
می خواســت وارد ســینما شــوم. مــادرم همیشــه می گفــت 
گــر پایــم را اشــتباه  کــه بایــد خیلــی مراقــب باشــم. چــون ا
ــن  ــا م ــوم؛ ام ــیده ش کش ــاق  ــه بات ــت ب ــن اس ــذارم، ممک بگ
کــه بازیگــر شــوم؛ بــرای  بــا همــه وجــود دوســت داشــتم 
همیــن بــا مشــورت خانــواده  ام، وقتــی بــه تهــران آمــدم، در 
کــردم  یــک کاس بازیگــری معــروف و معتبــر هــم ثبــت نــام 
و فعالیتــم شــروع شــد.« عاطفــه در خوابــگاه دانشــجویی 
کــه روزی پایــش بــه ســینما  زندگــی می کــرد و آرزو داشــت 
بــاز شــود؛ بــرای همیــن تــاش می کــرد تــا بتوانــد بــه آرزویــش 
کارگــردان معروفــی کــه   برســد. در یکــی از همــان روزهــا بــود 
به دنبــال  او  شــد.  آن هــا  بازیگــری  کاس  وارد  ســرزده 
بازیگــری بــا چهــره ای معصــوم می گشــت تــا از او در فیلــم 
کــه  کارگــردان، مــرا  کنــد.» آن روز آقــای  جدیــدش اســتفاده 
کســی نمی توانــد ایــن نقــش را  کــه بهتــر از مــن  گفــت  دیــد، 
ــازی در یــک فیلــم  ــرای ب کــه ب ــاورم نمی شــد  کنــد. ب ــازی  ب
ســینمایی انتخــاب شــده بــودم. او مــرا بــه دفاتــر مختلفــی 
کــه مــرا  کــه در تهــران داشــت، می بــرد و مــدام می گفــت 
کــرد.« از آن بــه بعــد  تبدیــل بــه یــک سوپراســتار خواهــد 
کــه عاطفــه هــر بــار در رویاهایــش خــودش را روی فرش  بــود 

قرمــز می دیــد و در حــال امضــا دادن بــه طرفدارانــش.
وعده هــای آقــای کارگــردان چنــان برایــش دلنشــین بــود که 
بــا همــه تــوان بــرای بهتریــن بــازی در فیلــم جدیــد او تــاش 
می کــرد. » در ایــن مــدت، بــا بازیگــران معــروف زیــادی هــم 
کــه شــاید در خــواب هــم نمی دیــدم  کــردم. کســانی  ماقــات 
کنارشــان باشــم. فیلمبــرداری فیلــم جدیــد شــروع شــده بــود 
و مــا مــدام در حــال فیلمبــرداری بودیــم. در ایــن مــدت 
کــه جــای پــدرم بــود، اعتمــاد  کارگــردان  چنــان بــه آقــای 
کــه هرگــز تصــور نمی کــردم روزی از او ضربــه  کــرده بــودم 

ببینــم.«
 قرار شوم

در آخریــن روزهــای خردادمــاه بــود که موبایــل عاطفه زنگ 
کارگــردان پشــت خــط بــود و از او خواســت  خــورد. آقــای 
شــمال  غرب  در  آدرســی  بــه  پــان  یــک  برداشــت  بــرای 
ــه  ــل خان ــد. داخ ــا ش ــی آنج ــوان راه ــر ج ــرود. دخت ــران ب ته
ــردان، دســتیار او هــم حضــور داشــت.  کارگ ــای  ــر از آق به غی
کــه عاطفــه  کمی بعــد حادثــه ای  فیلمبــرداری شــروع شــد و 

تصــورش را هــم نمی کــرد، اتفــاق افتــاد.
ــتر  ــت دلس گف کارگــردان یــک لیــوان بــه مــن داد و  » آقــای 
کمــی  از  اســت. می گفــت بــرای رفــع خســتگی خــوب اســت. 
ــا او  ــردم مــزه تنــدی دارد؛ ام ک ــه خــوردم، احســاس  ک آن را 
کــه دلســترش خارجی اســت؛ چــون او اصــا نمی تواند  گفــت 
را یک نفــس ســر  بایــد آن  و  کنــد  ایرانــی مصــرف  دلســتر 
دچــار  آن  از  بعــد  و  کــردم  را  کار  ایــن  هــم  مــن  بکشــم. 
ســرگیجه شــدم. دیگــر نفهمیــدم چــه اتفاقی افتاد و دســتیار 
ج شــد و وقتــی به خــودم  کارگــردان چــه زمانــی از خانــه خــار

ــود. مــن قربانــی او شــده بــودم.« کــه دیــر شــده ب آمــدم 
 شکایت

کیفــری یــک اســتان  بــا شــکایت دختــر جــوان در دادگاه 
تهــران، رســیدگی بــه ایــن پرونــده شــروع شــد. هر چنــد آقای 
کارگــردان در ابتــدا منکــر آشــنایی بــا عاطفــه شــد و بعــد هــم 
ــج  ــا نتای ــت، ام ــته اس ــا او نداش ــه ای ب ــچ رابط ــه هی ک ــت  گف
کــه او  پزشــکی قانونــی و آزمایــش دی ان ای نشــان مــی داد 

می گویــد. دروغ 
در  و  کشــید  طــول  چند مــاه  پرونــده،  ایــن  بــه  رســیدگی 
کیفــری یــک اســتان  نهایــت رییــس شــعبه ششــم دادگاه 
تهــران بــا توجــه بــه شــواهد موجــود در پرونــده، متهــم را بــه 
اتهــام زنــا بــه 100ضربــه شــاق و به دلیــل فریــب دختــری کــه 
شــور و اشــتیاق بازیگــر و سوپراســتار شــدن را در ســر داشــت 
بــه 2ســال محرومیــت از هرگونــه فعالیــت هنــری اعــم از 

کــرد. ــر محکــوم  ســینما، تلویزیــون و تئات
کــه او  ایــن حکــم، امــا بــا اعتــراض عاطفــه روبــه رو شــد؛ چــرا 
معتقــد اســت در ایــن ماجــرا همه  چیــزش را از دســت داده 
کــه بــه  اســت. او می گوید:»پــدرم دیگــر اجــازه نمی دهــد 
خانــه برگــردم. آبرویــم در دانشــگاه و حتــی در محله مــان 
به خودکشــی  تصمیــم  چندین بــار  حتــی  و  اســت  رفتــه 
کــه بــه مــن  گرفتــم. آیــا ایــن حکــم می توانــد آســیب هایی را 

ــد؟« کن ــران  ــیده، جب رس

حوادث

کنید   مثبت فکر 
کــه شــده، افــکار  کنیــد حتــی بــرای چنــد ثانیــه هــم  ســعی 
مثبــت و شــاد در ذهنتــان پــرورش دهیــد. حتــی بــرای چنــد 
کنــار بگذاریــد. چشــم هایتان  کاری را  لحظــه دغدغه هــای 

را ببندیــد و بــه آینــده ای مثبــت و شــاد بیندیشــید.
  ماساژ دست را فراموش نکنید

کار  ایــن  بــه ماســاژ برویــد، می توانیــد  گــر وقــت نداریــد  ا
کانونــی  را خودتــان انجــام دهیــد. بــا ماســاژ دادن نقــاط 
دور  خــود  بــدن  از  را  اســترس  و  تنــش  دســت می توانیــد 
فشــار  را  شســت  انگشــتان  زیــر  ابتــدا  کافیســت  کنیــد. 
کناره هــای هــر یــک از انگشــتان را بــا کمــک  دهیــد. ســپس 
انگشــت نشــانه و انگشــت شســت دســت دیگرتــان از نــوک 
تــا بنــد انگشــتان فشــار دهیــد. همیــن حرکــت را می توانیــد 

کــف و پشــت دســتتان انجــام دهیــد. بــرای 
  شکالت بخورید

را  شــما  خــوی  و  خلــق  شــکات،  خــوردن  می دانیــد  آیــا 
بهبــود می بخشــد؟ شــکات خــوردن، همچنیــن باعــث 

می شــود. متابولیســم  تقویــت  و  شــما  اعصــاب  آرامــش 
کنید   به ستاره ها نگاه 

ــر ممکــن اســت  گ ــا ا ــد، بنشــینید ی ــر اســت بیــرون بروی بهت
بــه پشــت دراز بکشــید و بــه ســتاره ها خیــره شــوید؛ بــه بــاال 
کاهــش فشــار خــون، تحریــک مغــز و  کــردن، باعــث  نــگاه 

ــش شــما می شــود. ــت آرام ــس و در نهای تنف
  خنده را فراموش نکنید

مهــم نیســت کــه چقدر پرمشــغله هســتید؛ خندیــدن باعث 
کورتیــزول و فعــال شــدن اندورفیــن  کاهــش فشــار خــون و 
بهبــود  را  شــما  خــوی  و  خلــق  نهایــت  در  کــه  می شــود 

می دهــد و بــه شــما آرامــش می بخشــد.
کمی عسل هم الزم است   

کاهــش  را  اســترس خــود  بــا خــوردن عســل،  می توانیــد 
آنتی بیوتیــک  و  کننــده  مرطــوب  نه تنهــا  عســل  دهیــد. 
ــد اضطــراب و افســردگی را از  طبیعــی اســت، بلکــه می توان

ــرد. ــن بب بی

رسیدن به آرامش در 10 دقیقه!
تصمیــم  می گذشــت.  جنگلــی  از  کاه فروشــی  روزی 
را  کاه هــا  کنــد.  اســتراحت  زیــر درخــت، مدتــی  گرفــت 
ــدار شــد، متوجــه شــد  ــد. وقتــی بی گذاشــت و خوابی ــار  کن
کــرد. تعــدادی  کاه هــا نیســت. بــاالی ســرش را نــگاه  کــه 

کاه هــا را برداشــته اند. کــه  میمــون را دیــد 
کاه هــا را پــس بگیــرد؛ در حــال فکــر  کــه چگونــه  کــرد  فکــر 
کار را  کــه میمون هــا همیــن  کــردن ســرش را خارانــد و دیــد 
کــه میمون هــا  کاه را از ســرش برداشــت و دیــد  کردنــد. او 
کاه خــود را  کــه  کردنــد. بــه فکــرش رســید  هــم از او تقلیــد 
کــرد و دیــد میمون هــا  کار را  کنــد. ایــن  روی زمیــن پــرت 
کردنــد. او همــه  کاه هــا را بــه طــرف زمیــن پــرت  هــم 

کــرد و روانــه شــهر شــد. کاه هــا را جمــع 
کاه فــروش شــد. پدربــزرگ  ســال های بعــد نــوه او هــم 
کیــد  تا و  کــرد  تعریــف  نــوه اش  بــرای  را  داســتان  ایــن 
گــر چنیــن وضعــی برایــش پیــش آمــد، چگونــه  کــه ا کــرد 
گذشــت در  کــه او از همــان جنــگل  کنــد. یــك روز  برخــورد 
کــرد و همــان قضیــه برایــش اتفاق  زیــر درختــی اســتراحت 
کــرد. میمون هــا هــم  افتــاد. او شــروع بــه خارانــدن ســرش 
کاهــش را برداشــت، میمون هــا  ــد. او  کردن کار را  همــان 
کاهــش را بــر روی زمیــن  کردنــد. نهایتــا  کار را  هــم ایــن 
یکــی  نکردنــد.  را  کار  ایــن  میمون هــا  ولــی  انداخــت، 
ســرش  از  را  کاه  و  آمــد  پاییــن  درخــت  از  میمون هــا  از 
گفــت: »فکــر  گوشــی محکمــی بــه او زد و  برداشــت و در 

ــزرگ داری.« ــدر ب ــو پ کنــی فقــط ت مــی 
ح حکایت شر

کــه دیگــران پیــش مــی رونــد مــا در فکــر حفــظ  گــر زمانــی  ا
وضــع موجــود خودمــان باشــیم، در واقــع عقــب رفته ایــم. 

بخواهیــم یــا نخواهیــم رقابــت، ســکون نــدارد.

کاله فروش و میمون ها

وضعیت آب و هوا
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آن  زیبایــی  حفــظ  از  اطمینــان  و  فــرش  از  مراقبــت  بــرای 
کنیــد. در اینجــا  ــی را رعایــت  ــد نکات ــی بای ــی طوالن ــرای زمان ب
 کارهایــی گفتــه شــده اســت کــه دربــاره  فــرش خود نبایــد انجام

 دهید.

 محکم روی فرش نکشید
کــه روی فــرش لــک شــد بــا خشــونت روی آن نکشــید؛  زمانــی 

گره هــای فــرش می شــود. زیــرا باعــث بــاز شــدن 
بــا  می خواهیــد  اســت،  شــده  لــک  فــرش  روی  کــه  زمانــی 
کار  خشــونت تمــام روی آن بکشــید؛ امــا بایــد بگویــم ایــن 
کــرد و در حقیقــت فقــط بــه فرشــتان  کمکــی بــه شــما نخواهــد 
آســیب می رســاند. فرش از پارچه هایی ســاخته شــده اســت که 
بــه هــم تاب خورده انــد تــا مقاومــت آن زیــاد شــود. ســپس ایــن 
کشــیدن  تاب هــا بــا حــرارت در هــم قفــل  شــده اند. بــا محکــم 
و  بازشــده  قفل هــا  ایــن  می شــوید  باعــث  شــما  فــرش  روی 
کار  کــه در هــم تابیــده شــده اند، جــدا شــوند. ایــن  پارچه هایــی 
کــرک مانند ایجاد  باعــث می شــود در ظاهــر فرش شــما تکه ای 

 شود.

کــه بــرای فــرش نیســتند، اســتفاده  ک کننده هایــی   از پا
نکنید

لکه هــای  کــردن  تمیــز  بــرای  ظرفشــویی  مایــع  از  گــر  ا
فقــط  کنیــد؛  رقیــق  کامــا  را  آن  کردیــد،  اســتفاده  فــرش 
فــرش  مخصــوص  کــه  کنیــد  اســتفاده  را  ک کننده هایــی  پا
مایــع  از  گاهــی  می توانیــد  اســتثنائا  امــا  شــده اند؛  طراحــی 
فــرش  از روی  را  لکــه ای  تــا  کنیــد  اســتفاده  نیــز  ظرفشــویی 

باشــد. رقیــق  کامــا  شــما  مایــع  بایــد  امــا  ک کنیــد؛  پا
کفش نپوشید  روی فرش، 

ســاده ترین و موثرتریــن راه  هــای مراقبــت از فــرش راه نرفتــن 
کفش هایتــان  کفــش روی فــرش اســت. همــان جلــوی در  ــا  ب
را دربیاوریــد. ایــن از ســاده ترین و موثرتریــن راه هایــی اســت 
ــا  کار نه تنه ــن  ــا ای ــد. ب کنی ــت  ــتان مراقب ــد از فرش ــه می توانی ک

ک روی فــرش شــما نمی آیــد، بلکــه مانــع رســیدن  آلودگــی و خــا
ــده  مــواد شــیمیایی روی فــرش خــود می شــوید. باقی مان

 مبلمان را روی آن نکشید
کشــیدن مبلمــان و میزهــا روی فــرش، یکــی از راه هــای آســیب 

رســاندن بــه فــرش و مــوج دار شــدن آن اســت.
کشــیدن مبلمــان و میزهــا روی فــرش ســاده ترین راه بــرای 
جابه جایــی وســایل ســنگین از یــک نقطــه  خانــه بــه نقطــه  
کار از آســان ترین راه هــای آســیب بــه  دیگــر اســت؛ امــا ایــن 

فــرش و مــوج دار شــدن آن نیــز هســت. 
همیشــه بــرای جابه جایــی وســایل از روی فــرش، آن هــا را 
گــر وســیله ای خیلــی ســنگین داریــد می توانیــد  کنیــد. ا بلنــد 
کمــک  ال  ســه  تختــه  از  فــرش  روی  آن  جابه جایــی  بــرای 

بگیریــد.

که به فرش شما  کارهایی 
 آسیب  می زنند
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 ابری

دختــران معمــوال زندگــی را بــا 
می کننــد؛  آغــاز  زیــاد  انــرژی 
می آینــد،  حــرف  بــه  زود 
اول  گرد  شــا و  اجتماعــی 
هســتند؛ امــا زمانی میــان دوره 
متوســطه   و  دبســتانی   پیــش 
از  کننــده ای  گیــج  ترکیــب 
جدیــد   اجتماعــی  فشــارهای 

کاس و نشــانه های ترکیبــی از  انتظــارات بیشــتر در 
جامعــه )همــه تاشــتو بکــن، همــه توجه رو بــه خودت 
جلــب نکــن، هرچــی بخــوای میتونــی، زیبــا بــودن 
اولیــن اولویــت توئــه و ماننــد این هــا( می توانــد باعــث 
کادمیــک عقــب بیفتنــد یــا  شــود دختــران از لحــاظ آ

شوقشــان را از دســت بدهنــد.
کند کنید ابراز وجود  ۱- او را تشویق 

بــه دخترتــان یــاد دهیــد تــا نیازهایــش را بــه بزرگ ترهــا 
کنــد و بــا همســاالنش، فضــای شــخصی خــود  ابــراز 
ــد حــرف زد ــا او ب ــر بچــه دیگــری ب گ  را داشــته باشــد. ا

تشــویقش کنیــد بگویــد: شــیوه حــرف زدنــت را دوســت 
ندارم.

۲- بــرای تعریــف و تمجیــد از دخترتــان، خــاص 
باشــید

ــت  ــوش اس ــدر باه ــد چق ــان می گویی ــه دخترت ــی ب وقت
کار  بــه  گسســته  مثال هــای  بیشــتر  خیلــی  یعنــی 
بزنیــد حــرف  بایــد  نیســت.  کافــی  ایــن  و   می بریــد 

مثــا بــه او بگوییــد: حافظــه خیلــی خوبــی داری یــا: 
کار بی نظیــری. هــی دختــر ، تــو در ایــن 

گار باشد ۳- تحسین شما باید با واقعیت ساز
ــه نابغــه موســیقی  ک ــد  کاس ســوم می دان یــک بچــه 
گــر  نیســت یــا بهتریــن هنرمنــد زمیــن نیســت؛ امــا ا
کنیــد  پیشــرفتش را از ماهــی بــه مــاه بعــد تحســین 

احتــرام  قابــل  خیلــی  برایــش 
اســت.

چــرا  بدانــد  کنیــد  کاری   -۴
می مانــد تنهــا  مواقــع  بعضــی 
بــرای دخترتــان توضیــح دهیــد 
تولــد  جشــن  هــر  بــه  گــر  ا کــه 
دعــوت نیســت یــا بــرای هــر بــازی 
معنــی  بــه  شــود،  داخــل  نبایــد 
کــه توهینــی بــه او شــده اســت. توضیــح  ایــن نیســت 
کــه وقتــی بچــه دیگــر می گویــد تــو نمی تونــی  دهیــد 
دوســت مــن باشــی، بیشــتر مربــوط بــه اخــاق آن بچــه 

اســت تــا مربــوط بــه دختــر شــما.
کنید ۵- او را تشویق به رقابت 

بــرای تکالیــف و کارهایــش ســریعا بــه او کمــک نکنید؛ 
کمــک خواســت از او بخواهیــد چنــد بــار، چنــد  گــر  ا

ــد. کن ــاش  ــودش ت ــه اول را خ دقیق
 6- تقویت اعتماد به نفس

کتاب هایــی  ــرای تقویــت اعتمادبه نفــس دختــران،  ب
دارای شــخصیت های زن قــوی، برایشــان بخوانیــد.

کند گر می خواهد ورزش  کنید تا ا   7- تشویقش 
گزینه هــای ورزشــی بیشــتری از قبــل دارنــد.  دختــران 
گــر دوســت دارد ژیمناســتیک یــا فوتبــال بــازی کند به  ا
او شــانس دهیــد تــا وارد بــازی شــود و بدانــد بــرای چــه 
کــدام  کــه  بــازی تواناســت؛ برایــش تصمیــم نگیریــد 

ورزش مناســب اوســت؛ خــودش ایــن را می فهمــد.
8- درباره نقاط قوت و ضعفش فرضیه نسازید

کــه بچــه شــما دختــر اســت، بدین معنی نیســت  چــون 
کاســتی ها و نقص هــا دســت و پنجــه نــرم  کــه بایــد بــا 
ــه ســختی طــی  ــد آزمون هــای خوانــدن را ب ــا بای کنــد ی
کــه نخواهــد بــرود  کنــد؛ بــه عــاوه بدیــن معنــا نیســت 

کــودکان تــاش نکنــد.  ماهیگیــری یــا بــرای لیــگ 

راهکارهایی برای بار آوردن دختری با اعتمادبه نفس

پذیرایی شــاه طهماســب از همایون، پادشــاه هند - نقاشی دیواری چهلستون اصفهان

ـــمـــاره 105 ســـــال دوم                ݡسݒ

عقاب
گونــه از پرنده هــای شــکاری، عقــاب نامیــده  حــدود ۶0 
قــرار  عقابیــان  خانــواده  از  ســرده   11 در  کــه  می شــوند 
آفریقــا  می گیرنــد و بیشــتر آن هــا هــم بومــی  اوراســیا و 
هســتند. معیــار دقیقــی بــرای تمایــز عقاب هــا از دیگــر 
کرکس هــا ُســنُقرها،  یعنــی  عقابیــان  تیــره   پرنــدگان 

کلــی  کورکورهــا، وجــود نــدارد؛ امــا بــه طــور  قوش هــا و 
عقاب هــا از بقیــه پرنــدگان شــکاری -بــه جــز بعضــی از 
ــر  ــی بزرگ ت ــد و از پاهای ــری دارن ــه بزرگ ت ــا- جث کرکس ه
و نیرومندتــر، منقارهایــی بــزرگ و خمیــده و بال هایــی 
تک همســرند  عقاب هــا  هســتند.  بهره منــد  پهن تــر 
و جفــت خــود را بــرای زندگــی تــا پایــان عمــر انتخــاب 
ترکه هــای  و  شــاخه ها  بــا  را  خــود  آشــیانه  و  می کننــد 
ــر روی درخت هــای بلنــد  چــوب در یــک نقطــه مرتفــع ب
یــا صخره هــا در داخــل قلمــرو تغذیــه ای خــود می ســازند 
و هــر ســال نیــز از همــان آشــیانه ســال قبــل اســتفاده 
می کننــد؛ بــه طوری کــه آشــیانه آن هــا بــا افزوده شــدن 
بزرگ تــر  ســال  هــر  ســاالنه،  کــردن  اضافــه  و  فضــوالت 
کیلوگــرم وزن و تــا ســه  گاهــی بیــش از 500  می شــود و 
درختــی  آشــیانه  بزرگ تریــن  می کنــد.  پیــدا  پهنــا  متــر 
پرنده ســاز را یــک جفــت عقــاب سرســفید در فلوریــدای 
آمریــکا ســاخته اند. آشــیانه آن هــا ۶.1 متــر عمــق، 2.۹ 
متــر عــرض و وزن حیرت انگیــزی معــادل دقیقــا 2٬۷22 

داشته اســت. کیلوگــرم 

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
اقدامات درمانی به هنگام ...

-« حدیث روز  »-

امام صادق علیه السالم:
ســنگ هاى زیربنــاى اســالم ســه چیــز اســت: نمــاز، زکات و والیــت؛ هیــچ یــک از 

آن هــا بــدون دیگــرى درســت نمــی  شــود.
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