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وزنامه ای برای همه ر

پیامتسلیترهبرمعظمانقالبدرپیدرگذشتآیتاهللواعظطبسی:

برادرمهربانوهمسنگردورانغربت
وشدتوهمکارسختکوشراازدستدادم

آدابعیدنوروز
ــای  ــروز در روز ه ــد؛ ام ــان می رس ــه پای ــال ب ــذرد و س ــا می گ روز ه
آخــر ســال هســتیم و مــردم در حــال آمــاده شــدن در ورود به این 
روزهــا.  بــه همیــن مناســبت زمینــه را بــا خانــه تکانــی و نظافــت 
ــر آن  ــتا، ب ــن راس ــد. در ای ــم می کنن ــی فراه ــل زندگ ــه و مح خان
کنیــم.  شــدیم تــا بعضــی از آداب و رســوم عیــد نــوروز را بیــان 
خــاص  رســوم  و  آداب  از  اســامی،  اعیــاد  چــون  نــوروز  عیــد 
ــر آن، برخــی آداب و رســوم  اســامی  برخــوردار اســت و عــاوه ب
نیکــو نیــز در نــوروز در میــان مــردم ایــران زمیــن، دیده می شــود.

ــه بعضــی از ایــن آداب و رســوم اشــاره می کنیــم:  در ادامــه ب
   نماز عید

یکــی از آداب عیــد نــوروز، خوانــدن نمــاز عیــد اســت. شــیخ 
کــه  طوســی)ره( فرمــوده اســت: نمــاز ظهــر و عصــر روز نــوروز را 
خوانــدی، چهــار رکعــت نمــاز بــا دو ســام )دو رکعــت دو رکعــت( 
بــار ســوره »قــدر«  از حمــد، ده  پــس  اول  رکعــت  می خوانــی؛ 
رکعــت دوم پــس از حمــد، ده بــار ســوره »کافــرون«، رکعــت ســوم 
ــس از  ــارم پ ــت چه ــد«، رکع ــوره »توحی ــار س ــد، ده ب ــس از حم پ
ــار ســوره »نــاس« و »فلــق« )معوذتیــن( و در پایــان  حمــد، ده ب
تــا خداونــد  کــن  بــه جــا آور و در آن دعا نمــاز، ســجده شــکر 

گناهــان ۵۰ ســاله ات را ببخشــد.
   نظافت و لباس تمیز

یکــی دیگــر از آداب عیــد نــوروز، پوشــیدن لبــاس نــو و تمیــز 
اســت. نظافــت و رعایــت بهداشــت و نیــز پوشــیدن لبــاس تمیــز 
و اســتفاده از عطــر و بــوی خــوش در صــورت امــکان، از وظایــف 
اخاقــی و اجتماعــی نــوروز اســت. از امــام صــادق)ع( نقــل شــده 
ــه فرمــود: »و البــس انظــف ثیابــک و تطیــب باطیــب  ک اســت 
طیبــک« ؛ »تمیزتریــن لباســت را بپــوش و بــا بهتریــن عطــرت 

خــود را خوشــبوی ســاز.«
گندم کردن      خرید لباس نو و سبز 

ــد لبــاس، از دیگــر آداب و رســوم عیــد  گنــدم و خری کــردن  ســبز 
اســت. چنــد روز مانــده بــه آغــاز ســال جدیــد )نــوروز(، افــراد 
خانــواده بــرای خریــد لبــاس عیدشــان بــه بــازار و فروشــگاه ها 

می رونــد...
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مدیریتمصرفبهینهآب
مــردم  بــر ضــرورت همــکاری  اصفهــان  اســتاندار   
و مســئوالن بــرای مدیریــت مصــرف بهینــه آب و 
اصــاح الگــوی مصــرف ایــن مایــع حیاتــی در اســتان 

ــرد. ک کیــد  تا
روز  زرگرپــور  رســول  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
پنجنشــبه در یازدهمیــن جلســه شــورای فرهنــگ 
کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  عمومــی   اســتان 
جــاری  ســال  در  اســتان  در  بارندگی هــا  میــزان 
نیازمنــد  کم آبــی  چالــش  بــا  مقابلــه  بــرای  گفــت: 
همــکاری مــردم بــرای مصــرف بهینــه آب هســتیم. 
مــردم  بــه  بــر ضــرورت اطاع رســانی صحیــح  وی 
آب  کمبــود  و  اســتان  خشکســالی  شــرایط  دربــاره 
نیــز ذی ربــط  دســتگاه های  افــزود:  و  کــرد  کیــد   تا

ــاورزی  کش ــرب و آب  ــاز آب ش ــن نی ــرای تامی ــد ب بای
اســتان برنامه ریــزی درســت و موثــر انجــام دهنــد. 
ســال  بارندگی هــای  میــزان  اصفهــان،  اســتاندار 
 18 را  اصفهــان  شهرســتان  در  جــاری  زراعــی 
کــرد و افــزود: ایــن میــزان نســبت  میلیمتــر اعــام 
کاهــش داشــته  بــه میانگیــن بلندمــدت، 7۵ درصــد 
 اســت. وی میــزان بارندگــی ســال زراعــی جــاری در 
کــرد و  کل اســتان اصفهــان را 88 میلیمتــر اعــام 

کشاورزی،راهیغیرازافزایشبهرهوریندارد4افــزود: ایــن میــزان نیــز نســبت ... بخش



آداب عید نوروز      
 ادامه از صفه یک:

و لباس هــای نــو و پارچه هــای رنگیــن، خریــداری 
می کننــد. در واقــع افــراد خانــواده بــا خریــد لبــاس 
بــه  خاصــی  نشــاط  زندگــی،  ظواهــر  تغییــر  و  نــو 

می بخشــند. خــود  زندگــی 
گنــدم، عــدس، تــره تیــزک، ده پانــزده  کــردن  ســبز 
بــه عیــد مانــده در خانه هــا صــورت می گیــرد.  روز 
از  کــه  اســتفاده می کننــد  از ظرفــی  کار  ایــن  بــرای 
یــا روی باشــد و بعــد مقــداری دانــه  جنــس مــس 
ابتــدا بــه ســامتی آقــا امــام زمان)عــج( می ریزنــد 
را  خانــواده  اعضــای  نــام  آن  از  بعــد  ترتیــب  بــه  و 

می آورنــد. 
   خانه تکانــی

یکــی از رســوم پســندیده و ارزش هــای نیــک عیــد 
هفتــه  یکــی دو  کــه  اســت  خانه تکانــی  و  نظافــت 
ــا رفــت و روب انجــام  ــی ی ــه تکان پیــش از عیــد خان
گردگیــری  و  جابه جــا  را  اثاثیــه  دوبــاره  و  می گیــرد 

می چیننــد.  و  می کننــد 
نــو تحولــی  از رســیدن ســال  قبــل  مــردم  واقــع  در 
بــرای  را  و خانــه  ایجــاد می کننــد  زندگــی خــود  در 

می ســازند. آمــاده  عیــد  میهمانــان  از  پذیرانــی 
    تهیه ســفره هفت ســین

ــوروز  تهیــه ســفره هفــت ســین از دیگــر آداب عیــد ن
اســت. بزرگ تریــن نمــاد آییــن نــوروز »هفــت ســین« 
کتــاب »نــوروز و فلســفه هفت ســین« در  اســت. در 
و  برگزیــده  هفــت،  »عــدد  اســت:  آمــده  بــاره  ایــن 
ایــن  انتخــاب  نــوروزی  ســفره  در  اســت.  مقــدس 
 عــدد بســیار قابــل توجــه اســت. ایرانیــان باســتان

ایــن عــدد را بــا هفــت امشاســپند یــا هفــت جاودانــه 
ــد. در نجــوم، عــدد هفــت  ــاط می دادن مقــدس ارتب
خانــه آرزوهاســت و رســیدن بــه امیدهــا را در خانــه 
هفتــم نویــد می دهنــد. عامــه مجلســی می فرمایــد: 
ــت  ــه اس ــت طبق ــن هف ــه و زمی ــت طبق ــمان، هف آس
گــر  ا و  برآننــد  مــوکل  فرشــته  یــا  ملــک  هفــت  و 
مجیــد  قــرآن  از  آیــه  هفــت  ســال،  تحویــل  موقــع 
بخواننــد  می شــود،  شــروع  ســین  باحــرف  کــه  را 
محفــوظ آســمانی  و  زمینــی  آفــات  از  را   آنــان 

 می دارند.«
هفت ســین عبــارت اســت از: ســماق، ســیر، ســنجد 

ســمنو، ســکه، ســرکه، ســبزی .

یادداشت روز  

 سخنگوی وزارت خارجه 
 بیانیه شورای همکاری 

کرد  خلیج فارس را محکوم 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ضمــن محکــوم 
فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای  بیانیــه   کــردن 
اهلل  حــزب  خوانــدن  تروریســتی  خصــوص  در 
و  پایــداری  بــا  لبنــان  اهلل  حــزب  گفــت:  لبنــان 
اســتقامت در برابــر رژیــم صهیونیســتی بــه نمــاد 
برجســته مقاومــت در برابــر اشــغال و نــژاد پرســتی 

شــد. تبدیــل  صهیونیســم 
بــه  دولــت  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
امــور  وزارت  رســانه ای  دیپلماســی  مرکــز  از  نقــل 
افــزود:  انصــاری«  جابــری  »حســین  خارجــه 
اســتقامت  و  پایــداری  بــا  لبنــان  اهلل  حــزب 
همراهــی  و  صهیونیســتی  رژیــم  برابــر  در 
همه جانبــه بــا ملــت مظلــوم و جنبــش مقاومــت 
در  سســتی  و  رخــوت  دهه هــا  بــه  فلســطین، 
خاتمــه  فلســطین  اشــغالگران  بــا  رویارویــی 
و  اعــراب  بــزرگ  پیــروزی  نخســتین  داد؛ 
ــخ منازعــه ضدصهیونیســتی را   مســلمانان در تاری
برجســته  نمــاد  بــه  همیشــه  بــرای  و  زد  رقــم 
نژادپرســتی  و  اشــغال  برابــر  در  مقاومــت 

شــد. تبدیــل  صهیونیســم 
دولت هــای  برخــی  مخالفــت  داد:  ادامــه  وی 
زنــده  کــه نماینــده  بــا جنبــش حــزب اهلل  عــرب 
و پرتــاش آرمان هــای مانــدگار امــت اســامی  در 
 زمینــه نیــل بــه اســتقال، آزادی، عدالــت، عــزت 
اشــغال  ســتم،  و  ظلــم  بــا  رویارویــی  کرامــت، 
رژیــم  دولتــی  نهادینــه  تروریســم  نژادپرســتی، 
کــور  تروریســم  و  گرایــی  افــراط  صهیونیســتی، 
و  هم صدایــی  توجیه کننــده  اســت،  تکفیــری 
همنوایــی ایــن دولت هــا بــا اشــغالگران فلســطین 
 در تروریســتی خوانــدن جنبــش مقاومــت لبنــان

 نیست.
کــرد:  تصریــح  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
کنــی و  ــا فضاســازی و دروغ پرا ــه ب ک ــی  دولتمردان
اعمــال فشــار بــه دولت هــای دیگــر در پــی صــدور 
یــا  دانســته  هســتند،  موضع گیری هایــی  چنیــن 
کشــورهای اســامی  عمــل  ندانســته علیــه منافــع 

می کننــد.
شــورای همــکاری خلیــج فــارس روز )چهارشــنبه( 
همــه ارکان حــزب اهلل را »ســازمانی تروریســتی« 
کــه در ایــن زمینــه تصمیماتــی  کــرد  خوانــد و اعــام 

کــرده اســت. اتخــاذ 
فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای  اقــدام  ایــن 
بحریــن،  امــارات،  ســعودی،  رژیــم  از  متشــکل 
در  شــدید  اعتــراض  بــا  عمــان  و  کویــت  قطــر، 

اســت. شــده  مواجــه  لبنــان  داخــل 

سخنگوی ,وزیر خارجه

کل دادگستری استان اصفهان:      رییس 
 نفوذ افراد سودجو 

 به دستگاه های اجرایی 
مهم ترین عامل بروز فساد

پنجشــنبه  روز  اســتان اصفهــان،  رییــس دادگســتری 
نفــوذ  عوامــل  و  علــل  اســتان،  قضایــی  شــورای  در 
نیازمنــد  را  دســتگاه ها  بــه  دالل  و  ســودجو  افــراد 
نفــوذ  کــرد:  تصریــح  و  توصیــف  جــدی  بررســی 
دســتگاه های  بــه  دالل  و  ســودجو  افــراد  ورود  و 
بــروز فســاد  اجرایــی و تصمیم گیــر، مهم تریــن عامــل 

 است.
خســروی وفا  احمــد  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه   
ــارزه  ــرای مب ــد ب ــر و مفی ــای موث ــی از راهکاره ــزود: یک اف
افــراد این گونــه  مجرمانــه  اعمــال  از  جلوگیــری   و 
الکترونیکــی شــدن خدمــات در ارگان هــا و ســازمان های 
دولتــی اســت. وی افــزود: بــرای جلوگیــری از نفــوذ ایــن 
قضایــی  دســتگاه  مــردم،  مراجعــات  کاهــش  و  افــراد 
اســتان نیــز، دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی را دایــر 

کــرده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــتری اس کل دادگس ــس   ریی
تصمیمــات قاطــع قضایــی دربــاره برخــی از ایــن افــراد 
گذشــته بازداشــت و در بــاره آن هــا  کــه ســال  ســودجو 
گفــت: شــعبه هایی ویــژه در دادســراها  رأی صــادر شــد، 
بــه منظــور رســیدگی و  بــدوی و تجدیدنظــر  کــم  محا
برخــورد قاطــع بــا افــراد ســودجو و دالل نفــوذ یافتــه بــه 
دســتگاه های اجرایــی و تصمیم گیــری، تعییــن شــده 

اســت.
قاچــاق  ادامــه،  در  اســتان  قضایــی  شــورای  رییــس   
بیــکاری دانســت و  از عوامــل موثــر در معضــل  را  کاال 
مبــارزه  و  پیشــگیری  بــرای  موثــر  راهکارهــای  ارایــه 
خواســتار  نهادهــا  ســوی  از  را  قاچــاق  بــا   جدی تــر 

شد. 
ــای  ــان حوزه ه ــاش رییس ــر از ت ــا تقدی ــن ب وی همچنی
ــات  ــزاری انتخاب ــی برگ ــل اجرای ــتان و عوام ــی اس قضای
کــه همــگام بــا مــردم نقــش آفریــن حماســه ای بــزرگ 
کــم نظیــر مــردم سراســر  شــدند، افــزود: حضــور پررنــگ و 
رانــدن  عقــب  و  یــاس  موجــب  انتخابــات،  در  کشــور 

ــد. ــمنان ش دش

 برجام، نخست وزیر ترکیه 

را به ایران می آورد
تحکیــم  و  توســعه  هــدف  بــا  ســفر  ایــن  برنامــه 
فرهنگــی  سیاســی،  همکاری هــای  و  مناســبات 
اســامی  جمهــوری  میــان  دوجانبــه  اقتصــادی  و 
و  رایزنــی  پــی  در  و  ترکیــه  جمهــوری  و   ایــران 
عالی رتبــه  مقامــات  ســوی  از  یافتــه  انجــام  توافــق 
شــده تنظیــم  کشــور  دو  خارجــه  امــور   وزارت 

 است.
داوداوغلــو  احمــد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
نخســت وزیــر ترکیــه، در راس یــک هیئــت بلنــد پایــه 
سیاســی و اقتصــادی عصــر جمعــه عــازم جمهــوری 
اســامی  ایــران اســت. ایــن اولیــن ســفر یــک هیئــت 
بلندپایــه ترکیــه بــه ایــران در دوران پســابرجام اســت.
گمــرک  انتظــار مــی رود در ایــن ســفر وزرای اقتصــاد، 
و  ارتباطــات  و  نقــل  و  حمــل  انــرژی،  تجــارت،  و 
کارشناســان و مســئوالن دولتــی و شــماری  توســعه، 
ترکیــه  مهــم  رســانه ای  اصحــاب  نماینــدگان  از 

کننــد. همراهــی  را  داوداوغلــو 
تحکیــم  و  توســعه  هــدف  بــا  ســفر  ایــن  برنامــه   
فرهنگــی  سیاســی،  همکاری هــای  و  مناســبات 
اســامی  جمهــوری  میــان  دوجانبــه  اقتصــادی  و 
و  رایزنــی  پــی  در  و  ترکیــه  جمهــوری  و   ایــران 
عالی رتبــه  مقامــات  ســوی  از  یافتــه  انجــام  توافــق 
گردیــده تنظیــم  کشــور  دو  خارجــه  امــور   وزارت 

 است.
بــر  ایــن ســفر عــاوه  انتظــار مــی رود داوداوغلــو در   
گفت وگــو بــا اســحاق جهانگیــری، معــاون  دیــدار و 
وزیــر  ظریــف،  محمدجــواد  و  جمهــور  رییــس  اول 
کشــورمان، از ســوی دکتــر حســن روحانــی  خارجــه 
حضــور  بــه  نیــز  اســامی  ایــران  جمهــوری  ریاســت 
ترکیــب ســفر هیئــت  بــه  توجــه  بــا  پذیرفتــه شــود. 
گفــت: بخــش  عالی رتبــه ترکیــه بــه ایــران، می تــوان 
گفت وگوهــای دو طــرف را مســایل اقتصــادی  اصلــی 
و تجــاری و ارتقــای ســطح مناســبات ایــران و ترکیــه 
و چگونگــی دســتیابی بــه هــدف 30 میلیــارد دالری 
خواهــد  تشــکیل  کشــور  دو  بازرگانــی  مبــادالت  در 
دوره  بــرای  دالری  میلیــارد   30 چشــم انداز  داد. 
میان مــدت در روابــط ، از ســوی روســای جمهــوری 
کشــور تعریــف شــده اســت. ســفر نخســت وزیــر  دو 
ترکیــه بــه ایــران، بــه دنبــال اجرایــی شــدن برجــام و 
گســترده بخــش خصوصــی و دولتــی ایــن  اســتقبال 
کشــور از توافــق هســته ای ایــران بــا غــرب، صــورت 

می گیــرد.
 هــدف ترکیــه، دادن تحــرک جدیــدی بــه مناســبات 
ــران در دوران پســاتحریم  ــا ای اقتصــادی و تجــاری ب
کشــور  ایــن  خصوصــی  بخــش  فعاالنــه  حضــور  و 
بــازار  در  پیش آمــده  طایــی  فرصت هــای  از 
کشــورمان می باشــد. بــه دنبــال ســفر داوداوغلــو بــه 
ع ســفر دکتــر جــواد ظریــف و حســن  ایــران، موضــو
ح می باشــد. قــرار اســت  ــه ترکیــه نیــز مطــر روحانــی ب
مشــترک  کمیســیون  نشســت  پنجمیــن  و  بیســت 
همکاری هــای اقتصــادی و تجــاری ایــران و ترکیــه 

امســال در ترکیــه برگــزار شــود. /ایرنــا

اخبار سیاسی 

دبیــر  ایرنــا،  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــری  شــورای عالــی امنیــت ملــی در یــادواره شــهیدان با
دریایــی  نیــروی  نــام  بــه  کــه  قدرتــی  امــروزه  گفــت: 
جمهــوری اســامی  ایــران در دریــا جــوالن می دهــد ناشــی 
از خیبــر و بــدر اســت. علــی شــمخانی در ایــن مراســم بــا 
بیــان اینکــه حضــور در ایــن مراســم تنهــا ادای ســخنرانی 
مراســم  این گونــه  معنــوی  فضــای  از  گفــت:  نیســت، 
زندگــی  از  کوچکــی  لحظــات  مــرور  باشــیم؛  تأثیرپذیــر 
کــری(  کــری و حمیــد با کری هــا )مهنــدس مهــدی با با
ع  نــو بایــد  ادامــه داد:  بازمــی دارد. وی  از غفلــت  را  مــا 
کــری قبــل از جنــگ و شــرکت  کــردن شــهیدان با زندگــی 
آن هــا در جنــگ )عملیــات خیبــر و بــدر( و رابطــه فرمانــده 
کــه الگــوی قابــل تحلیــل  کنیــم؛ چــرا  و رزمنــده را بررســی 

بــرای مــا بــه وجــود می آورنــد. 
کــرد: وظیفــه  کیــد  دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی تا
کر ایــن  مــا پاســداری از ایــن الگوهاســت ؛ مــا بایــد شــا
کــه در عصــر انقــاب، اســام و امــام)ره( خدمــت  باشــیم 

کرده ایــم. 
کری ها  وی بیــان داشــت: مــا بایــد از تاثیــر بــاور در رفتــار با
بگوییــم؛ اینکــه چگونــه انســان می توانــد از آن هــا درس 
کارهــا  بگیــرد و در مســیر زندگــی، بهتریــن و بهینه تریــن 
گفــت: هــر آنچــه در اطــراف  را انجــام دهیــم. شــمخانی 
غ از  گــر بــه درســتی تحلیــل شــود یــا فــار مــا می گــذرد، ا
سانســور باشــد، می توانــد تبدیــل بــه درس و یــا عبــرت 
کنــون مــردم  کــرد: ا در آینــده شــود. وی در ادامــه اظهــار 
ایــران  دارنــد؛  تعیین کننــده  نقــش  حکومــت  در  مــا 
کــه مــا ملــت مقتــدری  اســامی  جایــگاه جهانــی دارد؛ چــرا 

ــتیم. هس
کــرد: ایــران   دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی تصریــح 
جهــان  در  آشــکار  نقطــه  عنــوان  بــه  اســامی  امــروزه 
شــناخته شــده اســت و ایــن بــه برکــت خــون شــهیدان 
ایــران  ملــت  داد:  ادامــه  وی  اســت.  آمــده  دســت  بــه 
کــرد  عزتمنــد اســت و شــاه را بــه دلیــل وابســتگی بیــرون 
و مقابــل صــدام نیــز ایســتاد؛ ایــران 37 ســال از اســتقال 

کــه ملــت ایــران بــا شــاقول رهبــری  کــرد؛ چــرا  خــود دفــاع 
بــه  منجــر  و  مثبــت  تعامــل  چیســت،  نفــوذ  می دانــد 
وابســتگی، انقابیگــری و ماجراجویــی چیســت و اینکــه 
کــرد.  چگونــه می تــوان تعامــل را از وابســتگی تفکیــک 
اینکــه  بیــان  بــا  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
گفــت:  »انقابیگــری بــه معنــای ماجراجویــی نیســت«، 

امــا  بــود؛  اقدامــی  انقابــی  آمریــکا  ســفارت  تســخیر 
تعــرض بــه ســفارت عربســتان، یــک ماجراجویــی بــود 
انقابیگــری و ماجراجویــی، در  بیــن  مــرز  و تشــخیص 
بینــش و بصیــرت صحیــح و نــگاه بــه شــاقول فرمایشــات 

اســت.  رهبــری 
شــمخانی افــزود: مــا بایــد هماننــد شــهدا از هــر حادثــه ای 
درس بگیریــم؛ در طــول جنــگ هیــچ یــگان مســلح مــا 
کاهنــده  حتــی یــک قــدم عقب نشــینی نکــرد و نقــش 

نداشــت؛ بلکــه در مســیر تکمیــل دفــاع بــود.
همچنیــن  تمامــی  شــهدا  بــه  مــا  کــرد:  تصریــح  وی   
کــه  زمانــی  تــا  و  می کنیــم  تأســی  کــری  با شــهیدان 
 22 ایــام  و  نداریــم  غفلتــی  شــهدا  منــش  بــه  نســبت 
بهمــن  عاشــورا و ... را بــا شــکوه برگــزار می کنیــم و در 
کنــار یکدیگــر هســتیم و مهم تــر اینکــه شــاقول نگاهمــان 
ــی(  ــه العال ــار مقــام معظــم رهبــری )مدظل ــر رفت مبتنــی ب
اســت؛ در آینــده ملتــی ایران ســاز، غیروابســته، مســتقل 

بــود. خواهیــم  پیشــرفته  و  منســجم 

کری؛ در یادواره شهیدان با

شمخانی: ملت ایران با شاقول رهبری می داند نفوذ چیست

کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی  گــزارش  بــه 
پــی  انقــاب در  دفتــر مقــام معظــم رهبــری،  رهبــر معظــم 
آیــت اهلل  انقــاب  صــادق  یــار  و  مجاهــد  عالــم  درگذشــت 
علیــه رحمــةاهلل  واعظ طبســی  عبــاس  شــیخ   حــاج 

پیام تسلیتی صادر کردند.
ح زیــر   متــن پیــام رهبــر معظــم انقــاب بــه شــر

اســت:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بــا تأســف و انــدوه خبــر درگذشــت عالــم مجاهــد 
و  انقــاب جنــاب حجةاالســام  یــار صــادق  و 
واعــظ  عبــاس  شــیخ  حــاج  آقــای  المســلمین 
کــردم.  دریافــت  را  علیــه  رحمــةاهلل  طبســی 

ــرای اینجانــب و مریــدی  ــان ب ــرادری همــدل و همزب ایشــان ب
َصدیــق بــرای امــام راحــل و خدمتگــزاری پایــدار و ســختکوش 
مبــارزات  طلیعه هــای  نخســتین  از  بودنــد.  انقــاب  بــرای 
ــجاعانه و  ــور ش ــاهد حض ــدس ش ــهد مق ــامی، مش ــت اس نهض
اثرگــذار ایــن روحانــی محتــرم در عرصه هــای پرخطــر و قبــول 
دشــواری های آن بــود و ایــن حضــور صریــح و صادقانــه تــا 

آخریــن روزهــای مبــارزات ملــت ایــران ادامــه یافــت. 
کســب  پــس از انقــاب، اعتمــاد امــام بزرگــوار بــه ایشــان منشــأ 

افتخــار تولیــت و خدمــت بــه آســتان مبــارک رضوی علیــه آالف 
التحیــة و الســام شــد و خدمــات بی ســابقه بــه ایــن آســتان 
ــد  ــت و امی گرف ــکل  ــان ش ــخ ایش ــزم راس ــت و ع ــا هم ــدس ب مق
کــه توجهــات آن حضــرت شــامل حــال ایــن خدمتگــزار  اســت 

گــردد.  بــا اخــاص 
آرمان هــای  بــه  وفــاداری  و  انقابــی  موضــع   
نظــام اســامی  و مجاهــدت در این مســیر دشــوار 
گرفتــه اســت،  کــه غالبــا بــدون تظاهــر انجــام 
روحانــی  ایــن  زندگــی  از  دیگــری  فصــل  خــود 

اســت.  عالی قــدر 
بــرادر  اینجانــب  ایشــان  فقــدان  بــا  کنــون  ا
شــدت  و  غربــت  دوران  هم ســنگر  و  مهربــان 
از  پــس  ســال های  ســختکوش  همــکار  و  انقــاب  از  پیــش 
ــته  ــاداش شایس ــم پ ــد رحی ــت داده و از خداون ــاب را از دس انق
و غفــران و رضــوان الهــی را بــرای ایشــان مســألت می کنــم. بــه 
خانــدان مکــّرم و بازمانــدگان ایشــان، به ویــژه همســر صبــور و 
نیک اندیــش و فرزنــدان محتــرم صمیمانــه تســلیت عــرض 

می کنــم و صبــر و اجــر بــرای آنــان مســألت می نمایــم. 
سیدعلی خامنه ای
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پیام تسلیت رهبر معظم انقالب درپی درگذشت آیت اهلل واعظ  طبسی:
  برادر مهربان و هم سنگر دوران غربت و شدت و همکار سختکوش

گفــت: منتخبیــن هــر دو مجلــس  را از دست دادم امــام جمعــه اصفهــان 
اعمــال بچه گانــه  و  بــدون حزب گرایــی  کنــار هــم  در 
تنهــا بــه فکــر خدمــت بــه مــردم باشــند و شــکر آن را بــه 

جــای بیاورنــد.
در  طباطبایی نــژاد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 

ــه  ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــای نم خطبه ه
امــام  توســط  امــداد  کمیتــه  تشــکیل 
کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  خمینــی)ره( 
انقــاب پیــروزی  از  پــس  روز   چنــد 

کمیتــه امــداد را  امــام دســتور تشــکیل 
دغدغه هــای  از  یکــی  بایــد  و  دادنــد 
مــردم و مســئوالن، رســیدگی بــه فقــرا 

پوشــش  زیــر  بیشــتری  افــراد  و  باشــد  مســتضعفین  و 
گیرنــد. کمیتــه امــداد قــرار 

هفتــه  همچنیــن  و  نــوروز  در  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
نظــر  از  کننــد؛  کمــک  فقــرا  بــه  نیکــوکاری  و  احســان 
کســی  گــردن مــا حــق دارنــد و مؤمــن  قــرآن فقــرا بــه 
کــه در اموالــش حقــی مشــخص بــرای محرومــان  اســت 

بــه جــز زکات و خمــس داشــته باشــد.

امــام جمعــه اصفهــان ضمــن اشــاره بــه هفتــه منابــع 
انســان  ســامت  گفــت:  درختــکاری   روز  و  طبیعــی 
بــه مســایل  از آنکــه  در هــوای خــوب اســت و پیــش 
کنیــم، بایــد بــه آب  و هــوای  اقتصــادی و صنعــت فکــر 
ســالم بپردازیــم؛ فضــای ســبز جســم انســان را ســالم 
نگــه مــی دارد و همــه بایــد قــدر درخت هــا را 

بدانیــم.
اشــاره  بــا  پایــان  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
هفتــم  انتخابــات  در  مــردم  حماســه  بــه 
 62 شــرکت  کــرد:  تصریــح  اســفندماه 
بایــد  بــود و  مــردم، بســیار خــوب  درصــدی 
تشــخیص  بــا  مــردم  کــرد؛  تشــکر  آن هــا  از 
کنــون همــه بایــد  کار نبــود و ا خــود رأی دادنــد و زور در 
ــا  ــه ب ک ــردم  ــن م ــه ای ــد و ب ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
آمدنــد  پــای صندوق هــای رأی  بــه  وجــود مشــکات 
کنــار  در  مجلــس  دو  هــر  منتخبیــن  کننــد؛  خدمــت 
هــم بــدون حزب گرایــی و اعمــال بچه گانــه تنهــا بــه 
 فکــر خدمــت بــه مــردم باشــند و شــکر آن را بــه جــای

 بیاورند.

در  میرمحمــدی  ســیدمحمد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بــه منظــور اطاع رســانی ســفر رییــس  کــه  نشســت خبــری 
بــه حضــور  اشــاره  بــا  شــد،  برگــزار  یــزد  اســتان  بــه  جمهــور 
پرشــور اقشــار مختلــف جامعــه در دهمیــن دوره از انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی  و پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان 
کــرد: رســانه نقــش مهمــی  در ایجــاد شــور و  رهبــری اظهــار 

نشــاط اجتماعــی ایفــا می  کنــد.
اقتصــادی  اجتماعــی،  مختلــف  عرصه  هــای  توســعه  وی 
گاهی  ســازی جامعــه دانســت  فرهنگــی و سیاســی را مســتلزم آ
گاهــی افزایــش یابــد شــفافیت تدویــن  کــرد: هرچــه آ و بیــان 

کمتــر می  شــود. برنامه  هــا بیشــتر و خطــا در اجــرای برنامه هــا 
و  وحــدت  ایجــاد  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  میرمحمــدی 
گفــت: اســتان یــزد  همبســتگی بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
اســامی   جمهــور  رییــس  میزبــان  امســال،  اســفندماه   17

بــود. خواهــد  ایــران 
اجرایــی  یــزد،  اســتان  بــه  آب  انتقــال  ح  طــر ع  موضــو وی 
کمربنــد ســبز و بیابان  زدایــی در اســتان،  ح  هــای  کــردن طر
زیرســاخت  های  تقویــت  و  جدیــد  زیرســاخت  های  ایجــاد 
نقــل،  و  حمــل  بــه  کمــک  علمــی،  و  فرهنگــی  موجــود 
از  را  روســتایی  مناطــق  بــه  آبرســانی  و  درمــان  و  بهداشــت 

کــرد و افــزود: بیمارســتان  دیگــر مــوارد حایــز اهمیــت عنــوان 
تأمیــن اجتماعــی ویــژه بیمــاران ســرطانی در یــزد نیــز در ایــن 

می  شــود. راه  انــدازی  ســفر 
ــا اشــاره بــه اختصــاص 130 میلیــارد  اســتاندار در پایــان نیــز ب
گازرســانی بــه روســتاهای بــاالی 20 خانــوار  تومــان بودجــه 
ح موثــر کلنگ زنــی پنــج طــر کــرد: افتتــاح و   اســتان، بیــان 
ــه  ــرکت در جلس ــگان، ش ــا نخب ــدار ب ــزد، دی ــردم ی ــا م ــدار ب دی
شــورای اداری و دیــدار بــا اصحــاب رســانه اســتان، از جملــه 
برنامه هــای ســفر یــک روزه رییــس جمهــور بــه اســتان یــزد 

اســت.

کرد: استاندار یزد اعالم 

 استان یزد هفدهم اسفندماه امسال، میزبان رییس جمهور است

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و 
کــرد: منتخبــان مجلــس  کیــد  امــام جمعــه شــهرکرد تا
کننــد و  شــورای اســامی  پیــام عمومــی  مــردم را درک 
بایــد بــه دنبــال خدمتگــزاری و قانون گــذاری باشــند.
ــد  ــام محم ــت االس ــای وطن،حج کیمی ــزارش  گ ــه  ب
نمــاز  هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در  نکونــام،  علــی 
ــن  ــی)ره( ای ــام خمین ــای ام ــهرکرد در مص ــه ش جمع
شــهر افــزود: در انتخابــات هفتــم اســفندماه، از همــه 
طیف هــای سیاســی در شــهرهای مختلــف ایــران، 
آن  خروجــی  کــه  اســت  شــده  برگزیــده  منتخبانــی 

تشــکیل یــک مجلــس متــوازن و متعــادل اســت.

انتخابــات  در  مــردم  پیــام  کــرد:  کیــد  تا نکونــام 
کــه  اســت  ایــن  طیف هــا  انتخابــات  بــه  توجــه  بــا 
پیــام  و  باشــد  نبایــد جــای سیاســت بازی  مجلــس 
اســت.  خدمتگــزار  مجلــس  یــک  داشــتن  مــردم، 
گفتــه وی، مســئوالن و مــردم بایــد مراقــب باشــند  بــه 
هنــوز  کــه  چــرا  شــود؛  بســته  دشــمن  نفــوذ  راه  تــا 
کشــور و ضربــه زدن بــه  دشــمن بــه دنبــال نفــوذ بــه 

نظــام جمهــوری اســامی  ایــران اســت.
 وی گفــت: در ایــن انتخابــات بــه لطــف خدا مجلس 
خبــرگان ارزشــمند، مطلــوب و قابــل قبولــی شــکل 
گرفــت و دشــمنان نظــام مقــدس انقــاب اســامی  

خواســته های  بــه  انتخابــات  ایــن  در  نتوانســتند 
خــود برســند.

گفتــه وی، حضــور 62درصــدی مــردم ایــران در   بــه 
کــه  کیفیــت آرا نشــان داد  پــای صندوق هــای رای و 
ــل  مــردم هوشــمند و موقع شــناس هســتند و در مقاب
همیشــه  نظــام  بیرونــی  دشــمنان  خواســته های 
ایســتاده اند. نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
کــرد و  جمعــه شــهرکرد بــه هفتــه منابــع طبیعــی اشــاره 
کاشــت درخــت، یــک معــروف و قطــع درخــت  گفــت: 
یــک منکــر اســت و نظــام مقــدس اســام بــر حفــظ و 

ــد دارد. کی ــدادادی تا ــع خ ــت از مناب صیان

خطیب جمعه شهرکرد: 

منتخبان مجلس شــورای اســالمی، به دنبال خدمتگزاری و قانون گذاری باشند

 معــاون اول رییــس قــوه قضاییــه بــا اشــاره بــه ضــرورت تحقــق اهــداف 
ــرای  گفــت: مجلــس شــورای اســامی  بســترهای الزم ب اقتصــاد مقاومتــی 

کنــد. ــادی را فراهــم  توســعه اقتص
ــه  ــا اشــاره ب  حجــت االســام و المســلمین غامحســین محســنی اژه  ای، ب
کــرد:  ضــرورت ترویــج فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی در جامعــه اســامی اظهــار 
کشــور  اعتمــاد بــه منابــع انســانی و علمــی  داخلــی، تنهــا راه توســعه اقتصــاد 
اســت. او ایجــاد زمینــه خــروج از رکــود، ایجــاد اشــتغال بــا هــدف حمایــت از 
ســرمایه گذاری و ارتقــای تولیــد داخلــی را از جملــه وظایــف دســت اندرکاران 
کــرد:  نظــام، به ویــژه قــوه مجــری در نظــام اســامی ایران دانســت و بیــان 
مجلــس شــورای اســامی  بســترهای الزم بــرای توســعه اقتصــادی را فراهــم 
کنــد. معــاون اول رییــس قــوه قضاییــه همراهــی دولــت در راســتای تحقــق 
و  فســاد  بــا  جــدی  مبــارزه  قضایــی،  امنیــت  تأمیــن  مقاومتــی،  اقتصــاد 
گروه هایــی  کــه در بــازار ایجــاد انحصــار می  کننــد را از جملــه برنامه هــای 
کــرد و ادامــه داد: ایجــاد فضایــی امــن  کار قــوه قضاییــه عنــوان  در دســتور 
تحقــق  و  تولیــد  ارتقــای  راســتای  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 

عمیــق مقولــه اقتصــاد مقاومتــی، از دیگــر اهــداف قــوه  قضاییــه بــه منظــور 
کشــور اســت. محســنی اژه ای مشــکات  ــاه اجتماعــی در  ایجــاد زمینــه رف
دانســت  کمتــر  کشــور  اســتان های  دیگــر  بــه  نســبت  را  اســتان  قضایــی 
مســئوالن  عملکــرد  دربــاره  قضاییــه  قــوه  ارزیابــی  کــرد:  خاطرنشــان  و 
دســتگاه های  بــه  وابســته  نهادهــای  دیگــر  و  یــزد  اســتان  دادگســتری 

ــوب اســت. قضایــی مطل
 وی بــا اشــاره بــه ضــرورت مقابلــه بــا فســادهای اجتماعــی، اقتصــادی 
کــرد: در راســتای اجــرای  و فرهنگــی در دســتگاه قضایــی، خاطرنشــان 
کشــور، چهــار هــزار نفــر قاضــی در دســتگاه قضایــی  برنامــه پنــج توســعه 

کار شــدند. کشــور مشــغول بــه 
جملــه  از  را  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  بحــث  قضاییــه  قــوه  اول  معــاون   
کــرد و ادامــه  کشــور عنــوان  مشــکات دســتگاه قضایــی در اســتان یــزد و 
ــه دلیــل داشــتن ســابقه فرهنگــی و دینــی نقــش  داد: مــردم اســتان یــزد ب
کاهــش آســیب ها و ناهنجاری هــای اجتماعــی در ایــن اســتان  مهمــی  در 

ایســنا ایفــا می کننــد. 

محسنی اژه  ای: 

مبارزه با فساد و انحصار در بازار از برنامه های دستگاه قضاست 

امام جمعه اصفهان:
نمایندگان منتخب هر دو مجلس بدون حزب گرایی به فکر خدمت باشند

حتما بخوانید!
مبارزه با فساد و انحصار در بازار از ... شنبـــــه  15 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 109 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



رییس اتحادیه هتلداران اصفهان:
هتل های اصفهان 

گران نمی شوند در نوروز 95 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  هتلــداران  اتحادیــه  رییــس 
اینکــه قیمــت هتل هــا در نــوروز هیــچ افزایشــی نخواهــد 
ظرفیــت  درصــد   40 حــدود  کنــون  تا گفــت:  داشــت، 

شــده اند.  رزرو  نــوروز  بــرای  اصفهــان  هتل هــای 
در  هتــل   95 فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  نریمانــی  مهــدی 
ع ظرفیــت هتــل  ــرد: مجمــو ک ــوروز 95 اظهــار  آســتانه ن
 500 و  هــزار   16 اصفهــان،  اســتان  مهمان پذیــران  و 
ــوروز قابــل  ــرای ن ــا 25 هــزار تخــت ب کــه ت ــوده  تخــت ب

اســت.  افزایــش 
از  اصفهــان  هتل هــای  رزور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــرد:  کیــد  ماه هــای پایانــی ســال آغــاز شــده اســت، تا
ــان  هتل هــای اصفهــان هنــوز ظرفیــت پذیــرش مهمان
درصــد   40 نزدیــک  کنــون  تا و  دارنــد  را  نــوروزی 

اســت. شــده  رزرو  آن هــا  ظرفیت هــای 
خ   رییــس اتحادیــه هتلــداران اصفهــان در خصــوص نــر
گفــت: در طــول ســال  هتل هــای اصفهــان بــرای نــوروز 
خ هتل هــا بیــن 8 تــا 12 درصــد افزایــش یافــت؛  94، نــر
نداریــم.  قیمتــی  افزایــش  هیــچ   95 نــوروز  بــرای  امــا 
کــه در هفتــه  کــرد  وی همچنیــن بــه مســافران توصیــه 
ــار تاریخــی و جاذبه هــای  ــد از آث ــرای بازدی ــوروز ب دوم ن
کــه  کننــد؛ چــرا  گردشــگری اصفهــان، بــه ایــن شــهر ســفر 
ــاد  درخواســت رزرو هتل هــا در هفتــه نخســت بســیار زی
گفتــه نریمانــی، هتل هــای اســتان اصفهــان  اســت. بــه 
ــد  ــه در فراین ــتاره هم ــج س ــا پن ــک ت ــدی از ی ــا درجه بن ب
کیفیــت  لحــاظ  از  و  گرفته انــد  قــرار  استانداردســازی 

خدمــات و تجهیــزات بــه روز شــده اند. 
وی همچنیــن در خصــوص خانه هــای اجــاره ای بــرای 
گــر اجــاره  کــرد: ا مســافران نــوروزی در اصفهــان، بیــان 
کار  ایــن خانه هــا مدیریــت نشــود و بــدون برنامــه ایــن 
انجــام شــود، نــه تنهــا بــه صنعــت هتلــداری اصفهــان 
لطمــه می زنــد، بلکــه تبعــات فرهنگــی، اقتصــادی و 

اجتماعــی زیــادی خواهــد داشــت.

کرد: ح  استاندار چهارمحال و بختیاری مطر
عملکرد مناسب بانک های 

چهارمحال و بختیاری 
در پرداخت تسهیالت

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عملکــرد بانک هــای 
و  خانگــی  مشــاغل  تســهیالت  پرداخــت  در  اســتان 
کــرد.  ارزیابــی  مطلــوب  را  مــردم  بــه  اشــتغالی  خــود 
هماهنگــی  شــورای  جلســه  در  ســلیمانی  قاســم 
توســعه بانک هــای اســتان ضمــن قدردانــی از حضــور 
پرشــور مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی 
را  انتخابــات  در  مــردم  حضــور  رهبــری،  خبــرگان   و 
انقــالب  تقویــت  و  نظــام  پایه هــای  اســتحکام بخش 
پــای  در  مــردم  حماســی  حضــور  گفــت:  و  دانســت 
دولــت  را  برنامه ریــزی  و  امیــد  رأی  صندوق هــای 

کــرد.  کــم  حا کشــور  در  را  آرامــش  و  داد  افزایــش 
تنــش  بــدون  و  ســالم  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  برخــی  کــرد:  تصریــح  اســتان،  در  انتخابــات 
پرتنش تریــن  جــزو  اســتان،  شهرســتان های 
امــا  می شــدند؛  قلمــداد  انتخابــات  برگــزاری  نقــاط 
بــدون هیچ گونــه  ایــن دوره  انتخابــات  خوشــبختانه 

شــد.  برگــزار  آرامــش  اوج  در  و  تنشــی 
مطالبــات  پرداخــت  بــه  ادامــه  در  ســلیمانی 
کــرد  اشــاره  الحجــج  ثامــن  موسســه  ســپرده گذاران 
بــه  نســبت  مــردم  از  برخــی  متاســفانه  گفــت:  و 
هشــدارهای بانــک مرکــزی مبنــی بــر مجــوز نداشــتن 
کنــون بایــد  برخــی از مؤسســات بــی تفــاوت بودنــد؛ ا
کننــد. صبــر  خــود  ســپرده های  بازپس گیــری  بــرای 
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عملکــرد بانک هــای 
و  خانگــی  مشــاغل  تســهیالت  پرداخــت  در  اســتان 
کیــد  تا و  را مطلــوب دانســت  مــردم  بــه  خوداشــتغالی 
کــرد: بانک هــا در پرداخــت تســهیالت بــه مــردم در ایــن 
روزهــای پایانــی ســال برنامه ریــزی و جدیــت بیشــتری 
داشــته باشــند. ســلیمانی همچنیــن بــر لــزوم تســریع 
کیــد  بانک هــا در پرداخــت تســهیالت ازدواج جوانــان تا
کــرد و افــزود: همــه دســتگاه های متولــی در ایــن زمینــه 
بــا یکدیگــر همراهــی و همــکاری الزم را داشــته  بایــد 

ــند. باش

فرماندار رفسنجان خبر داد:
کارخانه آلومینیوم سازی  احداث 

240 هزار تنی در رفسنجان
کارخانــه آلومینیــوم ســازی  گفــت:  فرمانــدار رفســنجان 
رفســنجان  در  نفــر   3000 اشــتغال  بــا  تنــی  هــزار   240

می شــود.  احــداث 
کارخانــه  حمیــد مالنــوری در جلســه رفــع موانــع احــداث 
کــرد: شــرکت  آلومینیوم ســازی 240 هــزار تنــی اظهــار 
احــداث  برنامــه   1382 ســال  هنــزا  پــارس  آلومینیــوم 
کارخانــه شــمش آلومینیــوم 150 هــزار تــن را در دســت 
کــه در ســال های بعــد بــه دلیــل وجــود  اقــدام داشــت 
امــا ســرمایه گذاران  گردیــد؛  ح متوقــف  تحریم هــا طــر
احــداث  جهــت  را  ح  طــر دوبــاره  قبــل  ســال  یــک  از 
کــرات صــورت  بــا مذا افــزود:  گرفتنــد. وی  در دســت 
بــا طرف هــای خارجــی شــرکت ســانیو اســتیل  گرفتــه 
ح از 150 هــزار تــن بــه 240 هــزار تــن در ســال  چیــن، طــر
کنــار  افزایــش تولیــد دارد. مالنــوری بیــان داشــت: در 
ح آندســازی بــا ظرفیــت 150 هــزار تــن  ایــن پــروژه، طــر
کــه  بــرق پــروژه  گردیــد و جهــت تأمیــن  نیــز احــداث 
 500 نیــروگاه  یــک  دارد،  نیــاز  مــگاوات   407 حــدود 
مگاواتــی و پســت مربوطــه جنــب ایــن پروژه هــا احــداث 
در  کــرد:  خاطرنشــان  رفســنجان  فرمانــدار  می گــردد. 
بینــی  پیــش  اشــتغال  نفــر  تعــداد 3000  ح مذکــور  طــر
ح نیــز حــدود ســه هــزار  گردیــده و ســرمایه گذاری طــر

میلیــارد تومــان اســت.

اخبار کوتاه

کــه همــواره مــورد  سرویس  اقتصادی   یکــی از مســایلی 

ســوال و انتقــاد بــوده و بــه نتیجــه ای نرســیده، اشــتغال 
ــه ابعــاد  ــاره بعــد از بازنشســتگی اســت؛ امــا متاســفانه ب دوب
کمتــر توجــه شــده اســت؛ راســتی چــرا  چرایــی ایــن بازگشــت 
بــه  بایــد  بازنشســتگی  دوران  در  اینکــه  علی رغــم  افــراد 
گذشــته  کــه از  اســتراحت بپردازنــد بــا تمــام تــوان و روابطــی 
کاری را  کار بــه دســت آورده انــد، تــالش می کننــد تــا  و دوران 
کننــد و در واقــع هیــچ مایــل بــه قطــع  بــرای خــود دســت و پــا 
دیــده  درســت  بازنشســتگی  ســن  آیــا  نیســتند؟  فعالیــت 
ــر  کار غی ــه  ــه ادام ــرد را وادار ب ــادی ف ــاز م ــا نی ــت ی ــده اس نش
کار  بــه  را  یــا احســاس توانمنــدی شــخص  رســمی می کند 
ــا اینکــه نیــاز جامعــه بــه توانایــی و  جدیــد ســوق می دهــد ی
کــرده، اشــخاص را دعــوت بــه  کار  تجربیــات افــراد 30 ســال 

کار می کند؟ 
یــا  ســال   30 کــه  کســی  بــرای  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
و  روحــی  توانایــی  هنــوز  و  داشــته  تــالش  و  کار  بیشــتر 
ــد و  ــه بمان ــه در خان ک ــت  ــخت اس ــبی دارد، س جسمی مناس
کنــد، زمینــه  گــر ســن بازنشســتگی افزایــش پیــدا  از طرفــی ا

آمــد. بــه وجــود نخواهــد  افــراد جــوان  اشــتغال جدیــد و 
  سیاست های غلط دولت و مجلس

کار  تعــاون،  وزارت  اجتماعــی  بیمه هــای  کل دفتــر  مدیــر 

و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه سیاســت های غلــط دولــت 
می گویــد:  بازنشســتگی  ســن  کاهــش  دربــاره  مجلــس  و 
کــه در دولت هــای قبــل اعمــال  کاهــش ســن بازنشســتگی 
صندوق هــای  ورشکســتگی  و  شــدن  بحرانــی  در  شــد، 
بــا  گفت وگــو  در  وی  اســت.  بــوده  موثــر  بازنشســتی 
ســن  می گویــد:  ع  موضــو ایــن  توضیــح  در  اقتصادنیــوز 
کشــورها افزایــش یافتــه اســت.  امیــد بــه زندگــی در همــه 
 در ایــران هــم ســن امیــد بــه زندگــی بــه حــدود 74 ســال 
ــه  ــای آنک ــه ج ــر ب ــن تغیی ــوازات ای ــه م ــا ب ــت. ام ــیده اس رس
دهنــد  افزایــش  را  بازنشســتگی  ســن   سیاســت گذاران 
ــرات  ــر تاثی ــالوه ب ــئله ع ــن مس ــه ای ک ــد  ــش داده ان کاه آن را 
صندوق هــای  مالــی  اوضــاع  روانــی،  و  اجتماعــی  منفــی 
گرجی پــور گفتــه   بازنشســتگی را هــم بــر هــم زده اســت. بــه 

در دنیــا ســن بازنشســتگی را بــا توجــه بــه معیــار امیــد بــه 
زندگــی تعییــن می کننــد و ســقف اختــالف میــان ســن امیــد 
گــر قــرار  زندگــی و ســن بازنشســتگی 12 ســال اســت؛ یعنــی ا
کنــد، بــا  باشــد ایــران هــم بــر اســاس معیــار جهانــی حرکــت 
ســن امیــد زندگــی حــدود 74 ســال، ســن بازنشســتگی بایــد 
بــه طــور  امــا ســن بازنشســتگی  حداقــل 62 ســال باشــد؛ 
کشــور مــا حــدود 49 ســال  متوســط در تمــام صندوق هــای 
اســت؛ یعنــی افــراد 25 ســال زودتــر از ســن امیــد بــه زندگــی 

می شــوند. بازنشســته 
  اقتصاد مقاومتی

بــا نگاهــی بــه تمامی جوانــب توســعه مناســب توســعه ای 
کــه ضمــن حفــظ اشــتغال موجــود بتوانــد اشــتغال  اســت 
کنــد. از  جدیــد و متناســب بــا ســن و توانایــی افــراد را ایجــاد 
گفــت تــن دادن بــه اقتصــاد مقاومتــی  ایــن منظــر می تــوان 

ــی اســت.  در ایــن راســتا راه چــاره اصل
صــادرات  زمینــه  و  کــرد  پیشــگیری  بایــد  واردات  از 
وجــود  بــه  نیــاز  مــورد  اشــتغال  آن  تــا  داد  توســعه  را 
از  بلکــه  نباشــد؛  30ســاله  بازنشســتگی  بــه  نیــاز  و  آیــد 
اســتفاده  وکشــور  مــردم  نفــع  بــه  ســاله   30 تجربیــات 

یــا  شــود  نابــود  و  محبــوس  تجربیــات  اینکــه  نــه  شــود، 
کار بســته  بــه   اینکــه در بخش هــای غیــر قابــل ضــرورت 
ــا  ــه ب ک ــه ســقفی رســاند  ــد ب شــود.حقوق بازنشســتگی را بای
وضعیــت زندگــی و هزینه هــای آن منطبــق باشــد تــا نیــاز بــه 
کار جدیــد نباشــد؛ مگــر اینکــه اشــخاص مکلــف بــه تدویــن 
و انتشــار تجربیــات باشــند و در بازنشســتگی تکلیــف ملــی 
کــه  همــه باشــد و در ســال های پایانــی نیــز مکلــف شــوند 
کننــد  منتقــل  جایگزیــن  نیروهــای  بــه  را  تجربیاتشــان 
گرفتــه شــود؛  کار مهــم در نظــر  و پاداشــی هــم بــرای ایــن 
کــه ایــن تجربیــات ســرمایه ملــی اســت و هــدر رفتــش  چرا

هزینــه ســنگین ملــی محســوب می شــود.

اشتغال دوباره یک میلیون بازنشسته

کالف سر درگم اشتغال

کــه قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در ابتــدای  در حالــی 
اســفندماه بــه 90 هــزار تومــان رســیده بــود، امــا ایــن قیمــت 
بــا  و  گرفــت  خــود  بــه  نزولــی  رونــد  ســال  مــاه  آخریــن  در 
وجــود افزایــش وام مســکن خانه اولی هــا بــه رونــد نزولــی 

تســهیالت  اوراق  قیمــت  داد.  ادامــه  خــود 
ــه  ــد صعــودی ب ــاه رون ــه در بهمن م ک مســکن 
ــکن  ــدن وام مس ــی ش ــا اجرای ــت و ب گرف ــود   خ
60 میلیونــی بــا رشــد چشــمگیر قیمــت مواجــه 
رشــد  تومانــی  هــزار   90 محــدوده  تــا  و  شــد 
کــرد، در اســفندماه ایــن رونــد نزولــی شــد و بــه 
محــدوده 84 تــا 87 هــزار تومانی برگشــت. به 

کــه بــا ابــالغ وام جدیــد  ایــن ترتیــب اوراق تســهیالت مســکن 
گرفتــه و در بهمن مــاه بــا  مســکن رونــد صعــودی بــه خــود 
افزایــش شــایان توجهــی روبــه رو شــده بــود، بــا شــروع آخریــن 
کاهــش  کاســت و بــا  مــاه ســال، اندکــی از هیجانــات خــود 
قیمــت مواجــه شــد. رونــد نزولــی قیمــت اوراق تســهیالت 

کــه در هفتــه جــاری  مســکن در حالــی ادامــه دار شــده اســت 
مصوبــه جدیــدی از ســوی شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویب 
رســید و ایــن شــورا بــرای افزایــش تحــرک در بخــش مســکن 
بــرای ســال آینــده شــرایط خانــه دار شــدن زوجیــن را تســهیل 
موافقــت  مســکن  وام  دوبــاره  افزایــش  بــا  و 
و  پــول  شــورای  مصوبــه  اســاس  بــر  کــرد. 
ــار، ســطح تســهیالت پرداختــی از محــل  اعتب
صنــدوق پس انــداز یکــم بــرای زوجیــن اضافه 
ک  شــده و زوجیــن خانه اولــی روی یــک پــال
میلیــون   160 می تواننــد  تهــران  در  ثبتــی 
نفــر  هــر  ازای  بــه  یعنــی  تســهیالت،   تومــان 
تســهیالت  اوراق  کننــد.  دریافــت  تومــان  میلیــون   80
انــواع  از  اســتفاده  متقاضیــان  کــه  اوراقیســت  مســکن 
تومــان هــزار   500 هــر  ازای  در  بایــد  مســکن،   تســهیالت 
یــک برگــه حــق تقــدم تســهیالت مســکن خریــداری و بــه 

کننــد. بانــک مســکن ارایــه 

کاهش یافت قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
قیمــت  متوســط  هفتگــی  گــزارش  مرکــزی  بانــک 
هفتــه  بــرای  را  کــی  خورا مــواد  از  بعضــی  خرده فروشــی 
ــرد:  ک ــه هفتــم اســفندماه 94 را منتشــر و اعــالم  منتهــی ب
کــی نســبت بــه هفتــه پیــش  گــروه مــواد خورا خ پنــج  نــر
کاهــش داشــت؛  گــروه دیگــر  از آن افزایــش و قیمــت ســه 

گــروه نیــز تغییــری  خ ســه  ضمــن آنکــه نــر
نداشــته اســت. بــر ایــن اســاس، در هفتــه 
برنــج  درصــد،   0.1 لبنیــات  خ  نــر  یادشــده 
0.5 درصــد، حبوبــات 0.2 درصــد میوه هــای 
تــازه 2.5 درصــد و چــای 0.6 درصــد افزایــش 
درصــد  6.8 غ  تخم مــر خ  نــر مقابــل  در   و 

غ  ســبزی های تــازه 2.2 درصــد و گوشــت مــر
کاهــش یافتــه اســت؛ همچنیــن  1.1 درصــد 

گوشــت قرمــز، قنــد و شــکر و روغــن  در ایــن مــدت قیمــت 
نباتــی ثابــت مانــد. همچنیــن بــر اســاس اعــالم بانــک 
غ 21.2 درصد،  خ لبنیــات 8.2 درصــد، تخم مــر مرکــزی نــر
برنــج 16.5 درصــد، حبوبــات 31.3 درصــد، ســبزی های 
و  قنــد  درصــد،   10.1 قرمــز  گوشــت  درصــد،   32.9 تــازه 

 شــکر 18.3 درصــد، چــای 13.5 درصــد و روغــن نباتــی 
0.2 درصــد در یــک ســال منتهــی بــه هفتــم اســفندماه 
خ میوه هــای  امســال رشــد داشــته اســت؛ همچنیــن نــر
غ 24 درصــد در ایــن دوره  گوشــت مــر تــازه 19 درصــد و 
گــروه لبنیــات  گــزارش، در  کاهــش یافــت. در هفتــه مــورد 
بهــای پنیــر غیرپاســتوریزه نســبت بــه هفتــه 
قبــل، معــادل 1.3 درصــد افزایــش داشــت 
ثابــت  گــروه  ایــن  اقــالم  ســایر  قیمــت  و 
ــد  ــادل 6.8 درص غ مع ــر ــای تخم م ــود. به ب
کاهــش یافــت و شــانه ای 93 هــزار تــا 125 
هفتــه ایــن  در  رفــت.  فــروش  ریــال   هــزار 
گــروه برنــج، قیمــت برنــج داخلــه درجــه  در 
دو بــدون تغییــر بــود. بهــای برنــج وارداتــی 
ترتیــب  بــه  یــک،  درجــه  داخلــه  برنــج  و  غیرتایلنــدی 
در  داشــت.  افزایــش  درصــد   0.6 و  درصــد   0.2 معــادل 
گــروه حبوبــات، قیمــت لپــه نخــود معــادل یــک درصــد و 
لوبیاقرمــز 0.1 درصــد افزایــش و بهــای عــدس 0.1 درصــد 
گــروه ثابــت بــود. کاهــش یافــت و قیمــت ســایر اقــالم ایــن 

َکُنن )تومان( قیمت دوربین های حرفه ای 

کــه صــادرات ایــران بــه افغانســتان رقمــی  حــدود  آمارهــا نشــان دهنده ایــن اســت 
کشــور اســت. همســایه شــرقی ایــران یــک بــازار بــزرگ  کل صــادرات ایــن  یــک ســوم 
گمــرک و ســازمان توســعه  کــه بــر اســاس آمارهــای  صادراتــی بــه شــمار مــی رود 
کشــورمان ســاالنه بــا صادراتــی حــدود 2.4 میلیــارد دالر نزدیــک بــه  تجــارت ایــران، 
کشــور را در اختیــار دارد. ایــن وضعیــت صــادرات  کل بــازار صادراتــی ایــن  یــک ســوم 
کشــور، در  کــه بــا توجــه بــه پتانســیل های ایــن  ایــران بــه افغانســتان در حالــی اســت 
صــورت بازاریابــی مناســب و حضــور ریســک پذیرانــه بــه فضــای تجــاری آن امــکان 
کــه محمدرضــا مــودودی - معــاون  توســعه شــایان توجهــی وجــود دارد؛ بــه طــوری 
کــه بخــش عمــده ای از صــادرات  گفتــه  ســازمان توســعه تجــارت - در ایــن بــاره 
کشــورهایی ماننــد  براســاس درخواســت تجــار خارجــی اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
کــه بازارهــای هــدف مــا هســتند، خودشــان بــرای خریــد اقــدام  عــراق و افغانســتان 
کــه فرآینــد بازاریابــی بایــد از طریــق شــرکت های داخلــی صــورت  می کننــد؛ در حالــی 
کارشناســان حــوزه تجــارت، ورود همــراه بــا ریســک  بــه بازارهــای  بگیــرد. اغلــب 
ــت  ــک فرص ــی ی ــرکت های داخل ــرای ش ــایه را ب ــورهای همس کش ــتعد  ــاور و مس مج
ــی  کــه بحران هــای داخل تلقــی می کننــد و جــا افتــادن در ایــن بازارهــا در شــرایطی 
کامــل مرتفــع نشــده را بــه عنــوان یــک مزیــت تجــاری و  کشــورها هنــوز بــه طــور  ایــن 

ــر می شــمرند. ایســنا اقتصــادی ب

کل اتــاق تعــاون ایــران توســعه صــادرات و انتقــال تکنولــوژی را مهم تریــن  دبیــر 
گفــت: واردات بــی رویــه تهدیــدی  کــرد و  اولویــت دولــت در دوران پســاتحریم ذکــر 
غ التحصیــالن اســت و بــه تولیــد داخلــی لطمــه می زنــد.  بــرای اشــتغال جوانــان و فــار
ماشــاءاهلل عظیمــی  برجــام را آزادســازی فرصت هــای محبــوس شــده ایــران دانســت 
و گفــت: امــروز بازارهــای هــدف زیــادی پیــش روی محصــوالت ایرانی اســت؛ از این 
ــه رشــد فناوری هــای  ــا توجــه ب ــد را ب ــد بازارهــای جدی ــاتحریم، بای رو در دوران پس
نویــن شناســایی کنیــم. وی ادامــه داد: یکــی از نکاتــی که رییس جمهــوری همواره 
کشــورهای خارجــی  کاال از  کــه بــه جــای واردات  کیــد دارنــد ایــن اســت  بــر آن تا
کنیــم و در ایــن زمینــه از اهالــی بخــش خصوصــی و غیــر دولتــی  تکنولــوژی وارد 

نظــر و مشــورت می گیرنــد. 
گفتــه عظیمــی، در دوران پســاتحریم و بــا لغــو تحریم هــا هــر نقطــه از جهــان  بــه 
می توانــد یــک بــازار هــدف بــرای ایــران باشــد و زمینــه ورود تکنولوژی هــای نویــن 
کل اتــاق تعــاون ایــران در ادامــه بــا اشــاره  کنــد. دبیــر  کشــور را فراهــم  بــه داخــل 
کــرد: بــه  بــه اســتقبال شــرکت های خارجــی بــرای ســرمایه گذاری در ایــران، اظهــار 
کشورهاســت؛ ولــی مــا بــه همکاری هــای  طــور حتــم ایــران بــازار خوبــی بــرای ایــن 
گــر بــازار مــا یــک مزیــت اســت، محصــوالت  کــه ا دوجانبــه فکــر می کنیــم و معتقدیــم 

مــا نیــز مزیــت صادراتــی دارد.

بــه  وارده  اینترنتــی وظیفــه دارنــد خســارت  اپراتورهــای  کلیــه  گفــت:  ارتباطــات  وزیــر 
مشــترکان فعلــی را مطابــق موافقت نامــه ســطح خدمــات پرداخــت کننــد. محمــود واعظــی 
کاربــران اینترنــت مصوبــات جدیــد را  بــا بیــان اینکــه در راســتای حفــظ حقــوق شــهروندی 
کــرد: عــالوه بــر حفــظ منافــع  کردیــم اظهــار  در کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات وضــع 
مشــترکان، لــزوم دریافــت خدمــات باکیفیــت و همچنیــن نظــارت بیشــتر بــر عملکــرد 
اپراتورهــا و شــرکت های ارایه دهنــده خدمــات اینترنتــی نیــز، از جمله اهــداف این مصوبات 
کــه الزم االجــرا شــده اســت،  بــود. وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه ایــن مصوبــات جدیــدی 
کارشناســانه، تصمیــم بــر آن شــد تــا شــرکت ارتباطــات  کــرد: پــس از بحــث و بررســی  ابــراز 
زیرســاخت بــه عنــوان تنهــا نهــاد مــادر مخابراتــی کشــور، شــیوه های نظارتــی جدیــدی را در 
کنــار روش هــای مرســوم نظــارت بــر عملکــرد بــه کار گیــرد. بــر اســاس ایــن مصوبــه مقــرر شــد 
شــرکت زیرســاخت تــا اردیبهشــت مــاه بــه پیاده ســازی و تکمیــل ســامانه های ثبــت رســید 
کیفیــت و نیــز مدیریــت و پایــش موافقت نامــه ســطح خدمــات و ارایــه  خرابــی اندازه گیــری 
کنــد. پــس از آن مشــترکان از طریــق پایگاه هــای  دسترســی بــه خدمت گیرنــدگان، اقــدام 
اطالع رســانی اپراتــور خــود و ارتبــاط بــا بخش پشــتیبانی مشــترکان، می تواننــد از روش های 
درخواســت خســارت توســط اپراتــور خــود اطــالع یابنــد و از ایــن طریــق، اقــدام بــه ثبــت 
کننــد تــا پــس از طــی مراحــل قانونــی امــکان اســتفاده از  درخواســت خســارت از اپراتــور 

خســارت پیش بینی شــده در موافقت نامــه ســطح ســرویس را داشــته باشــند.

 یک سوم بازار وارداتی افغانستان
 در اختیار ایران

7D BODY Canon EOS 

 6D with EF Canon EOS 
105-24

IS 200-18 + 7D Canon EOS 

 70-24 + 6D Canon EOS
L IS 4/f

 135-18 7D Kit Canon EOS 
IS

 6D (WG) - Canon EOS 
Body Only

-18+7D Mark II Canon EOS 
IS STM 135

6D Body Canon EOS 

85-15 + 7D Canon EOS 

 5D Mark III Canon EOS
 DSLR

 5D Mark III Canon EOS 
Body

105-24 6D Kit Canon EOS

 5D Mark III Kit Canon EOS 
L 105-24

 5D Mark II Kit Canon EOS 
L 105-24

1DX-Canon EOS 

 3,100,000

 5,900,000

 4,100,000

 8,800,000

 4,800,000

 4,300,000

 5,000,000

 4,450,000

 5,100,000

 10,200,000

 7,600,000

 6,260,000

 9,550,000

 9,380,000

 15,200,000

گوشی جدید سامسونگ در اندیشه تسخیر بازار
گوشــی های  وش  پیش فــر در  توجــه  رقمــی  قابــل  توانســته  سامســونگ  شــده،  رســمی  منتشــر  غیــر  گزارش هــای  طبــق 
آغــاز  دنیــا  بــازار   60 در  آج   7 اس  گلکســی  و   7 اس  گلکســی  گوشــی های  وش  پیش فــر آورد.  دســت  بــه  خــود  جدیــد   پرچمــدار 

شده است.

در قاب تصویر

گران شد گروه مواد غذایی یک هفته ای  پنج 

 واردات بی رویه 
بالی جان اشتغال جوانان

 مردم باید خسارت اینترنت
 بی کیفیت را بگیرند

مسایل ایمنی 

معادن 

 توصیه های ایمنی برق 
کشاورزی )1( در 

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

انــرژی الکتریکــی مهم تریــن عامــل توســعه اقتصــادی 
که توانســته اســت در بین ســایر انرژی ها  کشورهاســت 
مهم تریــن  دهــد.  اختصــاص  بــه  را  رتبــه  باالتریــن 
بــه ســایر  الکتریکــی قابلیــت تبدیــل  انــرژی  ویژگــی 
انرژی هاســت کــه نیــاز روز افــزون جامعــه  بــه خصــوص 
ک بــه خاطــر  انــرژی پــا کشــاورزی بــه ایــن  صنعــت 
ایــن  بــه فــرد آن اســت. در  همیــن ویژگــی منحصــر 
شــماره در نظــر داریــم بــا توجــه بــه اهمیــت ســالمت 
کشــاورزان عزیــز بــه بررســی و ارایــه راهکارهایــی جهــت 
قشــر  ایــن  در  برق گرفتگــی  حــوادث  از  پیشــگیری 

بپردازیــم. زحمتکــش 
1- خدمــات برقــی از قبیــل اجــرای شــبکه های زمینــی 
تابلوهــای  تعمیــرات  و  عیب یابــی   ، کنتــور  از  بعــد 
در  متخصــص  ســازمان های  و  نفــرات  بــه  را  بــرق 
خدمــات  از  بعضــی  در   . نماینــد  گــذار  وا حــوزه  ایــن 
ــد آخریــن  باألخــص برق رســانی اولیــن اشــتباه می توان
اشــتباه باشــد. در بیشــتر حــوادث بــه وقــوع پیوســته 
رعایــت  عــدم  عمــده،  دلیــل  برق گرفتگــی  از  ناشــی 
گردیــده و الزم اســت  دســتورالعمل های ایمنــی معرفــی 

بــه ایــن مهــم توجــه ویــژه داشــته باشــید.
کشــاورزی  کار بــا ادوات و ماشــین آالت  2- در زمــان 
کــه در مجــاورت شــبکه های  گــردد در مناطقــی  دقــت 
کار، فضــای بــاالی ســر و  بــرق قــرار دارد قبــل از شــروع 
گیــرد و  فاصلــه بــا تجهیــزات بــرق دار مــورد بررســی قــرار 
در صــورت نزدیــک بــودن شــبکه های بــرق بــا مراجعــه 
توصیه هــای  خــود  منطقــه  بــرق  شــرکت های  بــه 

ایمنــی را دریافــت نماییــد . 
و  اخیــر  ســال های  در  خشکســالی  بــه  توجــه  بــا   -3
پاییــن رفتــن ســطح آب و اینکــه شــبکه های موجــود 
کشــاورزی بــا ســطح ولتــاژ KV20 و باالتــر  در مناطــق 
می باشــد، نیــاز اســت جهــت عملیــات حفــاری حرایــم 
گــردد.  خطــوط بــرق متناســب بــا ســطح ولتــاز رعایــت 
گذشــته بــه دلیــل بی توجهــی  متاســفانه در ســال های 
ــار  ــدد در اقش ــوادث متع ــاهد ح ــرق ش ــوط ب ــم خط حری
کــه  جرثقیــل داران و دســتگاه های حفــاری بوده ایــم 
نتیجــه آن منجــر بــه نقــص عضو یــا مرگ ایــن  عزیزان 
شــده اســت . در ایــن راســتا شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
اصفهــان آمادگــی خــود را در تمــام شهرســتان ها جهــت 
ــرای پیشــگیری از حوادثــی از  ــه راهکارهــای الزم ب ارای
ایــن قبیــل را اعــالم مــی دارد. 4- در صورتیکــه ســیم 
ــاده باشــد  ــه دلیــل پارگــی روی زمیــن افت ــرق ب هــای ب
ضمــن حفــظ خونســردی وجلوگیــری از نزدیــک شــدن 
افــراد بــه محــل و ســیم بــرق ، مراتــب را ســریعأ بــه واحد 

اتفاقــات )121(اطــالع دهیــد.
5- هرگــز بجــای اســتفاده از فیــوز مناســب و اســتاندارد 
در زمــان آســیب فیــوز هــای ســوخته ،از ســیم یــا فلــزات 

دیگــر اســتفاده ننماییــد.
زمــان  باالخــص  بلنــد  بارهــای  عبــور  هنــگام   -6
گنــدم ، برنــج و  برداشــت محصــوالت زراعــی ماننــد 
گــردد ارتفــاع  علوفــه از مزرعــه بــه محــل انبــار دقــت 
شــود. رعایــت  ونقــل  حمــل  و  بارگیــری  اســتاندارد 

  ادامه دارد ....

گزارش داد: مرکز آمار 

کاهش 1.7 درصدی شمار 
معادن در حال بهره برداری

عملکــرد  بررســی  کــرد:  اعــالم  ایــران  آمــار  مرکــز 
معــادن در حــال بهــره بــرداری پارســال در مقایســه 
کــه تعــداد معــادن  بــا ســال 1392 نشــان می دهــد 
گذشــته بــا 90  کشــور در ســال  درحــال بهــره بــرداری 
کاهــش، نــزول 1.7 درصــدی داشــته اســت.  مــورد 
معــادن  از  آمارگیــری  ح  طــر همه ســاله  آمــار  مرکــز 
تهیــه  هــدف  بــا  را  کشــور  بهره بــرداری  حــال  در 
آمــار و اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد ایــن بخــش 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  در  آن  ســهم  محاســبه  و 
مــواد  فــروش  و  تولیــدات  ارزش  و  مقــدار  کشــور، 
معدنــی، مقــدار و ارزش صــادرات مســتقیم، ارزش 
افــزوده، ترکیــب نیــروی انســانی، مقــدار اســتخراج 
گــذاری و ... را اجــرا  مــواد معدنــی، ارزش ســرمایه 
ح آمارگیــری از معــادن ســال  می کنــد. در اجــرای طــر
گرفتــه  کــه عملکــرد پارســال مــورد پرســش قــرار   94
کشــور  اســت، نزدیــک بــه 6 هــزار و 400 معــدن در 
ــزارش  گ ــن  ــاس ای ــر اس ــت. ب ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
کرمــان، یــزد و اصفهــان  در ســال 1393 اســتان های 
 6 و   760 و  هــزار   17،11 و  هــزار   19 بــا  ترتیــب  بــه 
هــزار و 166 نفــر باالتریــن تعــداد شــاغالن را بــه خــود 
و  یــزد  کرمــان،  اســتان های  داده انــد.  اختصــاص 
خراســان رضــوی بــه ترتیــب بــا 35 هــزار و 404، 26 
هــزار و 240 و 6 هــزار و ســه میلیــارد ریــال بیشــترین 

داشــته اند. را  افــزوده  ارزش 

حتما بخوانید!
3قیمت اوراق تسهیالت مسکن کاهش یافت شنبـــــه  15 اسفندماه 1394

ـــمـــاره 109 ســـــــــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد



وزیر آموزش و پرورش : 

پرداخت پاداش پایان خدمت 31 
هزار فرهنگی بازنشسته 

کیمیــای وطــن، علی اصغــر فانــی، وزیــر آمــوزش  گــزارش  بــه 
گردهمایــی نماینــدگان شــورای  و پــرورش دیــروز در حاشــیه 
ــگاران  ــرورش در اســتان ها در جمــع خبرن ــی آمــوزش و پ عال
کــه در 6 مــاه اخیــر  از چالش هایــی  اظهــار داشــت: یکــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش و شــخص بنــده داشــتیم، عــدم 
بازنشســتگان  خدمــت  پایــان  پاداش هــای  پرداخــت 
ســال 93 بــود؛ یکــی از راهکارهــا تبصــره 24 بودجــه ســال 
کــه بــا  کــه متأســفانه علی رغــم جلســات زیــادی  94 بــود 
در  اقتصــاد  وزارت  و  مالیاتــی  ســازمان  مدیریــت  ســازمان 
ابوترابــی محمدحســن  والمســلمین  حجت االســام   دفتــر 
نایب رییــس مجلــس شــورای اســامی  داشــتیم و بنــده نیــز 
در همه جلســات حضور داشــتم، از آن مســیر نیز نتوانســتیم 
کنیــم. فانــی افــزود: راه حل هــای مختلفــی را  مشــکل را حــل 
کــه متأســفانه تمــام راه حل ها وقتــی به نقطه  دنبــال کردیــم 
نهایــی می رســید، بــاز بــا مشــکل مواجــه می شــد تــا اینکــه در 
اوایــل اســفند بــه راه حــل رســیدیم و بــه تدریــج تــا پایــان 
ســال جــاری پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان بازنشســته 
ســال 93 پرداخــت می شــود و از همــه آن هــا عذرخواهــی 
 31 مــا  کــرد:  تصریــح  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  می کنــم؛ 
ــاداش خــود را  کل پ کــه  هــزار بازنشســته ســال 93 داشــتیم 
دریافــت می کننــد و یک هــزار و 50 میلیــارد تومــان هزینــه 
خواهــد  پرداخــت  کــه  آن هاســت  خدمــت  پایــان  پــاداش 
در دوره  انگلیســی  زبــان  تدریــس  در خصــوص  شــد. وی 
ابتدایــی گفــت: اجــازه دهیــد ایــن تصمیــم وقتــی بــه نتیجــه 
کنــم. وزیــر آمــوزش و پــرورش  نهایــی رســید، آن را اعــام 
کار و دانــش یــادآور شــد:  کاهــش رشــته های  در خصــوص 
بــه دلیــل اینکــه دوره متوســطه در نظــام 6ـ3ـ3 سه ســاله 
شــده اســت و در نظــام قبلــی دوره متوســطه دو ســاله بــود 
ــن  ــه ای ــده، ب ــاله ش ــه س ــن دوره س ــی ای ــر وقت ــال حاض در ح
کــه فرصــت بیشــتری دراختیــار دانش آمــوز قــرار  معناســت 
می گیــرد و بــه تبــع آن ممکــن اســت در بعضــی شــاخه های 
کار و دانــش در دو تخصــص در یــک دوره سه ســاله بــرای 
کارودانــش ایــن اســت  کنیــم. مزیــت شــاخه  آن پیش بینــی 
کــه در جامعــه در تخصص هــا ایجــاد  کــه متناســب بــا نیــازی 
کــه  می شــود، می توانیــم یــک رشــته را تعریــف یــا رشــته ای را 
کنیــم و انعطــاف داشــتن یکــی از نــکات  نیــاز نیســت، جمــع 
مثبــت شــاخه کار و دانــش اســت. وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
ــهر  ــرورش ش ــوزش و پ کل آم ــال اداره   ــه امس ــوص اینک خص
کــرده  تهــران آزمــون ورودی دبیرســتان تیزهوشــان را حــذف 
اســت، حــال آیــا ایــن مخالــف ســند تحــول نیســت، افــزود: 
کاری اجرایــی اســت و  نــه، ایــن مخالــف ســند نیســت؛ امــا  

فرهنگیان بازنشسته 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش 

عنوان کرد:

 دالیل عدم اجرای بازنشستگی 
پیش از موعد فرهنگیان 

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه بخشــی از مطالبــات مربــوط 
بــه معلمــان حق التدریــس پرداخــت خواهــد شــد، در 
از موعــد فرهنگیــان  خصــوص بازنشســتگی پیــش 

کــرد.  توضیحاتــی را ارایــه 
کیمیــای وطــن، ســیدمحمد بطحایــی  گــزارش  بــه 
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش 
و پــرورش در خصــوص پرداخــت مطالبــات نیروهــای 
اینکــه  دلیــل  بــه  داشــت:  اظهــار  التدریــس  حــق 
کــه بــه صــورت حــق التدریــس از مهرمــاه  نیرهایــی 
وارد آمــوزش و پــرورش شــده بودنــد، در اعتبــارات 
مــا لحــاظ نشــده اند، بــا همــکاری ســازمان مدیریــت 
اعتبــارات  از  هســتیم  تــاش  در  برنامه ریــزی  و 
کــه طــی روزهــای آتــی مشــخص  تخصیــص 12 ماهــه 
کنیــم. می شــود بخشــی از مطالبــات آن هــا را تأمیــن 
 وی افــزود: تــاش می کنیــم تــا مطالبــات مهــر، آبــان 
هفته هــای  طــی  را  التدریــس  حــق  نیروهــای  آذر  و 
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  کنیــم.  پرداخــت  آتــی 
خصــوص  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی 
گفــت:  فرهنگیــان  موعــد  از  پیــش  بازنشســتگی 
کــه  کــرده  کشــوری محاســبه  ســازمان بازنشســتگی 
در بازنشســتگی پیــش از موعــد هــر فــرد 4 ســال زودتــر 
ع فشــاری  بازنشســته می شــود؛ بنابرایــن ایــن موضــو
را بــه اعتبــارات ایــن ســازمان وارد می کنــد و توانایــی 
پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت آن هــا وجــود نــدارد.
ــد  ــرد: دســتگاه مربوطــه بای ک  بطحایــی خاطرنشــان 
کنــد تــا  اعتبــارات مربــوط بــه آن 4 ســال را تامیــن 
بازنشســتگی  حکــم  بتوانــد  بازنشســتگی  ســازمان 

کنــد. پیــش از موعــد را صــادر 

آموزش و پرورش

و  مــردم  همــکاری  ضــرورت  بــر  اصفهــان  اســتاندار   
مســئوالن بــرای مدیریــت مصــرف بهینــه آب و اصــاح 
کیــد  تا اســتان  در  مایــع حیاتــی  ایــن  الگــوی مصــرف 

کــرد.
روز  زرگرپــور  رســول  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
فرهنــگ  شــورای  جلســه  یازدهمیــن  در  پنجنشــبه 
ــزان  کاهــش می ــه  ــا اشــاره ب عمومــی  اســتان اصفهــان ب
بــرای  گفــت:  جــاری  ســال  در  اســتان  در  بارندگی هــا 
مــردم  همــکاری  نیازمنــد  کم آبــی  چالــش  بــا  مقابلــه 

هســتیم.  آب  بهینــه  مصــرف  بــرای 
وی بــر ضــرورت اطاع رســانی صحیــح بــه مــردم دربــاره 
کــرد و  کیــد  کمبــود آب تا شــرایط خشکســالی اســتان و 
ــرای تامیــن  ــد ب ــز، بای افــزود: دســتگاه های ذی ربــط نی
برنامه ریــزی  اســتان  کشــاورزی  نیــاز آب شــرب و آب 

ــر انجــام دهنــد.  درســت و موث
ســال  بارندگی هــای  میــزان  اصفهــان،  اســتاندار 
 18 را  اصفهــان  شهرســتان  در  جــاری  زراعــی 
کــرد و افــزود: ایــن میــزان نســبت بــه  میلیمتــر اعــام 
داشــته کاهــش  درصــد   75 بلندمــدت،   میانگیــن 

 است.

کل اســتان  وی میــزان بارندگــی ســال زراعــی جــاری در 
کــرد و افــزود: ایــن میزان  اصفهــان را 88 میلیمتــر اعــام 
ــته  ــش داش کاه ــد  ــدت، 35 درص ــه بلندم ــبت ب ــز نس نی

اســت. 
زرگرپــور همچنیــن میــزان بارندگــی در سرشــاخه های 

ــزود:  ــرد و اف ک ــام  ــر اع ــدود 750 میلیمت ــده رود را ح زاین
درصــد   20 بلندمــدت،  بــه  نســبت  هــم  میــزان  ایــن 

کاهــش یافتــه اســت.
اســتاندار اصفهــان بابیــان اینکــه 85 درصــد از مســاحت 
اســتان اصفهــان در خشکســالی و 15 درصــد بقیــه در 

از شــهروندان خواســت  خشکســالی شــدید قــرار دارد، 
تــا بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده در مصــرف آب بصــورت 

کننــد.  جــدی صرفه جویــی 
زرگرپــور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ و صیانــت از 
کار یازدهمین جلســه شــورای  بنیان خانواده در دســتور 
گرفتــه اســت  فرهنــگ عمومــی  اســتان اصفهــان قــرار 
خانــواده  از  صیانــت  کارگــروه  راســتا،  ایــن  در  افــزود: 
کارشناســان خبــره، متعهــد و دلســوز اســتفاده   بایــد از 
در  طــاق  علــل  شناســایی  بــر  همچنیــن  وی  کنــد. 
کاهــش  بــرای  مناســب  راهکارهــای  اتخــاذ  و  اســتان 
کیــد تا خانــواده  از  صیانــت  کارگــروه  ســوی  از   آن 

کرد.  
ــی«  ــه فرهنگ ــان از راه اندازی»رصدخان ــتاندار اصفه اس
در شــهرداری اصفهــان خبــر داد و افــزود: اداره هــا، آمــار 
مربــوط بــه مســایل فرهنگــی و آســیب های اجتماعــی 
را در اختیــار ایــن مرکــز قــرار خواهنــد داد و رصدخانــه 
بــا بررســی آمارهــا و وضعیــت فرهنگــی  نیــز  فرهنگــی 
بهبــود  بــرای  را  برنامه هــای جامعــی  اصفهــان،  شــهر 
شــرایط فرهنگــی در اختیــار ســازمان ها و دســتگاه های 

اجرایــی قــرار می دهــد.

استاندار اصفهان: 

ضرورت همکاری مردم و مسئوالن برای مدیریت مصرف بهینه آب

صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر   
کرمــان بــا بیــان اینکــه دســتگاه هایی  دســتی اســتان 
کــه وظیفــه میزبانــی از گردشــگران را دارنــد، بایــد نســبت 

گذشــته بهتــر انجــام وظیفــه  بــه ســال های 
جدیــد  ســال  کــرد:  نشــان  خاطــر  کننــد، 
گذشــته باشــد  بایــد متفــاوت از ســال های 
کرمــان را  کــه بتوانیــم  کنیــم  کاری  و بایــد 
بــه عنــوان بزرگ تریــن مهمان خانــه ایــران 
کیمیــای وطــن  گــزارش  بــه  بشناســانیم. 
گردشــگری  کارگــروه  در  وفایــی  محمــود 

گفــت: بــا توجــه  کرمــان  میــراث فرهنگــی در اســتانداری 
خ داده  کرمــان ر کــه در اســتان  بــه رویکردهــای خوبــی 
حــال  در  گردشــگری  حــوزه  در  اســتان  امــروز  اســت، 
جهانــی  ثبــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  درخشــش 
کرمــان  میمنــد، بازســازی بــازار و ...باعــث شــده اســتان 

کــرد: در حــال  در پهنــه ایــران شــناخته شــود، اظهــار 
کرمــان داشــتند  کــه اســتاندار در  حاضــر بــا فعالیت هایــی 
گذشــته بــه چشــم آمــده اســت. کرمــان بیــش از  اســتان 

گردشــگری  میــراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
اظهــار  کرمــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و 
کــه  خوبــی  اتفاقــات  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
می رســد  نظــر  بــه  داد،  خ  ر کرمــان  در 
گســترده  حضــور  شــاهد   95 نــوروز  در 
بیــان  بــا  وفایــی  باشــیم.  گردشــگران 
کــه وظیفــه میزبانــی  اینکــه دســتگاه هایی 
ســال های  بــه  نســبت  بایــد  دارنــد،  را  گردشــگران  از 
کــرد:  کننــد، خاطــر نشــان  گذشــته بهتــر انجــام وظیفــه 
گذشــته باشــد  ســال جدیــد، بایــد متفــاوت از ســال های 
کرمــان را بــه عنــوان  کــه بتوانیــم  کنیــم  کاری  و بایــد 

بشناســانیم. ایــران  مهمان خانــه  بزرگ تریــن 

کل خانــه    مشــاور معــاون اول رییــس جمهــوری و دبیــر 
گفــت: بــه دلیــل محدودیت هــای موجــود  کشــاورز کشــور 
در بخــش کشــاورزی بــه خصــوص کمبــود آب راهــی غیر 

ایــن  توســعه  بــرای  بهــره وری  افزایــش  از 
بخــش وجــود نــدارد.

توســعه  داشــت:  اظهــار  کانتــری  عیســی 
کشــاورزی بــه دلیــل محدودیــت  فیزیکــی 
تجدیدپذیــر  آب  منابــع  کاهــش  و  آب 
کشــاورزان بــرای  امــکان نیســت؛ بنابــر ایــن 
افزایــش تولیــدات ایــن بخــش، بایــد بــه 

کننــد. زمیــن حرکــت  بهــره وری آب و  ســمت 
و  تکنولــوژی  از  اســتفاده  داد:  ادامــه  کانتــری 
کشــاورزی، می توانــد زمینــه افزایــش  ماشــین آالت نویــن 
کنــد. کشــاورزی را فراهــم  بهــره وری و تولیــدات بخــش 

وی افــزود: تــوان تجدیدپذیــری آب هــای زیرزمینــی و 

کشــور از حــدود 113 میلیــارد متــر مکعــب در  ســطحی 
گذشــته بــه حــدود 90 میلیــارد متــر مکعــب  ســال های 
کاهــش  کــرد:  کانتــری تصریــح  کاهــش یافتــه اســت. 
در  زیرزمینــی  آب هــای  تجدیدپذیــری 
بخــش  کــه  جدیســت  بحرانــی  کشــور، 
اســت.  شــده  مواجــه  آن  بــا  کشــاورزی 
نیــز  میــوه  واردات  خصــوص  در  وی 
واردات  دولــت  مصوبــات  طبــق  گفــت: 
کشــور تولیــد  کــه در  میوه هــای هــر فصــل 
ع  و واردات محصوالتــی  می شــود، ممنــو
اســت.  مجــاز  نمی شــود،  تولیــد  کشــور  داخــل  در  کــه 
گفــت نظــام  ــوان  ــه جرئــت می ت ــادآور شــد: ب کانتــری ی
کشــور تغییــر نکــرده و مشــابه یکصــد  تنظیــم بــازار در 
کشــاورزان را  ســال قبــل عمــل می کندکــه ایــن مســئله، 

کــرده اســت. ل هــا  اســیر دال

کشاورز در شهرکرد:  کل خانه  دبیر 

کشاورزی، راهی غیر از افزایش بهره وری ندارد بخش 
کرد: کید  کرمان تا کل میراث فرهنگی استان  مدیر 

کرمان، به عنوان بزرگ ترین مهمان خانه ایران  کید بر معرفی  تا

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   315 شماره  شناسنامه  دارای  احمدی  خدیجه  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  10از  ح   6762/94 کالسه 
یخ  وان خانم بی بی احمدی بشناسنامه 12906 در تار چنین توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  1364/1/7اقامتگاه 
اکبر احمدی ش ش  زند 2-  فر به 1- حسین احمدی ش ش 1021  منحصر است 
یفات  زند والغیراینک با انجام تشر زند 3- خدیجه احمدی ش ش 315 فر 29485 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
رئیس  الف  34793/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   626 شماره  شناسنامه  دارای  عقیلی  مهین  خانم 
ده و چنین توضیح  6811/94 ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 93/4/9اقامتگاه  یم آغا عقیلی بشناسنامه 8463 در تار وان مر داده که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند 3- مهری  زند 2- مهین عقیلی ش ش 626 فر ینت آغا عقیلی ش ش 1128 فر ز
مرتضی  سید   -5 زند  فر  401 ش  ش  عقیلی  بتول   -4 زند  فر  595 ش  ش  عقیلی 
زند والغیر اینک  زند 6- سید محمد عقیلی ش ش 1091 فر عقیلی ش ش 32172 فر
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
یخ نشر نخستین  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34792/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   5 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  امین  خدایاری  مصطفی  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   6594/94 کالسه  به  دادخواست 
آبادی  امین  خدایاری  غالمحسین  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  86/9/7اقامتگاه  یخ  تار در   65 بشناسنامه 
 41 خوراسگانی  افغانی  خانم  عزت   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
امین  خدایاری  د  محمو  -3 زند  فر  7818 آبادی  امین  خدایاری  احمد   -2 همسر 
زند 5- مصطفی خدایاری امین  زند 4- اکبر خدایاری امین آبادی 2 فر آبادی 52 فر
زند 7-  فاطمه خدایاری امین  زند 6- علی خدایاری امین آبادی 2 فر آبادی  5 فر
زند 9- مرتضی خدایاری امین  زند 8- زهرا خدایاری امین آبادی 1 فر آبادی 2 فر
زند 11- ناصر خدایاری  زند 10- محسن خدایاری امین آبادی 812 فر آبادی 5 فر
زند 13- اسماعیل  زند 12- سعید خدایاری امین آبادی 471 فر امین آبادی 79 فر
زند والغیر  زند 14- رسول خدایاری امین آبادی 79 فر خدایاری امین آبادی 81 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید  یفات مقدماتی درخواست مزبور اینک با انجام تشر
یخ نشر نخستین  تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34782/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   2476 شماره  شناسنامه  دارای  بیگی  اصغر  علی  آقای 
ده و چنین  کالسه 6763/94 ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو

یخ  تار در   393 بشناسنامه  خرنجانی  بیگی  ابوالقاسم  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  93/10/29اقامتگاه 
والغیراینک  متوفی  زند  فر  2476 ش  ش  بیگی  اصغر علی   -1 به  است  منحصر 
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
یخ نشر نخستین  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34804/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

به کالسه  به شرح دادخواست  یعتی دارای شناسنامه شماره 194  آقای مظفر شر
ده و چنین توضیح  6815/94ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
94/1/10اقامتگاه  یخ  تار در   22012 یعتی بشناسنامه  فاطمه شر وان  داده که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند 3- سلطنت  یعتی ش ش 145 فر زند 2- بتول شر یعتی ش ش 194فر مظفر شر
زند  فر  2336 ش  ش  کلکوت  اال یعتی  شر سیما   -4 زند  فر  1476 ش  ش  یعتی  شر
یفات  انجام تشر با  زند والغیراینک  فر  1590 اال کلکوت ش ش  یعتی  5- کبری شر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
رئیس  الف  34803/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی حصروراثت رونوشت آ

وی دارای شناسنامه شماره 1273 به شرح دادخواست به کالسه  وز خسر آقای بهر
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  10از  6825/94ح 
یخ  وی سیچانی بشناسنامه 271 در تار وان حسینعلی خسر توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/8/27اقامتگاه 
وی  وز خسر زند 2- بهر وی سیچانی ش ش 496فر ن خسر منحصر است به 1- بیژ
زند 3- شمسی اشراقی سیچانی ش ش 431 همسر و الغیر اینک  ش ش 1273 فر
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
یخ نشر نخستین  هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
 : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 

34799/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم مهر السادات میرعظیمی دارای شناسنامه شماره 19721 به شرح دادخواست 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  10از  6832/94ح  کالسه  به 
یخ  وان آقا رحیم میر عظیمی بشناسنامه 10531 در تار چنین توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  90/7/21اقامتگاه 
مهر   -2 همسر    18607 ش  ش  اصفهانی  زائری  عصمت   -1 به  است  منحصر 
زند 3- شمس السادات میر عظیمی ش ش  السادات میر عظیمی ش ش 19721 فر
زند 5- فخر السادات میر  زند 4- بدر السادات میر عظیمی ش ش 430 فر 864 فر
زند 7- سید  زند 6- سید محمد میر عظیمی ش ش 1013 فر عظیمی ش ش 429 فر
زند 8- سید مجید میر عظیمی ش ش  حمید السادات میر عظیمی ش ش 179 فر
را در یک  یفات مقدماتی درخواست مزبور با انجام تشر اینک  زند والغیر  17007 فر
نوبت  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار
خواهد شد. شماره : 34795/م الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان

دادنامه
شماره  تنظیم:1394/12/03  یخ  تار  9409970354601759  : دادنامه  شماره 
 : کالسه  ونده  پر  941037 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980365301210 ونده:  پر
جزایی   120( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   120 شعبه   9309980365301210
زند  فر مویدزفره  مجتبی  آقای  شاکی:   ............ شماره  نهایی  تصمیم  سابق( 
 : متهم   165 پ  قاسمی  ش  ک  ابوالحسنی  خ  اصفهان  شهرستان  نشانی  به  احمد 
زند احمد به نشانی مجهول المکان اتهام : خیانت در امانت  آقای محسن دیانی فر
یر مبادرت به صدور  ونده به شرح ز رسی محتویات پر گردشکار: دادگاه پس از بر
رای می نماید.رای دادگاه اتهام آقای محسن دیانی دایر بر خیانت در امانت نسبت 
به دوازده فقره چک باتوجه به شکوائیه شاکی آقای مجتبی موید زفره و توجه به 
تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و گواهی گواهان و سایر 
ونده و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی  د در پر قرائن و شواهد موجو
ز  ده است محر ننمو ارائه  نیز  و الیحه دفاعیه ای  نیافته  در جلسه دادگاه حضور 
تحمل  به  یرات  تعز قانون   674 ماده  اجرای  در  را  نامبرده  دادگاه  علیهذا  است 
وز  یری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست ر یکسال حبس تعز
یخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد/ ک شماره : 34921/م الف  از تار

علی اصغر اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه کیفری دو اصفهان

اخطار اجرایی
پدر:  نام  تن  سیاه  کارگر  خانوادگی:  نام  کامل    : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
موسی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : علیرضا 
نام خانوادگی : رضائی با وکالت حسین محمدیان و پگاه پرهیزگار نام پدر: اکبر 
تجارت  بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خ  اصفهان   : اقامت  محل  نشانی 
یخ 94/9/25  )ارغوان ( طبقه 3 واحد 18  محکوم به به موجب رای شماره 1436تار
 . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  نهم   حوزه 
اصل  بابت  یال  ر میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم 
ینه نشر آگهی و مبلغ دویست هزار  یال بابت هز خواسته و پرداخت ششصد هزار ر
ینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از  یال بابت هز ر
92/7/25 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین نیم عشر حق اجرا در 
حق اجرای احکام شورای حل اختالف . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34881/  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر

م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : آقای حسن نام خانوادگی: فاتحی نام پدر: نعمت 
علی  آقای   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  اهلل 
رضا  نام خانوادگی : دهقانی  نام پدر: غالمحسین  نشانی محل اقامت : اصفهان 
رای  موجب  به  به  محکوم  بری   شیشه  سرای   15 شماره  کوچه  زاق  الر عبد  خ   –
یخ 94/5/27 حوزه نهم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره 753تار
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 1/500/000 
یال بابت وجه یک  فقره چک به شماره 548707 مورخ 82/12/20 عهده بانک  ر
در  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  180/000 مبلغ  و  زی  کشاور

یخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا  تار
 ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   .
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید.  مالی ندارد ، صر
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   9 شعبه  دفتر  الف  م   /34878  : شماره   

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: حمید جنید نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : کمال مالک  نشانی 
رگ – داالن اول -  گلشن  محکوم به به موجب  محل اقامت : اصفهان – بازار بز
94/10/10 حوزه ش 32  شورای حل اختالف شهرستان  یخ  رای شماره 1814تار
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
و  بابت اصل خواسته ) چک شماره 908499 مورخ 94/3/20(  یال  ر  32/000/000
یخ سر رسید  ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تار یال بابت هز مبلغ 720/000 ر
چک لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی . ماده 34 قانون اجرای احکام 
: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی  ر
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  د  خو
یحا اعالم نماید.   د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر دارایی خو

شماره : 34860/ م الف 
دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اهلل  عبد  پدر:  نام  شهابی  خانوادگی:  نام  محمد   : نام  علیه:  محکوم  مشخصات 
 : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   : شغل 
محل  نشانی  آزاد    : شغل  رحیم  پدر:  نام  زاده  جمشیدی   : خانوادگی  نام  محمد 
 33 پالک   فاضالب  و  آب  کوی  وغی  فر جمهوری  میدان   – اصفهان   : اقامت 
حوزه   94/9/23 یخ  1625تار شماره  رای  موجب  به  به  09134100470محکوم    -
محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای    7
و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون  پنجاه  مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه 
تعرفه  طبق  آگهی  نشر  ینه  هز و  دادرسی   ینه  هز یال  ر هزار  شصت  و  یکصد  مبلغ 
محکوم  حق  در  حکم  اجرای  زمان  تا   94/7/18 یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  و 
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  اجرا/   حق  عشر  نیم  پرداخت  و  له 
وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد 
از آن میسر باشد و در صورتی  معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو که 
یحا اعالم د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر  جامع دارایی خو

 نماید.  
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   7 شعبه  دفتر  الف  م   /34851  : شماره 

شهرستان اصفهان

حتما بخوانید!
کرمان، بزرگترین مهمان خانه ایران شنبـــــه  15 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 109 ســــــــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



حرف و نقل

- متــن ترانــه »خداحافظــی تلــخ« محســن چاوشــی در 
ســریال شــهرزاد منتشــر شــد.

کریمــی، تهیه کننــده برنامــه تحویــل ســال شــبکه یــک   -
از حضــور احتمالــی هنرمندانــی چــون پرویــز پرســتویی و 
گفــت: »یــِک یــک« بــا وجــود  مجیــد مجیــدی خبــر داد و 
ســایر برنامه هــای تحویــل ســال تلویزیــون، قــرار اســت در 

شــکلی متفــاوت بــا مشــارکت مــردم ســاخته شــود.
کــه ایــن روزهــا مقابــل دوربیــن ســریال  - بهنــام تشــکر 
بــا  گفــت:  نقــش می کنــد،  ایفــای  نــوروزی »دودکــش« 
ــه  ــاد، ب ــد افت ــش« خواه ــه در »دودک ک ــدی  ــات جدی اتفاق
نظــر می رســد مخاطبــان ایــن مجموعــه در روزهــای نــوروز 

ســورپرایز شــوند.
ــواد  ــی، ج ــول صادق ــت، محمدرس ــری صح کب ــل ا - جلی
در  را  احکامــی  خلیلــی،  حیــدری  رمضانعلــی  و  صبــاغ 

کردنــد. دریافــت  ســینمایی  ســازمان 
- جــواد انصافــی از اجــرای ســه روزه  نمایشــی روحوضــی 
بــا موضــوع نــوروز در روزهــای پایانــی اســفندماه خبــر داد.

ــم  ــوروزی نمایــش »شــاهزاده خان - فــروش بلیت هــای ن
کاظمــی آغــاز شــد. کارگردانــی مریــم  بدترکیــب« بــه 

کریم مســیحی و ابراهیــم حســینی  - قبــاد شــیوا، یوریــک 
بــه  بادبادک هــا«  شــکار  »فصــل  تئاتــر  عکــس  مســابقه 

کارگردانــی جــال تهرانــی را داوری می کننــد.
کــه بازیگــری را در  کارگردانــی  - محمدعلــی ســجادی، 
گلســتانی تجربــه  فیلــم ســینمایی »دو« ســاخته ســهیا 
کــه قبــل از خوانــدن فیلمنامــه پاســخ  کــرد، یــادآور شــد 

دادم. مثبــت 
- نمایــش »یــخ« بــه عنــوان فیلــم افتتاحیــه جشــنواره 
کنش هــای مثبتــی در پی  امســال پورتــو کشــور پرتغــال، وا
کــران  داشــت و ایــن فیلــم بــه زودی در ســینماهای اروپــا ا

می شــود.
از  دوره  دهمیــن  اخــاق  ســینمای  بخــش  جایــزه   -
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ۱۰۰ بــه هنگامــه قاضیانــی 
اهــدا  محمدیــان  هــادی  و  مهدویــان  محمدحســین 

. د می شــو
کــرد: هــدف شــبکه  کیــد  - رییــس ســازمان صــدا و ســیما تا
افــق ترویــج گفتمــان امــام خمینــی)ره(، انقــاب و رهبری 

است.
بین المللــی شــانکار  نقاشــی  کاشــانی مســابقه  برنــده   -
هنــد در ســال ۱۹۷۸ میــادی، بعــد از ۳۸ ســال، جایــزه 
کــودکان و نوجوانــان  کانــون پــرورش فکــری  خــود را در 

کــرد. آذربایجــان  غربــی دریافــت 
کلونــی، ابرســتاره ســینمای هالیــوود می گویــد:  ج  - جــر
ریاســت  جمهوری خــواه  کاندیــدای  ترامــپ  دونالــد 
جمهــوری آمریــکا، یــک فاشیســت بیگانه هــراس اســت.

سخن دل

»چارسو«، طنز جدید شبکه ۳ شد
تهیه کننــده مجموعــه »چارســو« از تــدارک چهــار دکــور بــرای 
کــه چهــار دوران مختلــف را بــه تصویــر  ایــن مجموعــه طنــز 
کشــد و قــرار اســت از شــبکه ســه ســیما پخــش شــود، خبــر  مــی 
امیــری، تهیه کننــده ســریال »چارســو« دربــاره  داد. روشــان 
ویژگــی هــای ایــن مجموعــه کــه اول ایــن هفتــه بــه کارگردانــی 
گفــت: »چارســو«، مجموعــه ای  کلیــد خــورد،  امانــی  امیــن 
قســمت هــر  در  و  اســت  کمــدی  فضایــی  بــا  قســمتی   ۱۳ 
چهــار دوران را نمایــش می دهــد و قــرار اســت از شــبکه ســه 
بــه نمایــش درآیــد. وی ادامــه داد: »عصــر حجــری، عصــر 
قجــری، عصــر نــودی و عصــر صــدوی« چهــار دوره ای هســتند 
ــه طــور مثــال مــا چشــم  گــذرد؛ ب کــه داســتان ها در آن هــا مــی 
و هــم چشــمی را در عصــر حجــر مــی بینیــم و بعــد در همــان 
کــه  قســمت در خانــواده ای دیگــر در عصــر قجــر مــی بینیــم 
ایــن چشــم و هــم چشــمی بــه چــه شــکلی بــروز یافتــه اســت. 
امیــر  رادش،  نصــراهلل  چــون  بازیگرانــی  مجموعــه،  ایــن  در 
غفارمنــش، شــهرزاد عبدالمجیــد، عبــاس محبــوب، بهــراد 
خــرازی، سوســن پــرور، علــی برقــی، وحیــد شــیخ زاده، عبــاس 
ــته  ــی و فرش ــد علیمردان ــمی، امی ــیاوش قاس ــیدی فر، س جمش

ــد. ــه ایفــای نقــش مــی پردازن آلوســی ب

 »چهارشنبه« ۲۵ اسفندماه 
کران می شود ا

کــرد:  ســروش محمــدزاده کارگــردان فیلــم »چهارشــنبه« بیــان 
ایــن فیلــم ســینمایی در آخریــن روزهــای اســفندماه ۹۴ در 
کــران مــی شــود. ســروش  گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« ا
گفت وگــو بــا  کارگــردان فیلــم »چهارشــنبه« در  محمــدزاده، 
کــران ایــن فیلــم  خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه قطعــی شــدن ا
ــنبه« از  ــت: »چهارش گف ــه«   ــر و تجرب ــینمایی »هن ــروه س گ در 
ــر و  ــروه »هن گ ــینماهای  ــاری در س ــال ج ــفندماه س روز ۲۵ اس
تجربــه« روی پــرده مــی رود و امیــدوارم از آن اســتقبال شــود. 
گــروه »هنــر و تجربــه«، در پنجشنبه شــب  ادامــه داد:  وی 
کــران خصوصــی ایــن فیلــم را بــرای  ۲۷ اســفندماه مراســم ا
اصحــاب رســانه و هنرمنــدان در ســینما فرهنــگ برگــزار مــی 
کنــد. ایــن مراســم ســاعت ۲۰:۳۰ برگــزار مــی شــود. ایــن فیلــم 
ســینمایی در ســی وچهارمین جشــنواره فیلــم فجــر، توانســت 
کنــد.  دریافــت  را  تجربــه«  و  »هنــر  بخــش  ویــژه  تندیــس 
»چهارشــنبه«، اثــری اجتماعــی اســت بــا نگاهــی متفــاوت 
بــه مقولــه اعــدام . در خاصــه قصــه آن آمــده اســت: شــاید 
ــه چهارشــنبه را  ک ــد  ــدام نمــی دانســتند اتفاقــی می افت هیچ ک

برایشــان روزى متفــاوت می کنــد. 
هســتی  ادبــی،  نســیم  درویــش،  آرمــان  حســینی،  شــهاب 
 مهدوی فــر، امیرحســین شــام بیاتــی، الهــام حــاج فتحعلــی
گیتــی قاســمی، رســول ادهمــی، نیمــا  فرخنــده فرمانــی زاده، 
 راد، پیــام اینالویــی محمدرســول صفــری، حمیدرضــا جانبــاز
کــوروش زاده، بهنــاز بستان دوســت، صمــد عدالــت زاده  امیــر 
مهــدی حــاج صفــار، آریــو ملت دوســت و .... بازیگــران ایــن 

فیلــم ســینمایی هســتند.

اخبار کوتاه 

تا ۲۵ اسفندماه

که ماند«   »بغضی 
سوگواره ای نمایشی در تاالر هنر

نویســندگی  بــه  مانــد«  کــه  »بغضــی  نمایشــی  ســوگواره 
ــه روی  ــر ب ــاالر هن ــا ۲۵ اســفندماه در ت محمدرضــا افســری ت
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  هنــر  تــاالر  مدیــر  مــی رود.  صحنــه 
کارگردانــی مشــترک محمــد ترابــی و  گفــت: ایــن نمایــش بــه 
جــواد ایزددوســت، روایتگــر داســتان جوانــی بــه نــام یحیــی 
کــه از فــدک بــرای حضــرت علــی)ع( خبــر تصاحــب  اســت 
کــه از پیامبــر)ص( بــه حضــرت زهــرا)س(  زمین هایــی را 
بــه ارث رســیده، آورده اســت و زمــان وارد شــدن بــه مدینــه 
بــا اتفاقاتــی روبــه رو می شــود. حمیدرضــا مکارمــی افــزود: 
مهــدی شــداد، حســن جویــره، مهــدی فرخانــی، ابوالفضــل 
شــریفی، جلیــل جالــی، حجــت دشــتگرد، محمــد ســرتاج 
علیرضــا پورقربــان، محمدرضــا حســنی و محمــد ترابــی بــه 
عنــوان بازیگــر در ایــن نمایــش بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. 
کــرد: از دیگــر عوامــل ایــن نمایــش می تــوان بــه  وی تصریــح 
کرونــدی، منشــی  امیدعلــی اصغــری، مدیــر صحنــه، رزیتــا 
صحنــه، هــادی رنجکــش، دســتیار صحنــه، محمــد ترابــی 
گریــم و ... اشــاره  طــراح لبــاس، مهــراب شــاپور زاده، طــراح 
کــرد. ایــن نمایــش از ۱۳ تــا ۲۵ اســفندماه از ســاعت ۱۹ در 

ــی رود. ــه م ــه روی صحن ــه ب ــدان الل ــع در می ــر واق ــاالر هن ت

 نقالی و شاهنامه خوانی 
در نوروزگاه اصفهان

برنامه هــای  اجــرای  بــا  اصفهــان  نــوروزگاه  نمایشــگاه 
برگــزار  نــوروز  آســتانه  در  هنــری  و  فرهنگــی  مختلــف 
ــا هــدف  ــوروزگاه ب می شــود. ویژه برنامــه فرهنگی هنــری ن
معرفــی انــواع هنرهــای بومــی و محلــی ایرانــی از ســوی 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ویــژه نــوروز  اداره 
ــع دســتی و اقــام فرهنگــی ــزار می شــود. معرفــی صنای  برگ

کی هــای  خورا و  غذاهــا  محلــی،  و  بومــی  بازی هــای 
ســنتی، آداب و رســوم زندگــی مــردم در ایــران قدیــم و ... 
از بخش هــای مختلــف ایــن برنامــه اســت. اجــرای دو 
برنامــه نقالــی و شــاهنامه خوانی، از جملــه برنامه هایــی 
کــه در ایــن نمایشــگاه اجــرا می شــود. نقالــی ایرانــی  اســت 
بازگویــی  شــکل  کهن تریــن  ایرانــی،  افســانه گویی  یــا 
کــه  اســت  کســی  نقــال،  و  اســت  ایــران  در  افســانه ها 
بیشــتر  نقل هایــش  مضمــون  و  می گویــد  حماســی  نقــل 
ــت.  ــن اس ــران زمی ــان ای ــاهان و پهلوان ــتان ش ــاره داس درب
کهــن  شــاهنامه خوانی نیــز، از جملــه هنرهــای نمایشــی 
کــه بــه نقــل و بازخوانــی اشــعار شــاهنامه  در ایــران اســت 
مــردم  عمــوم  حضــور  در  فردوســی  ابوالقاســم  حکیــم 
کهــن از دیربــاز در ایــران  اختصــاص دارد. ایــن دو هنــر 
همچــون  عمومــی  مجامــع  در  بیشــتر  و  داشــته  رواج 
گفتنــی  چایخانه هــا و قهــوه خانه هــا مرســوم بــوده اســت. 
اســت برنامــه نــوروزگاه اصفهــان از ۲۴ تــا ۲۸ اســفندماه در 
کاخ چهلســتون، میــدان نقــش جهــان و مــوزه هنرهــای 

تزیینــی ویــژه عمــوم شــهروندان برگــزار می شــود.

کرد کار  رادیو بهاران آغاز به 
رادیــو بهــاران بــه صــورت رســمی فعالیــت خــود را آغــاز 
کل  ــا حضــور سرلشــکر فیروزآبــادی )رییــس ســتاد  کــرد. ب
نیروهــای مســلح(، نســرین آبروانــی )معــاون صدا(ســردار 
ــاع  ــای دف ــار و نشــر ارزش ه ــظ آث ــاد حف ــس بنی ــر )ریی کارگ
کشــوری رادیــو  مقــدس( و جمعــی از مســئوالن لشــکری و 
بهــاران افتتــاح شــد. رادیــو بهــاران بــه منظــور پوشــش هــر 
گســترده میلیون هــا  چــه بهتــر اخبــار، اطاعــات و حضــور 
نفــر در اجتمــاع عظیــم کاروان هــای راهیان نــور راه اندازی 
شــد. در ایــن مراســم، سرلشــکر فیروزآبــادی ضمــن اشــاره 
بــه نقــش و جایــگاه رســانه ملــی و رادیــو از دکتــر ســرافراز، 
رییــس رســانه ملــی از راه انــدازی رادیــو بهــاران قدردانــی 
گفــت: رییــس محتــرم رســانه ملــی بــا دستورشــان  کــرد و 
بســیج صــدا و ســیما و معــاون صــدا بــا اقــدام مشــترک 
کار مبارکــی را انجــام  خــود در تاســیس ایــن رادیــو حقیقتــا  
ســخن  دل هــا  بهــار  از  واقــع  در  بهــاران  رادیــو  دادنــد. 
می گویــد. فعالیــت ایــن شــبکه تــا ۱۵ فروردیــن مــاه بــه 
مدیریــت علــی ســیفی ادامــه دارد و شــنوندگان می تواننــد 
از طریــق مــوج اف ام ردیــف ۹۵/۵ مگاهرتــز ایــن شــبکه 
کننــد. همچنیــن ایــن  رادیویــی را ۲۴ســاعته دریافــت 
کــس و اپلیکیشــن رادیــو  شــبکه از طریــق ســت تــاپ با

بهــاران روی تلفــن همــراه قابــل بهره بــرداری اســت.

وقتی نویسندگان هم
کتاب نمی خوانند

بــا وجــود  اســت  گــودرزی معتقــد   محمدرضــا 
نزدیــک بــه دوهــزار نویســنده، تیــراژ ۷۰۰ نســخه ای 
هــم  نویســندگان  خــود  می دهــد  نشــان  کتــاب 
ایــن  نمی خواننــد.  را  خودشــان  کتاب هــای 
کتــاب و ادبیــات در  نویســنده دربــاره وضعیــت نشــر 
گفــت: همــه معتقدنــد وضعیــت نشــر  ســال جــاری 
بهتــر نشــده اســت و البتــه ایــن بهتــر نشــدن اوضــاع، 
فقــط بــه مشــکل مجوزهــا مربــوط نمی شــود. ایــن 
افــت بــازار نشــر بــه چندیــن عامــل بســتگی دارد. 
او بــا بیــان اینکــه »حتــی نویســندگان هــم در ایــن 
ــرد: مــن در ایــن یکــی  ک ــر هســتند«، بیــان  رکــود موث
کار شــاخصی از مولفــان ندیــده ام. بــرای  دو ســال 
بهتــر شــدن اوضــاع راه حل هــای مختلفــی بررســی 
روش هــای  دولــت،  سیاســت های  اســت.  شــده 
وظایــف  و  ناشــران  سیاســت های  نویســندگان، 
خواننــدگان نســبت بــه ادبیــات داخلــی و خارجــی از 

هســتند.  راه حل هــا  و  عوامــل  ایــن 
گــودرزی خــود نویســندگان را یکــی از عوامــل مهــم 
ــاب  کت ــراژ  ــرد: تی ک ــار  ــت و اظه ــر دانس ــازار نش ــت ب اف
بــه ۷۰۰ نســخه رســیده اســت؛ همیــن ۷۰۰ نســخه 
هــم دو، ســه ســال زمــان می بــرد تــا فــروش بــرود. 
کنیــم در ایــران دوهــزار  گــر بــه طــور میانگیــن فــرض  ا
حتــی  شــد  خواهیــم  متوجــه  داریــم،  نویســنده 
را  خودشــان  کتاب هــای  هــم  نویســندگان  خــود 

ننــد. نمی خوا

اخبار کوتاه

گفــت: در حــال نوشــتن   داوود میرباقــری 
سرویس فرهنگی

سهیل عباسی

ســناریوی مجموعــه »ســلمان فارســی« 
کارگاه  بــا امــراهلل احمدجــو هســتم. داوود میرباقــری در 
»فیلمنامه نویســی« پنجمیــن دوره جشــنواره ملــی فیلــم 
کتابخانــه مرکــزی اظهــار  کوتــاه حســنات در اصفهــان در 
کــرد: دربــاره اینکــه مشــکل ســینمای ایــران فیلمنامــه 
ــه  ــداده ام؛ امــا ب ــر، بررســی خاصــی انجــام ن ــا خی اســت ی
کشــور، وجــود نداشــتن درک  نظــر مــن مشــکل ســینمای 
ســینمایی اســت. وی افــزود: آمــوزش در ســینما مبتنــی و 
و  روح  جوهــره  بــه  و  اســت  فکــری  مســایل  بــر  متکــی 
کارگــردان تلویزیــون بــا  شــناخت آدمــی بازمی گــردد. ایــن 
نیســت موعظــه  و  وعــظ  منبــر  ســینما  اینکــه   بیــان 
افــزود: بایــد درک و تصــور درســتی از ســینما و فیلمنامــه 
ع مــورد توجــه قــرار  وجــود داشــته باشــد و ایــن موضــو

که سینما بیشتر متکی بر رفتار و احساس است. گیرد 
شناخت انسان

میرباقــری ادامــه داد: بــرای خلــق یــک ســناریوی خــوب 
شــناخت انســان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــه یــک حــوزه مفهومــی صحبــت  ــرار باشــد راجــع ب ــر ق گ ا
کــه از تمــام  کــرد  کنیــم، ابتــدا بایــد یــک شــخصیت پیــدا 

صــورت  ایــن  در  باشــیم.  داشــته  شــناخت  آن  ابعــاد 
کــه بــه خــودی خــود قصــه تعریــف خواهــد شــد و  اســت 
ــه تولیــدات  کنــش ایجــاد خواهــد شــد. وی ب منــش و وا
کــه از  گفــت: نوشــته ای  کــرد و  و اثــرات سفارشــی اشــاره 
ســر تکلیــف نوشــته شــود، مناســب و تاثیرگــذار نخواهــد 
میــان  رابطــه ای  بایــد  اثــر،  یــک  خلــق  بــرای  بــود. 
آفریننــده اثــر بــا اثــر ایجــاد شــود. در صورتــی اثــر تاثیرگــذار 
کــه بــا عشــق تولیــد شــود. بــرای خلــق چنیــن  خواهــد بــود 
کارگــردان  ــی باشــد.  ــد نوشــتن برایمــان حیات ــاری، بای آث
فیلمســازان  کــرد:  اضافــه  )ع(«  علــی  »امــام  مجموعــه 
شــناخت  خــود  داســتان  محــوری  شــخصیت  از  بایــد 
همه جانبــه  و  دقیــق  شــناخت  باشــند.  داشــته  دقیــق 
خلــق  باعــث  می توانــد  داســتان،  محــوری  شــخصیت 

یــک ســناریوی خــوب شــود.
سلمان فارسی

ســناریوی  نوشــتن  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــتم  ــو هس ــراهلل احمدج ــا ام ــی« ب ــلمان فارس مجموعه»س
ــرده ام  ک ــا ســلمان فارســی زندگــی  گفــت: مــن ۲۰ ســال ب
و  پژوهش هــا  فارســی  ســلمان  شــخصیت  دربــاره  و 
ــعی  ــام داده ام و س ــیاری انج ــات بس ــات و تحقیق مطالع

او  بــا  ســال   ۲۰ او  شــخصیت  فهمیــدن  بــرای  کــردم 
کارگــردان ســینما، الزمــه ســاختن  همســفر شــوم. ایــن 
یــک اثــر هنــری را داشــتن نگاهــی ویــژه دانســت و اضافــه 
گفته شــده و حــرف تــازه ای وجــود نــدارد.  کــرد: حرف هــا 
ــه  ــد ب ــدگاه جدی در حــال حاضــر نشــان دادن منظــر و دی
را متمایــز و متفــاوت و دیدنــی می کنــد و  اثــر  بیننــده، 
تاثیرگــذاری بیشــتری خواهــد داشــت. میرباقــری تصریح 

کــه بــا مناســبات، شــرایط و درگیری هــای  کــرد: اثــری 
انســان امــروز ســاخته شــود، اثرگــذار و مانــدگار خواهــد 
ترکیبــات  دنبــال  بــه  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی  بــود. 
کارهــای  برخــی  در  کــرد:  اظهــار  باشــیم،  اثــر  در  تــازه 
مــن، به ویــژه در نمایشــنامه ها، مثل هــا و ترکیباتــی بــا 
کــرده اســت. واژه هــای جدیــد ساخته شــده و عمــق پیــدا 

فیلمنامه، ادبیات نیست
کارگــردان مجموعــه »مختارنامــه« بــا بیــان اینکــه بــه 
کاس نمی تــوان شــاهکار  و  کتــاب  بــه  اتــکای  صــرف 
گفــت:  جــوان  فیلمســازان  بــه  خطــاب  کــرد،  تولیــد 
درگیــر  را  شــما  فضایــی  یــا  شــخصیتی  موضوعــی،  گــر  ا
کافــی از آن نداریــد، وقــت خــود را  نمی کنــد و شــناخت 

تلــف نکنیــد.  بــرای آن 
میرباقــری بــا بیــان اینکــه فیلمنامــه، ادبیــات نیســت 
کــه  نکنیــد  مطلبــی  نوشــتن  صــرف  را  وقتتــان  افــزود: 
ــا و  ــود را در فض ــه خ ــای اولی کاره ــد.  ــر برس ــه نظ ــی ب ادب
ــد؛  ــه داری ــراف و احاط ــر آن اش ــه ب ک ــازید  ــی بس جغرافیای
گاهــی داریــد  کــه شــما از ابــزار مورداســتفاده خودآ زمانــی 
تاثیرگــذار  و  ماندنــی  تولیــد می شــود،  کــه  اثــری  قطعــا 

خواهــد بــود.

ح شد: در حاشیه جشنواره حسنات مطر

میرباقریواحمدجو،سناریویسلمانفارسیرامینویسند

نمایــش  راه انــدازی ســامانه  از  هــر چنــد  پــوران درخشــنده 
کــرد، امــا در عیــن حــال  درخواســتی فیلم هــا ابــراز خرســندی 
کــه ایــن پــروژه خیلــی دیــر در ایــران اجرایــی  کــرد  ابــزار تاســف 
 VOD گفــت: خوشــبختانه پــروژه کارگــردان  می شــود. ایــن 

راه انــدازی شــد؛ امــا متاســفانه خیلــی دیــر ایــن 
اتفــاق افتــاد و بایــد خیلــی وقــت پیش تــر ایــن 
کشــور مــا راه انــدازی می شــد. ایــن  پــروژه در 
پــروژه، نوعــی احقــاق حــق هنرمنــدان اســت؛ 
امــا حــاال مــا خیلــی دیــر داریــم بــه حقوقمــان 

می رســیم. 
از  شــده  تعییــن  مبّلــغ  ادامــه  در  درخشــنده 

ســوی ایــن ســامانه را بــرای نمایــش فیلم هــا بســیار پاییــن 
را  قیمت گــذاری  بایــد  اتحادیــه  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
کــه در حــال  کنــد. قیمتــی  انجــام بدهــد و نظــر نهایــی را ارایــه 
گرفته انــد،  نظــر  در  فیلم هــا  آنایــن  نمایــش  بــرای  حاضــر 
کــه  بســیار بســیار پاییــن اســت. او در پاســخ بــه ایــن پرســش 

 آیــا بــرای قیمت گــذاری بــا فیلمســازان مشــورت نشــده اســت
بــا  کردیــم  اعــام  هــم  مــا  و  کردنــد  مشــورت  داد:  توضیــح 
کــه  ــی تهیه کننــدگان موافقیــم؛ امــا قیمتــی  نظــر شــورای عال
گرفته انــد بــه هیــچ وجــه مناســب و منطقــی  حــاال در نظــر 
بــازار  گویــا معیــار را قیمــت رایــج در  نیســت. 
کــه ایــن قیمت هــا نوعــی  دانســته اند؛ در حالــی 
بایــد  و  اســت  آثــار  مالــکان  حقــوق  از  دزدی 
کارگــردان  کــرد.  بــا ایــن نــوع دزدی برخــورد 
فیلم هــای »هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد« 
و »بچه هــای ابــدی« دربــاره پیوســتن ایــران 
از  یکــی  کــه  جهانــی  کپی رایــت  قانــون  بــه 
گفــت: ایــن موضــوع  الزامــات راه انــدازی پــروژه VOD اســت، 
کــه ســینما  حتمــا بایــد محقــق بشــود. خواســته مــا ایــن اســت 
ــرای ایــن منظــور  بــه عنــوان یــک صنعــت شــناخته شــود و ب
بایــد بــه کپی رایــت جهانــی بپیوندیــم تــا در پــی آن، ســینما به 

ــود. ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــت ب ــک صنع ــوان ی عن

پوران درخشنده: خیلی دیر داریم به حقوقمان می رسیم
آزاد فیلــم در اختتامیــه  کارگاه  کیمیایــی، مدیــر  مســعود 
جوانــان  از  فیلمســازی  آزاد  کارگاه  جشــنواره  هفتمیــن 
کمــدی مبتــذل نرونــد و  کــه ســراغ موضوعــات  خواســت 
کارگاه  ــر  ــه جــای آن، فیلم هــای اجتماعــی بســازند. مدی ب

و  آرزو  کــه  چیــزی  تنهــا  گفــت:  فیلــم  آزاد 
کــه چیــزی از آن  آینــده مــن اســت، آینــده ای 
ــا  ــم ب کارگاه آزاد فیل ــه  ک ــت  ــن اس ــده، ای نمان
هنرجویــان خوبــش، فیلم خــوب و اجتماعی 
بســازد. ایــن فیلمســاز خطــاب بــه حاضــران 
گفــت: فیلــم اجتماعــی بســازید. فیلم کمدی 
نســازید. بــرای خندیــدن وقــت بســیار اســت. 

کــه  تــا جایــی  آزاد فیلــم  کارگاه  کــه هســت،  کمکــی  هــر 
کارگــردان »قیصــر« و  ــه شــما می کنــد.  دســتش می رســد، ب
»گوزن هــا« در ادامــه بــا اشــاره بــه حرف هــای قبلــی خــود 
فیلــم  گفتــم  می کنــم؛  تصحیــح  را  خــودم  گفتــه  گفــت: 
کمــدی نســازید؛ امــا وقتــی فیلــم داریــوش مهرجویــی را 

یــادم آمــد، فهمیــدم می شــود فیلــم کمــدی خــوب ســاخت؛ 
کمــدی مبتــذل نســازید. پــس از  کمــدی بســازید؛ امــا  پــس 
ــت  ــس از دریاف ــی پ ــروز افخم ــی، به کیمیای ــای  صحبت ه
کــه تــا بــه  گفــت: ایــن بهتریــن هدیــه ای اســت  لــوح خــود 
گرفتــه ام و وقتــی در دوران نوجوانــی  حــال 
کیمیایــی را می دیــدم، بــه خــواب  فیلم هــای 
کیمیایــی  کــه روزی مســعود  هــم نمی دیــدم 
بــه  همین طــور  بگیــرد.  بزرگداشــت  برایــم 
کــه بــا نعمــت حقیقــی  خــواب هــم نمی دیــدم 
کنــد؛  کنــم و او برایــم فیلمبــرداری  همــکاری 
کنیــم، برایمــان اتفــاق  کــه آرزو  امــا هــر چیــز را 
می افتــد. در ادامــه مراســم تجلیــل از فریمــاه فرجامــی و 
کــه فریمــاه فرجامــی بــه دلیــل  بهــروز افخمــی، اعــام شــد 
ــودن وضــع جســمی نتوانســت در ایــن مراســم  نامســاعد ب
کنــد؛ در ادامــه لــوح تقدیــر بــه بهــروز افخمــی  حضــور پیــدا 

اهــدا و از وی تجلیــل شــد.

کمدی مبتذل نسازید کیمیایی: فیلم  مسعود 

برنامه سینماهای اصفهان

ســال ۹۴ جــزو ســال های پرفــراز و نشــیب موســیقی بــود و اتفاق هــای تلــخ و 
بــرای  از روزهــای روشــن  از آن هــا،  زیــادی در آن رقــم خــورد؛ بعضــی  شــیرین 
کام اهــل ســاز و آواز را تلــخ می کردنــد.  موســیقی خبــر می دادنــد و بعضــی دیگــر، 

گــزارش، نگاهــی اســت بــه بعضــی شــایعات ســال ۹۴ دربــاره موســیقی. ایــن 
کمای یک روزه   

بهنــام صفــوی - خواننــده ی موســیقی پــاپ - تقریبــا از دو ســال پیــش، بیمــار 
بــدی  ایــن خواننــده خبــر  امســال، هــواداران  آذرمــاه  از روزهــای  یکــی  اســت. 
ــت.  کماس ــی در  ــل داروی ــل تداخ ــد به دلی ــن هنرمن ــه ای ــر اینک ــی ب ــنیدند مبن را ش
گرفــت؛ ولــی عصــر همــان روز  ایــن خبــر روی خروجــی چنــد خبرگــزاری هــم قــرار 
کمــا بــود، از بیمارســتان مرخــص شــد و بــه  کــه صبــح در  خبــر رســید خواننــده ای 
ــه  کمــا رفتــن او را ب ــه  ــر ب ــام صفــوی خب ــان بهن ــا اینکــه اطرافی ــه اش رفــت! ب خان
ســرعت و بــا آب وتــاب در رســانه ها منتشــر کردنــد، امــا بعــد از آن توضیحــی ندادنــد 

کــه صبــح یــک روز از ســطح هوشــیاری برخــوردار نیســت، عصــر  کــه چــرا شــخصی 
همــان روز از بیمارســتان مرخــص می شــود؟

کنسرت   اسلحه کشی در 
کنســرت هایش در شهرســتان ها  ــور  حافــظ ناظــری در ســال ۹۴ درگیــر برگــزاری ت
کرمانشــاه  کنســرتی در  که یکی از اجراهایش، حاشــیه دار شــد؛ پس از برگزاری  بود 
ــه« در  گفت ــرت »نا کنس ــتند: »در  ــتان نوش ــن اس ــی ای ــایت های محل ــدادی از س تع
کنســرت روی  ســالن امــام خمینــی)ره( یکــی از افــراد وابســته بــه تیــم اجرایــی 
کشــیده اســت و پس از اینکه نیروهای حراســت  نیروهای حراســت ســالن اســلحه 
اقــدام بــه دســتگیری او کردنــد، عــده ای او را از ســالن فــراری دادنــد.« ایــن خبــر بــه 
ــا اینکــه دادســتان عمومــی و انقــاب اســتان  ســرعت دهــان بــه دهــان پیچیــد ت
کــذب دانســت و  کنســرت حافــظ و شــهرام ناظــری را  کرمانشــاه، اسلحه کشــی در 
اعــام کــرد: چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد و ایــن کنســرت در زمــان مقــرر و بــدون 

کمــال صحــت، ســامت و آرامــش برگــزار شــد. هیــچ مشــکلی در 
که پای شان به تهران نرسید کولی هایی    

گــروه »جیپســی  کل وقــت دفتــر موســیقی از حضــور  اردیبهشــت ماه امســال، مدیــر 
گــروه در  کولی هــا( در تهــران خبــر داد و موضــوع حضــور ایــن  کینگــز« )پادشــاه 
ایــران در رســانه های بســیاری چرخیــد. بــا اینکــه ایــن خبــر از همــان اول هــم 
گــروه  شــایعه به نظــر می رســید، امــا مدیــر وقــت دفتــر موســیقی بــر حضــور ایــن 
کیــد داشــت. حتــی شــخصی هــم به عنــوان مدیــر اجرایــی، مشــغول  در تهــران تا
کنســرت بــود؛ امــا پــس از مدت هــا مانــور  پرداختــن بــه امــور مربــوط بــه برگــزاری 
کــن  کــه اداره  اما کردنــد  کنســرت اعــام  خبــری روی ایــن موضــوع، اعضــای ایــن 
ــن  ــس از ای ــم پ ــی ه ــر اجرای ــخص مدی ــت و ش ــده اس ــرا ش ــن اج ــزاری ای ــع برگ مان
گویــا  کــه  کــرد. در نهایــت، اعــام شــد  موضــوع، تلفــن شــخصی اش را خامــوش 
گــروه موســیقی اصــا روح شــان هــم از جریــان حضــور در ایــران خبــر   اعضــای ایــن 

نداشته است.

فیلــم ســینمایی »تــا آمــدن احمــد«، دومیــن 
ســاخته صــادق صادق دقیقــی اســت. ایــن 
داســتان  یــک  از  آزاد  برداشــتی  کــه  فیلــم 
ســال های  و  روزهــا  دربــاره  اســت  واقعــی 
دفــاع مقــدس مــردم اســتان بوشــهر و جزیــره 

خــارک اســت. 
کمتــر  کــه  داســتانی  بــا  احمــد«  آمــدن  »تــا 
فیلمســازی بــه آن پرداختــه اســت در ســال 
خ می دهــد و روایتگــر یــک خانــواده شــهید در جزیــره خــارک اســت.  6۴ ر
ــوزه  ــز در ح ــک« نی کوچ ــرد  ــام »بزرگ م ــه ن ــردان ب کارگ ــن  ــی ای ــم قبل فیل
صادق دقیقــی  صــادق  گفتــه   بــه  بــود.  شــده  ســاخته  مقــدس  دفــاع 
کلیــدی  کارگــردان فیلــم »تــا آمــدن احمــد«، جلوه هــای بصــری، نقشــی 
کــه بیننــده حتــی یــک لحظــه بــه  در ایــن فیلــم دارد و بــا ایــن هــدف 
ــی  ــژه میدان ــای وی ــم از جلوه ه ــن فیل ــه در ای ک ــد  ــور نمی کن ــش خط ذهن

اســتفاده نشــده اســت. 
فیلــم  ایــن  داســتان  اینکــه  دلیــل  بــه  احمــدن«  آمــدن  »تــا  فیلــم 
ــول  ــی در ط ــی و عراق ــربازان ایران ــان س ــوت می ــرادری و اخ ــت از ب حکای
بــه نمایــش ایــران   جنــگ دارد، در مرکــز فرهنگــی ســفارت عــراق در 

 درآمد.
 بازیگــران: افســر اســدی، پرهــام دلــدار، مهــدی فقیــه، بهــرام ابراهیمــی
کانلــی، محمــد جــواد ســام پــور، ســینوهه  جــواد پــوالدی، ونــوس حســن 

دانشــمند، حســین قفلــی، حســن علیرضایی.

از شایعه تا واقعیت

کرد کام موسیقی را تلخ  که سال 94  شایعه هایی 
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در قاب تصویر

5فرهنگ و هنر شنبـــــه  15 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 109وقتی نویسندگان هم کتاب نمی خوانند ســــــــــال دوم       ݡسݒ

معرفی فیلم

تا آمدن احمد



 وضعیت مبهم عنایتی 
برای حضور در دیدار برابر سپاهان

 

ــتقالل  ــل اس ــش مقاب ــنبه تیم ــازی پنجش ــی در ب ــا عنایت رض
او  پــای  مــچ  شــد.  مصــدوم  پــا  مــچ  ناحیــه  از  خوزســتان 
وضعیتــش  دربــاره  عنایتــی  حتــی  و  کــرده  شــدیدی  ورم 
صحبــت  هــم  اســتقالل  پزشــک  نــوروزی  امیــن  دکتــر  بــا 
کــرده اســت. قــرار اســت عنایتــی امــروز از مــچ پــای خــود 
درمــان  دوره  آغــاز  بــرای  شــرایطش  تــا  بگیــرد  عکــس 
مشــخص شــود. ایــن بازیکــن بــرای همراهــی تیمــش در 
گرفتــن  از  بعــد  مبهمــی دارد.  شــرایط  ســپاهان  بــا  بــازی 
او مشــخص خواهــد  میــزان دقیــق مصدومیــت  عکــس، 
ســپاهان  و  مشــهد  ســیاه جامگان  تیم هــای  دیــدار  شــد. 
مســابقات  بیست وســوم  هفتــه  چارچــوب  در  اصفهــان 
کشــور روز پنجشــنبه 20  فوتبــال لیــگ برتــر باشــگاه های 
 اســفندماه در ورزشــگاه ثامــن مشــهد برگــزار خواهــد شــد.

 کاظمی  همین چند روز پیش
پیشنهاد یک تیم بزرگ را رد کرد

کــه فرهــاد  مربــی تیــم فوتبــال ســیاه جامگان مدعــی شــد 
کاظمــی چنــد روز پیــش پیشــنهاد یــک تیــم بــزرگ لیــگ 
گفت وگــو  در  شــاهردوی  رضــا  اســت.  کــرده  رد  را  برتــری 
دربــاره  ابتــدا  تســنیم،  خبرگــزاری  ورزشــی  خبرنــگار  بــا 
گفــت:  کاظمــی  از بازیکنــان در رختکــن  خداحافظــی فرهــاد 
خ  کــه ایــن اتفــاق ر مــن همــراه تیــم نبــودم؛ ولــی شــنیده ام 
داده اســت. در ســیاه جامگان مشــکالت مالــی زیــادی وجــود 

کــه پولــی نمی گیــرد. کادر فنــی هــم  دارد و 
ســرمربی  دوش  بــر  تمامــی  مشــکالت  باشــگاه،  ایــن  در   
کاظمــی  بــه فکــر لبــاس و جــذب بازیکــن اســت؛ او  اســت. 
بــه فکــر پــول بازیکنــان اســت؛ او بــه فکــر نحــوه ســفر تیــم 
در بازی هــای بیــرون از خانــه اســت و همیــن مســایل باعــث 
کــه فشــار زیــادی بــه ایــن مربــی وارد شــود. وی  می شــود 
کــه چنیــن  کاظمــی  تمــام شــده  ادامــه داد: حتمــا طاقــت 
گــر شــرایط همین طــور ادامــه  گرفتــه اســت و ا تصمیمــی  را 
ــئوالن  ــه مس ــر اینک ــردد؛ مگ ــا او برنمی گ ــد، قطع ــته باش داش
ــه  ک ــر دهنــد. چطــور امــکان دارد  باشــگاه، وضعیــت را تغیی
کــه مشــکل  تمامــی  کارهــا بــر دوش او باشــد؟ بازیکنــان هــم 
کرده انــد و فقــط بــه  مالــی دارنــد؛ تــا اینجــا خیلــی تحمــل 
کاظمــی  صدای شــان درنیامــده اســت.مربی  خاطــر فرهــاد 
کــرد: مــن از ســال 74  تیــم فوتبــال ســیاه جامگان عنــوان 
ــا ســیاه جامگان  کــه ب کاظمــی  رفاقــت دارم و ایــن رقمــی   ــا  ب
کــه می بایســت دریافــت می کــردم،  قــرارداد بســتم رقمــی  
کاظمــی  خواســت بــه مشــهد  کــه  نبــوده اســت. روز اولــی 
کــه باشــگاه پــول نــدارد؛ مــن هــم بــه خاطــر  کــرد  کیــد  بــرود تا
رفاقــت بــا او رفتــم و هنــوز هــم پــای رفاقتــم ایســتاده ام. 
هــم  االن  و  نمی شــناختیم  را  باشــگاه  عامــل  مدیــر  مــا 
نمی شناســیم؛ ولــی چــرا در ایــن شــش مــاه یــک بــار نگفتنــد 
ــی نگرفتــه  کاظمــی  هــم هیــچ پول کــه دســتتان درد نکنــد؟ 
بازیکنــان پــول  فکــر  بــه  فقــط  کــه  اینجاســت  جالــب   و 

کاظمــی بــه  کــرد: طبــق هماهنگــی بــا  کیــد   اســت. وی تا
و  دهــم  انجــام  را  شــخصی ام  کارهــای  تــا  آمــدم  تهــران 
گــر شــرایط مهیــا بــود و خــودش هــم مانــد، در بــازی بــا  ا
کاظمــی  کــه  پرســپولیس برمی گــردم. فقــط ایــن را بگویــم 
کارهــا را انجــام می دهــد. ســرمربی  خــودش در تیــم همــه 
کارهــای فنــی دنبــال چیــز دیگــری  ــر از  ــد غی کــه نبای
رفتــاری  چنیــن  هــم  خارجــی  مربــی  بــا  آیــا  باشــد. 
کاظمــی چنــد روز  کــه  می شــود؟ ایــن را هــم بگویــم 
پیــش پیشــنهاد یــک تیــم بــزرگ و قــدر را در لیــگ 

کــرد. کــه دنبــال تغییــر مربــی بــود، رد  برتــر 

هافبکی که نبودنش در ترکیب 
استقالل به چشم می آید

هافبــك اســتقاللی ها بــرای بــازی بــا راه آهــن غایــب 
محرومیــت  دلیــل  بــه  ابراهیمــی  امیــد  اســت. 
ــی  ــی پوشــان تهران ــرای آب ــدار ب نتوانســت در ایــن دی
ــا چنــد ســاعت قبــل تصــور  ــرود. البتــه ت ــه میــدان ب ب
کــه روزبــه چشــمی هــم مثــل امیــد ابراهیمــی  مــی شــد 
ــاعت  ــه دو س ک ــی  ــر خوب ــا خب ــود. ام ــد ب ــب خواه غای
هــواداران  بــه  راه آهــن  بــا  شــروع مســابقه  از  پیــش 
کــه چشــمی مــی توانــد  اســتقالل اعــالم شــد ایــن بــود 

در ایــن بــازی بــه میــدان بــرود.
ــا ایــن وجــود غیبــت  ــه میــدان رفــت امــا ب  چشــمی ب
امیــد ابراهیمــی بــه چشــم آمــد. اســتقالل در حــال 
کار  برگــزاری بــازی بــا راه آهــن اســت و تــا اینجــای 
کامــال غیبــت  کار نکــرده. امــا در خــط میانــی  هــم بــد 
ابراهیمــی  گــر  ا بــه چشــم می آیــد. شــاید  ابراهیمــی 
از  را  خــودش  برتــری  اســقالل  بــود،  زمیــن  داخــل 
کــرد. همــان دقایــق ابتدایــی بــه راه آهــن دیکتــه مــی 

سیری در دنیای ورزش 

درجلسه آسیب شناسی والیبال اصفهان:
کار سازندگی و والیبال پایه    

نیاز به توجه بیشتری دارد
و  کارشناســان  هم اندیشــی  جلســه  در    

منظــور کیمیای وطن بــه  کــه  والیبــال،  مربیــان 
بــود شــده  تشــکیل  اصفهــان  والیبــال  در   آسیب شناســی 
کامی هــای تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان در  علــل نا
کشــور، نقــد و بررســی شــد. در  رقابت هــای لیــگ دســته یــک 
ایــن جلســه کــه بــه پیشــنهاد هیئــت والیبــال اســتان و همت 
بدنــی  تربیــت  قاســمی،  قائم مقــام  علــی  ســپاه  ســرهنگ 
لشــکرصاحب الزمــان )عــج  (، مدیــر عامــل باشــگاه مقاومــت 
و عضــو هیئــت مدیــره باشــگاه ورزشــی رعــد پدافنــد هوایــی 
اصفهــان در ســالن افتخــارات ســرای ورزشــکاران اصفهــان 
ــراد ســخنان ســرهنگ قاســمی  ــود، پــس از ای ــزار شــده ب برگ
غالمحســین هژبرپــور، دبیــر هیئــت والیبــال اســتان و ارایــه 
گــزارش  عملکــرد تیــم والیبــال رعــد پدافنــد در رقابت هــای 
کشــور توســط علــی بهرامی نیــا، ســرمربی  لیــگ دســته یــک 
تیــم پدافنــد، محمدصــادق پشــنگ از جملــه مربیــان خــوب 
کشــور  بیــن المللــی والیبــال و مــدرس فدراســیون والیبــال 
دربــاره  جلســه،  ایــن  تشــکیل  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن 
عوامــل تاثیرگــذار برمدیریــت باشــگاه های ورزشــی، مســئله 
نــکات  بــه  گفــت و  تــداوم تیــم داری ســخن  بدنســازی و 
فنــی، ضعــف و قــوت بازیکنــان جــوان تیــم رعــد پدافنــد 
اشــاره کــرد و افــزود: پدافنــد نســبت بــه هزینــه ناچیــز، نتیجه 
گرفتــه اســت؛ مضــاف بــه اینکــه بازیکنــان اصفهانــی  خوبــی 
همــه  ایــن  وجــود  بــا  کــه  هســتند  شــخصیت  بــا  انصافــا 
کاری بــزرگ و ایــده آل زده انــد؛  مشــکالت مالــی، دســت بــه 
کــه در شــرایط  حــق ایــن تیــم فراتــر ازجایــگاه پنجمی بــود 
کارشــناس  نامســاعد حاصــل شــده اســت. اصـــغر قلنــدری 
والیبــال و مدیــر روابــط عمومــی  هیئــت والیبــال اســتان نیز با 
کار  اشــاره بــه عــدم اســتفاده هیئــت از مربیــان بین المللــی در 
گفــت: اصفهــان  ســازندگی، به ویــژه در بخــش والیبــال پایــه 
بــا دانــش بین المللــی زیــادی در  کاردان و  دارای مربیــان 
کمتــر  کــه متاســفانه در ســال های اخیــر  رشــته والیبــال اســت 
گمــارده شــوند؛ بــه خصــوص پــس از  کار  دیــده شــده بــه 
کــه از  منحــل شــدن تیــم والیبــال مــردان ذوب آهــن. وی 
منتقــدان والیبــال در اصفهــان بــه شــمارمی آید بــا شــناخت از 
را  بازیکنــان  روحی روانــی  مســایل  دیــار،  ایــن  والیبــال 
کــرد و افــزود: متاســفانه در فراینــد تشــکیل تیــم   خاطرنشــان 
ــاظ   ــناس لح ــی، پزشــک روان ش کادر فن ــاب  ــد و انتخ پدافن
کنــار هــر  کــه حضــور روان شــناس در  ــی  نشــده اســت؛ درحال
از  پــس  قلنــدری،  اســت.  فراوانــی  اهمیــت  تیمــی  حایــز 
برشــمردن نقــاط ضعــف تیــم رعــد پدافنــد، اســتفاده از وجــود 
پیشکســوتان والیبــال، بــه عنــوان مدیــر فنــی تیــم و حضــور 
کنــار ســرمربی تیــم را مثمــر ثمــر  کاربلــد در  مربیــان باتجربــه و 
تیمــی کتیــک  تا بازیکنــان،  تکنیــک  دربــاره  و   خوانــد 
کافــی از تیم هــای  نداشــتن بازیکــن پســت، عــدم شــناخت 
کــه لحظــه بــه لحظــه نقــاط  حریــف و آنالیــزور بادانشــی 
ضعــف و قــوت تیــم حریــف را در اختیــار ســرمربی قــرار دهــد 
گرفــت. وی از  کــه مــورد تاییــد حاضــران قــرار  گفــت  ســخن 
ــگاه و  ــل باش ــر عام ــتان و مدی ــال اس ــت والیب ــئوالن هیئ مس
کادر فنــی تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان خواســت در 
صــورت تــداوم بخشــیدن بــه تیــم داری در والیبــال، عــالوه 
بــرای ایجــاد انگیــزه و افزایــش  بــر مســایل روحی روانــی، 
روحیــه بازیکنــان برنامه ریــزی اصولــی در نظرداشــته باشــند 
گر، تدابیری بیندیشــند و امکاناتی  و در جهــت جــذب تماشــا
ــا حضــور در ســالن  کــه خانواده هــا بتواننــد ب ــد  را فراهــم آورن
ــزاری مســابقات، مشــوق  بازیکنــان باشــند؛ چــرا  محــل برگ
وهیجانــی  شــور  تماشــاچی،  حضــور  بــدون  مســابقه،  کــه 
نــدارد. علــی زمانــی اســتاد دانشــگاه و یکــی از مربیــان خــوب 
مهــم  ایــن جلســه  تشــکیل  از  ابرازخوشــحالی  بــا  والیبــال 
کارشناســانه آقــای  اظهــار داشــت: مــن همــه صحبت هــای 
را  اســتراتژیک  نداشــتن  و  می کنــم  تاییــد  را  قلنــدری 
ازمهم تریــن مشــکالت والیبــال اســتان و بــه تبــع آن، تیــم 
تبریــک  اینکــه  ضمــن  می دانــم؛  پدافنــد  رعــد  والیبــال 
کــه بــا  کادر فنــی و بازیکنــان پدافنــد  می گویــم بــه مدیــران و 
وجــود مشــکالت مالــی و حمایــت ضعیــف، بهتریــن عملکــرد 
کشــور داشــتند و بــه واقــع  را در مســابقات لیــگ دســته یــک 
بایــد بگویــم حــق آن هــا قهرمانــی بــوده اســت. وی نداشــتن 
کنــار علــی بهرامی نیــا، ســرمربی  کمک مربیــان قوی تــر در 
کاوه آهنگــران  تیــم پدافنــد را  ایــرادی مهــم خوانــد. فرهــاد 
چهــره شــاخص والیبــال اصفهــان و بازیکــن اســبق تیم هــای 
ملــی، ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت دهــه فاطمیــه 
ــی و  ــی، دریای ــای زمین ــرا مرزه ــه چ ک ــدم  ــاال فهمی ــت: ح گف
هوایــی کشــورمان از امنیــت زیــادی برخــوردار هســتند؛ چون 
ســرهنگ  نظیــر  ایثارگــری  و  رشــید  مــردان  ایــران،  کــه 
ــه  ک کهــن دارد  ــوم  ــرز و ب قاســمی ها را در پاســداری از ایــن م
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ والیبــال اصفهــان بیــش از 40 
علــل  بررســی  و  رایزنــی  بــرای  را  والیبــال  کارشــناس 
گــرد هــم  کــه بــه والیبــال اصفهــان وارد شــده،  آســیب هایی 
آورده اســت وخــود را ســیبل قــرار داده تــا بــه اشــکاالت و نقاط 

ضعف کار باشگاه پدافند واقف گردد. 
بــه بضاعــت مالــی و  بــا توجــه  را  تیــم  ایــن  وی عملکــرد 
کــرد و  اختیــار داشــت، خــوب توصیــف  کــه در  امکاناتــی 
کــه بــه والیبــال اصفهــان  افــزود: بــا ایــن بی مهری هایــی 
می شــود، کســب مقــام پنجــم پدافنــد را قهرمانــی می دانــم و 
خداقــوت می گویــم بــه قهرمانــان مظلــوم واقع شــده والیبــال 

اصفهــان.
ســروش معصومــی ، یکــی از بهتریــن اســپکرهای تیــم رعــد 
کــه ســابقه بــازی در لیــگ برتــر را دارد، گفــت: مــا از جان مایه 
گذاشــتیم وبــدون چشمداشــت مالی بــرای والیبــال اصفهان 
آبــروداری کردیــم وحــق مــا قهرمانــی بود.فرهــاد مالبهرامــی، 
کم لطفــی و بی توجهــی مســئوالن  کاپیتــان تیــم از   پاســور و 
ــود و اعتقــاد داشــت  گله منــد ب ــه والیبــال اصفهــان  ورزش ب
کــه والیبــال اصفهــان، مظلــوم واقــع شــده و هیئــت والیبــال 
اســتان، بایــد پاســخگوی ایــن بی مهری هــا بــه تیــم رعــد 
کــه  پدافنــد باشــد. وی از بی مهــری رییــس هیئــت والیبــال 
گله منــد  خــود از خانــواده والیبــال اســت، ســخت دلگیــر و 
کــه قــادر باشــد  کــه چــرا نمی توانــد اسپانســری بیابــد  بــود 
روی جوانــان مســتعد اصفهــان در لیــگ برتــر و لیــگ دســته 
کنــد و مــا جوانــان اصفهانــی را از  کشــور ســرمایه گذاری  یــک 

ایــن وضعیــت نــا بســامان رهایــی ببخشــد.

همگام با ورزش

دیــدار ســوم دو تیــم شــهرداری ارومیــه و 
سرویس  ورزشی

اصغر قلندر ی
چارچــوب  در  تهــران  پیــکان 
روز  عصــر  نیمه نهایــی،  مرحلــه  پلــی آف  رقابت هــای 
خانــه  در  جــاری  اســفندماه  دوازدهــم  چهارشــنبه 
کــه درنهایــت تیــم پیــکان  والیبــال تهــران برگــزار شــد 
بــر تیــم شــهرداری ارومیــه  بــا حســاب 3بــر 2  تهــران 
چیــره و حریــف تیــم بانــک ســرمایه در بــازی فینــال 

کشور شد. این دوره از مسابقات لیگ برتر 
گردان جهانگیر سیدعباســی  در ایــن بازی حســاس، شــا
معــروف،  ســعید  مناســب  فضاســازی  لطــف  بــه 
و  ملــی  تیــم  باتجربــه  کاپیتــان  و  چیره دســت  پاســور 
کوبندگــی حامــد رضایــی و آرمیــن تشــکری، دو بازیکــن 
پیروت پــور  فرهــاد  و  عبادی پــور  ومیــالد  ســرعتی زن 
عالــی  توپ گیــری  بــا  هســتند،  قدرتــی زن  هــردو  کــه 
علیرضــا علیــزاده، یــار آزاد تیــم بــا برتــری محسوســی 
بــه   )22 و25/   23/25  ( دوم  و  اول  ِســت های  در 
ســوم  ِســت  شــروع  بــا  کردنــد؛  پیــدا  دســت  پیــروزی 
کتیــک بــازی داد و  کبــری در تا کــه پیمــان ا تغییراتــی 
کــرد،  میرزاجــا ن پــور را بــا جــواد معنوی نــژاد تعویــض 
گــره خــورده و پراعتــراض بــه  رای  کارســاز شــد و بــازی 
داوران، نتیجــه را بــه ســود تیــم پیــکان تغییــر داد تــا 
بــا اختــالف 5 امتیــاز ) 25  بــر20( خــودرو ســازان برنــده 

ایــن ِســت شــوند.

و  روحیه بخــش  بــازی  و  میرزاجان پــور  آمــدن  بــا 
درخشــان ایــن بازیکــن، تیــم پیــکان بــه بازی برتــر خود 
بلغــاری  نیکولــوف  بــازی خــوب  بــا  بازگشــت؛ همــراه 
ایــن  وچــرای  بی چــون  )ســتاره  غفــور  امیــر  کوبندگــی 
بــازی (، مســعود غالمــی، فرهــاد قائمــی  و پاس هــای 
خوش دســت  پاســور  وزدیگــو،  والریــو  بی نقــص 
آزاد یــار  مرنــدی،  دریافت هــای  و   وخوش فکــر 
برتــری  هــم علی رغــم  ِســت چهــارم  در  خودروســازان 
مقطعــی ارومی هــا، بــا حســاب )25بــر 18( بــه برتــری 
کشــاندند.  رســیدند وسرنوشــت بــازی را بــه ِســت پنجــم 
ــا  ــاورزی و پوری کش ــود آرش  ــه نب ک ــد  ــه نمان گفت ــه نا البت
فیاضــی، حســابی دســت جهانگیــر سیدعباســی را بــرای 
بابــت   از  پیــکان  کــه  حالــی  در  بــود؛  بســته  تعویــض 
کــه باعــث باخــت  تعویــض بازیکنــان غنــی بــود. آنچــه 
کــه در 2 ســت اول و دوم  تیــم شــهرداری ارومیــه شــد 
بــه خودروســازان پیــکان دیکتــه  نیــز برتــری خــود را 
کــرده بــود، اشــتباهات فــردی بازیکنــان و عدم اســتفاده 
بهینــه و بــه موقــع از مهــدی بازارگــرد بــا تجربــه و اســپکر 
شــروع  از  بعــد  می بایــد  کــه  بــود  قدرتــی  چپ دســت 
کرکــری و مشــاجره لفظــی تــاروردی بــا وزدیگــو بــه بــازی 

می شــد. فراخوانــده 
انصــاف نبــود تیمــی  مثــل شــهرداری ارومیــه تــا ایــن حــد 
فــراز وفــرودی عجیــب و غریــب داشــته باشــد و بازیکنــی 

کــه عنــوان بهتریــن پاســور دنیــا را دارد، بــه ایــن راحتــی 
کــه فرصت طلبــان  کاذبــی شــود  دســتخوش هیجانــات 

حرفــه ای مســبب آن بودنــد.
ازکــوره در رفتــن ســعید معــروف باعــث ازهــم پاشــیدگی و 
آشــفتگی تیــم شــهرداری ارومیــه شــد تــا در نهایــت ِســت 
ــوب  ــد و مغل کن ــذار  گ ــاب 9/15 وا ــا حس ــم ب ــم را ه پنج
شــهرداری  شایســته  تیــم  و  شــود  بــازی  ایــن   2 3بــر 
بازی هــای  و  نهایــی  مرحلــه  بــه  راهیابــی  از  ارومیــه 

ــد. ــاز بمان ــی ب پایان
ســوم  ســت  شــروع  از  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  البتــه   
ــاران ســعید  ــی  در بیــن ی ــدون همــت و بی تفاوت میــل ب
کــری و درگیری هــای لفظــی وزدیگــو  معــروف از یکســو و 
باخــت  تــاروردی عامــل  و حامــد  پیــکان  تیــم  پاســور 
ارومی هــا بــود؛ ازســوی دیگــر عصبانیــت و پرخاشــگری 
معــروف بــه از هــم پاشــیدگی تیــم خــوب ارومیــه دامــن 
کــه در اواســط ســت چهــارم بــا اعتــراض بــه  رای  زد 
محمــد شــاهمیری، داور اول ایــن دیــدار بــه دریافــت 
ســت  ایــن  در  بــازی  ادامــه  از  و  انجامیــد  قرمــز  کارت 

محــروم مانــد. 
کوچک تــر  بــرادر  سیدعباســی،  وحیــد  اینکــه  ضمــن 
کــه  کم تجربــه  جهانگیرسیدعباســی، پاســور جــوان و 
از قــد وقامــت نســبتا خوبــی برخــوردار اســت، جایگزیــن 
وی شــد و در نهایــت ســت چهــارم هــم روی ایــن ترفنــد 

بــه ســود تیــم پیــکان خاتمــه یافــت.
کامــال  کــه   در ســت پنجــم بازیکنــان شــهرداری ارومیــه 
مایــوس و نومیــد شــده بودنــد، بــا روحیــه ای متزلــزل و 
اعصابــی متشــنج بــه بــازی ادامــه دادنــد؛ امــا در عمــل 
گفتــن نداشــتند و تســلیم محــض بودنــد. حرفــی بــرای 
شــایان ذکــر اینکــه امیــر غفــور، مســعود غالمــی  و جــواد 
معنوی نــژاد، ســه بازیکــن ثابــت در ترکیــب تیــم پیــکان 
کــه عضــو تیــم ملــی  تهــران از اســتان اصفهــان هســتند 

کشــورمان نیــز می باشــند. بزرگســاالن 
بازی هــای  پایانــی بیــن دو تیــم بانک ســرمایه و پیکان 
تهــران فینالیســت های لیــگ برتــر والیبــال ایــران از روز 
دوشــنبه 17 اســفندماه پیگیــری خواهــد شــد و هــر یــک 
کــه زودتــر صاحــب ســه بــرد شــود، عنــوان  از دو تیــم 
ــاال  ــد داد و احتم ــاص خواه ــود اختص ــه خ ــی را ب قهرمان
نیــازی بــه بــازی بعــدی نخواهــد بــود. تمامــی  بازی هــا 

ــال تهــران برگزارمی شــود. ــه والیب در خان
 18 سه شــنبه  ـــــ  17اســفند  دوشــنبه  فینــال:  برنامــه 
ـــــ جمعــه 21 اســفند و  ـــــ پنجشــنبه 20 اســفند  اســفند 

.1394 اســفندماه   24 دوشــنبه 

شاخ غول شکست:

       پیکان، حریف بانک سرمایه در فینال شد

بــن  ســلمان  شــیخ  نوشــت:  ســعودی  الریاضیــه  پایــگاه 
آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  رییــس  خلیفــه،  آل  ابراهیــم 
برگــزاری  دربــاره  را  ســعودی ها  نگرانی هــای  دیگــر  بــار 
آســیا  باشــگاه های  جــام  در  ایرانــی  تیم هــای  بــا  مســابقات 

کــرد و بــه رییــس  در زمیــن ایرانی هــا برطــرف 
کــرد  کیــد  تا عربســتان  فوتبــال  فدراســیون 
مســابقات  برگــزاری  کمیتــه  تصمیــم  کــه 
مبنــی  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  فوتبــال 
باشــگاهی  تیم هــای  مســابقات  برگــزاری  بــر 
ایــران  باشــگاهی  تیم هــای  بــا  ســعودی 
قهرمانــان  لیــگ  بازی هــای  چارچــوب  در 

 آســیا در زمیــن بی طــرف برگــزار خواهــد شــد و ایــن تصمیــم 
کــه در نشســت دفتــر  روز 15 مــارس اجــرا خواهــد شــد؛ چــرا 
کــه اواخــر ژانویــه در دوحــه  اجرایــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا 

قطــر برگــزار شــد، بــه تصویــب رســید.
کنفدراســیون  در  خــود  منابــع  آنچــه  از  نقــل  بــه  الریاضیــه 

کــه اخیــرا در  کنگــره فیفــا  فوتبــال آســیا خواند، مدعــی شــد: 
کــه شــیخ ســلمان  شــهر زوریــخ ســوییس برگــزار شــد، شــاهد بــود 
کــرد انصــراف از ایــن تصمیــم منــوط بــه از  بــن ابراهیــم فــاش 
ســرگیری روابــط سیاســی قطــع شــده میــان عربســتان و ایــران 

ــت. اس
ســلمان  شــیخ  افــزود:  ســعودی  رســانه  ایــن 
کنــار  بــه  را  ایــران  فوتبــال  فدراســیون  اشــاره 
در  رقابت هــا  از  باشگاه هایشــان  کشــیدن 
صــورت تصویــب ایــن تصمیــم )بــازی در زمیــن 
ــلمان  ــیخ س ــد. ش ــت خوان ــم اهمی ک ــرف(  بی ط
ایــن تصمیمــی  بــه  مربــوط  تدابیــر  همچنیــن 
گرفتــه  کمیتــه اجرایــی  ــی  ــه انتظــار مــی رود در نشســت آت ک  را 
کمیته هــای  هشــدارهای  جملــه  از  کــرد؛  بررســی  شــود، 
مســابقات، انضباطــی و داوران بــه فدراســیون فوتبــال ایــران 
مبنــی بــر عــدم تکــرار اقدامــات مغایــر بــا روح ورزش به ویــژه بــا 

. ســعودی  باشــگاه های 

الریاضیه:
 زمین بی طرف، تصمیم غیر قابل برگشت است

از پرداخــت  معــاون توســعه مالــی و پشــتیبانی وزارت ورزش 
بیــش از 100 درصــد بودجــه مصــوب بــه چند فدراســیون ورزشــی 
کیمیــای وطــن، مناف هاشــمی  کــه بــه  گــزارش  خبــر داد. بــه 
عنــوان میهمــان در برنامــه ورزش و مــردم حضــور داشــت، در 

خصــوص اعتبــارات دریافتــی از دولــت و میــزان 
پرداخــت آن بــه فدراســیون ها اظهــار داشــت: 
در  دولــت  مالــی  ســال  ســخت ترین   94 ســال 
بــر  مســئله  ایــن  کــه  بــود  گذشــته  ســال   37
روی ورزش نیــز تاثیرگــذار بــود. دولــت در حــوزه 
اعتبــاری و بودجــه ای در ســال قبــل از المپیــک 
کــم نگذاشــت و 92.5 درصــد اعتبــارات جــاری را 

گرفته ایــم. در حــوزه عمــران مــا نتوانســتیم توفیقــات  از دولــت 
کــه  نشــدیم  قــادر  واقــع  در  باشــیم.  داشــته  را  جــاری  حــوزه 
کنیــم. البتــه  بیــش از 35 درصــد در حــوزه زیرســاخت ها جــذب 
قول هایــی کــه داده شــده، قطعــا عملــی خواهد شــد. وی افزود: 
هدف گــذاری مــا درســال جــاری افتتــاح 500 پــروژه ورزشــی بــود 

ــم  کردی ــا ســعی  ــاح شــده اســت. م ــروژه افتت کنــون 350 پ ــه تا ک
در افتتــاح ایــن پروژه هــا از مــواردی همچــون مــاده 180 و غیــره 
کنیــم و برهمیــن اســاس افتتــاح 500 پــروژه تــا پایــان  اســتفاده 
کار قرار دارد. هاشــمی درباره وضعیت ورزشــگاه  ســال در دســتور 
دولتــی  بودجــه  بــا  گــر  ا گفــت:  جهــان  نقــش 
افتتــاح  را  جهــان  نقــش  پــروژه  می خواســتیم 
کار 15 ســال طــول می کشــید؛ امــا  کنیــم، ایــن 
گــود  خوشــبختانه شــرکت فــوالد و وزارت وارد 
شــدند و قــرار اســت نقــش جهــان ســال آینــده 
نیــز  پــروژه  ایــن  تکمیــل  البتــه  شــود؛  افتتــاح 
گرفــت.  براســاس فازبندی هــا صــورت خواهــد 
کــه  کردیــم  مــا 210 پــروژه دیگــر را بــا بخــش خصوصــی صحبــت 
ــرای  کار تکمیــل آن هــا را انجــام بدهنــد. تمــام ایــن تالش هــا ب
ســالمتی در ورزش و انجــام فعالیت هــای ورزشــی اســت. در ایــن 
شــرایط فکــر می کنــم ســال آینــده، پروژه هــای اصلــی اصفهــان و 

بوشــهر افتتــاح شــوند.

مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ح هــای  طر از  بهره بــرداری  آییــن  در  اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد، 
می شــود  عنــوان  اینکــه  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شــهرداری  ســالمت محور 
ســالمت، ســنگ بنای پیشــرفت هــر جامعــه و شــهر و زیرســاخت اولیــه هــر 
گــزاف نیســت و شــهرداری اصفهــان بــا  توســعه و پیشــرفتی اســت، ســخنی بــه 

اســت. کــرده  پیــدا  بــه حــوزه ســالمت ورود  رویکــرد  همیــن 
کارهــای خدماتــی شــهر را  بــا بیــان اینکــه شــهرداری ها زمانــی صرفــا  وی 
کــرد: شــاید قانــون شــهرداری ها تغییــر نکــرده  انجــام می دادنــد، تصریــح 
اســالمی   شــوراهای  و  شــهرداری ها  در  مســئولیت پذیری  حــس  امــا  باشــد؛ 

کــرده اســت. کمــک بــه عرصــه ســالمت وارد  شــهر، آن هــا را بــرای 
پیــدا  اینکــه در حوزه هــای مختلفــی ورود  بــه  اشــاره  بــا  شــهردار اصفهــان 
اســت آن  امــروز  جامــع  معنــای  بــه  ســالمت  آن هــا  از  یکــی  کــه   کرده ایــم 
اعتمــاد  کــه  چــرا  باشــد؛  شــعارگونه  نبایــد  شــهرداری  کارهــای  داد:  ادامــه 
مــردم را از دســت خواهــد داد؛ بــه همیــن دلیــل بــا همــکاری دانشــگاه علــوم 
کاربســت ســالمت را در شــهر اصفهــان در راســتای توســعه  پزشــکی اصفهــان، 
کار  بــه  بیماری هــا  از  پیشــگیری  بــرای  ســالمت  همگانــی  آموزش هــای 

گرفتیــم تــا ســالمت را میــان شــهروندان افزایــش دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه قصــد داریــم دسترســی عادالنــه و خدمات متوازن ســالمت 
کــرد: قــرار نیســت ایــن خدمــات تنهــا  کیــد  کار خــود قــرار دهیــم، تا را در دســتور 
بــه نقــاط مرکــزی شــهر معطــوف شــود؛ بلکــه ایــن خدمــات بــه تمامــی  مناطــق 

15گانــه شــهرداری اصفهــان ســرایت داده می شــود.
از  مــا  کــرد: در حــال حاضــر شــهرهای  جمالی نــژاد تصریــح 
کــه ســبب  آلودگــی، اســترس، ترافیــک و ... رنــج می برنــد 
گیــردار زیــادی بــرای شــهروندان بــه  می شــود امــراض غیروا
وجــود بیایــد؛ بــرای کاهــش ایــن امــراض، بایــد ســبک زندگــی 

ــم. ــج دهی ــالم را تروی س
وی بــا بیــان اینکــه اســتقرار مدیریــت یکپارچــه و هماهنــگ 
ادامــه داد:  اســت،  بــرای توســعه ســالمت شــهروندان الزم 
هــر  کــه  چــرا  بودیــم؛  ناموفــق  فعالیت هــا،  از  بســیاری  در 
اینکــه  اســت؛  می کــرده  کار  جزیــره ای  و  بخشــی  نهــادی 
اســتقرار مدیریــت یکپارچــه را داشــته باشــیم، می توانــد نویــد 
بســیار خوبــی در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی، ســالمت 

شــهروندان و ... بــه مــا دهــد.
اصفهــان  اســت  قــرار  گــر  ا کــرد:  اضافــه  اصفهــان  شــهردار 
ذکــر پــرواز،  راســتی،  صداقــت،  اعتمــاد،  ادب،   شــهر 
تواضــع، متانــت، شــکر، وحــدت، تســبیح و .. باشــد، نیــاز بــه 

شــهروندان ســالم دارد.

  وزیــر بهداشــت در آییــن بهره بــرداری از طرح هــای ســامت محور 
شــهرداری اصفهــان:

شهرداری اصفهان، الگوی شهرهای ایران در حوزه سامت شود
شــهرداری  اقدامــات  گفــت:  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــرای  ــی ب ــه الگوی ــد ب ــهروندان، بای ــالمت ش ــش س ــتای افزای ــان در راس اصفه

کشــور تبدیــل شــود. ســایر شــهرهای 
سیدحســن  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ســالمت محور  ح هــای  طر از  بهره بــرداری  مراســم  قاضی زاده هاشــمی  در 
کــه در قالــب هفدهمیــن برنامــه از ســری برنامه هــای  شــهرداری اصفهــان 
کــرد: بــه شــورای اســالمی  شــهر  »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« برگــزار شــد، اظهــار 
و  خــوب  بســیار  کارهــای  کــه  شــهرداری  چنیــن  انتخــاب  بابــت  اصفهــان 

زیبایــی را در ایــن شــهر انجــام داده، تبریــک می گویــم.
کمتــر از 20 درصــد حــوزه  کــه  کــرد: واقعیــت ایــن اســت  وی در ادامــه تصریــح 
ســالمت، مربــوط بــه یــک دســتگاه اســت و 80 درصــد ایــن حــوزه بــه اقدامــات 

ســایر ارکان حکومــت برمی گــردد.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامــه داد: شــهردار اصفهــان توجه 
کــه یــک  ع حایــز اهمیــت اســت  بســیاری بــه حــوزه ســالمت دارد و ایــن موضــو
شــهردار عــالوه بــر ساخت وســاز بــه موضوعــات اجتماعــی و ســالمت توجــه 

کنــد.
کــه شــهردار  وی افــزود: بــه مــردم اصفهــان تبریــک می گویــم؛ بــه ایــن دلیــل 
فرهنگــی  شــهردار  یــک  مختلفــش  تخصص هــای  تناســب  بــه  اصفهــان 
کــه بــه ســالمت و دانــش مــردم در راســتای افزایــش بهداشــت آنــان  اســت 
در راســتای مراقبــت از بهداشــت آن هــا و بهداشــت عمومــی  توجــه می کنــد.
حوزه هــا  ایــن  در  هــم  تهــران  شــهرداری  کــرد:  قاضی زاده هاشــمی  بیــان 
عمومــی  فرهنــگ  تبلیــغ  بــرای  فضاســازی  جهــت  از  امــا  اســت؛  فعــال 
اصفهــان  شــهرداری  تجــارب  از  بایــد  بهداشــت،  افزایــش  راســتای    در 

کند. استفاده 
اســت  بــه حاشــیه پردازی  آلــوده  مــا  کشــور  اینکــه متاســفانه  بیــان  بــا   وی 
کــرد: چنــد تابلــو در ســطح شــهر تهــران راجــع بــه بیمــاری ایــدز بــود  کیــد  تا
کتمــان می شــد؛ امــا حواشــی بســیاری بــرای شــهرداری تهــران بــه  کــه نبایــد 

وجــود آورد.
کــه روز شــنبه بــا شــهردار تهــران  وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در جلســه ای 
دارم، از ایشــان درخواســت می کنــم همراهــی و همدلــی میــان مســئوالن شــهر 

کننــد تــا آن هــا نیــز همراهــی مضاعفــی  اصفهــان را ببیننــد و از آن الگوبــرداری 
بــا یکدیگــر داشــته باشــند.

کیــد بــر اینکــه در راســتای  وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا تا
ح افزایــش ســالمت، تمــام ایــران را زیــر پوشــش شــبکه خدمــات بهداشــتی  طــر
کنــون زیــر پوشــش ایــن شــبکه قــرار  گفــت: 24 میلیــون نفــر تا می بریــم، 
بایــد زیــر  از جملــه اصفهــان  کــه باقی مانــده آن هــا در اســتان ها  گرفته انــد 

پوشــش ایــن شــبکه برونــد.
یــک  نفــر،   500 و  هــزار   12 هــر  ازای  بــه  کــرد:  قاضی زاده هاشــمی  تصریــح 
ســالمت  خدمــات  جامــع  مرکــز  یــک  نفــر،  هــزار   50 هــر  ازای  بــه  و  پایــگاه 
یــک  اصفهانــی  عزیــز  شــهروندان  تمــام  بــرای  کــه  می آیــد  وجــود  بــه 
هــر  ازای  بــه  همچنیــن  می دهــد؛  تشــکیل  ســالمت  الکترونیــک  پرونــده 
 ســه تــا چهــار هــزار نفــر نیــز یــک مراقــب ســالمت و پزشــک و متخصــص 

فعالیت می کند.
از  ناشــی  ایــران  در  میــر  و  مــرگ   درصــد   75 از  بیــش  کــرد:  عنــوان  وی 
گیــر، افزایــش بیــش از حــد نمــک، قنــد، روغــن و در عیــن  بیماری هــای غیروا

اســت. زیســت محیطی  آلودگی هــای  حــال 
تمــام  امیــدوارم  کــرد:  اضافــه  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــاور  ــد و ب کشــور ماننــد شــهردار اصفهــان بــه حــوزه ســالمت بپردازن مســئوالن 

کــه توســعه بــدون ســالمت امکان پذیــر نیســت. کننــد 

  بهره بــرداری از ســتاد فرهنــگ ســامت شــهرداری اصفهــان بــا حضــور 
وزیر بهداشــت

کانــون ســالمت بــا  ســتاد فرهنــگ ســالمت و 166 خانــه و 
حضــور وزیــر بهداشــت، شــهردار اصفهــان، رییــس و اعضــای 
شــورای اســالمی  شــهر و مدیــران شــهری بــه بهره بــرداری 

رســید.
ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط گ ــه  ب
هفتــه  »هــر  برنامه هــای  ســری  از  برنامــه  هفدهمیــن   در 
چنــد افتتــاح« شــهرداری اصفهــان، ســتاد فرهنــگ ســالمت 

در خیابــان شــریعتی منطقــه 15 بــه بهره بــرداری رســید.
در ایــن مراســم، وزیــر بهداشــت، شــهردار اصفهــان، رییس و 
اعضــای شــورای اســالمی  شــهر، مدیــران شــهری و خانــواده 

شــهدا حضــور داشــتند.
اســت ســاختمان مرکــزی ســتاد فرهنــگ ســالمت  گفتنــی 
واقــع در منطقــه 15 شــهرداری اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ 
بــا  ســالمت  کانــون  و  خانــه   166 و  ریــال  میلیــارد   100 بــر 
هزینــه ای بالــغ بــر 80 میلیــارد ریــال بــا حضــور وزیــر بهداشــت 

رســید. بهره بــرداری  بــه 

ح های سالمت محور شهرداری اصفهان: دکتر جمالی نژاد در آیین بهره برداری از طر

سالمت، سنگ بنای پیشرفت هر جامعه است

ورزسݠݠݒ و سالمت
حتما بخوانید!

شنبـــــه  15 اسفندماه 6139۴  کار سازندگی و والیبال پایه 
ـــمـــاره 109 ســــــــال دوم       ݡسݒ

معاون توسعه مالی و پشتیبانی وزارت ورزش:
افتتاح ورزشگاه نقش جهان درسال 95 



هجدهمین اجالس شورای جهانی 
 صنایع دستی در اصفهان 

برگزار می شود
گفــت:  معــاون صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی اصفهــان 
ــیا  ــتی آس ــع دس ــی صنای ــورای جهان ــاس ش ــن اج هجدهمی
جعفــر  می شــود.  برگــزار  اصفهــان  اســتان  در  اقیانوســیه  و 
جعفرصالحــی بــا اشــاره بــه انتخــاب اصفهــان بــه عنــوان 
شــهر برتــر صنایــع دســتی جهــان اظهــار داشــت: در ســال 
آینــده، هجدهمیــن اجــاس شــورای جهانــی صنایــع دســتی 
کــه  آســیا و اقیانوســیه در اســتان اصفهــان برگــزار می شــود 
رویــداد بســیار مهمــی  اســت.وی افــزود: بــا انتخــاب اصفهان 
بــه عنــوان شــهر برتــر صنایــع دســتی برنــدی بــرای اصفهــان 
تعریــف شــده اســت و در ایــن راســتا هفتــه ای بــرای معرفــی 
فعالیت هــا، نمایشــگاه ها و خاقیت هــای صنایــع دســتی 
دیــده شــده اســت. معــاون صنایــع دســتی میــراث فرهنگــی 
کنیــم  اصفهــان بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن هفتــه ثابــت 
اصفهــان شایســتگی ایــن انتخــاب را داشــته اســت، بیــان 
ــتی  ــع دس ــی صنای ــورای جهان ــاس ش ــن اج ــرد: هجدهمی ک
ــزار  ــتان برگ ــده در اس ــال آین ــاه س ــیه در مهرم ــیا و اقیانوس آس
می شــود و ســران صنایــع دســتی یونســکو، میهمــان ویــژه 
هجدهمیــن  کــرد:  بیــان  وی  هســتند.  اصفهــان  شــهر 
اجــاس شــورای جهانــی صنایــع دســتی آســیا و اقیانوســیه، 
بهتریــن فرصــت بــرای توجــه بــه شهرســتان هایی کــه دارای 
کــرد: در  اســت. جعفرصالحــی تصریــح  قابلیــت هســتند، 
ایــن اجــاس ســه شهرســتان شــهرضا بــه عنــوان شــهر برتــر 
کاشــان بــه عنــوان شــهر نســاجی ســنتی  ســفال و ســرامیک، 
وی  داده ایــم.  قــرار  اولویــت  در  را  قلمــکار  شــهر  برخــوار  و 
کاشــان و برخــوار  اظهــار داشــت: ســه شهرســتان شــهرضا، 
 نامــزد برتــر شــهر صنایــع دســتی جهــان در رشــته های خــاص 

هستند . منبع: باشگاه خبرنکاران جوان

میراث ناملموس

  تاچه بافی 
هنر اصیل عشایر قشقایی

تاچه بافی یکی از شــاخه های بافته های داری و زیراندازهای 
ایــران و رشــته  بومــی  اســتان چهارمحــا ل  و بختیــاری اســت. 
گلیم بــاف  تکنیــک  بــا  کیســه  مانند  دســت بافته ای  تاچــه، 
کــه در برخــی از نقــاط اســتان چهارمحــا ل  و بختیــاری  اســت 
گنــدم  بــرای نگــه داری و جابه جایــی حبوبــات، غــات و آرد 
توســط  دســت بافته،  ایــن  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
عشــایر تــرک قشــقایی در منطقــه  چهارمحــال تولیــد می شــود 
کوچــک گونــی  ــه  معنــی  ــز برگرفتــه از تایچــا، ب ــام تاچــه نی  و ن

 است.

گردشگری

به مناسبت نوروز
برگزاری هشتمین جشنواره سبزه ها 

در چهارمحال و بختیاری
نوجــوان  و  کــودک  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
جشــنواره  هشــتمین  برگــزاری  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کــرد:  ســبزه ها در ایــن اســتان خبــر داد. فــرزاد رحیمــی   اظهــار 
ســبزه ها  نــوروز، جشــنواره  روزهــای  فرارســیدن  راســتای  در 
نوجــوان در چهارمحــال و بختیــاری  و  کــودک  بــرای قشــر 
کــودک  پــرورش فکــری  کانــون  کل  برگــزار می شــود. مدیــر 
کــرد: جشــنواره  و نوجــوان چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
ســبزه ها در راســتای ترویــج فرهنــگ بومــی  و محلــی برگــزار 
از پیــش  نــوروز بیــش  بــا آیین هــای ســنتی  و نســل جدیــد 
ــا حضــور  آشــنا خواهنــد شــد. وی ادامــه داد: ایــن جشــنواره ب
کــودک و نوجوانــان اســفندماه هــر ســال در چهارمحــال  قشــر 
بــا آیین هــای ســنتی  و بختیــاری برگــزار و شــرکت کنندگان 
عیــد نــوروز آشــنا می شــوند. رحیمــی  پوشــیدن لباس هــای 
ــی را از دیگــر  محلــی، ســبزه گردانی و خوانــدن شــعر های محل
گفــت:  و  برشــمرد  جشــنواره  ایــن  در  اجرایــی  برنامه هــای 
جشــنواره ســبزه ها، 23 اســفندماه در شهرســتان اردل برگــزار 
شــده و شــرکت کنندگان بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد. مدیــر 
کــودک و نوجــوان چهارمحــال و  کانــون پــرورش فکــری  کل 
کتابخانــه ســیار در مناطــق  بختیــاری بــا اشــاره بــه راه انــدازی 
در  کــرد:  خاطرنشــان  کوهرنــگ  شهرســتان  صعب العبــور 
کــودکان  ــی و بهره منــدی  کتابخوان ــج فرهنــگ  راســتای تروی
و  فرهنگــی  خدمــات  از  صعب العبــور  مناطــق  نوجوانــان  و 
ــدازی  کوهرنــگ راه ان ــیار در شهرســتان  ــه س کتابخان ــری،  هن

شــد.منبع: فــارس

  قلعه  دختر و اردشیر
 در دست احیا

بــه  اشــاره  بــا  اردشــیر  و  دختــر  قلعــه  ســازمان  عامــل  مدیــر 
متــراژی  گفــت:  قلعه هــا  احیــای  پــروژه  نســبی  پیشــرفت 
کل  کنــون تملــک شــده، چیــزی حــدود 25 درصــد از  کــه تا
تملک هاســت. مرتضــی جعفــری بــا بیــان اینکــه دیگــر منابعی 
ــه وجــود مشــکل در  ــا توجــه ب گفــت: ب ــار نداریــم  هــم در اختی
کــه  تامیــن منابــع مســئوالن نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
منابــع دولتــی در اســتان مشــکل دارد؛ بنابرایــن تصمیــم بــر 
ح را تغییــر دهنــد. بــه همیــن ســبب  کــه محــدوده طــر آن شــد 
تقلیــل  بــرای  را  خــود  پیشــنهاد  گذشــته  ســال  آبان مــاه  از 
کمیســیون مــاده پنــج  ح بــه  وســعت تملــک در قالــب یــک طــر
ح کــه از 97 هکتــار طــر  ارایــه دادیــم. اعتقــاد مــا ایــن اســت 
کاهــش داده شــود؛ زیــرا اینجــا محــدوده ای   40 هکتــار آن 
هــم  ح  طــر ایــن  اجــرای  از  قبــل  و  میراثیســت  و  تاریخــی 
ضوابــط تاریخــی و میراثــی دربــاره آن وجــود داشــته اســت.

گردشگری

کــرد:  کل طبیعت گــردی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار  مدیــر 
بــه  ایــران  در  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ح  طــر ســابقه 
در  آتشــوونی  اقامتــگاه  ایجــاد  و   ۸3 و   ۸2 ســال های 
گرمــه بازمی گــردد. محمدعلــی فیاضــی افــزود:  روســتای 
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  معروف تریــن  کنــون  هم ا
خوزســتان  هرمــزگان،  فــارس،  اســتان های  در  کشــور 
و  گیــان  مازنــدران،  ســمنان،  و  اصفهــان  کرمــان،  و 
در  ترکمــن  بوم کلبــه  به جــز  کــه  دارد  وجــود  گلســتان 
ــرای رقابــت در عرصــه  ــه آن هــا ب گلســتان، خدمــات بقی

نیســت. مشــهود  بین المللــی 
کنــش جغرافیایــی واحدهــای  ــرد: پرا ک ــح  فیاضــی تصری
نشــان  واحــد   50 از  بیــش  بیــن  از  بوم گــردی  اقامتــی 
کــه ســهم اصفهــان بــا بیــش از 20 اقامتــگاه  می دهــد 
مدیــر  اســت.  کشــور  اســتان های  ســایر  از  بیــش 
بــه  اشــاره ای  همچنیــن  کشــور  طبیعت گــردی  کل 
ادامــه  و  کــرد  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ویژگی هــای 
در  کــه  اقامتگاه هایــی هســتند  اقامتگاه هــا،  ایــن  داد: 
محیط هــای طبیعــی بــا رعایــت باالتریــن ســطح ممکــن 
ضوابــط زیســت محیطی و بــه شــکلی ســازگار بــا معمــاری 
بومــی  و ســیمای طبیعــی منطقــه احداث شــده و ضمــن 
و  حضــور  زمینــه  محلــی،  جامعــه  بــا  تعامــل  کثــر  حدا

و  قابل قبــول  کیفیتــی  با را  طبیعت گــردان  اقامــت 
تعریف شــده در محیط هــای طبیعــی فراهــم می کننــد.

کــرد: ایــن اقامتگاه هــا ضمــن ارایــه خدماتــی   وی اضافــه 
در  میهمانــان  بــه  قابل قبــول  و  مشــخص  کیفیــت  با
بــه  را  آســیب  کمتریــن  می بایــد  محیط هــای طبیعــی، 
محیط زیســت اطــراف اعــم از طبیعــی و فرهنگــی وارد 
کمتریــن تاثیــر ممکــن را هنــگام ساخت وســاز  ســازند و 
فیاضــی  بگذارنــد.  اطــراف  طبیعــی  محیــط  روی  بــر 
متذکــر شــد: ایــن اقامتگاه هــا بایــد متناســب و هماهنــگ 
بــه  توجــه  بــا  و  بافــت فیزیکــی و فرهنگــی منطقــه  بــا 
شــکل، ظاهــر، رنــگ و معمــاری محلــی ســاخته  شــده 
آوردن  بــه دســت  بــرای  پایــدار  از روش هــای  و  باشــند 
کننــد. اســتفاده  آن  مصــرف  کاهــش  و  مصرفــی  آب 

همچنیــن  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  وی  گفتــه  بــه 
پســماندها  دفــع  بــرای  کارآمــد  دارای دســتگاهی  بایــد 
انــرژی  منابــع  از  امــکان  حــد  در  و  باشــند  پســاب ها  و 
ــداری بهره منــد باشــند. ــا رعایــت اصــول پای جایگزیــن ب

در  بایــد  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  اینکــه  بابیــان  وی 
کننــد  ــا انجمن هــای محلــی تــاش  راســتای همــکاری ب
کــرد: اقامتگاه هــای بوم گــردی همچنیــن  خاطرنشــان 
محیط هــای  دربــاره   آموزشــی  برنامه هــای  بایــد 

کارمنــدان  فرهنگــی طبیعــی و فرهنگــی منطقــه بــرای 
ــا شــرکت در برنامه هــای  گردشــگران ترتیــب دهنــد و ب و 
کننــد. کمــک  ــدار منطقــه  تحقیقاتــی، بــه توســعه ی پای
کشــور بــه ظرفیت هــای اســتان  کل طبیعت گــردی  مدیــر 
گفــت: قــرار  کــرد و  گــردی اشــاره  گلســتان در توســعه بــوم 
گرفتــن در ســیر مرقــد مطهــر امــام رضــا )ع( در مشــهد 
ع  مقــدس، موقعیــت مناســب جغرافیایــی، وســعت و تنــو

میانــه،  آســیای  کشــورهای  بــا  هم جــواری  طبیعــی، 
ــی  ــی و زمین ــی، هوای ــل ریل ــل  و نق ــد حم ــتم توانمن سیس
و وجــود جاذبه هــای مختلــف در ســطح اســتان فقــط 
گلســتان در توســعه بوم گــردی  بخشــی از ظرفیت هــای 
و  طبیعــی  جاذبه هــای  بــه  همچنیــن  وی  اســت. 
ــه داد:  ــرد و ادام ک ــاره  ــگری اش گردش ــدف  ــتاهای ه روس
کوالژهــا  ح ا کــو توریســم بــا تکیــه  بــر اجــرای طــر توســعه ا
ــا اقامتگاه هــای بوم گــردی در راســتای توســعه جوامــع  ی
از  بهره بــرداری  باهــدف  گلســتان  اســتان  در  محلــی 
کشــاورزی دوبــاره  رونــق  موجــب   تمامــی  ظرفیت هــا 
محلــی غذاهــای  آداب ورســوم،   صنایع دســتی، 
از محیط هــای  و همچنیــن حفاظــت   ... و  دامــداری   
عرصــه ای  بــه  غفلــت،  صــورت  در  کــه  اســت  طبیعــی 
تبدیــل  زمین خــواران  توســط  تخریــب  و  تجــاوز  بــرای 

خواهــد شــد.
فیاضــی همچنیــن متذکــر شــد: در ایــن راســتا توســعه 
ــت  ــی اس ــن ابزارهای ــردی از موثرتری ــای بوم گ اقامتگاه ه
و  حفــظ  پایین تــر،  هزینــه  از  برخــورداری  ضمــن  کــه 
کــو توریســم، نقــش چشــمگیری  رعایــت اصــول اساســی ا
نیــز در توســعه جوامــع محلــی و مشــارکت آنــان در امــر 

دارد. پایــدار  گردشــگری 

سهمبزرگاصفهاندرایجاداقامتگاههایبومگردی

کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان یــزد   مدیــر 
گلــزار شــهید در مناطــق مختلــف  از ســاماندهی 273 

اســتان یــزد خبــر داد. 
مناســبت  بــه  خبــری  نشســتی  در  ابراهیمــی،  احمــد 

شــهدا  بزرگداشــت  هفتــه  رســیدن  فــرا 
اظهــار داشــت: حفــظ و احیــای فرهنــگ 
یــاد  گرامیداشــت  و  شــهادت  و  ایثــار 
از  یــزد  اســتان  در  شــهدا  خاطــره  و 
شــهدا یادواره هــای  برگــزاری   طریــق 
شــهدا گلــزار  منزلــت  و  قداســت   حفــظ 

و  میدان هــا  معابــر،  نام گــذاری 
جمــع  و  شــهدا  نــام  بــه  اســتان  خیابان هــای 
ادبــی  آثــار  معرفــی  و  نگهــداری  حفــظ،     آوری 

انجام می شود.
شــهید  گلــزار   273 راســتا،  ایــن  در  کــرد:  عنــوان  وی 
نیــز در  یــزد ســاماندهی شــده و هــر هفتــه  اســتان  در 

گلزارهــای شــهدا، برنامه هــای فرهنگــی و مذهبــی اجــرا 
می شــود.

معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران اســتان یــزد نیــز در ایــن نشســت از اجــرای 

ح ســپاس در اســتان یــزد خبــر داد. طــر
حجــت االســام محمدعلــی صدرالســاداتی 
کیــد  ح بــا توجــه بــه تا کــرد: ایــن طــر بیــان 
مقــام معظــم رهبــری دربــاره سرکشــی از 
خانواده هــای شــهدا، در یــزد نیــز در حــال 

اجراســت.
کــرد: طرحــی  محمدحســن فاضلــی عنــوان 
نیــز بــا عنــوان »پیامــی  از بهشــت« در حــال اجراســت 
ارســال  بــا  عاقه منــدان  ح،  طــر ایــن  قالــب  در  کــه 
بخشــی   ،3000252۶ شــماره  بــه  خالــی  پیامــك  یــك 
کوتــاه  پیــام  قالــب  در  را  شــهید  یــك  وصیت نامــه  از 

می کننــد. دریافــت 

کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد: مدیر 

گلزار شهدا در استان یزد ساماندهی شد  ۲۷۳
111 شــهید  ایــام فاطیمــه، پیکرهــای  بــا  همزمــان 
 ۶1 و  کشــور  اســتان   17 در  مقــدس  دفــاع  گمنــام 

. می شــود  تشــییع  نقطــه 
ســردار ســیدمحمد باقــرزاده افــزود: پیکــر ایــن شــهدا 

در ماه هــای اخیــر و در مناطــق عملیاتی 
 فــاو، ام الرصــاص، شــلمچه، مجنــون

کردســتان  و  زبیــدات  دجلــه،  شــرق 
اســت. شــده  کاوش  عــراق 

گفــت: پیکرهــای مطهــر شــهدایی  وی 
کــه در ایــن ایــام تشــییع می شــود، قــرار 
اســت در 9 دانشــگاه و دو حــوزه علمیــه 

دفــاع  پارک مــوزه  یــک  ســیما،  و  صــدا  مرکــز  یــک 
 مقــدس، یــک ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح

یــک فدراســیون ورزشــی جانبــازان و معلولیــن، ۸ 
پــادگان نظامــی  و آموزشــی و 35 بوســتان در ســطح 
ســپرده  ک  خــا بــه  کشــور  اســتان   17 در   شــهرها 

شوند.
گذشــته  یک ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
عملیــات  در  مقــدس  دفــاع  دوران  شــهید   50۸
کل  ســتاد  مفقودیــن  کمیتــه  جســت وجوی 
اســت،  کاوش شــده  نیروهــای مســلح 
همچنیــن  مــدت  ایــن  در  افــزود: 
شناســایی  گمنــام  شــهید   150
شــده  آنــان  خانــواده  تحویــل   و 

است.
مطهــر  پیکرهــای  گفــت:  باقــرزاده 
شــهدا در اســتان های تهــران، اصفهــان 
البــرز، خراســان رضــوی  کهگیلویــه و بویــر احمــد، 
زنجــان خوزســتان،  شــمالی،   خراســان 
قزویــن، قــم، فــارس،  گیــان،  مازنــدران، مرکــزی 

لرســتان و همــدان تشــییع خواهــد شــد.
منبــع: خبرگزاری صدا و ســیما

7معارف و گردشگری شنبـــــه  15 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 109 تاچه بافی، هنر اصیل عشایر قشقایی ســــــــال دوم       ݡسݒ

کل نیروهای مسلح کمیته جست وجوی مفقودین ستاد  فرمانده 

گمنام همزمان با ایام فاطمیه تشییع پیکرهای 111 شهید 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

د شکچوئی نشانی محل اقامت: اصفهان –  نام و نام خانوادگی: محمد حیدری تو
وش کوچه مشکین پالک 76  میدان طوقچی پشت کشتار گاه قدیم لب مادی سر
مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : علیرضا دهقانی  نشانی محل اقامت 
زاق ک محمد نو سرای شیشه گری حیاط دوم  محکوم به به  : اصفهان – خ عبد الر
یخ 94/5/26 حوزه 7  شورای حل اختالف شهرستان  موجب رای شماره 917تار
اصفهان که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 9/180/00 
یخ  ینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تار یال هز یال اصل خواسته 170/000 ر ر
با احتساب نیم عشر اجرایی / ماده 34 قانون اجرای  لغایت وصول   94/3/27
، محکوم علیه مکلف است  ابالغ شد  به محکوم علیه  اجرائیه  : همین که  احکام 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 34852/ م الف دفتر شعبه 7مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  نیکبخت  خانوادگی:  نام  میثم   : نام 
مشخصات محکوم له: نام : مهدی نام خانوادگی : هما یونی  زاده نشانی محل 
اقامت : اصفهان – خ مشیر الدوله پیمانکاری تفنگساز محکوم به به موجب رای 
یخ 93/3/28 حوزه 16  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  شماره 219تار
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 36/590/000 
ینه  هز بابت  یال  ر  102/000 مبلغ  پرداخت  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
ماده 34    / اجرایی در حق دولت  نیم عشر  پرداخت  و  دادرسی در حق خواهان 
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 
مجتمع   16 شعبه  دفتر  الف  م   /34838  : شماره  نماید.   اعالم  یحا  صر  ، ندارد 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

مجهول  اقامت:  محل  نشانی  کردی  دشتیا  قوامی  خانوادگی:  نام  سعادت   : نام 
نشانی  محمدی   : خانوادگی  نام  مصطفی    : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
زانه  فر حکیم  خ  صنعتی  دانشگاه  فلکه  خمینی  امام  خ   – اصفهان   : اقامت  محل 
یخ  بعد از 4 راه بهداری کوی فرش مدائن محکوم به به موجب رای شماره 686تار
یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای    16 حوزه   94/9/29
یال بابت اصل  است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 50/000/000 ر
ینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از  یال بابت هز خواسته و 300/000 ر
یخ  یخ سر رسید 374646 مورخ 93/8/20 و 374083 مورخ 93/5/27 تا تار تار
وصول که بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا 
 ، شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده   .

وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای  محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خو
اگر  و  را به قسمت اجرا تسلیم کند  د  ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34834/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع  مالی ندارد ، صر

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام : سید مهدی  نام خانوادگی: باطنی  نام پدر: سید اکبر شغل : کاسب  نشانی 
نام  کمال  سید   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی : حسینی نام پدر : سید اسماعیل  نشانی محل اقامت : اصفهان – خ 
وی خبازی ترابی محکوم  و بر گلزار – خ استاد همایی کوی دیلمیان  - پالک 16 ر
حل  شورای    47 حوزه   94/7/8 یخ  30تار شماره  اصالحی  گزارش  موجب  به  به 
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یال بابت اصل خواسته چک به شماره 672300  به : پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ر
مورخ 94/1/25 عهده بانک ملی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده    . االجرا 
یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به قسمت اجرا تسلیم  نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو
یحا اعالم نماید.  شماره : 34812/ م الف دفتر شعبه  کند و اگر مالی ندارد ، صر

47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  سالمی   خانوادگی:  نام  مهدی     : نام 
مشخصات محکوم له: نام : شرکت سهامی عام باما  نام خانوادگی : با نمایندگی 
یان نشانی محل اقامت : اصفهان  آقای حسن اسالمی با وکالت خانم مرضیه جعفر
- اتوبان ذوب آهن – کلیشاد شهر بهاران – مجتمع ایران کوه محکوم به به موجب 
شهرستان  اختالف  حل  شورای    31 حوزه   94/7/29 یخ  721تار شماره  رای  
مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان 
یال  ر هزار  پنجاه  و  مبلغ دویست   و  بابت اصل خواسته  یال  ر میلیون  پنج  و  سی 
یخ سر رسید  تار از  تادیه  الوکاله و خسارات تاخیر  ینه های دادرسی حق  بابت هز
ین شاخص بانک مرکزی در حق  93/11/26 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخر
خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت / ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو
اعالم نماید.  شماره : 34818/ م الف دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   1127 شماره  شناسنامه  دارای  شیران  صدیقه  خانم 

ده و چنین  کالسه 6747/94 ح 10از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  وان بتول شیرانی بید آبادی  بشناسنامه 36320 در تار توضیح داده که شادر
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  92/5/10اقامتگاه 
زند 2- احمد رضا شیران  ش  منحصر است به 1- محمد شیران  ش ش 293 فر
شیران  مصطفی   -4 زند  فر  829 ش  ش  شیران  رضا  محمد   -3 زند  فر  1452 ش 
زند 6- صدیقه شیران ش ش  زند 5- حمید شیران ش ش 1347 فر ش ش 85 فر
زند 8- نرجس خاتون شیران ش  زند 7- زهرا شیران ش ش 53368 فر 1127 فر
زند 10- نجفقلی شیران ش  زند 9- مرضیه شیران ش ش 5968100 فر ش 660 فر
را در  یفات مقدماتی درخواست مزبور ش 36797 همسر والغیر اینک با انجام تشر
او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  یک 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  از تار باشد 
اختالف  حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34800/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر 

استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  به   1127 شماره  شناسنامه  دارای  شیران  صدیقه  خانم 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  10از  ح   6748/94 کالسه 
یخ  تار 36797در  بشناسنامه  شیران   نجفقلی  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/10/19اقامتگاه 
زند 2- مصطفی  شیران  ش ش  منحصر است به 1- حمید شیران  ش ش 1347 فر

زند 4- احمد رضا شیران  زند 3- محمد شیران ش ش 393 فر 85 فر
زند 6- زهرا شیران ش ش  زند 5- محمد رضا شیران ش ش 829 فر ش ش 1452 فر
زند 8- نرجس خاتون شیران  زند 7- صدیقه شیران ش ش 1127 فر 53368 فر
زند و الغیر اینک با انجام  زند 9- مرضیه شیران ش ش 5968100 فر ش ش 660 فر
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر
آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 34801/م 

الف رئیس شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980350401057شماره  ونده:  پر 9410100350414864شماره  ابالغیه:  شماره 
مهر  بانک  شاکی   / خواهان   1394/12/05 تنظیم:  یخ  تار  941140 شعبه:  بایگانی 
علیرضا  آقای  نمایندگی  به   )429709 ثبت  شماره  عام  سهامی  )شرکت  اقتصاد 
زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن پاشایی سیبکی و سید هاشم 
مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  جعفری 
ده  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
و به کالسه  9409980350401057ثبت  ارجاع  اتاق شماره 308  اصفهان- طبقه 3 
است.  شده  12:00تعیین  ساعت  و   1395/02/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم    / خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت  به 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده / متهم پس  د  شو
یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن 
الف  34949/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و 
 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه  حقوقی  دادگاه   منشی 

علی وهاب

گهی ابالغ آ
9409980354500603شماره  ونده:  پر 9410100354505681شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/08 خواهان آقای بختیار سرکالنتر  بایگانی شعبه: 941191 تار
محمد  و  زفره  قاسمی  حسن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مصطفی  زند  فر
منصور  و  براتی  غالمرضا  و  رضایی  یم  مر و  اللهی  نعمت  کمال  و  بزمه  شیاسی 
احمدی و محمد رضا رفیعی و محمد حسن جوانبخت و ناصر حق پرست و مینا 
خلیفی نژاد و اصغر زمانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم  به  تقدیم دادگاه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 119  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
دادگاه کیفری  دو شهر اصفهان ) 119 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 222 ارجاع و به کالسه  9409980354500603ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن  آن 1395/02/06 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
از  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  های عمومی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 34933/م  و در وقت مقر یافت  را در
 119( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   119 شعبه  کیفری  دادگاه  دفتر  مدیر  الف 

جزایی سابق( – الهام نامداری
گهی ابالغ آ

ونده: شماره در خواست: 9410466837000029شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/04   9409986837000579شماره بایگانی شعبه: 941098 تار
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هاشم  سید  زند  فر فیاض  هاجر  خانم  خواهان 
دادگاه  تقدیم  یه  مهر مطالبه  خواسته  به  رحیم   : زند  فر جونی  اکبر  رضا  محمد 
دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 204 ارجاع و به 
ونده 941098 خ / 10 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/2/29 و ساعت  کالسه  پر
دن خوانده و درخواست  8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند.شماره: 34937/م الف مدیر دفتر شعبه  مقر

10 دادگاه خانواده اصفهان – حسین جمالی
گهی حصروراثت رونوشت آ

خانم مهین فقیهی حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  10از  6802/94ح  کالسه  به 
در  آبادی بشناسنامه 3189  فقیه حبیب  اقدس  وان  داده که شادر چنین توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر یخ 94/9/3اقامتگاه دائمی خو تار
فقیهی  مهین   -2 زند  34فر ش  ش  آبادی  حبیب  فقیهی  رضا   -1 به  است  منحصر 
زند 4-  زند 3- زهرا فقیهی حبیب آبادی ش ش 4711 فر حبیب آبادی ش ش 39 فر
یفات مقدماتی درخواست  زند والغیراینک با انجام تشر شهال فقیهی ش ش 1209 فر
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  یخ نشر نخستین  تار از  باشد  او  نزد 
حل  شورای   10 شعبه  رئیس  الف  34802/م   : شماره  شد.  خواهد  صادر  گواهی 

اختالف استان اصفهان



عالیم سرطان پروستات

بــا ترشــح مایعــی در  کــه  اســت  پروســتات غــده ای 
منــی شــرایط بقــا و ادامــه فعالیــت اســپرم ها را جهــت 
گرفتــن ایــن غــده در  لقــاح بــه عهــده دارد. محــل قــرار 

زیــر مثانــه اســت.
بیشــترین آمــار ســرطان در بیــن آقایــان مربــوط بــه 
کــه بــا بــاال رفتــن ســن در  ســرطان پروســتات اســت 
ع ســرطان افزایــش  آقایــان، ریســک ابتــا بــه ایــن نــو

می یابــد.
الزم اســت بــا مشــاهده عایــم زیــر جهــت اطمینــان 
بــه  نماییــد؛  چــک  را  خویــش  پروســتات  خاطــر 
گــر در بــازه ســنی بــاالی ۵۰ ســال هســتید: خصــوص ا
چنانچــه دچــار تکــرر ادرار هســتید یــا مشــکل دفــع 

داریــد. ادرار 
ــان  ــا جری ــد ی ــع ادرار را نداری ــت دف ــار الزم جه ــر فش گ ا

ــده. ــف ش ــما ضعی ادرار ش

عدم اختیار در دفع ادرار.
انسداد ادرار.
درد زیر دل.

خون در ادرار.
ناتوانی جنسی و درد در هنگام مقاربت.

کاهش وزن. کاهش اشتها و به دنبال آن 
عوامل موثر در بروز سرطان پروستات

مهم تریــن  از  شــده  گرفتــه  آمــار  بــه  توجــه  بــا 
بــه  می تــوان  پروســتات  ســرطان  بــروز  علت هــای 

کــرد: اشــاره  زیــر  عوامــل 
ســن بیمــار: عامــه مــردم ســرطان پروســتات را بــرای 
اســت  ایــن  امــر  واقعیــت  می داننــد؛  مســن  مــردان 
کــه مــردان بــاالی ۵۰ ســال بــه علــت اینکــه خطــر 
بیشــتری متوجــه آنــان اســت، واجــب اســت هــر ســاله 

کننــد. پروســتات خــود را چــک 
بــه  یــک  درجــه  اقــوام  ابتــای  ژنتیکــی:  عوامــل 
می توانــد  خانــواده،  یــک  در  پروســتات  ســرطان 
ریســک ابتــا بــه ســرطان را در شــما افزایــش دهــد. 
ارث، یکــی از مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار می باشــد.
توجــه  مــورد  خطــر  ایــن  گــزوژن:  ا هورمون هــای 
کــه تزریــق هورمــون تستوســترون  بدنســازانی اســت 

دارنــد. و...  ناندرولــون  و 
کمبــود ویتامین هــای C و E افــراد را  عوامــل تغذیــه: 

مســتعد در پذیــرش پروســتات می کنــد.
ماننــد  مقاربتــی  بیماری هــای  مقاربتــی:  عوامــل 
ک، ســیفلیس و عفونت هــای هرپســی عوامــل  ســوزا
ــه ســرطان پروســتات  افزایش دهنــده ریســک ابتــا ب

ــا ــگاه آری ــع: آزمایش ــتند. منب هس

سالمت

 13 حقیقت جالب 
درباره چپ دست ها

علمــی  آمریــکای  مجلــه  مطالــب  بــه  توجــه  بــا   .1 
احتمــال  هســتند.  چپ دســت  افــراد  درصــد   1۵

زن هاســت.  برابــر  دو  مــردان  در  چپ دســتی 
بیشــتر  چپ دســت ها  بــودن  نابغــه  احتمــال   .2
اســت؛  2۰ درصــد اعضــای MENSA ) انجمــن افــراد 

هســتند.  چپ دســت  باهــوش( 
مــردان  شــده  انجــام  بررســی  یــک  طبــق   .3
طــور  بــه  می شــوند  دانشــگاه  وارد  کــه  چپ دســتی 
ــود و  ــت خ ــان راست دس ــد از همتای ــط 1۵ درص متوس
غ التحصیلــی، 26 درصــد ثروتمندتــر  درصــورت فــار

 . هســتند
4. احتمــال اعتیــاد بــه الــکل افــراد چــپ دســت ســه برابــر 

افــراد راســت دســت اســت. 
درصــد   ۵۰ تــا  باشــند،  چپ دســت  مــادر  و  پــدر  گــر  ا  .۵
بچه هــای آن هــا چــپ دســت خواهنــد بــود. در صورتــی 
کــه هــر دو راســت دســت باشــند، احتمــال چــپ دســتی 

فرزنــدان آن هــا بــه 2 درصــد می رســد. 
کوییــن دانشــگاه  روانشناســان  یافتــه  بــر  بنــا   .6 
گربه هــای  و  چنــگال  راســت  بیشــتر  مونــث  گربه هــای 

مذکــر بیشــتر چــپ چنــگال هســتند. 
ســیمی  متنفــر  دفترهــای  از  بیشــتر  دســت ها  چــپ   .7

 . هســتند
نیــک  دکتــر  توســط  شــده  انجــام  پژوهــش  بــر  بنــا   .8
چربیــن، چــپ دســت ها در رویارویــی بــا هیجانــات بهتــر از 
همتایــان راســت دســت ها هســتند؛ بــه ایــن دلیــل بــه طــور 

ذاتــی در بازی هــای ویدئویــی عملکــرد خوبــی دارنــد. 
9. طبــق آمــار، بــا افزایــش ســن مــادر، احتمــال تولــد بچــه 

چــپ دســت بیشــتر اســت.
افــراد  از  دیرتــر  مــاه   ۵ تــا   4 دســت،  چــپ  افــراد   .1۰

می رســند.  بلــوغ  بــه  راست دســت 
11. فقــط ۵۰ درصــد افــراد چــپ دســت از دســت چــپ خــود 
کنتــرل مــاوس اســتفاده می کننــد. همچنیــن 68  بــرای 
درصــد آن هــا هنــگام اســتفاده از قیچــی از دســت راســت 
خــود اســتفاده می کننــد و 74 درصــد هــم ســر ســفره، چاقــو 

را بــا دســت راســت خــود می گیرنــد. 
 ۵ از  و   ،Mac کامپیوترهــای  طــراح   ۵ از  4طــراح   .12
رییس جمهــور آخــر ایــاالت متحــده، 3 نفــر چــپ دســت 

هســتند. کلینتون،بــوش(  )اوبامــا، 
13. بــا توجــه بــه پژوهش هــا، طــول عمــر افراد چپ دســت 
راست دســت ها  از  کمتــر  ســال   9 متوســط  طــور  بــه 

ــت.  اس

آیامیدانید؟

 با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی؛
 مجبور شدم 

خواسته شرم آور رحمت را قبول کنم
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از خراســان، دختــر  گــزارش  بــه 
کارشــناس  گریــه بــه مشــاور و  جــوان در میــان  های هــای 
اجتماعــی کانتــری طبرســی جنوبــی مشــهد گفــت: ماجرای 
برمی گــردد.  قبــل  ســال  حــدود 4  بــه  مــن  بدبختی هــای 
کــه در پــی یــک عشــق خیابانــی بــا »رحمــت« آشــنا  روزی 
بــه  رســیدن  و  ازدواج  جــز  چیــزی  بــه  روزهــا  آن  شــدم؛ 
کــه او همســر و 2 فرزنــد  »رحمــت« نمی اندیشــیدم؛ درحالــی 
داشــت، بــی شــرمانه بــه ارتبــاط خــودم بــا »رحمــت« ادامــه 
مــی دادم و از ایــن رابطــه خیابانــی شــادمان بــودم تــا ایــن 
گرفــت و مــرا تهدیــد  کــه همســرش در جریــان موضــوع قــرار 
ــتی  گــر از زندگــی اش بیــرون نــروم، ماجــرای دوس کــه ا کــرد 
خیابانــی ام را بــه پــدرم اطــاع می دهــد. پــدرم مــردی آرام و 
بــا ایمــان بــود و نمی توانســت ایــن روابــط شــرم آور را تحمــل 
کنــد؛ بــه همیــن دلیــل، در حالــی کــه ترســیده بــودم از رحمت 
کــه همســرش را طــاق نــداده بــه ســراغ  خواســتم تــا زمانــی 
مــن نیایــد. مدتــی بعــد »رحمــت«، همســرش را طــاق داد و 
کــرد؛ امــا پــدر و مــادرم بــا ابــراز نگرانــی از  از مــن خواســتگاری 
کــه ادعــا  رفتارهــای مــن بــه او پاســخ منفــی دادنــد.  رحمــت 
می کــرد مقابــل بســتگانش سرشکســته شــده اســت، از مــن 
خواســت بــرای آنکــه پــدرم را در فشــار قــرار دهــم، خواســته 
کنــم؛ مــن هــم در اوج نادانــی  شــوم و شــرم آور او را قبــول 
و بــا اشــتباهی بزرگ تــر تســلیم او شــدم؛ امــا چنــد روز بعــد 
گفــت در صورتــی حاضــر  کــرد و  کلــی تغییــر  رفتــار رحمــت بــه 
کنــم  کــه از 2 فرزنــدش نگهــداری  کنــد  اســت بــا مــن ازدواج 
ــه ام تنهــا ۵ ســکه طــا باشــد. از ایــن رابطــه پنهانــی  و مهری
خیلــی ناراحــت بــودم؛ امــا دیگــر بــه بیراهــه ای رفتــه بــودم 
که راه بازگشــتی نداشــت. به پیشــنهاد رحمت مجبور شــدم 
کــردم؛ در  کنــم و بدیــن ترتیــب بــا او ازدواج  از خانــه فــرار 
همیــن حــال رفتارهــای وحشــیانه او شــروع شــد بــه طــوری 
کنــم.  کــه دیگــر نمی توانســتم آزار و اذیت هــای او را تحمــل 
بــه ناچــار موضــوع را تلفنــی بــه پــدرم اطــاع دادم و آدرس 
محــل ســکونتم را نیــز برایــش بازگــو کردم. روز گذشــته وقتی 
پــدرم بــا عصبانیــت بــه محــل زندگــی ام آمــد و بــا رحمــت 
کــه چــرا دختــرم را فریــب داده ای،  بــه مشــاجره پرداخــت 
گهــان رحمــت نــه تنهــا بــا او درگیــر شــد بلکــه شیشــه های  نا
ــه  ــدرم را روان ــد پ ــه بتوان گون ــن  ــا ای ــت ت ــز شکس ــودرو را نی خ
کــردم واقعیــت را پنهــان  کنــد. مــن هــم ابتــدا ســعی  زنــدان 
کــردم، دیگــر  کنــم؛ امــا وقتــی بــه چهــره شکســته پــدرم نــگاه 
نتوانســتم بیشــتر از ایــن رنــج و غصــه او را ببینــم؛ حــاال هــم 

کارهــای خــودم شــرم دارم و ... از 

شباهت سارق حرفه ای به بازیگر 
تلویزیون باعث دستگیری اش شد

کانتــری 1۰6 نامجــو از ســرقت  زن جوانــی بــا مراجعــه بــه 
کیفــش توســط مــرد موتورســواری خبــر داد.

در  گاهــی   آ پلیــس  پایــگاه  در  حضــور  از  پــس  جــوان  زن 
گفــت: در خیابــان پالیــزی بــه  گاهــان  کارا اظهاراتــش بــه 
گهــان سرنشــین  کــه نا صــورت پیــاده در حــال تــردد بــودم 
یــک دســتگاه موتورســیکلت قدیمــی  هونــدا 12۵ بــه مــن 
نزدیــک شــد و در یــک لحظــه اقــدام بــه ســرقت کیف دســتی 
حــاوی  عابربانــک  کارت  همــراه،  تلفــن  گوشــی  حــاوی 
خصــوص  در  اظهاراتــش  ادامــه  در  مال باختــه  کــرد.  رمــز 
گاهان گفت:  مشــخصات ظاهــری ســارق کیف خود بــه کارآ
در زمــان نزدیــک شــدن ســارق بــه ســمت مــن، شــباهت زیــاد 
ایــن شــخص بــه یکــی از بازیگــران ســریال پایتخــت باعــث 
کــه  کشــیده شــود  شــد تــا ذهــن مــن بــه ســمت ایــن موضــوع 
کیــف از داخــل دســت مــن  گهــان وی اقــدام بــه قاپیــدن  نا
کــرد و بافاصلــه در مســیر خــاف حرکــت خودروهــا از محــل 
متــواری شــد. بــا توجــه بــه اظهــارات مال باختــه مبنــی بــر 
چهره نــگاری  انجــام  و  متهــم  تصویــر  شناســایی   امــکان 
مجرمــان  اطاعــات  از  بهره گیــری  بــا  گاهــان  کارآ  
دارای  43ســاله  مصطفــی  گاهــی،  آ پلیــس  ســابقه دار 
همزمــان  کردنــد.  شناســایی  را  کیف قاپــی  ســابقه 
متهــم تصویــر  شناســایی  و  چهره نــگاری  انجــام   بــا 
کنــش مالــی عابــر بانــک مال باختــه  گاهــان در بررســی ترا کارآ
از شــهروندان شــدند  نفــر  بــه شناســایی چنــد  نیــز موفــق 
کــه پــس از تاریــخ ســرقت عابربانــک مال باختــه، پــول از 
حســاب او بــه حســاب آن هــا واریــز شــده بــود. ایــن افــراد 
ــی  گاه ــس آ ــوم پلی ــگاه س ــور در پای ــایی و حض ــس از شناس پ
تــا   4۰ فــردی  کــه  داشــتند  عنــوان  مشــابه  اظهاراتــی  در 
4۵ســاله در زمــان مراجعــه آن هــا بــه عابــر بانــک بــه بهانــه 
اینکــه مبلــغ 2۰۰ هــزار تومــان از حســاب خــود برداشــت کــرده 
و دیگــر امــکان برداشــت پــول از حســاب خــود را نــدارد، از 
آن هــا درخواســت می کــرد تــا معــادل ایــن مبلــغ را بــه او نقــدا 
کارت  کننــد و در عــوض همیــن مبلــغ از طریــق  پرداخــت 
توجــه  بــا  شــود.  بازگردانــده  آن هــا  بــه حســاب  کارت  بــه 
بــه  افــراد، زمانی کــه تصویــر مصطفــی  ایــن  بــه اظهــارات 
کردنــد. بــا  آن هــا نشــان داده شــد، همگــی او را شناســایی 
 شناســایی دقیــق مصطفــی بــه عنــوان متهــم اصلــی پرونــده
گاهــان بــا انجــام اقدامــات پلیســی موفــق بــه شناســایی  کارآ
مخفیگاه متهم در خیابان 17 شــهریور شــده و او را دســتگیر 
کردنــد. متهــم پــس از دســتگیری صراحتــا بــه ده هــا فقــره 
مرکــزی  مناطــق  بــه شــیوه تک سرنشــین در  قاپــی  کیــف 
ســطح شــهر تهــران بــه ویــژه در خیابــان ولیعصــر، میــدان 
هفــت تیــر ، ســهروردی، ونــک و  میــدان پالیــزی  بــا اســتفاده 
ح هونــدا 12۵ اعتــراف  از یــک دســتگاه موتورســیکلت طــر

کــرد. 
گاهــی بــا  ســرهنگ رحیــم فــرزام رییــس پایــگاه ســوم پلیــس آ
اعــام ایــن خبــر بــه خبرنــگار مهر، گفــت: با توجه بــه اعتراف 
همچنیــن  و  قاپــی  کیــف  فقــره  ده هــا  بــه  متهــم  صریــح 
ــر  ــوی تعــدادی از مالباختــگان تصوی ــایی متهــم از س شناس
بــدون پوشــش مصطفــی بــرای شناســایی ســایر جرایمــش با 
کــه متهم را  دســتور قاضــی پرونــده منتشــر می شــود. افــرادی 
کــرده انــد می تواننــد بــرای ثبــت شــکایت بــه ایــن  شناســایی 

کننــد. پایــگاه در خیابــان نیلوفــر مراجعــه 
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کــه هــر  گــروه مثبــت و منفــی تقســیم می شــود  هیجان هــا بــه 2 
گــر  کــدام تاثیرهــای مخصــوص بــه خــود را دارد؛ بــرای مثــال ا
کــه دوســت نداریــد انجــام دهــد  کاری بزنــد  فرزندتــان دســت بــه 

کنــش  ــرد. ایــن وا ک او را از تماشــای تلویزیــون محــروم خواهیــد 
نوعــی هیجــان منفــی اســت؛ امــا هیجــان مثبــت می توانــد شــکل 
تعریــف، تشــویق، پــاداش و تمــام تقویت کننده هــای رفتــاری 
کمک کننــده  را شــامل شــود؛ امــا تشــویق نیــز همیشــه خــوب و 
بــد باعــث تغییــر مســیر زندگــی  گاهــی یــک تشــویق  نیســت. 
را  نامطلوبــی  پیامدهــای  و  آســیب  ها  و  شــد  خواهــد  کــودکان 
بــر  کــه  دارد  در جامعــه وجــود  بــاوری  متاســفانه  دارد.  همــراه 
اســاس آن والدیــن تصــور می کننــد بــا تشــویق می تــوان همــه نــوع 
کــه بچه هــا پیام هایــی  کاری انجــام داد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 
بســیار  شــکل  بــه  دریافــت می کننــد،  والدیــن  از طریــق  کــه  را 
کــه مــا بــه بچه هــا  دقیقــی پــردازش می کننــد؛ یعنــی پیام هایــی 

می دهیــم همیشــه شــکل ثابتــی برایشــان نــدارد.
کامــی، بدنــی یــا  تمــام محرک هــای بیرونــی ماننــد تشــویق های 

ــا تثبیــت  ــرای مراقبــت از ایجــاد یــک رفتــار ی خریــد هدیــه و... ب
کــودک ســر زد، در واقــع  گــر عمــل خوبــی از  آن اســت؛ بنابرایــن ا
کــه جملــه خــوب و تحســین آمیزی  کــرد  بزرگســال را وادار خواهــد 
ــا هدیــه ای بــرای فرزنــدش بخــرد. تمــام ایــن  بــه زبــان بیــاورد ی
در  خــاص  رفتــار  آن  بــودن  مطلــوب  نشــان دهنده  کنش هــا  وا
کــودک و تشــویق او بــرای تثبیــت آن رفتــار اســت؛ امــا ایــن نکتــه 
کــودکان ایــن  کــه هــرگاه مــا در  را هــم بایــد مدنظــر قــرار دهیــم 
کــه در مقابــل انجــام رفتارهایــی  عــادت را بــه وجــود بیاوریــم 
کننــد، هرگــز تجربــه رضایــت  خــاص پــاداش یــا تشــویق دریافــت 
و لــذت از رفتارهــای خــود را نخواهنــد داشــت. والدیــن بایــد بــه 
کــه کــودک از خوب بــودن کار خود احســاس  گونــه ای رفتــار کننــد 
کار خــوب از  کــه بابــت انجــام  کنــد؛ نــه به دلیــل پاداشــی  لــذت 
کــودکان تنهــا  گــر رفتــار خــوب  کــرده اســت. ا والدینــش دریافــت 

به دلیــل دریافــت پاداشــی بیرونــی باشــد، متاســفانه بــه ایــن نــوع 
پاداش هــا و تحســین ها وابســته خواهنــد شــد و ایــن تصــور را 
کــه هــر رفتــار آن هــا، بایــد بــا پاداشــی بیرونــی همــراه  کــرد  خواهنــد 
باشــد. ایــن نــوع وابســتگی، نوعــی آســیب جدی در مســیر تربیتی 
کــودکان محســوب می شــود؛ امــا یادتــان باشــد نــوع بیــان  و رشــد 
و بازخــورد والدیــن می توانــد بــه شــکل گیری تجربــه درونــی لــذت 
کنــد؛ بــرای مثــال همــراه  کمــک  کار خــوب  و رضایــت از انجــام 
کــودک ماننــد  ــاره نقاشــی  ــا بیــان جمله هــای تحســین آمیز درب ب
کار ببریــد:  »چــه نقاشــی فوق العــاده ای!«، ایــن جملــه را نیــز بــه 
»چــه حــس خوبــی از طریــق نقاشــی تــو بــه مــن منتقــل شــده 
اســت. تــو قصــد داشــتی چــه حســی را بــه وســیله ایــن نقاشــی 
نشــان بدهــی و چــه منظــوری داشــتی؟« در واقــع، جملــه دوم 
کــودک زنــده می کنــد. فراینــد درونــی لــذت از نقاشــی را در ذهــن 

کودکان را به تشویق عادت ندهید

   ســال 91 مقــام معظــم رهبــری در جوارحــرم مطهــر امــام رضــا)ع( 
کیمیایوطن

 زهرانصیری
کشوراســامی  مــا بایــد حداقــل 1۰ میلیــون نفــر  کــه  فرمودنــد: 
حافــظ قــرآن داشــته باشــد؛ درهمیــن راســتا، ســازمان اوقــاف و امــور خیریه کشــور در 
طــول 4 ســال تعهــد تربیــت حداقــل یــک میلیــون حافــظ قــرآن بــا حفــظ ســه جــز 

قرآن را به رهبر معظم انقاب دادند.
 در راســتای عمــل بــه ایــن برنامــه درطــول 4 ســال ســهیمه اســتان اصفهــان بالــغ 
کــه خوشــبختانه در ســال 94، شــاهد حضــور بیــش  بــر8۰ هزارنفرحافــظ قــرآن بــود 
ــاالی 11۵  کــه توانســته ایم ب از 31هــزار نفــر قرآن آمــوز در اســتان اصفهــان هســتیم 

کنیــم.    درصــد رونــد برنامــه 4ســاله حفــظ قــرآن را در اســتان اصفهــان محقــق 
کل اوقــاف و امورخیریــه اســتان  کیمیــای وطــن،  مدیــر  گــزارش خبرنــگار   بــه 
ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن  اصفهــان درآییــن برگــزاری چهارمیــن دوره طــر
کریــم در امامــزاده ابوالعبــاس)ع( خوراســگان، بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز چهارمیــن 
کشــور برگــزار شــد کریــم همزمــان بــا سراســر  ح ملــی تربیــت حافظــان قــرآن   دوره طــر
کتبــی و نهایــی در 12 حــوزه امتحانــی  گفــت: ایــن مرحلــه از آزمــون بــه صــورت 

شهرســتان اصفهــان بــا حضــور 6۵۰۰ نفــر قــرآن آمــوز برگــزار شــد.
حجــت االســام و المســلمین رضــا صادقــی، بــا اشــاره بــه اینکــه  آزمــون شــفاهی این 
کتبــی ایــن رویــداد  مســابقات  در اوایــل اســفندماه برگــزار شــد و امــروز شــاهد آزمــون 
بــزرگ قرآنــی هســتیم، ادامــه داد: حضــور جوانــان و نوجوانــان از ســن ۵ تــا 7۰ ســال 
در ایــن رویــداد بــزرگ بســیار چشــمگیر بــوده اســت؛ بــه گونه ای که حتــی محدویت 
کــرد: بیــش از 7۰ درصــد خواهــران  ســنی درایــن زمینــه وجــود نــدارد. وی تصریــح 
کــه امیدواریــم همیــن طورکــه امــروز آزمــون حفــظ ۵،  ــد  ح شــرکت دارن درایــن طــر
1۰،2۰، حفــظ 3۰ جــزء قــرآن و همچنیــن حفــظ 3۰، ۵۰ آیــه موضوعــی قــرآن برگــزار 
کشــوری معرفــی  می شــود، اســتان اصفهــان را بتوانیــم یکــی از اســتان های برتــر 
کــه در ســال 93 در راســتی آزمایــی قــران کریــم، اصفهان اســتان  کنیــم؛ همــان طــور 

کشــور معرفــی شــد. برتــر 
کــرد: از همــه مربیــان و شــرکت کنندگان در ایــن  کیــد  حجــت االســام صادقــی تا
و  می کنیــم  قدردانــی  اســتان  سراســر  در  متبرکــه  بقــاع  فرهنگــی  کــز  مرا ح،  طــر
باشــیم. داشــته  بیشــتری در جامعــه  بهره منــدی  قــرآن  نورانیــت  از  امیدواریــم 

کــه  را  قرآنــی، توطئه هایــی  برگــزاری چنیــن محفل هــای  بــا  کــرد:  وی اضافــه 
دشــمنان درصــدد هســتند بــا آن جوانــان بــه طــرق مختلــف منحــرف کننــد، خنثــی 
کــه ایــن دسیســه ها راه بــه جایــی نخواهــد  کــرد؛ امــا دشــمنان بداننــد  خواهیــم 
کشــور صاحــب  و ولــی دارد و از نعمــت وجــود والیــت و همچنیــن  کــه ایــن  بــرد؛ چــرا 

ــوغ و فکرشــان اســت، بهره منــد اســت. ــر قــرآن در بل کــه ذک ــی  جوانان
برگزارشــد اوقــاف  اداره  توســط  کــه  قــرآن  حفــظ  ح  ازطــر داشــت:  بیــان   وی 
کــه اصــا  گرفتــه و مــا شــاهد حضــوری هســتیم  اســتقبال بســیار خوبــی صــورت 
کــه  کنــون شــاهد هســتیم  فکــر نمی کردیــم یــک چنیــن فضایــی را دربرگیــرد و هــم ا

ــو از جمعیــت اســت. صحــن و رواق و محوطــه امامــزاده ممل
ح ادامــه دارد و تنها  مدیــر کل اوقــاف اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری ایــن طــر
کنیــم، ادامــه داد: بایــد دررشــته های  نبایــد حفــظ قــرآن را منــوط بــه ایــن ســال ها 
قرآنــی ابتهــال، اذان، قرائــت، تواشــیح، تفســیر و ... نیــز فعالیــت داشــته باشــیم و 

کنیــم . بتوانیــم  جوانــان بیشــتری را در ایــن زمینــه تربیــت 
گفــت: اداره اوقــاف بــا دارا بــودن مربیــان خــوب و همچنیــن بــا قــرار دادن  وی 
کــرده اســت  گیــری امــورات قرآنــی فراهــم  فضــا در امامزاده هــا، شــرایط را بــرای  فرا
ــته اند  ــرکت داش ح ش ــر ــن ط ــی در ای ــا ۵7۰ مرب ــد؛ تقریب ــور دارن ــم حض ــان ه و مربی
کــز قرآنــی  و دانشــگاه علــوم قرآنــی بوده انــد؛ بعــد از پایــان آزمــون و بررســی  کــه از مرا
نمــرات و تعییــن ســطح بــه قــرآن آمــوزان  مــدرک معتبــر از ســوی ســازمان اوقــاف 

اعطــا می شــود.
وی بیــان داشــت: خوشــبختانه در ســال 94، 31 نفــر از متســابقین از اصفهــان در 
رشــته قرائــت بــه مرحلــه کشــوری راه یافتنــد کــه ایــن موفقیــت بســیار خوبی اســت.

ح آرامــش بهــاری درجــوار بقــاع متبرکــه درســال جــاری  وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــر
ــا 1۵ فروردیــن هــر ســال در جــوار امامــزادگان  ح، هــر ســاله از 28 ت گفــت: ایــن طــر
کــه خدماتــی را بــه زائریــن و توریســت ها ارایــه می دهــد؛  بــه مرحلــه اجــرا در می آیــد 
ــرای تمامــی  مســافران و مــردم در روزهــای  گردشــگری مذهبــی  را ب در واقــع یــک 
ح آرامــش  نــوروز فراهــم کرده ایــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه درجــوار 313 امامــزاده طــر
کنــار  گذشــته بالــغ بــر 7 میلیــون نفــر زائــر در  بهــاری برگــزار می شــود، افــزود: درســال 
بقــاع متبرکــه داشــته ایم . وی بیــان داشــت: اداره اوقــاف در نظافــت و زائرســرا 
کــه  کــه در جوارامامــزادگان اســت، اقداماتــی را انجــام داده اســت  و تســهیاتی 
امیدواریــم امســال نیــز بــا وجــود روحانیــون بحــث پاســخگویی بــه مســایل شــرعی 
جوانــان و ایســتگاه های مشــاوره خانــواده داشــته باشــیم و خیمه هــای معرفــت را 
کنیــم. حجــت االســام صادقــی بیــان داشــت: در اســتان  کنارامامــزادگان برگــزار  در 
اصفهــان، امامــزادگان شــاخص در زمینــه فعالیت هــای قرآنــی شــامل امامــزاده 
ســیدمحمد خمینی شــهر، امامــزاده ابوالعبــاس)ع( خوراســگان، امامــزاده هــال در 
آران و بیــدگل، امامــزاده شــاه رضا درشــهر ضــا، امامــزاده شــاه ســیدعلی)ع( در ناییــن 
ح آرامــش بهــاری  ح هــای مختلــف و طــر و بــه نوعــی امامزاده هــای شــاخص درطر

حضــوری فعــال دارنــد.    
کــه آیــا اقدامــات مناســبی بــرای مرمــت  وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش 
گذشــته در ایــن  گرفتــه اســت، ادامــه داد: ســال  امامــزاده شــاه اســماعیل صــورت 
کمــک  خصــوص اقدامــات مرمتــی و نم زدایــی حجره هــا درایــن امامزاده هــا بــا 
گرفــت؛ ضمــن اینکــه ایــن  خّیــران نیک اندیــش )حــاج آقــا اعتزازیــان( صــورت 
امامــزاده میراثــی اســت. وی افــزود: ایــن امامــزاده علی رغــم اینکــه میراثــی اســت 
کــه  ح آزاد ســازی اطــراف حــرم را داریــم  ح توســعه نیســت؛ البتــه طــر امــا دارای طــر
ــم؛ چــون ایــن  گام هــای مثبتــی برداری ــران  ــا وجــود خّی ــم در آزاد ســازی ب امیدورای
امامــزاده دارای نــذورات بســیار کمــی  اســت و بایــد خیــران در این زمینــه وارد عرصه 
گیــرد و بــه رقم هــای میلیــاردی  شــوند؛ بایــد آزاد ســازی در ایــن امامــزاده صــورت 

ــاز دارد. نی
حجــت االســام صادقــی تصریــح کــرد: بــرای مرمــت ایــن امامــزاده 2 میلیــارد تومــان 
ح توســعه ابنیــه  بودجــه نیازاســت؛ بــرای آزاد ســازی و نــه توســعه آن. البتــه در طــر
تاریخــی وجــود دارد و نمی توانیــم ارتفــاع بدهیــم  و بایــد بــه جنبه هــای میراثــی آن 
ــن  ــی ای ــرات جزی ــاف در تعمی ــراث و اوق ــم می ــت: ه ــان داش ــم . وی بی کنی ــه  توج

کلــی آن نیــز شــروع شــود.   کــه امیدورایــم تعمیــرات  مــکان وارد عمــل شــده اند 
هــم  مــا  و  کنــد  نظــارت  بایــد  میــراث  نیــز،  توســعه  ح  در طــر اظهارداشــت:  وی 
کــه ایــن اتفــاق بایــد در  چــون بهره بــردار هســتیم، بایــد تعمیــرات را انجــام دهیــم 

تمامی امامــزاده بیفتــد؛ البتــه در ایــن چنــد ســال مشــکلی بــا میــراث نداشــته ایم.
بــه  مــردم  ایــن ســال ها شــناخت  اظهارداشــت: در  اوقــاف اصفهــان  کل  مدیــر 
ــات و  ــه از مســئوالن  ائمــه جمعــه و جماع ــد در ایــن زمین وقــف بیشــتر شــده و بای
کشــور و همچنیــن مــردم   کــز فرهنگــی امامــزادگان و اداره هــای اوقــاف سراســر  مرا
کــه  شــاهد هســیتم  کنیــم؛ چــرا  در بحــث وقــف فعالیت هــای قرآنــی قدردانــی 
درگذشــته وقتــی اســم وقــف می آمــد، نــگاه درســتی بــه ایــن مقولــه وجــود نداشــت؛ 
امــا امــروز در جهــت عمــل بــه نیــات امینانــه واقفیــن گام هــای بزرگی برداشــته شــده 
کــه در اســتان شــاهد برگــزاری آن هســتیم، از  اســت. همیــن آزمــون بــزرگ قرآنــی  

ــد. کــه مــردم نتیجــه آن رادیده ان نتایــج وقــف اســت؛ چــرا 
ح هــای قرآنــی   آرامــش بهــاری، طر ح نشــاط معنــوی،  بیــان داشــت: طــر  وی 
کرده انــد.  کــه بــرای قــرآن وقــف  ســوگواره یــاس نبــوی و.... از نتایــج واقفانیســت 
گــر مــردم این گونــه نتیجــه وقــف را ببینیــد، تشــویق می شــوند  و در  معتقــدم ا

فعالیــت می کننــد. وقــف  زمینه هــای 
کشــوری در وقــف  گذشــته رتبــه اول  کــرد: مــا ســال  کیــد  حجــت االســام صادقــی  تا
ــد را  ــه 26۰ وقــف جدی ــا 13 اســفند نزدیــک ب ــا 217 وقــف و امــروز ت را داشــته ایم ب
داشــته ایم. وی باشــاره بــه اینکــه ایــن آزمــون ســاعت 9 صبــح روز پنجشــنبه 
امامــزاده  داد:  ادامــه  گردیــد،  برگــزار  کشــور  سراســر  بــا  همزمــان  اســفندماه   13
امامــزاده  اصفهــان،  مرکــزی  زنــدان  گلــزار شــهدا،  ابوالعبــاس)ع( خوراســگان،  
شــاه زید)ع( اصفهــان، اداره کل بــرق اســتان اصفهــان، مقبــره عامــه مجلســی)ره( 
 اصفهــان، دانشــگاه علــوم قــرآن و عتــرت واقــع در خیابــان شــهیدان اصفهــان

مرکــز تربیــت معلــم حضــرت فاطمــه زهــرا)س( اصفهــان، مســجد قباملــک شــهر 
ــان، مســجد جامــع  ــان اصفه ــان رهن ــع درخیاب ــرآن واق ــرای ق ــان، فرهنگس اصفه
محمودآبــاد، مســجد جامــع اصفهــان و جامعــه روشــندالن میزبــان برگــزاری ایــن 
کــرد: همچنیــن ایــن آزمــون در تمامــی  شهرســتان های  کیــد  آزمــون بــود. وی تا

گردیــد. کشــور برگــزار  اســتان اصفهــان نیــز همزمــان بــا سراســر 
کــرد: بــرای برگــزاری ایــن آزمــون و رویــداد بــزرگ قرآنــی  حجــت االســام ، تصریــح 
ــه شهرســتان  ــا اداره هــای اوقــاف و امــور خیری بیــش از 3۰۰ نفــر عوامــل اجرایــی ب

اصفهــان همــکاری داشــته اند.
   اعطای مدرک معتبر قرآنی به شرکت کنندگان طرح حافظان قرآنی

 رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه دو اصفهــان نیــز درادامــه ایــن مراســم بــا 
ح حافظــان قــرآن ســهیمه شهرســتان اصفهان  اشــاره بــه اینکــه چهارمیــن دوره طــر
ح در طــی 9 مــاه برگــزار شــده و 1۵۰ مربــی  گفــت: ایــن طــر قریــب 11 هــزار نفــر اســت، 

گرفتــه شــده اند . کار  در شهرســتان اصفهــان بــه 
کــرد: در 11  کیــد  حجــت االســام و المســلمین ســیدمحمد هادی روح االمینــی تا
حــوزه آزمونــی در ســطح شــهر اصفهــان، همزمــان بــا سراســر کشــور، چهارمیــن دوره 

ح حافظــان قــرآن برگــزار شــد. طــر
ح برگزیــده می شــوند   کــه در ایــن طــر کســانی  وی بیــان داشــت: ان شــاءاهلل بــه 
ح شــرکت  کــه  در ایــن طــر کســانی  گواهینامــه رســمی  اعطــا می شــود؛ همچنیــن بــه 

نداشــته اند نیــز، مــدرک معتبراعطــا می شــود .
ح ادامــه دارد و  ایــن طــر بــه اســتقبال قرآن آمــوزان  کرد:بــا توجــه  وی تصریــح 
ح 7۰ درصــد خانم هــا و 3۰ درصــد  نســبت حضــور شــرکت کنندگان در ایــن طــر
گفــت:  آقایــان اســت. ایــن مقــام مســئول دربــاره  وقــف در منطقــه 2 اصفهــان 
ــردم  ــم م ــد بگوی ــته ایم. بای ــد داش ــف جدی ــه 21 وق ــب ب ــه 2، قری ــال در منطق امس
کــه  وقــف دو منــزل  مــا دســت بــه خیرهســتند؛ مــا نیــات بســیار جالبــی داشــته ایم  
کــه یکــی وقــف  مســکونی بــه ارزش 2 میلیــارد تومــان توســط 2 خانــم بــوده اســت 

روضه خوانــی حضــرت زهــرا و یکــی هــم وقــف دارالقــرآن بــوده اســت.

کریم   ح ملی حافظان قرآن  حضوربیش از 6500 نفر قرآن آموز در آزمون نهایی طر

کننده دسیسه های دشمن   محفل های قرآنی، خنثی 

ـــمـــاره 109 ســـــال دوم                ݡسݒ

کریز و آسیاب بادی در هلند اتوبان، خا

کریــز  در تصویــر روبــرو نمایــی از یــک اتوبــان، خا
هــای  آســیاب  و  از طغیــان آب  بــرای جلوگیــری 
آســیاِب  کنیــد.  مــی  را در هلنــد مشــاهده  بــادی 
آســیاب  گونــه ای  بــادی  آســیاِی  یــا  بــادی 
کــه نیــروی جنبشــی آن از راه بــاد فراهــم  اســت 
هــای  آســیاب  گذشــته  در  معمــواًل  می گــردد. 
مــی ســاختند.  گنــدم  کــردن  آرد  بــرای  را  بــادی 
یشــینه آســیابهای بــادی را بــه 13۰۰ ســال پیــش 
نخســتین  هــا  برپایــه  گــزارش  می زننــد.  گمانــه 
هفتــم  ســده  بــه  نزدیــک  بــادی  آســیابهای 
در  همچنیــن  و  ایــران  درسیســتان  میــادی 
دهســتان باســتانی نشــتیفان خواف ســاخته شــده 
ــتند  ــره داش ــا دوازده پ ــش ت ــان ش ــا می ــد. آنه بودن
ــا  ــت خرم ــرگ درخ ــا ب ــه ی ــا پارچ ــان ب ــه پره هایش ک
کــردن  کاربــرد آنهــا آســیاب  پوشــانده شــده بودنــد. 
بوده اســت.  آبکشــی  یــا  و  کــی  خورا دانه هــای 
امــروزه هنــوز بقایــای چندیــن آســیاب بــادی در 
کوچــک نشــتیفان خــواف خراســان وجــود  شــهر 
ــاره  ــه در آن اش ک ــری  ــاب اصطخ کت ــه  گرچ دارد. ا
ــه  ــوط ب ــادی شده اســت مرب ــه ســاخت آســیاب ب ب
خورشــیدی  هجــری   33۰ ســال  ســال  از  پیــش 
ــی در یکــی  )34۰ هجــری قمــری( بوده اســت، ول
بعــد  ســال  چنــد  کــه  مســعودی  کتاب هــای  از 
می شــود  اشــاره  داســتانی  بــه  نوشته شده اســت، 
کــه در آن یــک ایرانــی بــه نــزد خلیفــهٔ دوم ادعــا 
کــه می توانــد یــک آســیاب بــادی بســازد،  می کنــد 
از  ادعــا  ایــن  شــدن  ثابــت  بــرای  نیــز  خلیفــه  و 
او  و  دهــد،  انجــام  را  کار  ایــن  تــا  می خواهــد  او 
بــه  نویســان  تاریــخ  اشــاره  موفــق می شــود.  نیــز 
کشــته شــدن یزدگــرد ساســانی بدســت  داســتان 
بــه  آنهــا  در  کــه  اســت  روایتهایــی  آســیابان از 

شده اســت. آشــاره  بــادی  و  آبــی  آســیاب 
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کودکان را به تشویق عادت ندهید
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امام صادق علیه السالم: 
هر که از ترس تنگدستى ازدواج نكند، همانا به خداوند سوء ظن دارد.
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