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ساده زیستی         
کــه مقــام معظــم رهبــری در پیــام تبریــک   یکــی از مــواردی 
و  توصیــه  منتخبــان  بــه  خطــاب  مــردم  از  خــود  تشــکر  و 
فــردی  زندگــی  در  کــه  اســت  فرمودنــد، ساده زیســتی  کیــد  تا
و اجتماعــی و مــادی و معنــوی انســان تاثیــر بســزایی دارد؛ 
کــه  کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت؛ در حالــی  لیکــن  متاســفانه 
از نظــر فرهنــگ دینــی، یکــی از ارزش هــای متعالــی بــه حســاب 

مــی آیــد. 
ناپایــدار  زندگــی  بــه  دانــا  انســان های  پاســخ  ساده زیســتی، 
حاصــل  بــرون  و  درون  آرامــش  آن،  پرتــو  در  کــه  دنیاســت 
ع شــناخت انســان و  ــا نــو می شــود. بنابرایــن، ســاده زیســتی ب

نگــرش او بــه زندگــی دنیــا مرتبــط اســت. 
ــات  ــان زود در مادی ــه انس ک ــت  ــت اس ــن جه ــه بدی ــن توصی ای
دنیــا غوطــه ور و اســیر زرق و بــرق و تجمــات آن می شــود و نیــز
کــه خطــر روی آوردن بــه   قــدرت و ثــروت چیزهایــی اســت 
افزایــش  را  دنیــا  مــرداب  در  فرورفتــن  و  تجماتــی  زندگــی 

 . هــد می د
کــه ویژگــی هــا ی ســاده زیســتی و  بــا ایــن وضــع، می طلبــد 
ــروت  ــان قــدرت و ث ــار مثبــت آن مــورد توجــه دایمــی صاحب آث
و  دنیــوی  مواهــب  بــه  دلبســتگی  از خطــرات  تــا  گیــرد  قــرار 

بماننــد.  امــان  در  تجمل گرایــی 
ســاده زیســتی مدنظــر اســام عبــارت اســت از: عــدم دلبســتگی 
بــه مظاهــر دنیــا و رهایــی از تجمــات و تشــریفات زایــد زندگــی 
ــل آن، تجمل گرایــی و رفاه زدگــی  کــه مقاب ــودن  ــه ب و بی پیرای

اســت. 
اســت.  معنــوی  ارزشــی  ساده زیســتی،  اســام،  نظــر  از 
واال  ارزشــی  را  قناعــت  و  زیســتی  ســاده  دیــن،  پیشــوایان 
می دانســتند و افــراد ساده زیســت را می ســتودند. امیرمؤمنــان 
ــاره »صعصعــه بــن صوحــان« می فرمایــد: »انــک  علــی)ع( درب
ماعلمــت حســن المعونــه خفیــف المؤونــه؛  همانــا تــو تــا آنجــا 

کــم هزینــه ای.«  یــاوری نیکــو و  کــه دانســته ام، 

 تالقی آب و چشمه
 در غار سراب

7 گردشگری

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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ادامه دارد ...

هدیهشتابدرپرداخت

همراه اول به کلیه  مشترکین دائمی ، که قبض پایان 
دوره هرماه را تا قبل از بیستم همان ماه بصورت  غیر 
رایگان  مکالمه  روز  یک   ، نمایند  پرداخت  حضوری 

درون شبکه هدیه میدهد .
مشترکین در همان روزی که قصد استفاده ازمکالمه 
جهت  را   *10*1151# دستوری  کد  دارند  رایگان 

فعالسازی شماره گیری نمایند .

         

رشکت مخاربات استان اصفهان
 اداره روابط عمومی 

ادامه در صفحه

مجلس دهم 
تندروی های مجلس 
ششم و نهم را ندارد

آمریکایی ها از تیم ملی 
 کشتی آزاد ایران 

کردند  دعوت 

34هزار استخدام جدید 
در سال ۹۵

نگاهی به پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

 تن پوشی 
برای قشر مرفه
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فرهنگ و هنر

استخدام 

ورزش 

سیاست

کنش به تعیین مزد زیر یک میلیون تومان وا
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مخارجبادرآمدها،همخوانیندارد

حدادعادل: 

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

خانه تکانی دل 
از خانه تکانی دل غفلت نکنیم

بــه  همــه  و  اســت  گــرم  خانه تکانــی  بــازار  روزهــا  ایــن 
خانه تکانــی  عبارتــی  بــه  و  کــردن  تمیــز  مشــغول   نوعــی 

هستند.
کــه ایــن وقت هایمــان  در ایــن فرصــت چــه خــوب اســت 
آجــری  و  گلــی  خانه هــای  خانه تکانــی  صــرف  فقــط  را 
دل هایمــان  خانه تکانــی  فکــر  بــه  کمــی  هــم  و  نکنیــم 
مرســوم  عیــد  نزدیــک  کــه   رســم هایی  از  یکــی  باشــیم. 
کــه  گونــه ای  بــه  اســت؛  کیزگــی  پا و  نظافــت  اســت 
 نزدیــک ســال جدیــد و نــوروز، همــه در پــی خانه تکانــی
 می شــوند. همــه سنســورهای تمیــزی و نظافتشــان فعــال 
کثیفــی و آلودگــی هســت را  کــه هرچــه  و فعال تــر می شــود 
گلــی و آجــری و ســنگی خــود از بیــن ببرنــد. از خانه هــای 
خانه هــا را رنــگ می کننــد، در و پنجــره و ... را می شــویند 
کثیفــی آغــاز نکننــد. در بحــث  ــا آلودگــی و  ــو را ب کــه ســال ن
انجــام  ســاالنه ای  و  هفتگــی  روزانــه،  کارهــای  نظافــت، 
گردگیــری، آب دادن  می دهنــد مثــل شســتن ظرف هــا و 
بــه درخــت شســتن قالــی و دیــوار و پنجــره. نکتــه ایــن 
کــه بــه نظافــت  کــه چــه خــوب اســت همیــن طــور  جاســت 
مــادی روزانــه، هفتگــی، ماهانــه و ســاالنه توجــه می شــود، 
ــم.   کنی ــه  ــم توج ــی دل ه ــوی و خانه تکان ــت معن ــه نظاف ب
یــك عبــادت روزانــه داریــم، رابطــه بــا خــدا. یــك عبــادت 
ســاالنه  عبــادت  یــك  جمعــه.  نمــاز  داریــم،  هفتگــی 
هــم  و  می شــوییم  هــم  نظافــت  در  قــدر.  شــب   داریــم، 
را  هســت  آلــوده  هرچــه  و  پتــو  و  فــرش  اول  می چینیــم. 
امــور  در  اســت.  چیــدن  شســتن،  از   بعــد  و  می شــوییم 
ــی  ــه، یعن ــد اول تخلی گفته ان ــاق  ــای اخ ــم علم ــوی ه معن
کــن.  کــن. خــودت را از عیــب خالــی  عیب هایــت را خالــی 
ــم  ــرد و ه ک ــرف  ــب را برط ــد عی ــم بای ــی ه ــه؛ یعن ــد تحلی بع

بایــد صفــات انســانی را در خــود زینــت داد...
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 گام  مثبت شهرداری
 برای ارتقای سالمت مردم مناطق و محله های اصفهان



ساده زیستی         
ادامه از صفحه یک: 

بــن  »زیــد  توصیــف  در  حضــرت  آن  همچنیــن 
کــه در جنــگ جمــل بــه شــهادت رســید  صوحــان« 
کــه بــه  کنــد ای زیــد  فرمــود : خداونــد تــو را رحمــت 

بــودی.  پــرکار  و  کم هزینــه  راســتی 
کمــاالت »صعصعــه« و  امــام علــی)ع( از میــان همــه 
»زیــد« بــه ایــن ویژگــی مهــم آنــان )کــم هزینــه و پــرکار 
بــودن( اشــاره می کنــد تــا جایــگاه ارزشــی ساده زیســتی 

بــرای همــگان مشــخص شــود. 
کــه  اســت  ایــن  در  هــم  ساده زیســتی  فلســفه 
غــم  در  عملــی  شــرکت  و  محرومــان  بــا  همــدردی 
و  مدیــران  گــر  ا باشــد.  داشــته  وجــود  مســتمندان 
رهبــران جامعــه زندگــی ســاده ای را برگزیننــد، هــم 
بــا  هــم  و  می کننــد  لمــس  را  محرومــان  رنــج  و  درد 
کرده انــد. از ایــن رو امــام علــی)ع(  آنــان همــدردی 
از عســل  گــر می خواســتم می توانســتم  ا می فرمایــد: 
خــود  بــرای  ابریشــم  بافتــه  و  گنــدم  مغــز  و  خالــص 
کنــم؛ امــا هرگــز هــوا و هــوس  ک تهیــه  ک و پوشــا خــورا
ــه  ــره نخواهــد شــد و حــرص و طمــع مــرا ب ــر مــن چی ب
کــه  حالــی  در  کشــید.  نخواهــد  ک هــا  خورا گزیــدن 
کســی  ممکــن اســت در ســرزمین »حجــاز« یــا »یمامــه« 
گــرده نانــی بــرد یــا هرگــز شــکمی  کــه حســرت  باشــد 
پیرامونــم  و  بخوابــم  ســیر  مــن  آیــا  نخــورد،   ســیر 
گرســنگی بــه پشــت دوختــه و  شــکم هایی باشــد از 

ســوخته؟  جگرهایــی 
و ایثــار نیــز فلســفه دیگــری بــر ساده زیســتی اســت؛ 
کــه مقــدم داشــتن دیگــران بــر خــود اســت. ایثــار  چــرا 
از پرشــکو ه تریــن مظاهــر جمــال و جــال انســانیت 
اســت و فقــط انســان های بســیار بــزرگ بــه ایــن قلــه 
شــامخ صعــود می کننــد. ایثارگــر از اینکــه نیازمنــدان 
برســاند  آســایش  آنــان  بــه  و  بپوشــاند  و  را بخورانــد 
ــد  ــورد و بپوش ــود بخ ــه خ ک ــرد  ــذت می ب ــش از آن ل بی

کنــد.  و اســتراحت 
 . ضروریســت  امــری  جامعــه  رهبــران  ساده زیســتی 
امــام علــی )ع( می فرمایــد :»ان اهلل تعالــی فــرض علــی 
کیــا  ائمــه العــدل ان یقــدرو ا انفســهم بضعفــه النــاس 
یتبیــغ بالفقیــر فقــره؛  خــدای متعــال بــر پیشــوایان 
کــه خــود را بــا مــردم ناتــوان  کــرده اســت  دادگــر واجــب 
ــج فقــر، مســتمندی را نارحــت  ــا رن ــرار دهنــد ت ــر ق براب

نکنــد.« 

سرمقاله 

استاندار اصفهان: 

  مشارکت ۵۸ درصدی 
مردم اصفهان در انتخابات 

ع دو انتخابــات  گفــت: در مجمــو اســتاندار اصفهــان 
حــدود ۴ میلیــون رأی بــه صندوق هــا ریختــه شــد 
کــه بــا افزایــش ۱۲۰ هــزار نفــری نســبت بــه دوره قبــل 
میــزان مشــارکت مــردم اصفهــان در انتخابــات اخیــر 

۵۸ درصــد عنــوان می شــود. 
ظهــر  زرگرپــور  رســول  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دیــروز در نشســت خبــری با اصحاب رســانه، با اشــاره 
بــه برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی  و 
بــه  مجلــس خبــرگان رهبــری اظهــار داشــت: بایــد 
رهبــر معظــم انقــاب بابــت مردمــی  این چنیــن بصیــر 
گفــت؛ همچنیــن تبریــک دیگــر خود را  گاه تبریــک  و آ
کردنــد  بــه مردمی کــه پرشــکوه در انتخابــات شــرکت 
تقدیــم  انتخابــات  اجرایــی  عوامــل  هــزار   ۸۰ بــه   و 

می کنیم.
انتخابــات  دو  در  کننــدگان  شــرکت  آمــار  بــه  وی   
ــات  ع دو انتخاب گفــت: در مجمــو ــرد و  ک ــر اشــاره  اخی
حــدود ۴ میلیــون رأی بــه صندوق هــا ریختــه شــد 
دوره  بــه  نســبت  نفــری  هــزار   ۱۲۰ افزایــش  بــا  کــه 
قبــل میــزان مشــارکت مــردم اصفهــان در انتخابــات 
دوره  بــه  نســبت  کــه  می شــود  عنــوان  درصــد   ۵۸
شــاهد  را  مشــارکت  درصــد   6۰ حــدود  کــه  قبــل 
امــا  اســت؛  پایین تــر  آمــار  لحــاظ درصــد  از  بودیــم، 
شــاهد  را  رشــدی  کننــده  شــرکت  تعــداد  لحــاظ   بــه 

هستیم.
کرســی های   اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه تقســیم 
کــرد: ۲۵  مجلــس میــان منتخبــان اصفهــان بیــان 
دوره  نماینــدگان  بــه  اصفهــان  کرســی های  درصــد 
تشــکیل  منتخبانــی  را  درصــد   7۵ و  رســیده  قبــل 
مجلــس  وارد  بــار  نخســتین  بــرای  کــه  می دهنــد 

می شــوند.
دربــاره  شــائبه ای  هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  زرگرپــور   
کــرد:  ح نیســت، تصریــح  انتخابــات برگــزار شــده مطــر
اســت؛  نشــده  باطــل  اصفهــان  در  صندوقــی  هیــچ 
امــا شــایعات زیــاد اســت؛ هیئــت اجرایــی و هیئــت 
نظــارت نیــز بــر برگــزاری انتخابــات صحــه گذاشــتند و 
کــه آن تاییــد شــورای  یــک مرحلــه دیگــر باقــی مانــده 
کــه ایــن مرحلــه شــاید حــدود دو مــاه  نگهبــان اســت 

ــد. ــول بینجام ــه ط ب
ــز  ح شــده نی ــه شــایعات مطــر  وی افــزود: در پاســخ ب
گفــت هیــچ صندوقــی در اصفهــان باطــل نشــده  بایــد 
بازشــماری  باشــد  داشــته  وجــود  اعتراضــی  گــر  ا و 
کنــون مســئله ای در ایــن بــاره عنــوان  می شــود؛ امــا تا

نشــده اســت.

انتخابات 

 محسن رضایی 

در همایش علوم و مهندسی دفاعی در سپاه:

بازدید یکی از عوامل CIA بعد 
از برجام از دانشگاه های تهران       
اخیــرا  گفــت:  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
ــران  ــوذ در ای ــئول نف ــه مس ک  CIA ــازمان ــل س ــی از عوام یک
کــه در آینــده اســناد زیــادی را از وی افشــا خواهیــم  شــده 
دانشــگاه ها  تمــام  از  و  آمــده  تهــران  بــه  خردادمــاه  کــرد، 
در  کــه  اســت  کســی  اولیــن  ایشــان  اســت.  کــرده  بازدیــد 
فضــای بــاز شــوروی بــه آنجــا رفــت و بعــد از برجــام نیــز بــه 
کیمیــای وطــن، سرلشــکر  گــزارش  ایــران آمــده اســت.به 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر  رضایــی،  محســن 
نظــام در چهارمیــن همایــش سراســری علــوم و مهندســی 
کــه صبــح دیــروز )سه شــنبه( در دانشــگاه  دفاعــی در ســپاه 
افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین)ع( برگــزار شــد، 
ــا  ِعــّدوا َلُهــم َم

َ
اظهــار داشــت: مبنــای اساســی ســپاه آیــه »َوأ

کــه در نمــاد ســپاه جای گــذاری  اســَتَطعُتم ِمــن قــوة« اســت 
ــه  ــادی نهفت ــیار زی ــی بس ــه معان ــن آی ــت؛ در دل ای ــده اس ش
کــه اســاس اقتــدار ســپاه نیــز بــر ایــن آیــه اســتوار اســت. شــده 

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام یکــی از مؤلفه های 
اقتــدار را توجــه بــه علــوم و فناوری هــای مهندســی دانســت 
گفــت: علــوم و فناوری هــای مهندســی، دو پایــه اساســی  و 
کشــور را تشــکیل می دهنــد و روز بــه روز اقتــدار  اقتــدار یــک 
کشــور مــا را پیــش می برنــد. دانشــگاه امــام حســین)ع( نیــز 
گــر بــه همــه امــور اقتدارآفریــن دیگــر توجــه می کنــد بایــد بــه  ا

علــوم و فنــون مهندســی نیــز توجــه داشــته باشــد.
دوران  در  کــه  اهدافــی  از  یکــی  داد:  ادامــه  رضایــی 
ضدمهندســی  و  مهندســی  رســیدیم،  آن  بــه  جنــگ 
طراحی هــای  و  مهــم  محورهــای  از  یکــی  بــه  کــه  بــود 
خیبــر عملیات هــای  اســاس  مــا  و  شــد  تبدیــل   جنــگ 
شــمال غرب و والفجــر۸ را بــر اســاس ایــن تفکــر پایه گــذاری 
بــه ســرزمین هایی  را  بایــد در جنــگ دشــمن  مــا  کردیــم؛ 
تــوان  و  می شــود  بی خاصیــت  او  توانایــی  کــه  بکشــانیم 

ــا را نداشــته باشــد. ــا م ــه ب مقابل
کیــد بــر اینکــه جنــگ امــروز، جنــگ مهندســی  وی بــا تا
و علمــی  اســت و دانشــگاه امــام حســین)ع( بایــد خــود را 
کنــد، اظهــار داشــت: در طــول  بــرای ایــن نبردهــا آمــاده 
بــه  را  توطئــه ای  هــر  توانســته ایم  انقــاب،  ســال   3۵
کنیــم و مــا نه تنهــا جنــگ را بــه فرصــت  فرصــت تبدیــل 
ــال  ــد از 3۰۰ س ــز بع ــی را نی ــدار مل ــه اقت ــم، بلک کردی ــل  تبدی
نیســتیم؛  توطئــه  و  جنــگ  به دنبــال  مــا  کردیــم؛  حفــظ 
امــا معتقدیــم تنهــا نبایــد به فکــر دفــع آن باشــیم، بلکــه 
بایــد از آن یــک فرصــت بســازیم.دبیر مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
گفــت: دشــمن  کــرد و  توطئــه دشــمنان در انتخابــات اشــاره 
در انتخابــات اخیــر، جنــگ نرمــی  را علیــه مــا بــه راه انداخت 
و چنــان بــا امکانــات ســایبری و نرم افــزاری بــه صحنــه 
از  افــزود: اخیــرا یکــی  بــود. وی  کــه بســیار عجیــب  آمــد 
کــه مســئول نفــوذ در ایــران شــده   CIA عوامــل ســازمان
کــرد،  کــه در آینــده اســناد زیــادی را از وی افشــا خواهیــم 
خردادمــاه بــه تهــران آمــده و از تمــام دانشــگاه ها بازدیــد 
کــه در فضــای بــاز  کســی اســت  کــرده اســت. ایشــان اولیــن 
شــوروی بــه آن جــا رفــت و بعــد از برجــام نیــز بــه ایــران آمــده 
کــرد: امــروز، روز جهــادی کیــد   اســت.رضایی در پایــان تا

حماســی و در صحنــه اســت و بــه نقــاط حســاس عبــور از 
کــردن  گــذران  ک رســیده ایم و دیگــر روز  خط هایــی خطرنــا
زندگــی نیســت و بایــد در همــه حــال آمــاده و مقتــدر باشــیم.

سپاه

 هراس اسراییل 
از ضربه نظامی سنگین حزب اهلل

ــم  ــه قل ــی ب گزارش ــوم در  ــه رای الی ــنیم، روزنام ــزارش تس گ ــه  ب
»زهیــر انــدراوس« بــه بررســی اظهــارات اخیــر مســئوالن رژیــم 
تحــوالت  رونــد  و  اهلل  حــزب  قــدرت  دربــاره  صهیونیســتی 
آینــده در صــورت بــروز جنگــی احتمالــی پرداخــت و نوشــت: 
»اظهــارات مقامــات اســراییل دربــاره حــزب اهلل در برهــه اخیــر 
رو بــه افزایــش اســت«. منابــع بلندپایــه رژیــم اســراییل در تــل 
ــه  گفتنــد: »حــزب اهلل ب ــه روزنامــه یدیعــوت آحارانــوت  آویــو ب
ــغالی( و  ــطین اش ــمالی )فلس ــرز ش ــرای م ــی ب ــر اساس ــک خط ی
سراســر آن تبدیــل شــده اســت و ارتــش اســراییل خــود را بــرای 
گفتــه ایــن  وضعیــت مناســب در برابــر آن آمــاده می کنــد«. بــه 
کــه حــزب اهلل بــا توجــه بــه  منابــع، فــرض نخســت ایــن اســت 
حضــورش در ســوریه و میادیــن دیگــر، درحــال حاضــر ،نفعــی 
در آغــاز جنــگ ســوم لبنــان نمی بینــد. ایــن منابــع افزودنــد: 
کســب  حــزب اهلل، تجربــه عملیاتــی بزرگــی در همــه زمینه هــا 
بــا  مقابلــه  در  خــود  آرایــش  در  حیــن،  ایــن  در  امــا  می کنــد؛ 
گفتــه ایــن  ارتــش اســراییل تغییــری ایجــاد نکــرده اســت. بــه 
کــردن  منابــع، خطــر حــزب اهلل بــه دلیــل قــدرت آن در وارد 
ــا یکصــد هــزار موشــک،  ضربــه ســنگین نظامی بــه اســراییل ب
کــه از ســکوهای  یعنــی میانگیــن ۱.۲۰۰ موشــک در روز اســت 
پرتــاب موشــک پنهــان شــده در ده هــا روســتای جنــوب لبنــان 
کــه  گام  گفتــه ایــن منابــع، دومیــن  شــلیک خواهنــد شــد. بــه 
گفــت همــان اشــغال منطقــه  سیدحســن نصــراهلل از آن ســخن 
یگان هــای  عملیــات  اجــرای  وی  منظــور  اســت.  الجلیــل 
اشــغالی(  )فلســطین  ک  خــا عمــق  بــه  نفــوذ  نظامــی  بــرای 
مــرزی  حصــار  نزدیــک  روســتاهای  بــر  کنتــرل  بلکــه  نبــود؛ 
کــه تعــداد زیــادی از ایــن روســتاها در  جنــوب لبنــان اســت 
طــول مــرز شــمالی )فلســطین اشــغالی( بــا لبنــان وجــود دارد.  
گــزارش شــبکه العالــم، ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــت:  بــه 
کــه حــزب  کــه ایــن منطقــه را می شناســند، می داننــد  کســانی 
ــا  ــدارد. ت ــه ایــن روســتاها ن ــرای نفــوذ ب ــل ب ــه تون اهلل نیــازی ب
رژیــم  اقدامــات جدیــد فرماندهــی منطقــه شــمال  از  پیــش 
 اســراییل، حــزب اهلل می توانســت بــه ســادگی ایــن کار را انجــام
ــرای ایجــاد  گفتنــد: ارتــش اســراییل ب ــع یادشــده   دهــد.  مناب
ســه  حــاوی  عملیاتــی  راهبــرد  ایــن  دارد.  آمادگــی  راهبــرد 
و  گســترده  و  نظامــی  دقیــق  یــک ضربــه  کــردن  »وارد  ُبعــد 
ناهمگــون، ایجــاد مانعــی دفاعــی در طــول خــط تمــاس )بیــن 
فلســطین اشــغالی و لبنــان( و مانــور ســریع یگان هــا در جنــوب 

لبنــان« اســت. 

اسراییل 

کیــد بــر اینکــه بایــد خودمــان  کل ســپاه بــا تا فرمانــده 
آمــاده  انقــاب  اصــول  و  ارزش هــا  از  بــرای حفاظــت  را 
کشــور  ســازندگی  در مســیر  ســپاه  آنچــه  گفــت:  کنیــم، 
اجــرای  و  محرومیت زدایــی  دارد،  ویــژه  توجــه  آن  بــه 

اســت. مقاومتــی  اقتصــاد 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از فــارس، ســردار  گــزارش  بــه 
ســپاه  کل  فرمانــده  جعفــری،  محمدعلــی  سرلشــکر 
انقــاب اســامی، طــی ســخنانی در مراســم  پاســداران 
تجلیــل از جهادگــران اقتصــاد مقاومتــی در فازهــای ١٥ و 
کــه جنــگ تمــام  ١٦ پــارس جنوبــی اظهــار داشــت: زمانــی 
کمــی در نیروهــای رزمنــده و مجاهــدان  شــد، انــرژی مترا
فرامنطقــه ای  و  منطقــه ای  دشــمنان  بــا  نبــرد  عرصــه 
وجــود داشــت و می بایــد عرصــه ای فراهــم شــود تــا ایــن 

تــوان در عرصــه ســازندگی صــرف شــود.
عرصــه  همــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  جعفــری  سرلشــکر 
کشــور وارد  ســازندگی، ســپاه بــا تکیــه بــر تــوان داخــل 
قــرارگاه  گفــت:  کــرد،  خدمت رســانی  بــه  شــروع  و  شــد 
کشــور انجــام داده و  کارهــای بســیار بزرگــی در  خاتــم، 
جــزو بزرگ تریــن مجموعه هــای ســازندگی و مهندســی 

اســت. کشــور 
زمانــی  فازهــا،  ایــن  بــه  ســپاه  ورود  داد:  ادامــه  وی 
روحیــه  و  آن  انجــام  بــرای  خــود  اراده  مــردم  کــه  بــود 
در  رســاندند.  اعــا  حــد  بــه  را  خــود  استکبارســتیزی 
کــه روحیــه استکبارســتیزی مــردم  ســال های ٨٤و ٨٥ 
بــه اوج رســید، غربی هــا بــرای ایجــاد فشــار بــه نظــام بــه 
دســتور آمریــکا ایــن قراردادهــا را بــه هــم زدنــد و رفتنــد.

 سرلشــکر جعفــری فازهــای ١٥و١٦ را خط شــکنی ســپاه 
اقدامــات  ایــن  همــه  داشــت:  اظهــار  و  کــرد  عنــوان 
توســط متخصصــان داخلــی انجــام شــد و مبنایــی بــرای 

فازهــای دیگــر خواهــد بــود.
تحریــم جمهــوری  آن هــا می داننــد  کــرد:  تصریــح  وی 
کــره  مذا میــز  ســر  بایــد  و  نمی دهــد  اســامی جواب 
البتــه رهبــری  از طــرق دیگــر وارد شــوند و  بنشــینند و 

هشــدار  پســابرجام  درخصــوص  نیــز  انقــاب  معظــم 
دادنــد.

بایــد خودمــان  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  کل ســپاه  فرمانــده 
اصــول  و  ارزش هــا  از  حراســت  و  حفاظــت  بــرای  را 
ســپاه  آنچــه  گفــت:  کنیــم،  اســامی آماده  انقــاب 
دارد،  ویــژه  توجــه  آن  بــه  کشــور  ســازندگی  مســیر  در 
اســت. مقاومتــی  اقتصــاد  اجــرای  و  محرومیت زدایــی 
و  مهــم  بســیار  را  آینــده  در  آب  بحــران  بــه  توجــه  وی 
گفــت: بایــد نگاهمــان بــه ســمت  سرنوشت ســاز خوانــد و 
کشــور از جملــه  نیازمندی هــای اساســی و اســتراتژیک 

مســئله آب باشــد.
راه  در  جهــاد  وقتــی  داشــت:  اظهــار  جعفــری  سرلشــکر 
کمــک می کنــد؛ همــان طــوری  خــدا باشــد، خــدا هــم 
و  ندادنــد  را  کمپرســور  و  کردنــد  اذیــت  آلمانی هــا  کــه 

ســاختند. را  آن  خودمــان  متخصصــان 
کار جهــادی ممکــن  کل ســپاه افــزود: البتــه در  فرمانــده 
و  باشــد  ج  خــار و  داخــل  از  هــم  مخالفت هایــی  اســت 
ج  کاالیــی از خــار کــه سودشــان در تامیــن  برخــی افــراد 

کننــد. اســت مخالفت هایــی  اســت، ممکــن 

سرلشکر جعفری در مراسم تجلیل از جهادگران اقتصاد مقاومتی: 

کید بر محرومیت زدایی و اجرای اقتصاد مقاومتی  تا

ج کشــور که  یکــی از عوامــل همســو بــا جریان هــای معانــد خــار
گفت و گــو بــا یــک رســانه آمریکایــی  در لنــدن اســکان دارد، در 
ضمــن انتقــاد از عــدم تغییــر مواضــع داخلــی و خارجــی ایــران 

در پســابرجام، خــود را »بلندگــوی ملــت« نــام نهــاد.
بــه  از  عبــادی«  »شــیرین  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه   

کــه ســال ۸۸  اصطــاح مدعیــان حقــوق بشــر 
ایــران را بــه قصــد پناهندگــی تــرک و اینــک در 
گفت  وگویــی تلفنــی  لنــدن بــه ســر می بــرد، در 
بــا نشــریه آمریکایــی »مــادر جونز« دربــاره تغییر 
و دگرگونــی در اوضــاع داخلــی و خارجــی ایــران 
گفــت: »بعــد از توافــق، رهبــر  در پســا برجــام 
کــه هیــچ تغییــری در مواضــع  کــرد  ایــران اعــام 

داخلــی و خارجــی ایــران ایجــاد نمی شــود. در پســابرجام آمــار 
زندانیــان افزایــش یافتــه و در دولــت نیــز، مــا شــاهد شــعار 

ــر آمریــکا” هســتیم.« “مــرگ ب
بــا رد   عبــادی دربــاره نتایــج انتخابــات و خواســته مــردم 
»آزادی پروســه انتخابــات در ایــران بــه طــور کل« بــا وام گیری 
از لفــظ مــردم ایــران گفــت، آن هــا خواهــان برگــزاری انتخابــی 
آزاد هســتند. در ایــران هــر دو ســال انتخابــات برگــزار می شــود 

کــدام آزادانــه نیســتند! امــا هیــچ 
 عبــادی دربــاره برجــام نیــز اظهــار داشــت: »مــن از ایــن بابــت 
گزینه  که  گفته بود  خوشــحالم و اوباما رییس جمهور آمریکا 
جایگزیــن توافــق جنــگ اســت و مــن حامــی آن نیســتم. البته 
اجــرای توافــق زمان بــر اســت و در هــر لحظــه می توانــد نقضــی 
بــه  مــرا نگــران می ســازد.  کــه  گیــرد  صــورت 
کشــور ایــران  کــه تندروهــای دو  خاطــر بیاوریــم 
ــتند.«  ــحال نیس ــه آن خوش ــبت ب ــکا نس و آمری
از  دفــاع  بــه  گفت و گــو  ایــن  ادامــه  در  وی 
کشــور پرداخــت  هم قطــاران خــود در داخــل 
کــه بــه دلیــل ارتبــاط بــا بیگانــگان و تــاش 
برهه هــای  در  کشــور  آرامــش  برهــم زدن  در 
مختلــف از ســوی دســتگاه قضایــی ایــران محکــوم شــده اند. 
عبــادی ســپس ضمــن ادعــای بیــان کلیشــه ای امیــدواری به 
آینــده ایــران، بــه طــور صریــح خواهــان تحــرک جنبش هــای 
کارگــران بــرای بــه هــم  مختلــف چــون جوانــان، بانــوان و 
کشــور شــد. وی در خاتمــه ضمــن انتقــاد از  ریختــن جــّو آرام 
کمــال تعجــب خــود را  مواضــع ایــران دربــاره امــور ســوریه، در 

ــران« نامیــد. »بلندگــوی مــردم ای

شیرین عبادی:
انتخابات ایران آزاد نیست

گفــت: معیــار مــا در تولیــد خــودرو   رییــس جمهــوری 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــای ه ــا ارتق ــد ب ــت؛ بای ــردم اس ــت م رضای
کیفیــت خودروهــا، رضایــت ملــت مــورد توجــه جــدی 

خودروســازان قــرار بگیــرد.
اطاع رســانی  پایــگاه  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 

االســام  حجــت  جمهــوری،  ریاســت 
روز  روحانــی  حســن  المســلمین  و 
سه شــنبه در حاشــیه مراســم رونمایــی 
صنعــت  جدیــد  دســتاوردهای 
ویژگی هــای  بــه  کشــور  خودروســازی 
کــه  دیزلــی  موتــور  و  ســاینا  خــودروی 
و  کــرد  اشــاره  شــد،  رونمایــی  امــروز 

مســیرهای  از  یکــی  خودروســازی،  صنعــت  افــزود: 
اســت. کشــور  اشــتغال  و  توســعه  رونــد  تقویــت 

ــت  کیفی ــه  ــر ب گ ــودرو، ا ــد خ ــت: در تولی ــار داش وی اظه
و رقابتــی بــودن آن از جملــه مصــرف پاییــن و مســایل 
زیســت محیطی توجــه شــود، ورود مــا را بــه بازارهــای 

کــرد. جهانــی تضمیــن خواهــد 
خودروســازی  کــرد:  خاطرنشــان  جمهــوری  رییــس 

بــا  مشــارکت  راه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  کشــور، 
و  تولیــد  بــرای  خارجــی  ح  مطــر و  بنــام  شــرکت های 
کــه  اســت  موضوعــی  ایــن  و  بــوده  خــودرو  صــادرات 

اســت. مســئوالن  توجــه  مــورد 
کشــور  صنعــت  آینــده  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  روحانــی 
کــرد: بایــد  بســیار امیــدوار هســتم، تصریــح 
بــه دنبــال تولیــد خــودرو در مقیــاس جهانــی 
باشــیم و بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت خــودرو 
و  می شــود  محســوب  رو  پیــش  صنایــع  از 
اســت آن  بــه  وابســته  صنایــع  از   بســیاری 
لــذا می توانــد در افزایــش اشــتغال و توســعه 

کشــور نقــش بســزایی داشــته باشــد.
وی یــادآور شــد: بایــد در تولیــد خــودرو، رضایــت مــردم 
بــزرگ  مــردم  بی تردیــد  و  باشــد  جــدی  توجــه  مــورد 
کار خوبــی مواجــه شــوند، از آن  کــه بــا  ایــران هــر جایــی 

اســتقبال و حمایــت می کننــد.
موتــور  و  ســاینا  خــودروی  از  امــروز  رییــس جمهــوری 
شــرکت  جدیــد  دســتاوردهای  عنــوان  بــه  دیزلــی 
کــرد. ایــران خــودرو رونمایــی  خودروســازی ســایپا و 

گفــت: در چندســال اخیــر  کل امــور مالیاتــی چهارمحــال وبختیــاری    مدیــر 
کشف شده است. کارت های بازرگانی در استان  7۰ مورد سوء استفاده از 

ــتفاده  ــی را سوء اس ــتم مالیات ــای سیس ــی از چالش ه ــت:  یک گف ــی  ــادر بهمن به
کم ســواد و بی اطــاع از  کارت هــای بازرگانــی دانســت و افــزود: برخــی افــراد  از 
کارت ها و قــرار دادن  گرفتــن ایــن  کارت هــای بازرگانــی، بــا  مقــررات اســتفاده از 

در اختیــار دیگــران، مبالغــی را از ایــن طریــق حاصــل می کننــد.
کارت هــای بازرگانــی قطعــی شــده و  وی اظهــار داشــت: مالیــات صاحبــان ایــن 

کنــون بــه عنــوان بدهــکاران مالیاتــی قلمــداد می شــوند. هــم ا
کنان  کارت هــا را زنــان روســتایی و ســا گفــت: بیشــتر صاحبــان ایــن  بهمنــی 
می دهــد  تشــکیل  اســتان  محــروم  شهرســتان های  کم برخــوردار  مناطــق 
کارت هــای بازرگانــی صــادر شــده بــه نــام آن هــا مــورد اســتفاده برخــی  کــه 

اســت. گرفتــه  قــرار  بــزرگ  اســتان های  واردکننــدگان 
گفــت: در مــواردی نیــز مشــاهده شــده بــدون  کل امــور مالیاتــی اســتان  مدیــر 
کاال از ایــن  کارت بازرگانــی صــادر و واردات  اطــاع برخــی افــرد بــه نــام آنــان، 

طریــق انجــام شــده اســت.
کارت هــای بازرگانــی افــراد  بهمنــی اظهــار داشــت: سوء اســتفاده کنندگان از 
و  صوتــی  لــوازم  و  خــودرو  لوکــس،  کاالهــای  کارت هــا  ایــن  بــا  کم اطــاع، 

می کننــد. وارد  تصویــری 
وی یکــی از راه هــای جلوگیــری از فــرار مالیاتــی را نظــم دهــی و ســاماندهی 
کارت هــای بازرگانــی در اتــاق بازرگانــی دانســت و افــزود: اتاق هــای  صــدور 
کــه دارای صاحیــت و اهلیــت معامــات تجاری  بازرگانــی، بایــد بــرای افــرادی 

کنــد. کارت بازرگانــی صــادر  هســتند، پــس از احــراز شــرایط تاجــر بــودن، 
کارت هــای بازرگانــی، از اقداماتــی  بهمنــی اظهــار داشــت: بــا نظــارت بــر صــدور 
کــم درآمــد جامعــه ایجــاد می کنــد  بــرای مــردم تهیدســت و  کــه مشــکات 

می شــود.  جلوگیــری 
انتقــال  همچنیــن  و  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون  اصــاح  بــا  گفــت:  وی 
کارت هــای بازرگانــی  بــرای ســاماندهی صــدور  اتــاق بازرگانــی  بــه  ع  موضــو
کــد  صــدور  بــر  مبنــی  کشــور  مالیاتــی  ســازمان  تخصصــی  و  فنــی  اقــدام  و 
کــه منحصــر بــه یــک فــرد بــا رمــز و پســورد مخصــوص اســت  اقتصــادی جدیــد 
کیمیــای وطــن، براســاس  گــزارش  از ایــن تخلفــات جلوگیــری می شــود. بــه 
بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  اداره  اعــام رییــس 
کارت بازرگانــی در ایــن  چهارمحــال و بختیــاری، از ابتــدای برنامــه صــدور 
کــه از ایــن تعــداد  کارت بازرگانــی صــادر شــده  کنــون، یک هــزار و 7۰۰  اســتان تا

کارت دارای اعتبــار اســت. حــدود ۴۰۰ 

کارت بازرگانی در چهارمحال وبختیاری  کشف 70 مورد سوء استفاده از 

اســت  اســامی  معتقد  شــورای  مجلــس  در  تهــران  مــردم  نماینــده   
گــزارش  بــه  داشــت.  خواهــد  ویــژه ای  هویــت  دهــم  مجلــس  کــه 
در  اســفندماه   ۱۱ امــروز  عــادل،  حــداد  غامعلــی  وطــن،  کیمیــای 
فارســی  زبــان  آمــوزش  و  زبان شناســی  ملــی  همایــش  ســومین  حاشــیه 
هنــوز  مجلــس،  انتخابــات  نتایــج  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
دور  بــه  انتخــاب  شهرســتان ها  از  بعضــی  در  و  اســت  نشــده  نهایــی 
پیش بینــی  واقع بینانــه  بخواهــم  گــر  ا اســت؛  شــده  کشــیده   دوم 
از  یــک  هیــچ  شــبیه  دهــم  مجلــس  خــود،  تجربــه  حــد  در  کنــم، 
دهــم،  مجلــس  بــود.  نخواهــد  پیشــین  نه گانــه  مجلس هــای 
و  تندروهــا  کــه  جهــت  ایــن  از  داشــت  خواهــد  ویــژه ای  هویــت 
نخواهــد  را  نهــم  مجلــس  و  ششــم  مجلــس   هنجارشــکن های 

داشت.
بــا  دهــم  مجلــس  کثریــت  ا کــه  می شــود  تصــور  گفــت:  وی   
دو  کــه  کــرد  کاری  بتــوان  شــاید  و  اســت  اصول گرایــی  تفکــر 
کننــد؛  کار  یکدیگــر  بــا  بیشــتر  اصولگرایــی  و  اصاح طلبــی  تفکــر 

راضــی  آمــد،  دســت  بــه  انتخابــات  ایــن  در  آنچــه  از  اصولگرایــان 
ریشــه  ائتــاف  ایــن  امــا  نشــدند،  پیــروز  تهــران  در  هرچنــد  هســتند؛ 
حفــظ  را  آن  آینــده  بــرای  کــرد  خواهیــم  ســعی  مــا  و  اســت   گرفتــه 

کنیم.
 حدادعــادل شکســت اصولگرایــان را بــه دلیــل شــرایط خــاص تهــران 
یــا  اصولگرایــان  جناح هاســت؛  تمــام  حــّق  اعتــراض  افــزود:  و  دانســت 
کننــد. اعتــراض  اصاح طلبــان، هــر دو می تواننــد بــه نتیجــه اعتــراض 
داشــتن از راه قانونــی هیــچ مشــکلی نــدارد؛ امــا اردوکشــی خیابانــی بــد 
ــرد و همــه  ــی صــورت بگی ــاری قانون ــد از طریــق مج ــراض بای اســت. اعت
اعتــراض بــرای  قصــدی  هنــوز  خــودم  البتــه  باشــند؛  قانــون   تســلیم 

 ندارم.
کــم بــر فضــای مجــازی درخصــوص انتخابــات   وی درخصــوص جــّو حا
دربــاره  پرســش  ماننــد  مجــازی  فضــای  دربــاره  پرســش  کــرد:  عنــوان 
بــه  بیشــتری  اصولگرایــان  دوم  مرحلــه  همیــن  در  امــا  اســت؛  جنــگل 

کــرد. مجلــس راه پیــدا خواهنــد 

حدادعادل: 

مجلس دهم، تندروی های مجلس ششم و نهم را ندارد 

منابع خبری از حمله مسلحانه یک فرد به مرکز پلیس منطقه شرائع در شهر مکه و مجروح شدن چندین تن خبر دادند. 
کــه یــک شــخص ناشــناس در داخــل مرکــز پلیــس  کردنــد  کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه خبــری ترانیــم، منابــع رســمی  اعام  گــزارش  بــه 

ــر آن چندیــن تــن زخمی شــده اند. کــه براث منطقــه شــرائع در شــهر مکــه مکرمــه دســت بــه تیرانــدازی زد 
کرده اند.  برخی منابع، تعداد مجروحان اولیه این حادثه را ۵ نفر اعام 

کــه نیروهــای امنیتــی توانســتند  کیــد دارنــد   هنــوز انگیــزه ایــن تیرانــدازی مشــخص نشــده اســت؛ بــا ایــن حــال رســانه های محلــی عربســتان تا
کننــد. فــرد تیرانــداز را بازداشــت 

حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در مکه مکرمه 

کشور؛ در حاشیه رونمایی از دستاوردهای جدید خودروسازی 
 روحانی: معیار در تولید خودرو، رضایت مردم است

حتما بخوانید!
حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس... چهار شنبـــــه  12 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 107 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



 رییس حمل و نقل 
مسافر پایانه های اصفهان

خ بلیت اتوبوس های بین شهری  نر
15 درصد افزایش می یابد

و  نقــل  و  حمــل  کل  اداره  مســافر  نقــل  و  حمــل  رییــس 
خ  پایانه هــای اســتان اصفهــان از افزایــش 15 درصــدی نــر
بلیــت اتوبوس هــای بیــن شــهری در آســتانه نــوروز 95 خبــر 
ــا تصمیــم  گفــت: ب ــا اعــام ایــن خبــر  کیــوان رحیمــی  ب داد. 
کشــور قــرار  انجمن هــای صنفــی شــرکت های مســافربری 
خ بلیــت اتوبوس هــای  اســت از تاریــخ 25 اســفندماه 94 نــر
وی،  گفتــه  بــه  یابــد.  افزایــش  درصــد   15 شــهری  بیــن 
امــا  نداریــم؛  را  خ  نــر افزایــش  اجــازه  دولتــی  حــوزه  در  مــا 
کرایــه  اتوبوس هــای ویــژه و همچنیــن خودروهــای ســواری 
ج  خ گــذاری دولتــی خــار از شــمول نر اینکــه  بــه  بــا توجــه 
هســتند، مطابــق قانــون انجمن هــای صنفــی شــرکت های 
کشــور، هــر ســاله در آســتانه نــوروز بــه صــورت  مســافربری 

افزایــش می دهنــد.  را  بلیت هــا  توافقــی قیمــت 
گفتنــی اســت پیــش از ایــن، مطابــق تصمیــم و ابــاغ انجمن 
کشــور، قــرار بــود قیمــت  صنفــی شــرکت های مســافربری 
بــا  کــه  یابــد  افزایــش  اتوبــوس 20 درصــد  نــوروزی  بلیــت 
مخالفــت راننــدگان مواجــه شــد و در جلســه روز دوشــنبه 
کــه قیمــت اتوبوس هــای بیــن شــهری  ــر آن شــد  تصمیــم ب

15 درصــد افزایــش یابــد.

 مطالبات به حق اصفهان 
20 سال عقب افتاد

اســتان  کارگــران  صنفــی  انجمن هــای  کانــون  رییــس 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه احیــای زاینــده رود و رفــع آلودگــی 
اســت مردمــی  اصفهــان  مطالبــات  مهم تریــن  از   هــوا 
و  کشــاورزی  بخــش  اشــتغال  از  زیــادی  بخــش  گفــت: 
حتــی صنعــت اســتان بــه آب ایــن رودخانــه وابســته اســت 
در  زیــادی  افــراد  و  ســوء مدیریت، خشــک  دلیــل  بــه  کــه 
بــا اشــاره  ســال های اخیــر بیــکار شــده اند. علــی یزدانــی 
کــرد: عضــو  بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اظهــار 
ــا چــپ بــودن یــک نماینــده مجلــس هیــچ  حــزب راســت ی
گاهــی داشــتن و حســاس بــودن  اهمیتــی نــدارد؛ بلکــه آ
کار و تولیــد مهم تــر اســت.  وی بــر ســه امــر معیشــت مــردم، 
کارگــری  وی بــا بیــان اینکــه بــه عنــوان یــک فعــال جامعــه 
و  جناح هــا  همــه  از  نماینــدگان  سیاســی بازی های  بــه 
کنــون از  گروه هــا انتقــاد دارم، افــزود: اســتان اصفهــان تا
نماینــدگان قــوی در مجلــس برخــوردار نبــوده اســت؛ زیــرا 
مطالبــات بــه  حــق مــردم 20 ســال بــه عقــب افتــاده اســت؛ 
کــه بــرای نمونــه وحــدت و قــوت خیلــی خوبــی  در حالــی 

بیــن نماینــدگان اســتان آذربایجــان شــرقی وجــود دارد.

اخبار کوتاه

کنــش بــه احتمــال تعییــن حداقــل مــزد زیــر یــک  مــردم در وا
ج با درآمدهایشــان  میلیــون تومــان در ســال 95 می گوینــد مخار
 ۳ زیــر  درآمــد  بــا  نمی تــوان  دیگــر  امــروز  و  نــدارد  همخوانــی 
امــروز بــه  تــا  کــرد.  اداره  را  زندگــی  مــاه،  در  تومــان   میلیــون 

و  نشســت ها  کار  عالــی  شــورای   95 مــزد  تخصصــی  کمیتــه 
و  کارفرمایــان  کارگــران،  نماینــدگان  حضــور  بــا  را  جلســاتی 
کــی از  دولــت داشــته و بعضــی اخبــار از نتایــج ایــن جلســات حا
کارفرمایــی بــر ســر  کارگــری و  اختاف نظــر شــدید نماینــدگان 
ــدگان  ــی نماین ــت. در حال ــوار اس ج خان ــار ج و مخ ــر ــت خ وضعی
کارگــران بــا ارایــه جــداول و آمارهایــی از افزایــش هزینه هــای 
بــه ۳ میلیــون تومــان  نفــره  یــک خانــوار حــدود 4  معیشــت 
کارفرمایــی چنیــن  کــه نماینــدگان  در مــاه ســخن می گوینــد 
ح می کننــد.  اعتقــادی ندارنــد و ارقــام بســیار پایین تــری را مطــر
کــه خــود  کارگــری می گوینــد دولــت  از ســوی دیگــر، نماینــدگان 
کارفرمــای بــزرگ اســت، گرایش هــای پیــدا و پنهانــی بــه نظرات 
ــا بــه  کــه از جلســات ت ــه  کارفرمایــان خصوصــی داشــته و آن گون
ــت  ــرار نیس ــم ق ــال 95 ه ــرای س ــه ب ــت اینک گف ــوان  ــروز می ت ام
خ تــورم(  کار )افزایــش حقــوق بــر اســاس نــر مــاده 41 قانــون 
مبنــای تعییــن افزایش هــای جدیــد حقــوق و دســتمزد نیــروی 
ح کــردن  کار باشــد و دولــت و کارفرمایــان دوبــاره بــه دنبــال مطــر

نقدینگــی  مشــکات  رکــود،  کارفرمایــان،  اقتصــادی  شــرایط 
بنگاه هــا و ... بــرای تعییــن دســتمزد مصلحتــی در ســال آینــده 

ــتند. هس
کاردربارهحقوقها وعدهوزیر

کــرده بــود میــزان افزایــش  پیــش از ایــن، علــی ربیعــی وعــده 
خ تــورم«  کار »باالتــر از نــر حقــوق ســال آینــده مشــموالن قانــون 
ایــن حــال  بــا  بــود؛  )پایــان بهمن مــاه 11.۸ درصــد( خواهــد 
اشــاره ای بــه عــدد و رقــم و درصــد رشــد دســتمزدها در ســال 
دســتمزد  افزایــش  گــر  ا می گوینــد  کارشناســان  نکــرد.  آینــده 
کارگــران 12 درصــد هــم باشــد بــه میــزان دو دهــم درصــد باالتــر 
گــر ایــن افزایــش ۳0 درصــد  خ فعلــی تــورم اســت و هــم ا از نــر
خ تــورم« خوانــد.  باشــد، بــاز هــم می تــوان آن را »باالتــر از نــر
ــران  کارگ ــتمزد  ــل دس ــته حداق گذش ــال  کار در س ــی  ــورای عال ش
کــه بــرای امســال اجــرا شــده را 1۷ درصــد افزایــش داده بــود 
کمتــر از 12  خ تــورم بــه  کارشناســان می گوینــد بــا افــت نــر امــا 
درصــد، احتمــاال دولــت بــه دنبــال برقــراری تناســب منطقــی 
ــان خواهــد  کارفرمای ــران و  کارگ بیــن افزایــش حقــوق ســال 95 
کارگــران توســط  گفتــه شــود، حقــوق  کــه لفظــا  بــود؛ هرچنــد 
نماینــدگان آن هــا و کارفرمایــان تعییــن می شــود و دولــت نقشــی 
کــه همــه چیــز را در  در آن نــدارد؛ امــا در واقــع ایــن دولــت اســت 

ایــن زمینــه تعییــن می کنــد و بــه آســانی می توانــد نظــر خــود را 
کار بقبوالنــد. بــه شــورای عالــی 

مردمچهمیگویند؟
از  دولتــی  مســئوالن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــهروند  یــک 
گفــت: نشــانه آن  هزینه هــای واقعــی مــردم بــی خبــر هســتند، 
هــم ایــن اســت کــه بــرای کارگــر ۷12 هــزار تومــان حقــوق تعییــن 
ــک  کوچ ــه  ــک خان ــاره ی ــرای اج ــا ب ــه تنه ک ــی  ــد؛ در حال می کنن
در مناطــق متوســط و جنــوب شــهر تهــران، بایــد ماهیانــه دســت 
ــرار  ــر ق گ ــد: ا ــرد. وی می گوی ک ــه  ــان هزین ــون توم ــک میلی ــم ی ک
کنیــم و  باشــد مــا بــه حقــوق هــر مــاه خــود چیــزی هــم اضافــه 
فقــط اجــاره خانــه خــود را بپردازیــم، آن وقــت چــه پولــی بــرای 
ک داشــته باشــیم؟ ایــن شــهروند ادامــه  ج خانــوار و خــورا مخــار
ارقــام فعلــی  بــا  آیــا مســئوالن خودشــان هــم می تواننــد  داد: 

کــه عمــوم مــردم دریافــت می کننــد، زندگــی  حقــوق و دســتمزد 
کــه  دیگــر  شــهروندی  بتوانیــم؟  مــا  کــه  کننــد  اداره  را  خــود 
ــی  ــی متاهل ــاالی زندگ ج ب ــار ــت و مخ ــرد اس ــوز مج ــد هن می گوی
را تجربــه نکــرده اســت، دربــاره وضعیــت حقــوق و دســتمزد 
گفــت: شــاید مــن بتوانــم بــا ماهــی  کشــور  فعلــی پرداختــی در 
کنــم؛ ولــی تحمــل  یــک میلیــون تومــان درآمــد خــود را اداره 
هــم  فرزنــد  دو  یکــی  کــه  افــرادی  بــرای  زندگــی  هزینه هــای 
دارنــد بــا ایــن ارقــام، بســیار دشــوار و بــرای من  باورنکردنیســت. 
کانشــهرها و بســیاری از مناطق  بیشــتر مردم معتقدند امروز در 
کمتــر از ۳ میلیــون تومــان  ایــران، شــاید دیگــر نتــوان بــا درآمــد 
کــرد. حــال حداقــل  در مــاه، یــک زندگــی چندنفــری را اداره 
دســتمزد ۷12 هــزار تومانــی و حتــی زیــر یــک میلیــون تومــان در 

ــدارد. ــه توضیــح ن کــه دیگــر نیــازی ب ــرای ســال آینــده  مــاه ب

کنش به تعیین مزد زیر یک میلیون تومان وا

مخارج با درآمدها، همخوانی ندارد

 6 آمادگــی  از  اصفهــان  مهمان پذیــران  اتحادیــه  رییــس 
و  داد  خبــر  نــوروزی  مســافران  پذیرایــی  بــرای  تخــت  هــزار 
گفــت: بــرای روزهــای نــوروز، قیمــت مهمان پذیــران اســتان 
اصفهــان بــرای پذیــرش مســافران، حــدود 12 درصــد نســبت 

گران تــر شــده اســت. اســداله  گذشــته  بــه ســال 
تخت هــای  رزرو  درخصــوص  عدالت پنــاه 
اظهــار  نــوروز 95  آســتانه  در  پذیــران  مهمــان 
بــرای رزرو  نــوروزی  کنــون مســافران  ا از  کــرد: 
ــد؛  ــاس می گیرن ــران تم ــای مهمان پذی تخت ه
بــا ایــن وجــود بیشــتر پذیــرش مــا بــه صــورت 
حضــوری انجــام می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 

حــدود ســه هــزار تخــت در ۳0 مهمان پذیــر شــهر اصفهــان 
در  مهمان پذیــر   ۷5 در  ایــن  بــر  عــاوه  گفــت:  دارد،  وجــود 
اســتان اصفهــان 6 هــزار تخــت وجــود دارد. رییــس اتحادیــه 
کــرد: اتحادیــه مهمان پذیــران  کیــد  مهمان پذیــران اصفهــان تا
در روزهــای نــوروز آمادگــی در اختیــار قــرار دادن 6 هــزار تخــت 

وجــود  ایــن  بــا  دارد؛  نــوروزی  مســافران  بــه  را  اســتان  در 
می توانــد ظرفیــت تخت هــای خــود را بــه هشــت هــزار تخــت 
افزایــش دهــد. وی دربــاره قیمــت تخت هــای مهمان پذیــران 
کــرد: بــا تصمیمــات اتخــاذ شــده  در روزهــای نــوروز تصریــح 
مهمان پذیــران  قیمــت  درصــد   12 حــدود 
 95 نــوروز  تعطیــات  در  اصفهــان  اســتان 
خواهــد  افزایــش  گذشــته  ســال  بــه  نســبت 
یافــت. عدالت پنــاه بــا بیــان اینکــه پیش بینــی 
می شــود نــوروز 95 مهمان پذیــران، مســافران 
گذشــته پذیرایــی  بیشــتری را نســبت بــه ســال 
تمــام  ظرفیــت   94 نــوروز  افــزود:  کننــد، 
بــه طــور 100 درصــدی  اســتان اصفهــان  مهمان پذیــران در 
گفتــه وی، مهمان پذیــران مکلــف بــه  تکمیــل شــده بــود. بــه 
خ نامــه در محــل پذیــرش خــود هســتند و در صورتــی  نصــب نــر
گرفتــه شــوند  کــه هزینه هــای باالتــر از قیمت هــای مصــوب 

کننــد. مســافران می تواننــد بــه اتحادیــه شــکایت 

رییس اتحادیه مهمان پذیران اصفهان:
گران می شود قیمت مهمان پذیران اصفهان در نوروز، 12 درصد 

ــر صنعــت از تدویــن برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو  وزی
راهبــردی،  برنامــه  ایــن  براســاس  گفــت:  و  داد  خبــر 
ــد آزاد شــود. محمدرضــا  قیمــت خــودرو ظــرف 10 ســال بای
در  خــودرو  صنعــت  بین المللــی  همایــش  در  نعمــت زاده 

تهــران بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه راهبــردی 
گفــت:  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  وزارت 
 براســاس برنامــه راهبــردی ایــن وزارتخانــه

تولیــد خــودرو بایــد بــه ۳ میلیــون دســتگاه 
کــه از ایــن میــزان یــک ســوم  در ســال برســد 
آن بایــد بــه بازارهــای صادراتــی ارایــه شــود؛ 
ضمــن اینکــه 120 هــزار دســتگاه خــودروی 
تولیــد  کشــور  در  بایــد  ســنگین  و  تجــاری 

برنامــه  افــزود:  تجــارت  و  معــدن  صنعــت  وزیــر  شــود. 
راهبــردی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســال 92 
کــه براســاس آن، بــا مشــارکت خودروســازان  تدویــن شــده 
و قطعه ســازان برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو نهایــی 
ســپری  ســال  دو  ظــرف  آن،  براســاس  کــه  اســت  شــده 
خــود  اهــداف  بــه  حــدودی  تــا  توانســتیم  اجــرا،  از  شــده 

برنامــه  ایــن  براســاس  کــرد:  تصریــح  وی  یابیــم.  دســت 
و  شــود  آزادســازی  خــودرو  قیمــت  ســال   10 از  پــس  بایــد 
پنجــم  منطقــه،  اول  رتبــه  ایــران  خودروســازی  صنعــت 
گفتــه  آســیا و یازدهــم دنیــا را بــه خــود اختصــاص دهــد. بــه 
نعمــت زاده، بهبــود ســاخت داخــل متناســب 
بــا ارتقــای ســطح فنــی موتورهــای خــودرو 
قیمت گــذاری  در  دولــت  دخالــت  عــدم 
حمایــت  و  قطعه ســازی  ســاختار  اصــاح 
از جملــه  از مصرف کننــدگان  جــدی و موثــر 
اســاس  بــر  خــودرو  صنعــت  برنامه هــای 
کابینــه  عضــو  ایــن  اســت.  جدیــد  راهبــرد 
رشــد  علی رغــم  کــرد:  خاطرنشــان  یازدهــم 
گذشــته  ســال   ،92 و   91 ســال های  در  صنعــت  منفــی 
توانســتیم رشــد 6.5 درصــدی را در بخــش صنعــت تجربــه 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــق ب ــد متعل ــن رش ــی از ای ــه بخش ک ــم  کنی
کــرد: 40 درصــد  کشــور بــود. وی خاطرنشــان  خــودرو در 
کــه  ــوده  کشــور ناشــی از بخــش صنعــت ب رشــد اقتصــادی 

بــودن ســهم صنعــت در اقتصــاد اســت. نشــانگر مهــم 

هر هفته، چند افتتاح
گام  مثبت شهرداری برای ارتقای سالمت مردم مناطق و محله های اصفهان

مسایل ایمنی 

  توصیه های ایمنی در صنایع )2(

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

کلیدهــای داخــل تابلوهــای  6.در زمــان قطــع و وصــل 
از دســت  یــک دســت، ترجیحــا  از  بــرق ســعی شــود 
راســت اســتفاده شــود و دســت دیگــر بــا زمیــن در ارتباط 

نباشــد. 
کارخانه هــا و صنایعــی  ۷.بــا توجــه بــه نیــاز حیاتــی 
چــون ذوب فلــزات بــه انــرژی بــرق پایــدار و مطمئــن در 
مواقعــی کــه احتیــاج اســت جهــت تامیــن بــرق کارخانه 
یــا کارگاه از ژنراتــور اســتفاده شــود؛ تابلــوی ورودی بــرق 
بایــد در جهــت پیشــگیری از برگشــت جریــان بــرق بــه 
شــبکه های توزیــع و ایجــاد حادثــه بــرای ســیم بانان 

کلیدهــای دو طرفــه مجهــز شــود. بــه 
از برق گرفتگــی در زمــان  بــه منظــور پیشــگیری   -۸
انجــام تعمیــرات بــر روی قســمت های برقــدار، انجــام 
اقداماتــی از قبیــل ق طــع بــرق محــل ، امتحــان مــدار 
کار  کار قبــل از شــروع  قطــع شــده و ارت طرفیــن محــل 
الزامی اســت. ضمنــا بــا توجــه بــه اعمال خاموشــی های 
خطــوط بــرق توســط شــرکت توزیــع بــرق بــه دالیــل 
مختلــف از جملــه انجــام تعمیــرات و کمبــود نیــرو، این 
موضــوع نبایــد دلیــل قاطــع بــر بــی برقــی محــل مصرف 
کــه بــه منظــور انجــام  تلقــی شــود و لــذا رعایــت نکاتــی 
تعمیــرات داخلــی بــه آن اشــاره شــد، بایــد مدنظــر قــرار 

گیــرد .
تمــام  بایــد  دلیــل،  هــر  بــه  بــرق  قطــع  زمــان  9-در 
دســتگاه دوار از قبیــل ماشــین های تراشــکاری ســنگ  
کار مجــدد، در زمــان  پــرس و ... از حالــت شــروع بــه 

ج شــود. وصــل بــرق خــار
قطــع  محــل  چنانچــه  تعمیــرات  زمــان  10-در 
تــا محــل تعمیــرات فاصلــه دارد، جهــت  بــرق  مــدار 
کارت  از  افــراد  توســط  بــرق  وصــل  از  جلوگیــری 
اســتفاده قطــع  محــل  در  ایمنــی  قفــل  و   احتیــاط 

شود.
11-پــس از تعمیــرات و قبــل از وصــل جریــان بــرق از 

کنیــد.  کار اطمینــان حاصــل  عادی ســازی محــل 
ارت   سیســتم  قبیــل  از  حفاظتــی  12-تجهیــزات 
رله هــای حفاظتــی و .. ســالیانه توســط شــرکت های 
ســرویس  و  چــکاپ  صاحیــت دار   فنی مهندســی 

شود. 
ادامه دارد ...

حتما بخوانید!
3آزادسازی قیمت خودرو در ۱۰ سال آینده چهارشنبـــــه  ۱2 اسفندماه ۱39۴

ـــمـــاره ۱۰7 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کرد: وزیر صنعت اعالم 
آزادسازی قیمت خودرو در 10 سال آینده

کــه در حــوزه  گفــت: شــهرداری اصفهــان نخســتین شــهرداری اســت  شــهردار اصفهــان 
کــرده اســت. ســامت ورود پیــدا 

ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد در  گــزارش اداره  بــه 
کــه در قالــب شــانزدهمین  حاشــیه بهره بــرداری از پروژه هــای منطقــه 10 شــهرداری 
از  یکــی   10 منطقــه  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  افتتــاح«  چنــد  هفتــه  »هــر  از  برنامــه 
کمتــر برخــوردار اصفهــان و از مناطــق هــدف ماســت و مقررشــده  مناطــق محــروم و 
صــورت آینــده  ســال  در  منطقــه  ایــن  از  محرومیت زدایــی  بــرای  ویــژه ای   کمــك 

گیرد.  
امــروز  کــه  اطشــاران  ارزشــمند محلــه  بســیار  پروژه هــای  از  یکــی  کــرد:  وی تصریــح 
کــه مــردم محلــی  بــه بهره بــرداری رســید، ورزشــگاه سرپوشــیده ایــن منطقــه اســت 

بودنــد. آن  افتتــاح  منتظــر  مدت هــا 
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه هزینــه اجــرای ایــن پــروژه نزدیــك بــه ۳0 میلیــارد 
کــه بــا  تومــان بــوده اســت، افــزود: مســاحت پــروژه 2 هــزار و ۸00 متــر مربــع بــوده 
بهره بــرداری از آن شــاهد افزایــش شــادی و نشــاط میــان مــردم منطقــه خواهیــم بــود.
اصفهــان   24 شــماره  آتش نشــانی  مرکــز  از  بهره بــرداری  بــه  ادامــه  در  وی 
بــه  نزدیــك  هزینــه ای  بــا  کــه  آتش نشــانی  ایســتگاه  وجــود  کــرد:  کیــد  تا و  اشــاره 
بــود؛  ضــروری  منطقــه  ایــن  بــرای  رســید،  بهره بــرداری  بــه  تومــان  میلیــارد   2
قــرار  پوشــش  تحــت  را  اصفهــان  شــهر  کــور  نقــاط  ایســتگاه  ایــن  بــا   امیدواریــم 

دهیم.
کــه جــزو پروژه هــای بســیار خــوب منطقــه 10 در  گفــت: ســومین پــروژه ای  جمالی نــژاد 

راســتای ارتقــای فرهنــگ ترافیکــی بــه حســاب می آیــد، پــارك ترافیــك واقــع در بوســتان 
کــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۸ میلیــارد ریــال و در مســاحت ۳ هــزار و 500 متــر مربع  نمــاز بــود 

بــه بهره بــرداری رســید.
کــه شــهرداران مناطــق در زمینــه بــه انجــام  وی ادامــه داد: امیدواریــم بــا شــیب تنــدی 
گرفته انــد، بتوانیــم بســیاری از پروژه هــای نیمه تمــام را تکمیــل و  رســاندن پروژه هــا 

کلیــد بزنیــم. پروژه هــای جدیــد را 
ــروژه منطقــه  ــرای ســه پ ــارد تومــان ب ــرد: بیــش از 6.5 میلی ک کیــد   شــهردار اصفهــان تا
کــه در مراحــل  10 هزینــه شــده و پروژه هــای دیگــری نیــز در منطقــه 10 وجــود دارد 

کــرد. بعــدی افتتــاح خواهیــم 
ســفروزیــربهداشــتبــرایافتتــاحطرحهــایســامتمحورشــهرداریبــه

اصفهــان
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر بهداشــت بــه 
گفــت: ســتاد ســامت  اصفهــان بــرای بهره بــرداری از ســتاد فرهنــگ ســامت اصفهــان 
بــا  کانــون  ســامت روز پنجشــنبه 1۳ اســفندماه جــاری  14 خانــه ســامت و و 152 
 حضــور وزیــر بهداشــت در مناطــق و محله هــای مختلــف اصفهــان بــه بهره بــرداری

 می رسد.
کــه  جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری اصفهــان نخســتین شــهرداری اســت 
کانون هــا و  بــا راه انــدازی  کــرد:  کــرده اســت، تصریــح  در حــوزه ســامت ورود پیــدا 
گردشــگری و  کنــار فعالیت هــای فرهنگــی،  خانه هــای ســامت، امیدواریــم بتوانیــم در 

گام برداریــم. میراثــی در عرصــه ســامت نیــز 

در شــانزدهمین هفتــه از برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« ســه پــروژه عمرانی خدماتــی 
بــا حضــور شــهرداری اصفهــان در منطقــه 10 بــه بهره بــرداری رســید.

از  هفتــه  شــانزدهمین  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ح عمرانی خدماتــی منطقــه 10 اصفهــان  ــه ســه طــر برنامــه »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« ب
ح هــا بــا حضــور شــهردار اصفهــان، اعضــای شــورای اســامی  اختصــاص یافــت و ایــن طر

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــدان محل ــردم و معتم ــهری، م ــران ش ــهر، مدی ش
در ایــن هفتــه، مجموعــه ورزشــی سرپوشــیده محلــه اطشــاران بــه دســت همســر و پــدر 
شــهید دایی تقــی از شــهدای مدافــع حــرم بــه بهره بــرداری رســید. ایــن ورزشــگاه بــه 
مســاحت 2هــزار و ۸00 مترمربــع واقــع در بزرگــراه شــهید آقابابایــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 
ــانی  ــتگاه آتش نش ــن ایس ــید. همچنی ــرداری رس ــه بهره ب ــل و ب ــال تکمی ــارد ری ۳۳ میلی

شــماره 24 در منطقــه 10 واقــع در خیابــان ســعادت بــا مســاحت یک هــزار و ۳00 متــر 
مربــع و بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 21 میلیــارد ریــال بــه دســت مــادر شــهید آقابابایــی 
افتتــاح شــد. پــارك ترافیــك بوســتان نمــاز نیــز، توســط پــدر شــهیدان مطلبــی فشــارکی 
در مســاحتی ۳ هــزار و 500 متــر مربعــی و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۸ میلیــارد ریــال از دیگــر 
کــه دیــروز بــه بهره بــرداری رســید. پروژه هــای منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان اســت 

ح »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« از ابتــدای نیمــه دوم ســال جــاری بــا  گفتنــی اســت طــر
ح هــای مختلــف  ح ســبد متنوعــی از طر ابتــکار شــهردار اصفهــان آغــاز شــد؛ در ایــن طــر
در زمینه هــای عمرانــی، فرهنگــی، علمــی، ورزشــی، اقتصــادی، حمــل و نقــل و ... بــه 
صــورت هفتگــی در یکــی از مناطــق 15گانــه، بــه ویــژه مناطــق محــروم  شــهر اصفهــان 

بــه بهره بــرداری می رســد و در اختیــار مــردم محله هــا قــرار می گیــرد.

اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  کمیســیون  رییــس 
گفــت: یکــی از اهــداف مهــم مدیریــت شــهری در حــوزه نشــاط اجتماعــی، ایجــاد ورزش 
ــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  گ ارزان  قیمــت در ســبد خانواده هاســت.به 
اصفهــان، اصغــر آذربایجانــی در حاشــیه مراســم افتتــاح پروژه هــای عمرانــی- خدماتــی 
کــه در قالــب شــانزدهمین هفتــه از برنامــه »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« اظهــار  منطقــه 10 
ورزشــی  حوزه هــای  در  مختلــف  قالــب  ســه  در   10 منطقــه  پروژه هــای  امــروز   کــرد: 
آمــوزش شــهروندی و خدماتــی بــه بهره بــرداری رســید. وی بــه افتتــاح مجموعــه ورزشــی 
اطشــاران اشــاره کــرد و ادامــه داد: یکــی از اهــداف مهــم مدیریــت شــهری در حــوزه نشــاط 
اجتماعــی، ایجــاد ورزش ارزان  قیمــت در ســبد خانواده هاســت و امیدواریــم بــا توســعه 
کــن ورزشــی در محله هــا و تحقــق ورزش ارزان قیمــت شــاهد ایجــاد نشــاط اجتماعــی  اما

و ســامت شــهروندان باشــیم. رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان بیــان کــرد: بــه منظــور ایجــاد نشــاط در محله هــای مختلــف شــهر 
اصفهــان در ســال آینــده ردیف هــای اعتبــاری مناســبی بــرای توســعه زمین هــای ورزشــی 
کــه اولویــت ایجــاد آن در مناطــق محــروم و کم برخــوردار بــوده  روبــاز در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. وی افــزود: رونــق ورزش در محله هــای مختلــف از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
بــوده اســت؛ از همیــن رو در ســال آینــده ردیف هــای اعتبــاری نیــز جهــت حمایــت از 
گرفتــه شــده اســت. آذربایجانــی بــه افتتــاح پــروژه پــارک  تیم هــای محله هــا در نظــر 
ترافیــک بوســتان نمــاز اشــاره کــرد و ادامــه داد: پــارک ترافیــک بــه دنبال آمــوزش مباحث 
کــه یکــی از هدف گذاری هــای مدیریــت  کــودکان راه انــدازی شــده؛ چــرا  ترافیــک بــه 
کــردن قوانیــن ترافیکــی  شــهری در ســال آینــده آمــوزش فرهنــگ ترافیــک و نهادینــه 
 در ســطوح مختلــف جامعــه اســت. وی دربــاره احــداث ایســتگاه آتش نشــانی شــماره
24 نیــز گفــت: متاســفانه در منطقــه 10 اصفهــان در زمان حوادث آتش ســوزی مشــکات 
کــه احــداث ایــن ایســتگاه بــه نوعــی در برطــرف ســاختن ایــن  مختلفــی ایجــاد می شــد 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای اســامی  مشــکات موثر اســت. رییس 
شــهر اصفهــان ادامــه داد: امیدواریــم بــا افتتــاح پروژه هــای مختلــف در ســطح مناطــق 
شــاهد توســعه شــهر اصفهــان باشــیم. وی بــا اشــاره بــه تحقــق پروژه هــای فرهنگــی در 
ســطح شــهر اصفهــان افــزود: امســال در راســتای نظــارت و ارزیابــی پروژه هــای فرهنگــی، 
کمتریــن حــذف ردیــف اعتبــاری را در ایــن حــوزه شــاهد بودیــم. آذربایجانــی اضافــه 
کــرد: در بودجــه ســال 95، ردیــف اعتبــاری حــوزه فرهنــگ در بخــش برنامــه ای و 
کلنگ زنــی  کــه در ابتــدای ســال آینــده، شــاهد  ســخت افزاری افزایــش یافتــه؛ بــه طــوری 

چنــد مجموعــه فرهنگــی بــزرگ در ســطح شــهر اصفهــان خواهیــم بــود.

هر هفته، چند افتتاح
ایجاد ورزش ارزان  قیمت از اهداف مهم مدیریت شهری اصفهان است

»هر هفته، چند افتتاح« در ایستگاه شانزدهم
سه پروژه عمرانی خدماتی در منطقه 10 به بهره برداری رسید



به همت شهرداری اصفهان؛

مترو از نقش جهان عبور نمی کند
گفــت: تفاهم نامــه مشــتركی میــان  شــهردار اصفهــان 
ســازمان میــراث فرهنگــی و شــهرداری اصفهــان بــرای 
تعییــن مســیر عبــور خــط دو متــرو اصفهــان امضــا شــد تــا 
نگرانــی و دغدغــه مــردم میراث دوســت اصفهان و كشــور 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای  بــه  برطــرف شــود. 
حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری 
كــه در  بهره بــرداری از پروژه هــای منطقــه 10 شــهرداری 
قالــب شــانزدهمین برنامــه از »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه تغییــر خــط دو متــروی اصفهــان 
ــرد:  ك ــار  ــان اظه ــش جه ــدان نق ــی می ــق پیرامون از مناط
تفاهم نامــه مشــتركی میــان ســازمان میــراث فرهنگــی 
و شــهرداری اصفهــان امضــا شــد تــا نگرانــی و دغدغــه 
كشــور برطــرف شــود.  مــردم میراث دوســت اصفهــان و 
میــدان  زیــر  از  متــرو  دوی  خــط  بــود  قــرار  افــزود:   وی 
كــه ممکــن بــود آســیب جــدی  كنــد  نقــش جهــان عبــور 
بــه ایــن میــدان تاریخــی وارد شــود؛ امــا بــا توجــه بــه 
گرفــت  ــه صــورت  ــن زمین ــه در ای ك ــی  كارشناس ــای  كاره
كــه توســعه شــهر را بــدون  و بــا توجــه بــه رویکــرد مــا 
 توجــه بــه میــراث تاریخــی و فرهنگــی آن نمی خواهیــم

مصــوب شــد خــط دوی متــروی اصفهــان از زیــر میــدان 
بگــذرد. آن  پیرامونــی  خیابان هــای  از  و  نکنــد  عبــور 
رییــس  بــا  كــرد: در جلســه  شــهردار اصفهــان تصریــح 
كمك هــای الزم از  ســازمان میــراث فرهنگــی قــرار شــد 
ســوی ایــن ســازمان صــورت بگیــرد تــا مســیر تعیین شــده 
بــرای عبــور خــط دوی متــرو اصفهــان در شــورای عالــی 

ــود. ــب ش ــز تصوی ــور نی كش ــك  ترافی
وی بــا بیــان اینکــه كلیــات كریــدور مســیر جایگزیــن بیــن 
میــراث فرهنگــی و شــهرداری تصویــب شــد، ادامــه داد: 
ایــن مســئله، بزرگ تریــن معضــل بیــن میــراث فرهنگــی 
كــه  بــود  اخیــر  ســال های  در  اصفهــان  شــهرداری  و 
حــل آن خبــر بســیار خوبــی بــه حســابی می آیــد؛ خطــی 
و  مناطــق  بــا  را  برخــورد  كمتریــن  شــده  انتخــاب  كــه 
بافت هــای تاریخــی اصفهــان خواهــد داشــت و مســیری 
كارشناســان  كارشناســان یونســکو و هــم  كــه هــم  اســت 
داشــتند. خاصــی  عنایــت  آن  بــر  فرهنگــی  میــراث 
كــرد: هزینه هــای ســاخت شــهرداری  كیــد  جمالی نــژاد تا
تومــان  میلیــارد   300 حــدود  در  خــط،  تغییــر  ایــن  بــا 
ــاه شــدن زمــان  كوت ــد؛ امــا خوشــبختانه  افزایــش می یاب

كنــد. كمــك  كمتــر شــدن هزینه هــا  می توانــد بــه 
وی افــزود: امیدواریــم بــا همدلــی، رفاقــت و صمیمیتــی 
بــه  كــه میــان شــهرداری و ســازمان میــراث فرهنگــی 
كــه ســال های  وجــود آمــده، بســیاری از دغدغه هایــی 

ســال روی زمیــن مانــده، حــل شــود.

شهرداری 

34هزار استخدام جدید در سال ۹۵
كمیســیون تلفیــق بودجــه، رییــس ســازمان  گفتــه عضــو  بــه 
مدیریــت و برنامه ریــزی در جلســه ایــن كمیســیون از 3۴ هــزار 
كیمیــای  گــزارش  اســتخدام جدیــد در ســال ۹۵ خبــر داد. بــه 
كلیــات الیحــه بودجــه در  ج ندیمــی  از بررســی  وطــن،  ایــر
كمیســیون تلفیــق بودجــه خبــر داد. وی گفــت: تــا ایــن لحظه 
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی و رییــس دیــوان 
كرده انــد. نماینــده  محاســبات درخصــوص بودجــه صحبــت 
تصویــب  مخالــف  نماینــدگان  داد:  ادامــه  الهیجــان  مــردم 
كســری پنهــان بودجــه  كلیــات الیحــه بودجــه، انتقاداتــی بــه 
۹۵، میــزان تحقــق بودجــه ۹۴ و پیش نمایــی قیمــت نفــت 
كمیســیون اقتصــادی  و پیش نمایــی قیمــت ارز دارنــد. عضــو 
كلیــات الیحــه بودجــه، انتقاداتــی  افــزود: مخالفــان تصویــب 
نیــز بــه كاهــش ارزش پــول ملــی، شــیوه دولــت بــرای پرداخــت 
یارانه هــای نقــدی، همچنیــن كاهــش درآمــد صندوق توســعه 
ملــی از درآمدهــای نفتــی و ۴3 درصــد بودجــه متفرقــه دارنــد 
كــه قابــل نظــارت از ســوی مجلــس شــورای اســامی  نیســت. 
ندیمــی  گفــت: در جلســه امــروز، نوبخــت از 3۴ هــزار اســتخدام 
هــزار   1۷ كــرد:  تصریــح  وی  داد.  خبــر   ۹۵ ســال  در  جدیــد 
اســتخدام مربــوط بــه بخــش بهداشــت و درمــان و 1۲ هــزار 
مربــوط بــه آمــوزش و پــرورش اســت و بقیــه مربــوط بــه ســایر 

دستگاه هاســت. مهــر

 بازدید از آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای استان اصفهان

و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  تشــکیات  و  بودجــه  كل  مدیــر 
كشــور از آموزشــگاه های آزاد فنی و حرفه ای اســتان  حرفه ای 

كــرد.  اصفهــان بازدیــد 
و  فنــی  آمــوزش  كل  عمومــی  اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
حرفــه ای اســتان اصفهــان، اردشــیری، مدیــر كل بودجــه و 
تشــکیات ســازمان بــه همــراه ابوطالــب جالــی، مدیــر كل 
اســتان، اخــوان، معــاون آمــوزش، پژوهــش و برنامه ریــزی 
آزاد  آموزرشــگاه های  اداره  رییــس  مصلی نــژاد،  كل،  اداره 
امــور  اداره  رییــس  صحرانــورد،  مردمــی،  مشــاركت های  و 
عمومــی  و پشــتیبانی از آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفــه ای 
كردنــد. كیــان ربــات پارســیما بازدیــد  اندیــش نــگار مهــرگان و 
در این بازدید، موسسان آموزشگاه های آزاد در زمینه برگزاری 
 دوره های آموزشــی و  افتخارت كســب شده مطالبی را عنوان
كردند. مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای اســتان ضمن اشــاره 
بــه پتانســیل ها و ظرفیت هــای موجــود در اســتان، نقــش و 
 جایگاه آموزش های غیردولتی را در اشتغال جوانان ضروری

 دانست.

اخبار کوتاه 

پــرورش  كانــون  كل  فــرزاد رحیمــی، مدیــر   
شهر کرد 

بهاره اسدپوری  
اســتان  نوجوانــان  و  كــودكان  فکــری 
ــان  ــون زب كان ــد  ــز برن ــت متمای ــاری از فعالی ــال وبختی چهارمح
كــه شــرایط ارتبــاط بــا ســایر مــردم  گفــت: از آنجــا  خبــرداد و 
جهــان، تســلط بــر زبــان دوم یــا همــان زبــان انگلیســی اســت 
و  كــودكان  فکــری  پــرورش  كانــون  نظــر  زیــر  زبــان  كانــون 
بیــن  از  كشــور  كل  بــا  هم راســتا  و  همزمــان  نوجوانــان، 
ــا  ــرده و ب ك ــان انگلیســی، زبان آمــوز جــذب  ــه زب عاقه منــدان ب
آمــار 3۵00 نفــر در اســتان، توانســته ركــورد خوبــی را بــه ثبــت 

برساند.
كارآمــوزان       فــرزاد رحیمــی  گفــت: بــا توجــه بــه آمــار 3۵00نفــری 
كــه  كانــون زبــان اســتان، افــراد عاقه منــد دیگــری نیــز هســتند 
كمبــود فضــای آموزشــی نتوانســته ایم آن هــا را  هنــوز بــه دلیــل 
ــه زودی  ــاءاهلل ب ــه انش ك ــم  كنی ــذب  ــون ج كان ــن  ــوزش ای در آم
امکانــات  كلیــه  دارای  ســاختمان ۵طبقــه جدیــد  افتتــاح  بــا 
بــه  نســبت  و  جــذب  را  رشــته  ایــن  مســتعد  افــراد  آموزشــی، 

آمــوزش زبــان انگلیســی آن هــا اقــدام می كنیــم.
كــودكان روســتایی از  كــرد: بــرای اســتفاده       رحیمــی  اضافــه 
كــه  گرفته ایــم  نظــر  در  ویــژه ای  ح  طــر كانــون،  كتاب هــای 
كتابخانــه  روســتاها،  از  بســیاری  در  ایــم  توانســته  كنــون  تا

كتاب هــای  كــودكان روســتایی بتواننــد از  كنیــم تــا  ســیار فعــال 
كانــون  پــرورش  كل  مــورد نیــاز خــود بهره منــد شــوند. مدیــر 
كانــون  گــروه هــدف ایــن  كــودكان و نوجوانــان اســتان،  فکــری 
كــه  گفــت: طبــق تعریفــی  كــرد و  كــودكان و نوجوانــان اعــام  را 
كــودكان شــش ســال  كرده ایــم، تقریبــا  گــروه هــدف خــود  بــرای 
تــا شــانزده ســال در محــدوده فعالیــت مــا هســتند و می تواننــد از 

كننــد. كانــون اســتفاده  برنامه هــای 
كانــون بــه پــرورش هــوش و اســتعداد      فــرزاد رحیمــی  گفــت: در 
كــودكان بســیار اهمیــت داده می شــود و تمــام ســعی و تــاش 
بــرای تقویــت ایــن وضعیــت اســت. وی بــه محورهای آموزشــی 
ادبــی بــرای ســه محــور  كانــون  گفــت: در  كــرد و  اشــاره   نیــز 
كــدام  كــه در هــر  هنــری و فرهنگــی برنامه ریــزی شــده اســت 
صــورت  فعالیــت  شــده،  تعریــف  شــاخص های  برحســب 
می گیــرد كــه عــاوه بــر محورهــای بیــان شــده در تقویــت مهارت 

اجتماعــی نیــز بــه شــاخص ها پرداختــه شــده اســت.
كــودک را مهم تریــن        فــرزاد رحیمــی  پــرورش و رشــد خاقیــت 
كانــون  گفــت: سیاســت كاری  و  دانســت  او  پیشــرفت  عامــل 
خاقیــت  پــرورش  نوجوانــان  و  كــودكان  فکــری  پــرورش 

كــودک اســت. بازآفرینــی و نوآفرینــی ذهــن 
ــه و  گرفت ــکل  ــون از نوش كان ــودک در  ك ــن  ــرد: ذه ك ــه  وی اضاف

بــر اســاس معیارهــای علمــی، تجربــه و فعالیت هــای عملــی، 
بــا برگــزاری  كــه  ذهنــی پویــا و فعــال پــرورش داده می شــود 
ــا  ــاه ی كوت ــم  كارگاه انیمیشــن، فیل كارگاه هــای تخصصــی مثــل 
كــودک بتوانــد قــدرت و مهــارت  كــه  كارگاهــی  فعالیت هــای 

كنــد، خدماتمــان را ارایــه می دهیــم.  ذهــن خــود را فعــال 
نوجوانــان  و  كــودكان  فکــری  پــرورش  كانــون  كل       مدیــر 
 ۹۴ ســال  در  مختلــف  جشــنواره های  برپایــی  بــه  اســتان 
گذشــته  گفــت: مــا امســال برخــاف ســال های  كــرد و  اشــاره 
توانســتیم جشــنواره های متفاوتــی را در اســتان برگــزار كنیــم كه 
می تــوان بــه جشــنواره قصه گویــی، شــامل قصه گویــی رضــوی 
كــه توانســتیم در هــر دو  كــرد  و قصه گویــی بین المللــی اشــاره 

كنیــم.    كســب  محــور موفقیت هایــی را نیــز 
رحیمــی  گفــت: جشــنواره نمایــش عروســکی و جشــنواره ســرود 
مهم تریــن  از  فیلــم  عنــوان   63 بــا  كوتــاه  فیلــم  جشــنواره  و 
كــه بــا  جشــنواره های برگــزار شــده در طــول ســال جــاری بــود 
توجــه بــه امکانــات و تکنولــوژی ســاده در اســتان، توانســتیم 
كنیــم. ایــن مدیــر، بــه  كســب  كشــور مقام هــای مختلفــی را  در 
كــرد  گذشــته انتقــاد  كانــون در ســال های  فعالیت هــای ضعیــف 
گذشــته اطــاع رســانی بــه  گفــت: متاســفانه در ســال های  و 
كــه خانواده هــا آشــنایی بــا فعالیت ها  گونــه ای انجــام شــده بــود 

نوجوانــان  و  كــودكان  فکــری  پــرورش  كانــون  كارهــای  و 
كانــون بــه انــزوا رفتــه بــود؛  گونــه ای  اســتان نداشــتند و بــه 
گذشــته برنامه هــای زیرســاختی خوبــی بــا هــدف  مــا از ســال 
ــه  ــه جامع ــون ب كان ــی  ــزوا و معرف ــت ان ــون از حال كان ــت  برون رف
انجــام داده ایــم و بــا ارتبــاط بــا اداره هــا و عقــد تفاهم نامــه بــا 
ســازمان هایی مثــل صــدا و ســیما، بهزیســتی، محیــط زیســت، 
كتابخانه هــا و حــوزه هنــری رونــد دیگــری  منابــع طبیعــی، امــور 
گرفته ایــم. فــرزاد رحیمی بــه خانواده هــا  كانــون در پیــش  بــرای 
دالیــل  از  یکــی  گفــت:  و  داد  هشــدار  كــودكان  درخصــوص 
افراطــی  گرایــش  كــودكان،  بــه  رســانیدن  آســیب  زمینه ســاز  
بــه عوامــل آســیب زا ماننــد ماهــواره، تلفــن همــراه، تبلــت و 
كــه خــود یــک اعتیــاد بــه ایــن عوامــل می باشــد  كامپیوتــر اســت 
بــا  كــودكان و نوجوانــان اســتان  كانــون پــرورش فکــری  كــه 
كتــاب و تولیــدات فکــری، توانســته تــا انــدازه ای  جایگزینــی 

كنــد. كمتــر  كــودكان را  ایــن وابســتگی های مجــازی 

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  کودکان و نوجوانان استان چهارمحال وبختیاری در  کانون پرورش فکری  کل   مدیر 

کانون زبان، به عنوان یک مدعی در خاورمیانه است

بــا همــکاری اداره بهزیســتی شهرســتان اصفهــان و دانشــگاه 
دســتاوردها  خانگــی،  مشــاغل  از  نمایشــگاهی  اصفهــان، 
بهزیســتی  حمایــت  تحــت  مددجویــان  توانمندی هــای  و 

توانمنــدی  نمایــش  منظــور  بــه  اســتان،  ایــن 
معلولیــن و مددجویــان، بــا حضــور شــاه زیدی، 
و  مردمــی  بهزیســتی  مشــاركت های  معــاون 
ــی  ــوم تربیت ــکده عل ــس دانش ــت، ریی نشاط دوس

شــد.    افتتــاح  اصفهــان  دانشــگاه 
نمایــش  هــدف  بــا  كــه  نمایشــگاه  ایــن  در 
توانمندی هــای معلولیــن در راســتای خودكفایی 

كمــک بــه خانــواده ایشــان در محــل دانشــکده علــوم تربیتــی  و 
پــا شــد، محصــوالت و دســتاوردهای  بــر  دانشــگاه اصفهــان 
مددجویــان و توان خواهــان تعــداد ۲۵ كارگاه تولیدی حمایتــی، 
توانبخشــی تحــت نظــارت بهزیســتی اســتان اصفهــان شــركت 

داشــتند. 

معــاون  شــاه زیدی،  نمایشــگاه،  ایــن  افتتــاح  آییــن  در 
ضمــن  اصفهــان  اســتان  مردمــی  بهزیســتی  مشــاركت های 
ایجــاد  راســتای  در  نمایشــگاه  ایــن  گفــت:  خرســندی  ابــراز 
فرصــت بــرای اینکــه معلولیــن بتواننــد هنــر و 
نمایــش  جامعــه  بــه  را  خــود  توانمندی هــای 
بــازار  و  مالــی  منابــع  كســب  جهــت  در  و  داده 

اســت.  شــده  برگــزار  بردارنــد،  گام  فــروش 
نشاط دوســت، رییــس دانشــکده علــوم تربیتــی 
گفــت:  دانشــگاه اصفهــان نیــز در ایــن مراســم 
ایــن عزیــزان بــا وجــود محدودیت هــای زیــادی 
قابــل  ایــن  كــه  كــه دارنــد، فعالیت هــای چشــمگیری دارنــد 
ســتودن اســت. وی بــا ابــراز امیــدواری از انعــکاس خــوب ایــن 
گفــت: امیــدوارم در ســال های  فعالیت هــا از طریــق نمایشــگاه 
گونــه فعالیت هــا، شــاهد پیشــرفت  آینــده بــا بهره گیــری از ایــن 

كار و تنــوع محصــوالت معلولیــن بهزیســتی باشــیم.    در 

كارگردانــان ، عوامــل    بــا حضــور هنرمنــدان ، 
کیمیای وطن 

زهر ا نصیری 

اصفهــان  اســتان  مســئوالن  و  اجرایــی 
كنــار قبــور و مــزار شــهدای  پنجمیــن جشــنواره حســنات  در 
گــزارش ســتاد خبــری، پنجمیــن  كلیــد خــورد. بــه  اصفهــان 

كوتــاه حســنات، صبــح دیــروز  جشــنواره فیلــم 
)11 اســفندماه( بــا حضــور مهــدی مسعودشــاهی  
ســیدعلی  حســنات،  جشــنواره  هنــری  مشــاور 
نکویی)رییس شــورای سیاســتگذاری جشنواره 
حســنات(، حســین مایــی، رییــس جشــنواره 
كل بهزیســتی  حســنات ، ســعید صادقــی، مدیــر 
قائم مقــام  عشــاقی،  اصفهان،ســعید  اســتان 
رییــس جشــنواره حســنات ،امیرحســین عشــاقی 

هنرمنــدان  از  جمعــی  حســنات،  جشــنواره  اجرایــی  دبیــر 
فیلمســاز، اعضــای هیئــت انتخاب و ســتاد دبیرخانه جشــنواره 
در  حســنات  كوتــاه  فیلــم  جشــنواره  پنجمیــن  حســنات، 
كار كرد .مراســم افتتاحیه جشــنواره حســنات  اصفهــان آغــاز به 
ودســت  مدیــران  دبیرخانــه،  اعضــای  بیعــت  تجدیــد  بــا 
انــدركاران و همچنیــن مســئوالن اســتان اصفهــان در كنــار قبــور 

غ های پنجمیــن  كلیــد خــورد و ســیمر مطهــر شــهدای اصفهــان 
كنــده ازاحســان و نیکــوكاری به  جشــنواره حســنات در فضــای آ
كــه بــا ویژگــی  پــرواز درآمــد. در ایــن دوره ازجشــنواره حســنات 
خاصــی برگــزار شــده اســت، در آن مســئوالن جشــنواره بــا حضــور 
در مــزار شــهدای اصفهــان بــا آرمان هــای شــهدا 
كردنــد. ازصبــح روز  و رهبــری تجدیــد بیعــت 
 11 اســفندماه، جشــنواره پنجــم حســنات بــا 
كارگردانــان و اســاتید  ورود فیلمســازان جــوان، 
كشــور بــه تــاالر هنــری ســوره ،كتابخانــه  هنــری 
هنرســرای  اصفهــان،  شــهرداری  مركــزی 
كار خــود را  خورشــید و ســینما خانــواده رســما 
ج  كــرد و گام هــای اســتوار و بلندی بــرای ار آغــاز 

نهادن به فرهنگ احسان و نیکوكاری برداشته شد. 
بهزیســتی  كل  اداره  حســنات  ازجشــنواره  دوره  ایــن  در 
گرمــای  شــهرداری اصفهــان و حــوزه هنــری اصفهــان نیــز بــر 
ایــن جشــنواره بــا مشــاركت و حضورخــود افزوده انــد و بــرای 
راســخی  گام هــای  جشــنواره  ایــن  بیشــتر  هرچــه   تجلــی 

برداشته اند.

کارگاه تولیدی حمایتی توانبخشی   25 
گذاشتند دستاورد های خود را به نمایش 

 چراغ پنجمین جشنواره احسان و نیکوکاری 
در اصفهان روشن شد

گهی ابالغ آ
شماره  ونده:9109980350601190  پر شماره  نامه:9410110350601652  شماره 
ثانی  نسخه  ابالغ  1394/12/09)آگهی  تنظیم:  یخ  تار شعبه:911220  بایگانی 
 – مرتضی   – محسن   – علی  صفر   – آقای  به  ضمایم  و  نظر  تجدید  دادخواست 
خصوص  در  المکان(  مجهول  فعال   ..... بابایی  همگی   – حسین   – مصطفی 
اعتراض – رضا بابایی و غیره با وکالت آقای عبداهلل اختر – به طرفیت - - صفر 
مجهول  فعال   – بابایی  همگی   – حسین   – مصطفی   – مرتضی   – محسن   – علی 
المکان – و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره – 1875 – مورخ - - 94/11/03 
دن تجدید نظر خواندگان – مراتب – در اجرای  المکان بو به مجهول  با توجه   –
وزنامه های کثیر االنتشار سراسری یا محلی  از ر ماده -73-ق-ا-د-م- در یکی 

درج تا تجدید نظر 
وزنامه – ضمن مراجعه به دفتر  وز پس از انتشار در ر خوانده گان ظرف مهلت ده ر
یافت نسخه ثانی دادخواست تجدید  د و در دادگاه و ارایه آدرس کامل پستی خو
نظر و ضمایم – چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه و یا جوابیه 
د را کتبا به دفتر دادگاه ارایه نماید.  وز الیحه  دفاعیه خو ای دارد ظرف مهلت ده ر
ونده به دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد  واال بعد از انقضای مهلت مذکور پر
الف مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی اصفهان - -  شد. شماره: 34951/م 

فانی

گهی ابالغ آ
ونده:9409986794600026 شماره  شماره ابالغیه:9410100350414863 شماره پر
یخ تنظیم:1394/12/05 خواهان/ شاکی شهرام اتابک  بایگانی شعبه:941059 تار
خواسته  به  خوزانی  نصیری  رجبعلی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دولتی  اختصاصی  مرجع  رای  به  اعتراض 
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
کالسه  به  و  ارجاع   308 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری 
ساعت  و   1395/01/17 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409986794600026
دن خوانده / متهم و در خواست  10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو

خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  34948/م   : شماره 

شهرستان اصفهان – علی وهاب

گهی ابالغ  آ
شماره  ونده:9409980360100532  پر شماره  ابالغیه:9410100354006715  شماره 
میر  محمد  شاکی  خواهان/  تنظیم:1394/12/05  یخ  تار شعبه:941333  بایگانی 
زاده دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بسم اله تاجیک و عبد الرحیم تاجیک 
دادگاه  تقدیم  عمدی  جرح  و  ضرب  در  شرکت  و  یب  تخر در  شرکت  خواسته  به 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 114  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال 
شماره 347 ارجاع و به کالسه 9409980360100532 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

دن  آن 1395/01/30 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خوانده / متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو  گردد.شماره : 34923/م الف متصدی 

شهر اصفهان )114 جزایی سابق( – علی کیانی

گهی ابالغ آ
شماره  ونده:9409980350100040  پر شماره  ابالغیه:9410100350111362  شماره 
یخ تنظیم:1394/12/02 خواهان علی خلیلیان گورتانی  بایگانی شعبه:940043 تار
دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی حسینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی  شهرستان شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
و  ارجاع   333 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
 1395/02/01 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350100040 کالسه  به 
در  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و 

خواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
از  از نشر آگهی و اطالع  د تا خوانده پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یکی 
د نسخه دوم دادخواست  مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
 : گردد.شماره  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  34920/م 

زانه سلیمانی اصفهان – فر
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

له با وکالت مهدی  ونده کالسه 94- 921خواهان جلیل محجوب ال در خصوص پر
تقدیم  وندی  عیدی  چراغعلی  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  محمدی  
 4/5 ساعت   95/1/31 مورخه   .......... وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای  عصر تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه.....
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  مجتمع   23 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34831/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یمی  کر اصغر  خواهان   1135/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه به طرفیت احمد رضا قربانی تقدیم نمو
وز....... مورخ 95/1/30ساعت 16:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 34833/م  رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

الف مدیر دفتر شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان – احمدی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
صادقی  مدرس  حسین  امیر  خواهان   1113/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت عبداله 
مورخ  وز.......  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  پور  هادی 
دن  95/1/25ساعت 17 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 34836/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 16مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  مبنی  دادخواستی  بینا  عباس  خواهان   1107/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

یخی پور مطالبه به طرفیت محمد باقر مر
وز....... مورخ 95/1/29ساعت 17:30   ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  16مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34837/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  حسینی  سعید  خواهان   703/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  رضایی  الهام  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
وز....... مورخ 95/1/21ساعت 12:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
34840/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  استادی  رضا  حمید  خواهان   963/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است  مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1- مهرداد سلطانی 2- وحید قنبری تقدیم نمو
گردیده  تعیین  عصر   4 95/1/25ساعت  مورخ  وز.......  ر برای  رسیدگی  وقت   .
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 34858/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

مبنی  دادخواستی  بینا  عباس  خواهان   1067/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  سعیدی   ین  نسر طرفیت  به  مطالبه  بر: 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   4 95/1/18ساعت  مورخ  وزچهارشنبه  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34857/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  مبنی  دادخواستی  بینا  عباس  خواهان   1068/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت رسیدگی برای  ونی  تقدیم نمو مطالبه به طرفیت مجتبی محمدی هار
وزچهارشنبه مورخ 95/1/18ساعت 4:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34856/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ندا  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   1906  /94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سادات میر حسینی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مهدی محمرکش تقدیم 
وز دوشنبه مورخه 95/1/23 ساعت 10تعیین  ده است . وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا –  وبه ر سجاد- اول خیابان ارباب – ر
پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه6 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34891/م الف مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک  اتخاذ می شو

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 941116 خواهان علیرضا حق شناس با وکالت خانم  در خصوص پر
 – اسدی  سعید  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  حسینی  میر  سادات  ندا 
یک شنبه مورخ  وز ر برای  . وقت رسیدگی  ده است  مجتبی جهانگیری  تقدیم نمو
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   9/30 95/1/29ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 34879/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
بازدید از آموزشگاه های آزاد فنی ... چهار شنبـــــه  12 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 107 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



و  مــد  بین المللــی  جشــنواره  پنجمیــن   
سرویس فرهنگی

زهرا افتخاری

لبــاس فجــر در حالــی در برگــزار می شــود 
ــه روی  ــی ب ــه نظــر می رســد حضــور هنرمنــدان ایران کــه ب
کــه تنهــا  کــرده  فــرش قرمــز طراحــان لبــاس را ترغیــب 
کننــد؛  بــرای قشــر هنــری مرفــه جامعــه لبــاس طراحــی 
زیــرا آثــار ارایه شــده در پنجمیــن جشــنواره مــد و لبــاس 
فجــر، لباس هایــی مناســب بــرای مجالــس یــا هنرمنــدان 
ــده در  ــش داده ش ــای نمای ــتند. لباس ه ــز هس ــرش قرم ف
پنجمیــن جشــنواره مــد و لبــاس بیشــتر بــه درد قشــری 
کــه وســیله نقلیــه شــخصی دارد و بعــد از آنکــه  می خــورد 
ایــن لبــاس را پوشــید، ســریع ســوار وســیله نقلیــه اش شــود 
کل شــاید فقــط  کنــد و در  و بــه ســمت مقصــدش حرکــت 

چند لباس را بتوان در خیابان ها پوشید.
   ویترین ملی

از  ویترین هایــی  وحــدت  تــاالر  جلویــی  قســمت  در 
کیــف و کفش هــای 20 برنــد ایرانــی بــه نمایش  لباس هــا، 
گرفته انــد.  نــام  ملــی«  »ویتریــن  کــه  شــده اند  گذاشــته 
گفتــه  پیــش از ایــن، رییــس جشــنواره مــد و لبــاس فجــر 
کنیــد ایــن آثــار  ــا دیــدن ایــن ویتریــن، شــاید فکــر  بــود »ب
کار  کــه همــه  آثــار ارایه شــده  اروپایــی هســتند؛ در حالــی 
گرچــه بــه نظــر می رســد  دســت طراحــان ایرانــی هســتند.« 
کــه در ویتریــن ملــی پنجمیــن جشــنواره مــد  لباس هایــی 
گذاشــته شــده اند، ایرانــی- و لبــاس فجــر بــه نمایــش 
اســامی هســتند، امــا نشــانه های لبــاس ایرانــی در آن هــا 

کــه در مجموعــه مقــاالت  کمتــر دیــده می شــود؛ در حالــی 
ک پوشــا اســت:  آمــده  لبــاس  و  مــد  جشــنواره   ســومین 

کــه  یکــی از بارزتریــن نشــانه های فرهنگــی ملــل اســت 
ماننــد  متفاوتــی  و  مختلــف  متغیرهــای  تاثیــر  تحــت 
اقتصــادی  اجتماعــی،  نهادهــای  فرهنــگ،  مذهــب، 
گــر قــرار باشــد طراحــان ایرانــی از  و... معنــا می گیــرد. ا
کننــد، طراحــی و تولیــد  ــرداری  لباس هــای غربــی الگــو ب

ملــی، دیگــر مفهومــی نــدارد.

  پس زدن مخاطب
از  اســتفاده  بــا  کرده انــد  ســعی  طراحــان  از  بســیاری 
پارچه هــای ســنتی یــا نقــوش اســلیمی، ویژگــی ایرانــی 
در  کــه  حالــی  در  کننــد؛  اضافــه  لباس هــا  بــه  را  بــودن 
ایــن  از  اســتفاده  زیــرا  بوده انــد؛  ناموفــق  زمینــه  ایــن 
زیــاد  اســلیمی  یــا چــاپ نقش هــای  اشــعار  گلدوزی هــا، 
می شــود. مخاطــب  پــس زدن  موجــب  لباس هــا،  روی 

گران بودن لباس ها   

در  طراحــان  توســط  شــده  ارایــه  لباس هــای  طرفــی  از 
ــار  ــام اقش ــد و تم ــادی دارن ــای زی ــنواره قیمت ه ــن جش ای
کــه یکــی  کننــد. وقتــی  جامعــه نمی تواننــد از آن اســتفاده 
از طراحــان قیمــت تمــام شــده یــک دســت لبــاس را 600 
کــه حقــوق پایــه  کارگــر  هــزار تومــان اعــام می کنــد، یــک 
ــد ایــن  او حــدود 700 هــزار تومــان اســت، چطــور می توان

کنــد؟! لباس هــا را خریــداری 
  جشنواره بین المللی بدون بخش بین الملل

و  مــد  بین المللــی  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در  طرفــی  از 
لبــاس فجــر، بخــش بین الملــل دیــده نمی شــود و قــرار 
کارگاه آموزشــی ســه روزه ای در هتــل همــای تهــران  اســت 
بــا اســتادانی از دانشــگاه »پلــی مــدا« ایتالیــا برگــزار شــود. 
رییــس دبیرخانــه بیــن المللــی پنجمیــن جشــنواره مــد 
ــی ایــن  ــش بین الملل ــه رویکــرد بخ ک ــود  ــه ب گفت و لبــاس 
گذشــته متفــاوت  دوره از جشــنواره نســبت بــه ســال های 
کارهــای  و  آثــار  نمایــش  بــه جــای  اســت  قــرار  و  اســت 
کاربــردی و زیرســاختی انجــام شــود؛  معمــول، اقدامــی 
ــا قدمــی در راه ارتقــای دانــش طراحــان لبــاس و حــوزه  ت
کشــور باشــد. آثــار ارایــه شــده در ایــن دوره  مــد و لبــاس 
از جشــنواره بیشــتر در حــوزه لبــاس زنــان اســت و در آن 
می شــود.  دیــده  کمتــر  مــردان  و  کــودکان  لباس هــای 
پنجمیــن جشــنواره بین المللــی مــد و لبــاس فجــر 10 تــا 

20 اســفندماه در تــاالر وحــدت برپاســت.

نگاهی به پنجمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

تن پوشی برای قشر مرفه

احســان  ســال  تحویــل  ویژه برنامــه  وطــن:  کیمیــای 
شــناخته  ســتاره«  »ســه  عنــوان  بــا  کــه  علیخانــی 
ــه  ــه ب ک ــته  گذش ــال های  ــم س ــال علی رغ ــود، امس می ش
ــت  ــرار اس ــود، ق ــدود ب ــه مح ــبکه س ــدات ش ــی تولی بررس
منتخبــان تمامــی شــبکه های تلویزیونــی در ســال 94 

کنــد. منتخبــان »ســه ســتاره« در  را معرفــی 
هشــت بخــش بهتریــن مجریــان برنامه هــای 
ورزشــی،  برنامه هــای  بهتریــن  تلویزیونــی، 
بهتریــن  تخصصــی،  برنامه هــای  بهتریــن 
مجموعه هــای  بهتریــن  گزارشــگران، 
بهتریــن  و  تیتراژهــا  بهتریــن  تلویزیونــی، 
بــر  می شــوند.  معرفــی  زن  و  مــرد  بازیگــران 

ســیما  مختلــف  شــبکه های  تولیــدات  اســاس،  ایــن 
گــروه داوری بررســی خواهنــد شــد و از هــر بخــش  توســط 
شــش تــا هفــت نفــر بــا انتخــاب داوران بــه مرحلــه نهایی 
می رســند و قــرار اســت بــه مــدت هشــت شــب بــه یکــی 

ایــن منتخبــان  انتهــا   از بخش هــا پرداختــه شــود. در 
هــر  از  منتخــب  ســه  نهایــت  در  و  مخاطبــان  رای  بــه 
گــزارش  ایــن  اســاس  بــر  می شــوند.  انتخــاب  بخــش 
برنامــه »ســه ســتاره« بــه مــدت هشــت شــب پیــش از 
عیــد و از هفتــه آینــده روی آنتــن خواهــد رفــت و مرحلــه 
در  منتخبــان  حضــور  بــا  آن  نهایــی 
آســتانه تحویــل ســال معرفــی خواهــد 
شــد. بــه نظــر می رســد امســال علی رغــم 
گذشــته احســان علیخانــی  دوره هــای 
اجــرای ایــن برنامــه را بــر عهــده بگیــرد؛ 
در  تهیه کننــده  عنــوان  بــه  او  البتــه 
ح اســت. بــه  برنامــه »ســه ســتاره« مطــر
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، »ســه ســتاره« بخشــی جنبــی 
کران شــده  ا فیلــم  اســت بهتریــن  قــرار  کــه در آن  دارد 
و همچنیــن بهتریــن ورزشــکار مــرد و زن در ســال 94 

انتخــاب و معرفــی شــوند.

 احسان علیخانی و چالش برنامه تحویل سال شبکه 3

کنــون همه نهادها باید کمک کنند  ســردار نقــدی تاکیــد کرد: ا
تــا پــروژه حضــرت موســی )ع( کــه زنده یــاد سلحشــور چند ســال 
برایش زحمت کشــید، ســاخته شــود. ســردار محمدرضا نقدی 
ــه درگذشــت  ــا اشــاره ب رییــس ســازمان بســیج مســتضعفین ب
فــرج اهلل سلحشــور، کارگــردان پیشکســوت ســینما و تلویزیون 

کــه ممکــن اســت بعــد از وی در حــوزه  و خألیــی 
کــرد: مــا  ســینما و تصویــر بــه وجــود آیــد، بیــان 
کــه در ایــن عرصه هــا  بایــد از هنرمنــدان جوانــی 
همچنیــن  بگیریــم.  کمــک  دارنــد،  حضــور 
کــه  هنرمنــدان جــوان نیــز بایــد از ســختی هایی 
زنده یــاد سلحشــور بــرای تولیــدات ارزشــی بــه 
جــان می خریــد، درس بگیرنــد و در ایــن عرصــه 

ــا شــتاب بیشــتری پیــش برونــد. وی ادامــه داد: مــا جوانــان  ب
کــه بایــد قدرشــان را  کشــور داریــم  بســیار بــا اســتعدادی در 
بدانیــم و برایشــان ارزش قایــل شــویم. ســردار نقــدی بــا اشــاره 
ــرد:  ک ــوان  ــود عن ــات خ ــان حی ــور در زم ــت سلحش ــه مظلومی ب

کــه بیشــتر  امیدواریــم فقــدان او بــرای مســئوالن درســی باشــد 
ــد  ــه ش گفت ــه  ک ــور  ــان ط ــد و هم ــی را بدانن ــای ارزش ــدر نیروه ق
گرفــت. امیدواریــم حــاال مســئوالن  می تــوان از جوانــان کمــک 
کننــد تــا ســریال  نهادهایــی چــون ســازمان صداوســیما کمــک 
حضــرت موســی )ع( ســاخته شــود و مــا شــاهد نمایــش آن 
باشــیم. وی بــا اشــاره بــه تاش هــای سلحشــور 
)ع(  موســی  حضــرت  ســریال  ســاخت  بــرای 
گفــت: فــرج اهلل سلحشــور بــرای ســاخت پــروژه 
حیــن  در  ســنگینی  کار  )ع(  موســی  حضــرت 
بیمــاری انجــام داد و چندیــن ســال تحقیــق و 
کــرده اســت و مــا امیدواریــم، بتوانیــم  پژوهــش 
نتیجــه ایــن زحمــات را ببینیــم. وی افــزود: 
کارهــای  کــه  تفــاوت زنــده یــاد سلحشــور بــا ســایر هنرمندانــی 
کــه او صاحــب ســبک و  ارزشــی و انقابــی می کننــد ایــن اســت 
صاحــب مکتــب بــود و فلســفه ای را بــرای مســیر خود در ســینما 

ــرد. ــت می ک ــاس آن حرک ــه براس ک ــود  ــرده ب ک ــف  تعری

کنیم سریال »حضرت موسی« ساخته شود کمک 

حرف و نقل
نوشــته هوشــنگ  »تــه خیــار«  - مجموعــه داســتان 
کرمانــی توســط انتشــارات معیــن بــه چــاپ  مــرادی 

رســید. هشــتم 
مــاه  ســریال  تهیه کننــده  چگینــی،  نعمــت اهلل   -
کــه  رمضــان شــبکه دو از رونــد تولیــد ایــن مجموعــه 
اســت ســاخت  حــال  در  افشــار  جــواد  کارگردانــی   بــه 
از  درصــد   10 کنــون  تا گفــت:  و  کــرد  رضایــت  ابــراز 
اســت. رســیده  پایــان  بــه  کار  کلــی  تصویربــرداری 

- محمدمهــدی عســکرپور، حمید نعمــت اهلل، روح اهلل 
گاره عباســی بــه عنــوان هیئــت داوران  حجــازی و 
معرفــی  بهــار  ملــی  جشــنواره  نهمیــن  فیلــم  بخــش 

شــدند.
ســاخته  آخریــن  خ هــا«  »نیمر ســینمایی  فیلــم   -
گــروه  در  اســفندماه   ۲۶ از  کریمــی،  ج  ایــر زنده یــاد 

می شــود. کــران  ا تجربــه«  و  »هنــر  ســینمایی 
کــودک و  کرمــی، نویســنده ادبیــات  - جمال الدیــن ا
کتــاب باعــث شــده  گفــت: اوضــاع بــد بــازار  نوجــوان 
ســوالی  دیگــر  و  شــوند  قانــع  نویســندگان  کــه  اســت 

نکننــد. کتاب هایشــان  انتشــار  زمــان  دربــاره 
کــه  کــرد  اعــام  »فیتیلــه«  برنامــه  تهیه کننــده   -
عموهــای فیتیلــه ای و تیــم ســازنده ایــن برنامــه در 

برمی گردنــد. تلویزیــون  بــه  نــوروز  روزهــای 
مراســم  تلویزیونــی  پوشــش  مخاطبــان  تعــداد   -
اعطــای جوایــز اســکار 2016، شــش درصــد نســبت بــه 

داشــت. کاهــش  گذشــته  ســال 
کــوک« بــا  - تولیدکننــدگان مســابقه تلویزیونــی »شــب 
اشــاره بــه چالش هــای موجــود برنامه ســازی در زمینــه 
موســیقی، هــدف ایــن برنامــه را پاســخگویی بــه نیــاز 

مخاطــب داخلــی در زمینــه خوانندگــی دانســتند.
گرافیــک در مراســم  ــا، هنرمنــد طــراح  کلهرنی - بهــرام 
از شــاخص ترین رویدادهــای تجســمی ســال  تقدیــر 
در  کــه  هنرمنــدی  عنــوان  بــه  عابدینــی  رضــا  از   ۹۴
ســخن  اســت،  کــرده  جریان ســازی  ایــران  گرافیــک 

گفــت.
ــا اشــاره  کارگــردان فیلــم »تابــو« ب - خســرو معصومــی، 
کــه خــود او و  کــرد  بــه ویژگی هــای ایــن فیلــم بیــان 
گــروه  در  فیلــم  ایــن  داشــته اند  دوســت  تهیه کننــده 

کــران شــود. ســینمایی »هنــر و تجربــه« ا
زمســتونی  »عکــس  آلبــوم  از  رونمایــی  مراســم  در   -
ــه  ک ــد  ــاره ش ــی اش ــران تفت کام ــی  ــه خوانندگ ــران« ب ته
ایــن بازیگــر توانســته در مقــام خواننــده خــوب عمــل 
کنــد و همیــن مســئله کار او در آینــده را ســخت می کنــد.

سخن روز

12 اسفندماه برگزار می شود؛
 کارگاه »فیلمنامه نویسی« 
با حضور داوود میرباقری

کارگاه »فیلمنامه نویســی« بــا حضــور داوود  کیمیــای وطــن: 
کارگاه آموزشــی  میرباقــری در اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن 
کارگاه هــای پنجمیــن جشــنواره ملــی فیلــم  از مجموعــه 
کــران  کــه از  11 اســفندماه بــا ا کوتــاه حســنات اصفهــان اســت 
چندیــن اثــر مســتند، ویــژه عاقه منــدان و سینمادوســتان 
کارگاه  کــه تدریــس ایــن  برگــزار می شــود. داوود میرباقــری 
بازیگردانــی در ســینما  بــر عهــده دارد، دربــاره موضــوع  را 
کارگاه بــه آمــوزش  بــه ســخنرانی می پــردازد. وی در ایــن 
کارگاه در  اصــول ابتدایــی فیلمنامه نویســی می پــردازد. ایــن 
ــالن  ــه در س ــا  17 و 30 دقیق ــاعت 16 ت ــفندماه از س روز 12 اس

کتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار می شــود. اجتماعــات 

کارگاه آموزشی  »از ایده تا فیلمنامه« 
برگزار می شود

فیلمنامــه«  تــا  ایــده  »از  آموزشــی  کارگاه  وطــن:  کیمیــای 
کوتــاه حســنات  از ســوی پنجمیــن جشــنواره ملــی فیلــم 
کیومــرث  کارگاه بــا حضــور  اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن 
برجســته  کارگردانــان  از  صدرعاملــی  رســول  و  پوراحمــد 
ســینمای ایــران برگــزار می شــود. عاقه منــدان می تواننــد 
ــاعت  ــاه از س ــفند م کارگاه، روز 13 اس ــن  ــرکت در ای ــت ش جه
19:45 تــا 21:15 بــه ســالن ســینما ســوره اصفهــان، مقابــل 

کننــد. هتــل عباســی مراجعــه 

 گلپایگان، میزبان بزرگ ترین 
رویداد قرآنی کشور

گلپایــگان  رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
کتبــی چهارمیــن دوره طــرح ملــی  گفــت: آزمــون نهایــی و 
کریــم در جــوار امامــزادگان هفــده تــن  تربیــت حافظــان قــرآن 
گــزارش اداره کل اوقــاف  گلپایــگان برگــزار می شــود. بــه  )ع( 
و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، حجت االســام و المســلمین 
مهــدی طاهــری اظهــار داشــت: از  1 تــا 12 اســفندماه آزمــون 
شــفاهی چهارمیــن دوره طــرح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن 
کریم در 15 مرکز فرهنگی و قرآنی شهرســتان برگزار شــد. وی 
در ادامــه تصریــح کــرد: همچنیــن آزمــون کتبــی ایــن دوره نیز 
همزمــان بــا سراســر کشــور در روز پنجشــنبه 13 اســفندماه بــه 
صــورت متمرکــز در جــوار آســتان مقــدس امامــزادگان هفــده 

گلپایــگان برگــزار می شــود.  تــن )ع( 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبـــــه  12 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 107 احسان علیخانی و چالش برنامه... ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ندا  وکالت  با  اقتصاد  علم  بانک  خواهان   1907  /94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
جعفری  اله  شکر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  حسینی   میر  سادات 
مورخه  دوشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  خوراسگانی 
دن خوانده  95/1/23 ساعت 10:30تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بو
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
وی مدرسه نیلی  وبه ر به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – ر
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه6   – اصفهان  اختالف  حل 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم 
الف مدیر  د.شماره: 34890/م  اتخاذ می شو و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده 

دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 94- 1877 خواهان علیرضا حق شناس دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی  مبنی بر:مطالبه به طرفیت سید محسن  موسوی تقدیم نمو
وز ....... مورخه 95/1/17 ساعت 10تعیین گردیده ، با توجه به مجهول  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه13   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34904/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  دیانی  حسین  امیر  خواهان   1986  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  سولگانی  حاتمی  کامران  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
با   ، گردیده  9/30تعیین  ساعت   95/1/23 مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای  شعبه13   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 34903/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  دیانی  حسین  امیر  خواهان   1985  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  نجفی  رضا  حمید  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
به  توجه  با   ، گردیده  تعیین  صبح   9 ساعت   95/1/23 مورخه   ....... وز  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا  مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه13   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34902/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
آبادی  علون  رنجبر  فرهاد  خواهان   1967  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 . است  ده  نمو تقدیم  وانی  خسر طهمورث  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 
وز ....... مورخه 95/1/22 ساعت 11 صبح تعیین گردیده ،  وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با توجه به مجهول المکان بو
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای  شعبه13   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

شماره: 34901/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  استادی  رضا  حمید  خواهان   1090/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت مهرداد سلطانی تیرانی -  رسول شهسواری  تقدیم 
عصر   5 95/1/24ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  ثانی دادخواست و ضمائم 
الف مدیر  د.شماره: 34820/م  اتخاذ می شو تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده 

دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  استادی  رضا  حمید  خواهان   1109/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
سجادی   جمال  سید    - تیرانی  سلطانی  مهرداد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی 
95/1/24ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم 
دن خوانده حسب  5/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34821/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یمی دادخواستی مبنی بر:  ونده کالسه 94- 1532 خواهان اصغر کر در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  مطالبه چک به طرفیت احمد  رضا  قربانی  تقدیم نمو
وز........مورخ 95/1/31ساعت 17:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
د.شماره: 34823/م  اتخاذ می شو و تصمیم مقتضی  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی   .................. خواهان   1978/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یخ سر رسید  از تار یال وجه چک تاخیر و تادیه  مبنی بر:مطالبه مبلغ 24/000/000 ر
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  پور  یحیی  مهدی  طرفیت  به  چک 
....... مورخه 95/1/17 ساعت 11:30 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان 
قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
اختالف حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف   34846/م 

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  دیانی  حسین  امیر  خواهان   1968/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
الوکاله  وارده و حق  یال به انضمام خسارت  ر مبنی بر:مطالبه مبلغ هفتاد میلیون 
ده است . وقت رسیدگی برای  ینه دادرسی به طرفیت رضا نجفی تقدیم نمو و هز
وز ....... مورخه 94/1/23 ساعت 10 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان  ر
قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو
وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
اصفهان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف   34845/م 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  دیانی  حسین  امیر  خواهان   1969/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
یال بابت یک فقره  چک به انضمام مطلق  مبنی بر:مطالبه مبلغ یکصد میلیون ر
ده است .  خسارات دادرسی و تامین خواسته به طرفیت مهدی نجفی تقدیم نمو
با   ، گردیده  تعیین   11 ساعت   95/1/23 مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی  وقت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر، 
57 کد  پور – جنب ساختمان صبا – پالک  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر ارباب –  اول 
حل  شورای  اول  شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم   صورت 

د.  می شو
شماره: 34847/م الف 

مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یمی  کر اصغر  خواهان   1534/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  کبیری  مرتضی  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   17 95/1/30ساعت  وز............مورخ  ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 34824/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یمی  کر اصغر  خواهان   1531/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  کبیری  مرتضی  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
توجه  با  است.  گردیده  تعیین   17/15 95/1/31ساعت  وز............مورخ  ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 34825/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1483/94 خواهان محمد احمدی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه طلب به طرفیت نعمت اله محبی تقدیم نمو
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   17-15 95/1/23ساعت  وز............مورخ  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34828/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1487/94 خواهان محمد هفت برادران دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی  مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت صباح جعفرنیا تقدیم نمو
با توجه  17:00 تعیین گردیده است.  وز............مورخ 95/1/23ساعت  برای ر
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 34829/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان



عزیز محمدی:

 برای انتخابات فدراسیون 
فوتبال فرمی نگرفته ام

عــدم  یــا  حضــور  خصــوص  در  محمــدی  عزیــز اهلل 
اظهــار  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات  در  حضــورش 
بــرای  مــن فرمــی  گفتــه شــد  آنچــه  برخــاف  داشــت: 
عــدم  یــا  حضــور  و  نگرفتــه ام  انتخابــات  در  حضــور 
حضــورم در انتخابــات هنــوز معلــوم نیســت. تصمیــم 
قاطعــی در ایــن خصــوص نگرفتــه ام و در حــال حاضــر 

می دهــم. قــرار  بررســی  مــورد  را  موضــوع  ایــن 
وی در خصــوص اینکــه حضــور یــا عــدم حضــورش در 
انتخابــات بــه چــه مســئله ای بســتگی دارد و آیــا ایــن 
موضــوع بســتگی بــه حضــور یــا عــدم حضــور فــرد دیگــری 
کفاشــیان در انتخابــات شــرکت  گــر علــی  گفــت: ا دارد، 
ــات نمی شــوم و البتــه دوســتان  ــًا وارد انتخاب کنــد، قطع
دیگــری هــم هســتند که منتظــر وضعیت حضورشــان در 

انتخابــات هســتم.
ــرد:  ک ــد  کی ــال تأ ــیون فوتب ــین فدراس ــس پیش ــب رئی نای
انتخابــات  در  حضــور  می کنــم  فکــر  حاضــر  حــال  در 

دارد. را  خــودش  خــاص  مشــکات 

افشارزاده:

 مجیدی قهر نکرده و گم هم
 نشده است

بــا خبرنــگار ورزشــی  گفت وگــو  افشــارزاده در  بهــرام 
فــرزاد  چــرا  اینکــه  دربــاره  تســنیم،  خبرگــزاری 
مجیــدی در تمرینــات اســتقال حضــور نــدارد، اظهــار 
داشــت: خوشــبختانه نصــراهلل عبداللهــی و منصــور 
پورحیــدری در تمرینــات حضــور دارنــد و همــه چیــز 
کــه  گــم نشــده بــود  را رصــد می کننــد. مجیــدی هــم 
کنیــم. ظاهــرا او بــه دوبــی ســفر  بخواهیــم پیدایــش 
ــه  ــت ب ــرار اس ــا ق ــت ام ــور نداش ــران حض ــرده و در ای ک

کنــد. زودی در تمریــن شــرکت 
بــه  مجیــدی  می شــود  گفتــه  اینکــه  مــورد  در  وی 
گفــت: چنیــن  کــرده،  دلیــل حضــور عبداللهــی قهــر 
چیــزی نیســت. ممکــن اســت اختــاف ســلیقه هایی 
بوجــود بیایــد ولــی مشــکل خاصــی نیســت. همانطــور 
کــه دیدیــد بیــن پرویــز مظلومــی و مجیــد صالــح هــم 
اختــاف نظــر پیــش آمــد امــا بــا جلســه 2 ســاعته حــل 
شــد. متاســفانه در ایــن بیــن، برخــی رســانه ها بــه 
حواشــی دامــن زده انــد و عاقــه دارنــد اســتقال را بــه 

ــد. حاشــیه ببرن

تماس دالل معروف با بازیکنان یک 
تیم دسته  اولی

بــه هفته هــای حســاس  فوتبــال  اول  لیــگ دســته 
بیست وهشــتم  هفتــه  گذشــته  روز  و  رســیده  خــود 
ایــن مســابقات برگــزار شــد. بــا توجــه بــه حضــور 20 
گــروه، 3 تیــم  تیــم و برگــزاری ایــن رقابت هــا در یــک 
ــر صعــود می کننــد  ــه لیــگ برت بــه صــورت مســتقیم ب
کــه در فاصلــه 9 هفتــه مانــده  و ایــن در حالــی اســت 
گــوش  بــه پایــان ایــن رقابت هــا خبرهــای خوبــی بــه 

نمی رســد.
بــا توجــه بــه رقابــت چنــد تیــم بــرای صعــود بــه لیــگ 
کــه  ایــران  فوتبــال  معــروف  الن  دال از  یکــی  برتــر، 
ســابقه بازداشــت هــم دارد در تمــاس بــا چنــد بازیکــن 
گفتــه پیش  قــرارداد  یــک تیــم مدعــی صعــود، بــه آنهــا 
یکــی  بــا  داخلی شــان(  )قــرارداد  آینده شــان  ســال 
برتــر  لیــگ  بــه  صعــود  مدعــی  تیم هــای  از  دیگــر 
گفتــه  بازیکنــان  ایــن  بــه  ل  ایــن دال اســت.  آمــاده 
ــد و  ــر راه پیــدا می کن ــه لیــگ برت ــه تیــم مدنظــر او ب ک
پیشــنهادی چندصــد میلیونــی بــرای عقــد قــرارداد بــا 

بازیکنــان ایــن تیــم بــه آنهــا داده اســت. 
بــه نظــر می رســد در روزهــای پایانــی لیــگ دســته اول 
بایــد نظــارت بیشــتری روی ایــن مســابقات صــورت 
گرفتــه شــود و در  بگیــرد تــا جلــوی چنیــن مســائلی 
ک« بــه  کــه شایســته هســتند، »پــا نهایــت تیم هایــی 

کننــد. لیــگ برتــر صعــود 

 آمریکایی ها از تیم ملی کشتی آزاد  
ایران دعوت کردند 

کشــتی آزاد  )شــامل 4    آمریکایــی هــا از تیــم ملــی 
و  84کیلوگــرم  و   74  ،60  ،55 اوزان   جوانــان،  وزن 
کــرد، روز  دو وزن بزرگســاالن اوزان 74، 86( دعــوت 
30 اردیبهشــت مــاه ســال 95 در رویــداد »روز کشــتی« 
کــه در میــدان تایمــز شــهر نیویــورک برگــزار مــی شــود، 

کنــد.  شــرکت 
ــد،  ــرده ان ک ــام  ــود اع ــه خ ــا در دعوتنام ــی ه  آمریکای
ایــن فرصــت بســیار خوبــی خواهــد بــود تــا ایــن دو 
زیبــا  رویــدادی  آمریــکا(،  و  کشــتی)ایران  قــدرت 
»روز  بیــاد  جهــان  در  کشــتی  عاقمنــدان  بــرای  را 
کشــتی در  کشــتی »ســال 20١3 ،کــه بمنظــور حفــظ 
نیویــورك،  تاریخــی شــهر  المپیــك، در محــل متــرو 
صــورت  کشــور  دو  ملــی  تیم هــای  میــان  رقابتــی 
بطــور  رویــداد  ایــن  بگذارنــد.  نمایــش  بــه  گرفــت، 
در  کشــتی  ورزش  جایــگاه  ارتقــای  بــه  همزمــان 
کمــک مــی نماینــد و تــاش مــداوم  ســال المپیــک 
کشــتی بــرای رشــد ایــن ورزش  کشــورهای صاحــب 
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک نشــان  باســتانی را بــه 

 می دهد. 
 آمریکایــی هــا در ادامــه بــا اعــام اینکــه مشــتاقانه 
منتظــر حضــور تیــم ملــی ایــران هســتند اعــام نمــوده 
کشــتی در  انــد، ایــن رویــداد موجــب جلــب توجــه بــه 
یکــی از مشــهورترین مــکان هــای جهــان )میــدان 
تایمــز ( مــی شــود و ایــن فرصــت بســیار خوبــی بــرای 
کمیتــه بیــن  کشــتی و نشــان دادن آن بــه  حمایــت از 
کــه ایــن ورزش الیــق حفــظ  المللــی المپیــک اســت 
جایــگاه همیشــگی خــود در برنامــه المپیــک خواهــد 
بــود.  ضمنــا تمامــی هزینــه هــای اعــزام و اقامــت ایــن 

تیــم برعهــده میزبــان اســت.

سیری در دنیای ورزش

که چند  گفت  برانکو به من 
پیشنهاد در دست دارد

کبــر طاهــری در نشســت خبــری امــروز خــود   علــی ا
فاطمیــه  ایــام  مناســبت  بــه  »ابتــدا  داشــت:  اظهــار 
کــه  گویــم. همــان طــور  خدمــت همــه تســلیت مــی 
گاهــی در نشســت هــای  گفتــه بــودم قصــد دارم هــر از 
خبــری پاســخگوی ســواالت شــما خبرنــگاران باشــم 
کــه قبــا داده بــودم امــروز ایــن  و بــه خاطــر قولــی 
ایــن  برگــزاری  از  را ترتیــب دادیــم. هــدف  نشســت 
بــرای خبرنــگاران و هــواداران  ابهــام  رفــع  نشســت 

اســت.«
ــر تیــم  ــه ب ک ــه شــرایطی  ــا توجــه ب  وی ادامــه داد: »ب
کار باشــگاه بــه  کــه بــرای  کــم اســت عمــده بحثــی  حا
عنــوان معضــل اصلــی از آن یــاد مــی شــود مســائل 
کــه مقــداری از آنهــا را از طریــق برانکــو  مــادی اســت 
تعامــل  تیــم  بازیکنــان  بــا  تــا  کردیــم  حــل و فصــل 
هــم  خوبــی  بنــدی  جمــع  بــه  و  باشــیم  داشــته 
کــه  ع بودیــم  رســیده ایــم. دائــم بــه فکــر ایــن موضــو
باشــیم.  داشــته  خوبــی  درآمدزایــی  باشــگاه  بــرای 
گــر نتوانیــم ایــن شــرایط را رقــم بزنیــم رونــد تیــم  ا

بزرگســاالن مــان دچــار مشــکل خواهــد شــد.«
گفــت:  همچنیــن  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرســت   
ع را  »وقتــی بــا باشــگاه هــواداری 3090 ایــن موضــو
کردیــم بــه توافقــات اولیــه دســت یافتیــم.  ح  مطــر
باشــگاه  ایــن  در  هــواداران  عضویــت  بحــث  ابتــدا 
کــه عضــو ایــن باشــگاه شــوند  کــه هوادارانــی  بــود 
بــه نوعــی عضــو باشــگاه پرســپولیس هــم هســتند 
آنهــا  کننــد.  اســتفاده  آن  از خدمــات  تواننــد  مــی  و 
اســتفاده  آن  جوایــز  از  گیرنــد.  مــی  خدمــات  کارت 
کارت مــی تواننــد بــه حســاب  ــا همــان  کننــد و ب مــی 
رســیدگی  خــود  بانکــی  کارهــای  و  جــاری  هــای 
کارت مــی تواننــد از  ــا همیــن  ــه طــور مثــال ب کننــد. ب
کننــد. رســتوران  فروشــگاه هــای زنجیــره ای خریــد 
کــه تحــت قــرارداد ایــن باشــگاه هــواداری قــرار  هایــی 
کارت تخفیــف قابــل توجهــی  ایــن  ارائــه  بــا  دارنــد 
ــا  ــا تنه ــد داد. اینه ــپولیس خواهن ــداران پرس ــه طرف ب
کارت هــواداری پرســپولیس  بخشــی از مزیــت هــای 

اســت.«
کــرد: »مــا تصمیــم داریــم تــا بــا همیــن  کیــد   طاهــری تا
بــه ورزشــگاه  بــرای ورود هــواداران  کارت شــرایطی 
کــه میزبــان  کنیــم. مــا در چهــار بــازی  آزادی را فراهــم 
کارت رایــگان  هســتیم هــواداران مــی تواننــد بــا ایــن 
وارد ورزشــگاه شــوند. البتــه ایــن دربــاره بــازی دربــی 
تیــم  بــه فکــر  اینکــه  از  مــا غیــر  کنــد.  صــدق نمــی 
خدمــات  تــا  داریــم  نظــر  در  هســتیم  مــان  فوتبــال 
کــه چــه در ورزشــگاه  ویــژه ای هــم بــه هــواداران مــان 

کنیــم.« ــه  ــای تلویزیــون هســتند ارائ و چــه پ
 وی افــزود: »نکتــه دیگــر اینکــه مــا درصــدد هســتیم 
تــا مخاطبیــن مــان را از ایــن طریــق افزایــش دهیــم تــا 
گــردش مالــی اقتصــادی هــم نیازهــای تیــم تامیــن  بــا 
کــه  شــود و هــم نیازهــای هــواداران. ماننــد مــواردی 
گرفتــن تیــم فوتبــال  عنــوان شــد بــه اضافــه در اختیــار 
بازیکنــان  معوقــات  پرداخــت  پرســپولیس،  »ب« 
کــه  تیــم بزرگســال و همــه اتفاقــات خــوب دیگــری 
در نهایــت بــرای باشــگاه پرســپولیس و هــواداران آن 
گــذاری امیــدوار هســتیم تــا  اســت. مــا در ایــن ســرمایه 
کار اســت  کــه پشــت ایــن  بــا توســعه تفکــر اقتصــادی 
بتوانیــم شــرایط مالــی باشــگاه را بــه تــوازن و تعــادل 

برســانیم.«
مالــی  شــرایط  بهبــود  بــا  »قطعــا  گفــت:  طاهــری   
بهتــری  شــرایط  هــم  بازیکنــان  مالیاتــی  وضعیــت 
مالــی  مشــکات  اعظــم  بخــش  کنــد.  مــی  پیــدا 
ــی ســال هــای  ــه مالیــات هــای مال ــوط ب باشــگاه مرب
ــل و  ــا ح ــه آنه ــت هم ــا درای ــد ب ــه بای ک ــت  ــته اس گذش
از قبــل  کــه  آنهایــی  فصــل شــود. در همیــن راســتا 
از  داشــتند  را  مــا  حســاب  از  پــول  برداشــت  حکــم 
کردنــد.  حســاب باشــگاه پرســپولیس پــول برداشــت 
مــا هــم درصــدد هســتیم تــا حــق و حقــوق باشــگاه 
را بــه ایــن مجموعــه برگردانیــم. متاســفانه شــکایت 
کــه منجــر بــه چنیــن  هایــی از قبــل وجــود داشــته 

اســت.« شــده  اتفاقاتــی 
ایــن  بــه  گــر بخواهیــم نســبت  کــرد: »ا کیــد  تا  وی 
و  باشــگاه  کیان  شــا باشــیم  تفــاوت  بــی  مســائل 
پیگیــری  بــا  تواننــد  مــی  پرســپولیس  طلبــکاران 
عالــی  دادگاه  و  فیفــا  طریــق  از  هایشــان  شــکایت 
کــه  کننــد  کســر امتیــاز  انضباطــی آن مــا را محکــوم بــه 
ایــن قطعــا بــرای هــواداران مــا اتفــاق خوبــی نخواهــد 
بــود. بــه همیــن خاطــر بخــش اعظــم هــم و غــم مــا 
درآمدزایــی و بــاال بــردن تــوان مالــی باشــگاه اســت تــا 
در مواجهــه بــا چنیــن مشــکاتی آنهــا را حــل و فصــل 
ــدی از ســوی  ــه تازگــی احــکام جدی ــاز هــم ب کنیــم. ب
فیفــا رســیده. همیــن حــاال پرونــده ای از فیفــا داریــم 

کنــد.« کــه خطــر آن باشــگاه را تهدیــد مــی 
همیشــه  کــه  هــواداران  »امیــدوارم  افــزود:  وی   
درک  بــا  هســتند  باشــگاه  اصلــی  ســرمایه  ام  گفتــه 
کــه آنهــا از  ــا همــان طــور  کننــد ت کمــک  ایــن شــرایط 
پرســپولیس و تیــم محبــوب شــان اســتفاده معنــوی 
دارنــد مــا هــم بتوانیــم خدمــات ویــژه ای را از طریــق 
کنیــم. ایــن تعامــل دو  اسپانســرمان بــه آنهــا ارائــه 
ــرای هــر دوی ماســت. آنهــا  ــرد ب ــرد- ب طرفــه ســود ب
پرســپولیس  تــا  کننــد  مــی  کمــک  پرســپولیس  بــه 
دچــار مشــکل نشــود و پرســپولیس هــم در آرامــش 
مــی  هوادارانــش  کــه  گرفــت  خواهــد  را  نتایجــی 
ــو برویــم و  کمــک هــم جل خواهنــد. انشــاءاهلل مــا بــه 

بتوانیــم همــه مشــکات را پشــت ســر بگذاریــم.«
از  تومانــی  میلیــارد   15 شــکایت  دربــاره  طاهــری   
گفــت: »پرســپولیس خیلــی  ســوی شــرکتی در دوبــی 
مظلــوم واقــع شــده اســت. مــا اقدامــات الزم را در ایــن 
بــاره انجــام دادیــم تــا جلــوی حکــم ایــن شــکایت 
گرفتــه شــود. دربــاره ماهیــت ایــن حکــم بایــد بگویــم 
در حــال پیگیــری از طریــق مراجــع ذیربــط هســتیم و 
ع ختــم  کــه ایــن موضــو کنــم  از شــما هــم تقاضــا مــی 

بــه خیــر شــود.«

همگام با ورزش

بــازی هــا و حضــور موفــق در آن هــدف  ایــن  در واقــع 
اعــزام  تمرینــی،  اردوی  مرحلــه  هــر  برگــزاری  از  اصلــی 
کــه بــرای  ع هــر برنامــه ای بــود  بــرون مــرزی و در مجمــو
کــه  تیرانــدازان طــی ســال جــاری اجــرا شــد. برنامههایــی 
گفتــه رئیــس انجمــن تیرانــدازان بــه بهتریــن شــکل  بــه 

ــال داشــت.  ــه دنب ــی هــم ب ــج خوب اجــرا شــد و نتای
هــای  برنامــه  عمــده  تشــریح  در  اهلل کرمــی  رقیــه   
انجمــن تیرانــدازی در ســال 9۴ و بــه ویــژه در رابطــه 
حضــور  بــرای  پارالمپیکــی  تیرانــدازان  آماده ســازی  بــا 
در بازیهــای پارالمپیــک ریــو اظهــار داشــت: از ابتــدای 
کــرده  برگــزار  اردوی تمرینــی  کنــون 10 مرحلــه  تا ســال 
اردوی  در  مــا  ورزشــکاران  هــم  حاضــر  حــال  در  و  ایــم 
یازدهــم بــه ســر مــی برنــد. ابتــدا اردوهــای یــک هفتــه ای 
پیگیــری شــد، امــا بــه تدریــج مــدت زمــان آنهــا را بــه 1۲ 
کمــک  ع  کــرد: ایــن موضــو روز ارتقــا دادیــم.  وی تصریــح 
تــا بتواننــد تمریناتشــان را  کــرد  زیــادی بــه تیرانــدازان 
بــه خصــوص در بخــش تفنــگ خفیــف بهتــر پیگیــری 
ورزشــکاران  تمرینــات  گذشــته  اردوی   5 طــی  کننــد. 
تفنــگ بــادی و خفیــف همــراه بــا هــم پیگیــری مــی شــود 

گیــری آنهــا مثمرثمرتــر اســت.  و ایــن بــرای نتیجــه 
و  توجــه  از  تقدیــر  ضمــن  تیرانــدازی  انجمــن  رئیــس   
شــد،  جــاری  ســال  طــی  انجمــن  ایــن  بــه  کــه  کمکــی 
کــرد: بــا همــکاری هــای بــه موقــع توانســتیم  خاطرنشــان 

برســانیم  حــدی  بــه  آمادگــی  نظــر  از  را  ورزشــکارانمان 
کردنــد و خیلــی  کــه در ســه رویــداد جــام جهانــی شــرکت 
  P۲ هــم خــوب درخشــیدند. بــه خصــوص در دو مــاده
ــه  ک ــوری  ــتند، ط ــادی داش ــد زی ــا رش ــکاران م و P۴ ورزش
ســوم  و  دوم  اول،  ســکوهای  توانســتیم   P۲ مــاده  در 
بــرای  بــود  عطفــی  نقطــه  ایــن  و  کنیــم  خــود  آن  از  را 
تیرانــدازی جانبــازان و معلــوالن ایرانــی.  اهلل کرمــی بــا 
کیــد بــر اینکــه عمــده برنامــه هــای انجمــن تیرانــدازی  تا
بــرای تیــم ملــی در ســال 9۴ در راســتای آمــاده ســازی 
ــازی هــای پارالمپیــک انجــام شــد، تصریــح  حضــور در ب
کــه بــا حمایــت هــای مســئوالن  کریم  کــرد: خــدا را شــا
توانســتیم تمــام برنامــه هــا را بــه موقــع و درســت پیــش 
کــه امــروز و در آســتانه پایــان ســال تقریبــا  ببریــم، طــوری 
کســب ســهمیه و بعــد از  بــه عمــده اهــداف خــود بــرای 
آن آمــاده ســازی ورزشــکاران مان رســیده ایــم. از ایــن 
پــس بایــد تمرکزمــان را روی بخــش دیگــری از برنامــه 
کــه مربــوط بــه ســال آینــده مــی شــود  کنیــم  هــا معطــوف 
کــه تــا اعــزام بــه ریــو باقــی مــی مانــد.   و فاصلــه زمانــی 
ــرای ۶  ــا بیــان اینکــه برنامــه انجمــن تیرانــدازی ب وی ب
ماهــه نخســت ســال 95 تدویــن شــده، اظهــار داشــت: 
البتــه امــکان اینکــه ایــن برنامــه دســتخوش تغییراتــی 
گــر مســابقه ای در  شــود وجــود دارد بــه خصــوص اینکــه ا
گــر مناســب حــال  تقویــم فدراســیون جهانــی قیــد شــود و ا

تیرانــدازان مــا باشــد، حتمــا حضــور در آن را بــه منظــور 
آمــاده ســازی بیشــتر در برنامــه قــرار مــی دهیــم. 

تیــم  اینکــه  یــادآوری  بــا  تیرانــدازی  انجمــن  رئیــس   
ورزشــکاری   5 از  متشــکل  ترکیبــی  بــا  تیرانــدازی  ملــی 
انــد،  پارالمپیــک شــده  کســب ســهمیه  بــه  موفــق  کــه 
ــی  ــن الملل ــابقات بی ــده در مس ــال آین ــاه س ــت م اردیبهش
گفــت: ایــن اعــزام خیلــی  کــرد،  آلمــان شــرکت خواهنــد 
وقــت پیــش از ایــن قطعــی شــد. بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کنیــم.  تــا اعــزام دیگــری را هــم بــرای تیرانــدازان نهایــی 
در حــال حاضــر در تقویــم فدراســیون جهانــی مســابقه 

کــه حضــور در آن بــرای مــا تاثیرگــذار باشــد، نیســت.  ای 
ع بــه دنبــال  کــرد: در مجمــو کیــد   اهلل کرمــی در خاتمــه تا
برزیــل  پارالمپیــک  بــرای  مــا  تیرانــدازان  ایــن هســتیم 
کــه بــه خصــوص در مرحلــه  گونــه ای آمــاده شــوند  بــه 
شــوند.  ظاهــر  خــوب  بتواننــد  خــود  مســابقات  فینــال 
بیشــتر تیرانــدازان مــا در دو مــاده از مســابقات شــرکت 
گــر در مرحلــه اول جــزو ۸ نفــر باشــند،  کــرد و ا خواهنــد 
کننــد و آنــگاه نمــره مقدماتــی  بــه فینــال راه پیــدا مــی 
ع حضــور در فینــال و  شــان صفــر مــی شــود. در مجمــو
چگونگــی عملکــرد در ایــن مرحلــه بــرای مــا مهــم اســت. 

رییس انجمن  تیر انمدازی معلوالن : 

کسب سهمیه پارا المپیک مشخص شده است  اهداف 

علیرضــا منصوریــان، ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت تهران 
گــو بــا برنامــه نــود، در خصــوص درگذشــت  گفــت و  در 
ایــن  بدنســاز   مربــی  دارســتانی،  کبــر  علی ا نابهنــگام 
گفــت: بــه خانــواده فوتبــال و همچنیــن دارســتانی  تیــم 

ــلیت  ــگام تس ــه نابهن ــن ضایع ــل ای ــه دلی ب
ــا دارســتانی  ــی ظهــر ب ــم. مــن حوال می گوی
گفتــم بــا خرمــگاه برنامــه  کــردم و  صحبــت 
امــروز  چــون  و  دهیــد  انجــام  را  تمرینــی 
نمی توانــم در تمریــن حضــور یابــم. وی 
بــود  رو  همیشــه خیلــی بشــاش و خنــده 
می شــدیم  متوجــه  نمی خندیــد  وقتــی  و 

دارد. مشــکاتی 
ــی  ــترس های ناش ــی و اس ــکات مال ــه داد: مش وی ادام
روی  زیــادی  خیلــی  فشــار  اخیــر  وقــت  چنــد  در  آن  از 
کــرده بــود و فشــارهای ایــن چنــد وقــت  دارســتانی وارد 
کبرآقــا را از دســت بدهیــم. مــا ســال خیلــی  باعــث شــد ا

همــراه  بــه  هــم  او  و  گذاشــتیم  ســر  پشــت  را  ســختی 
تنهــا  نــه  مــا  بــود.  نکــرده  دریافــت  را  مطالباتــش  مــا 
مطالبــات خــود را دریافــت نکرده ایــم بلکــه نمی دانیــم 
ــا از  ــر آق کب کســی اســت. چــون ســن ا صاحــب تیــم چــه 
همــه بیشــتر بــود، همــه درد و دل هــای 
خــود را پیــش او مــی بردنــد. بــا توجــه بــه 
ســفر  اســترالیا  بــه  ایشــان  همســر  اینکــه 
کادرفنــی  کــرده قــرار بــود امشــب همــراه بــا 
دســته جمعــی بــه منــزل او برویــم و دور 
اتفــاق  ایــن  کــه  باشــیم  مهمانــش  هــم 
کــرد:  افتاد.ســرمربی نفــت تهــران اعــام 
صبــح   9 ســاعت  مرحــوم  آن  پیکــر  تشــییع  مراســم 
مــی  برگــزار  چهارشــنبه در ورزشــگاه شــهید شــیرودی 
ــهرک غــرب  ــع ش ــجد جام ــز در مس ــه نی ــود و روز جمع ش
کــه از دوســتان  مراســم ترحیــم وی برگــزار خواهــد شــد 

باشــند. دعــوت می کنیــم در آن حضــور داشــته 

دلیل مرگ نابهنگام مربی نفت از زبان منصوریان
کیومــرث هاشــمی بعــد از حضــور در اردوی تیم ملــی تکواندوی 
مــردان و زنــان اظهــار داشــت: ایــن رشــته یکــی از پرامیدتریــن 
گل  کاروان ایــران در المپیــک اســت و بــه نوعــی  رشــته های 
ــه  ــل توج ــای قاب ــودم از تاش ه ــهم خ ــه س ــت. ب ــبد ماس سرس

افــزود:  می کنــم.وی  تشــکر  فدراســیون  ایــن 
اولویــت  بــا  دوره ای  بازدیدهــای  راســتای  در 
دوســتان  خدمــت  امــروز  مــدال آور  رشــته های 
رســیدم تــا از نزدیــک بــا شــرایط تکوانــدوکاران 
ــن  ــدت در ای ــی و وح ــای همدل ــوم. فض ــنا ش آش
کنیــم تــا حفــظ  رشــته باالســت و بایــد تــاش 
ادامــه  المپیــک  ملــی  کمیتــه  شــود.رئیس 

کادر فنــی در بخــش مــردان  داد: اینکــه خــود ورزشــکاران و 
ــتند،  ــدال هس ــه م ــب س کس ــال  ــه دنب ــک ب ــد در المپی می گوین
نشــان دهنده انگیــزه بــاال و خودبــاوری ورزشــکاران ایــن رشــته 
گذاشــت  اســت، البتــه نبایــد بــار توقعــات بــاال را بــر دوش تیــم 
امــا بــه هــر حــال اینگونــه اظهارنظرهــا نویــد موفقیت هــای 

کــرد: مــا هــم در تاشــیم  بــزرگ را می دهد.هاشــمی خاطرنشــان 
تــا بــرای ســال آینــده بتوانیــم اعتبــارات را کمــی افزایــش دهیــم 
کمتــر شــود.  تــا در ســال المپیــک دغدغه هــای فدراســیون ها 
حــاال کــه نمی توانیــم کمــک زیــادی بکنیــم، نباید فشــار را روی 
گــر  ا بگذاریــم.  فدراســیون ها  روســای  دوش 
ــت  ــر اس ــل بهت ــم حداق کنی ــی  کمک ــم  نمی توانی
کــه الزم اســت حمایــت  فشــار نیاوریــم. تــا جایــی 
اعتبــارات  تقویــت  دنبــال  بــه  و  می کنیــم 
ــح  ــک تصری ــی المپی ــه مل کمیت ــتیم.رئیس  هس
کــرد: بــرای تیــم بانــوان هــم آرزوی موفقیــت 
در  اخــاق  مســئله  خوشــبختانه  می کنــم. 
تکوانــدو بــه خوبــی مــورد توجه قرار گرفته اســت. در ســفرهایی 
کــه از نزدیــک شــاهد بــودم، ملی پوشــان ایــن رشــته مقیــد بــه 
اخــاق هســتند و ایــن جــای افتخــار دارد. در دیــدار اخیرمــان بــا 
کــه بایــد بــه اخــاق توجــه شــو و  کردنــد  رهبــری، ایشــان اشــاره 
امیــدوارم در رشــته های دیگــر هــم شــاهد ایــن موضوع باشــیم.

کنیم، حداقل به روسای فدراسیون ها فشار نیاوریم کمک  گر نمی توانیم  ا

 ســتار همدانــی بــا اشــاره بــه رونــد خــوب تیــم اســتقال در فصــل جــاری 
گفــت: »اســتقال تنهــا در یــک مقطــع از فصــل بــه مشــکل خــورد و آن هــم 
کــه هــر تیمــی  هفتــه هــای آغازیــن نیــم فصــل دوم بــود. ایــن طبیعــی اســت 
کوچکــی را بــا افــت مواجــه شــود. مهــم ایــن  باالخــره در هــر فصــل، مقطــع 
اســت کــه دوران ایــن افــت بــه پایــان برســد و بــه نظــر می رســد که اســتقالی 
هــا ایــن روزهــا را پشــت ســر گذاشــته باشــند.« همدانــی افــزود: »تنها مشــکل 
اســتقال فعــا محرومــان و مصدومــان پــر شــمار ایــن تیــم در آســتانه بــازی 
گــر اســتقال بتوانــد ایــن بــازی ســخت و  ــا راه آهــن اســت. بــه نظــر مــن ا ب
رد  بــه ســامتی  بازیکنانــش  از  زیــادی  تعــداد  بــدون حضــور  را  حســاس 
کــه شــانس خــوب ایــن تیــم بــرای قهرمانــی،  گفــت  کنــد، آنــگاه مــی تــوان 
بیشــتر هــم خواهــد شــد.« مربــی ســابق اســتقال در ادامــه افــزود: »بــه نظــر 
مــن مشــکل اســتقال بــرای بــازی بــا راه آهــن غیبــت نفــرات زیــاد ایــن 
کــه مــی توانــد بــه یــک مشــکل بــرای ایــن  تیــم نیســت بلکــه تنهــا عاملــی 
کــم  کــه بچــه هــای مــا تیــم حریــف را دســت  تیــم تبدیــل شــود ایــن اســت 
گرفتــن هــا و توجــه بــه جایــگاه جدولــی تیــم هــای  کــم  بگیرنــد. ایــن دســت 
حریــف یکــی از بــزرگ تریــن مشــکاتی اســت کــه در چنیــن هفتــه هایی تیم 

هــای بــاالی جــدول بــا آن مواجــه مــی شــوند.«

که بزرگ تر از غیبت نفرات زیاد استقالل  مشکلی 
مقابل راه آهن است

باشــگاه  در  حضــورش  خبــر  اعــام  بــا  رابطــه  در  آتشــی  اهلل  عنایــت   
اســتقال بــه عنــوان مدیــر داخلــی توســط افشــارزاده اظهــار داشــت: 
کــه از دوســتان قدیمــی مــن اســت  »صحبــت هایــی را بــا افشــارزاده 
ــا در  ــن داد ت ــه م ــنهاد را ب ــن پیش ــته ام و او ای ــر داش ــای اخی ــه ه در هفت
کــه بــا هــم داشــتیم  کنــارش باشــم. آخریــن صحبتــی  باشــگاه اســتقال 
ــا االن  ــه قطعیــت برســد ام ع ب ــرار شــد در جلســات بعــدی ایــن موضــو ق
کــرده اســت.« ع را رســمی اعــام  کــه افشــارزاده ایــن موضــو مــی شــنوم 
 وی دربــاره اینکــه پیشــنهاد مدیریــت داخلــی باشــگاه اســتقال را قبــول 
کــردن یــا نکــردن نیســت.  کــرد: »بحــث قبــول  کــرده یــا خیــر، عنــوان 
بــه باشــگاه  کنــار افشــارزاده  کــه بتوانــم در  بــرای مــن افتخــار اســت 
گــر بتوانــم آنهــا را  کــه ا کنــم امــا درگیــری هایــی داریــم  اســتقال خدمــت 
کــرد. مثــا مــن در بســکتبال  کنــم ایــن پیشــنهاد را قبــول خواهــم  کمتــر 

آنهــا  کنــار  از  راحتــی  بــه  توانــم  نمــی  کــه  دارم  زیــادی  هــای  مشــغله 
بگــذرم.«

کــه چطــور  کشــورمان در پاســخ بــه ایــن ســوال  کارشــناس بســکتبال   
کــرد: »شــاید  از بســکتبال بــه باشــگاه اســتقال منتقــل شــده تصریــح 
کارشــناس بســکتبال بشناســند امــا همیــن باشــگاه  خیلــی هــا مــرا بــه نــام 
اســتقال را مــن بــه وجــود آورده ام. مــن از قدیمــی هــای تــاج هســتم 
کــه آن موقــع وقتــی انقــاب شــد توســط مــن نــام ایــن باشــگاه از تــاج بــه 

کــرد.« اســتقال تغییــر پیــدا 
داشــت:  بیــان  نیــز  پورحیــدری  بــا  نزدیکــش  رابطــه  دربــاره  آتشــی   
ایــن  و  رفاقــت دیرینــه ای داریــم  بــا منصورخــان پورحیــدری  »بلــه. 
کــه او در بســتر بیمــاری اســت بارهــا بــه ماقاتــش رفتــه  مــدت هــم 
بــه  کــه  داریــم  قدیمــی  دوســتی  یــک  هــم  افشــارزاده  بــا  البتــه  ام. 
وجــود بــه  اســتقال  باشــگاه  در  مــن  حضــور  بحــث  دالیــل   همیــن 

 آمده است.«
ــی تکلیــف حضــورش در باشــگاه  ــاره اینکــه چــه زمان ــان درب  وی در پای
کنــم تــا هفتــه آینــده  گفــت: »فکــر مــی  اســتقال مشــخص مــی شــود 
جلســه ای را بــا افشــارزاده داشــته باشــم تــا حضــورم در ایــن باشــگاه بــه 

قطعیــت برســد.«کاپ

کارشناس بسکتبال: ادعای جالب 

 استقالل را من به وجود آوردم

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

چهار شنبـــــه  12 اسفند ماه 6139۴ استقالل را من به وجود آوردم
ـــمـــاره 107 ســـــال دوم       ݡسݒ

زش جذاب سقوط آزاد از آسمان ور



کلوت، معجزه کویر شهداد
بــه  چشــمتان  لــوت،  بیابــان  دل  در  گهــان  نا وقتــی 
کی عجیب و غریب بیفتد و این ســازه های  ســازه های خا
انــگار  کار می کننــد، دیــده می شــوند،  تــا چشــم  کــی  خا
وارد یــک شــهر شــده اید. شــهری بــدون هیــچ ســکنه ای 
گویــی تنهــا بــرای ارواح ســاخته شــده اســت. ایــن  کــه 
گرمایــی زمیــن« معــروف  منطقــه بــه یکــی از »قطب هــای 

 است.  
گردشــگران از اروپــای  کــه باعــث شــده تــا  یکــی از دالیلــی 
کــه  کویــر اســت. مزیتــی  ســبز بــه ایــران بیاینــد، خشــکی 
نداشــته اند  خوشــی  دل  آن  از  هیــچ گاه  ایــران  مــردم 
 امــا بــرای مردمــان قــاره ســبز بــه نگینــی بــر انگشــتری

 می ماند. 
کویــری(  )گلدان هــای  »نبکا« هــا  شــهداد،  نزدیکــی  در 
گاه طــول آن هــا بــه 10 متــر می رســد؛ در  کــه  وجــود دارد 
کــه بلندتریــن نبکاهــاى صحراهــاى آفریقــا 3 متــر  حالــی 

ــد. ــول دارن ط
کیلــو متــر مربــع وســعت  کلوت هــا 11 هــزار  شــهر افســانه ای 
دارد و فاصلــه اش بــا شــهداد، تنهــا 40 کیلومتــر اســت؛ این 
 شــهر، حــدود 20 هــزار ســال قبــل بــا فرســایش آبــی و بــادى
هکتــار   100 شــهداد،  کویــر  در  اســت.  آمــده  وجــود  بــه 
کــه در  نمکــزار بــه شــکل جوشــش تخم مرغــی وجــود دارد 
هیــچ جــاى دنیــا مشــابه آن نیســت. در محــدوده ای 30 
هــزار کیلومتــری، در دل لــوت، هیــچ حیاتــی وجود نــدارد. 
کــه در زمســتان  گاویســت  شــاهد ایــن ادعــا جســد ســالم 
از  پــس  اســت.  تلــف شــده  لــوت  کویــر  ســال 13۶۵ در 
گاو  در حالــی  گذشــت 1۵ ســال از آن زمــان، جســد ایــن 
کــه براثــر نــور شــدید آفتــاب خشــك شــده بــود، بــدون هیــچ 
تغییــری پیــدا شــد. »خبیــص«، یــا نــام قدیــم شــهداد، در 
چ واقع شده   حاشــیه غربی و دامنه شــرقی کوهســتان سیر

است. 
تامیــن  »درختنــگان«  رودخانــه  از  شــهداد  دایمــی   آب 
»هی نامــان«  ارتفاعــات  از  رودخانــه  ایــن  می شــود. 
سرچشــمه می گیــرد و از راه دره درختنــگان عبــور می کنــد؛ 
در تنگــه چهــار فرســخ، شــعبه ای از رودخانــه درختنــگان 
جــدا شــده و مســتقیم رو بــه شــرق، بــه طــرف شــهداد، 

جاریســت.
ــه  ــه رأس آن ب ک ــت  ــی اس ــکل مثلث ــه ش ــی ب کنون ــهداد  ش
طــرف دره »کنــاران« و قاعــده آن بــه ســمت شــرق در حوزه 
تــکاب قــرار گرفتــه اســت و بــه کلوت هــای مــوازی حاشــیه 
لــوت منتهــی می شــود. زمین هــای شــهداد تمــام پوشــیده 

از باغ هــای مرکبــات و خرماســت.
کــه مــردم شــهداد را بــه ایــن  کنــون تنهــا وجــود آب اســت  ا

کــرده اســت. منطقــه پای بنــد 

معرفی جاذبه گردشگری

تالقی آب و چشمه در غار سراب
 اســتان چهارمحــال و بختیــاری با دارا 

سرویس گردشگری
آذین عطریان

طبیعــی  جاذبــه  صدهــا  بــودن 
گردشــگران داخلی و خارجی بســیاری اســت.  پذیرای 
کــه در ایــن  گیرایی هایــی  نقــاط غیرقابــل دســترس و 
بــرای  یــک  هــر  می خــورد،  چشــم  بــه  اســتان 
کــه در جســت وجوی مکان هــای طبیعــی  گردشــگرانی 
در  بســا  چــه  ارزشمندیســت.  ارمغــان  هســتند،  بکــر 
گردشــگری  شــدن  شــناخته  بــا  اخیــر،  ســال های 
شــاخه های  از  یکــی  عنــوان  بــه  ماجراجویانــه 
گردشــگری، اهمیــت نقــاط غیرقابــل دســترس بــرای 
هموطنانمــان مشــخص شــده اســت. در ایــن ســال ها 
کشــف و ماجراجویــی  کــه در پــی  معمــوال ایرانیانــی 
بودنــد بــه کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای التین ســفر 
نظیــر  اســتان هایی  در  اینکــه  از  غافــل  می کردنــد؛ 
کــه  چهارمحــال و بختیــاری مکان هایــی وجــود دارد 
کجــای جهــان مثــل و ماننــدی ندارنــد؛ یکــی  در هیــچ 
اســتان  ایــن  در  هســتند.  غارهــا  مکان هــا،  ایــن  از 
کــه یکــی از  کوهســتانی غار هــای زیــادی وجــود دارد 

آن ها، غار سراب و دیگری پیرغار است. 
  غار سراب 

کیلومتــری جنــوب غربــی شــهرکرد  غــار ســراب در ۵۶ 
کیلومتــری شــهر باباحیــدر در مســیر دره ای  و هفــت 
گرفتــه  قــرار  امیدآبــاد  روســتای  مجــاورت  در  و  زیبــا 
بــه  ایــن غــار شــگفت انگیز، دو دهانــه دارد و   اســت. 
دلیــل وجــود موانــع طبیعــی بیــش از ۶00 متــر از آن قابــل 
آبــی  غــار،  دهانه هــای  از  یکــی  از  نیســت.  دسترســی 
خروشــان و خنــک بیــرون می آیــد. ارتفــاع ســقف غــار 
در بعضــی از نقــاط بــه 1۵ متــر می رســد. در داالن طویــل 

غــار، قندیل هــای آهکــی زیبــا وجــود دارد.
  پیِر غار

شــش  فاصلــه  بــه  ده چشــمه  روســتای  جنــوب  در 
غربــی  جنــوب  کیلومتــری   3۸ و  فارســان  کیلومتــری 
کــه بــه پیــِر غــار  گردشــگاهی بــا صفــا قــرار دارد  شــهرکرد 
شــهرت یافتــه  اســت. بــر روی قســمتی از تپــه ســنگِی 
خــط  بــه  کتیبــه  ســه  گردشــگاه،  ایــن  بــه  مشــرف 
نســتعلیق بــه دســتور خســروخاِن ســردار ظفــر بختیــاری 
ح  کتیبه هــا مجملــی از شــر حــک شــده  اســت. متــن ایــن 
لشکرکشــی بختیاری هــا بــه اصفهــان و تهــران و نقــِش 
ســرداراِن بختیاری در ســرکوب اســتبداد صغیر و ســقوِط 
محمدعلــی شــاه در واقعــه مشــروطیت اســت.مجموعه 
ارزشــمند  کتیبه هــای  جملــه  از  گردشــگاه  عوامــل 
آبشــار  درختــان،  سایه ســار  پــرآب،  چشــمه  تاریخــی، 
کوه هــای اطــراف و غــار موجــود در محــل ــا و بلنــد،   زیب

روزانه پذیرای صدها گردشگر است.

گردشگری

ــای  ــه بناه ــتجرد، از جمل ــی دس   چارطاق
سرویس گردشگری
محمد آقابابایی

باســتانی بنــا شــده در دوران ساســانی 
در  دیگــر  نمونه هــای  مطالعــات  و  بررســی  بــا  اســت. 
می تــوان  را  تامــل  قابــل  نکاتــی  کشــور،  دیگــر  کــن  اما

که در ذیل به برخی از آنان اشاره می شود. دریافت 
بــه  مطلــب  ایــن  چارطاقی هــا  بــارز  مشــخصه های  از 
شــیوه  یــك  بــا  چارطاقی هــا  کلیــه  کــه   می آیــد  دســت 
طراحــی  معمــاری  نقشــه  و  فــن  و  اصلــوب  طراحــی، 
هــدف  معمــاری  و  در طراحــی  بــرآن،  عــاوه  شــده اند. 
و  خــاص  ســنت  و  آییــن  برگــزاری  جهــت  برنامــه ای  و 
ویــژه برنامه ریــزی شــده اســت.   همزمانــی و تشــکیل 
خــاص  حکومتــی  و  دوران  در   ) اجــرا  و  )برنامه ریــزی 
کــه از قدمتــی 2000-1۵00ســاله برخوردارند.  بــوده اســت 
کنــار  چارطاقی هــا اغلــب در جایگاه هــای مشــخص و در 
حیــات  و  آب  مقــدس  نمــاد  عنــوان  بــه  چشمه ســارها 
کوه هــای  و  ســنگ ها  تختــه  بلنــدی  بــر  و  زندگــی  و 
و  خــاك  )آب،  نمــاد  از  نشــانی  کــه  شــده  بنــا  ســنگی 
کنــار همدیگــر اســت. ضمــن اینکــه  مصالــح  آتــش( در 
)خشــت  اســت  یکســان  چارطاقی هــا  در  رفتــه  کار  بــه 
یــا  بــا پایــه ســنگی، آهــك و ســاروج و چــوب  و ســنگ 
زغــال چــوب(. بی شــك ایــن بنــا در زمــان آییــن زرتشــت 

جهــت عبــادت و بــه عنــوان معبــدی مقــدس )آتشــکده 
( از آن اســتفاده می شــده اســت )آتــش، آب و خــاك( در 
ــن  ــات ای ــا مطالع ــد. ب ــدس بوده ان ــر مق ــر عناص ــار دیگ کن
را  ایــن نکتــه و مطلــب مهــم  آییــن و ســنت می تــوان 
ــه روز  ک ــژه  ــمی وی ــتیان در مراس ــه زرتش ک ــرد  ک ــتنباط  اس
ششــم فروردیــن از روزهــای مقدسشــان بــوده، در ایــن 
خــاص  موقعیــت  دلیــل  بــه  و  نمــوده  اجتمــاع  مــکان 
کــی(  پا و  تطهیردهنــده  عنصــر  عنــوان  بــه  )وجــودآب 
ابتــدا خــود را تطهیــر داده، ســپس در یــك ســنت و آییــن 

کنــار آتــش بــه عنــوان عنصــر مقــدس دیگــر  رســمی در 
بــه عبــادت می پرداختنــد و معبــود خــود )اهورامــزدا- 
می نمودنــد.  پرســتش  را  انگره مینــو(  و  ســپینه مینو 
)اردیبهشــت(  ویهشــته  دیگــر  مقــدس  فصــول   از 
وهومــن )بهمــن(، خشــتره وئیریــه )شــهریور(، ســپنته 
آرمئــی تــی )ســپندارمذ- اســفند ( می باشــد. نکتــه قابــل 
تامــل اینکــه بــه دلیــل موقعیــت خــاص ایــن عبادتــگاه از 
نقــاط مختلــف می بایســت اقــوام و جمعیت هــا بــه ایــن 
ــه  ــد. ب ــا آورن ــه ج ــود را ب ــادی خ ــم عب ــده و رس ــن آم ک اما

ایــن ترتیــب و بــا ماحظــه عبادتگاه هــای این چنینــی 
در شــرق، چارطاقــی چشــمه یــزد، در شــمال، چارطاقــی 
چشــمه نیاســر و در ایــن مــکان هــم، چارطاقــی چشــمه 
کــه قبایــل اطــراف بــه قصــد  دســتجرد اســتنباط می شــود 
می شــدند  رهســپار  مــکان  ایــن  بــه  نیایــش  و  عبــادت 
بــه دیــار خــود  انجــام مراســم عبــادی خــود  از  پــس  و 
آییــن  در  آتــش  کــه  اســت  ذکــر  قابــل  برمی گشــتند. 
کــه اعتقادشــان بــر ایــن  زرتشــت، نمــاد راستیســت ؛چــرا 
کــه آتــش پلیــدی را بــه خــون می گیــرد، پــاك اســت  بــود 
و همیشــه باالرونــده اســت و بــه ســمت بــاال مــی رود و 
ماهیــت اصلــی خــود را حفــظ می کنــد، خــود می ســوزد 
قابــل  نکتــه  می بخشــد.  روشــنی  و  گرمــا  را  جهــان  و 
ذکــر اینکــه نگهداشــتن حرمــت و تقــدس ایــن مــکان بــر 
ــه از تقــدس  ک گردشــگران ایــن مــکان ضروریســت؛ چــرا 
کویــر برهــوت  کــه چشــمه ای در دل  ایــن مــکان اســت 
گذشــته بــروز و حــدوث  کــس از اجــداد  کــه هیــچ  ســالیانی 
و ایجــادش را بــه یــاد نمــی آورد، همچنــان خروشــان بــه 
کــه  مــردم فیــض می دهــد و خشکســالی های ویرانگــر 
همــه جــا اثراتــش مشــهود بــود، بــر ایــن مــکان بی تاثیــر 
بــوده اســت. پــس همچنــان بنــا بــه تعهــد پیشــینیان 

ــای آورد. ــه ج ــدای را ب ــد خ ــود و حم کر ب ــا ــد ش بای

چارطاقی دستجرد، نماد تقدس آب و حیات 

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
کشــور  سراســر  بــا  همزمــان  داد:  خبــر   خمینی شــهر 
ح  در ۵ حــوزه شهرســتان خمینی شــهر آزمــون نهایــی طــر

کریــم برگــزار می شــود. ملــی تربیــت حافظــان قــرآن 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از  گــزارش  بــه 
امــور  و  اوقــاف  کل  عمومــی  اداره  روابــط 
خیریــه اســتان اصفهــان، حجــت االســام 
اظهــار  قربانــی  مهــدی  المســلمین  و 
بســیار  اســتقبال  بــه  توجــه  بــا  داشــت: 
خــوب مــردم مومــن و والیتمــدار شهرســتان 
کــه در  خمینی شــهر پیش بینــی می شــود 

ح، بیــش از 1200 نفــر شــرکت   آزمــون نهایــی ایــن طــر
کنند.

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رییــس 
خمینی شــهر در ادامــه افــزود: همچنیــن بــا توجــه بــه 
حضــور  جهــت  شهرســتان  ســطح  در  کــه  فراخوانــی 

ــا  کــه از اول اســفندماه ت قرآن آمــوزان در آزمــون شــفاهی 
ــان اســت  ــون در جری گ گونا ــای  12 اســفندماه در حوزه ه
منتشــر شــده اســت، بازهــم تدابیــری اندیشــیده شــده 
آزمــون  در  نتوانســته اند  کــه  آموزانــی  قــرآن  تــا  اســت 
شــفاهی حضــور یابنــد، در روز 13 اســفندماه 
کتبــی در آزمــون  قبــل از حضــور در آزمــون 
کــه  شــفاهی شــرکت کننــد و توســط گروهــی 
در آن محل هــا مســتقر هســتند، از آن هــا 

آزمــون بــه عمــل آیــد.
مهــدی  المســلمین  و  االســام  حجــت 
کــرد: آزمــون  قربانــی در ادامــه خاطــر نشــان 
پنجشــنبه  روز  در  کشــور،  سراســر  بــا  همزمــان   کتبــی 
شهرســتان  امتحانــی  حــوزه   ۵ در  اســفندماه   13
اصلــی  حــوزه  کــه  می شــود  برگــزار  خمینی شــهر 
خمینی شــهر  جمعــه  نمــاز  مصلــی  در  آزمــون   ایــن 

می باشد.

کریم  ح ملی تربیت حافظان قرآن   برگزاری طر
در 5 حوزه شهرستان خمینی شهر 

معــاون مجلــس و امور اســتان های ســازمان تبلیغات اســامی 
شــبکه  اســامی  در  تبلیغــات  ســازمان  گفــت:  شــهرکرد   در 
کــرده  تبلیغــی خــود، بیــش از ۵0 هــزار مبّلــغ را ســاماندهی 
اســت. بــه گــزارش کیمیــای وطــن از شــهرکرد حجت االســام و 

المســلمین ناصرالدیــن نــوری زاده، ظهــر دیــروز 
در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــر کل تبلیغــات 
ســازمان  داشــت:  اظهــار  اســامی  اســتان 
خــود،  تبلیغــی  شــبکه  اســامی  در  تبلیغــات 
از  بیــش  تبلیغــی،  عــام  مناســبت های  بــرای 
۵0 هــزار مبّلــغ را ســاماندهی می کنــد. وی بــا 
بیــان اینکــه ایــن ســازمان بــا بیــش از 91 هــزار 

هیئــت مذهبــی در تعامــل اســت افــزود: ســازمان تبلیغــات 
اســامی  در اســتان ها مخاطبــان را شناســایی، بومی ســازی 
بــا توجــه  را  و ظرفیت ســازی می کنــد و فعالیت هــای خــود 
ح ریــزی می کنــد. معــاون مجلــس و  نیــاز اســتان ها طر بــه 
ــا بیــان اینکــه  امــور اســتان های ســازمان تبلیغــات اســامی  ب

ایــن ســازمان بــه صــورت مســتقیم وابســته بــه دفتــر مقــام 
کــرد: کارهــا و فعالیت هــای  معظــم رهبــری اســت خاطرنشــان 
ــا شــأن و جایــگاه واقعــی اش  ایــن حــوزه نیــز بایــد متناســب ب
کار ســازمان تبلیغــات  باشــد. نــوری زاده بــه تنــوع و گســتردگی 
 اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســازمان در حــوزه نشــر 
دانشــگاه  آموزشــی،  حــوزه  در  انتشــارات،   3
ســوره و حــوزه هنــری، مــدارس صــدرا، در حوزه 
پژوهشــی، پژوهشــکده باقرالعلــوم، در حــوزه 
حــوزه  در  و  تبیــان  ســایت  مجــازی،  فضــای 
ــای  ــز داده ه ــیب ها، مرک ــا و آس ــد فعالیت ه رص

دینــی را دارد. 
ــی  ــش فرهنگ ــمنان در بخ ــر دش ــرد نابراب ــه نب ــاره ب ــا اش وی ب
کــه  کــرد: فعالیت هــای فرهنگــی بایــد به گونــه ای باشــد  بیــان 
کــه هــرگاه دشــمن  کنــد؛ چــرا  توطئه هــای دشــمنان را خنثــی 
موضوعــی را هــدف قــرار می دهــد، همــه امکانــات خــود را 

ــرد. کار می گی ــه  ــدف ب ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ب

7معارف و گردشگری چهارشنبـــــه  12 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 107تالقی آب و چشمه در غار سراب ســـــال دوم       ݡسݒ

کرد:  ح  معاون سازمان تبلیغات اسالمی  در شهرکرد مطر

کشور  غ در شبکه تبلیغی 
ّ
ساماندهی بیش از 5۰ هزار مبل

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  استادی  رضا  حمید  خواهان   1110  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  پور  قلی  بهمن   – تیرانی  سلطانی  مهرداد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی 
 5/45 95/1/24ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در ابتدای  خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34819/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1218/94 خواهان حمید رضا اسماعیلی دادخواستی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی  مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت علی اسحاقیان تقدیم نمو
با  است.  گردیده  تعیین  عصر   4/30 95/1/24ساعت  مورخ  شنبه  وزسه  ر برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای  خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
 2 شماره  31مجتمع  شعبه  دفتر  الف  34817/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 1095/94 خواهان حسین مرادمند دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده  بر:مطالبه اجرة المثل ایام تصرف به طرفیت محمد جواد دادخواهی تقدیم نمو
وز ....... مورخ 95/1/23 ساعت 5/30 عصر تعیین  است . وقت رسیدگی برای ر
تقاضای  ، حسب  دن خوانده  بو المکان  به مجهول  با عنایت  لذا  گردیده است.  
خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
ثانی  نسخه  و  مراجعه   15 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . شماره: 34816/م الف 

مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  خرسندی  رضا  خواهان   2127/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
طرفیت  به  چک  فقره  یک  استناد  به  یال  ر  37/000/000 مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی 
وز............ ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  غیاثوند  یوش  دار
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  ظهر   12 95/1/28ساعت  مورخ 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
ا اختالف  حل  شورای   2 شماره  14مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   34809/م 

صفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  یوسفی  فراز  خواهان   1940/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ینه  بر:مطالبه خسارت و اجرت المثل افت قیمت به مبلغ چهار ده میلیون مطالبه هز
ینه نشر  ینه دادرسی و هز یال و هز کارشناسی و تاخیر و تادیه به مبلغ هفده میلیون ر
یال  به طرفیت 1- اصغر عبدالهی 2- عباس علی عبد  ر آگهی جمعا هفده میلیون 
وز ....... مورخه 95/1/24 ساعت  ده است . وقت رسیدگی برای ر الهی  تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   ، گردیده  تعیین   11
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا  وبه ر در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34844/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی مزایده آ
بسمه تعالی

ونده کالسه 930571 له محمد  اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اصفهان در پر
حسین فاتحی و علیه مصطفی رستگار به نشانی اصفهان – خیابان جی – خیابان 
اهلل اکبر- کوی قدرت اله محمدی – کوی شقایق – پالک 32 در نظر دارد جلسه 
 10 الی   9 ساعت   95/1/15 یخ  تار در  ذیل  دستگاههای  خصوص  در  ای  مزایده 
صبح در اجرای احکام حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت – 
ید می توانند  مجتمع اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم برگزار نماید. طالبین خر
یز 10 در صد قیمت کارشناسی به  وز قبل از جلسه مزایده از اموال دیدن و با وار 5 ر
حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 و به همراه داشتن 
د  فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده خواهند بو

ین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند. تر که باال
یه کارشناسی: نظر

کارشناس به آدرس واقع در خاتون آباد – جاده pvc – ساختمان پیکان 
گرانول  تولید  دستگاه   -1 دستگاههای  از  و  مراجعه  نائین(   – اصفهان  )جاده 
ق و سایر تجهیزات 2-  د متصل به آن و تابلوی بر و همراه میکسر)mixer( و اکستر
متعلقات  سایر  و  یبکس  گیر  – موتور  د  و الکتر  – تیغه  شامل   )cuter( کاتر  دستگاه 
ن – مشعل نیتراتور و سایر  3- دستگاه خشک کن )dryer( مواد اولیه شامل مخز
زش چهار مورد  ومات 4- حوض آب مغزی جهت سرد کردن مواد، که جمع ار ملز
الف  :34233/م  شماره  گردد.  می  یابی  ز ار یال  ر  73/000/000 پایه  بصورت  فوق 

اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
ونده  اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پر
زهراالسادات  خانم  وکالت  با  پور  هشیاری  حسن  آقای  له  940248ج/9  کالسه 
یان به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 88/400/752  مرتضوی علیه محسن معمار
وز سه شنبه مورخ 95/1/17 ساعت 9 صبح در محل  یال جلسه مزایده ای در ر ر
اجرای احکام حقوقی شعبه نهم واقع در)اصفهان ،خیابان نیکبخت ،200متر پایین 
 ، پارسیان  بیمه  جنب  اصفهان،  استان  کل  دادگستری  مرکزی  ساختمان  از  تر 

ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم – واحد5( بر گزار نماید.
یه کارشناس: اوصاف مورد مزایده بر اساس نظر

ویس بیست و هفت  وش تعداد چهل و نه عدد سر مورد مزایده عبارت است از فر

و )چهارگوش( مدل گل کمند طوس چینی سخت داخل 49  ین کواتر ر پارچه چینی ز
یال جمعا به مبلغ چهل و نه میلیون  ویس یک میلیون ر کارتون آکبند از قرار هر سر
وع و  یال. مزایده از قیمت پایه کارشناسی که مصون از اعتراض مانده است شر ر
ین قیمت را پیشنهاد دهند. طالبین  تر برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که باال
وز قبل از برگزاری جلسه مزایده به آدرس اصفهان ، ابتدای  ید می توانند 5 ر خر
و  مراجعه  اموال،  توقیف  محل   ، عکاف  گالری  راه،  چهار سینا،نبش  ابن  راه  چهار
بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 10 در صد قیمت 
نزد   2171290210008 شماره  به  دادگستری  سپرده  حساب  به  را  کارشناسی  پایه 
یز و فیش آن را به همراه داشته با شند. شماره :  بانک ملی دادگستری اصفهان وار

زاجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 34928/م الف دادور

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
آقای حسن ضرغامی دارای شناسنامه شماره 140 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح  6692/94 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 1394/6/12 یخ  تار در   1 بشناسنامه  ضرغامی  علی  محمد  وان  شادر که  داده 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به 4 پسر و شش دختر و یک همسر11 ورثه 1- حسن به ش ش 140 2- علی به ش 
ش 1920 3- عباس به ش ش 11000 4- حسین به ش ش 914 5- محبوبه به ش ش 
8- فاطمه  7- فرشته به ش ش 1270990489  6- زهرا به ش ش 13726   13725
10- سکینه به ش ش 12382 همگی  9- فضه به ش ش 12383  به ش ش 1179 
زندان متوفی 11-گوهر اسمعیلی کجانی به ش ش 39 نسبت با متوفی  ضر غامی فر
نوبت  سه  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  الغیراینک  و  همسر 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد  متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34171/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل 

اختالف اصفهان – رضا عباسی

گهی ابالغ آ
ونده:9309980352800057  پر شماره  خواست:9410460352800079  در  شماره 
اکبر  آقای  خواهان  تنظیم:1394/12/06  یخ  تار شعبه:931196  بایگانی  شماره 
علی  محمد  آقایان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  رمضان  زند  فر پاینده 
د  صالحیان – محمد رضا جهانگیری – بهمن پور حیدری – حسن ثابت – محمو
از پرداخت محکوم به تقدیم  زارعی و خانم فاطمه حسن زاده به خواسته اعسار 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی  دادگاه های عمومی اصفهان نمو
جزایی اصفهان واقع در اصفهان / خیابان چهارباغ باال / خیابان شهید نیکبخت 
ارجاع و طی  اتاق 216  / ساختمان دادگستری کل استان اصفهان/ طبقه دوم/ 
مورخ  چهارشنبه   وز  ر رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   931196 بایگانی  کالسه 
دن خواندگان   95/01/30 ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  ثانی  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
 : شوند.شماره  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 

34943/م الف دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان
ابالغیه

ونده:9409980364701654  پر شماره  ابالغنامه:9410100352806163  شماره 
ابالغ  مشخصات  تنظیم:1394/12/05  یخ  تار  941351 شعبه:  بایگانی  شماره 

حبیب  پدر:  نام   -3 شهبازی  خانوادگی:  نام   -2 مهرداد  نام:   -1 حقیقی:  شونده 
ساعت  شنبه  سه   1395/01/31 حضور:  یخ  تار المکان  مجهول  نشانی:   -4 اله 
08:30 محل حضور: اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
در  حضور  علت   216 شماره  اتاق   2 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری 
یان جزی علیه شما دائر بر ضرب و جرح عمدی  خصوص شکایت فضل اله نجار
ر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره:34944 / م  در وقت مقر

الف دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : هادی نام خانوادگی: عاشقی نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : محبوبه  نام خانوادگی : داوری  نام 
پدر: محمد رضا نشانی محل اقامت : اصفهان کاوه کوچه شهید کیانی کوی امام 
یخ 94/9/28 حوزه  وین پ 646محکوم به  به  موجب رای شماره 1615تار بن پر
5  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
یال بابت  محکوم است به : پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و ششصد هزار ر
دویست  مبلغ  و  کارشناسی  ینه  هز بابت  یال  ر میلیون  یک  مبلغ  و  خواسته  اصل 
یخ  ینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تار ینه دادرسی و هز یال بابت هز هزار ر
تقدیم دادخواست 94/7/11 در حق خواهان به انضمام نیم عشر دولتی / ماده 
34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 
برای پرداخت  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  آنرا  وز مفاد  ر مکلف است ظرف ده 
آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف  میسر باشد و در صورتی که خو
مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  د  خو دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت 
یحا اعالم نماید.  شماره : 34905/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره  ندارد ، صر

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 2056/94 ش 5 خواهان علیرضا علی فر دادخواستی  در خصوص پر
 22 ل   352 انتظامی  شماره  به  هیوندا  و  در خو دستگاه   یک  سند  انتقال  بر:  مبنی 
ده است . وقت  وی تقدیم نمو ایران 66 به طرفیت وحید ابوطالبی – غزال کیخسر
با  است.  گردیده  تعیین  ظهر   12 95/2/11ساعت  مورخ  وزشنبه  ر برای  رسیدگی 
 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  5مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34906/م  شماره: 

اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

ونده کالسه 94- 1485 خواهان محمد احمدی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه طلب به طرفیت نعمت اله محبی تقدیم نمو
به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   17  -30 95/1/23ساعت  وز............مورخ  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین  مجهول المکان بو
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع 
عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
34830/م الف مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان



 علل پیدایش دروغگویی
کودکان  در 

ــی اســت؛  ع انحــراف از ســامت روان ــو ١. دروغ یــک ن
ــه  ــی ب ــورت منطق ــه ص ــن ب ــی والدی ــب وقت بدین ترتی
دروغگــو  کــودک  ندهنــد،  پاســخ  کــودک  نیازهــای 

می شــود. 
بــه  کــودک  شــدن  تحقیــر  و  شــخصیت  ضعــف   .٢
دروغگــو  بــه  منجــر  اطرافیانــش  و  والدیــن  وســیله 

می شــود.  او  شــدن 
کــودک  ٣. وقتــی از ســوی والدیــن و اطرافیــان بــه 
توجــه جــدی نشــود، بــرای جلــب توجــه دیگــران و 

می گویــد.  دروغ  والدیــن 
نبایــد  دروغگــو؛  اطرافیــان  یــا  والدیــن  داشــتن   .٤
کــودک از بزرگ ترهــا تقلیــد می کنــد.  کــه  کــرد  فرامــوش 
٥. بــه شــدت توســط والدیــن و اطرافیانشــان ســرکوب 

و تنبیــه می شــوند. 
٦. والدیــن و اطرافیانشــان از آن هــا انتظــارات بیــش 
کــودک بــه خاطــر تــرس از انتقــاد  از حــد دارنــد؛ لــذا 

می گویــد.  دروغ 
اطرافیانــش شــخصیت وی  و  والدیــن  از ســوی   .٧
ــود  ــاع از خ ــرای دف ــذا ب ــرد؛ ل ــرار می گی ــم ق ــورد تهاج م

می گویــد.  دروغ 
کــودکان؛  بــا  برخــورد  در  والدیــن  بی توجهــی   .٨
دروغ  شــوخی  بــه  گاهــی  والدیــن  مثــال  به عنــوان 

 . ینــد می گو
کــودکان نگران کننــده  در چــه صــورت دروغگویــی 

اســت؟
ســالگی  شــش  تــا  پنــج  ســنین  از  بعــد  کــودک  گــر  ا
دهــد  ادامــه  خــود  دروغگویــی  بــه  همچنــان 
ــد  ــن بای ــد. والدی ــته باش ــی داش ــای نگران ــد ج می توان
بــا بررســی علــل توســل او بــه ایــن امــر، ســعی در رفــع 
کــه در حقیقــت عامــل پناه جســتن  کننــد  کمبودهایــی 
در  کــودکان  معمــوال  امــا  اســت؛  دروغگویــی  بــه  او 
ــا هفــت ســالگی، از میــزان دروغ هــای  حــدود شــش ت
کــه دیگــر دلیلــی  خــود می کاهنــد. آن هــا در می یابنــد 
گفتــن وجــود نــدارد و فقــط در مواقــع نــادر  بــرای دروغ 

می شــوند. متوســل  کاری  چنیــن  بــه 
پــدر و مــادر بایــد الگــوی مناســبی بــرای فرزندشــان 
دروغ  یکدیگــر  بــه  والدیــن  هنگامی کــه  باشــند؛ 
کــه تــو نیــز  کــودک می آموزنــد  می گوینــد، در واقــع بــه 
کار را بکنــی. شــنیدن دروغ هــای افــراد  می توانــی ایــن 
بزرگســال بــه هنــگام صحبــت بــا تلفــن نیــز همیــن اثــر 
کــودکان  کــه  کــودک دارد. بــه یــاد داشــته باشــید  را بــر 
در چنــد ســال نخســت پــس از تولــد تمایــل شــدیدی 
اعضــای  ســایر  و  مــادر  و  پــدر  از  الگوبــرداری  بــه 
خانــواده خــود دارنــد. ممکــن اســت علــت دروغگویــی 
فرزندتــان، رفتــار خشــن و عصبــی شــما بــه هنــگام 
آن  نظیــر  و  گلــدان  شکســتن  ماننــد  اتفاقاتــی  بــروز 
بــه جــای تنبیــه و دعــوا  باشــد. در چنیــن مواقعــی 
کــه  کــردن او، می توانیــد بگوییــد: »خیلــی حیــف شــد 
گلــدون شکســت. مــن اونــو خیلــی دوســت  مثــا اون 
کــه تقصیــر نداشــتی،  داشــتم؛ امــا بــه هــر حــال تــو 
کــودک  اتفاقــی افتــاد و شکســت.« بــه ایــن ترتیــب 
گفتــن  دیگــر دلیلــی بــرای تــرس و در پــی آن، دروغ 
ــد،  خ ده ــابهی ر ــاق مش ــر اتف ــار دیگ ــر ب گ ــد و ا نمی بین

گفــت. بــه راحتــی حقیقــت را خواهــد 

سرویس تربیت فرزند 

حافظه افراد چاق ضعیف 
می شود ؟!

مطالعــه محققــان نشــان مــی دهــد چاقــی بــا حافظــه 
ضعیــف تــر و عملکــرد ضعیــف مغــز مرتبــط اســت.

کاهــش وزن نــه تنهــا منجــر بــه حــس خــوب شــما از 
خــود و ظاهرتــان مــی شــود، بلکــه بــه تقویــت عملکــرد 

کنــد. کمــک مــی  مغــز و بهبــود حافظــه نیــز 
کــه اضافــه وزن  محققــان دانشــگاه کمبریــج دریافتنــد 
ــا حافظــه ضعیــف دارد.  و چاقــی ارتبــاط مســتقیمی ب
ــا  طبــق ایــن پژوهــش، افــراد بزرگســال جــوان چــاق ی
دارای اضافــه وزن در مقایســه بــا همتاهــای الغــر خــود 
دارای حافظــه ضمنــی ضعیــف تــر و توانایــی ضعیــف 
هســتند.همچنین  گذشــته  حــوادث  یــادآوری  در 
بدنــی  تــوده  شــاخص  دارای  افــراد  عملکــرد  نحــوه 
ــاال)BMI( در تســت حافظــه ضمنــی بســیار ضعیــف  ب
ــدکاری  ــا ب ــج، چاقــی را مرتبــط ب کمبری بود.محققــان 
کــه ممکــن  هیپوکامــپ و ُلــب قدامــی مغــز مــی داننــد 
هیپوکامــپ  باشــد.  داشــته  تاثیــر  حافظــه  بــر  اســت 
کــه در حافظــه و یادگیــری  منطقــه ای از مغــز اســت 
ــب قدامــی بخــش درگیــر در تصمیــم  نقــش دارد، و ُل

گیــری، حــل مشــکل و احساســات اســت.

دانستنی 

 خودسوزی مردی 
در خیابان جمهوری

مــردی  خودســوزی  دربــاره  عبداللهــی  مجتبــی   
گفــت:  جمهــوری  خیابــان  شــانزه لیزه  پاســاژ  در 
گذشــته  هفتــه  پنجشــنبه  روز  خودســوزی  ایــن 
ع  موضــو کــه  شــد  داده  اطــاع  آتش نشــانی  بــه 
 توســط همــکاران شــهرداری منطقــه 11 پیگیــری

 شد.
کیــد  معــاون خدمــات شــهری شــهرداری تهــران بــا تا
بــر اینکــه ایــن حادثــه بــه هیــچ عنــوان بــه شــهرداری 
فــرد  ایــن  کــرد:  تصریــح  نــدارد،  ارتباطــی  تهــران 
بــه  اقــدام  پاســاژ  داخــل  افــراد  بــا  درگیــری  از  بعــد 

کــرده اســت. خودســوزی 
وی بــا بی اســاس خوانــدن بعضــی شــایعات افــزود: 
کســی دلیــل ایــن  کنــون،  از بعــد از ایــن حادثــه تا
آنچــه  امــا  اســت؛  نشــده  متوجــه  را  خودســوزی 
مســلم اســت اینکــه ایــن حادثــه هیــچ ارتباطــی بــه 
شــخصی  آن  دالیــل  و  نداشــته  تهــران  شــهرداری 

بــوده اســت.

همه چیز از مهمانی ساختگی 
فرزین شروع شد 

اشــکبار  چشــمانی  بــا  کــه  حالــی  در  جــوان  زن 
و  کنــد  کمــک  او  بــه  پلیــس  تــا  می کــرد  تقاضــا 
راهــکاری بــرای اثبــات حقیقــت ماجــرا بیابــد، بــه 
و  پرداخــت  ایــن حادثــه  ع  وقــو تشــریح چگونگــی 
کانتــری ســجاد مشــهد  کارشــناس اجتماعــی  بــه 
کــه اوضــاع اقتصــادی خوبــی  گفــت: چنــد مــاه بــود 
ســختی  بــه  همســرم  و  مــن  زندگــی  و  نداشــتیم 
ج ســنگین  کفــاف مخــار می گذشــت؛ درآمدهــای او 
زندگــی را نمــی داد؛ بــه همیــن دلیــل هــم در شــرایط 

گرفتــه بودیــم. بــدی قــرار  مالــی 
ــواده  ــه اقتصــاد خان کمــک ب ــرای  گرفتــم ب تصمیــم 
این گونــه  کنــم؛  پــا  و  دســت  خــودم  بــرای  کاری 
ــغلی  ــن ش ــاره یافت ــتانم درب ــی از دوس ــا یک ــه ب ک ــود  ب

کــردم. مناســب مشــورت 
 آن روز »ریحانــه«، یــک بازاریابــی شــبکه رایانــه ای 
در  شــرکت  بــا  گفــت:  و  کــرد  معرفــی  مــن  بــه  را 
خانــه  در  راحتــی  بــه  می توانــی  بازاریابــی،  ایــن 
داشــته  هــم  زیــادی  درآمــد  و  کنــی  کار   خــودت 

باشی.
ــر فــروش محصــوالت یــک  ــه مدی ک ــی نکشــید   طول
شــرکت معتبــر شــدم و از درآمــد حاصــل از آن رضایــت 
ع خوشــحال  داشــتم و همســرم نیــز از ایــن موضــو
مشــتریان  تــا  می کــردم  تــاش  هــم  مــن  بــود؛ 

کنــم. بیشــتری پیــدا 
 روزهــا بــه همیــن ترتیــب می گذشــت تــا اینکــه پــای 
ــاز شــد. او  »فرزیــن« بــه خریــد محصــوالت شــرکت ب
مقــدار زیــادی از محصــوالت شــرکت را می خریــد و 
بــه یکــی از مشــتریان روزانــه ام تبدیــل شــده بــود. 
فرزیــن  توســط  شــرکت  ع  متنــو محصــوالت  خریــد 
کنــم؛ بــه  موجــب شــد اعتمــاد زیــادی بــه او پیــدا 
کــه در اثنــای همیــن خریدهــا، روابــط مــا  طــوری 
صمیمی تــر شــد و ارتبــاط دوســتی و عاطفــی بیــن 
گرفــت تــا اینکــه چنــد روز قبــل مــرا بــه  مــا شــکل 

کــرد. خانــه اش دعــوت 
از دوســتانش  زیــادی  تعــداد  اســت  قــرار  گفــت  او   
می توانــم  هــم  مــن  و  بیاینــد  او  منــزل  بــه 
تبلیــغ  و  معرفــی  جــا  آن  در  را  شــرکت  محصــوالت 
دســت  بــه  خوبــی  فرصــت  کــردم  احســاس  کنــم. 
آمــده و مــن می توانــم مشــتریان بیشــتری جــذب 
بــه فرزیــن داشــتم  کــه  کنــم بــه خاطــر اعتمــادی 
ع مشــکوک نشــدم؛ چــرا  ایــن موضــو بــه  هیــچ گاه 
همــواره  و  می شــناخت  را  او  نیــز  همســرم  کــه 
حفــظ  را  مشــتریان  این گونــه  کــه  می کــرد  کیــد   تا

کنم.
 آن روز عصــر شــیک ترین لباس هایــم را پوشــیدم 
ــردم.  ک ــت  ــن حرک ــزل فرزی ــوی من ــه س ــرژی ب و پران
وقتــی وارد خانــه اش شــدم هنــوز کســی نیامــده بــود؛ 
کــه نگاه هــای فرزیــن تغییــر  کمی نگــران شــدم؛ چــرا 
گفتــم داخــل خودرویــم منتظــر  بــه او  بــود؛  کــرده 
کــرد  اصــرار  او  امــا  برســند؛  تــا مهمان هــا  می مانــم 
راه  از  نیــز  نوشــیدنی بخــورم، دوســتانش  یــک  تــا 

می رســند.
ــر  ــوردم، دیگ ــال را خ ــه آب پرتق ــد از آنک ــی بع  دقایق
هــوا  کــه  دارم  بــه خاطــر  فقــط  نفهمیــدم؛  چیــزی 
کــه فرزیــن برایــم دســت  تاریــک بــود و مــن در حالــی 
و  نشســتم  خــودرو  فرمــان  پشــت  مــی داد،  تــکان 
فرزیــن  بعــد  روز  کــردم؛  حرکــت  منزلــم  طــرف  بــه 
ارســال  برایــم  خــود  شــیطانی  اعمــال  فیلمــی  از 
ــد از مــن خواســتار ادامــه ایــن رابطــه  ــا تهدی ــرد و ب  ک

شد.
 بــاورم نمی شــد آن شــب چــه بایــی بــه ســرم آمــده 
گرفتــار  اســت و مــن در دام فــردی شــیطان صفت 
کــه بــرای خریــد  شــده ام حاضــرم همــه پول هایــی را 
تــا دســت از  بــه مــن داده، بازگردانــم  محصــوالت 

ســرم بــردارد و...  .
شــایان ذکــر اســت پرونــده ای در این رابطه تشــکیل 

گرفت. و ماجــرا مــورد رســیدگی قضایی قــرار 

سرویس حوادث

کاغذماننــد نــازک اختــراع  محققــان ســوئدی یــک مــاده 
کــه ظرفیــت مشــخصی بــرای ذخیــره نیــروی بــرق  کرده انــد 
کاغــذ برقــی، 15 ســانتیمتر  دارد. قطــر یــک ورقــه از ایــن 
کاغــذ  ایــن  دارد.  ضخامــت  میلیمتــر   0.5 تنهــا  و  اســت 
می توانــد یــک فــاراد نیــروی الکتریســیته را در خــود ذخیــره 
َاَبــر  کــه در  کــه برابــر بــا همــان میــزان برقــی اســت  کنــد 
ــه از نانوســلولز و  ک ــره می شــود. ایــن مــاده  مخازن هــا ذخی
پلیمرهــای رســانا تشــکیل شــده، می توانــد بعــد از اســتفاده 
ــاره دارد؛  ــارژ دوب ــت ش ــار قابلی ــود و صدهاب ــارژ ش ــاره ش دوب
لــذا از طــول عمــر مناســبی برخــوردار اســت. مهم تــر از همــه 
ــا دوبــاره روشــن  اینکــه تنهــا چنــد دقیقــه طــول می کشــد ت
ــا  ــت؛ ام ــگ اس ــیاه رن ــذ س کاغ ــه  ــبیه ب ــاده ش ــن م ــود. ای ش
وقتــی آن را لمــس می کنیــد بیشــتر شــبیه پاســتیک بــه 
کاغــذ را هــم  نظــر می رســد. همچنیــن دیگــر خصوصیــات 
بــه  کــرد و  تــا  کاغــذ  دارد؛ مثــا می تــوان آن را همچــون 
اشــکال اوریگامی مختلــف درآورد. محققــان بــا شکســتن 
فیبرهــای ســلولزی بــا اســتفاده از فشــار بــاالی آب موفــق 
ســلولزی  فیبرهــای  شــده اند.  ورقه هــا  ایــن  ســاخت  بــه 
تنهــا 20 نانومتــر قطــر دارنــد و بــه محلــول آبــی حــاوی 
کــه قابلیــت شــارژ الکتریکــی دارد، اضافــه می شــوند.  پلیمــر 
کــه فیبرهــا  پلیمــر ســپس پوشــش نازکــی تشــکیل می دهــد 
را در برمی گیــرد. فیبرهــا در هــم پیچیــده می شــوند و مایــع 
موجــود در فضــای بیــن آن هــا بــه عنــوان الکترولیــت عمــل 
ــه در حــال  ک ــزرگ  می کنــد. برخــاف باتری هــا و مخــازن ب
حاضــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و از حجــم زیــادی 
از مــواد اولیــه در آن هــا اســتفاده می شــود و اغلــب حــاوی 
کاغــذ برقــی از مــواد ســاده  ترکیبــات ســمی هم هســتند، 
کــه شــامل ســلولز تجدیدپذیــر و پلیمرهایــی  تشــکیل شــده 
کــه به ســادگی در دســترس قــرار دارنــد. محققــان  اســت 
کشــف جدیــدی در هدایــت  کــه ایــن مــاده،  ادعــا می کننــد 
و  می شــود  محســوب  الکترون هــا  و  یون هــا  همزمــان 
می توانــد اثــر شــایان توجهــی بــر شــیوه های ذخیــره انــرژی 
پژوهشــگران  باشــد.  داشــته  کوچــک  برقــی  وســایل  در 
امیدوارنــد بــا اســتفاده از ایــن تکنولــوژی در آینــده نیــروی 
بــا  وســایلی  جوابگــوی  و  کننــد  ذخیــره  بیشــتری  بــرق 

نیازهــای الکتریکــی باالتــر باشــند.

کاغذ نازک   تولید 
با توانایی ذخیره نیروی برق

گیاهــان دارویــی، ایــن میــوه  کارشــناس  گفتــۀ یــک  بــه 
ماننــد قــرص آســپرین موجــب رقیــق شــدن خــون شــده 

کنــد. ک در خــون جلوگیــری مــی  و از ایجــاد پــا
کیــوی  کیمیــای وطــن، اصغــر نقشــی افــزود:  گــزارش  بــه 
کننــده پتاســیم بــه  دارای مقادیــر زیــادی آنزیــم حــل 
کــردن  کــه از نظــر تجــاری بــرای نــرم  نــام پاپاییــن اســت 
ــراد  ــی اف ــرای برخ ــال دارد ب ــوده و احتم ــد ب ــت مفی گوش
کاهندگــی  آلــرژی زا باشــد. ایــن میــوه بــه دلیــل خاصیــت 
خــون  غلظــت  از  دارد  گلیســیرید  تــری  ســطح  بــر  کــه 
می کاهــد و از تنــگ شــدن عــروق و بــروز انــواع ســکته ها 

جلوگیــری می کنــد.
نقشــی ضمــن معرفــی منابــع غنــی موجــود در ایــن میــوه 
کیــوی دارای منبــع غنــی از ویتامیــن ث،  ادامــه داد: 
روی  و  فیبــر  فولیــک،  اســید  ای،  ویتامیــن  پتاســیم، 
ــوده و هــر  ــر ب ــرای ســامتی بــدن بســیار موث ــه ب ک اســت 
گونــی اســت. ویتامیــن  گونا کــدام دارای خــواص مفیــد و 
بــه  کیــوی یــک منبــع غنــی از ویتامیــن ث اســت  ث 
ویتامیــن  ایــن  برابــر  دو  آن  ث  ویتامیــن  کــه  طــوری 
کــه  اســت  داده  نشــان  تحقیقــات  اســت.  پرتقــال  در 
آنزیم هــای  کافــی اســت.  کیــوی در روز  یــک  مصــرف 
مــی  بیــن  از  اســید معــده  بــه وســیله  کیــوی در معــده 
گوشــتی  رود امــا اســید معــده بعــد از خــوردن غذاهــای 
آنزیم هــای  و  می شــود  خنثــی  مقــداری  زیــاد  لبنــی  و 
کننــد ایــن  کوتاهــی فعالیــت  کیــوی می تواننــد مــدت 
ایــن  اثــر  در  پروتئینــی  مــواد  تــا  اســت  کافــی  زمــان 
کوچکتــری تجزیــه شــوند و ایــن  آنزیم هــا بــه قطعــات 
امــر عمــل هضــم غذاهــای ســنگین را در معــده و روده 
کنــد.وی بــا توصیــه بــه افــراد مســتعد ســنگ  آســانتر مــی 
گــزاالت  ــادی ا کیــوی دارای مقــدار زی کــرد:  کیــد  کلیــه تا
کیســه  و  کلیــه  در  تشــکیل ســنگ  کــه موجــب  اســت 
افــراد مســتعد  بــرای  بــه همیــن دلیــل  صفــرا می شــود 

کلیــه و ســنگ صفــرا مضــر اســت. ســنگ 

این میوه مانند آسپرین موجب رقیق 
شدن خون می شود

وضعیت آب و هوا
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ســرویس روانشــناس: بدزبانــی و فحــش دادن فقــط از طریــق 
ایجــاد  کــودکان  در  اتفــاق  ایــن  بــا  شــدن  مواجــه  و  آمــوزش 
گرفتــه و  می شــود؛ یعنــی فرزنــد شــما در موقعیــت بدزبانــی قــرار 
ــا انــواع و اقســام فحش هــا را  کلمــات زشــت ی اســتفاده از لغــات و 
از زبــان فــرد دیگــری آموختــه اســت. موقعیــت بدزبانــی می توانــد 
کــه مناســب پــدر و مــادر  شــامل یــک ســریال تلویزیونــی باشــد 
ــا اینکــه ممکــن اســت دوســتی در مهــد ایــن  کــودک ی اســت، نــه 
کار را انجــام داده و ...  . البتــه بدزبانــی فقــط شــامل فحش دادن 
کوچــک  نمی شــود و مــواردی مثــل صــدا زدن بزرگ ترهــا بــا اســم 
گســتاخی و فریــاد زدن بــه جــای آرام  کــردن، طعنــه زدن،  تهدیــد 

ــرار داد. ــی ق ــروه بدزبان گ ــد در  کــردن را هــم بای صحبــت 
 1 - الگوی خوبی باشید

گــر دوســت نداریــد فرزندتــان بــا فریــاد حــرف بزنــد، خودتــان هــم  ا

نبایــد در برابــر او و دیگــران، چنیــن رفتــاری داشــته باشــید. بــه 
کســی چیــزی بــه فرزندتــان می دهــد  جــای اینکــه هــر بــار، وقتــی 
کنــی«، خودتــان الگــوی ایــن  بــه او بگوییــد: »یــادت رفــت تشــکر 
کوچکــی برایتــان  کار  رفتــار پســندیده بــرای بچــه باشــید. وقتــی 
دختــر  می خواهیــد  گــر  ا یــا  کنیــد  تشــکر  او  از  می دهــد،  انجــام 
کلمــه جادویــی لطفــا را یــاد بگیــرد کوچولــو اســتفاده از   یــا پســر 
البتــه  و  کــودک  بــا  صحبــت  در  را  کلمــه  ایــن  آنقــدر  خودتــان 

او شــود. ملکــه ذهــن  تــا  ببریــد  کار  بــه  دیگــران 
 2 - درست حرف زدن را به او یاد بدهید

»درســت حــرف بــزن«؛ پــدر و مــادر بچه هــای بدزبــان صــد بــار در 
کلمــه ای اســتفاده می کننــد؛ امــا آیــا آن هــا  روز از ایــن عبــارت ســه 
تــا بــه حــال بــه کــودک شــان نشــان داده اند کــه دقیقا منظورشــان 
کــودک  گــر می خواهیــد  از درســت حــرف زدن چیســت؟ بنابرایــن ا
شــما خــوش زبــان باشــد، بایــد ایــن مهــارت را بــه او آمــوزش 
گــر دلتــان نمی خواهــد فرزندتــان بــا صــدای بلنــد بــا شــما  دهیــد. ا

صحبــت کنــد، بایــد بــه او بگوییــد کــه فریــاد زدن بــه جــای حــرف 
زدن معمولــی، یــک رفتــار نادرســت اســت و در خانــه شــما جایــی 

نــدارد.
 3 - جلوی زبانتان را بگیرید

و  اطرافیــان  مــادر،  پــدر،  کــودک،  بدزبانــی  مربیــان  مهم تریــن 
کلمــات  افــراد خانــواده، غریبه هــا و ...  از  تلویزیــون هســتند. 
را  آن  یــاد می گیــرد؛ ســپس  را  یــا حــرف زدن بی ادبانــه  زشــت 
کــه وقتــی موقــع رانندگــی  تکــرار می کنــد. انتظــار نداشــته باشــید 
کوچکتــان، راننده هــای دیگــر را احمــق  و در حضــور دختــر و پســر 
پشــت کوهــی و ... می خوانیــد، ایــن کلمــه را چنــد ســاعت یــا چند 

روز بعــد از زبــان او نشــنوید.
کودک احترام بگذارید  4 - به 

کــودکان اســت؛ پــس  کســب توجــه در  بدزبانــی، نوعــی بــازی 
کنــش نشــان بدهیــد تــا در بــازی  کــوره در برویــد و وا کافــی اســت از 

کــه داشــته برســانید.  کــودک را بــه هدفــی  شــریک شــوید و 

گــر او داد می زنــد، شــما بــا عصبانیــت جوابــش را ندهیــد و طــوری  ا
گذاشــتن  کــه انــگار مهمــان شماســت. بــا احتــرام  کنیــد  بــا او رفتــار 

کــودکان، ایــن رفتــار را غیرمســتقیم بــه آن هــا یــاد می دهیــد. بــه 
5 - دوِر تنبیه را خط بکشید

تنبیــه در اغلــب مواقــع نمی توانــد جلــوی بدزبانی کــودک را بگیرد 
کــودک، هــم  کــه رفتــار  و بهتــر اســت فقــط در مواقعــی لحــاظ شــود 
ک و آســیب زا باشــد. تنبیــه  بــرای خــودش و هــم دیگــران خطرنــا
کــودک را جری تــر می کنــد یــا تــرس را بــه او  کــردن در ایــن موقــع یــا 

یــاد می دهــد، نــه احتــرام را.
کودک ببندید  6 - چشمتان را بر روی بدزبانی 

کــودک  یکــی از روش هــای توصیــه شــده بــرای مقابلــه بــا بدزبانــی 
ایــن اســت کــه به طــور کامل این حرکــت را ندیده بگیریــد؛ طوری 
کــه انــگار اصــا آن حــرف زشــت را نشــنیده اید. وقتــی بــه بدزبانــی 
کــه نمی توانــد بــا  فرزندتــان پاســخ ندهیــد، بــه او نشــان می دهیــد 

کلمــات یــا طــرز بیانــش شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

چرا بچه ها بدزبان می شوند؟
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از خانه تکانی دل غفلت نکنیم
گــرم اســت و همــه بــه نوعــی  ایــن روزهــا بــازار خانه تکانــی 

کــردن و بــه عبارتــی خانه تکانــی هســتند. مشــغول تمیــز 
کــه ایــن وقت هایمــان  در ایــن فرصــت چــه خــوب اســت 
آجــری  و  گلــی  خانه هــای  خانه تکانــی  صــرف  فقــط  را 
دل هایمــان  خانه تکانــی  فکــر  بــه  کمی هــم  و  نکنیــم 
مرســوم  عیــد  نزدیــک  کــه   رســم هایی  از  باشــیم.یکی 
کــه  گونــه ای  بــه  اســت؛  کیزگــی  پا و  نظافــت  اســت 
ــی  ــی خانه تکان ــه در پ ــوروز، هم ــد و ن ــال جدی ــک س نزدی
می شــوند.همه سنســورهای تمیــزی و نظافتشــان فعــال 
کثیفــی و آلودگــی هســت را  کــه هرچــه  و فعال تــر می شــود 
گلــی و آجــری و ســنگی خــود از بیــن ببرنــد. از خانه هــای 
خانه هــا را رنــگ می کننــد، در و پنجــره و ... را می شــویند 
کثیفــی آغــاز نکننــد. در بحــث  کــه ســال نــو را بــا آلودگــی و 
ــت  ــاالنه ای هس ــی و س ــه، هفتگ ــای روزان کاره ــت،  نظاف
گردگیــری، آب دادن بــه درخــت  مثــل شســتن ظرف هــا و 
کــه  ــوار و پنجــره. نکتــه ایــن جاســت  ــی و دی شســتن قال
کــه بــه نظافــت مــادی  چــه خــوب اســت همیــن طــور 
روزانــه، هفتگــی، ماهانــه و ســاالنه توجــه می شــود، بــه 
کنیــم.  نظافــت معنــوی و خانه تکانــی دل هــم توجــه 

 یــك عبــادت روزانــه داریــم، رابطــه بــا خــدا. یــك عبــادت 
هفتگــی داریــم، نمــاز جمعــه. یــك عبــادت ســاالنه داریــم 
شــب قــدر. در نظافــت هــم می شــوییم و هــم می چینیــم. 
اول فــرش و پتــو و هرچــه آلــوده هســت را می شــوییم و 

بعــد از  شســتن، چیــدن اســت.
در امــور معنــوی هــم علمــای اخــاق گفته انــد اول تخلیــه 
کــن. خــودت را از عیــب خالــی  یعنــی عیب هایــت را خالــی 
کــرد و  کــن. بعــد تحلیــه؛ یعنــی هــم بایــد عیــب را برطــرف 

هــم بایــد صفــات انســانی را در خــود زینــت داد.
خانــه اش  می فهمــد  کــه  می شــوید  را  خانــه اش  کســی 
کثیــف اســت؛ احســاس می کنــد ایــن فــرش آلــوده اســت، 
بــه فکــر خودســازی  کســی هــم  را می شــوید.  پــس آن 

کنــد، عیــب دارد.  کــه احســاس  می افتــد 
برخــی بــه راحتــی دروغ می گوینــد، غیبــت می کننــد نیــش 

کــه عیبــی نــدارم! می زننــد و در آخــر هــم می گوینــد مــن 
تربیــت و خودســازی  و  تعلیــم  و  تقــوا  بــه فکــر  کســانی 

بفهمنــد. را  عیب هایشــان  کــه  هســتند  خودشــان 
او  بــه  بــدارد،  دوســتش  خــدا  را  هرکــه  داریــم  روایــت 
کــه چــه عیب هایــی دارد تــا در رفــع آن هــا  می فهمانــد 
ــر را دوســت دارد ــك نف کند.عامــت اینکــه خــدا ی  تــاش 
کــه بــه او می  گویــد: تــو ایــن عیب هــا را داری؛  ایــن اســت 
کــه  کــن عیب هایــت برطــرف شــود و ایــن جاســت  ســعی 
متوجــه می شــویم خانه تکانــی دل چقــدر مهــم اســت و 

اهمیــت دارد.
کثیفی هــای فــرش و پنجــره و مبــل و  متاســفانه عیــب و 
ــای  ــه عیب ه ــا ب ــویم، ام ــه می ش ــاس  را متوج ــوار و لب دی
ــادت و  ــت و حس ــت و غیب ــان، دروغ و تهم ــی خودم درون
تکبــر و... توجــه نمی کنیــم و خودمــان را بــی عیــب عالــم 

می دانیــم.
 خانه تکانی دل، مایه آرامش خود و دیگران

هــم  لــذت می بریــم،  از نظافــت خانــه، هــم خودمــان 
کــه شــد، وقتــی خســتگی برطــرف  دیگــران. خانه  تکانــی 
می شــود، آدم هــم خــودش لــذت می بــرد و هــم هرکســی 

کــه وارد خانــه می شــود.
کنیــم و  ک و خــود را تطهیــر  گــر عیب هــای خــود را پــا ا
کنیــم، هــم خودمــان  وجودمــان را بــه زیبایی هــا تزییــن 
کســی بــا  خوشــحال می شــویم و ســود می بریــم و هــم هــر 
کــی، چــه آدم  مــا برخــورد می کنــد، می گویــد: چــه آدم پا

ــی. صاف
بــرای نظافــت خانــه بایــد در و پنجره هــا را بســت؛ چــون 
گــرد و خــاك از ایــن پنجره هــا از بیــرون می آیــد.  پنجــره  
گــوش اســت. مراقــب باشــیم هــر حرفــی را  دل مــا هــم 
کــه غیبــت و تهمــت نشــود. دروازه  اتــاق در و  نشــنویم 
نیایــد. دروازه   اســت؛ می بندیــم خــاك  آن  پنجره هــای 

گــوش انســان اســت دل هــم چشــم و 
و  نبینیــم  را  هرچیــزی  کــه  کنیــم  توجــه  بایــد   
مصــون و  بــوده  دور  بــه  آلودگی هــا  از  تــا   نشــنویم 

 بمانیم.

خانه تکانی دل 

آبشار آتشگاه لردگان - استان چهارمحال و بختیاری

ـــمـــاره 107 ســـــال دوم                ݡسݒ

سنجاب پرنده،  سوار بر آسانسور
در تصویــر روبــه رو یــک ســنجاب پرنــده ســیبریایی 

را ســوار بــر آسانســور می بینیــد. 
حــدود  در  وزنــی  مــاده،  ســیبریایی  ســنجاب 
اندکــی  میانگیــن  طــور  بــه  نرهــا  دارد؛  گــرم   150
 20 تــا   1۳ بیــن  بدنشــان  هســتند.  کوچک تــر 
ســانتی متر طــول دارد، بــا یــک دم پهــن بــه طــول 

ســانتی متر.   1۴ تــا   ۹
رنــگ  بــه  کامــا  ایــن جانــور درشــت و  چشــمان 
کســتری  خا کامــا  آن هــا  پوشــش  و  بــراق  ســیاه 
اســت. یــک ویژگــی متمایــر ســنجاب های پرنــده 
ــا بال پوســت اســت؛  وجــود غشــای خــزدار پــرواز ی
کــه در امتــداد پاهــای عقــب  یــک بالــه پوســتی 
پخــش  یــا  کــردن  صــاف  بــا  دارد.  قــرار  جلــو  و 
ــده امــکان  یکســان ایــن غشــا، ســنجاب های پرن
یــک  از  بلنــد  پرش هــای  جنــس  از  پروازهایــی 
گاه  کــه  می یابنــد  را  دیگــر  درخــت  بــه  درخــت 
نیــز  متــر  یکصــد  حــدود  بــه  آن هــا  بیــن  فاصلــه 

می رســد. 
گــرم وزن دارد.  نــوزاد ایــن ســنجاب ها تقریبــا 5 
گربه هــا  ســنجاب ها توســط ســمور ها، جغدهــا و 
می دهنــد  ترجیــح  آن هــا  می شــوند.  شــکار 
کــه توســط دارکوب هــا  النه شــان را در حفره هایــی 
ــه وجــود آمــده بســازند. آن هــا می تواننــد حــدود  ب
اغلــب  جانــوران  ایــن  کننــد.  زندگــی  ســال   5
فعــال  عصــر  اواخــر  در  بیشــتر  و  شب زی هســتند 
می شــوند. آن هــا بــه خــواب زمســتانی نمی رونــد؛ 
ــی  البتــه در زمســتان ممکــن اســت چنــد روز متوال
بــه خــواب برونــد. ماننــد دیگــر حیوانــات خجالتــی 

و شــب رو بــه نــدرت دیــده می شــوند.

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
چرا بچه ها بدزبان می شوند؟

-« حدیث روز  »-
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دختر رسول خدا )فاطمه( برای من سرمشقی نیکوست.
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