
یکشنبه 16 اسفندماه 1394  ||  26 جمادی االولی 1437  ||  6 مارس 2016  ||  شماره 110  ||  سال دوم  ||   قیمت : 500 تومان Eskimia.ir     ||     Esfahan.Kimia@gmail.com

وزنامه ای برای همه ر

نوبخت خبرداد:

    افزایش حقوق ها
 از فروردین ماه

ندیمی خبر داد:

15 فروردین 
زمان بررسی گزارش 

تفحص از سهام عدالت  22

تکدی گری
کسی مسئول است؟ چه 

شــاهد  چهارراه هــا،  ســر  در  و  شــهر  کنــار  و  گوشــه  در  روز هــا  ایــن 
کــه زیبنــده نظــام  افزایــش بی رویــه تکدی گــری هســتیم؛ امــری 
بــه  بایــد  مقــدس جمهــوری اسالمی نیســت و نهادهــای مســئول 
کمتریــن زمــان ممکــن بــرای جمــع آوری  وظیفــه خــود عمــل و در 
ــای شــهر از ایــن  ــردن چهــره زیب ک ک  ــا ــان از ســطح شــهر و پ متکدی
کننــد. ایــن روزهــا  پدیــده ناهمگــون و نازیبــا و آلوده کننــده اقــدام 
نزدیــک می شــویم،  آغــاز ســال جدیــد  و  پایــان ســال 94  بــه  کــه 
کوچه هــا و خیابان هــا فعــال  کــه  در  گدایانــی هســتیم  شــاهد آمــار 
هســتند و روزبــه روز بیشــتر می شــوند و نشــانی از برخــورد و جمــع 
امــا  اســت!  تعجــب  بســی  کــه جــای  بــه چشــم نمی خــورد  آوری 
جــدای از ضــرورت اقــدام عاجــل و قاطعانــه مســئوالن از مــردم عزیــز 
ع نــگاه  نیــز انتظــار مــی رود بــه دور از احساســات و عواطــف بــه موضــو
کننــد. اینجــا  کننــد و از توســعه ایــن پدیــده نامیمــون جلوگیــری 
کســی بــه واقــع نیازمنــد باشــد، بایــد  گــر  کــه ا جــای ایــن ســوال اســت 
کنــد و از  دســتش را بــه راحتــی و در خیابــان و در انظــار عمومــی دراز 
کرامــت را بایــد بــه همیــن ارزانــی  کنــد؟ آیــا  کمــک  مــردم در خواســت 
کاری می زنــد؟  کرامــت دســت بــه چنیــن  فروخــت و واقعــا انســان با
گــر مــردم درســت بیندیشــند و بــه دور از احساســات بــه ایــن  آیــا ا
کــه بــه این گونــه  کننــد، دســت در جیــب می کننــد  ع نــگاه  موضــو
کننــد یــا اینکــه از ســر خیرخواهــی آنــان را بــه نهاد هــای  کمــک  افــراد 
کمیتــه امــداد امــام)ره( یــا بــه بهزیســتی و... معرفــی  حمایتــی مثــل 
گــر نیازمنــدی شــخص معیــن و تاییــد  کــن ا می کننــد؟ در ایــن اما
شــد از مســیر درســت و بــا رعایــت اصــل تکریــم و احتــرام نیــاز برطــرف 
می شــود و شــأن افــراد در جــای خــود باقــی می مانــد. حقیقــت ایــن 
کــه برخــی متکدیــان در شــهرها روزانــه چنــد صــد هــزار تومــان  اســت 
در آمــد دارنــد و برخــی در واقــع اجیــر دیگــران شــده اند و بــا انــدک 
حقوقــی بــه خیابــان می آینــد و در آمــد چنــد ده هــزار تومانــی روزانــه 
ــه مــردم  ک کمکــی  ــد و خالصــه  ــه رییــس شــبکه می پردازن خــود را ب
نتیجــه مطلوبــی  و  باشــد  مســتمند  بــه  نیســت  معلــوم  می کننــد، 

داشــته باشــد...

دامی برای مردان 
هوس ران

8 حوادث

سرمقاله به قلم مدیر مسئول

2 ادامه در صفحه

آگهی مناقصه عمومی  مرحله  دوم  )نوبت دوم( 

 94/9/16 خ  مور  182 جلسه   9 مصوبه  باستناد  و   94 سال  مصوب  بودجه  اساس  بر  دارد  نظر  در  شهرضا  شهرداری 
از طریق مناقصه عمومی  نسبت به  آئیننامه مالی شهرداریها    شورای اسالمی  شهر شهرضا و ماده 4 قسمت اول قانون 

کنندگان و شرکتهای  واجد شرایط  اقدام نماید .  خرید  بخشی از وسایل  سنگ شکن با مشخصات ذیل، از تولید 

اسالم  جهان  برجسته  دانشمندان  نشست  در 
میزبانی  به  که  دنیا  در  معتبر  دانشگاه های  در 
دکتر  شد  برگزار  اصفهان  استان  آبفای  شرکت 
کرسی یونسکو در بازیافت آب  صراف زاده رییس 
پیشنهاد  صورت گرفته  بررسی های  طی  گفت: 
دیپلماسی،  پتانسیل های  به  توجه  با  می شود 
وجود  اصفهان  استان  در  که  مدیریتی  و  کیفی 
در  آب  پایلوت  عنوان  به  اصفهان  استان  دارد 
شود؛  انتخاب  اسالم  جهان  کشورهای  میان 

آبریز  حوزه  مختلف  موضوعات  که  گونه ای  به 
گیرد. زاینده رود مورد مطالعات مختلف قرار 

تمام  کرد:  اعالم  آب  بین المللی  نشست  دبیر 
اسالم  جهان  برجسته  محققان  و  دانشمندان 
داشته اند  اصفهان  استان  از  که  بازدیدی  طی 
انتظار  صورت گرفته،  اطالعات  تبادل  با  و 
اساسی  راهبرد  یک  نشست  این  می رود 
راهکاری  تا  دهد  ارایه  خروجی  عنوان  به 
منطقه  این  آبی  مشکالت  با  مقابله   برای 

باشد.
استان  هوایی  و  آب  ویژگی  داشت:  اظهار  وی 
اقلیم  با  می کند  مطابقت  تقریبا  اصفهان، 
باتوجه  که  درحالیست  این  و  آمریکا  کالیفرنیای 
با  اخیر  سال  چند  در  هم  ایالت  این   اینکه  به 
اما  است،  مواجه  متعدد  خشکسالی های  ع  وقو
اقتصادی  رشد  مانع  است  نتوانسته  پدیده  این 
همکاری  با  می توان  بنابراین  شود؛  منطقه  این 
راهکارهای  اسالم،  جهان  دانشمندان  تعامل  و 
مقابله با تبعات پدیده خشکسالی در این استان 
پدیده  سوء  آثار  وجود  از  مانع  تا  گردد  ارایه  نیز 

خشکسالی باشیم.

وی به طومار شیخ بهایی اشاره کرد و اظهار داشت: 
بزرگی  و  فرهیخته  دانشمندان  اصفهان  استان 
که طومار آن منبعی برای  مانند شیخ بهایی دارد 
گفت اولین  تقسیم آب بوده و به نوعی می توان 
استان اصفهان  از  اسالم  دیپلمات آب در جهان 
به خوبی  را  آب  تقسیم بندی  توانست  که   بوده 
هم  حاضر  حال  در  اساس  این  بر  کند؛  اعمال 
مشارکت  و  همکاری  و  هم افزایی  با  می توان 
مشکالت  اسالم  جهان  دانشمندان  تک تک 
طوری  به  کرد.  برطرف  را  زاینده رود  آبریز  حوزه 
که با عملیاتی شدن آن  که پروتکلی تبیین شود 
 مشکالت و چالش های حوزه آبریز زاینده رود رفع

 شود.

خ یکی از بندهای الف یا ب قابل خرید میباشد .  توضیح اینکه : در ردیف 1 و 2 ضمن اعالم نر

آدرس به  شهرداری  سایت  به  ورود  با  گهی   آ انتشار  تاریخ  از  اسناد  دریافت  جهت  میتوانند  صالحیت  دارای  شرکت های   یا  و  کنندگان  تولید   لذا 
www.shahreza.ir  اقدام یا همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه نمایند.

از  که غیر قابل استرداد می باشد . پس  نام شهرداری شهرضا  بانک ملی به  ریال به حساب شماره3100002911009  بهای فروش اسناد :300,۰۰۰ 
تکمیل ، مدارک را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . 

خ 94/12/25  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 13/30 سه شنبه مور

خ 94/12/26 در محل شهرداری شهرضا  گشایش اسناد : ساعت 17 روز چهارشنبه مور تاریخ 

محل تحویل اسناد : دبیرخانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد 

شماره تماس : 53241010 -031 داخلی 241 

  رحیم جافری - شهردار شهرضا

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

 

عملیاتردیف

یک  دستگاه فک  سنگ شکن 
با الکترو موتور مناسب

یک دستگاه فک سنگ شکن با
 الکترو موتور مناسب 

100,000.000  ریال 

)یکصد میلیون ریال(

گریزلی تخته  یک دستگاه فیدر 
دو محور

گریزلی تخته  یک دستگاه فیدر 
دو محور

گریزلی دو طبقه  یک دستگاه سرند 

هزینه نصب و راه اندازی 

گارانتی  با یکسال 

مدل
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی به 

حساب شماره 3100000052002 یا ضمانتنامه بانکی 
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کرسی یونسکو در بازیافت آب پیشنهاد داد: رییس 

کشورهای جهان اسالم انتخاب شود اصفهان به عنوان پایلوت آب در میان 

   جام قهرمانی از 
اصفهان به سبزوار رفت

آیین چهارشنبه سوری 
به اصالت خود 

بازمی گردد

مرد
 12 میلیارد تومانی

گفت: کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان   مدیر 

»جنس فروخته شده 
گرفته نمی شود «  پس 

ممنوع

6

4

5

7

تعزیرات 

فرهنگ و هنر

گردشگری

ورزش

آیت اهلل نوری همدانی: 

2

3

  دولت در مقابله با بدحجابی
 پیشگام شود

در بازی پایانی هفدهمین دوره مسابقات لیگ 
برتر والیبال نشسته:

کیمیای وطن   در مصاحبه اختصاصی با 
ح شد:  مطر

برخی از »ترین«های سینمای ایران در سال 94

تروریست خواندن حزب  اهلل 
لبنان، آبروی رفته عربستان را 

برنمی گرداند

پــی  در  قــم  علمیــه  حــوزه  مدرســین  جامعــه 
ســوی  از  لبنــان  اهلل  حــزب  خوانــدن  تروریســت 
صــدور  بــا  فــارس  خلیــج  همــکاری  شــورای 
خوانــدن  تروریســت  کــرد:  اعــالم  اطالعیــه ای 
حــزب اهلل، آبــروی رفتــه عربســتان را برنمی گردانــد. 
کیمیــای وطــن، جامعــه مدرســین حوزه  گــزارش  بــه 
علمیــه قــم در پــی تروریســت خوانــدن حــزب اهلل 
لبنــان از ســوی شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا 
کــرد: تروریســت خوانــدن  صــدور اطالعیــه ای اعــالم 
حــزب اهلل، آبــروی رفتــه عربســتان را برنمی گردانــد.

ح ذیل است:  متن این اطالعیه به شر
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اقــدام نابخردانــه و فتنه گرانــه شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس در معرفــی حــزب اهلل لبنــان بــه عنــوان 
جریانــات  طــرف  از  گامی  دیگــر  تروریســتی ،  گــروه 
کشــور های عربــی در  ارتجاعــی و متحجــر و برخــی 
مواجهــه بــا جریــان مقاومــت و حمایــت از تروریســم 
کــور داعــش و حرکت هــای تکفیــری اســت. دســتان 
خون آلــود آل ســعود و حامیــان داعــش در پیونــد ی 
آشــکار با اســتکبار و صهیونیســم به دنبال فرافکنی 
گســترده خــود علیــه مظلومــان یمنــی  از جنایــات 

فلسطینی، عراقی، سوری و لبنانی است....

2
گرانی بلیت سفرهای نوروزی و 



تکدیگری
کسیمسئولاست؟ چه

ادامه از صفحه یک: 
گرفتــار می کنــد  جــز اینکــه نتایــج منفــی آن جامعــه را 
و تکدی گــری را ترغیــب و تشــویق می کنــد و شــاید 
افــرادی بتواننــد بــه نشــان تکدی گــری، هنجارهــای 
جامعــه را بــه ناهنجــاری تبدیــل  کننــد و چــه اتفاقاتــی 
کــه در پــس پــرده تکدی گــری بــوده و خواهــد بــود و 
کمک کننــده نیــز در ایــن جــرم بی نصیــب نخواهــد 

بــود. 
نیســت  زیبنــده  مــا  شــهرهای  بــرای  هرحــال  در 
گــذری  هــر  در  و  چهارراه هــا  ســر  بــر  متکدیــان  کــه 
کننــد؛  دراز  رهگــذری  هــر  ســوی  بــه  نیــاز  دســت 
می شــود  باعــث  کــه  کاذب  نیــازی  هــم  آن 
واقعــی  محرومــان  بــه  کمــک  از  مــردم  فکــر 
محــروم ثــواب  و  خیــر  ایــن  از  و  شــود   منحــرف 

 بمانند. 
گذشــته بــا ذلــت و خــواری  متکدیــان در دوره هــای 
بــه  اقــدام  شــهروندان  ســوی  بــه  دســت درازی  و 
زمــان  گذشــت  بــا  و  می کردنــد  مبلغــی  درخواســت 
اعضــای  نمایــش  ماننــد  جدیــدی  شــیوه های 
ارایــه  یــا  بدشــکل  زخمــی،  معلــول،  کارافتــاده،  از 
ایــن  بــه  و  می برنــد  کار  بــه  را  جعلــی  نســخه های 
احســاس  بیشــتر  قــرار دادن  تاثیــر  تحــت  بــا  شــیوه 
هــزار  صــد  چنــد  روز  هــر  در  راحتــی  بــه  شــهروندان 
تومــان و در یــک مــاه، چنــد میلیــون تومــان درآمــد 
دســت رنج  حاصــل  درآمــدی  می کننــد؛  کســب 

دیگــران.
می توانــد  تکدی گــری  کــه  بدانیــم  نیســت  بــد 
مخــدوش  را  جســمی  جامعــه  و  روحــی  ســامت 
و  شــهر  بــه  را  جبران نشــدنی  زیانــی  و  کنــد 
نگران کننــده  بســیار  کــه  کنــد  وارد   شــهروندان 

است.
کــه در ایــن رابطــه  امیــد آنکــه بیــش از ده دســتگاهی 
ماموریــت و مســئولیت دارنــد، مســئله را بــا حساســیت 
کامــل و قاطــع پیگیــر شــوند و مــردم را از ایــن شــرایط 
کننــد و چهــره شــهر های زیبــا را همچنــان زیبــا  آزاد 

نگهدارنــد.

سرمقاله 

درنامهایبهمجلس

شوراینگهباندوباره
ازطرحجرمسیاسیایرادگرفت

شــورای نگهبــان در نامــه  ای بــه مجلــس بــه بخشــی 
گروه هــای سیاســی  ح نحــوه فعالیــت احــزاب و  از طــر

گرفــت.  ایــراد 
سیاســی  جــرم  ح  طــر وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بهمن مــاه  چهــارم  خ  مــور جلســه  مصــوب 
مجلــس  چهــار  و  نــود  و  ســیصد  و  یک هــزار 
 1394/12/12 خ  مــور جلســه  اســامی  در  شــورای 
قــرار  بررســی  و  بحــث  مــورد  نگهبــان  شــورای 
اعــام زیــر  ح  شــر بــه  شــورا  ایــن  نظــر  کــه   گرفــت 

 می شود:
بنــد  در  افــراد«  آزادی  غیرقانونــی  »ســلب  عبــارت   
آزادی هــای  »نقــض  عبــارت  بــا   ،3 مــاده  )پ( 
قانــون   16 مــاده  )د(  بنــد  در  دیگــران«  مشــروع 
فعالیــت احــزاب، جمعیت هــا، انجمن هــای سیاســی 
اقلیت هــای  اســامی  یــا  انجمن هــای  و  صنفــی  و 
دینــی شــناخته شــده مصــوب 1360/6/7 مذکــور در 
بنــد )پ( مــاده 2 قابــل جمــع نیســت و ایجــاد ابهــام 
خواهــد  اظهارنظــر  ابهــام  رفــع  از  پــس   می نمایــد؛ 

شد.

ندیمیخبرداد:

15فروردین،زمانبررسیگزارش
تفحصازسهامعدالت

درصحنمجلس
ــت  ــهام عدال ــص از س ــق و تفح ــت تحقی ــس هیئ ریی
گــزارش نهایــی تحقیــق و تفحــص از  از اتمــام بررســی 
پرونــده ســهام عدالــت تــا 15 فروردیــن 94 در صحــن 

علنــی مجلــس خبــر داد.
ندیمــی  ابــوذر  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
 درگفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا 
اشــاره بــه تــاش هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســهام 
عدالــت بــرای رفــع ابهامــات موجــود در ایــن پرونــده 
گفــت: بررســی ایــن پرونــده درحــال حاضــر در مرحلــه 

دارد. قــرار  جمع بنــدی 
مجلــس  در  ســیاهکل  و  الهیجــان  مــردم  نماینــده 
کنــون  تا اینکــه  بیــان  بــا  اســامی،  شــورای 
از  ابهام زدایــی  بــرای  بی شــماری  نشســت های 
پرونــده ســهام عدالــت بــا مســئوالن برگــزار شــده اســت 
گســترده ای  افــزود: در خــال ایــن پرونــده، تخلفــات 
رســیدگی آن هــا  تک تــک  بــه  بایــد  کــه  داده  خ   ر

 شود.
تشــریح  در  نهــم،  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
گرفتــه در ســهام عدالــت  جزییــات تخلفــات صــورت 
مســتغات  بــه  نقدینگــی  انتقــال  کــرد:  تصریــح 
براســاس  وظایــف  ایفــای  عــدم  ســوءمدیریت ها، 
گــذاری و مســئولیت ها  ع وا قــرارداد، انتظــارات و نــو
از  ذی نفعــان  بیــن  منافــع  تقســیم  از  ممانعــت  و 
پرونــده ایــن  در  صورت گرفتــه  تخلفــات   جملــه 

 است.
ــت ــهام عدال ــص از س ــق و تفح ــت تحقی ــس هیئ  ریی
یــادآور شــد: 15 فروردین مــاه ســال آتــی زمــان بررســی 
در  عدالــت  ســهام  از  تفحــص  و  تحقیــق  گــزارش 
اســامی  خواهــد شــورای  مجلــس  علنــی   صحــن 

 بود.

اخبار سیاست

جهانگیریدرنشستخبریمشترک
باداوداوغلو:

بامدیریتاختالفاتباترکیه
بهسمتثباتمنطقه

حرکتمیکنیم
خبــری  نشســت  در  رییس جمهــور  اول  معــاون 
گفــت: با اینکــه ما در  مشــترک بــا نخســت وزیــر ترکیــه 
ک نظــر داریــم، امــا امــکان  بســیاری از زمینه هــا اشــترا
دارد در برخــی از مســایل منطقــه هــم اختاف نظــری 
کــه تصمیــم داریــم بــا مدیریــت  وجــود داشــته باشــد 
کنیــم. اختافــات، بــه ســمت ثبــات منطقــه حرکــت 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل ازخبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دانشــجو، اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رییــس 
جمهــور امــروز ظهــر در نشســت خبــری مشــترک بــا 
ــا بیــان اینکــه ایــن اولیــن ســفر  نخســت وزیر ترکیــه ب
آقــای احمــد اوغلــو بــه عنــوان نخســت وزیر ترکیــه بــه 
تهــران اســت، اظهــار داشــت: ایــن ســفر از اهمیــت 
خاصــی برخــوردار اســت و می توانــد نقطــه عطفــی 
کشــور  کشــور باشــد. وی افــزود: دو  بــرای روابــط دو 
کــه  هســتند  خوبــی  همســایگان  ترکیــه،  و  ایــران 
همــواره روابــط بســیار خوبــی در زمینه هــای مختلــف 
کــه حــزب اعتــدال و توســعه در  داشــتند و از زمانــی 
ــایان  ــعه ش ــا توس ــط م ــده، رواب کار آم ــه روی  ــه ب ترکی
اول رییس جمهــور  معــاون  اســت.  توجهــی داشــته 
رایزنی هــای  و  گفت وگوهــا  تــداوم  کــرد:  تصریــح 
و  موثــر  بســیار  کشــور  دو  مقامــات  بیــن  سیاســی 
آنکاراســت. ـ  تهــران  روابــط  توســعه  در  تاثیرگــذار 
کــه االن مــا  جهانگیــری بــا بیــان اینکــه منطقــه ای 
ایــن  کــه  اســت  منطقــه ای  گرفته ایــم،  قــرار  آن  در 
روزهــا بــا مســایل پیچیــده ای روبــه رو اســت، اضافــه 
تروریســتی  ـ  تکفیــری  گروه هــای  متاســفانه  کــرد: 
امنیــت و ثبــات منطقــه را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار 
کــرد: منافــع مشــترکی بیــن ایــران  کیــد  دادنــد. وی تا
کل منطقــه  و ترکیــه در اســتقرار امنیــت و ثبــات در 
مــا  افــزود:  رییس جمهــور  اول  معــاون  دارد.  وجــود 
کــه بــا آقــای داود اوغلــو داشــتیم   در دو جلســه ای 
بــا  مشــترک  جلســه  و  خصوصــی  ماقــات  جملــه  از 
وزرا، در زمینــه روابــط دوجانبــه و مســایل منطقــه ای 
جهانگیــری  داشــتیم.  مفیــدی  گفت وگوهــای 
کــرد: بــا اینکــه مــا در بســیاری از زمینه هــا  خاطرنشــان 
ک نظــر داریــم، امــا امــکان دارد در برخــی از  اشــترا
مســایل منطقــه هــم اختاف نظــری وجــود داشــته 
کــه تصمیــم داریــم بــا مدیریــت اختافــات، بــه  باشــد 

کنیــم. ســمت ثبــات منطقــه حرکــت 
کــرد: مســایل دوجانبــه بســیار مهمــی  وی تصریــح 
گفت وگــو قــرار  ح و مــورد  کشــور مطــر  بیــن وزرای دو 
انــرژی  و  نفــت  زمینه هــای  در  همچنیــن  گرفــت؛  
و  گمرکــی  مســایل  گردشــگری،  نقــل،  و  حمــل 
کشــور، از جملــه محورهایــی  مســایل بانکــی بیــن دو 
کــه بیــن وزرای ایــران و ترکیــه مــورد بحــث و  بــود 
رییس جمهــور  اول  معــاون  گرفــت.  قــرار  گفت وگــو 
گردشــگری  افــزود: ترکیــه، یکــی از مقصدهــای مهــم 
کــه در همیــن ارتبــاط، ســالی یــک تــا  ایرانیــان اســت 
کشــور ســفر می کننــد  یــک و نیــم میلیــون نفــر بــه ایــن 
گردشــگران ترکیــه ای هــم  کــه البتــه مــا امیدواریــم 
در  هــم  ســرمایه گذاری هایی  و  بیاینــد  ایــران  بــه 
ــا بیــان اینکــه مــا  ایــران داشــته باشــند.جهانگیری ب
کشــوری خــود را  گذشــته ســقف حجــم مبــادالت  از 
گفــت:  بودیــم،  کــرده  پیش بینــی  دالر  میلیــارد   30
کمیســیون مشــترک  کــه تــا یــک مــاه آینــده  قــرار اســت 
کشــور در ترکیــه برگــزار شــود تــا تمامــی  موانــع را  دو 
ــاءاهلل  ــم انش ــا ه ــد و م کن ــرف  ــرده و برط ک ــایی  شناس
پیگیــری می کنیــم تــا ایــن هــدف بــه نتیجــه برســد.

داووداوغلو
درنشستخبریمشترکباجهانگیری
کشوردیگری ترکیهبیشازهر

ازلغوتحریمهاخوشــحالاســت
گفــت: امــروز ترکیــه بیــش از هــر  نخســت وزیــر ترکیــه 
کشــور دیگــری از برداشــته شــدن تحریم هــا خوشــحال 
کشــور  گســترش روابــط دو  ــرای  کنــون راه ب اســت و هم ا
تســنیم خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت.  شــده   فراهــم 

جریــان  در  ترکیــه  وزیــر  نخســت  اوغلــو،  داوود  احمــد 
ســفر خــود بــه تهــران و در نشســت خبــری مشــترک بــا 
معــاون اول رییــس جمهــور اســامی  ایــران، بــا اشــاره 
بــه برگــزاری انتخابــات 7 اســفند در ایــران، نتیجــه ایــن 
گفــت و اظهــار  ایــران تبریــک  بــه مــردم  انتخابــات را 
رویکــرد  هســته ای،  تفاهــم  انعقــاد  از  پــس  داشــت: 
جدیــدی در روابــط ایــران و ترکیــه آغــاز شــده و بــا توجــه 
بــه اینکــه مهم تریــن مانــع جــدی در انجــام تعهــدات 
کنــون  بــود، ا مبــادالت 30 میلیــون دالری، تحریم هــا 
دســتاوردهای  بــه  می توانیــم  تحریم هــا  ایــن  رفــع  بــا 
کــه  زمانــی  در  افــزود:  وی  یابیــم.  دســت  ارزشــمندی 
ایــران در شــرایط ســختی قــرار داشــت ترکیــه تاش هــای 
زیــادی بــرای حــل مســئله ایــران انجــام داد و دوســتان و 
بــرادران خــود را تنهــا نگذاشــت و امــروز ترکیــه بیــش از هر 
کشــور دیگــری از برداشــته شــدن تحریم هــا خوشــحال 
کشــور  گســترش روابــط دو  ــرای  کنــون راه ب  اســت و هم ا

فراهم شده است.
کــرد: ایــران و ترکیــه ممکن   نخســت وزیــر ترکیــه تصریــح 
داشــته  متفاوتــی  مــوارد دیدگاه هــای  برخــی  در  اســت 
کشــور هیــچ گاه تغییــر نخواهــد  امــا تاریــخ دو  باشــند؛ 
هســتند.  هــم  مکمــل  کشــور  دو  جغرافیــای  و  کــرد 
داوود اوغلــو بــا بیــان اینکــه در ماقات هــای عمومــی 
 و خصوصــی راه هــای توســعه روابــط و برداشــته شــدن 
موانــع بیــن ایــران و ترکیــه بررســی شــده اســت، اظهــار 
کــه از ترکیــه بــه ایــران آمــده اســت  داشــت: در هیئتــی 
حضــور نیــز  ســرمایه گذاران  تجــاری،  افــراد  بــر   عــاوه 

 دارند.

ایران و ترکیه 

رییــس حــوزه علمیــه اصفهــان طــی پیامــی  بــا تســلیت 
رهبــر  وی،  بیــت  بــه  طبســی  واعــظ  آیــت اهلل  ارتحــال 
گفــت: مرحــوم  ایــران  ملــت مســلمان  و  انقــاب  معظــم 
نظــام  اســتوانه های  از  یکــی  طبســی،  واعــظ  آیــت اهلل 

بــود. اســامی  جمهــوری  مقــدس 
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
آیــت اهلل حســین مظاهــری، رییــس حــوزه  اطاع رســانی 
واعــظ  آیــت اهلل  پیامــی  ارتحــال  طــی  اصفهــان  علمیــه 
و  انقــاب  معظــم  رهبــر  ایشــان،  بیــت  بــه  را  طبســی 
پیــام  در  وی  گفــت.  تســلیت  ایــران  مســلمان  ملــت 
عالــم  ک  اســفنا ارتحــال  مصیبــت  اســت:  آورده  خــود 
ک اســام و انقــاب، مرحــوم  مجاهــد و شــخصیت تابنــا
»قدس سره الشــریف«  طبســی  واعــظ  آقــای  آیــت اهلل 
بزرگــوار عالــم  ایــن  شــد.  بســیار  تاثــر  و  تاســف   موجــب 
مقــدس  نظــام  متیــن  اســتوانه های  از  یکــی  بی شــک 
فقــدان  ضایعــه  کنــون  ا و  اســامی  بودنــد  جمهــوری 
مظاهــری  آیــت اهلل  اســت.  جبران ناپذیــر  حقــا  ایشــان، 
درخشــان  کارنامــه  اســت:  افــزوده  پیــام  ایــن  ادامــه  در 
جوانــی  دوران  از  کــه  وارســته  عالــم  ایــن  پربرکــت  عمــر 
و  ستم شــاهی  رژیــم  علیــه  مبــارزات  پیش قدمــی در  بــا  و 

همراهــی بــا نهضــت امــام راحــل در مشــهد مقــدس آغــاز 
انقــاب اســامی  بــا  شــد و در روزهــای آغازیــن پیــروزی 
حکــم آن امــام عزیــز در منصــب واال و پرافتخــار خدمــت 
و تولیــت آســتان قــدس رضــوی ادامــه یافــت و خدمــات 
عظیــم و پرشــمار و بی ســابقه دینــی، علمــی، فرهنگــی و 
کــه بــه آن آســتان مقــدس و مطهــر به وســیله فکــر  رفاهــی 
ــِت تحســین برانگیز ایــن  و عــزم و همــت و تــاش و مدیری
خــادم حقیقــی و بــا اخــاص حضــرت ثامن الحجــج تقدیــم 

ــد. ش
ایــن مرجــع عالی قــدر تشــیع در ادامــه همچنین یادآور شــد: 
ــا  ــور اداره و اعت ــه به منظ ک ــکوری  ــعی مش ــدت و س مجاه
و رشــد حــوزه علمیــه مقدســه خراســان طــی ســال های 
متمــادی از ایــن عالــم پرهیــزکار بــروز یافــت و همچنیــن 
تاســیس  ایشــان در  اهتمــام واالی  و  تفکــر روشــن بینانه 
و  حــوزوی  تحقیقاتــی  و  علمــی   بــزرگ  کــز  مرا و  مجامــع 
رضــوی  اســامی   علــوم  دانشــگاه  جملــه  از  دانشــگاهی، 

و  اســت  روشــن نگر  عالــِم  ایــن  مانــدگار  ابتــکارات  از  کــه 
خدمــات برجســته دیگــر در مجلــس خبــرگان رهبــری و 
کنــار صفــا و وفــا و  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، در 
روحیــه معنــوی و خلــوص و صداقــت و فضیلتمــداری ایــن 
عالــم مهــذب و متخلــق، همــه و همــه، باقیــات صالحاتــی 
ــان و در  ــروردگار مهرب ــه لطــف عمیــم پ ــه اینــک ب ک اســت 
مــأ اعلــی، اجــر و پــاداش الهــی را بــرای ایشــان بــه ارمغــان 
آورده اســت. »طوبــی لــه و حســن مــأب«. رییــس حــوزه 
کــرد:  علمیــه اصفهــان در پایــان ایــن پیــام خاطرنشــان 
اینجانــب بــا اظهــار انــدوه و دریــغ فــراوان، رحلــت ایــن 
ــه  ــا و ایــن شــخصیت عالی قــدر را ب صدیــق دیریــن و باوف
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــدس و ب ــهد مق ــه مش ــوزه علمی ح
و بــه خانــدان داغــدار ایشــان، خصوصــا بــه بیــت مکــرم و 
گردان  فرزنــدان محترمشــان و بــه ســایر ارادتمنــدان و شــا
ایشــان صمیمانــه تســلیت عــرض می کنــم و از پیشــگاه 
ــو درجــات آن خــادم صــادق  ــد ســبحان، عل قــدس خداون
کــرده  و مخلــِص حضــرت ثامن االئمــه  النجبــا را مســئلت 
در  را  رئــوف  امــام  آن  ویــژه  مراحــم  و  عنایــات خاصــه  و 
ــر  ــر و اج ــز صب ــتارم و نی ــان خواس ــرای ایش ــی ب ــوت اعل ملک

و ســعادت خانــدان مصــاب را آرزو می کنــم.

آیت اهلل مظاهری:

آیت اهلل واعظ طبسی یکی از استوانه های نظام بود

گــر تــا هفتــه ســوم  کــه ا ایــن آمادگــی در دولــت وجــود دارد 
فروردیــن هــم بودجــه 95 بــه تصویــب برســد، افزایش حقوق 
شــاغان و بازنشســتگان در ســال 95 از فروردیــن مــاه انجــام 

شــود. 
کیمیــای وطــن، ســخنگوی دولــت بــه شــایعاتی  گــزارش  بــه 

و  مجلــس  اختــاف  ســر  بــر  روزهــا  ایــن  کــه 
ــاره تصویــب بودجــه 95 و افزایــش  دولــت درب
اســت،  بازنشســتگان  و  کارمنــدان  حقــوق 
از  را  حقوق هــا  افزایــش  گفــت:  و  داد  پایــان 

می کنیــم. اعمــال  فروردیــن 
ــود  ــری خ ــت خب ــت در نشس ــر نوبخ محمدباق
در پاســخ بــه ســوال ســرویس مشــکات مــردم 

کــه ایــن روزهــا در خصــوص افزایــش  گرهایــی  ــاره امــا و ا درب
گفــت: بــا ایــن  کارمنــدان و بازنشســتگان وجــود دارد،  حقــوق 
کمیســیون تلفیــق مجلــس  کــه از ســوی  برنامــه زمــان بنــدی 
اعــام شــد، می توانیــم تــا پایــان اســفندماه الیحــه بودجــه 

کنیــم.  1395 را بــه قانــون تبدیــل 
گــر تــا هفتــه ســوم  کــه ا ایــن آمادگــی در دولــت وجــود دارد 
فروردیــن هــم بودجــه 95 بــه تصویــب برســد، افزایش حقوق 

شــاغان و بازنشســتگان در ســال 95 از فروردیــن مــاه انجــام 
شــود. فکــر می کنــم شــاغان و بازنشســتگان نبایــد اســترس 
کــه  داشــته باشــند. ضمــن اینکــه روحیــه دولــت ایــن نیســت 
بــرای مــردم دغدغــه ایجــاد کنــد. ان شــاءاهلل بــا مجلــس، این 
ــد  کنی ــام  ــده اع ــوی بن ــما از س ــم. رس ــل می کنی ــکل را ح مش
هیــچ نگرانــی وجــود ندارد و ان شــاءاهلل مشــکل 

ــل می کنیــم. را ح
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
نیــز  کارگــران  حقــوق  افزایــش  دربــاره  کشــور 
بــاره  ایــن  در  بایــد  کار  عالــی  شــورای  گفــت: 
ایــن  نزدیــک  آینــده  در  و  بگیــرد  تصمیــم 
شــورا تشــکیل می شــود و نســبت بــه حقــوق 
کــرد. مدیــر عامــل ســازمان  کارگــران تصمیم گیــری خواهــد 
کــرده تــا یارانــه نقــدی زودتــر از  هدفمنــدی نیــز هماهنــگ 
ماه هــای پیشــین بــه مــردم پرداخــت شــود. پرداخــت 34 
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه نقــدی بــا توجــه بــه هزینه هــای 
جــاری و هزینه هــای عمرانــی، مدیریــت زیــادی می خواهــد. 
همــکاران مــا زیــر انبــوه مطالبــات مــردم همچنــان بــه ادامــه 

خبرآنایــن هســتند.  مشــغول  خدمت رســانی 

نوبختخبرداد:
افزایشحقوقهاازفروردینماه

خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
تعامــات  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی   شــورای  مجلــس 
دفاعــی بیــن ایــران و روســیه پــس از برجــام تقویــت 
ــران و  ــی  ای ــی و نظام ــط دفاع ــت: رواب گف ــت،  ــده اس ش
روســیه بــه ســطح همــکاری اســتراتژیک رســیده اســت. 

کیمیــای وطــن، بــه نقــل  گــزارش  بــه 
حقیقت پــور   منصــور  ملــت،  خانــه  از 
تانــک   شــدن  اضافــه  خصــوص  در 
زمینــی  نیــروی  تجهیــزات  بــه   T90
اســامی  ایــران  جمهــوری  ارتــش 
در   T90 تانــک  داشــت:  اظهــار 
اســت  شــده  ســاخته  روســیه  کشــور 

توصیــف خوبــی  بســیار  تانــک  را  آن  می تــوان   کــه 
کرد.

در  نیــر  و  نمیــن  ســرعین،  اردبیــل،  مــردم  نماینــده   
 T90 مجلــس شــورای اســامی  بــا بیــان اینکــه تانــک
تانــک  ایــن  کــرد:  بیــان  دارد،  خوبــی  قابلیت هــای 
مانــور و ســرعت خیلــی خــوب ایــن تانــک، آن را بــه 
کــرده  تبدیــل  مناســب  نظامــی  بســیار  وســیله   یــک 

است.
و سیاســت خارجــی  ملــی  امنیــت  کمیســیون    عضــو 
مجلــس شــورای اســامی  ادامــه داد: قطعــا ورود تانــک  
T90 بــه تجهیــزات نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری 
اســامی  ایــران می توانــد تــا حــد بســیار زیــادی توانایــی 
کارایی هــای دفاعــی و نظامی کشــور را ارتقــا   و 

دهد.
ــی  ــات دفاع ــوص تعام ــور در خص   حقیقت پ
گفــت: ســطح  و نظامــی  بیــن ایــران و روســیه 
تعامــات دفاعــی و نظامــی  ایــران و روســیه 
بــه حــد همکاری هــای اســتراتژیک رســیده 

اســت.
تاثیــرات آن  و  پســابرجام  بــه شــرایط  اشــاره  بــا    وی 
و  ایــران  نظامــی  بیــن  و  دفاعــی  همکاری هــای  بــر 
تعامــات  برجــام،  از  پیــش  کــرد:  تصریــح  روســیه 
دفاعــی و نظامــی  بیــن ایــران و روســیه وجــود داشــت 
افزایــش  همکاری هــا  ســطح  نیــز  برجــام  از  پــس  و 
رســیده اســتراتژیک  همــکاری  مرحلــه  بــه  و   یافتــه 

 است.

و  دولتمــردان  از  نــوری  همدانــی  آیــت اهلل  حضــرت 
بدحجابــی  بــا  مقابلــه  در  خواســت  وزارت خانه هــا 
ــازار وجــود نــدارد  ــر ب پیشــگام شــوند و از اینکــه نظارتــی ب

کــرد.  انتقــاد  شــدت  بــه 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از رســا،  حضــرت  گــزارش  بــه 
آیــت اهلل حســین نــوری  همدانــی، از مراجــع تقلیــد پیــش 
از ظهــر دیــروز در دیــدار بــا رییــس و اعضــای اتــاق اصنــاف 
کیــد بــر حفــظ نظــام اســامی  و انقــاب اظهــار  ایــران بــا تا
کــه مســلم اســت مســئله انقــاب اســت؛  داشــت: چیــزی 
اســامی  کشــورهای  ایــران هماننــد  در  انقــاب  از  قبــل 
کــم بــود؛ ولــی  بحمــداهلل   امــروز اســتکبار و اســتبداد حا
کــه مبانــی ضددینــی را از  انقابــی بــه وقوعــی پیوســت 

ــرد. ک ــی  ــام را معرف ــرده و اس ــن ب بی

وی ادامــه داد: هــدف همــه مــا حفــظ اســام و موازیــن 
صحبتــی  هــم  بــا  کلیــات  در  بنابرایــن  اســت؛  انقــاب 
نداریــم و مشــکلی هــم نیســت؛ امــا در برخــی موضوعــات 
ع  نیــاز بــه تذکــر وجــود دارد؛ بــه عنــوان نمونــه در موضــو
معیشــت  جهــت  از  مــردم  کــه  نیســت  شــکی  اقتصــاد 
کمبودهــا نیســت؛ بیــکاری و  ناراحــت هســتند و شــکی در 
کــه بایــد اصــاح شــود. مضیقــه اقتصــادی واقعیــت اســت 
در  کــرد:  تصریــح  نــوری  همدانــی  آیــت اهلل  حضــرت 
کــه تولیــد  کشــورهای اروپایــی، هــر جنســی  بســیاری از 
امــا  کشــور یکســان اســت؛  کل  می شــود، قیمــت آن در 
در ایــران نظارتــی بــر قیمت هــا نیســت؛ بــه همیــن خاطــر 
قیمــت در روســتاها و شــهرها فــرق دارد؛ واقعــا مســئول 

کیســت؟ 

چــرا یــک زائــر در مشــهد بایــد شــبی چهارصدهــزار تومــان 
کشــور هــم نبایــد  بدهــد هرچنــد از خدمــات اصنــاف در 

غافــل شــد.
و  موازیــن  حفــظ  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  ادامــه  در  وی 
خاطرنشــان  تمامــی  عرصه هــا،  در  انقابــی  ارزش هــای 
ــا  ــه قیمت ه ک ــران یــک فرهنــگ اســت  ــرد: ظاهــرا درای ک
کشــور ها یــک  گران تــر شــود، ولــی در برخــی  روزبــه روز 
کاال ده ســال بــه یــک قیمــت اســت؛ بنابرایــن بــرای ایــن 
ــم  ــژه ه ــارت وی ــرد و نظ ک ــن  ــد قیمت هایــی را معی کار بای
کاال و هــم خدمــات شــکل بگیــرد. توســط دولــت هــم بــر 

کــرد: همــه بایــد  کیــد  ج فقــه تا اســتاد برجســته درس خــار
پاســدار نظــام اســامی  ایــران باشــند؛ بایــد جلــوی قاچــاق 
کنــده شــود؛ بخــش  گرفــت؛ بایــد ریشــه مــواد مخــدر  را 

شــایان توجهــی از بدحجابــی و بی حجابــی مربــوط بــه 
کــه لباس هــای ضــد دینــی را وارد می کننــد؛  ایــن اســت 
دولــت و وزارت خانه هــا بایــد در امــر مقابلــه بــا بدحجابــی 
کننــد و بایــد قوانیــن  پیشــگام شــوند و برخــورد جــدی 
فایــده  عمــل  بــدون  کــردن  صحبــت  شــود؛  درســت 

چندانــی نــدارد.
کــه می گوییــم دیرکــرد  وی افــزود: مــا چنــد ســال اســت 
ایــن  می شــود؛  گرفتــه  هــم  بــاز  ولــی  رباســت؛  و  حــرام 
و  دارد  فراوانــی  ثمراتــی  و  بــرکات  ارزش هــا،  انقــاب 
ــا جامعــه مــا درســت  ــود ت کســی ب ــد منتظــر  بنابرایــن نبای
بحــث  در  دشــمنان  جلــوی  کــه  همان گونــه  کنــد؛ 
را هــم  بایــد جلــوی بداخاقی هــا   نظامــی  ایســتاده ایم، 

بگیریم.

آیت اهلل نوری همدانی: 

دولتدرمقابلهبابدحجابیپیشگامشود

جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در پــی تروریســت خوانــدن حــزب اهلل لبنــان از 
کــرد: تروریســت  ســوی شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا صــدور اطاعیــه ای اعــام 

خوانــدن حــزب اهلل، آبــروی رفتــه عربســتان را برنمی گردانــد. 
کیمیــای وطــن، جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در پــی تروریســت  گــزارش  بــه 
خوانــدن حــزب اهلل لبنــان از ســوی شــورای همــکاری خلیــج فــارس بــا صــدور 
کــرد: تروریســت خوانــدن حــزب اهلل، آبــروی رفتــه عربســتان را  اطاعیــه ای اعــام 

برنمی گردانــد.
ح ذیل است:  متن این اطاعیه به شر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 اقــدام نابخردانــه و فتنه گرانــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس در معرفــی حــزب اهلل 
گامــی  دیگــر از طــرف جریانــات ارتجاعــی و  گــروه تروریســتی ،  لبنــان بــه عنــوان 
ــت از  ــت و حمای ــان مقاوم ــا جری ــه ب ــی در مواجه ــور های عرب کش ــی  ــر و برخ متحج

ــور داعــش و حرکت هــای تکفیــری اســت. ک تروریســم 
 دســتان خــون آلــود آل ســعود و حامیــان داعــش در پیونــد ی آشــکار بــا اســتکبار و 

گســترده خــود علیــه مظلومــان یمنــی  صهیونیســم بــه دنبــال فرافکنــی از جنایــات 
فلسطینی، عراقی، سوری و لبنانی است.

کــه طشــت رســوایی مرتجعیــن منطقــه در آشــوب و فتنه انگیــزی در ســوریه  کنــون   ا
عــراق، یمــن و دیگــر محورهــای مقاومــت بــه صــدا در آمــده اســت، بی شــک ایــن 
ــعودی  ــت س ــوص دول ــه خص ــورها ب کش ــن  ــته ای ــروی نداش ــه آب ــی ب کمک ــت،  حرک
کــرد. پیروزی هــای اخیــر محــور مقاومــت نویــد پیــروزی نهایــی اســام  نخواهــد 
را  حــکام  ایــن  دســت پرورده  تروریســت های  وحشــیگری  و  تکفیــر  بــر  عقانــی 
و  مســتضعف  مــردم  امیــد  و  اســراییل  چشــم  خــار  امــروز  اهلل،  حــزب  می دهــد. 
کــرد  رنج کشــیده لبنــان و فلســطین اســت. حماســه آفرینی های حــزب اهلل ثابــت 
کــه بقایــی بــرای خــود  کــه اســراییل بیــت عنکبــوت اســت و ُسســت تر از آن اســت 
تبلیغاتــی و نظامــی  علیــه حــزب اهلل هرگــز  کنــد. هجمه هــای سیاســی،  تصــور 
ــوَن«  ــُم اْلَغاِلُب ــْزَب اهلِل ُه ــِإّنَ ِح ــت و »َف گذاش ــد  ــن نخواه ــر زمی ــت را ب ــم مقاوم پرچ
وعــده حقــی اســت بــرای مقاومــت و ایســتادگی رزمنــدگان سلحشــور جبهــه مبــارزه 

ــا اســراییل. ب

 از کشــورهای اســامی  و عربــی انتظــار مــی رود پشــتیبان و حامــی  جریانــی باشــند که 
عــزت و اقتــدار مســلمین را رقــم زده و پوشــالی و توخالــی بــودن رژیــم صهیونیســتی 
کــرده اســت و همــراه ملت هــای خــود یاری گــر مقاومــت باشــند، نــه آنکــه  را آشــکار 
کــه خوشــحالی و رضایــت اســتکبار را در پــی داشــته باشــد. گذارنــد  گام در مســیری 

کنــون  کــه تا  دولــت، ملــت و علمــای شــیعه، ســنی و مســیحی و دروزی در لبنــان 
کــه حمایــت از  حامــی  فرزنــدان خــود در حــزب اهلل بوده انــد، بــار دیگــر نشــان دهنــد 
حــزب اهلل را حمایــت از عــزت، امنیــت و آرامــش لبنــان می داننــد و پاســخ محکمــی 

کشــور های دست نشــانده بدهنــد.  بــه ایــن اقــدام موهــن برخــی 
 جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم ضمــن محکــوم کــردن اقــدام شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس و نیــز خون ریزی هــا و فتنه انگیزی هــا در منطقــه، حمایــت خــود را از 
حــزب اهلل قهرمــان، به ویــژه ســید مجاهــدان، ســید حســن نصــراهلل اعام مــی دارد و 

از خداونــد متعــال عــزت و ســربلندی رزمنــدگان مقاومت را خواســتار اســت.
 و السام علیکم و رحمه اهلل و برکاته.  

محمد یزدی،   رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

اطالعیه جامعه مدرسین در پی تروریست خواندن حزب  اهلل لبنان:

تروریستخواندنحزباهلللبنان،آبرویرفتهعربستانرابرنمیگرداند

بــا  کــرد در شــرایط پســابرجام و  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی  اظهــار امیــدواری 
افزایــش اعتبــارات مالــی، حمایــت ایــن وزارتخانــه از اهالــی هنــر نیــز افزایــش یابــد. 
کیمیــای وطــن، علــی جنتــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، در حاشــیه  گــزارش  بــه 
 همایــش »چهاردهمیــن جشــنواره پژوهــش فرهنگــی ســال« در جمــع خبرنــگاران
گفــت: 45 هــزار نفــر تحــت پوشــش بیمــه هنرمنــدان  در خصــوص بیمــه هنرمنــدان 
هســتند؛ امــا بــه علــت مشــکات مالــی وزارت ارشــاد، اشــخاص جدیــدی بــه لیســت 

بیمه شــدگان افــزوده نشــده اند.
تامیــن  ســازمان  بــه  نســبت  خــود  بدهــی  تــا  هســتیم  تــاش  در  کــرد:  بیــان  وی 
کنیــم و بــدون اتــکا بــه دولــت روی پــای خــود بایســتیم؛  اجتماعــی را پرداخــت 
 امیدواریــم در پســابرجام بــا افزایــش اعتبــارات مالــی، حمایــت از هنرمنــدان افزایــش

 یابد.
عنــوان  پژوهــش  از  حمایــت  خصــوص  در  اســامی   ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
پژوهــش  عرصــه  در  پیشکســوت  و  جــوان  مســتعد،  نیروهــای  از  بایــد  کــرد: 
حتــی  برســانند؛  چــاپ  بــه  و  کــرده  عرضــه  را  خــود  پژوهــش  تــا  شــود  حمایــت 
اشــخاص  تــا  داد  انتشــار  مجــازی  فضــای  در  را  آن هــا  آثــار  از  بخشــی  می تــوان 
پیــدا  توســعه  افــکار  تبــادل  ســایه  در  پژوهش هــا  و  دهنــد  نظــر  آن   دربــاره 

کند.
جنتــی در پایــان بــا اشــاره بــه پایان نامه هــای پژوهشــی فرهنگی برگزیــده در جشــنواره 
ــر و  ــرد: ایــن پژوهش هــای فرهنگــی توســط پژوهشــگاه فرهنــگ، هن ک خاطرنشــان 

ارتباطــات منتشــر می شــود.

وزیرارشاد:

حمایتازاهالیهنردرپسابرجامافزایشمییابد

روابطدفاعیونظامیایرانوروسیه
بهسطحهمکاریاستراتژیکرسیدهاست

حتما بخوانید!
شورای نگهبان دوباره از طرح جرم  یکشنبـــــه  16 اسفند ماه 2139۴

ـــمـــاره 110 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



سفرهای نوروزی و گرانی بلیت 
کاالهــا و خدمــات بــه هــر    بعضــی از 

محمد حاجیان 
تقویــت  چندبــار  ســالی  و  مناســبتی 
قیمــت می شــوند و مــردم هــم چــاره ای جــز تــن دادن بــه 
کار مســئوالن نیــز بــه ایــن خالصــه می شــود  آن ندارنــد و 
کــه اول بگوینــد مجــوزی نــدارد و بعــد هــم می گوینــد 
برخــورد می کنیــم و بــه مــرور زمــان موضــوع از یــاد و خاطــر 
گرانــی تثبیــت می شــود و درنهایــت قیمــت  مــی رود و آن 
کــه غیرقانونــی افزایــش  رســمی در همــان قــد و قــواره ای 
کار می گــذرد  کار از  یافتــه بــود، مصــوب و ابــالغ می شــود و 
گرانــی لبنیــات بگیــر تــا  نمونــه اش هــم زیــاد اســت؛ از 
کنــون افزایــش قیمــت  کســی و گرانــی نــان و ...و ا کرایــه تا
کــه  بلیت هــای نــوروزی ســناریوی تــازه و تکــراری اســت 
بــه مناســبت نــوروز خــود را نمایــان می کند و خانه نشــینی 
گــران ســال را  بســیاری از مــردم در روزهــای تعطیــل، امــا 

رقم می زند.
افزایــش قیمــت بلیت هــای نــوروزی هرســاله در روزهــای 
منتهــی بــه ســال، غافلگیــری مســافران را رقــم می زنــد 
کــه در بســیاری از مواقــع انصــراف از ســفر را برای بســیاری 
از اقشــار متوســط و ضعیــف جامعــه در پــی دارد و آرزوی 
ســفر را در دل بســیاری از خانواده هــا خامــوش می کنــد و 
کــه مــدارس شــروع می شــود، فرونــدان  فــردای تعطیــالت 
جایــی  مــا  بگوینــد  بایــد  خانواده هــا  ایــن  دانش آمــوز 
ــر  گران ت نرفتیــم. متاســفانه هزینه هــای ســفر، هــر ســال 
از ســال قبــل می شــود تــا ضــرب المثــل »ســال بــه ســال، 
کــه ســالیان ســال  دریــغ از پارســال« بــرای خانوارهایــی 
اســت نمی تواننــد بــه ســفر برونــد، مصــداق بــارزی پیــدا 

کنــد.
اتوبــوس  حتــی  و  قطــار  هواپیمــا،  بلیــت  گرانــی  آری! 
خ بنزیــن مزیــد  گرانــی نــر و همچنیــن هتل هــا وحتــی 
مالــی  تــوان  کــه  مــردم  از  بســیاری  تــا  شــده  علــت  بــر 
کمی دارنــد، عطــای ســفر را بــه لقــای آن ببخشــند و از 
فکــر ســفر در آینــد و روزهــای تعطیــل را در شــهر و روســتای 
کمبــود و  کمتــر بــه زحمــت افتنــد و آینــده  خــود بماننــد تــا 

کننــد. کمتــری را تحمــل  مشــکالت 
همه ســاله قبــل از اینکــه ســال نــو شــود، تغییــر و افزایــش 
خ هــا گــوی ســبقت را از هــر چیــزی ربــوده  و بی انگیزگی  نر
کــه ایــن موضــوع امســال نیــز  را در مــردم ایجــاد می کننــد 
20درصــدی  افزایــش  بــا  گذشــته  ســال های  هماننــد 
و  کــرد  غافلگیــر  را  مــردم  بلیت هــا  خ  نــر و 30درصــدی 
گرانــی  ــرای  گرانــی مقدمــه ای می شــود ب متاســفانه ایــن 
اقــالم و کاالهــای دیگــر کــه رنــج را بــر مــردم بیشــتر می کنــد 
ــان ادامــه دارد. حــاال چــه  ــر غصــه همچن و ایــن قصــه پ
کنــد خــدا دانــد  کســی بایــد از حقــوق مصرف کننــده دفــاع 

و بــس.
گرانی هــا  کــی اســت: پیشــنهاد شــده این گونــه  خبرهــا حا
بــه بعــد از عیــد نــوروز انتقــال داده شــود تــا شــب عیــدی 
کاالهــا  کمی بــا آرامــش بــه ســفر  بپردازنــد و ســایر  مــردم 
نیــز گــران نشــوند تــا آرامــش مــردم تــا حــدی دچــار نگرانــی 
کنتــرل بــر  نشــود. انتظــار مــی رود دولــت بــا نظــارت و 
از سوءاســتفاده در  بلیــت هواپیمــا و قطــار  خ گــذاری  نر
و  کاالهــا  ســایر  گرفتــن  قــرار  تاثیــر  تحــت  و  قیمت هــا 

کنــد. خدمــات جلوگیــری 

یادداشت اقتصادی

 کاهش 40 درصدی 
فروش پوشاک در اصفهان

ســطح  گفــت:  اصفهــان  ک  پوشــا اتحادیــه  رییــس 
ک  گاهــی مــردم و شــناخت آنــان از تمیــز دادن پوشــا آ
در  کــه  اســت  رســیده  حــد  آن  بــه  خارجــی  از  داخلــی 
دیگــر  برنــدی  بــا  ک  پوشــا یــک  مشــاهده   صــورت 
بــا  خطابخــش  ابراهیــم  شــوند.  قضیــه  ایــن  متوجــه 
تمــام اصنــاف  رکــود در میــان  اینکــه خرابــی و  بیــان 
کــرد: وضعیــت  اســت و همــه از آن اطــالع دارنــد، اظهــار 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  امســال  بــازار  در  فــروش 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  کمتــر  درصــد   50 تــا   40
ســرمایه های  بــا  صنفــی  واحدهــای  حاضــر  حــال  در 
صاحبــان  از  عــده ای  افــزود:  می شــوند،  اداره  قبلــی 
دارنــد  قصــد  ک  پوشــا فــروش  صنفــی  واحدهــای 
بــازار شــب عیــد تمــام شــود تــا واحــد صنفــی خــود را 
اصفهــان  ک  پوشــا اتحادیــه  رییــس  کننــد.  تعطیــل 
کــرد: بســیاری از صاحبــان واحدهــای صنفــی  اضافــه 
ک در مکانهــای مهــم شــهر بــه دلیــل  فــروش پوشــا
رکــود موجــود در بــازار و بحث هــای دارایــی، مجبــور بــه 
تعطیلــی واحدهــای صنفــی خــود شــدند. خطابخــش بــا 
بیــان اینکــه عمده مشــکل بســیاری از واحدهای صنفی 
اداره دارایــی و بحث هــای مالیاتــی اســت ادامــه داد: در 
ســال های آینــده نیــز احتمــاال 50 تــا 70 درصــد بــه مقــدار 
مالیــات افــزوده خواهــد شــد و بــا ایــن وجود امــکان ادامه 
فعالیــت واحدهــای صنفــی بســیار مشــکل می شــود. وی 
کــرد:  ک خاطرنشــان  در خصــوص میــزان قاچــاق پوشــا
بــه  گرایــش  ک،  بــازار پوشــا بــه دلیــل وجــود رکــود در 
قبــل  ســال های  در  می یابــد.  کاهــش  قاچــاق  ســمت 
تقاضــا وجــود داشــت و امــکان قاچــاق نیــز زیــاد بــود؛ امــا 
در ســال جــاری افزایشــی در میــزان قاچــاق نداشــتیم. 
فــروش  ک اصفهــان پیرامــون  اتحادیــه پوشــا رییــس 
بــازار  بــا برندهــای خارجــی در  ک تولیــد داخلــی  پوشــا
مشــخص  ک  پوشــا جنــس  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
اســت؛  کشــور  کــدام  تولیــد  ک  پوشــا آن  کــه  می کنــد 
کارشناســان اتحادیــه در بــازار حضــور دارنــد و  هم چنیــن 
کــه فروختــه می شــود، نظــارت می کننــد و در  کی  بــر پوشــا

ایــن زمینــه مشــکل خاصــی وجــود نــدارد.
برخــی  اســت  ممکــن  اینکــه  بیــان  بــا  خطابخــش 
ک در بــازار اصفهــان  تولیــدات داخلــی در بخــش پوشــا
کــره ای بــه فــروش برســد، اظهــار  بــا برندهــای تــرک و 
گاهــی مــردم و شــناخت آنــان از تمیــز دادن  کــرد: ســطح آ
کــه در  ک داخلــی از خارجــی بــه آن حــد رســیده  پوشــا
ک بــا برنــدی دیگــر، متوجه  صــورت مشــاهده یــک پوشــا

ایــن قضیــه شــوند.

پوشاک

کــره ای بــه  بــا جدی تــر شــدن بازگشــت خودروســازان اروپایــی و 
ایــران، موقعیــت خودروســازان چینــی بــه طــور جــدی بــه خطــر 
گــزارش خبرگــزاری ربیــع، شــبکه اینترنتــی  افتــاده اســت. بــه 
گزارشــی بــه شــرح زیــر نوشــت: دبیــر انجمــن  دویچــه ولــه در 
دربــاره  صنعــت  وزیــر  معــاون  اخیــر  ســخنان  قطعه ســازان، 
کــرد. محســن  احتمــال حــذف چینی هــا در ســال آینــده را تاییــد 
صالحی نیــا معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت روز یکشــنبه 9 اســفند از احتمــال 
ــازار  حــذف خودروســازان چینــی از ب
آینــده  ســال  در  ایــران  خــودروی 

خبــر داد. صالحی نیــا در 

حاشــیه افتتــاح نمایشــگاه توانمندی هــای صنعــت خــودرو در 
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره آینــده همکاری بــا خودروســازان چینی 
ــد  ــه تعرفه هــای تعیین شــده، چینی هــا بای ــا توجــه ب ــه ب ک گفتــه 
به ســرعت توســعه ســاخت محصوالتشــان در داخــل را مدنظــر 
ــازار خــودروی  قــرار دهنــد؛ در غیــر ایــن صــورت، ســال آینــده از ب
کــرات  ایــران حــذف خواهنــد شــد. او همچنیــن بــه ادامــه مذا
ــراردادی  ــر ســر ق ــرای توافــق ب ــوی فرانســه ب ــا شــرکت رن ســایپا ب
مشــابه قــرارداد ایــران خــودرو و کمپانــی پــژو اشــاره کرد کــه در آن، 

هــر دو طــرف 50 درصــد ســهم دارنــد.
احتمالحذفچینیها

صنایــع  انجمــن  دبیــر  محبی نــژاد،  آرش 
قطعه ســازان خــودرو در ایــران نیــز بــا توجــه 
چینی هــا  حــذف  احتمــال  بــه 
کــرده  کیــد  تا ایــران  بــازار  از 
کشــور  ایــن  خودروســازان  کــه 
بــا ذایقــه  را  بایــد محصــوالت خــود 
مشتریان ایرانی منطبق کرده و رضایت 
و اعتمــاد آن هــا را جلــب کننــد. او روز جمعــه 
ــه  ک ــه  گفت ــا  ــزاری ایلن ــا خبرگ ــه ب ــفند در مصاحب  14 اس
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  جدیــد  سیاســت های  اســاس  بــر 

کــه قوانیــن و مقــررات ایــران  تجــارت، هــر خودروســاز خارجــی 
را رعایــت نکنــد از بــازار ایــران حــذف خواهــد شــد. محبی نــژاد 
و  مســتقیم  ســرمایه گذاری  در  مشــارکت  کــه  کــرده  اضافــه 
جملــه  از  جدیــد  قراردادهــای  در  خارجــی  ســرمایه گذار  ســهم 
ایــن  در  فعالیــت  توســعه  بــرای  صنعــت  وزارت  سیاســت های 

اســت. حــوزه 
کاهشقیمتها 

موفقیــت  احتمــال  دربــاره  قطعه ســازان  انجمــن  دبیــر 
ــا  ــش قیمت ه کاه ــران از طریــق  ــازار ای ــازان چینــی در ب خودروس
مشــکالت  دلیــل  بــه  کوتــاه  مقطــع  یــک  در  کــه  اســت  گفتــه 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم، قیمــت ایــن دســت  تحریم هــا و 
ایــن موضــوع در  بــود و  امــا موقتــی  کاســته شــد؛  از خودروهــا 

داشــت. نخواهــد  اثــری  بلندمــدت  و  میان مــدت 
کــه بعضــی شــرکت های   معــاون وزیــر صنعــت ایــران گفتــه اســت 
هســتند  آلمانــی  خودروســازان  بــا  کــره  مذا مشــغول  ایرانــی 
ایــران  در  حضــور  بــرای  نیــز  هیونــدای  و  کیــا  شــرکت های  و 
کرده انــد. بــا تشــدید تحریم هــای بین المللــی و  اعــالم آمادگــی 
تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا و اتحادیــه اروپــا در ســال های 
اغلــب  همــکاری  احمدی نــژاد،  محمــود  دوم  دولــت  پایانــی 
بــه  یــا  شــد  متوقــف  ایــران  بــا  خارجــی  معتبــر  خودروســازان 

وضــع،  ایــن  از  بهره بــرداری  بــا  چیــن  آمــد.  در  تعلیــق  حــال 
ابتــدا بــا دو خــودروی ام وی ام و لیفــان وارد بــازار ایــران شــد و 
 اندکــی بعــد بــا 12 خــودرو بخــش بزرگــی از ایــن بــازار را تســخیر 

کرد.
اروپاییهاجایگزینچشمبادامیها

کنــون و پــس از اجرایــی شــدن برنامــه جامــع اقــدام مشــترک  ا
)برجــام( و برداشــته شــدن تحریم هــا، راه بازگشــت خودروســازان 
ــاز شــده و موقعیــت چینی هــا بــه خطــر  ــه ایــران ب مهــم جهــان ب
شــهروندان  اغلــب  نظــر  از  چینــی  خودروهــای  اســت.  افتــاده 
در  و  می شــوند  ارزیابــی  بی کیفیــت  ایرانــی  کارشناســان  و 
ایــران در  زیــادی  شــانس  بــازار،  شــدن  رقابتــی   صــورت 

 ندارند.
 رضــا شــیوا، رییــس شــورای رقابــت در ایــران کیفیــت خودروهای 
چینــی را بســیار پاییــن خوانــده و گفتــه اســت کــه چینی هــا از بــازار 
ایــران بــه عنــوان آزمایشــگاهی بــزرگ بــرای صنعت خودروســازی 
خــود اســتفاده می کننــد. دی مــاه ســال جــاری و در جریــان ســفر 
حســن روحانــی، رییــس جمهــوری ایــران بــه فرانســه، شــرکت 
کــه همــکاری خــود بــا  کــرده بــود  فرانســوی پــژو ســیتروئن اعــالم 
 ایران خودرو را از سر می گیرد و سه مدل خودروی جدید در ایران 

می سازد.

اروپاییها،جایگزینچشمبادامیهامیشوند؛

موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان  مدیــر راهــداری اداره 
گفــت: راه هــای اســتان اصفهــان بــا شــاخص های اصلــی بــار 
کشــوری تطابــق نداشــته و از آن  و مســافر، حتــی بــا متوســط 
هــم کمتــر اســت. فــرزاد دادخــواه بــا بیــان ایــن موضــوع اظهــار 

بــا نگاهــی بــه شــاخص های مختلــف  کــرد: 
وضعیــت زیرســاخت های شــبکه حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان اصفهــان تــا پایــان ســال 93 
کیلومتــر آزادراه و 1646  ایــن اســتان بــا 399 
ــون  ــاخص هایی همچ ــراه، در ش ــر بزرگ کیلومت
میــزان  مبــدأ،  از  شــده  حمــل  کاالی  میــزان 
کاالی  ســاختمانی،  و  معدنــی  نــوع  از  کاال 

کاالی وارده از مقصــد خوزســتان، تعــداد  صــادره بــه تهــران، 
راننــده وســایل نقلیــه بــاری جــاده ای، تعــداد موسســات و 
ــی ــی رفاه ــع خدمات ــداد مجتم ــاری، تع ــال ی ــرکت های فع  ش
تعــداد پایانه هــای عمومــی  مســافربری، تعــداد پایانه هــای 
صــدر  ردیف هــای  در  ونقــل  حمــل  شــهرک های  و  کاال 

اســتان  کــرد:  بیــان  کشــور اســت. وی  جــدول رتبه بنــدی 
تمامــی  در  شــده  ارایــه  نســبی  شــاخص های  بــا  اصفهــان 
کشــوری بــر اســاس   مــوارد اعالمــی  نســبت بــه شــاخص های 
جمعیــت اســتان، از نظــر تعــداد راهدارخانــه، پاســگاه پلیــس 
راه پایــگاه اورژانــس و طــول روشــنایی و... در 
ــور  کش ــدی  ــدول رتبه بن ــن ج ــای پایی ردیف ه
کل راه و  قــرار دارد. مدیــر راهــداری ایــن اداره 
شهرســازی اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه ســند 
آمایــش اســتان اصفهــان، 19 شــاخص را بــه 
عنــوان اولویت هــای مهــم در وضعیــت حمــل 
گفــت: افزایــش  کــرد و  ونقــل و راه هــا عنــوان 
طــول آزادراه و بزرگــراه، راه اصلــی، راه روســتایی، تعریــض 
گســترش شــبکه ریلــی، دوخطــه  کمربنــدی،  راه هــا، احــداث 
کــردن شــبکه ریلــی، احــداث شــبکه ریلــی ســریع الســیر، و 
راه انــدازی قطــار حومــه ای و... می توانــد اقدامــات موثــری 

ــه اهــداف باشــد. ــرای رســیدن ب ب

مدیر راهداری راه وشهرسازی اصفهان:
اصفهان در زیرساخت جاده ای، استاِن برخورداری نیست

اینکــه  بیــان  بــا  گــروه خودروســازی ســایپا  مدیــر عامــل 
»جوینــت  صــورت  بــه  کت  شــرا بــرای  رنــو  بــا  کــرات  مذا
ونچــر« اســت، گفــت: موضــوع خریــد پارس خــودرو از ســوی 
ایــران  اســت در  قــرار  رنــو  نیســت. در حالــی  ح   رنــو مطــر

همــکاری مشــترکی را بــا دو خودروســاز ایرانی 
کــه از پیــش از نهایــی شــدن  انجــام دهــد 
پارس خــودرو  خریــد  زمزمه هــای  برجــام، 
پیش شــرط  عنــوان  بــه  رنــو  ســوی  از 
شــرکت  ایــن  ســوی  از  ســرمایه گذاری 
ایــران  خودروســازی  خطــوط  در  فرانســوی 
کارگــر  پیمــان  حتــی  بــود.  شــده  ح  مطــر

 مدیــر عامــل رنوپــارس و نماینــده شــرکت رنــو در ایــران نیــز 
گفتــه بــود  پیــش از ایــن در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر 
گــر قــرار باشــد رنــو 20 درصــد ســهام پــارس خــودرو را  کــه ا
کــه مدیریــت در دســت آن هــا  بخــرد، بــرای مــا معنــی نــدارد 
کــه آن هــا ممکــن اســت خودروهــای  باقــی بمانــد؛ چــرا 

کننــد و ایــن بــه  کنــار خودروهــای رنــو تولیــد  چینی هــا را در 
کــرده بــود: چندیــن  کیفیــت مــا لطمــه می زنــد. وی اعــالم 
ــوی  ــی از س ــازان ایران ــهام خودروس ــد س ــرای خری ــناریو ب س
کــه  رنــو و تــداوم همــکاری بــا آن هــا وجــود دارد؛ بــه نحــوی 
می تــوان 100 درصــد ســهام پارس خــودرو را از 
ســوی رنــو خریــداری و بــا ســایپا خداحافظــی 
کــرد یــا اینکــه 20 درصــد ســهام پــارس خــودرو 
را بخریــم و مدیریــت در دســت ســایپا باشــد 
و مــا تنهــا یــک صندلــی و یــک رأی داشــته 
کار چنــدان معقــول بــه نظــر  کــه ایــن  باشــیم 
کنــون ســعید جمالــی درخصوص  نمی رســد؛ ا
رنــو  بــا  گفــت:  رنــو  ســوی  از  پارس خــودرو  ســهام  خریــد 
کــره هســتیم و ترکیبــی از پیشــنهادات را بــه  در حــال مذا
کت خــود بــا رنــو را بــه  ایــن شــرکت ارایــه داده ایــم؛ امــا شــرا
ح می کنیــم و بحــث خریــد  صــورت جوینــت ونچــر مطــر

ح نیســت. ســهام پــارس خــودرو مطــر

قیمت محصوالت پروتئینی  )تومان(

ــش  کف ــه  ــس اتحادی ــزان، ریی ــل از می ــه نق ــن، ب ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ب
کشــور بیــش از نیــاز داخلــی  کفــش در  دســت دوز بــا بیــان اینکــه تولیــد 
کفــش بــه  گذشــته نیم میلیــارد دالر  گفــت: بــا وجــود ایــن، در ســال  اســت، 

کشــور قاچــاق شــده اســت.
گذشــته، شــش میلیــون و 740 هــزار دالر معــادل 200 هــزار جفــت  در ســال 
کنــون حــدود 20 میلیــون  ا امــا  گمــرک ترخیــص شــده اســت؛  از  کفــش 

کفــش در بــازار وجــود دارد. جفــت 
کفــش دســت دوز افــزود: بــر اســاس ســالنامه آمــار تجــارت  رییــس اتحادیــه 
کشــور قاچــاق  کفــش بــه  خارجــی ایــران در ســال 93، نیــم میلیــارد دالر 

شــده اســت.
کار  کفــش 400 نفــر مشــغول بــه  گفــت: بــرای ســاخت هــر هــزار جفــت  وی 
کشــور روزانــه 6  هــزار و 400  کفــش بــه  هســتند،؛ امــا بــا واردات بی رویــه 

کارگــر بیــکار می شــوند.
کفــش داریــم و در پــی  کشــور تولیــد  شــجری بــا بیــان اینکــه بیــش از نیــاز 
گذشــته 116 میلیــون دالر  افــزود: ســال  بازارهــای بین المللــی هســتیم، 

ــم. کردی کفــش صــادر 
کارگاهــی  کفــش در مــواد اولیــه و بخــش  کــرد: صنعــت  وی در ادامــه اشــاره 

بــا مشــکل روبــه رو اســت.

بــازار لــوازم خانگــی از ماه هــای اخیــر در رکــود ســنگین بــه ســر می بــرد 
کــه بــه اعتقــاد رییــس اتحادیــه فروشــندگانش از نیمــه دوم ســال آینــده 
کــه ســیل  شــاهد رونــق اقتصــادی در ایــن بخــش خواهیــم بــود؛ چــرا 
کــه ســازندگان داخلــی هــم  ســرمایه گذاران خارجــی بــه ایــران می آینــد 
کننــد. محمــد  کت در تولیــد اســتفاده  بایــد از ایــن فرصــت بــرای شــرا
کــرد: پســاتحریم را بــرای صنعــت لــوازم خانگــی بســیار  طحان پــور اظهــار 
خــوب پیش بینــی می کنیــم؛ زیــرا فقــط فروشــندگان بــه ایــران نمی آینــد 
بلکــه ســیل ســرمایه گــذاران خارجــی وارد کشــور می شــوند. وی بــا انتقاد از 
اینکــه برخــی تولیدکننــدگان از ایــن امــر راضــی نیســتند و فقــط منافــع خود 
ــادی در  ــق اقتص ــاهد رون ــده، ش ــال آین ــه دوم س ــزود: نیم ــد، اف را می بینن
کــه ســازندگان لــوازم خانگــی  کشــور هســتیم؛ بنابرایــن توصیــه می کنیــم 
بــا ســرمایه گذاران  کت  بــه شــرا اقــدام  برندهــای خــود،  تولیــد  کنــار  در 
کننــد تــا وضعیــت اشــتغال نیــز بهتــر شــود. رییــس اتحادیــه لــوازم  خارجــی 
کارخانه هــای لــوازم خانگــی  خانگــی ادامــه داد: در ســال جــاری بیشــتر 
ماننــد ســایر صنایــع کشــور بــا 40 درصــد ظرفیــت خــود مشــغول بــه فعالیت 
کاهــش  گروهــی از ســازندگان بــه دلیــل خــط تولیــد پیشــرفته،  بودنــد؛ امــا 
هزینــه تولیــد، ســاخت برندهــای معــروف جهانــی و ... حتــی بــا 100 درصد 

کردنــد. ظرفیــت نیــز فعــال بودنــد و اجنــاس خــود را نیــز پیش فــروش 

و  نماینــدگان  برخــی  بــدون حضــور  کار سه شــنبه هفتــه جــاری  وزارت 
ــوق  ــته حق ــد در بس ــای جدی ــزان افزایش ه ــری، می کارگ ــی  ــاوران اصل مش
کــرد.  خواهــد  اعــالم  را  کار  قانــون  مشــموالن  آینــده  ســال  دســتمزد  و 
حداقــل  افزایــش  میــزان  کار،  عالــی  شــورای  جــاری  هفتــه  سه شــنبه 
کــرد.  کار را مشــخص خواهــد  آینــده مشــموالن قانــون  دســتمزد ســال 
برخــی  این بــار  کار  وزارت  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا  حــال،  عیــن  در 
کارگــران را از حضــور در  از اعضــای موثــر و مشــاوران اصلــی نماینــدگان 

کــرده اســت. نشســت منــع 
در  تعییــن دســتمزد  کمیتــه  کــه  گرفتــه  در حالــی صــورت  اقــدام  ایــن   
کار اقــدام بــه بررســی اوضــاع  گذشــته بنــا بــه خواســته وزارت  ماه هــای 
کمیتــه در جمع بنــدی  کــرده بودنــد. ایــن  کارگــری  معیشــت خانوارهــای 
در  4نفــره  خانــوار  معیشــت  هزینــه  خــود،  جلســات  و  نشســت ها 
کــرده بــود.  ســال جاری را بالــغ بــر 3 میلیــون و 75 هــزار تومــان اعــالم 
کمیتــه، مبنــای تعییــن حقــوق  ــات ایــن  ــود محاســبات و تصمیم قــرار ب
باشــد. بررســی ها نشــان  کار  قانــون  آینــده مشــموالن  و دســتمزد ســال 
ــی  ــاوران اصل ــی مش ــاز برخ ــه سرنوشت س ــن هفت کار در ای ــد وزارت  می ده
ــیارمه را از  ــازی و س ــی، نی ــی، چمن ــی، خدای ــرز توفیق ــد فرام ــران مانن کارگ

کــرده اســت. حضــور در ایــن جلســه منــع 

کشور کفش به  قاچاق نیم میلیارد دالر 

36 هزار تومانگوشت گوساله

40 هزار تومانگوشت گوسفندی ماهیچه

35 هزار تومان

40 هزار تومان

6400 تومان

7000 تومان

13 هزار و 800 تومان

13 هزار و 400 تومان

گوشت چرخ کرده گوساله

جگر گوسفندی

گوشت مرغ

مرغ بسته بندی پاک شده

فیله مرغ

گوشت بوقلمون
گرانمیشود قیمتبلیتقطارها15درصد

کالنتری طرح:شاهین

در قاب تصویر

دستمزد سال ۹۵ سه شنبه نهایی می شودرونق اقتصادی در بازار لوازم خانگی

مسایل ایمنی 

صنعت و معدن 

 توصیه های ایمنی برق 
کشاورزی )2( در 

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

کــه ســیم های بــرق بــه دلیــل پارگــی  4 - در صورتــی 
روی زمیــن افتــاده باشــد، ضمــن حفــظ خونســردی 
و جلوگیــری از نزدیــک شــدن افــراد بــه محــل و ســیم 
بــرق ، مراتــب را ســریع بــه واحــد اتفاقــات )121( اطــالع 

ــد. دهی
و  مناســب  فیــوز  از  اســتفاده  جــای  بــه  هرگــز   -5
اســتاندارد در زمــان آســیب فیوز هــای ســوخته از ســیم 

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

ســازمان  حریــم  نامــه  آییــن  مــاده 4  بــا  مطابــق   -7
بــرق ایــران، ایجــاد تاسیســات مســکونی، دامــداری یــا 
بــاغ در حریــم شــبکه های بــرق تــا هــر ارتفــاع ممنــوع 
اســت؛ در ادامــه در مــاده 7 ایــن آییــن نامــه اعــالم شــد 
ــی  ــه اشــخاص برخــالف مقــررات تصرفات ک ــی  در صورت
کننــد، مکلفنــد بــه  در حریــم خطــوط انتقــال توزیــع 
محــض اعــالم مامــوران وزارت نیرو تصرفــات را متوقف 
تصرفــات  و  عملیــات  آثــار  رفــع  در  خــود  هزینــه  بــه 
کشــاورزان و باغــداران زمــان  اقــدام نماینــد. الزم اســت 
احــداث ســاختمان و حصارکشــی بــاغ حریــم خطــوط 
ــرا  ــد؛ زی ــاژ رعایــت نماین ــا ســطح ولت ــرق را متناســب ب ب
ــرق  ــرات ب ــر خط ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــه ای ــی ب بی توجه
باعــث اخــالل در خدمت رســانی مامــوران بــرق در رفــع 

عیــب و مشــکالت شــبکه می گــردد.
نحــر  ایجــاد  بــرای  حفــاری  هرگونــه  انجــام  8-از 
مجــاورت  در   ... و  زیرزمینــی   لوله هــای  عبــور  آب 
شــبکه و تاسیســاتی از قبیــل پایه ها،مهــار ارت و ... 
بــه دلیــل آســیب بــه ایــن تجهیــزات و نیــز تاخیــر در 
خدمت رســانی مامــوران بــرق جــدا خــودداری نماینــد. 
ــرق  ــای ب ــار از تابلو ه ــت فش ــی و تح ــاری باران 9-در آبی
اســتاندارد و دارای ضریــب ایمنــی بــاال اســتفاده شــود. 
بال هــای  اســتقرار  انتخــاب محــل  و  اجــرا   ، طراحــی 
از  آبیــاری  زمــان  در  کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  آبیــاری 
پاشــیدن آب بــر روی شــبکه های بــرق جلوگیــری شــود.
گونــه ای  بــه  بــرق  تابلوهــای  اســتقرار  10-محــل 
عمومــی   دسترســی  قابلیــت  کــه  شــود  انتخــاب 
بــه  افــراد  ایمنــی  و همچنیــن جهــت  باشــد  نداشــته 
محافــظ  کلیــد  ارت،  قبیــل  از  حفاظتــی  تجهیــزات 
کپســول  و  خطــر  هشــداردهنده  عالیــم  جــان، 
آب  از  هیــچ گاه  و  گــردد  مجهــز   co2 آتش نشــانی 
بــرق  از  ناشــی  آتش ســوزی های  اطفــای   بــرای 

استفاده نشود.
الکتریکــی  فــرش عایــق  بــرق  تابلوهــای  زیــر  11- در 
بــه  شــدن  نزدیــک  زمــان  و  شــود  نصــب  مناســب 
و  قطــع  عملیــات  انجــام  و  تعمیــرات  بــرای  تابلــو 
 وصــل بــرق، از تجهیــزات ایمنــی اســتاندارد اســتفاده 

گردد.
12- بــا توجــه بــه اینکــه دسترســی پرســنل اتفاقــات 
کشــاورزی بــا تاخیــر اســت  اداره هــای بــرق بــه مناطــق 
در زمــان بــروز مشــکل، از دخالــت در جهــت بــرق دار 
تابلــو،  ایمنــی  قفــل  شکســتن  مثــل  محــل  کــردن 
تعویــض فیوز هــای فشــار ضعیــف و فشــار متوســط جــدا 

شــود. خــودداری 
برداشــت  یــا  نمــودن درختــان  هــرس  زمــان  در   -13
محصــوالت باغ هــا در مجــاورت شــبکه های بــرق بــا 
مراجعــه بــه شــرکت بــرق منطقــه خــود راهنمایی هــای 

کنیــد. الزم را دریافــت 

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از توانمندی های فوالد مبارکه 

در زمینه تولید ورق
برگــزاری  جریــان  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
نخســتین نمایشــگاه توانمندی هــای صنعــت خــودرو ایــران 
کــرد و بــا آخریــن دســتاوردهای  از غرفــه فــوالد مبارکــه بازدیــد 
فــوالد مبارکــه در زمینــه تولیــد ورق هــای ویــژه صنایــع خــودرو 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از  گــزارش  ســازی آشــنا شــد. بــه 
کــه در  نمایشــگاه  ایــن  در  مبارکــه،  فــوالد  روابــط عمومــی 
گشــایش  محــل دایمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 
در  مبارکــه  فــوالد  جملــه  از  داخلــی  شــرکت   212 یافــت، 
ــا وســعت 35 هــزار متــر مربــع آخریــن  فضــای نمایشــگاهی ب
محصــوالت مرتبــط بــا خــودرو کــه در داخل کشــور تولید شــده 
ــرض  ــه مع ــل را ب ــد داخ ــای تولی ــن خودروه ــت و همچنی اس
گذاشــتند. همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه، ســومین  نمایــش 
حضــور  بــا  ایــران  خــودروی  صنعــت  بین المللــی  همایــش 
کشــورهای اتریــش، فرانســه، چیــن،  121 شــرکت خارجــی از 
آلمــان، ایتالیــا ژاپن،کــره جنوبــی، هند و 359 شــرکت داخلی 
برگــزار شــد. ایــن همایــش بــا هــدف معرفــی توانمندی هــای 
و  شــرکت ها  ســایر  و  قطعه ســاز  خودروســاز،  شــرکت های 
موسســات و افزایــش مبــادالت تجــاری و رونــق اقتصــادی 
در چهــار حــوزه خودروســازی و زنجیــره تامیــن، تحقیــق و 
کیفیــت و اســتانداردها برپــا شــد. توســعه، طراحــی و ارتقــای 
و  کشــور  صنعتــی  مجتمــع  بزرگ تریــن  مبارکــه،  فــوالد 
بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد تخــت در خاورمیانــه اســت.
ــده  ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه عن ــوالدی، ب ــع ف ــن مجتم ای
ورق هــای فــوالدی تخــت در خاورمیانــه بــا ســهم بیــش از 
50 درصــدی در کشــور بــا ارزش فعلــی 200 هــزار میلیــارد ریــال 

اســت.

حتما بخوانید!
3کاهش 40 درصدی فروش پوشاک یکشنبه  16 اسفندماه 1394

ـــمـــاره 110 ســــــــــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

مدیر عامل سایپا:
رنو، سهام پارس خودرو را نمی خرد



کمک میلیاردی مردم اصفهان 
در جشن نیکوکاری

امــداد  کمیتــه  مردمــی   مشــارکت های  توســعه  معــاون 
گفــت: بــه همــت مــردم خّیــر و نیکــوکار  اســتان اصفهــان 
بالــغ  امســال  نیکــوکاری،  جشــن  در  اصفهــان  اســتان 
بــر یــک میلیــارد و ســیصد و پنجــاه میلیــون تومــان در 
ــز نیکــوکاری و  ک ــه امــداد، بســیج، مرا کمیت پایگاه هــای 

مصالهــای نمــاز جمعــه جمــع آوری شــد.
کمیتــه امــداد  گــزارش روابــط عمومــی  و اطالع رســانی  بــه 
امــام خمینــی)ره(، بهــرام ســواد کوهــی با اشــاره به اینکه 
کمک هــای مردمــی  بــه  بیــش از 4200 پایــگاه در اســتان 
کردنــد، افــزود: در روز  جشــن نیکــوکاری را جمــع آوری 
دوازدهــم اســفندماه، دانــش آمــوزان در 3500 مدرســه و 
کــه  کردنــد  کمــک  آموزشــگاه بــه دانش آمــوزان نیازمنــد 
کمک هــای دانــش آمــوزان در حــال جمع بنــدی  مبلــغ 
اســت و پــس از دریافــت از آموزشــگاه ها، مبالــغ اعــالم 
کــت  پا هــزار  امســال 451  کــرد:  اضافــه  می شــود. وی 
کمــک بــه جشــن نیکــوکاری در مــدارس ســطح  ویــژه 
بــه  خــود  کمک هــای  دانش آمــوزان  و  توزیــع  اســتان 

ــد.  کردن دانــش آمــوزان نیازمنــد را اهــدا 
معــاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه امــداد امــام 
کمک هــای  خمینــی)ره( اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
جمــع آوری شــده مــدارس در همــان مدرســه بــرای دانش 

آمــوزان نیازمنــد مصــرف می شــود. 
مبالــغ  شــدن  مشــخص  از  پــس  کــرد:  تصریــح  وی 
آمــار نهایــی   ، مــدارس  آمــوزان در  کمک هــای دانــش 

می شــود.  اعــالم  دوبــاره 

سکه اوج گرفت 
کــه  گرفــت و نتیجــه اش ایــن شــد  قیمــت اونــس بــاال 
گونه ای  ســکه نیز اوج بگیرد و ســکه، ســکه شــود؛ به 
کــه جمعــه هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی در بــازار 
اصفهــان یــک میلیــون و 10 هــزار تومــان فروخته شــد. 
کیمیــای وطــن، جمعــه قیمــت نیــم ســکه  گــزارش  بــه 
و  تومــان  هــزار  ربــع ســکه 280  تومــان،  هــزار   523

گرمــی  191 هــزار تومــان اعــالم شــد.  ســکه 
بــازار  در  عیــار   18 طــالی  گــرم  هــر  خ  نــر همچنیــن 
داخلــی 103 هــزار و 400 تومــان و هــر مثقــال طالی 17 
خ هــر اونــس  عیــار 448 هــزار و 200 تومــان اســت و نــر

طــال در بازارهــای جهانــی 1260 دالر اســت. 
دالر  هــر  خ  نــر ارز،  بــازار  صرافــان  حــال،  همیــن  در 
یــورو  هــر  تومــان،   3455 فــروش  بــرای  را  آزاد 
 4910 انگلیــس  پونــد  هــر  و  تومــان   3800  را 

کردند. اعالم 

اخبار

»جنس فروخته شده، پس گرفته 
نمی شود «، ممنوع

اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر    
کیمیای وطن 

آذین عطریان   
تعزیــرات  ســازمان  گفــت:  اصفهــان 
حکومتــی در راســتای برنامه هــای راهبــردی خــود، طــرح ویــژه 
نظارتــی نــوروز را از 16 اســفند 94 لغایــت 15 فروردیــن ســال 95 
اجــرا می کنــد. غالمرضــا صالحــی در نشســت خبری اظهــار کرد: 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی در راســتای برنامه هــای راهبــردی 
خــود و بــه منظــور حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان، حضــور 
موثــر در امــر مبــارزه بــا تخلفــات اقتصــادی و در جهــت برخــورد 
قانونــی بــا عوامــل اخــالل در نظــم اقتصــادی بــازار، طــرح ویــژه 
نظارتــی خــود را از 16 اســفند 94 لغایــت 15 فروردیــن ســال 95 
اجــرا می کنــد. صالحــی ادامــه داد: حوزه هــای رســیدگی طــرح 
گــروه کاال و خدمــات اعــم از صنفــی  ویــژه نظارتــی نــوروز شــامل 
و غیرصنفــی، گــروه بهداشــتی، درمانــی و دارویــی و قاچــاق کاال 

و ارز است. 
کــرد:  کل تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان عنــوان  مدیــر 
کــن مــورد نظــارت شــامل شــرکت های مســافرتی اعــم از  اما
کــز  هوایــی، زمینــی و حمــل و نقــل درون و برون شــهری، مرا
کــن زیارتــی، زائرســراها و  اســکان و پذیرایــی، اقامت گاه هــا، اما
کــز عمــده  کــن تاریخــی، تفریحــی و فرهنگــی، مرا هتل هــا، اما
تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی شــامل رســتوران ها، ســالن های 
اغذیه فروشــی ها  شــهری،  بــرون  و  شــهری  غذاخــوری 
و  ســردخانه ها  انبارهــا،  توزیعــی،  کــز  مرا قنادی هــا، 
فروشــگاه های زنجیــره ای، نمایشــگاه های بهــاره و میادیــن 
و  بهداشــتی  کــز  مرا ســوخت،  جایگاه هــای  تره بــار،  و  میــوه 
اســت. خصوصــی  آمبوالنس هــای  و  درمانگاه هــا  درمانــی، 
کــرد: سیاســت های مدنظــر در اجــرای طــرح ویــژه  وی اضافــه 
نــوروزی شــامل قانون منــدی و رعایــت حقــوق مصرف کننــده، 
حضــور فعــال در کنار ســایر عناصر دخیل در تنظیــم بازار جهت 
ــه شــکایات مردمــی، ســرعت عمــل در چهارچــوب  رســیدگی ب
اقدامــات  اجــرای  شــاکی  حقــوق  اســتیفای  جهــت  قانــون 
اثربخــش و بــه موقــع در حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 
طریــق  از  ســازمان  فعالیت هــای  سراســری  اطالع رســانی  و 
گفــت:  رســانه ها و ســتاد اجرایــی ســفر اســتان اســت. صالحــی 
در ایــن ایــام، چهــار شــعبه ســیار در مرکــز اســتان و یــک شــعبه 
کل و جمعــا پنــج شــعبه وظیفــه رصــد فعالیــت  مســتقر در اداره 
مرکــز  در  نــوروز  در  و خدماتــی  توزیعــی  تولیــدی،  واحدهــای 
ــز  ــتان ها نی ــدام از شهرس ک ــر  ــته و در ه ــده داش ــر عه ــتان را ب اس
کــرد: ایــن  یــک شــعبه فعالیــت خواهــد داشــت. وی اضافــه 
کــه  گشــت مشــترک بیــن دســتگاهی  فعالیت هــا در غالــب یــک 
شــامل ســازمان تعزیــرات حکومتــی، ســازمان صنعــت، معــدن 
گمــرک  و تجــارت، اتــاق اصنــاف، دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
ــر از  ــک نف ــداری و ی ــتانداری و فرمان ــرف اس ــده ای از ط و نماین

نیــروی انتظامیســت، اجــرا می شــوند.

تعزیرات 

  صد و بیســت و چهارمین جلســه از جلســات 
کیمیای وطن 

آذین عطریان 
شــورای اســالمی  شــهر اصفهــان در حالــی 
کــه اعضــا بــر رونــد تحــوالت شــهری حساســیت خــود  آغــاز شــد 
نام گــذاری  حساســیت ها،  ایــن  جملــه  از  دادنــد؛  نشــان  را 
ــا رســیدگی بــه مباحــث فرهنگــی و اجتماعــی در  خیابان هــا ی
کــه  بــود  جلســاتی  معــدود  از  جلســه  ایــن  بــود.   اصفهــان 
رییــس شــورای  مهمــان ویــژه در جلســه حضــور نداشــت. 
بــه  نیکــوکاری  و  احســان  گفــت:  اصفهــان  شــهر  اســالمی 
صــورت یکــی از مفاهیــم بنیادیــن و پر دامنــه اســالم، هــر چنــد 
امــا  اســت،  رفتــه  کار  بــه  اخــالق  گســتره  از همــه در  بیــش 
ــی در  ــا امین ــت. رض ــترده اس گس ــیار  ــی آن بس ــروی معنای قلم
یکصــد و بیســت و چهارمیــن جلســه علنــی شــورای اســالمی 
ــار  ــی اظه ــظ طبس ــت اهلل واع ــت آی ــلیت رحل ــن تس ــهر، ضم ش
کــرد: مرحــوم آیــت اهلل واعــظ طبســی پــس از پیــروزی انقــالب 
شــکوهمند اســالمی، همــواره بــه عنــوان یکــی از اســتوانه های 
کمیســیون  نظــام مقــدس مــورد توجــه بــوده اســت. عضــو 
اصفهــان  اســالمی  شــهر  شــورای  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
درخصــوص نام گــذاری خیابان هــای ســطح شــهر اصفهــان 
ــَم 

َ
گفــت: خداونــد در آیــه 31 ســوره بقــره مــی فرماینــد: » و َعّل

کــه اســم را بــه آدم  ُکلهــا«  و ایــن خداونــد اســت  آَدَم ااَلســماء 
کــرد: مــا می دانیــم  یــاد داد. عدنــان زادهــوش در ادامــه بیــان 

و  فرهنــگ  انتقــال  ارکان  مهم تریــن  از  نام گــذاری  مقولــه 
گــر در زمــان پهلــوی نــام خیابان هــای مــا  دیدگاه هاســت؛ ا
و  کمــان  حا غرب گرایــی  نشــانه  بــود،  چرچیــل  و  رزولــت 
گــر حــاال ایــن نام هــا بــه  کــم بــر آن هــا بــود و ا دیدگاه هــای حا
کــرده، نشــانگر دیدگاه هــای انقالبــی  آزادی و اســتقالل تغییــر 
ــتباهات و  ــن اش ــاهد ای ــم ش ــا در قدی ــت؛ م ــردم اس ــالمی م اس
کمیســیون اقتصــادی  ایــن خیانت هــا بوده ایــم. نایب رییــس 
و گردشــگری شــورای شــهر اصفهــان ضمــن تبریــک و تشــکر از 
گفــت: یکــی از  شــرکت شــهرورندان در انتخابــات در اصفهــان 

دغدغه هــای مــردم و مســئوالن اســتان مدیریــت شــهرداری و 
حاشــیه ای  و  فرســوده  بافت هــای  شــهر،  اســالمی  شــورای 
کــه ورود جــدی بــرای حــل مشــکالت  اســت و معتقــد هســتیم 

این نقاط، نیاز به برنامه و عزم راسخ جدی دارد.
ــرای تحــول در ایــن بافت هــا  ــی افــزود:  ب ــم نصــر اصفهان کری
شــبکه  مناســب  دسترســی  اقدامــات،  مهم تریــن  از  یکــی 
کــم  بــا بهــره  از جملــه وام  ارایــه تســهیالت دولتــی  معابــر، 
همچنیــن رســیدگی بــه مرکــز آموزشــی و بهداشــت و درمــان و 

اســت.  همــراه  تلفن هــای  آنتن دهــی  مناســب  پوشــش 

عضــو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی شــورای شــهر اصفهان 
گفــت: نــگاه بــه حــوزه فرهنگی اجتماعــی در مدیریــت شــهری 
بــا شــروع دوره چهــارم شــورای  از جملــه مطالبــات جــدی 
ــه در  ک ــهر  ــدی ش کالب ــعه  ــه توس ک ــرا   ــوده؛ چ ــهر ب ــالمی  ش اس
گذشــته شــورا بــه آن پرداختــه شــده بــود، ولــی  دوره هــای 
همزمــان بــا پیشــرفت کالبدی و توســعه فیزیکی شــهر، شــاهد 
توســعه درونــی شــهر در فضــای محتوایــی فرهنگــی اجتماعی 
اجــرای  عــدم  در  را  موضــوع  ایــن  تــوان  مــی  کــه  نبودیــم 
کثــری، عــدم توجــه الزم بــه  برنامه هایــی بــا مخاطــب حدا
آســیب های  از جملــه  موضوعــات درگیــر در ســطح جامعــه 
فرهنگــی  شــاخص های  از  دیگــر  بســیاری  و   اجتماعــی 

دید.
یــك  عنــوان  بــه  آنچــه  داشــت:   اظهــار  واشــیانی پور  نــدا 
رویکــرد جــدی در آغــاز دوره چهــارم شــورای شــهر اصفهــان بــه 
گرفــت،  عنــوان یــك موضــوع جــدی و مهــم مــورد توجــه قــرار 
ــای  ــای فرهنگــی اجتماعــی و زوای ــه عرصه ه ــژه ب ــت وی عنای
گردیــد بــا  کــه ایــن توجــه باعــث  مختلــف ایــن حــوزه بــود 
کــز فرهنگــی  کمیســیون فرهنگــی شــورا در مرا حضــور میدانــی 
مدیریــت شــهری و حضــور فعــال در برنامه هــا، بــا شــناخت 
 دقیــق از وضــع موجــود، مطالبــات ایــن حــوزه را پیگیــری 

کند.

نگاه به حوزه فرهنگی، درخواست جدی شورای چهارم

تفاهم نامــه  امضــای  از  کاشــان  دانشــگاه  رییــس   
هســته ای  فیزیــک  ملــی  موسســه  میــان  همــکاری 

داد. خبــر  کاشــان  دانشــگاه  و  ایتالیــا 
کیمیــای وطــن از روابــط عمومــی  دانشــگاه  گــزارش  بــه 

کــرد:  اظهــار  زراعــت  عبــاس  کاشــان، 
هــدف از انعقــاد ایــن تفاهم نامــه ایجــاد 
همکاری هــای  بــرای  کلــی  چارچــوب 
آوردن  فراهــم  دوجانبــه،  فنــی  علمــی  و 
فرصت هــای افــزوده بــرای تبــادل نظــر، 
و  پژوهشــگران  و  مهارت هــا  اطالعــات 
در  مشــترک  فعالیت هــای  از  پشــتیبانی 

اســت. تکنولــوژی  و  علــوم  حــوزه 
 وی تبــادل اطالعــات و تکنولــوژی، تبــادل تجهیــزات
پروژه هــای مشــترک آزمایشــی و تحقیــق و توســعه و 
کارگاه هــای آموزشــی را از دیگــر  برگــزاری ســمینارها و 

ــرد. ک ــر  اهــداف ایــن تفاهــم نامــه ذک

امضــای  بــا  کــرد:  کیــد  تا کاشــان  دانشــگاه  رییــس 
تحقیقاتــی  و  آموزشــی  برنامه هــای  تفاهم نامــه  ایــن 
بیشــتر  ارتقــای  جهــت  در  دوجانبــه  روابــط  و 
تقویــت  مشــترک  پروژه هــای  در   همکاری های هــا 

می شود.
کاشــان  کــردن دانشــگاه  وی بین المللــی 
مدیریــت  رســالت های  مهم تریــن  از  را 
کــرد و افــزود: طــی  ایــن دانشــگاه بیــان 
دانشــگاه   10 از  بیــش  بــا  اخیــر  ســال  دو 
منعقــد  همــکاری  تفاهم نامــه  خارجــی 

اســت. شــده 
موسســه ملــی فیزیــک هســته ای ایتالیــا )INFN( بــا 
یــک موسســه تخصصــی  ســال  از 60  بیــش  قدمتــی 
کــه در شــاخه های فیزیــک  در زمینــه فیزیــک اســت 
ذره ای  فیزیــک  اختــر  و  ذرات  فیزیــک  هســته ای، 

می کنــد. فعالیــت 

 یازدهمیــن نشســت راهبردهــای شهرســازی 
کیمیای وطن 

 زهرا نصیری 
ــه همــت معــاون شهرســازی و  و معمــاری ب
معمــاری شــهرداری اصفهــان بــا هــدف فرهنگ ســازی و ایجــاد 

گفتمان شهری در حوزه مباحث نوین معماری برگزار شد.
سلسله نشســت   از  نشســت  یازدهمیــن   
راهبردهــای شهرســازی و معمــاری بعــد از ظهــر 
ــه همــت معــاون شهرســازی و معمــاری  ــروز ب دی
فرهنگ ســازی  هــدف  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
اســاتید،  میــان  شــهری  گفتمــان  ایجــاد  و 
کارشناســان، متخصصــان و عالقه منــدان امــور 
معمــاری  نویــن  مباحــث  حــوزه  در  شهرســازی 

شــد. برگــزار 
کــه از ابتــدای ســال جــاری آغــاز شــده  ایــن سلسله نشســت ها 
بــه صــورت ماهیانــه یــک جلســه برگــزار می شــود و بــه طــور 
داشــته اند  حضــور  شــهرداری  از  مدیرانــی  و  پرســنل  خــاص، 
گاه بــرای عمــوم، اســاتید و دانشــجویان نیــز آزاد بــوده و  کــه 

ج  در ایــن برنامــه بــه صــورت ویــژه از اســاتید بنــام داخــل و خــار
کشــور نیــز اســتفاده شــده اســت. مباحثــی همچــون شــهر  از 
 هوشــمند توســعه پایــدار، شــهرهای خــالق، ترابــری شــهری

زنده ســازی  هــدف  بــا  ایرانی اســالمی  معمــاری  و  شهرســازی 
ایــن  در  ایرانی اســالمی  معمــاری  الگوهــای 
شــده  اجــرا  و  گرفتــه  قــرار  مدنظــر  نشســت ها 
اســت؛ همچنین از ســخنرانی اســاتید و پرســش 
و پاســخ بــا مشــارکت صاحب نظــران و مســئوالن 
نشســت  ایــن  کنــار  در  اســت.  شــده   اســتفاده 
و  شهرســازی  راهبردهــای  و  پایــش  نهــاد 
معمــاری در ذیــل اداره مطالعــات و برنامه ریزی 
کارگروه هــای علمــی تخصصــی و اســاتید  شــهری بــا اســتفاده از 
در موضــوع  طــور خــاص  بــه  و  در حوزه هــای مختلــف  بنــام 
ــی و  ــا بررس کارگروه ه ــن  ــدف ای ــد؛ ه ــت می کن ــازی فعالی شهرس
ــا ارایــه  کــه ب چکــش کاری چالش هــا و مشــکالت شــهری اســت 

راهکارهــای خــود بــه رفــع آن مشــکالت می پردازنــد.

یازدهمین نشست 
راهبردهای شهرسازی و معماری اصفهان برگزار شد

 تفاهم نامه همکاری 
کاشان موسسه ملی فیزیک هسته ای ایتالیا و دانشگاه 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وزنده دادخواستی مبنی  ونده کالسه 740/94خواهان علی احمد فر در خصوص پر
ده است . وقت رسیدگی برای  بر: مطالبه وجه به طرفیت علیرضا کارگر  تقدیم نمو
وز ....... مورخه 95/2/13 ساعت 3/30 عصرتعیین گردیده با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ..... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34808/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

زاده  خلف  میر  جعفر  محمد  1093/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 551356 شماره  چک  وجه  یال  ر  30/000/000 مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی 
مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی  وقت  و  تقدیم  راد   سلیمانی  وز  بهر طرفیت  به 
95/2/19 ساعت 4/30 عصرتعیین گردیده است . لذا با عنایت به مجهول المکان 
دن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی  بو
مدنی  مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  وبه ر خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – ر
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
را  ثانی دادخواست و ضمائم  15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
و  شده  تلقی  قانونی  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضوردر  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ 
 15 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34815/م  شد.شماره:  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 877/94خواهان آرمان آقا جوهری دادخواستی مبنی  در خصوص پر
یال به طرفیت نجیمه رحیمی تقدیم  بر: مطالبه وجه 3 فقره چک به مبلغ 7/100/000 ر
وز ....... مورخ 95/2/18 ساعت 5/30 عصرتعیین  ده  و وقت رسیدگی برای ر نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا   . است  گردیده 
خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای   15 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  ابالغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم 
شورای  یک  شماره  مجتمع   15 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34814/م  د.شماره:  می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ابراهیم  وکالت  قسامی با  علیرضا  خواهان   941541 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  باالنی  به طرفیت محسن غفاری  بر: مطالبه وجه  مبنی  جاللی دادخواستی 
وز دوشنبه مورخ 95/3/3ساعت 8/30 صبح  ده است . وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای  المکان بو با توجه به مجهول   . تعیین گردیده است 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34914/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ابراهیم  وکالت  قسامی با  علیرضا  خواهان   941542 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
جاللی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت محمد رضا غفاری باالنی تقدیم 
9صبح  95/3/3ساعت  مورخ  شنبه  دو  وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای  المکان بو با توجه به مجهول   . تعیین گردیده است 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34915/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وکالت  به  یان  اعتزاز رضا  حمید  خواهان   1089/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  حمدا......عسکری  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  قدرتی  حمید 
وز ............ مورخ 95/3/9ساعت 17:30  ده است . وقت رسیدگی برای ر نمو
حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین  عصر 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی  و ضمائم 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  34869/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

29مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وکالت حمید  به  ونده کالسه 1090/94 خواهان موسی درخشنده  پر در خصوص 
ده است  قدرتی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت علیرضا انصاری تقدیم نمو
وز ............ مورخ 95/3/9ساعت 17:45 عصر تعیین  . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است . با توجه به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  29مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34870/م  د.شماره:  می شو اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  مبنی  دادخواستی  بینا  عباس  خواهان   1102/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  بکرانی  اهلل  خیر  طرفیت  به  مطالبه 
به مجهول  با توجه   . 95/3/10ساعت 17تعیین گردیده است  ............ مورخ 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
34871/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
صادقی  مدرسی  حسین  امیر  سید  1100/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است . وقت  د  رحیمی  تقدیم نمو دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به طرفیت محمو

به  توجه  با  گردیده  6تعیین  ساعت   95/2/13 مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا  مجهول المکان بو
وبه  خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
34873/م  د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

امیر حسین مدرسی صادقی  ونده کالسه 1099/94خواهان سید  در خصوص پر
وقت   . است  ده  نمو رستمی تقدیم  امراهلل  طرفیت  به  مطالبه   بر:  مبنی  دادخواستی 
با  گردیده  5/30تعیین  ساعت   95/2/13 مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
د.شماره:  حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   22 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34874/م 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
نعمت   -2 اسماعیلی  طیبه   -1 1011/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
شماره  دادنامه های  به  نسبت  دادرسی  اعاده  بر:  مبنی  دادخواستی  اله هادی 
تقدیم  نادری  محمد  طرفیت  به   91/10/26 و   91/7/24 مورخ   1077 و   739
 3/30 ساعت   95/2/7 مورخه   ....... وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر 
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان 
مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان   ابتدای  در  واقع 
حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  می شو اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   24 شعبه  دفتر  مدیر  الف   34884/م 

 اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده:  شماره در خواست : 9410466837000028شماره پر

یخ تنظیم: 1394/12/04  9409986837001086شماره بایگانی شعبه: 941629 تار
زند حسین دادخواستی به طرفیت خوانده  حسین  خواهان خانم زهرا شادانی فر
زند به خواسته حکم رشد تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  شادانی فر
واقع  اصفهان  شهرستان  خانواده   دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان 
10ثبت  ونده 941629خ /  پر به کالسه   و  ارجاع  اتاق شماره 204   2 اصفهان طبقه 
گردیده و وقت رسیدگی آن 95/2/25 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
د تا خوانده پس از نشر آگهی  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

حسین   – اصفهان  خانواده  دادگاه   10 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34936/م  شماره: 
جمالی

گهی ابالغ آ
9409980350300905شماره  ونده:  پر 9410100350311616شماره   : ابالغیه  شماره 
قلی  رضا  شاکی   / خواهان   1394/12/06 تنظیم:  یخ  تار  941026 شعبه:  بایگانی 
ن خلیلی سامانی و  یجانی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ گان نستر حشمت قهدر
وانه حشمت و شمسی سا کیان و سمانه خلیلی سامانی و سپیده خلیلی سامانی   پر
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  خواسته  تامین  و  تادیه 
اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی   دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان 
9409980350300905ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان 
به  است.  شده  08:00تعیین  ساعت  و   1395/04/01 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
دن خوانده / گان و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز  علت مجهول المکان بو
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
د تا خوانده/ دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
گان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
 3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  34922/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350701029شماره  ونده:  پر 9410100350713084شماره   : ابالغیه  شماره 
شیرانی  محمد  خواهان   1394/12/06 تنظیم:  یخ  تار  941153 شعبه:  بایگانی 
و  زایی  میر به طرفیت خواندگان علی خلجی و حسین  ابادی دادخواستی  شمس 
زایی و بهزاد خلجی و نور اله  عباسعلی رحیمی و رحیم زارعی شمس آبادی و اکبر میر
علیمردانی به خواسته مطالبه خسارت  دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
ده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
به شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت   شهید  خ  باال  
شماره 311 ارجاع و به کالسه  9409980350701029ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:15تعیین  ساعت  و   1395/01/30 آن 
دن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
د تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن 
گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و 
34946/م الف منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حیدر 

علی هاشم پور

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 94- 1160 خواهان محمد نعمت برادران با وکالت آقای  در خصوص پر
ده است .  قدرتی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت صباح جعفرنیا تقدیم نمو
وز .......  مورخ 95/2/13ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده  وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   . است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 34898/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

حتما بخوانید!
سکه اوج گرفت  یکشنبه  16 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 110 ســــــــــــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



   آخریــن روزهــای ســال 94 هــم در حــال طــی 
سرویس فرهنگی

سهیل عباسی

شــدن اســت؛ بــه همین بهانــه قصــد داریم تا 
ایــران نگاهــی داشــته  از »ترین«هــای ســینمای  برخــی  بــه 

باشیم.
   پرفروش ترین بازیگر سال

 رضــا عطــاران، همچنــان ســلطان بالمنازع گیشــه ســینماهای 
ایــران اســت. حضــور عطــاران در هــر فیلمــی منجــر بــه فــروش 
ابتــدای  از  ســینما  محبــوب  مــرد  می شــود.  فیلــم  آن  زیــاد 
ــد در  ــه باش ــارد فروخت ــک میلی ــر از ی ــه کمت ک ــی  ــه 90، فیلم ده
ــدت  ــه ش ــد. او ب ــت دارن ــردم دوس ــاران را م ــدارد. عط ــه ن کارنام
شــبیه خودشــان اســت. مــردی رهــا، راحــت و خاکــی. یکــی از 
کــه شــایعات دســتمزد نجومــی اش از  شــهروندان ایــن کشــور 
طــرف مــردم بــا لفــظ »نوش جانــش« پاســخ داده می شــود. او 
کــه مــردم بــرای رقــم  جــزو معــدود بازیگــران ایــن سال هاســت 
گاه آن را امســال در حــدود 450 میلیون  دریافتــی اش کــه منابــع آ
تومــان اعــالم می کننــد، حساســیتی ندارنــد. ایــن در حالی اســت 
کــه رقــم دریافتــی فوتبالیســت ها و دیگــر بازیگــران و اهالــی 
ســینما همیشــه از طرف مردم با حساســیت زیادی همراه بوده 
اســت. رقم هایــی کــه آن را ناحق دانســته و دریافــت آن از طرف 
عــده ای را خوش شانســی آن شــخص دانســته اند، نــه لیاقتــش 
بــرای دریافــت چنیــن دســتمزدی. عطــاران با احتســاب فروش 
کــه هــر روز در حــال  نیــم میلیــاردی »مــن ســالوادور نیســتم« 

افزایــش اســت، تنهــا تــا لحظه نوشــته شــدن این گــزارش رقمی 
معــادل 12.329.328.399 فــروش داشــته اســت؛  یعنی بیش 

گــردش مالــی فقــط در یــک ســال. از دوازده میلیــارد تومــان 
   پرکارترین بازیگر سال

صابــر ابــر با شــش فیلــم رکورددار، پرکارترین مرد ســال ســینمای 
ایــران در ســال 94 بــود. »رخ دیوانــه«، »مــن دیه گــو مارادونــا 
نگیریــد« پــاداش  جمهــور  رییــس  »از  »قصه هــا«،   هســتم«، 

»قنــدون جهیزیــه« و »نزدیک تــر«،  6 فیلــم ایــن بازیگــر پــرکار در 

ســال 94 بــود. البتــه بعضــی از ایــن فیلم هــا چنــد ســالی  امــکان 
کران شــوند و ســبب  کران نداشــتند و موفق شــدند در ســال 94 ا ا

شــدند صابــر ابــر تقریبــا تمام ســال روی پرده ســینماها باشــد.
 موفق ترین تهیه کننده

بــدون شــک ایــن عنــوان بــه منصــور لشــکری قوچانــی تعلــق 
شــده  کــران  ا فیلــم  دو  بــه  انتخــاب  ایــن  دالیــل  می گیــرد. 
برمی گــردد. نخســت فیلــم »عصریخبنــدان« کــه با بــازی بهرام 
رادان و فرهــاد اصالنــی و ســحر دولتشــاهی نزدیــک بــه ســه 

میلیــارد تومــان فــروش داشــت. دومیــن فیلــم »کوچــه بی نــام« 
ریســکی  کــه قوچانــی در  اســت  ســاخته هاتــف علیمردانــی 
نمایــش  بــه  کــران  ا فصــل  ســردترین  در  را  آن  صددرصــدی 
کنــد. فیلــم در  کــران ثابــت  درآورد تــا قــدرت خــود در بازخوانــی ا
گــر  بهمن مــاه بــه ســرعت از مــرز یــک میلیــارد تومــان گذشــت. ا
بــرای موفقیت هــای او بازیگــر خاصــی را مدنظــر داشــته باشــید 
بایــد بگوییــم در همین ایام بهــرام رادان با فیلم دوران عاشــقی 
کــران شکســت تلخــی خــورد و مجمــوع فروشــش بــه یکصــد  در ا

میلیــون تومــان هــم نرســید.
   پرفروش ترین فیلم سال

نه تنهــا  مجیــدی،  مجیــد  ســاخته  رســول اهلل«  »محمــد 
پرفروش تریــن فیلــم ســال شــد، بلکه تبدیــل بــه پرفروش ترین 
کــه  فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران نیــز شــد. ویتوریــو اســتورارو 
در زمینــه فیلمبــرداری یکــی از فیلمبــرداران صاحــب ســبک 
دنیاســت و بــا دریافــت ســه اســکار تبدیــل بــه چهــره افســانه ای 

ــود. ــم ب ــری فیل ــب خب ــت بم ــده اس ــه ش ــن زمین در ای
 دومیــن اتفــاق حضــور آهنگ ســازی چــون ای. آر. رحمــان 
اســکار  زاغه نشــین«  فیلــم »میلیونــر  بــرای  کــه  بــود  هنــدی 
کــرد. فهرســت افــراد سرشــناس  بهتریــن آهنگ ســاز را دریافــت 
فیلــم مجیــد مجیدی بیــش از این هاســت. طراحی گریم فیلم 
بــه جیانتــو دروســی ایتالیایــی و طراحــی لبــاس بــه مایــکل اوکانر 

ســپرده شــد.
 البتــه بخشــی از اعضــای خانــواده ســینمای ایــران بــه ایــن 

داشــتند. اعتــراض  انتخاب هــا 

برخی از »ترین«های سینمای ایران در سال 94

مرد 12 میلیارد تومانی

کــودک و نوجــوان شــبکه دو دربــاره اینکــه  گــروه  مدیــر 
کــه  کــرد  امســال ایــن شــبکه »کاله قرمــزی« نــدارد، بیــان 
ــا  کار ب ــه  ــی و اینکــه عوامــل برنامــه حاضــر ب مشــکالت مال
اسپانســر نبودنــد، باعــث شــد پیگیــر ســاخت مجموعــه 
و  کــودک  گــروه  مدیــر  آذرهــوش،  آذرمیدخــت  نشــوند. 

کــودک  نوجــوان شــبکه دو دربــاره برنامه هــای 
مــا در  گفــت:  نــوروز  روزهــای  ایــن شــبکه در 
نــوروز برنامه هــای مختلفــی را تــدارک دیده ایــم 
گل و بلبــل« را  و امیدواریــم بتوانیــم »محلــه 
بــا حضــور عمــو پورنــگ داشــته باشــیم. وی 
تهیه کننــده  پیــش  چنــدی  اینکــه  دربــاره 
کــه معلــوم نیســت در نــوروز  کــرده بــود  اعــالم 

برنامــه داشــته باشــند، ادامــه داد: تهیه کننــده ایــن برنامــه 
بــه دلیــل مســایل بودجــه ای ســازمان صداوســیما دچــار 
ــه  ک ــر ایــن اســت  ــا ب ــا ایــن حــال تــالش م مشــکل شــده؛ ب
گــروه  ایــن برنامــه را بــه آنتــن برســانیم و همیــن روزهــا 

کار تصویربــرداری خــود را  ایــن برنامــه تلویزیونــی بتواننــد 
شــروع کننــد. آذرهــوش در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره خالی 
کــه  کتــور شــبکه از مجموعــه »کاله قرمــزی«  کندا بــودن 
ــادآور  هــر ســال جــزو برنامه هــای پربیننــده بــوده اســت، ی
از طــرف عوامــل برنامه ســاز  شــد: امســال هیــچ طرحــی 
»کاله قرمــزی« بــه شــبکه دو ارایــه نشــد. 
از طرفــی ایــن دوســتان حاضــر نبودنــد بــا 
کننــد و ســازمان صداوســیما  کار  اسپانســر 
هــم درگیــر مشــکالت مالــی اســت و مــا هم 
بــا توجــه بــه ایــن مســایل پیگیــر دوســتان 
کــودک و نوجــوان  گــروه  نشــدیم. مدیــر 
شــبکه دو در پایــان دربــاره طلــب عوامــل 
کــرد: طلــب  »کاله قرمــزی« از ســازمان و شــبکه عنــوان 
گــروه خیلــی زیــاد نیســت و در شــرایط فعلــی ســازمان  ایــن 
بســیاری  برنامه ســازان  و  تهیه کننــدگان  صداوســیما 

کــه از ســازمان طلــب دارنــد. هســتند 

مشکالت مالی اجازه نداد پیگیر ساخت »کاله قرمزی« شویم

کیمیــای وطــن: مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  اســتان 
گفــت:  اختتامیــه جشــنواره حســنات  مراســم  در  اصفهــان 
جشــنواره حســنات، ایــده  مشــترک جهانــی بــرای نیکــوکاران 
سراســر دنیاســت. حجت االســالم حبیب رضا ارزانی در مراســم 
کوتــاه حســنات بــا  اختتامیــه پنجمیــن جشــنوار ملــی فیلــم 

تقدیر و تشــکر از دســت اندرکاران این جشــنواره 
اظهــار داشــت: برگــزاری جشــنواره حســنات از 
جملــه کارهای ارزشــمند فرهنگی هنری اســت 
کــه در طــول ســال های اخیــر، نام اصفهــان را در 
کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه  کشــور برازنــده 
دو دوره در کنــار زاون قوکاســیان داور معنــوی و 
محتوایی جشــنواره بوده اســت، افــزود: فقدان 

و حضور نداشــتن زاون قوکاســیان در جشــنواره حسنات بسیار 
مشــهود اســت و جــای خالــی او در بیــن مــا حــس می شــود؛ 
امیدواریــم روح وی قریــن رحمــت باشــد و راه پرفــروغ وی در 
کنــد. مدیــر کل فرهنــگ و  جشــنواره حســنات امتــداد پیــدا 

ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا بیــان پیشــنهادی بــرای 
کــرد: همــه  جشــنواره حســنات در ســال های آینــده تاکیــد 
ــه یــک کشــور نیســت  ــره نیکــوکاری محــدود ب می دانیــم دای
و در همــه فرهنگ هــا و زبان هــا، ایــن نیکــوکاری سرمشــق 
مهربانــی اســت. وی ادامــه داد: پیشــنهاد می کنــم مســئوالن 
برگــزاری جشــنواره، بــرای ســال آینــده یــا در 
دو ســال آینــده، جشــنواره حســنات را از ســطح 
ــی ارتقــا دهنــد؛ چــرا  ــه ســطح بیــن الملل ــی ب مل
ــوان از ایــن ایــده مشــترک جهانــی و از  کــه می ت
حضــور افــراد بــا نیــت نیکــوکاری از سراســر دنیــا 
حجت االســالم  کــرد.  اســتفاده  جشــنواره  در 
ارزانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
گاهــی نگاه هــای جامعــه بــه نیکــوکاری فــردی  بیــان اینکــه 
کــرد: نبایــد دایــره حــوزه نیکــوکاری را محــدود  اســت، اضافــه 
بدانیــم؛ حــوزه نیکــوکاری یــک حــوزه وســیع اســت و تنهــا بــه 

ــود. ــه نمی ش ــی خالص ــک مال کم

جشنواره حسنات، ایده ای مشترک برای نیکوکاران دنیاست

کتاب دفاع مقدس تازه های 

ــر« اواخــر  کبی ــوروش  ــم »ک گفــت: ســاخت فیل ــی    مســعود جعفــری جوزان
ــا حضــور یــک بازیگــر ایرانــی در نقــش »کــوروش« آغــاز می شــود.  خردادمــاه ب
کبیــر« را 14 اســفندماه در شــعبه  کتــاب فیلمنامــه »کــوروش  کــه  کارگــردان  ایــن 
کــرد، دربــاره ســاخت ایــن پــروژه ســینمایی بیــان  کتــاب رونمایــی  الــف شــهر 
کــه نشــد و در  کــرد: پیــش از ایــن قــرار بــود بــا علــی معلــم ایــن فیلــم را بســازیم 
کار هــر  گــذار شــده و تــا بــه اینجــای  حــال حاضــر ســناریو بــه ســرمایه گذارانی وا
آنچــه انجــام شــده بــا هزینــه شــخصی بــوده اســت. او در پاســخ بــه ســوالی 
گفــت:  کبیــر«  گــذاری ســناریو و زمــان شــروع فیلمبــرداری »کــوروش  دربــاره وا
کنــون  کــه البتــه اســم او را ا گــذار شــده  ســناریو از طــرف مــن بــه شــخصی وا
گــر پــس از  ذکــر نمی کنــم؛ امــا زمــان مشــخصی بــرای بررســی وجــود دارد و ا
شــش مــاه پیش تولیــد آغــاز نشــود، ســناریو بــه مؤلــف برگشــت داده می شــود. 

کــه قصــد همــکاری در ایــن پــروژه را دارنــد  در حــال حاضــر از ســرمایه گذارانی 
ــزرگ در ایــران هســتند. از واردکننــدگان ب

کبیــر« اظهــار   مســعود جعفــری جوزانــی دربــاره محــل ســاخت فیلــم »کــوروش 
کار  کــرد: تمــام لوکیشــن های خارجــی فیلــم در ایــران اســت و بخــش اصلــی 
کار در بزرگ تریــن  کــردن  توســط هنرمنــدان ایــران انجــام می شــود؛ امــا جمــع 
بــه شــکل مدرنــی  فیلــم  شــد؛ چــون  انجــام خواهــد  اســتودیوهای جهــان 
کــه الزم اســت در اختیــار  فیلمبــرداری می شــود و مــا در ایــران بانــد پهنــی را 

ــم. نداری
بــه  ولــی  پوریــای  ســریال  بــرای  را  اســتودیویی  چنیــن  ح  طــر قبــال  البتــه   
ــار ایــن  ــی متاســفانه اتفــاق نیفتــاد و االن از ســر اجب ــودم؛ ول تلویزیــون داده ب
کارگــردان فیلــم »ایــران برگــر« دربــاره بازیگــران فیلــم  کار را انجــام می دهیــم. 
ــن  ــرد: در ای ک ــان  ــم بی ــینمایی آن ه ــاخت س ــوز س ــز مج ــر« و نی کبی ــوروش  »ک
کبیــر  کــوروش  فیلــم، بازیگــران بیــن المللــی هــم حضــور خواهنــد داشــت؛ امــا 
ح اســت یــا  را قطعــا یــک ایرانــی بــازی می کنــد و اینکــه از هنرپیشــه های مطــر
خیــر جــزو ســورپرایزهای پــروژه اســت. او ادامــه داد: دربــاره مجــوز ســاخت نیــز 
گرفتــه شــود؛ البتــه ایــن فیلمنامــه  در حــال حاضــر الزم نیســت چنیــن مجــوزی 
ــی فرســتاده شــده و ســه ســال قبــل هــم در وزارت ارشــاد آن  ــر ایوب ــرای دکت ب
کســی بــا آن مشــکل نــدارد. ضمــن اینکــه یــک پروانــه موقــت  را خوانــده ام و 
کــه دوره آن تمــام شــده اســت؛ امــا بــا ایــن حــال فیلــم  یک ســاله هــم داشــت 
کارهــای  کــه ابتــدا بایــد همــه  ع فیلم هایــی اســت  کبیــر« از آن نــو »کــوروش 
نــه می توانــد عامــل  ارشــاد  از وزارت  کاغــذ  یــک  گرفتــن  انجــام شــود و  آن 
باشــد مجــوز  گــر الزم  ا بنابرایــن  تشــویق کننده.  نــه  و  باشــد  مــن  بازدارنــده 
گــر هــم نخواهنــد مجــوزی بدهنــد مهــم نیســت؛ مــن  بگیــرم، می گیــرم و ا
کارم را می کنــم، فیلمــم را می ســازم و فکــر می کنــم ایــن حــق را هــم بــه لحــاظ 

قانونــی دارم.

کوچک مبارزان 
کارگردان: سید داود اطیابی

نویسنده: سید داود اطیابی
 بازیگــران: مهــران رجبــی، شــراره رخــام

عباســی  شــهاب  صیــادی،  یوســف 
مفیــد ســیاوش  نظام دوســت،   نعیمــه 

ســید  صادقــی،  ســتاره  ترانــه،  مــژگان 
ــان  ــتوده، آرم ــا س ــی، وانی ــا اطیاب علیرض

یعقوبــی
داستان:

قصــه ایــن فیلــم از آن جا شــروع می شــود 
ک و حرفــه ای بــا  کــه چنــد ســارق خطرنــا
کتیبــه ای را از مــوزه  لباس هــای مبــدل و بــه صــورت انیمیشــن دو بعــدی 
کتیبــه  کشــور را دارنــد. در ادامــه، داســتان  ملــی می دزدنــد و قصــد خــروج از 
کــودکان  کشــور می افتــد و ایــن  کــودک و نوجــوان در شــمال  بــه دســت چنــد 
کننــد.  کتیبــه دفــاع  کــه تــا رســیدن پلیــس از  بــا یکدیگــر عهــد می بندنــد 
کــه بچه هــا از تمــام وســایل خــود بــه عنــوان ســالح  همیــن باعــث می شــود 

کننــد و ایــن مســایل ایجــاد طنــز موقعیــت می کنــد. اســتفاده 
سایر عوامل: 

مدیــر فیلمبــرداری: آبتیــن ســهامی، تدویــن: بهــراد طاهــری، صدابــردار: 
مســعود شــاهوردی، مدیــر تولیــد: رحمــت عبــداهلل زاده، طــراح صحنــه و 

گریــم: حســین اردســتانی لبــاس: منوچهــر یعقوبــی، 

مسعود جعفری جوزانی:

کلید می خورد کبیر« آخر خرداد  معرفی فیلمفیلم »کوروش 

پرنده های پوالدین ایران

شما کی شهید شدید؟

غریب آلواتان

آرام بی قرار

نیمه پنهان ماه

نوشته: 
محمد رضا بابایی

 نوشته: 
سید قاسم یاحسینی

 نوشته: 
محبوبه معراجی پور

  نوشته: 
فریبا طالش پور

نوشته: 
نجمه طرماح

موسیقی تصویرساز
ی مهیــار علیــزاده و  ی وار« علیرضــا قربانــی گفــت: اساســا نتیجــه همــکار ونمایــی از آلبــوم »دخــت پــر شــهاب حســینی در مراســم ر

علیرضــا قربانــی باعــث می شــود کــه یــک موســیقی تصویــر ســاز در ذهــن مخاطــب بــه وجــود بیایــد.

در قاب تصویر

حرف و نقل
برنامه هــای  ایثارگــران  امــور  بنیــاد شــهید   -  قائم مقــام 

22 اسفندماه، »روز شهید« را اعالم کرد.
ــا دانلــود غیرقانونــی  کــرد ب - مرکــز نشــر دانشــگاهی اعــالم 
آثــاری کــه نســخه چاپــی آن هــا متعلــق بــه ایــن مرکــز اســت 

کــرد. از طریــق مراجــع قضایــی برخــورد خواهــد 
یکــی  و  ویولن ســل  نوازنــده   کــه  معمــارزاده  پژمــان   -
اســت اروپایــی  کشــورهای  در  ارکســتر  فعــال  رهبــران   از 
 آوریــل 2016 مصــادف بــا فروردین مــاه 1395 در ایــران تــور 

کنســرت های خــود را برگــزار خواهــد کــرد.
کانــون طراحــان و مدیــران تبلیغــات ســینمای ایــران در   -
بیانیــه ای بــه برخــی ایرادهــای آیین نامــه ای جشــنواره  

کنــش نشــان داد. ــم فجــر، وا فیل
انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو  علی محمــدی،  بیــژن   -
گفتــار فیلــم یکــی از مهم تریــن و  گوینــدگان و سرپرســتان 
ــه را فعالیــت گروه هــای  اصلی تریــن معضــالت حــوزه دوبل
ــر روی ایــن گروه هــا دانســت. زیرزمینــی و نبــود نظــارت ب

- مائــده طهماســبی، بازیگــر نمایــش »چمــدان« معتقــد 
اســت کــه ایــن اثــر نمایشــی بــه دلیل ســاختار در نظــر گرفته 
قابلیت هــای  دارای  کارگــردان  توســط  آن  بــرای  شــده 
کــه هــر شــب، بازیگــر را بــرای اجــرای نقــش  فراوانــی اســت 

شــگفت زده می کنــد.
پیشکســوت  منتقــد  و  نویســنده  طالبی نــژاد،  احمــد   -
را  صریحــی  انتقــادات  یادداشــتی،  در  ایــران،  ســینمای 

کــرد. مطــرح  حاتمی کیــا  ابراهیــم  بــه  نســبت 
- گرچــه فیلــم »مریخی« در هیچ یک از شــاخه های جوایز 
اســکار بــه توفیقــی دســت نیافــت، امــا ایــن فیلــم بیشــترین 

میــزان ســوددهی را بــه نــام خــود ثبــت کرده اســت.
- آرش دادگــر، نمایــش »اودیســه« را بــا کوتاه کــردن زمان و 

اعمــال تغییراتی روی صحنــه می برد.
و  تئاتــر، ســینما  فقیــد  فرزنــد عزیــز هنرآمــوز هنرمنــد   -
تلویزیــون در ســالگرد درگذشــت پــدرش، نامــه ای خطــاب 
ــالگرد را  ــم س ــردن مراس ــزار نک ــل برگ ــته و دالی ــه وی نوش ب

توضیــح داده اســت.
- بــرد پیــت بــا همــکاری اســتودیوی دیزنــی فیلــم یــک 
کیــو« جلــوی دوربیــن  دکتــر مهاجــر را بــا عنــوان »دکتــر 

می بــرد.
کــرد  کارگــردان نمایــش »B۵-۶« عنــوان  - فــرزام رنجبــر، 
در ایــن نمایــش سوءاســتفاده هایی کــه در فضــای مجازی 
از افــراد می شــود و برخــورد آدم هــا بــا ایــن فضــا مــورد نقــد و 

بررســی قــرار می گیــرد.
- تهیه کننــده فیلــم »آوازهــای ســرزمین مــن« در جلســه ای 
بــا حضــور تهیه کننــدگان و کارگردانان روســی برای ســاخت 

دو پــروژه ســینمایی بــه توافق رســید.

سخن روز

خ نعمتی لبومی با خوانش فر  انتشار آ
بــا خوانــش  از پــی روز«  آلبــوم »روز  کیمیــای وطــن: 
خ نعمتــی )هنرمنــد پیشکســوت ســینما و تئاتــر( بــا  فــر
آهنگســازی شــروین عباســی و اشــعار حمیــد جعفــری 
توســط  آلبــوم  ایــن  در  کــه  اشــعاری  شــد.  منتشــر 
کــه  نعمتــی دکلمــه شــده، اشــعاری مینی مــال اســت 
ــی  ــی اجتماع ــده و فضای ــر ش ــش منتش ــال پی ــار س چه
روز« پــی  از  »روز  آلبــوم  اســت.  کــم  حا آن هــا   بــر 
آهنگســاز  مقــام  در  عباســی  شــروین  آلبــوم  دومیــن 
کــه فضــای متفاوتــی را نســبت بــه آلبــوم »در  اســت 
گرفتــه اســت. ترکیــب موســیقی  جســت وجو« در پیــش 
ــال  ــازی های مینی م کالســیک و الکترونیــک و فضاس
آلبــوم  ایــن  آهنگســاری  ویژگی هــای  از  موســیقایی، 

ــت. اس

ج میالد »دنگ شو« در بر
گــروه »دنگ شــو« فروردین مــاه ســال آینــده در مرکــز 
کنســرت خــود  ج میــالد، تازه تریــن  همایش هــای بــر
کــه  »دنگ شــو«  موســیقی  گــروه  می کنــد.  برگــزار  را 
ــان  ــار آثارش ــای انتش ــل ماجراه ــه دلی ــش ب ــدی پی چن
و  مشــکالت  بــا  مرزهــا  ســوی  آن  شــبکه ای  در 
حاشــیه هایی مواجــه بودنــد، چنــد هفتــه بعــد از مرتفع 
شــدن ایــن موانــع و مشــکالت توســط دفتــر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، نهــم فروردین مــاه 
ج میــالد تهــران، تازه تریــن  در مرکــز همایش هــای بــر
کنســرت  ایــن  می کننــد.  برگــزار  را  خــود  کنســرت 
در  مخاطبــان  آنچــه  از  متفاوت تــر  ترکیبــی  بــا 
خواهــد  صحنــه  بــه  دیده انــد  قبلــی  کنســرت های 
کــه حضــور میــالد باقــری بــه عنــوان خواننــده  رفــت 
اســت.  تغییــرات  همیــن  از  یکــی  گــروه،  جدیــد 
گــروه »دنگ شــو« ســاعت ۲۲ روز  کنســرت  تازه تریــن 
ج میــالد  ــر ــز همایش هــای ب نهــم فروردین مــاه در مرک
از  می تواننــد  عالقه منــدان  و  می شــود  برگــزار  تهــران 
بلیــت  خریــد  بــرای  اینترنتــی  فــروش  ســامانه های 

کننــد. اقــدام 

»مسابقه دستپخت«
برنامــه  فینالیســت های  فینــال  مســابقه  نــوروز  در 
پخــش  ســیما  یــک  شــبکه  از  »دســتپخت«  آشــپزی 
سرآشــپز  نفــر   ۸۱ بیــن  از  مســابقه  ایــن  در  می شــود. 
کردنــد  رقابــت  یکدیگــر  بــا  گذشــته  پنج مــاه  در   کــه 
بــرای  کــه  رســیدند  نهایــی  مرحلــه  بــه  سرآشــپز   ۹
معرفــی سرآشــپز ســال ۹۴ در نــوروز بــا هــم مســابقه 
تهیه کنندگــی  بــه  »دســتپخت«  مســابقه  می دهنــد. 
کارگردانــی ســیدوحید حســینی  خ امیرمعــزی و  شــاهر
کامــران ســروش، الهــه  گلریــز،  تولیــد می شــود. ســامان 
ســالمی، معیــن معینــی و جــالل زواره، داوران بخــش 

فینــال مســابقه بــزرگ دســتپخت هســتند.

اخبار کوتاه

19 اسفندماه؛
مراسم بزرگداشت زاون قوکاسیان 

برگزار می شود
کیمیای وطن: مراســم بزرگداشــت زاون قوکاســیان از ســوی 
موسســه تنظیم و نشــر آثــار امام خمینــی)ره( برگزار می شــود. 
مســئول امــور هنــری ایــن موسســه ضمــن اعــالم ایــن خبــر 
کــران آثــار برگزیــده نهمیــن جشــنواره ســینما حقیقــت  گفــت: ا
در ســه روز متوالــی 16 تــا 18 اســفندماه در نگارســتان امــام 
خمینــی)ره( و بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان برگــزار می شــود 
و در ادامــه در روز 19 اســفندماه، مراســمی جهــت بزرگداشــت 
ــران  مرحــوم زاون قوکاســیان، منتقــد برجســته ســینمای ای
کــه جمعــی  برگــزار می شــود. اســتکی افــزود: در ایــن مراســم 
از شــاگردان و دوســتان زاون نیــز حضــور دارنــد، بعضــی از آثــار 
کــران شــده و دربــاره آن هــا جلســه نقــد  مســتند ایــن هنرمنــد ا
کــرد: ایــن مراســم  و بررســی برگــزار می شــود. وی خاطرنشــان 
کــران بعضــی از فیلم هــای زاون و  از ســاعت 16 تــا 18 بــه ا
ــه نقــل بخشــی از خاطــرات او از  از ســاعت 18 و 30 دقیقــه ب
گفتنــی اســت  زبــان دوســتانش و بررســی آثــارش می پــردازد. 

عالقه منــدان می تواننــد جهــت شــرکت در ایــن مراســم در روز 
19 اســفندماه بــه نگارســتان امــام خمینــی)ره( واقــع در پــل 

خواجــو، میــدان فیــض مراجعــه کننــد.

در شهر یزد
فاز دوم فیلمبرداری »پنج« کلید خورد

بــه  »پنــج«  ســینمایی  فیلــم  فیلمبــرداری  دوم  فــاز 
کارگردانــی »ســیدمجتبی حســینی« در یــزد  تهیه کنندگــی و 
آغــاز شــد. پــس از وقفــه ای کوتــاه در زمــان تدویــن ایــن فیلــم 
ســینمایی، »ســیدمجتبی حســینی« بــه یــزد بازگشــته اســت 
ــا حضــور »حســین  ــم را ب ــده از فیل ــا ســکانس های باقی مان ت
کنــد. ایــن مرحلــه از فیلمبــرداری بــا  نیکخــواه« فیلمبــرداری 
حضــور »ســعید عبداللهــی«، مشــاور اســتاندار در امــور تحــول 
هنــری  مشــاور  دهقــان«،  »ابوالقاســم  و  اداری  ســالمت  و 
اســتاندار آغــاز شــد. گفتنی اســت »پنــج« بــرای ارایه تصویری 
روشــن و تاثیرگــذار از بافــت تاریخــی و فرهنــگ اصیــل شــهر 
یــزد بــه طــور کامــل در بافــت تاریخــی تهیــه و تولیــد می شــود.

برگزاری نمایشگاه کتاب در نطنز
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز گفت: نمایشــگاه 
کتــاب و محصــوالت فرهنگــی در محــل اداره  و فروشــگاه 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نطنز برگزار شــده اســت. 
علــی مشــربی در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: کتابخوانی به 
دلیــل آشــنا کــردن مــردم با فرهنگ و تاریخ و اندیشــه ها یکی 
از دســتورات ارزشــمند دیــن اســت و فرهنــگ و تاریــخ ُانــس و 
کتــاب و کتاب خوانــی دارد.  الفتــی دیرینــه و همیشــگی بــا 
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نطنــز افــزود: معجــزه 
ــم  کری ــرآن  کتــاب انسان ســاز ق گرامــی اســالم)ص(،  ــر  پیامب
گونــه تــالش در ایــن راســتا ضــرورت دارد.  اســت؛ پــس هــر 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز گفت: نمایشــگاه 
کتــاب و محصــوالت فرهنگــی بــا همــکاری موسســه پیــام 
ــای  ــواع کتاب ه ــد و ان ــزار ش ــاب برگ کت ــوان  ــا 300 عن ــوم ب قی
کــودک و نوجــوان  فرهنگــی، مذهبــی، روانشناســی، تاریــخ، 
کاربــردی بانــوان را شــامل می شــود و تخفیــف  و کتاب هــای 
کتــاب بــه مبلــغ یــک میلیــون تومــان  ویــژه 20 درصــد و بــن 
از مزایــای آن اســت. وی ادامــه داد: نمایشــگاه از 12 تــا 25 
اسفندماه همه روزه از ساعت 8 تا 2 بعدازظهر در محل اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نطنــز برپاســت.

 دیپلم افتخار برای مستند
 »حرکت در سکوت«

مســتند »حرکــت در ســکوت« در هفتمیــن جشــنواره فیلــم 
توانســت  اثــر،  هفــت  و  نــود  بیــن  از  کیمیایــی  آزاد  کارگاه 
دیپلــم افتخــار تحقیــق و پژوهــش در بخــش مســتند از آن 
خــود کنــد. ایــن فیلــم بــه کارگردانــی ســیدحمید میرحســینی 
زندگــی پرفــراز و نشــیب زنده یــاد اســتاد وجیــه اهلل فردمقــدم 
یکــی از بزرگ تریــن پیشــگامان انیمیشــن ایــران را روایــت 
کانــون پــرورش فکــری  می کنــد و توســط امــور ســینمایی 
و  تحقیــق  ســال  دو  از  بعــد  ایــران  نوجوانــان  و  کــودکان 
جوایــز  فردمقــدم  اســتاد  اســت.  شــده  تولیــد  پژوهــش 
متعــددی در جشــنواره های مختلف داخلــی و خارجی مانند 
جشــنواره های چکســلواکی، ســینانمای پرتغال، پویانمایی 

تهــران، فیلــم رشــد و فیلــم فجــر بــه دســت آورده اســت.

 فیلم 100 ثانیه تا کنون 
نتوانسته مخاطب خود را بشناسد

فیلــم  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان   فیلمســاز 
100 ثانیه ای باید مخاطب خود را مشــخص کند و فیلمســاز 
کجــا فیلــم  کســی و  100 ثانیــه ای بایــد بدانــد بــرای چــه 
فیلم هــای کــران  ا حاشــیه  در  صالحــی  فرشــاد   می ســازد. 

کــرد: فیلمســاز 100 ثانیــه ای بایــد بدانــد  100 ثانیــه ای اظهــار 
ــد و  ــاه چــه حرفــی را می خواهــد بزن کوت در ایــن مــدت زمــان 
آیــا فقــط بــرای شــرکت در جشــنواره بــه تولیــد فیلم می پــردازد 
یــا مخاطــب دغدغــه اصلــی اوســت. وی افــزود: تاکنــون 
تعریــف  فیلــم  نــوع  ایــن  کــران  ا بــرای  ویــژه ای  جایــگاه 
کران هــای اندکــی در قــاب تلویزیــون  نشــده و بــه غیــر از ا
کــرد.  ایــن فیلــم   را در جــای دیگــری نمی تــوان مشــاهد 
کــرد: امکانــات  ایــن فیلمســاز و تهیه کننــده اســتان اظهــار 
ــا  ــی متروه ــای داخل ــی، فضاه ــای اینترنت ــرم افزاره ــد ن جدی
تلویزیون هــای تبلیغــی ســطح شــهر و ... می توانــد جایــگاه 
ثانیــه ای  100 اثرگــذار  فیلم هــای  کــران  ا بــرای   مناســبی 

 باشد.

اخبار کوتاه
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کریمی: مسئوالن ما را
گذاشته اند در لیست سیاه 

گفت وگــو بــا خبرنــگار ورزشــی خبرگــزاری  کریمــی  در  مرتضــی 
کاری بــا تکوانــدو و مســئوالن  کــرد: واقعــا  تســنیم عنــوان 
کاری بــا مــا نداشــته باشــند.  نــدارم و امیــدوارم آن هــا نیــز 
گفته انــد در لیســت ســیاه هســتیم و بایــد در خانــه  بــه مــا 
بنشــینیم و کاری نداشــته باشــیم. همیــن انــدازه که امســال 
کنــم ح  کشــور مطــر  توانســتم چنــد بازیکــن از قزویــن را در 

کافــی اســت. وی ادامــه داد: 8،7 بازیکــن خــوب را  برایــم 
کشــوری از  کشــور و مســابقات آزاد  در رقابت هــای قهرمانــی 
کــردم و فکــر می کنــم  کشــور معرفــی  قزویــن بــه تکوانــدوی 
کار بســیار نشــاط آور و مایــه فخــر اســت. حتــی یکــی از  ایــن 
بازیکنــان ایــن اســتان نیــز در انتخابی هــای تیــم ملــی خــوب 
ــازه  کــه حرکتــی ت کــه نشــان دهنده ایــن اســت  کــرده  عمــل 
در تکوانــدوی ایــن اســتان آغــاز شــده اســت. ســرمربی تیــم 
هیئــت تکوانــدوی قزویــن دربــاره نحــوه برگــزاری لیــگ نیــز 
ــا انگیــزه وارد میــدان  ــا تــوپ پــر و ب گفــت: در ابتــدا تیم هــا ب
ــد  کرده ان شــدند؛ امــا ظاهــرا بعضــی تیم هــا مشــکالتی پیــدا 
کمی عقــب نشســته اند. تیــم مــا هــم، تیــم جوانــی اســت  و 
و بــا نفــرات بومــی  در ایــن مســابقات بــه روی شــیاپ چانگ 
مــی رود. بــه هــر صــورت امیــدوارم ایــن تیــم هــر روز بهتــر 
گذشــته ظاهــر شــود و بــه نوعــی بــه توســعه و پیشــرفت  از 

کنــد. کمــک  تکوانــدو در قزویــن 

 تمرینات مفّرح برانکو 
برای سرخ پوشان

آخریــن تمریــن تیــم فوتبــال پرســپولیس پیــش از بــازی 
کتورســازی، امــروز از ســاعت 11 در زمیــن شــماره دو  بــا ترا
کمــال  ورزشــگاه آزادی پشــت درهــای بســته و در غیــاب 

آغــاز شــد. و رضــا خالقی فــر  کامیابی نیــا 
خ پوشــان پایتخــت دیــروز پــس از صحبت هــای برانکــو  سر
کتورســازی برگــزار  ــا ترا آخریــن تمریــن خــود را بــرای بــازی ب
کامیابی نیــا و خالقی فــر، بــا توجــه بــه آســیب دیدگی  کردنــد. 
برنامــه  و  شــدند  معــاف  تمریــن  ایــن  از  داشــتند  کــه 
فیزیوتراپــی را انجــام دادنــد. همچنیــن محمــود خوردبیــن 
کارهــای  پیگیــری  و  هماهنگــی  جلســه  در  حضــور  بــرای 
مربــوط بــه هتــل در شــروع تمریــن غایــب بــود. بازیکنــان 
کار بــا تــوپ  گــروه تقســیم شــدند و  کــردن بــه دو  گــرم  پــس از 
و فوتبــال هدفمنــد را در برنامــه داشــتند. پــس از آن، زیر نظر 
مارکــو، برنامه هــای بدنــی را انجــام دادنــد. در همیــن زمــان 
دروازه بان هــا زیــر نظــر ایگــور پانادیــچ تمرینــات اختصاصــی 
کردنــد. ایوانکوویــچ بــرای تمریــن امــروز، تمرینــی  را دنبــال 
ــش  ــن بخ ــد. در ای گنجان ح  ــر ــه مف ــک برنام ــم در دل ی را ه
از  بایــد یکــی دیگــر  کاور در دســت داشــت،  کــه  بازیکنــی 
بازیکنــان را بــا آن لمــس می کــرد تــا جایشــان عــوض شــود.
گــر بازیکنــی می توانســت خــود را به  در جریــان ایــن تمریــن، ا
بازیکــن صاحــب کاور برســاند و بــدون اینکــه او متوجــه شــود 
روی دوش او ســوار شــود، در امــان بــود. در بخشــی دیگــری 
کــه ایــن توپ هــا بیــن  هــم برانکــو بــه بازیکنــان دو تــوپ داد 
کــه صاحــب  بــدل می شــد و هــر بازیکنــی  بازیکنــان رد و 
خ پوشــان  تــوپ بــود، در امــان بــود. تمریــن دیگــر امــروز سر
کــه هــم  گلزنــی بــود  پاســکاری رو بــه جلــو ، فرارهــای ســریع و 
تمرینــی بــرای مهاجمــان و هــم تمرینــی بــرای مدافعــان بــه 
حســاب می آمــد. کمــال کامیابی نیــا هــم، اواســط تمریــن بــه 
خ پوشــان ملحــق شــد؛ ولــی فقــط بــه دویــدن دور  جمــع سر
خ پوشــان ســاعت 12 و 10  زمیــن پرداخــت. تمریــن دیــروز سر
دقیقــه بــه پایــان رســید و بازیکنــان پــس از آن بــرای صــرف 
ــدار  گفتنــی اســت دی ناهــار و آغــاز اردو، راهــی هتــل شــدند. 
هفتــه  از  کتورســازی  ترا و  پرســپولیس  تیم هــای  برگشــت 
ــاعت 17 و 30  ــران از س ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــت و دوم لی بیس
دقیقــه امــروز یکشــنبه در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد.

گذاری تیم لیگ برتری   وا
به بخش خصوصی جدی شد

نفــت تهــران حــال و روز خوشــی نــدارد و غــرق در مشــکالت 
مالــی شــده و هــر روز بحــث اعتصــاب احتمالــی بازیکنانــش 
ح می شــود. ســکته و فــوت مربــی بدنســاز تیــم نیــز  مطــر
ــد؛  ــا بحــران در ایــن تیــم افزایــش یاب ــر علــت شــد ت ــد ب مزی
کــه مربــی و بازیکنــان، فــوت وی را ناشــی از فشــار  چــرا 
را  باشــگاه آن  تیــم می داننــد و مدیــران  مشــکالت مالــی 
کــه  ح شــده  تکذیــب می کننــد. حــاال ایــن صحبــت مطــر
بخــش  بــه  فصــل  پایــان  در  تهــران  نفــت  دارد  احتمــال 
گــذار شــود و قنبــرزاده، مدیرعامــل باشــگاه  خصوصــی وا
کــرده اســت. نیــز بــه طــور تلویحــی ایــن مســئله را تاییــد 

کــه برخــی افــراد بــه حســین  پیــش از ایــن، شــایعه شــده بــود 
کــه  کــه نفــت تهــران را بخــرد  ــد  کرده ان هدایتــی پیشــنهاد 

البتــه وی موافقــت نکــرد.

سیری در دنیای ورزش

 حضور سرخابی ها در آسیا
کشور است  به  سود 

دیــدار  هماهنگــی  جلســه  پایــان  در  تــاج  مهــدی 
در  داشــت:  اظهــار  کتورســازی  ترا  - پرســپولیس 
کــه 25 درصــد از ســکوهای  ایــن جلســه، قــرار شــد 
کتورســازی  ترا هــواداران  بــه  آزادی  ورزشــگاه 
کــه هــواداران  کنــم  ــادآوری  ــد ی ــد. بای اختصــاص یاب
کمــک  لیــگ  ســازمان  بــه  کتورســازی  ترا پرشــور 
کــه در بــازی رفــت تیمشــان  کردنــد و اجــازه دادنــد 
امــام)ره(  یــادگار  ورزشــگاه  در  پرســپولیس  برابــر 
تبریــز هــواداران بیشــتری از پرســپولیس در ورزشــگاه 
ــا  حضــور یابنــد. وی افــزود: دســتوراتی صــادر شــده ت
25 درصــد از ســکوی ورزشــگاه آزادی بــه هــواداران 
کتورســازی اختصــاص یابــد و از آن هــا خواهــش  ترا
کــه بیشــتر از ایــن نیاینــد. در ایــن زمینــه  می کنیــم 
ــا مدیــر عامــل باشــگاه پرســپولیس  هماهنگــی الزم ب
ع  گرفتــه و در جلســه هماهنگــی ایــن موضــو صــورت 
پنــدار  و  تیــم  سرپرســت  خوردبیــن،  محمــود  بــه  را 
کردیم. خمارلــو، مدیــر روابــط عمومــی  باشــگاه اعــالم 
رییــس ســازمان لیــگ بــا اشــاره بــه دیــدار فــردا عنــوان 
کــرد: امیــدوارم بــازی خوبــی را شــاهد باشــیم. فــردا 
میهمــان ویــژه  ای داریــم و قــرار اســت رییــس امنیــت 
کتورســازی  یوفــا از نزدیــک دیــدار پرســپولیس - ترا
را ببینــد. در جلســه  امــروز بــه رضــا حســنی خو، مدیــر 
ع  کل حراســت وزارت ورزش و جوانــان ایــن موضــو
بــازی  شــاهد  فــردا  امیدواریــم  و  کردیــم  عنــوان  را 
کار  خوبــی باشــیم و اتفــاق خاصــی نیفتــد تــا پاســخ 
کــه  ناجوانمردانــه عربســتانی ها را بدهیــم و بگوییــم 

ــدارد. ــران وجــود ن ناامنــی در ای
تــاج بــا بیــان اینکــه بــازی فــردا یکــی از بازی هــای 
پرشــور لیــگ خواهــد بــود، بــا اشــاره بــه بلیت فروشــی 
گفــت: بــازی فــردا رایــگان نیســت. مــا ســه  ایــن دیــدار 
که  بــازی از اســتقالل و پرســپولیس را در پیــش داریــم 
ــم. کرده ای ــاز  ــی را آغ ــد بلیت فروش ــته رون آهسته آهس

تهــران  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هــر  و  نــدارد  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  در  نماینــده ای 
ســه نماینــده فوتبــال ایــران در آســیا از شهرســتان ها 
کــرد: ایــن بــرای فوتبــال تهــران  هســتند، خاطرنشــان 
امیــدواری  امــا  اســت؛  بــد  خیلــی  کشــور  فوتبــال  و 
فصــل  اســتقالل  و  پرســپولیس  کــه  داریــم  زیــادی 
کــه ایــن اتفــاق بــه  آینــده، دو ســهمیه آســیا را بگیرنــد 
کشــور اســت؛ چــون باعــث می شــود بازی هــا  ســود 
پرشــورتر برگــزار شــود؛ لیــگ پرشــورتر می شــود و ایــن 

اتفــاق بــه ســود فوتبــال خواهــد بــود.
چــرا  اینکــه  خصــوص  در  لیــگ  ســازمان  رییــس 
کــه  افتادنــد  روز  ایــن  بــه  اســتقالل  و  پرســپولیس 
حــاال بخواهیــم بــه حــال فوتبــال تهــران افســوس 
تغییــر  مــن  نظــر  بــه  داشــت:  اظهــار  بخوریــم، 
تــا  شــد  عاملــی  باشــگاه  دو  ایــن  در  مدیــران  مکــرر 
وجــود  بــه  بی ثباتــی  اســتقالل  و  پرســپولیس  در 
بیایــد. در ایــن چنــد ســال، 10، 11مدیــر در ایــن دو 
ــه  ک ــون  کن ــه ا ک ــد  ــد و می بینی کردن ــت  ــگاه فعالی باش
مدیریــت ایــن باشــگاه ها بــه ثبــات رســیده، وضعیــت 
کنــون ارزیابــی  ســرخابی ها نیــز بهتــر شــده اســت. ا
شــخصی مــن از پرســپولیس خیلــی خــوب اســت و 
اســتقالل هــم خــوب عمــل می کنــد. هــر دو تیــم از 
گرفتــن ســهیمه آســیایی را دارنــد و  لیــگ برتــر شــانس 
عــالوه بــر آن، اســتقالل از جــام حذفــی هــم می توانــد 
مبنــی  زمزمه هایــی  دربــاره  تــاج  بگیــرد.  ســهمیه 
بــر اینکــه قــرار اســت ســقف قــرارداد بــه لیــگ برتــر 
ــه، چنیــن چیــزی نیســت. ســقف  گفــت: ن ــردد،  بازگ
گرفــت. کــه فیفــا هــم از آن ایــراد  قــرارداد چیــزی بــود 
تغییــر  بــرای  لیــگ  ســازمان  آیــا  اینکــه  دربــاره  وی 
کــه  کــرد یــا نــه  متوالــی مربیــان قانونــی اجــرا خواهــد 
کــرد: ایــن  مربیــان هــم ثبــات داشــته باشــند، تصریــح 
ع در اختیــار هیئــت مدیــره و رییــس هیئــت  موضــو
ــد در  ــگ نمی توان ــازمان لی ــت؛ س ــره باشگاه هاس مدی
کنــد. ســازمان لیــگ قــدرت  ــت  ایــن خصــوص دخال

نمی کنــد. دخالتــی  بخش هــا  ایــن  در  امــا  دارد، 

بوی تعلیق فوتبال ایران می آید!
ــه  ــه ای ب ــر ورزش عالق ــت وزی ــخص اس ــه مش ک ــرایطی  در ش
ــیون  ــس فدراس ــت ریی ــیان در  پس کفاش ــی  ــور عل ــه حض ادام
موضــوع  دو  ورزش،  وزارت  حراســت  اداره  رییــس  نــدارد، 
بحــث  ایــن  اول  مســئله  اســت؛  کشــیده  پیــش  را  مهــم 
تاییــد دولــت برســد و دوم  بــه  بایــد  کــه اساســنامه  اســت 
اینکــه حراســت بایــد نامزدهــای ریاســت فدراســیون فوتبــال 
کنــد. موضــوع اساســنامه و تاییــد  را از نظــر امنیتــی تاییــد 
آن توســط هیئــت دولــت یــک مســئله حقوقــی اســت؛ امــا 
تشــکل  یــک  عنــوان  بــه  فوتبــال  فدراســیون  کــه  آنجــا  از 
غیردولتــی تنهــا بایــد پاســخگوی فیفــا باشــد، ضرورتــی در 
تاییدصالحیت هــا  موضــوع  همچنیــن،  نــدارد.  آن  انجــام 
)از نظــر عمومــی و امنیتــی( نیــز، مســئله تــازه ای اســت؛ چــرا 
کــه در اساســنامه فدراســیون در ایــن بــاره پیــش بینــی شــده 
ــه اســت: چنانچــه  گفت ــاره  اســت. رضــا حســنی خو در ایــن ب
برســد مــا  دســت  بــه  ســریع تر  اســامی  نامزدهــا  و   مــدارک 
فروردیــن  پایــان  تــا  را  اســتعالم ها  نتایــج  می کنیــم  تــالش 
کــه انتخابات  ســال آینــده اعــالم کنیــم. توجــه داشــته باشــید 
و  می شــود  برگــزار  12اردیبهشــت  تاریــخ  در  فدراســیون 
در  نظــارت  موضــوع  یــادآور  کــه  اســتعالم  موضــوع  طبعــا 
ــیه های  ــر آنکــه حاش ــالوه ب ــای سیاســی اســت، ع انتخاب ه
زیــادی را بــه وجــود خواهــد آورد، جــا را بــرای اعمــال ســلیقه 
کمبــود زمــان بــرای  بــاز می گــذارد؛ ضمــن آنکــه بــا توجــه بــه 
احتمــال  آن هــا،  بــه  رســیدگی  و  احتمالــی  شــکایت های 
 التهــاب در فضــای فوتبــال هــم وجــود دارد. در ایــن شــرایط
کفاشــیان بنــا را بــر همــکاری نکــردن بــا وزارتخانــه   گــر علــی  ا
گــزارش بــه فیفــا بگــذارد، بــدون شــک بــا همیــن  و ارســال 
دلیــل  بــه  ایــران  فوتبــال  تعلیــق  احتمــال  نیــز  مصاحبــه 
دخالــت مشــهود مقامــات دولتــی وجــود دارد. یــک بــار بــا 
ســاده انگاری مســئوالن وقــت وزارت ورزش دچــار شــده ایم و 

ــد.  ــا اتفــاق نیفت ــرای م ــار ب ــرای دومیــن ب ــر اســت ب بهت

همگام با ورزش

برتــر  لیــگ  مســابقات  دوره  هفدهمیــن    
سرویس ورزشی

اصغر قلندری 
کــه بــا شــرکت 8 تیــم  والیبــال نشســته ایــران 
کشــور از آبان مــاه ســال جــاری آغــاز شــده  باشــگاه های برتــر 
بــود، پــس از برگــزاری 56 دیداربــا قهرمانــی تیــم خوش ترکیــب 

ثامن الحجج سبزوار به پایان رسید.
بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  سبزپوشــان  پایانــی،  دیــدار  در 
کــه  گردان علیرضــا معمــری  شــاخه گل های رز بــه اســتقبال شــا
ــال  ــی و مــدرس فدراســیون والیب ــاخص بین الملل ــان ش از مربی
ــج 25/  ــی بانتای ــد و در ســه ســت متوال کشــورمان اســت، رفتن
گذارکردنــد تــا جــام قهرمانــی  13 ـ، 22/25 و 20/25بــازی را وا

از اصفهــان بــه ســبزوار بــرود.
تیــم والیبــال نشســته ثامــن الحجــج ســبزوار، تنهــا تیــم بــدون 
باخــت هفدهمیــن دوره مســابقات والیبــال نشســته لیــگ برتــر 
ســالن  در  پیــروزی   13 کســب  از  پــس  ایــران،  باشــگاه های 
ورزشــگاه  ملــت،  ورزشــی  مجموعــه  رهنمــا  حســن  مرحــوم 
فینــال  بــازی  در  اصفهــان  آهــن  ذوب  باشــگاه  اختصاصــی 
کــه از 13 بــازی، 11بــرد  بــه مصــاف تیــم ذوب آهــن شــتافت 

داشــت.
بازیکنــان  بیشــترین  بــا  ســبزوار  الحجــج  ثامــن  خــوب  تیــم 
مرتضــی  )کاپیتــان(،  علی پوریــان  داوود  نظیــر  ملی پــوش 
مهــرزاد )بلندقامت تریــن بازیکــن والیبــال نشســته ایــران بــا 
بابــادی  مهــدی  لشــکری،  مجیــد  ســانتی متر(،   20 2متــرو 
تیــم  و... قدرتمندتریــن  گلســتانی  میثــم علی پــور، حســین 

کوبندگــی  لطــف  بــه  ورزشــی،  رشــته  ایــن  در  حاضــر  حــال 
ــانتی متر  ــل 60 س ــد اق ــاع ح ــا ارتف ــب ب ــه اغل ک ــرزاد  ــی مه مرتض
ــه  ــود را ب ــپک های خ ــن اس ــان ذوب آه ــت مدافع ــاالی دس از ب
ثمــر می رســاند، در ســت اول بــا اختــالف زیــادی بــه پیــروزی 
کارســاز  و  مثبــت  رهنمود هــای  بــا  دوم  ســت  در  امــا  رســید؛ 
ــازی  ــا ارزش ذوب آهــن، شــرایط ب ــی ب ابراهیــم صمیمــی،  مرب
کمــی  متفــاوت شــد و مدافعــان ذوب آهــن در دفــاع روی تــور بــا 
کســب امتیــاز   مکــث در مقابــل اســپک های مهــرزاد موفــق بــه 
می شــدند و تــا امتیــاز 22 نیــز پابه پــای تیــم ثامــن الحجــج 
پیــش رفتنــد و بــازی قابــل قبولــی را بــه نمایــش در آوردنــد؛ 
بــه خصــوص بــا ســرویس های زهــردار خلیــل ا یمــری و احمــد 
کاپیتــان  ایــری و بــازی زیبــا و حساب شــده  رضــا پیدایــش، 
سیدحســین  ابراهیمــی،  ســعید  بلندقامــت،  و  تجربــه  بــا 
حســینی و محمــد خطیبــی بــا توپ گیــری خــوب اســماعیل 
کــه اشــاره  عســکریان بازیکــن آزاد ) لیبــرو (؛ امــا همــان طــور 
شــد تیــم ثامــن الحجــج بــا 6 بازیکــن ثابــت در ترکیــب تیــم 
ملــی، ایــن ســت را هــم بــا اختــالف 3 امتیــاز بــه برتــری رســید؛ 
گردان صمیمــی  آغــاز شــد و بــرای  ســت ســوم بــا برتــری شــا
اولین بــار تیــم ذوب آهــن 4بــر 2 از حریــف قــدر خــود پیــش 
افتــاد؛ امــا علی رغــم تــالش فــراوان بایــد بگوییــم زورشــان بــه 
گــذاری ســت  بازیکنــان ملی پــوش ثامــن الحجــج نرســید و بــا وا
ــازی فینــال شــدند و بــه نایب قهرمانــی بســنده  ســوم بازنــده ب
کــه نــام بــرده شــد  کردنــد. در تیــم قهرمــان، عــالوه بربازیکنانــی 

مهــدی  و  حیدریــان  مجتبــی  فــر،  حســین  ســیدمحمد 
نیــز آهــن  ذوب  تیــم  در  داشــتند.   عضویــت   مظاهری نیــا 

حمیــد  خوجــه،  مســعود  حســینلو،  حســن  باقــری،  حســین 
غفارپــور  ابوالقاســم  حاج حســینی،  محمدحســین  امیریــان، 
ســیدمحمد  هاشــمی  می کردنــد؛  بــازی  نیــز  رضایــی  علــی  و 
 سرپرســت، ابراهیــم صمیمــی ، مربــی، علــی انصــاری ومحمــد 

بودنــد. تیــم  کمک مربــی  فروغــی، 
  حواشی بازی فینال

کــه منوچهــر   حساســیت و اهمیــت ایــن بــازی بــه حــدی بــود 
معلولیــن  و  جانبــازان  والیبــال  انجمــن  رییــس  پورحســن، 
کشــور، خضــراهلل ترابــی، رییــس ســازمان لیــگ والیبال نشســته 
کشــور، قربــان حســنی، دبیــر فدراســیون ورزش هــای جانبــازان 
والیبــال  ملــی  تیــم  ســرمربی  رضایــی،  هــادی  معلولیــن،   و 
نشســته ایــران، کــوروش صبوریــان، مدیــر کل ورزش و جوانان 
عمومــی  روابــط  مدیــر  کشــاورز،  و  رضــوی  خراســان  اســتان 
تماشــای  و  نظــارت  بــرای  معلولیــن  و   فدراســیون جانبــازان 
کــرده بودنــد. قضــاوت ایــن بــازی  بــازی در ســالن حضــور پیــدا 
حســاس بــر عهــده ابراهیــم فیــروزی و مســعود یزدان پنــاه، دو 
کــه از ســوی  کشــورمان بــود  داور خــوب بین المللــی والیبــال 
کنفدراســیون والیبــال آســیا، بــرای قضــاوت مســابقات والیبــال 
ــا حضــور 32تیــم از 25  کــه قــرار اســت ب نشســته بیــن قــاره ای 
کشــور چیــن برگــزار شــود،  اســفندماه امســال در شــهر آنجــی 
مهــدی  و  حســن  مسیبی منشــی،  کبــر  ا شــده اند.  دعــوت 

ســلیمیان، محمــد دادگــر و نعمــت اهلل لطفــی خط نگهــداران 
ایــن بــازی بودنــد. ناظرایــن مســابقه محمدحســین شــفقی، 
یکــی از داوران پیشکســوت بین المللــی والیبــال ایــران بــود.
ــزاری  کمیتــه برگ ــران زاد، مســئول  سرپرســت مســابقه: رضــا ای
کیــوان  مســابقات هیئــت والیبــال اســتان و سرپرســت داوران، 
عابــدزاده از داوران خــوب بین المللــی اصفهــان و ایــران بودنــد.
پیــش از مراســم اختتامیــه قــاری قــرآن آیاتــی از کالم اهلل مجیــد 
واعــظ  اهلل  آیــت  درگذشــت  ســالن  گوینــده  و  کــرد  تــالوت  را 
ــی فقیــه و تولیــت آســتان قــدس رضــوی  طبســی، نماینــده ول
پیشــین  سرپرســت  کالنتــر،  مســعود  درگذشــت  همچنیــن  و 
گفــت. در مراســم اختتامیــه  ورزشــگاه فوالدشــهر را تســلیت 
کــه از فدراســیون و انجمــن والیبــال  عــالوه برشــخصیت هایی 
بــا حضــور محمدرضــا فقیهــی  کشــور،  جانبــازان و معلولیــن 
قائم مقــام و محســن کرباســچی مدیــر ورزش قهرمانــی باشــگاه 
گلیــان، رییــس و پســندیده، دبیــر  ذوب آهــن و محمدرضــا بابا
کاپ هــای  هیئــت ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن اســتان، 
قهرمانــی، مــدال و احــکام تیم هــای ثامــن الحجــج، ذوب آهــن 
کــه بــه ترتیــب عناویــن اول تــا ســوم را  و پاالیــش نفــت آبــادان 

کــرده بودنــد، اهــدا شــد.  کســب 

در بازی پایانی هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته:

      جام قهرمانی از اصفهان به سبزوار رفت

بهــرام افشــارزاده در خصــوص پیــروزی اســتقالل مقابــل راه آهــن 
اظهــار داشــت: بــازی خیلــی خوبــی انجــام دادیــم؛ ولــی بــا توجــه بــه 
اینکــه چنــد بازیکــن محــروم و مصــدوم داشــتیم، بازیکنان جانشــین 
کردنــد و امیــدوارم ایــن رونــد تــا پایــان فصــل ادامــه  خــوب بــازی 

کســب  داشــته باشــد تــا بتوانیــم عنــوان قهرمانــی را 
کنیــم. وی ادامــه داد: جــا دارد یــک تشــکر ویــژه 
داشــته باشــم از پرویــز مظلومــی  کــه بــه جوان هــا 
کــرده و ایــن باعــث می شــود  اعتمــاد خاصــی پیــدا 
جــذب  نظــر  از  آینــده  ســال های  در  اســتقالل  کــه 
بازیکــن خودکفــا شــود. مــن بــه شــخصه بــه عنــوان 
سرپرســت باشــگاه از مظلومــی  بــه خاطــر اعتمــادش 

بــه جوان هــا تشــکر می کنــم. افشــارزاده در خصــوص عملکــرد عــادل 
کــه بــه میــدان آمــد، عملکــرد خوبــی  شــیحی افــزود: شــیحی از زمانــی 
گلــش را  کمــی  بدشــانس نبــود، می توانســت اولیــن  گــر  داشــت. او ا
کمــی  زمــان دارد تــا بتوانــد  بــه ثمــر برســاند. فکــر می کنــم او نیــاز بــه 
در ترکیــب تیــم جــا بیفتــد. سرپرســت باشــگاه در خصــوص اینکــه آیــا 

ــا خیــر افــزود:  ایــن هفتــه جلســه هیئــت مدیــره برگــزار خواهــد شــد ی
ایــن هفتــه جلســه هیئــت مدیــره نداریــم و کارهــا طبــق روال گذشــته 
برگــزار خواهــد شــد. وی درخصــوص رفتــار محســن فــروزان در قبــال 
کــرد. او یــک ســال  کار شایســته ای  رحمتــی اذعــان داشــت: فــروزان 
خــورده  را  تیــم  ایــن  خــاک  و  بــوده  اســتقالل  در 
کــه ســال ها در اســتقالل بــوده و  اســت. رحمتــی هــم 
کاپیتــان و بزرگ تــر تیــم اســت؛ در ورزش احتــرام بــه 
بزرگ ترهــا خیلــی مهــم اســت. فــروزان بــا ایــن کارش 

ــد اســت. ــر را بل ــه بزرگ ت ــرام ب ــه احت ک نشــان داد 
گفتــه  اینکــه  خصــوص  در  پایــان  در  افشــارزاده 
می شــود بعــد از رحمتی، اســتقالل قصــد دارد قــرارداد 
گفــت: هنــوز تصمیــم خاصــی در  کنــد،  امیــد ابراهیمــی  را نیــز تمدیــد 
کاری  گــر هــر بازیکنــی بخواهــد چنیــن  ایــن بــاره نگرفته ایــم؛ امــا ا
ــرارداد  ــان یــک ق گذشــته بازیکن کنــد، اســتقبال می کنیــم. در زمــان 
می بســتند و تــا آخــر فوتبالشــان در آن تیــم می ماندنــد؛ امیــدوارم ایــن 

ــاره بیفتــد. اتفــاق دوب

مظلومی  استقالل راخودکفا می کند
 امیــر قلعه نویــی در نشســت خبــری پیــش از دیــدار تیمــش 
کــرد: پیــش از هرچیــز درگذشــت  برابــر پرســپولیس اظهــار 
مرحــوم دارســتانی را تســلیت می گویــم. درگذشــت او بــرای 
مــا ســخت بــود؛ خــدا روحــش را شــاد کنــد. وی افــزود: نکتــه 

کنــم، ایــن  کــه بایــد بــه آن اشــاره  دیگــری 
نماینــدگان  کل  بــرای  رســانه ها  کــه  اســت 
گذاشــتند.  تمــام  ســنگ  آســیا  در  ایــران 
امیــدوارم نماینــدگان ایــران بــا نتایــج خوبــی 
آینــده  ســال  ســهیمه  بــرای  می گیرنــد،  کــه 
کار بزرگــی انجــام دهنــد. مــن بــه مجموعــه 
بابــت  فنــی اش  کادر  بــه  و  پرســپولیس 

فــردی  برانکــو،  می گویــم.  تبریــک  تیــم  ایــن  وضعیــت 
اخالق مــدار و فنــی اســت. مطمئنــا فــردا بــازی ســختی برابــر 
گذشــته، بایــد بازیکنــان  ایــن تیــم داریــم. در ســه چهــار روز 
کار را انجــام دادیــم. مــا  کــه ایــن  را ریــکاوری می کردیــم 
کردیــم و می دانیــم  کار  تیــم  قــوت  و  نقــاط ضعــف  روی 

بتوانیــم  گــر  ا و  دارد  قــوی ای  خط هافبــک  پرســپولیس 
کنیــم، بــه یکــی از  ارتباط هافبــک و حملــه تیــم را قطــع 
اهدافمــان رســیدیم. مــا بایــد بــرای نقــاط ضعــف ایــن تیــم 
کتورســازی هســتیم؛ عــالوه بــر اینکــه  برنامــه داریــم. مــا ترا
برنامه هایمــان را پیــاده می کنیــم، بــه دنبــال 
گر ســه  بــه دســت آوردن ســه امتیــاز هســتیم؛ ا
ــم.  ــر می گردی ــه جــدول ب ــم، ب ــاز را بگیری امتی
رســیده  آرمانــی  شــرایط  بــه  کتورســازی  ترا
گذشــته بــه مــا روحیــه داده  اســت و ســه بــرد 
کــه  کســانی  اســت. امیــدوارم در نهایــت همــه 
در ورزشــگاه حاضــر می شــوند، از بــازی لــذت 
کمــی از نظــر بدنــی خســته شــدیم؛ امــا اردو برگــزار  ببرنــد. مــا 
ــروز  ــم ام ــر می کن ــیم. فک ــود ببخش ــرایط را بهب ــا ش ــم ت کردی
بــدن بازیکنــان در وضعیــت بهتــری باشــد و فــردا بازیکنــان 
بــه شــرایط ایــده آل برســند. البتــه پرسپولیســی ها بیشــتر 

کردنــد. اســتراحت 

برای نقاط ضعف پرسپولیس برنامه داریم

پرده بــرداری  خارجــی اش  خریــد  از  مظلومــی  نیــز  پرویــز  ســرانجام 
 کــرد. آن هــم در بــازی روز جمعــه مقابــل راه آهــن و تنهــا بــرای چنــد

دقیقه.
بــه  بایــد  او  از  کــه  اســتقالل  تیــم  کشــی  مرا بازیکــن  شــیحی،  عــادل   
کــرد، ســرانجام  یــاد  نیــز  اســتقالل  ایــن فصــل  آخریــن خریــد  عنــوان 
گرفــت تــا  گذشــته بــرای دقایقــی انــدک در ترکیــب اســتقالل قــرار  روز 
رونمایــی  اولین بــار  بــرای  خریدشــان  آخریــن  از  پایتخــت   آبی هــای 

کرده باشند.
ایــن  دربــاره  نمی تــوان  دقیقــه،  چنــد  تنهــا  بــا  کــه  چنــد  هــر   
گفــت  بایــد  حــال  عیــن  در  امــا  داشــت؛  درســتی  قضــاوت  بازیکــن 
کننــده  امیــدوار  حــدودی  تــا  میــدان  در  بازیکــن  ایــن  حضــور   کــه 

بود.
ایــن  عملکــرد  از  مظلومــی  نیــز  کــه  شــنیدیم  رابطــه  همیــن  در   
آینــده  هفته هــای  در  تــا  شــد  امیــدوار  و  داشــت  رضایــت  بازیکــن 
شــاهد  کشــی  مرا تجربــه  بــا  بازیکــن  ایــن  از  بهتــری   بازی هــای 

باشد.

 نظر مظلومی 
 درباره عملکرد بازیکن جدید استقالل

گاز مســجد ســلیمان الــف و  ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور تیم هــای نفــت و 
ب، آزادگان و تــاراز مســجد ســلیمان، ملــی حفــاری الــف و ب اهــواز، ســورتمه 
کانــون  آبــادان،  نفــت  پاالیــش  و  پخــش  هندیجــان،  گلــف  هیئــت  اهــواز، 
آبــادان و تیم هــای اســتان های آذربایجــان شــرقی، مازنــدران  بازنشســتگان 
گلف بــازان در دو روز بــه  گلســتان و مرکــزی برگــزار و  اصفهــان، شاهین شــهر، 

مصــاف یکدیگــر رفتنــد.
گاز مسجدســلیمان  کســب مقــام تیمــی، نفــت و  در پایــان ایــن رقابت هــا و در 
ــه خــود  ــه، عنــوان نخســت مســابقات را ب ــات 438 ضرب ع ضرب ــا مجمــو ــف ب ال
ع ضربــات 455 بــه  اختصــاص داد؛ تیــم ملــی حفــاری اهــواز الــف بــا مجمــو
بــر روی  بــا 472 ضربــه  ســلیمان  تــاراز مســجد  تیــم  و  عنــوان دومــی  رســید 

گرفــت. ســکوی ســوم ایــن رقابت هــا قــرار 
هندیجــان  گلــف  هیئــت  تیــم  از  نصیــری  منوچهــر  نیــز،  انفــرادی  نتایــج  در 
بــا  ســلیمان  مســجد  گاز  و  نفــت  از  قنبــری  ج  ایــر شــد؛  اول  ضربــه   143 بــا 

شــینی  حمیدرضــا  و  قنبــری  مریــد  و  دومــی  رســید  عنــوان  بــه  ضربــه   145
خــود  آن  از  را  رقابت هــا  ســومی  ایــن  عنــوان  مشــترکا،  ضربــه   145  بــا 

کردند.
 12 حضــور  بــا  نیــز  16ســال  زیــر  تیــم  یــک  مســابقات،  از  دوره  ایــن  در 
و  زدنــد  محــک  را  خــود  مهارت هــای  خوزســتان  اســتان  از  شــرکت کننده 
شــد؛  اول  ضربــه   85 بــا  ســلیمان  مســجد  نفــت  از  صادقــی  ســورنا  پایــان  در 
دومــی  عنــوان  بــه  ضربــه   91 بــا  ســلیمان  مســجد  نفــت  از  شــینی  میــالد 
ملــی  از  شــینی  مهــدی  و  ســلیمان  مســجد  نفــت  از  غالم نــژاد  امیــر  و   رســید 
پیــدا  ســومی  کالس دســت  عنــوان  بــه  بــا 93 ضربــه مشــترکا  اهــواز   حفــاری 

کردند.
ــیون ــس فدراس ــعیدی، ریی ــکاوس س کی ــور  ــا حض ــین پور ب ــام حس ــابقات ج  مس

بهمــن حســین پور، معــاون تشــریفات ریاســت جمهــوری و عضــو هیئت رییســه 
کشــور  فدراســیون، عالی پــور، مدیــر عامــل شــرکت مناطــق نفت خیــز جنــوب 

هیئــت  رییــس  حاجتــی،  اســتان،  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر  کیانــی زاده، 
مســجد  شــهردار  کیانــی زاده،  فدراســیون،  دبیــر  معمــاری،  خوزســتان،  گلــف 
گاز و جمعــی از  ســلیمان و شــجاعی، رییــس روابــط عمومــی  شــرکت نفــت و 
شــهیر  گلف بــاز  یــادواره  گرامیداشــت  منظــور  بــه  گلف بــازان  و  پیشکســوتان 
مرحــوم  آن  زادگاه  مسجدســلیمان،  در  حســین پور  شــهباز  مرحــوم   ایرانــی 

برگزار شد.

گلف جام مرحوم حسین پور  برگزاری مسابقات 
با حضور معاون تشریفات ریاست جمهوری

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

حضور سرخابی ها در آسیا  به سود کشور است یکشنبه  16 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 110 ســـــــــــال دوم       ݡسݒ

دیدار تیمهای فوتبال پدیده و ملوان
در چارچــوب هفتــه 22 لیــگ برتــر فوتبــال، پدیــده در مشــهد میزبــان ملــوان بندرانزلــی بــود کــه موفــق شــد مهمانــش را بــا حســاب 
یکنــان دو تیــم، بــا گذاشــتن شــاخه گل در کنــار عکــس مرحــوم آیــت اهلل  یــک بــر صفــر شکســت دهــد. در ابتــدای ایــن دیــدار باز
یکنــان پدیــده بــا توجــه بــه درگذشــت نماینــده ولــی فقیــه در  واعــظ طبســی یــاد و خاطــره ایشــان را گرامــی داشــتند. باز

وی خــود دارنــد و در ابتــدای ایــن دیــدار نیــز یــک دقیقــه ســکوت شــد. وی بــاز وبان هــای مشــکی ر خراســان رضــوی، ر



مدیر عامل صندوق احیا 

و بهره برداری از آثار تاریخی:

کاروانسرای شاه عباسی 
در مرنجاب به بهره برداری می رسد

مدیــر عامــل صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از آثــار تاریخــی 
شــهریورماه  از  شاه عباســی  کاروانســرای  از  بهره بــرداری  از 

خبــر داد.
ســاماندهی  جلســه  بــه  اشــاره  بــا  پوینــده  محمدرضــا 
گفــت:  مرنجــاب  کویــر  گردشــگری  زیرســاخت های 
کل  اداره  توســط  مرنجــاب،  کویــر  گردشــگری  کارگــروه 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان و بــا حضــور دســتگاه ها و 
مســئوالن و مقامــت ذی ربــط بــرای ســاماندهی ایــن منطقــه 
کارگــروه هــم ایجــاد  تشــکیل شــد. هــدف از تشــکیل ایــن 
کــه بحــث هایــی  اســت  کویــر  در  گردشــگری  تاسیســات 
چــون راهســازی، اورژانــس، ایجــاد امنیــت را شــامل مــی 
کــه در ایــن بحــث مربــوط بــه حــوزه صنــدوق  شــود. آنچــه 
کاروانســرای  احیــا مــی شــود یکــی موضــوع حراســت از حریــم 
گــذاری و بهره بــرداری اصولــی از  شاه عباســی و در نهایــت وا

اســت. آن 
مدیــر عامــل صنــدوق احیــا و بهره بــرداری از آثــار تاریخــی 
بیــدگل،  و  آران  شهرســتان  در  مرنجــاب  کویــر  گفــت: 
حــوزه  در  کشــور  گردشــگری  مهــم  ظرفیت هــای  از  یکــی 
آران  از  کیلومتــری  شــصت  مســیر  اســت.  طبیعت گــردی 
کاروانســرای  بــه  درنهایــت  مرنجــاب،  کویــر  در  بیــدگل  و 
کاروانســرا  ایــن  شــود.  مــی  منتهــی  شاه عباســی  تاریخــی 
بهــره  و  احیــا  بــرای  مزایــده  در  پیــش  مــاه  چنــد  کــه 
گــذار شــده اســت،  بــرداری بــه شــرکت تعاونــی دهیــاران وا
مرمــت  هزینــه  تومــان  میلیــون  صــد  حــدود  بــه   نیــاز 

دارد.
پوینــده دربــاره زمان بنــدی مراحــل مرمــت و بهره بــرداری 
ح  کنــون طــر کاروانســرای شاه عباســی نیــز توضیــح داد: تا از 
مرمتــی ایــن مجموعــه آمــاده شــده اســت و تــا قبــل از پایــان 
ســال بــرای اجــرا بــه شــرکت بهره بــردار ابــاغ خواهــد شــد. 
کار مرمــت بنــا  کــه  کــرده  شــرکت تعاونــی دهیــاران هــم تعهــد 
را تــا نیمــه اول ســال آینــده، یعنــی تــا شــهریور 95 بــه اتمــام 

برســاند.
مدیــر عامــل صنــدوق احیــا دربــاره ظرفیت هــای در نظــر 
کاروانســرای شاه عباســی هــم توضیــح داد:  گرفتــه شــده در 
کاروانســرا هــم ظرفیــت اقامتــی دارد و هــم امکانــات  ایــن 
پذیرایــی بــرای آن مهیــا خواهــد شــد. در مجمــوع قــرار اســت 
کاروانســرا تبدیــل بــه اتــاق بــرای اقامــت  14 حجــره ایــن 
غذاهــای  هــم،  پذیرایــی  بخــش  در  و  شــود  گردشــگران 
محلــی و بومــی در اختیــار مراجعه کننــدگان قــرار خواهنــد 

گرفــت.

گردشگری

  شهرکرد 
تن پوش نوروزی به تن می کند

آســتانه  در  برنامــه   60 اجــرای  از  شــهرکرد  شــهردار 
گفــت: زیباســازی و  نــوروز در ایــن شــهر خبــر داد و 
بــرای  مهــم  برنامه هــای  از  شــهری  خدمــات  ارایــه 
مســافران  از  اســتقبال  بــرای  شــهرکرد  آماده ســازی 
اظهــار  دهکــردی  غامیــان  نــوراهلل  اســت.  نــوروی 
از  بیــش  نــوروز،  از  اســتقبال  راســتای  در   کــرد: 
شــد.  خواهــد  اجــرا  شــهرکرد  در  برنامــه  عنــوان   60
شــهردار شــهرکرد بــا اشــاره بــه اهمیــت آماده ســازی 
مســافران  و  نــوروز  از  اســتقبال  بــرای  شــهر  فضــای 
زیباســازی شــهر، رنگ آمیــزی میادیــن  ادامــه داد: 
از  میادیــن  گلــکاری  شــهری،  خدمــات  ارایــه 
برنامه  هــای اجرایــی در راســتای اســتقبال از فصــل 
هســتیم  تــاش  در  کــرد:  عنــوان  وی  اســت.  بهــار 
شایســته،  خدمــات  ارایــه  و  شــهر  زیباســازی  بــا  تــا 
گردشــگران  زیــادی را جــذب شــهرکرد  مســافران و 
شایســته   ارزنــده،  خدمــات  ارایــه  کــه  چــرا  کنیــم؛ 
گردشــگران اســت. غامیــان دهکــردی  مســافران و 
بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد محیطــی بــا نشــاط بــرای 
نــوروز تصریــح  شــهروندان و مســافران در روزهــای 
و  اصــاح  المان هــا،  و  معابــر  شست وشــوی  کــرد: 
برپایــی  شــهری،   تأسیســات  و  مبلمــان  نوســازی 
شــهر ورودی هــای  در  هفت ســین  نمادیــن   ســفره  
درختــکاری  و  گل کاری  جدول هــا،  رنگ آمیــزی 
مهم تریــن  از  شــهر  پارک هــای  و  بوســتان ها  در 

اســت. نــوروز  در  اجرایــی  برنامه هــای 
پارک هــا  آماده ســازی  و  تجهیــز  از  شــهرکرد  شــهردار 
خبــر  نــوروزی  میهمانــان  موقــت  اســکان  بــرای 
مکعــب  چندیــن  نصــب  و  طراحــی  گفــت:   و  داد 
دوچرخــه  ســیار  هفت ســین  اجــرای  نورپــردازی 
راهنمــای  کیپ هــای  ا راه انــدازی  شــهر  ســطح  در 
برنامه هــای  دیگــر  از  مســافران،  و  گردشــگران 
نــوروز در شــهرکرد اســت. وی  اجرایــی در روزهــای 
در  خدمــات  ارایــه  راســتای  در  کــرد:  خاطرنشــان 
روزهــای نــوروز نقشــه  راهنمــای شــهر  تهیــه و  در بیــن 
گردشــگران توزیــع خواهــد شــد. غامیــان  مســافران و 
ــر داد  ــوروزی خب ــدازی بازارچه هــای موقــت ن از راه ان
ســه  شــهروندان  حــال  رفــاه  بــرای  کــرد:  تصریــح  و 
بازارچــه نــوروزی در شــهرکرد راه انــدازی شــده اســت. 
نقــل  و  حمــل  نــاوگان  مناســب  ســرویس دهی  وی 
درون شــهری و جمــع آوری نخاله هــای ســاختمانی 
شــهرداری  توســط  اجرایــی  برنامه هــای  دیگــر  از  را 

برشــمرد. نــوروز  روزهــای  در  شــهرکرد 
منبع: فارس

گردشگری

از  شــکوهی  بــا  نــوع  اصفهــان  امســال   
سرویس گردشگری 

آذین عطریان 
چهارشنبه ســوری را تجربــه می کنــد. در 
ایــن روز شــهروندان اصفهانــی برنامــه چهارشنبه ســوری را 
گــوش، پخــت آش مخصــوص  همــراه بــا قاشــق زنی، فــال 
اجــرا  بــه  چهلســتون  مــوزه  کاخ  در  چهارشنبه ســوری 
گفتــه مدیــر اجرایــی برنامه هــای فرهنگــی  درمی آورند.بــه 
و  هــدف حفــظ  بــا  برنامــه  ایــن  اصفهــان،  در  نــوروزگاه 
احیــای فرهنگــی غنــی ایــران و آییــن و رســوم ایرانیــان در 
جــوان  نســل های  و  نوجوانــان  کــودکان،  بــرای  نــوروز 
برگــزار می شــود. ضمــن اینکــه امســال بــرای نخســتین بار 
بیشــتر  بــرای معرفــی  کشــور  میــراث فرهنگــی  ســازمان 
کــه ثبــت جهانــی  ــوروز، یکــی از میراث هــای ناملمــوس  ن
کــه هــدف از آن حفــظ  شــده، برنامه هایــی برگــزار می کنــد 
آیین هــای نــوروز اســت. ایــن برنامــه در 2 محــور نــوروز 
کــه بزرگ تریــن پرونــده را در میــراث ناملمــوس  باســتانی 
در یونســکو دارد و محــور بعــدی ردیــف موســیقی ایرانــی 
اســت کــه ثبــت جهانــی شــده اســت. با اجــرای ایــن برنامه 
کــه اجــرای آییــن و  بــه نســل جــوان نشــان می دهیــم 
رســوم چهارشنبه ســوری بــا ترقــه و مــواد منفجره نیســت و 

گروه هــای  آییــن اصیــل آن بــه ایــن شــکل اســت. امســال 
و  دانشــگاه  اســاتید  بــا  همــراه  مردمــی  مختلــف 
فرهیختــگان در صــدد بازگردانــدن اصالــت ایــن آییــن 
 هســتند. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد نجف آبــاد 
آییــن چهارشنبه ســوری  برگــزاری درســت  در خصــوص 
گفــت: چنــد ســال پیــش، جلســه ای در نیــروی انتظامــی 
ــه  ک ــد  ــث ش ــاره بح ــن ب ــه در ای ــن جلس ــد و در ای ــزار ش برگ
شــده  آن  وارد  کــه  مباحثــی  بــه  توجــه  بــا  آییــن،   ایــن 
راه  جشــن  ایــن  گــر  ا اســت.  کــرده  گــم  را  خــود  مســیر 
گم کــرده خــود را بازیابــد، نه تنهــا مشــکات حــل می شــود، 
امیــر  می شــود.  هــم  حمایــت  ارگان هــا  جانــب  از  بلکــه 
گندمــکار بــا بیــان اینکــه برگــزاری آییــن چهارشنبه ســوری 
اظهــار  نیســت،  مواجــه  اشــکالی  بــا  خــود  خــودی  بــه 
کــه بــه شــکل  داشــت: آییــن چهارشنبه ســوری درصورتــی 
باســتانی خــود مثــل از آتــش پریــدن و شــیرینی دادن و 
شــادمانی های مخصــوص بــه ایــن جشــن برگــزار شــود و 
بــه صــورت خانوادگــی بــه اجــرا در بیایــد، آییــن خوبــی 

است.
بــه طــور خــاص، دو  کــرد:  بیــان  اســتاد دانشــگاه  ایــن 

کــه بــا اقدامــات خــود دســت بــه تخریــب  گــروه هســتند 
گــروه اول افــراد  مراســم و آیین هــای باســتانی می زننــد: 
کــردن  ــا  ــه نازیب گاهــی دســت ب ــا ناآ کــه ب نادانــی هســتند 
گــروه دوم افــراد مغــرض  آیین هــای باســتانی می زننــد و 
تــا  کرده انــد  دور  خــود  اصالــت  از  را  آییــن  کــه  هســتند 
کننــد و مســایلی را در آن وارد  بدگمانی هایــی را وارد آن 
می کننــد تــا ســنت ها را از بیــن ببرنــد. عضــو هیئــت علمــی 
کمپیــن  شــکل گیری  دربــاره  نجف آبــاد  آزاد  دانشــگاه 
آن  دربــاره  به تازگــی  کــه  چهارشنبه ســوری  تحریــم 
گــوش می رســد، گفــت:  گفت وگوهایــی در میــان مــردم بــه 

در  تــا  کرده انــد  راه انــدازی  مــردم  خــود  را  کمپیــن  ایــن 
محیطــی آرام و خانوادگــی به جشــن بپردازنــد. همان طور 
کــه در برخــی از کشــورهای خارجــی مراســم فرهنگــی خــود 
را در محیطــی امــن و بــا مشــارکت پلیــس و آتش نشــانی 
انجــام می دهنــد، مــا هــم می توانیــم آییــن هــای باســتانی 
نظــارت  و  کمــک  بــا  آرام  و  امــن  محیطــی  در  را  خــود 
برگــزار ســالم  طــور  بــه  آتش نشــانی  و  انتظامــی   نیــروی 

 کنیم. 
چهارشنبه ســوری  آییــن  افزایــد:  مــی  ادامــه  در  وی 
ــا فرهنــگ اصیــل آن و بــدون ایجــاد ســر  کــه ب درصورتــی 

کیمیای وطن مطرح شد  در مصاحبه اختصاصی با 

 آیین چهارشنبه سوری به اصالت خود بازمی گردد

در ســومین روز از برگــزاری مراســم جشــن نیکــوکاری در 
یــزد، شــور نیکــوکاری در میعادگاه هــای نمــاز  اســتان 

جمعــه سراســر اســتان یــزد بــه راه افتــاد.
در ســومین روز از برگــزاری جشــن نیکــوکاری در اســتان 

یــزد و پــس از اجــرای ایــن مراســم در روز 
چهارشــنبه در مــدارس و در روز پنج شــنبه 
و معابــر ســطح شــهر، دیــروز  در مســاجد 
نمــاز  میعادگاه هــای  در  نیکــوکاری  شــور 

ــا شــد. ــزد برپ جمعــه سراســر اســتان ی
کمیتــه امداد اســتان یــزد در این  مدیــر کل 
زمینــه اظهــار داشــت: امــروز پایگاه هــای 

شــور نیکــوکاری در بیــش از 24 نقطــه از اســتان یــزد 
ــده و  ــا ش ــود، برپ ــزار می ش ــا برگ ــه در آن ه ــاز جمع ــه نم ک
نمازگــزاران اســتقبال خوبــی از ایــن پایگاه هــا داشــتند.
یــزدی  دانش آمــوزان  کــرد:  عنــوان  علیــزاده  محســن 
ح  طــر آغــاز  از  روز  نخســتین  چهارشــنبه،  روز  در 

ایــن  از  خوبــی  بســیار  اســتقبال  نیکــوکاری،  شــور 
غیرنقــدی  و  نقــدی  کمک هــای  و  داشــتند  ح  طــر
جمــع آوری یــزد  اســتان  مــدارس  ســطح  در   بســیاری 

 شد.
کــرد: ایــن کمک هــا بــا نظــارت  وی عنــوان 
مدرســه ها  همــان  در  مــدارس  مدیــران 
توزیــع  نیازمنــد  دانش آمــوزان  میــان  در 

خواهــد شــد.
مراســم  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  علیــزاده 
ایــام  بــا  تقــارن  دلیــل  بــه  امســال  کــه 
گرفتــه  نــام  نیکــوکاری  شــور  فاطمیــه، 
برگــزار  و مســاجد  معابــر  نیــز در ســطح  اســت، جمعــه 
مختلــف  محله هــای  مــردم  کــرد:  بیــان  شــد، 
دیگــر  بــار  و  یافتنــد  حضــور  مراســم  ایــن  در  یــزد 
نمایــش بــه  را  خــود  نیکــوکاری  و  احســان   روحیــه 

گذاشتند.  

شور نیکوکاری در میعادگاه های نماز جمعه استان یزد

ــاون  ــور مع ــا حض ــی ب ــع طبیع ــه مناب ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
آموزشــی آمــوزش و پــرورش کوهبنــان، رییــس اداره ورزش 
و جوانــان و مســئوالن اداره منابــع طبیعــی، زنــگ رویــش 
و  شــد  نواختــه  کوهبنــان  اعتصامــی  پرویــن  مدرســه  در 

کلیــد  جشــن درختــکاری رســما در شهرســتان 
خــورد.

اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  رییــس 
اظهــار  مراســم  ایــن  حاشــیه  در  کوهبنــان 
نعمت هایــی  جملــه  از  درختــان  داشــت: 
انســان  رفــاه  بــرای  خداونــد  کــه  هســتند 
کــه مــا بــا تمــام  قــرار داده؛ لــذا ضــرورت دارد 

کوشــا  وجــود در راســتای حفــظ و نگهــداری منابــع طبیعــی 
باشــیم.

منابــع  وظیفــه  تنهــا  داد:  ادامــه  نگارســتانی  مجتبــی 
همــه  بلکــه  نیســت؛  مراتــع  و  جنگل هــا  حفــظ  طبیعــی 
کــه همه ســاله چندیــن  مــردم بایــد خــود را ملــزم بداننــد 

فضاهــای  از  و  غــرس  مختلــف  مناطــق  در  را  درخــت 
کننــد. مواظبــت  ایجادشــده 

منابــع  هفتــه  از  روز  نخســتین  در  داشــت:  ابــراز  وی 
رویــش در  زنــگ  اجرایــی،  بــا حضــور مســئوالن  طبیعــی 
مرکــز  اعتصامــی  پرویــن  دخترانــه  مدرســه 
شهرســتان بــه صــورت نمادیــن نواختــه شــد 
و در ادامــه، حاضــران بــا حضــور در مدرســه 
پســرانه فرهنگیــان ضمــن برگــزاری جشــن 
درختــکاری نســبت بــه غــرس درخــت اقــدام 

کردنــد.
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  رییــس 
درختــکاری  هفتــه  از  روز  دومیــن  در  افــزود:  کوهبنــان 
فرهنگ ســازی  و  رســانه  طبیعــی،  منابــع  عنــوان  بــا 
جمــع  در  و  مــدارس  در  طبیعــی  منابــع  کارشناســان 
خبــری  نشســت  و  می کننــد  پیــدا  حضــور  دانش آمــوزان 

می شــود. برگــزار 

7معارف و گردشگری یکشنبه  16 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 110 شهرکرد تن پوش نوروزی به تن می کند ســــــــــال دوم       ݡسݒ

کوهبنان نواخته شد زنگ رویش در مدارس 

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  جعفری  مهدی  902/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
به   129213/298629 ی  شماره  چک  موضوع  یال  ر  20/000/000 مبلغ   بر:مطالبه  
حسین  امیر  و  محمدی   علی  دانیال  آقای  طرفیت  به  دادرسی  ی  ینه  هز انضمام 
 95/2/27 مورخه  دوشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  کارگر 
دن خوانده حسب  ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   ...... شعبه   –
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 18 شعبه  دفتر  مدیر  الف  34841/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وکالت  با  معینی  رضا  محمد  خواهان   2076  -94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ردویان  حسین محمدیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت پیام ز
مورخ  وزچهارشنبه  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  هوشنگ  زند  فر
دن  المکان بو با توجه به مجهول   . 95/2/8ساعت 10صبح تعیین گردیده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
الف مدیر دفتر  د.شماره: 34850/م  اتخاذ می شو و تصمیم مقتضی  تلقی  شده 

شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 94/ 2075 خواهان محمد رضا معینی با وکالت حسین  در خصوص پر
تقدیم  نجاتی  رضا  طرفیت  به  چک  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  محمدیان 
وزچهارشنبه مورخ 95/2/8ساعت 9/30صبح  ده است .وقت رسیدگی برای ر نمو
دن خوانده حسب تقاضای  المکان بو با توجه به مجهول   . تعیین گردیده است 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34854/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 94/ 2046 خواهان میثم سلیمانی مکعان دادخواستی  در خصوص پر
ده است .وقت  بر: مطالبه به طرفیت حبیب اهلل نقرسی نعمت اهلل تقدیم نمو مبنی 
 . تعیین گردیده است  وز......... مورخ 95/2/12ساعت 10/30  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
شماره: 34863/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1115/92خواهان محسن دهقانی دادخواستی مبنی  پر در خصوص 
 . است  ده  نمو تقدیم  رحمتیان  حسین    - کیانی   مرضیه  طرفیت  به  مطالبه   بر: 
تعیین   4/30 ساعت   95/2/18 مورخه   ............... وز  ر برای  رسیدگی  وقت 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  گردیده با توجه به مجهول المکان بو
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  وبه ر سجاد- اول ارباب – ر
57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ...... شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

د.شماره: 34876/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای   می شو
حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1114/94خواهان محسن دهقانی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وز  ده است . وقت رسیدگی برای ر بر: مطالبه  به طرفیت مرضیه کیانی  تقدیم نمو
مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین   4 ساعت   95/2/18 مورخه   ...............
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده  المکان بو
وی  وبه ر قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – ر
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ...... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
د.شماره: 34875/م  اتخاذ می شو تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
وکالت  با  صادقی  رضا  محمد  1984/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
حمیدادی  علی  طرفیت  به  مطالبه   بر:  مبنی  دادخواستی  رضیان  محمدی  محمد 
وز شنبه مورخه 95/2/4 ساعت 10:30  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بو
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان  وبه ر خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
صبا – پالک 57 کد پستی  8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 

د. مقتضی اتخاذ می شو
شماره: 34888/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 1894/94خواهان مهرداد تاج با وکالت آقای غالمرضا  در خصوص پر
امینی   مهدی   -2 امینی  جواد   -1 طرفیت  به  مطالبه   بر:  مبنی  دادخواستی  اکبری 
وز ....... مورخه 95/1/18 ساعت 8  ده است . وقت رسیدگی برای ر تقدیم نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح  
شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  خواهان 
 – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع 
حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب 
اختالف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

د.شماره: 34887/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  یمی دادخواستی  کر 1235 خواهان اصغر   /94 ونده کالسه  پر در خصوص 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  قربانی  معلی  قد  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین   17/30 95/2/6ساعت  مورخ  وز.........  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول المکان بو
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را 
24مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34886/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  یمی دادخواستی  1234 خواهان اصغر کر ونده کالسه 94/  پر در خصوص 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  قربانی  معلی  قد  طرفیت  به  مطالبه  بر: 
وز......... مورخ 95/2/6ساعت 17 تعیین گردیده است . با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  24مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  34885/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  نجیمی  محمد  آقای  خواهان   941624 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  مبنی بر: مطالبه وجه چک به طرفیت خانم  سیمین غدار خسی بوگرتقدیم نمو
تعیین  صبح   8 95/2/12ساعت  مورخ  یکشنبه   وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان  گردیده است . با توجه به مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34882/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  مختاری  بلقیس  خواهان   1204/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
 -3 مدد  کامران   -2 کامران  والیت  با  مدد  طناز    -1 طرفیت  به  الزام  بر:  مبنی 
مورخ    ....... وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  سلیمانی  سیامک 
دن  95/2/11ساعت 17/30  تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بو
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 
اختالف حل  شورای   2 شماره  27مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف   34895/م 

 اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
بر:  بینا دادخواستی مبنی  ونده کالسه 1177/94 خواهان عباس  پر در خصوص 
وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  رضایی  حمید  طرفیت  به  مطالبه 
مجهول  به  توجه  با   . است  گردیده  تعیین   16/30 95/2/5ساعت  مورخ    .......
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

د. رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شماره: 34893/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  سلطانی  رضا  احمد  خواهان   816/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
مبنی بر: الزام به انتقال سند به طرفیت سید محمد واعظی – سعید الماسی تقدیم 
عصر   6 95/2/11ساعت  مورخ    ....... وز  ر برای  رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو
دن خوانده حسب تقاضای  المکان بو با توجه به مجهول   . تعیین گردیده است 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
د.شماره: 34900/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شو

حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
یان با وکالت آقای  ونده کالسه 1161/94 خواهان حمید رضا اعتزاز در خصوص پر
ده است  قدرتی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت محمد امیان پور تقدیم نمو
وز .......  مورخ 95/2/13ساعت 5 عصر تعیین گردیده  . وقت رسیدگی برای ر
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با   . است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 34899/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  الوی  رضا  محمد  خواهان   941099 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  ده  نمو تقدیم  یان  شکر اصغر  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی 
با توجه   . تعیین گردیده است  وز یکشنبه  مورخ 95/2/5ساعت 9 صبح  ر برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 
 شماره: 34916/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان



کودکان انواع تنبیه برای 

انتقــاد می کنیــد  کســی  از  اشــاره  انگشــت  بــا  وقتــی 
بــه  شــما  دیگــر  انگشــت  چهــار  کــه  باشــید  مراقــب 

می باشــد. خودتــان  طــرف 
کــودکان دو   بــه یــاد داشــته باشــید: تنبیــه فقــط بــرای 

ســال بــه بــاال نتیجــه می دهــد.
انواع تنبیه

کالمی تنبیه 
تنبیه حرکتی

تنبیه امتیازی
تنبیه بدنی

کالمی چیست؟ تنبیه 
کــودک)دو ســال بــه بــاال( بــر خــالف ســفارش قبلــی 
کاغــذ را خــرد می کنــد و در پذیرایــی می ریــزد.  شــما 
تــو  مــن  نبایــد بگوییــد:  ایــن حالــت شــما هرگــز  در 
یــا تــو بچــه بــدی هســتی! بلکــه  را دوســت نــدارم 
کــه تــو می کنــی خیلــی بــد اســت و  کاری  بگوییــد: 

می شــود. ناراحــت  مامــان 
 تنبیه حرکتی چیست؟

کار قبلــی را انجــام می دهــد و در  کــودک شــما همــان 
کــودک رفتــه و بــا انگشــت  ایــن حالــت شــما بــه طــرف 
کــه انجــام  کاری  خــود او را نشــانه رفتــه و می گوییــد: 
کثیــف شــود؛ حــاال  اتــاق  می دهــی باعــث می شــود 

کنــی. خــودت بایــد اتاقــت را تمیــز 
البته روان شناسان می گویند:

می کنیــد  انتقــاد  کســی  از  اشــاره  انگشــت  از  وقتــی 
کــه چهارانگشــت دیگــر شــما بــه طــرف  مراقــب باشــید 

می باشــد. خودتــان 
 تنبیه امتیازی چیست؟

را  قبلــی  کار  همــان  شــما  کــودک  کــه  کنیــد  فــرض 
کــودک  انجــام می دهــد. در ایــن حالــت بــه طــرف 
می رویــد و اســباب بازی های او را جمــع می کنیــد یــا 

او را بــه اتــاق خــودش می بریــد!
داشــتن  امتیــاز  از  را  کــودک  شــما  حالــت  ایــن  در 
کنــار  کــردن در  اســباب بازی،به طــور موقــت و بــازی 

کرده ایــد. محــروم  خــود 
 تنبیه بدنی چیست؟

کار قبلــی را انجــام  کــودک همــان  کــه  کنیــد  تصــور 
کــودک  برویــد و بــه نرمــی  یــک بوســه  دهــد. بــه طــرف 

بــر پشــت دســت او بزنیــد.
توجــه داشــته باشــید: تنبیــه بدنــی آخریــن مرحلــه 

تنبیــه اســت.
به یاد بسپارید:

کــودک  کــه بــدن  منظــور از تنبیــه بدنــی آن نیســت 
بــه شــدت درد بگیــرد، بلکــه منظــور صرفــا ماهیــت 
را خــوب  ایــن مطلــب  کــودک  کــه  عمــل شماســت 

. می فهمــد
گونــه تنبیــه  نکتــه مهــم: قبــل از دســت زدن بــه هــر 

از خــود بپرســید:
کــرده ام؟ آیــا بــه  کودکــم را خــوب متوجــه  آیــا مــن قبــال 

راســتی مــن مســئول ایــن رفتــار او نیســتم؟
کــودک خــود  گــر شــما طــوری  نکتــه بســیار مهــم: ا
کــودک یــک خــالف  کــه پنــداری  را تنبیــه می کنیــد 
کیفــری انجــام داده اســت یــا اثردســت شــما بــر بــدن 
می کنیــم  پیشــنهاد  می مانــد،  مدت هــا  تــا  کــودک 

خــود را فــوری بــه یــک روانپزشــک نشــان دهیــد.

سرویس تربیت کودک

 حکایت 
گرد شهر روز با چراغ 

کوچه هــا  راهبــی چــراغ بــه دســت در روز روشــن در 
می گشــت.  چیــزی  دنبــال  شــهر  خیابان هــای  و 
ــال  ــت دنب ــت و جدی ــن دق ــا ای ــید: ب ــی از او پرس کس
چــه می گــردی؟ چــرا در روز روشــن چــراغ بــه دســت 

گرفتــه ای؟
گفت: دنبال آدم می گردم.  راهب 

از آدم اســت.  پــر  بــازار  کوچــه و  ایــن  گفــت:  مــرد 
کــه  کســی می گــردم  گفــت: بلــه؛ ولــی مــن دنبــال 
کــه در هنــگام  از روح خدایــی زنــده باشــد. انســانی 
خشــم و حــرص و شــهوت خــود را آرام نگــه دارد. 

مــن بــه دنبــال چنیــن آدمــی  می گــردم. 
کــه  می گــردی  چیــزی  دنبــال  بــه  گفــت:  مــرد 
در  چــراغ  بــا  شــیخ  دیــروز  نمی شــود.  یافــت 
شــیطان ها  از  مــن  می گفــت  و  می گشــت  شــهر 
دیــدن  آرزوی  شــده ام؛  خســته  حیوانــات  و 
یافــت  مــا جســته ایم  گفتنــد:  او  بــه  انســان دارم. 
چیــزی  همــان  دنبــال  بــه  گفــت:  نمی شــود؛ 
همــان آرزوی  و  هســتم  نمی شــود،  پیــدا   کــه 

 را دارم.

حکایت

دامی  برای مردان هوس ران
زنــان بانــد طعمــه  ای بــرای مــردان هــوس ران بودنــد تــا 

کننــد. بتواننــد خودروهــای آن هــا را ســرقت 
جــم جــام  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
ح دوســتی  ایــن زن هــا بــا هویــت جعلــی بــا راننده هــا طــر
می ریختنــد و بــه بهانــه ای او را بــه بیــرون از خــودرو 
 می فرســتادند و مــردان بانــد بــه راحتی خودرو را ســرقت

 می کردند.
بعــد هــم بــه بهانــه فــروش ایــن خودروهــا، در شــیراز 
خریــداران را سرکیســه می کردنــد. ســعید بــا مشــاهده زن 
کنــار خیابــان ایســتاده بــود، وسوســه شــد تــا  کــه  جــوان 

بــا او دوســت شــود.
مقابلــش ایســتاد و دختــر جــوان را بــه آب میــوه دعــوت 
کــرد. دختــر جــوان هــم بــدون مکــث ســوار شــد. ســعید 
ــواب  ــم در ج ــوان ه ــر ج ــرد و دخت ک ــی  ــودش را معرف خ

گفــت: مینــا هســتم، 26ســاله.
ــل  ــنهاد داد مقاب ــا پیش ــان، مین ــتی در خیاب گش ــد از   بع
بــا  هــم  ســعید  کننــد.  توقــف  آب میوه فروشــی  یــک 

کــرد. کنــار خیابــان پــارک  دیــدن اولیــن مغــازه 
مینــا بــه ایــن بهانــه کــه امــکان دارد بــرادرش او را ببینــد 
و دعــوا راه بینــدازد، در ماشــین مانــد و ســعید بــه ســمت 

مغــازه رفــت تــا ســفارش دهــد.
کــه صــدای   در حــال پرداخــت پــول بــه صندوقــدار بــود 
حرکــت ســریع خــودرو نگاهــش را بــه طــرف ماشــین 
فرمــان  پشــت  جوانــی  پســر  برگردانــد.  گران قیمتــش 
نشســته بــود و همــراه مینــا بــرای او بوقــی زدنــد و ســریع 

از محــل دور شــدند.
گاهــی   بعــد از شــکایت ســعید پرونــده ای در پلیــس آ
پلیــس  مامــوران  تیمــی  از  و  شــد  تشــکیل  اصفهــان 
کشــف خــودرو و دســتگیری  گاهــی تحقیقــات را بــرای  آ

کردنــد. ســارقان آغــاز 
همزمــان نیــز چنــد شــکایت مشــابه دیگــر نــزد پلیــس 
ح شــد. بررســی شــکایت ها نشــان داد، در ایــن  مطــر
مقابــل  در  بدپوشــش،  خانم هــای  ســرقت ها،  نــوع 
ح  خودروهــای مــدل بــاال می ایســتادند و پــس از طــر
دوســتی بــا راننــدگان، ســوار بــر خــودرو می شــدند؛ امــا به 
کاری از خــودروی  محــض اینکــه راننــده بــرای انجــام 
کــه او را  خــود پیــاده می شــد، همدســتان متهــم زن 
کــرده بودنــد، بــه ســرعت، اقــدام بــه ســرقت  تعقیــب 

می کردنــد. خــودرو 
   ادامه سرقت ها در شیراز

بــا ردیابــی خودروهــای سرقت شــده، مامــوران متوجــه 
شــدند متهمــان بــه شــیراز رفتنــد و ســرقت های خــود را 

در آن جــا ادامــه می دهنــد.
اســتان  پلیــس  گاهــان  کارآ تحقیقــات  اســاس  بــر 
فــارس  روی ایــن بخــش از پرونــده، دزدان در شــیراز 
ــرای  ــاره  و ب ــد روز اج ــدت چن ــرای م ــه ب ــای مبل خانه ه
گهــی در  فــروش خودروهــای ســرقتی اقــدام بــه چــاپ آ

کــرده بودنــد. روزنامه هــای محلــی و ســایت دیــوار 
 دزدان حرفــه ای در قــرار اول بــا خریــدار بــرای مشــاهده 
کــه اعضــای یــک  خــودرو، طــوری وانمــود می کردنــد 
می کننــد.  زندگــی  خانــه  ایــن  در  و  هســتند  خانــواده 
آن هــا پــس از جلــب اعتمــاد طعمــه، از او می خواســتند 

ــد. ــه خانه شــان بیای ــا چــک رمــزدار ب ــرار بعــد ب در ق
 در روز قــرار، وقتــی خریــدار بــا چــک وارد خانــه می شــد 
متهمــان نقشــه را اجــرا می کردنــد و بــا تهدیــد اســلحه 
دســت و پــای او را می بســتند و او را بــا آمپــول بی هــوش 
کــه خریــدار بی هــوش بــود  می کردنــد. در ایــن فرصــت 
دزدان خانــه را تخلیــه می کردنــد و بــا چــک رمــزدار در 

می خریدنــد. دالر  صرافی هــا 
   ردپای سارقان در سرقت های دیگر

 با تحقیقات گســترده   روی این پرونده، مشــخص شــد
شــهرهای  در  شــیراز  و  اصفهــان  بــر  عــالوه  متهمــان 
انجــام  را  مشــابهی  ســرقت های  هــم  ج  کــر و  تهــران 
و  هســتند  برخــوردار  خشــن  روحیــه ای  از  و  داده انــد 
احتمــال جنایــت توســط آن هــا دور از ذهــن نیســت.
 به همین دلیــل مامــوران پلیــس اصفهــان و شــیراز در 
گانــه، دو مــرد و ســه زن را شناســایی  عملیات هــای جدا

کردنــد. و دســتگیر 
دیگــر  بانــد، هم دســت  ایــن  اعضــای  بــا دســتگیری 
ج در حالــی کــه آمــاده خــروج  آن هــا نیــز در شهرســتان کــر
گاهــی اســتان  بــه پلیــس آ بــود، دســتگیر و  کشــور  از 

اصفهــان منتقــل شــد.
از متهمــان، چهــار دســتگاه خــودروی لوکــس و مــدل 
کــه در آخریــن ســرقت در  بــاال همــراه بــا 30 هــزار دالر 
 شــیراز بــه دســت آورده بودنــد، اســپری دفــاع شــخصی
کــه بــرای  مــدارک خودروهــای ســرقتی و مــدارک جعلــی 
کشــف  اســتفاده می کردنــد،  آن هــا  از  فــروش خــودرو 

شــد.
بــه ســرقت های خــود در شــیراز  بانــد  ایــن  اعضــای   
مدعــی  و  کرده انــد  اعتــراف  تهــران  و  ج  اصفهان،کــر
شــدند بــا پول هــای ســرقتی خوشــگذرانی می کردنــد.
افــراد  از  متهمــان  شــد،  مشــخص  بررســی  ها  در 
ســابقه دار در ارتــکاب ســرقت بــه عنــف هســتند و نــوع 
کیان  ارتــکاب جرایــم و آثــار جراحــات وارده بــر بــدن شــا
کــه در ایــن خصــوص  نشــان از خشــن بــودن آن هــا دارد 
ابعــاد  تــا  اســت  انجــام  حــال  در  وســیعی  تحقیقــات 
بیشــتری از فعالیــت تبهــکاری ایــن بانــد روشــن شــود.
ــردم در  ــه م ــدار ب ــا هش ــه ب ــن زمین ــی در ای گاه ــس آ  پلی

کــرد: خصــوص انجــام هرگونــه معاملــه ای اظهــار 
کــه بــرای  توصیــه پلیــس بــه هم وطنــان ایــن اســت 
و  ســایت ها  در  شــده  ج  در گهــی  آ بــه  خــودرو  خریــد 
روزنامه هــا اطمینــان نکننــد و خــودرو را در بنگاه هــای 
مجــاز و قانونــی معاملــه کننــد و از رفتــن بــه محل هایــی 
قــرار  خــودرو  دادن  نشــان  بــرای  فروشــندگان  کــه 

کننــد.  خــودداری  می گذارنــد، 
فروشــنده را بــه محــل بنــگاه ببریــد و معاملــه خــود را 
در آن جــا انجــام دهیــد و در صــورت مشــاهده رفتــار 
مشــکوک در هــر مرحلــه از معاملــه، حتمــا موضــوع را از 
ــا پلیــس در میــان بگذاریــد. طریــق شــماره تلفــن 110 ب

حوادث

الکســاندرا آندرســون، دختــر ســوارکار نــروژی، بــا ثروتــی 
بالــغ بــر 1.2 میلیــارد دالر، جوان تریــن میلیــاردر جهــان 
معرفــی شــد. او هنــوز بیســتمین ســال تولــد خــود را جشــن 

نگرفتــه اســت.
همــراه  بــه  الکســاندرا  وطــن،   کیمیــای  گــزارش  بــه 
بیــن  در   1475 رتبــه  20ســاله،  کاترینــای  خواهــرش 

کرده انــد. کســب  را  جهــان  میلیاردرهــای 
پــدرش  کــه  شــد  بیشــتر  زمانــی  الکســاندرا،  ثــروت   
را  خــود  ســهام   2007 ســال  در  آندرســون،  یوهــان 
خواهــرش  و  او  نــام  بــه  »فــراد«  نــروژی  شــرکت   در 

ثبت کرد.
ــواده آندرســون، ثــروت خــود را از طریــق تجــارت در   خان

صنعــت دخانیــات بــه دســت آورده اســت.
بــزرگ ایــن خانــواده، مالــک یــک شــرکت تولیــد  پــدر   

بــود. ســیگار 
بــه  را در ســال 2005  ایــن شــرکت  آندرســون   خانــواده 
ارزش 500 میلیــون دالر فروخــت و مبلــغ دریافتــی را در 

کــرد. ســرمایه گذاری  مســتغالت  و  ک  امــال بخــش 
 در ســال 2007، پــدر آلکســاندار 80 درصــد از ســهم خــود 

کــرد. در شــرکت »فــراد« را بــه نــام دخترانــش ثبــت 
کــه دارد   ایــن دختــر نــروژی علــی رغــم ثــروت هنگفتــی 
اســب ها  بــا  آلمــان  در  خانــه اش  در  را  اوقاتــش  بیشــر 
مدال هــای  ســوارکاری  رشــته  در  او  می کنــد.  ســپری 

اســت. کــرده  کســب  زیــادی 
ــاز   ســومین میلیــاردر جهــان پــس از دو خواهــر نــروژی، ب
کــه  گوســتاف ویتــزوی اســت  یــک جــوان نــروژی بــه نــام 

تنهــا 22 ســال ســن دارد. جــام جــم

 جوان ترین میلیاردر جهان
 معرفی شد

ایــن ســبزی بــه دلیــل خاصیــت ضــد میکروبــی قــوی می توانــد 
کتری هــا اســتفاده شــود.  کســازی پوســت از با بــه منظــور پا

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، پیــاز خــواص درمانی مفیــدی برای 
بــا میکروب زدایــی  و  تیروییــد دارد  کــم کاری  و  پــرکاری  رفــع 
قــوی، تاثیــرات مثبــت زیــادی بــر ســالمتی افــراد مصرف کننــده 
دچــار  تیروییــد  در  مختلــف  عارضه هــای  بــه  گــر  ا می گــذارد. 
قدیمی تریــن  از  یکــی  پیــاز،  کنیــد.  مصــرف  پیــاز  هســتید، 
اســت  انســان  اســتفاده  مــورد  شــده  شــناخته  ســبزیجات 
از  بســیاری  بــرای  طبیعــی  درمانــی  عنــوان  بــه  می توانــد  و 
بیماری هــا و حفــظ ســالمت بــدن اســتفاده شــود. در ایــن مــاده 
گیاهــی  پروتئین هــای  کربوهیــدرات،  مغــذی  مــواد  غذایــی 
امــا دلیــل واقعــی  بــه وفــور دیــده می شــود؛  اندکــی چربــی  و 
ــا و  ــع غنــی از ویتامین ه ــاز، منب ــه پی ک ــت  ــاز  آن اس ــوردن پی خ
کــی تبدیــل  گنــج خورا کــه آن را بــه یــک  مــواد معدنــی اســت 

کــرده اســت.
و  کمیــاب  عناصــر  معدنــی،  مــواد  ویتامین هــا،  از  بســیاری 
جملــه  از  می شــوند؛  یافــت  پیــاز  در  گیاهــی  هورمون هــای 
گوگــرد پتاســیم،  می تــوان  معدنــی  مــواد  و  ویتامین هــا   ایــن 

بــرد؛  نــام  را  کاروتــن  بتــا  و    B2,K ,C,B1 ویتامین هــای 
می کنــد. عمــل  انســولین  ماننــد  بــدن  در  پیــاز  همچنیــن 

ایــن ســبزی بــه دلیــل خاصیــت ضــد میکروبــی قــوی می توانــد 
کتری هــا مــورد اســتفاده قــرار  کســازی پوســت از با بــه منظــور پا
کــه موجــب  ــاز اســید فســفریک وجــود دارد  گیــرد. در داخــل پی
ــه همیــن دلیــل یــک  ــان خــون می شــود؛ ب گــردش جری بهبــود 
ــرای درمــان غــده تیروییــد  ــی ب درمــان ســنتی فــوق العــاده عال
اســت. شــب ها قبــل از رفتــن بــه رختخــواب، یــک پیــاز قرمــز را 
ــاز از هــر نیمــه  ــه آب پی ک ــه طــوری  ــد؛ ب کنی از وســط دو نصفــه 
ج شــود. بــا اســتفاده از نیمــی  از پیــاز بــا انجــام حــرکات  آن خــار
گــردن خــود را ماســاژ دهیــد. دایــره ای در ناحیــه غــده تیروییــد 

گــردن خــود بــه  گــردن بــا پیــاز بــدون شســتن  پــس از ماســاژ 
کــه آب پیــاز در تمــام طــول شــب  رختخــواب برویــد؛ بــه طــوری 
کــه ایــن امــر باعــث تحریــک و  گــردن شــما باقــی بمانــد  بــر روی 

بهبــود عملکــرد غــده تیروییــد بــه طــور طبیعــی شــود.

 با مصرف پیاز 
کنید مشکالت تیرویید را درمان 

وضعیت آب و هوا
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اختاللــی  هذیانــی،  اختــالل  روانشناســی:  ســرویس 
کــه در نــوع حســادت آن فــرد مبتــال، همســر  روان پزشــکی اســت 
خــود را بــه بی وفایــی و خیانــت متهــم و دایــم تلفــن و رفــت  و 
ــا چنیــن فــردی  آمدهــای او را چــک می کنــد. توصیــه می شــود ب

نشــود. بــاور هذیانــی اش قوی تــر  تــا  نکنیــد  لجبــازی 

یداللهــی، روانپزشــک ، بــا بیــان اینکــه اختــالل هذیانــی، اختاللــی 
ــار  ــت، اظه ــان اس ــب آن هذی ــت غال ــه عالم ک ــت  ــکی اس روانپزش
کــه یکــی از آن هــا  داشــت: اختــالل هذیانــی انــواع مختلفــی دارد 
گفتــه وی در اختــالل هذیانــی فــرد بــدون  حســادت اســت. بــه 
ــا خیانــت همســر خــود  ــرای بی تعهــدی ی اینکــه دلیــل قاطعــی ب
مبتــال  فــرد  افــزود:  وی  می دانــد.  خائــن  را  او  باشــد،   داشــته 
همســر خــود را بــه خیانــت و بی وفایــی متهــم می کنــد و در بعضــی 
ــه مهــار فیزیکــی همســر خــود و حبــس او در  ــان ب موردهــا مبتالی

ــد. ــه می پردازن خان
ایــن روانپزشــک ادامــه داد: مبتالیــان بــه اختــالل هذیانــی نــوع 
گــر  حســادت، معمــوال همســر خــود را مــدام بررســی می کننــد و ا
ــا بــدون هماهنگــی جایــی  تلفــن همــراه او در دســترس نباشــد ی
رفتــه باشــد، بــه شــدت نگــران می شــوند و بــه ایــن موضــوع فکــر 

ــد. ــت می کن ــا خیان ــه آن ه ــه او ب ک ــد  می کنن
وی افــزود: برخــی مبتالیــان بــا ایــن عنــوان کــه مــن بــه تــو اعتمــاد 

دارم، امــا جامعــه ناامن اســت، همســر خــود را از حضور در محافل 
و فعالیت  هــای اجتماعــی منــع می کننــد و اجــازه نمی دهنــد از 
ــرد قبــل از ازدواج  ــه ف ک ــی اســت  ج شــود. ایــن در حال ــه خــار خان
کــه بــه اختــالل هذیانــی مبتالســت، زندگــی خــودش  بــا شــخصی 
کــه فــرد بــرای  ک نیســت  را داشــته و جامعــه نیــز آن قــدر خطرنــا
تــردد در محافــل عمومــی  امنیــت نداشــته باشــد. یداللهــی بــا ذکــر 
کــه مبّیــن عالیــم مبتالیــان بــه اختالل هذیانی اســت  مثال هایــی 
گــر از  کــه بــه اختــالل هذیانــی مبتالســت، ا اظهــار داشــت: فــردی 
کاغــذی حــاوی شــماره تلفــن ببینــد  جلــوی خانــه خــود بگــذرد و 
کــه او   او را بــه همســر خــود نســبت می دهــد و چنیــن می پنــدارد 

خائــن اســت.
وی افــزود: برخــی مبتالیــان نیــز تلفــن خانــه را قطــع می کننــد 
فیزیکــی  مهــار  را  خــود  همســر  و  می برنــد  خــود  بــا  را  موبایــل 
در  حســادت  نــوع  از  هذیانــی  اختــالل  کــه  هرچنــد  می کننــد؛ 
ســوی  از  بیشــتر  فیزیکــی  مهــار  امــا  اســت؛  شــایع  نیــز  زنــان 

ــه  ــان ب گفــت: مبتالی ــرد. ایــن روانپزشــک  مــردان صــورت می گی
کــه مشــکلی دارنــد؛  اختــالل هذیانــی، معمــوال معتقــد نیســتند 
گــر ناچــار بــه مراجعــه  بنابرایــن بــه پزشــک مراجعــه نمی کننــد و ا
از ایــن اختــالل یــا اضطــراب ناشــی  بــرای پرخاشــگری   شــوند 

 است.
ــا توضیــح و منطــق، دســت از  ــان ب ــزود: همچنیــن مبتالی وی اف
ــرای آن هــا  اعتقــاد خــود نمی کشــند؛ بنابرایــن درمــان دارویــی ب
همســر  می شــود  توصیــه  دارویــی  درمــان  کنــار  در  اســت.  الزم 
بــرای  همســرش  تــا  دهــد  اجــازه  اختــالل  ایــن  بــه  مبتــال  فــرد 
کوتــاه رفــت و آمــد و تماس هــای او را بــه طــور  مدتــی مشــخص و 

کنــد. منطقــی بررســی 
کــه نبایــد بــا فــرد  کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت  وی خاطــر نشــان 
کــرد؛ زیــرا لجبــازی وضعیــت را بدتــر و بــرای او  مبتــال لجبــازی 
مســتنداتی ایجــاد می کنــد؛ همچنیــن موجــب قوی تــر شــدن 

باورهــای هذیانــی می شــود. منبع:ســالمت نیــوز

 چرا برخی به همسر خود 
مظنون هستند

اصفهان

کرمان

یزد

چهارمحال و بختیاری

Cْ   21نیمه ابری

22   ْC

27   ْC

18   ْC

2   ْC

6   ْC

13   ْC

-2   ْC

صاف

صاف

 ابری

فــرآورده  کنــدر،  صمــغ 
کــه در عطــر  گیاهــی اســت 
بــه  نیــز  خوشــبوکننده ها  و 
کار مــی رود. هــزاران ســال 
کنــدر در  کــه صمــغ  اســت 
اســتفاده  مــورد  نیــز  طــب 

می گیــرد. قــرار 
کندر، درمان موثر 

سرطان
کــه در عطــر  گیاهــی اســت  کنــدر، فــرآورده  صمــغ 
کار مــی رود. هــزاران  و خوشــبوکننده ها نیــز بــه 
کنــدر در طــب نیــز مــورد  کــه صمــغ  ســال اســت 
گیــاه بــرای درمــان  اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن 
کنــون تحقیقــات علمــی،  کاربــرد دارد؛ ا عفونــت 
ارتبــاط  ســرطان  درمــان  بــه  را  کنــدر  صمــغ 

می دهــد.
کنــدر از  کــه صمــغ   )Boswellia( درخــت بزولیــا
گونــه مختلــف  آن بــه دســت می آیــد، دارای 4 
کــه هــر یــک صمغــی بــا کمــی تفــاوت تولیــد  اســت 

می کنــد.
ارتبــاط  آن  برداشــت  زمــان  بــه  صمــغ  غلظــت 
کــه ایــن  دارد. نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد 
ضدســرطانی  مهــم  ترکیب هــای  حــاوی  صمــغ 
ع بــرای مــردم چیــن تازگــی  اســت. ایــن موضــو
کنــدر  نــدارد؛ زیــرا در طــب قدیــم چیــن، صمــغ 
بــرای درمــان ســرطان اســتفاده می شــد و هنــوز 

هــم مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
  درمان سرطان پروستات:

کــه  نتایــج تحقیقــات ســال 2010 نشــان می دهــد 
کنــدر، مانــع  ترکیب هــای فعــال موجــود در صمــغ 

بــروز ســرطان پروســتات می شــود. 

از  کــه  اســیدی  ترکیــب  ایــن 
گرفتــه  کنــدر  صمــغ  درخــت 
موثــری  طــور  بــه  می شــود 
ســرطانی  ســلول های 
پروســتات را از بیــن می بــرد.

  درمان لوسمی:
دیگــر  تحقیقــات  نتایــج 
کــه  می دهــد  نشــان  نیــز 
ملوییــدی  حــاد  لوســمی  کنــدر  صمــغ  عصــاره 
ملوییــدی حــاد  لوســمی  می کنــد.  درمــان   را 
کــه روی مغــز اســتخوان  نوعــی ســرطان اســت 
شــروع  زمانــی  بیمــاری  ایــن  می گــذارد.  تاثیــر 
ــه ســلول های  گلبول هــای ســفید ب کــه  می شــود 
آزمایش هــا  نتایــج  می شــود.  تبدیــل  ســرطانی 
طــور  بــه  کنــدر  صمــغ  عصــاره  می دهــد  نشــان 
موثــری مــرگ ســلول های ســرطانی را 20 درصــد 

می دهــد. افزایــش 
  درمان ســرطان مثانه:

 2009 ســال  در  کــه  دیگــری  تحقیقــات  نتایــج 
صمــغ  عصــاره  می دهــد  نشــان  گرفــت  انجــام 
ســلول های  روی  تاثیرگــذاری  بــدون  کنــدر، 
ســالم ســلول های ســرطانی در مثانــه را از بیــن 

می بــرد. 
چگونــه  کــه  دریافتنــد  انگلیســی  محققــان 
-Acetyl( ــا- بوزولیــک کتــو- بت اســتایل- 11- 
ســرطان   )keto-beta-boswellic acid-11
تخمــدان را در حالــت پیشــرفته درمــان می کنــد.
کــه در عصــاره صمــغ  ایــن مــاده ترکیبــی اســت 
ســازمان  آمــار  طبــق  می شــود.  یافــت  کنــدر 
بهداشــت جهانــی، ســرطان، علــت عمــده مــرگ 

اســت. جهــان  در 

کندر، درمان موثر سرطان

آب انبار - استان یزد
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کودکان و نوزادان عکس های  چگونه از 
جذاب بگیریم

کنیــد زیــادی  هنــگام عکــس بــرداری از حداقــل لــوازم اســتفاده 
بــودن لــوازم و تجهیــزات تجملــی و نورپــردازی مــی توانــد باعث 
کــودک شــود. بهتــر اســت ایــن نــوع  ایجــاد تــرس و خجالــت در 

عکــس بــرداری را در فضــای بــاز انجــام شــود.
روی زانو بنشینید 

کــه هــم ســطح بــا  بهتریــن حالــت بــرای دوربیــن ایــن اســت 
کار باعــث مــی شــود عکــس  کــودک باشــد. ایــن  چشــم هــای 
جــذاب و خوشــایند تــر شــود. پــس، بــه جــای اینکــه از نقطــه 
کنیــد بهتــر اســت وارد دنیــای  نظــر بزرگســاالن عکــس بــرداری 

کــودکان شــوید.
تعــدادی از عکــس هــا را از نمــای نزدیــک بگیریــد هــر چنــد 
ــرداری  ــس ب ــا عک ــاالن از اینکــه از نزدیــک از صــورت آنه بزرگس
شــود راضــی نیســتند، امــا عکــس بــرداری از فاصلــه نزدیــک از 
کــودک مــی توانــد ویژگــی هــای او را بهتــر بــه نمایــش بگــذارد. 
ــا دارای حالــت چهــره بســیار قــوی هســتند. ســعی  کــودکان ذات
کنیــد از صــورت آنهــا از فاصلــه هــای نزدیــک عکــس بــرداری 

کنیــد.
به فضاهای باز بروید 

کــودکان دوســت دارنــد در فضــای بــاز باشــند تــا یــک  بیشــتر 
کنیــد زمانــی عکــس بــرداری را  محیــط بســته و محــدود. ســعی 
آغــاز کنیــد کــه خورشــید زیــاد بــاال نیامــده اســت، در ایــن صــورت 

گــرم و زیبــا در عکــس ایجــاد خواهــد شــد. یــک محیــط 
صبر و تحمل خود را باال ببرید 

کار آســانی نیســت، امــا شــما  کــودکان  اصــوال عکــس بــرداری از 
ــد.  ــت آوری ــه را بدس ــن نتیج ــد بهتری ــا بتوانی ــد ت کنی ــر  ــد صب بای
کــه ممکــن اســت الزم باشــد  ایــن بدیــن معنــی نیــز هســت 
ــودکان را نمــی  ک ــد.  کنی ــول  ــه روز بعــد موک ــرداری را ب ــس ب عک
کــرد، مخصوصــا  گرفتــن  تــوان بــه آســانی مجبــور بــه ژســت 

کــه در حــال هــوای خــود هســتند. زمانــی 

عکس نوشت

صفحه آخر
حتما بخوانید!
کندر، درمان موثر سرطان

-« حدیث روز  »-

 ما َلیَس َلُه؛
َ

ال یعاُب الَمرُء ِبَتاخیِر َحقِه ِانَما یعاُب َمن َاَخذ
بــرای انســان عیــب نیســت کــه حقــش تاخیــر افتــد؛ عیــب آن اســت کــه چیــزی را 

کــه حقــش نیســت، بگیــرد.
نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 500
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