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در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

پرونده  به  رسیدگی  قضا  دستگاه 
نور چشمی ها و مفسد اقتصادی 

کرد را دنبال خواهد 

مردم رغبتی به
خرید خودرو ندارند:

سایه رکود بر سر
کشور بازار خودروی 
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اولویت های سه گانه
کــه حضــرت آقــا در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس  از مــواردی 
مســئوالن  اولویت هــای  داشــتند  بیــان  رهبــری  خبــرگان 
دولتــی اســت؛ ایشــان فرمودنــد: ســه وظیفــه و اولویــت اصلــی 
گیــرد: »۱- اقتصــاد  بایــد مــورد توجــه مســئوالن دولتــی قــرار 
علمــی  کشــور«  حرکــت  پرشــتاب  ادامــه    -۲«  مقاومتــی« 

کشور، ملت و جوانان«. و »۳- مصون سازی فرهنگی 
کــه رهبــری معظــم فرمودنــد بایــد مــورد توجــه  اولویت هایــی 
عنایــت  مــورد  ســال ها  کــه  اســت  مــواردی  از  گیرنــد،  قــرار 
ســفارش  و  توصیــه  آن  بــه  بارهــا  و  بــوده  ایشــان  کیــد  تا و 
ع اقتصــاد مقاومتــی در بهمن مــاه ســال  فرمودنــد. در موضــو
دیدارهــا  بیشــتر  در  و  ابــاغ  را  اجرایــی  سیاســت های   ۱۳9۲
کیــد داشــتند و بــه تبییــن  و مناســبت ها نیــز بــر ایــن مهــم تا
دســتیابی  اینکــه  اســت  واضــح  آنچــه  پرداختنــد.  آن  ابعــاد 
بــه اقتصــاد مقاومتــی، نیازمنــد بسترســازی و ایجــاد شــرایط 
گــر تحقــق نیابــد، نمی تــوان امیــد  کــه ا و زمینه هایــی اســت 
از  گیــرد.  شــکل  جامعــه  در  مقاومتــی  اقتصــاد  کــه  داشــت 
ــر بنیــاد آن شــکل  کــه اقتصــاد مقاومتــی ب مهم تریــن عواملــی 
موتــور  عنــوان  بــه  کــه  اســت  نگرشــی  و  بینــش  می گیــرد، 
و  بینــش  گــر  ا اســت؛  ح  مطــر انســانی  فعالیت هــای  محرکــه 
نگــرش مســئوالن بــر ایــن مبنــا قــرار نگیــرد، امــکان تحقــق آن 
وجــود نخواهــد داشــت  و اصــوال بسترســازی و ایجــاد نگــرش 
ع، نیازمنــد اعتقــاد عملــی بــه آن اســت و در  عمومــی  بــه موضــو
گام، بایــد مســئوالن بــاور بــه توانمنــدی پیاده ســازی  اولیــن 
ایــن امــر داشــته باشــند؛ زیــرا بینش هــا، نگرش هــا و باورهــای 
کــه ســبک زندگــی و نیــز جهــت و حتــی میــزان  انســانی اســت 
بــه  دســتیابی  بنابرایــن،  می کنــد؛  تعییــن  را  بشــر  تحــرکات 
خــود  در  توانایــی  وجــود  بــاور  بــه  متکــی  مقاومتــی   اقتصــاد 
ــاور  ــه راس ایــن ب ک ــر تحــرکات دشــمن ســلطه گر اســت  در براب
گــر مســئولی بــاور نداشــته باشــد  مربــوط بــه مســئوالن اســت. ا
جنبه هــا  همــه  در  و  ایســتاد  خــود  پــای  روی  می تــوان  کــه 
بــرای  تحرکاتــی  نمی توانــد  داد،  پاســخ  ملــی  نیازهــای   بــه 
خودکفایــی و اســتقال اقتصــادی داشــته باشــد و در مقابــل 

بایســتد... دشــمنان  نقشــه های 

ح آرامش بهاری اجرای طر

در 350 امامزاده و بقعه

قطعات چینی از
خدمات پس از فروش

حذف می شود

علی پروین و دخترانش
مهمان »دوِر همی« دیه زن و مرد برابر شد

کلید روحانی برای 
حل بحران آب
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بحران آب

مجلس 
رسانه ملی

اقتصاد

اصفهان

یادداشت سردبیر
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جزئیاتی تازه از ماجرای دستگیری سربازان آمریکایی در خلیج فارس؛

2

13هزار صفحه اطالعات از 
آمریکایی ها در دست ایران

متخلفان چهارشنبه سوری تا 
15فروردین  95 میهمان نیروی انتظامی هستند

کو: مدیر عامل ایسا

کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: مدیر 

کمیسیون اقتصادی مجلس: سخنگوی 

کاتالیست نفت جهان  توسط متخصصان ایرانی و راه اندازی  با ساخت پیچیده ترین 
واحد سوم بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان، تولید روزانه بنزین یورو 4 به 8.5 میلیون 

لیتر می رسد.
صنعت  کاتالیست  پیچیده ترین  ساخت  از  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
در  ماده  این  تولید  با  گفت:  و  داد  خبر  ایرانی  متخصصان  دست  به  جهان  نفت 
روزانه تولید  به  قادر  اصفهان،  پاالیشگاه  بنزین سازی  سوم  واحد  راه اندازی  و   داخل 

8.5 میلیون لیتر بنزین یورو 4 هستیم.
که از مهرماه سال جاری فعالیت خود را شروع  کرد: این واحد  لطفعلی چاوشی اظهار 
 1392 سال  در  که  است  بنزین  تولید  دوم  و  اول  فازهای  تکمیلی  حلقه  است،  کرده 

راه اندازی شده بودند.
وی با بیان اینکه با فعالیت دو فاز یا واحد بنزین سازی قبلی، روزانه 2.5 میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 تولید می شد، افزود: با راه اندازی واحد سوم، روزانه حدود  8.5میلیون 
استاندارد  اساس  بر  که  می شود  تولید  اصفهان  پاالیشگاه  در   4 یورو  بنزین  لیتر 
را  ح  طر این  اجرای  هزینه  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر  است.   جهانی 
گر خوراك پاالیشگاه اصفهان به درستی تامین شود   500 میلیارد  تومان اعام کرد و گفت: ا
بنزین  نمونه های  سایر  و   4 یورو  بنزین  انواع  از  لیتر  میلیون   15 روزانه  می توانیم 
جاری  پروژه های  اجرای  در  داد:  ادامه  چاوشی  کنیم.  تولید  مجموعه  این  در   را 
 4 یورو  بنزین  تولید  آینده  ح های  طر در  و  کردند  فعالیت  داخلی  شرکت های   تمام 
نیز  خارجی  شرکت  دو  ولی  هستند؛  داخلی  شرکت ها  بیشتر  نیز،  کارخانه  این  در 
کنترل  سیستم  کتورهای  را و  کمپرسور  از  خاصی  انواع  دارای  زیرا  می کنند؛  همکاری 
کاتالیستی  مواد  نیازمند   ،4 یورو  بنزین  تولید  برای  کرد:  خاطرنشان  وی  هستند. 
آمریکا، سازنده آن  کشور فرانسه و  از دو  که در جهان فقط سه شرکت  خاصی بودیم 
با  اما  کردیم؛  تامین  فرانسوی  از طریق شرکت  گذشته  در  را  آن  از  مقداری  که  بودند 
کاتالیست  سازنده  کمپانی  به خصوص  شرکتی  هیچ   1390 سال  در  تحریم ها  تشدید 
نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر  نگذاشت.  ایران  اختیار  در  را  مواد  این  آمریکایی 
در  فقط  که  را  جهان  نفت  صنعت  کاتالیست  پیچیده ترین  اینکه  بیان  با  اصفهان 
کرد: در سال  کردند، اظهار   اختیار دو شرکت آمریکایی است، متخصصان ایرانی تولید 
کار پژوهش تولید این ماده توسط یکی از شرکت های معتبر در زمینه نفت آغاز   1391
کاتالیست  ادامه داد:  تولید رسید. چاوشی  به مرحله  کاتالیست  و در سال 1392  شد 
تولیدی پس از سه مرحله آزمایش و تست شدن به میزان 100تن مورد استفاده برای 
تولید بنزین یورو 4 قرار می گیرد؛ البته این ماده حساس است و نباید در مجاورت هوا 

می دهد.  دست  از  را  خود  خاصیت  زیرا  گیرد؛   قرار 
گفت:  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  عامل  مدیر 
اصاح  بنزین،  استانداردسازی  برنامه  سه  دولت 
کوره  نفت  مصرف  حذف  و  گازوییل  سوخت 
از آن را برای تولید محصوالت  )مازوت( و استفاده 
است.  داده  قرار  پاالیش  صنعت  دستور  در  دیگر 
حفاظت  سازمان  رییس  به  خطاب  چاوشی 
گفت: قرار است در سال آینده برای  محیط زیست 
نفت  حذف  و  گازوییل  سوخت  استانداردسازی 
کنیم؛ اما مجوز محیط زیستی به دلیل  کوره اقدام 
و  است  داده نشده  کیلومتری  در شعاع 50  فعالیت 

تولید  گازوییل  لیتر  میلیون  پاالیشگاه، حدود 20  این  در  روزانه  که  توجه داشت  باید 
که  فقط دو میلیون لیتر آن استاندارد یورو دارد. می شود 

کامل مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان     راه اندازی 
 برای نخستین بار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران، متخصصان ایرانی بر دانش 
کاتالیست تولید بنزین دست یافتند و بر این اساس تاش  فنی و تولید استراتژیك ترین 
ایزومریزاسیون  واحد  بنزین  کاتالیست  بومی شدن  به  منتج  مقاومتی،  اقتصاد  برای 
عنوان  به  ایران  کشور  ثبت  و  مبارك  اتفاق  این  پی  در  گردید.  اصفهان  پاالیشگاه 
کاتالیست در جهان، مجتمع بنزین سازی شرکت  یکی از تولیدکنندگان برتر این نوع 

دلیل  به  مدت ها  که  اصفهان  نفت  پاالیش 
انجام  از  پس  بود،  مانده  ناتمام  تحریم 
طور  به  مختلف،  بررسی های  و  آزمایش 
معاون  حضور  در  شد.  راه اندازی  کامل 
محیط  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس 
استاندار  نفت،  وزیر  معاون  کشور،   زیست 
استان  زیست  محیط  سازمان  کل  مدیر 
مجتمع  استانی،  مسئوالن  از  چند  تنی  و 
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  بنزین سازی 
آزمایشی  کارکرد  زمان  شدن  سپری  از  پس 
مجتمع  این  شد.  رسمی افتتاح  صورت  به 
تبدیل   ،)ISO( ایزومریزاسیون   ،)NHT( نفتا  هیدروژنی  تصفیه  واحد های  دارای  که 
رویکرد  با  است  جانبی  واحدهای  و   )CCR یا  کتانایزر  )ا مداوم  احیای  با  کاتالیستی 
کتان( بنزین  ارتقای الزامات زیست محیطی و با هدف افزایش درجه آرام سوزی )عدد ا
کتان افزا به میزان 3 میلیون لیتر در  از عدد 87 به 91 و 95، قطع وابستگی به مواد ا
روز، راه اندازی شده است. افزایش ظرفیت بنزین تولیدی پاالیشگاه از 10 به 12میلیون 
استاندارد  طبق  معمولی  بنزین  لیتر  میلیون   8.5 روزانه  کیفیت  افزایش  روز،  در   لیتر 
در  نخستین بار  برای  ایزومریزاسیون  واحد  مصرفی  کاتالیست  بومی سازی  و   4 یورو 
سال  از  ح  طر این  است  گفتنی  است.  بوده  بنزین سازی  پروژه  نتایج  دیگر  از  کشور، 

 CCR و   NHT واحدهای   92 سال  در  صورت گرفته  برنامه ریزی  براساس  و  آغاز   85
 ISO کاتالیست مورد نیاز واحد  کامل نصب و راه اندازی شد؛ اما چون تامین  به طور 
افتاد. خوشبختانه به  تاخیر  راه اندازی آن به  به دلیل تحریم ها میسر نگردیده بود، 
کاتالیست مورد نیاز، پاالیشگاه توانست واحد  همت متخصصان داخلی با فراهم شدن 
و  کند  راه اندازی   1394 مهرماه  در  خارجی  کشور های  کمك  بدون  را  ایزومریزاسیون 
پس از انجام آزمایش ها و اطمینان از فعالیت مطلوب آن، مجتمع بنزین سازی شرکت 
کامل به بهره برداری رسید. شایان ذکر است هزینه  پاالیش نفت اصفهان به صورت 
پروژه بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان شامل طراحی تفضیلی، فعالیت های 
شده اعام  تومان  میلیارد   500 اجرا  و  کاال  تامین  اجرایی،  مدیریت   مهندسی، 

 است.
   در چهاردهمین اجاس سران و مدیران شرکت ها و سازمان های  برتر ایران:

کرد شرکت پاالیش نفت اصفهان، نشان زرین استقامت را دریافت 
 18 اسفندماه سال جار ی در »مراسم اهدای نشان استقامت ملی در تولید و خدمات« 
و در چهاردهمین اجاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه 
نمایندگان  با حضور  بین المللی سازمان صدا و سیما  که در مرکز همایش های  ایرانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن 
و تجارت و نمایندگان رسمی کمپانی FONEX )مرکز اعتباربخشی آلمان( و رسانه های 
ملی برگزار شد،  شرکت پاالیش نفت اصفهان  با دریافت نشان زرین مورد تقدیر قرار 
مطلوب   عملکرد  و  تحریم  شرایط  در  پایداری  و  رشد  به  توجه  با  شرکت  این   گرفت. 
موفق به دریافت نشان زرین استقامت ملی در صنعت پاالیش طی سال های 92 تا 94 
شد. همچنین برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین المللی معتبرترین و برترین شرکت 
برتر در صنعت  نشان عالی مدیریت  دریافت  برگزیده  و  آلمان  کشور  از سوی  پاالیشی 
پاالیش ایران مبتنی بر تاش های مدیر عامل خود - مهندس لطفعلی چاوشی - گردید. 
ح ملی معرفی معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایرانی  در راستای اجرای طر
به مصرف کنندگان و همچنین با توجه به رفع تحریم ها، با حضور نمایندگان بخش 
دولتی و خصوصی از جمله: دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و اتاق تعاون ایران با 
کار و رفاه اجتماعی و خانه اقتصاد ایران و با هدف حمایت از  همکاری وزارت تعاون 
تولیدات و خدمات ملی در مقابل ورود کاالهای خارجی و حضور شرکت های بین المللی 
در ایران، مراسم ویژه ای تحت عنوان مراسم اهدای نشان استقامت ملی در تولید و 
 خدمات با حضور مقامات و مسئوالن و رسانه های ملی برگزار شد و از برترین ها تقدیر به

 عمل آمد.

 مدیر عامل پاالیشگاه اصفهان خبر داد:

كاتالیست نفت  ساخت پیچیده ترین 

جهان  توسط متخصصان ایرانی
ادای احترام معاون رییس جمهور  به مقام شامخ شهدای پاالیشگاه نفت اصفهان 
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اولویتهایسهگانه
ادامه از صفحه یک: 

دشــمنانی  کــه  باشــد  نداشــته  بــاور  گــر  ا همچنیــن 
بــر آن هســتند تاجامعــه را نابــود ســازند و  ســلطه گر 
بــر آن ســلطه یابنــد، هرگــز اقتصــاد مقاومتــی بــرای 
گرفت.  رهایــی از فشــارهای دشــمنان شــکل نخواهــد 
بنابرایــن، می بایــد اول مســئوالن و بعــد مــردم  بــه 
کــه می تواننــد در مقابــل  دشــمنی  ایــن بــاور برســند 
ــتند و  ــی بایس ــای مل ــر توانایی ه ــه ب ــا تکی ــد ب ــه دارن ک
کــه  کننــد و اینجاســت  نقشــه هایش را نقــش بــر آب 
اقتصــاد مقاومتــی شــکل می گیــرد. بــه عبــارت  دیگــر، 
تحقــق  در  فرهنگــی  و  فکــری  عنصــر  دو  دســت کم 
کــه عبــارت  اقتصــاد مقاومتــی نقشــی اساســی دارد 
بــر  لــذا  از خودبــاوری و فشــارهای دشــمنان اســت؛ 
کــه مهندســی  مســئوالن جامعــه و اولیــای امــور اســت 
قــرار  کار  دســتور  در  را  مقاومتــی  اقتصــاد  فرهنــگ 
ایجــاد  جامعــه  در  را  فرهنــگ  می بایــد  زیــرا  دهنــد؛ 
کــه رفتارهــای اقتصــادی آنــان را  و نهادینــه ســازند 
بــه شــکل خاصــی تحــت تاثیــر مســتقیم خــود قــرار 
دهــد. جامعــه می بایــد در بینــش و نگــرش بــه ایــن 
کــه همــه نیازهــای  کــه توانایــی آن را دارد  بــاور برســد 
را پاســخگو باشــد و هرگونــه فشــار  اقتصــادی خــود 
کنــد و ایــن مســئله بــا بســتن  دشــمنان را نیــز دفــع 
کشــور بــه روی تولیــدات خارجــی اســت؛ مگــر  درهــای 
رســاندن  و  داخلــی  تولیــد  بــه  کمــک  و  در ضــرورت 
امــکان  و  جهانــی  کیفیــت  مــرز  بــه  داخــل  تولیــد 
کــه ایــن دو در راســتای اقتصــاد مقامتــی  صــادرات 

دارنــد. ارزشــمندی  کاربــرد 
تولیــدات  بــه  را  بایــد مصــرف داخلــی  آن  بــر  عــاوه 
ــه  ــئوالن ب ــز مس ــر نی ــن ام ــه در ای ک ــوق داد  ــودی س خ
اعتبــار النــاس علــی دیــن ملوکهــم نقشــی اســاس ایفــا 
ــط  ــایل مرتب ــی و مس ــاد مقاومت ــاد اقتص ــد. ابع می کنن
نمی تــوان  مقــال  ایــن  در  کــه  دارد  وســعتی  آن  بــا 

بیشــتر بــه آن پرداخــت. 

یادداشت سردبیر

دبیرستادحقوقبشرقوهقضاییه:
حکمضدایرانیدادگاهنیویورک
آبروینظامقضاییآمریکارابرد

حکــم  قضاییــه  قــوه  بشــر  حقــوق  ســتاد  دبیــر 
ضدایرانــی دادگاهــی در نیویــورک را بســیار بی اســاس 
کــه آبــروی نظــام قضایــی آمریــکا  و سیاســی دانســت 

اســت. بــرده  را 
کیمیــای وطــن، محمدجــواد الریجانــی  گــزارش  بــه 
کــه  گفــت: ایــن اقــدام جــزو ترفندهــای ویــژه ای اســت 

ــه فضــای ضدایرانــی دامــن بزننــد. می خواهنــد ب
اســامی  جمهــوری  اخیــرا  نیویــورک  در  دادگاهــی 
 ایــران را بــه پرداخــت بیــش از 10 میلیــارد دالر غرامــت 
بــه خانــواده قربانیــان حادثــه 11 ســپتامبر محکــوم 

ــرد. ک
الریجانــی افــزود: معتقدیــم آمریــکا و دولــی از اروپــا 
ــان  ــت ضدایرانی ش ــه، سیاس ــس و فرانس ــد انگلی مانن
هیــچ تغییــری نکــرده اســت و چــه بســا بــا توافقــات 
ــر  ــه علــت فشــارها ب ــه ب ک ــد  کردن هســته ای احســاس 
شــدند  ترغیــب  و  اســت  شــده  شــل  مــا، موضعمــان 
کــه فشــارها را افزایــش دهنــد؛ پیش بینــی مــن ایــن 

کــم خواهــد شــد. کــه فشــارها  نیســت 
کســی را بابــت حادثــه  گــر بنــا باشــد  کــرد: ا کیــد  وی تا
کننــد بایــد یــاران متحــد آمریــکا  کمــه  11 ســپتامبر محا
کــه القاعــده را ایجــاد و  کمــه شــوند  در منطقــه محا
ــد  ــت و آم ــا رف ــن الدن آنج ــد؛ ب کردن ــن  ــش را تامی پول

کنــون نیــز تشــکیات دارد. می کــرد و ا
کــرد:  دبیــر ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضاییــه تصریــح 
کــه از میــان اعضــای دستگیرشــده  بایــد بررســی شــود 
القاعــده آیــا حتــی یــک ایرانــی نیــز وجــود دارد؟ آنــان 
تامیــن  کجــا  از  القاعــده  بودجــه  هســتند؟  کجایــی 
ایــن  ایجــاد  در  نقشــی  چــه  ســیا  ســازمان  می شــد؟ 

گــروه تروریســتی داشــت؟
ســابق  شــوروی  کــه  زمانــی  گفــت:  الریجانــی 
کــرد، ســازمان ســیا القاعــده را  افغانســتان را اشــغال 
کــرد؛ القاعــده   بــه وجــود آورد و بعــد نیــز آن را اداره 
محصــوالت  تروریســتی  گروه هــای  دیگــر  و  داعــش 
کامــا طراحــی شــده آمریکایی - صهیونیســتی  راهبــرد 

هســتند.
کــرد: ســران آمریــکا دزدنــد و چــون بــا  وی تصریــح 
کنــون  انقــاب اســامی  راه دزدی آن هــا را بســتیم، ا
کــه  درصــدد تــاراج امــوال مــا برآمده انــد؛ همچنــان 
ده هــا میلیــارد دالر پــول مــا را بــه بهانــه فعالیت هــای 
را  ســودش  و  کردنــد  بلوکــه  هســته ای  صلح آمیــز 

بردنــد.
و  زده  مــا  خانــه  بــه  دزدی  کــرد:  کیــد  تا الریجانــی 
می خواهــد امــوال مــا را ببــرد؛ امــا آنــان بایــد بداننــد 
ملــت مــا نــه بــرای 10 میلیــارد و نــه بــرای هــزار میلیــارد 
کوتــاه می آیــد؛ مــا حقمــان را می گیریــم و محکــم  دالر 

آمریــکا می ایســتیم. جلــوی 
هشــدار  قضاییــه  قــوه  بشــر  حقــوق  ســتاد  دبیــر 
هســته ای  کــرات  مذا کــه  می شــود  تصــور  گــر  ا داد: 
ــکا و  ــل آمری کرنــش در مقاب ــرای نرمــش و  ــه ای ب روزن
کــرده اســت، اشــتباه بزرگــی  صهیونیســت ها ایجــاد 

. می کننــد

حقوق بشر

رییسقوهقضاییه
درجلسهمسئوالنعالیقضایی:

دستگاهقضارسیدگی
بهپروندهنورچشمیها
کرد رادنبالخواهد

کیــد بــر اینکــه عملکــرد  رییــس دســتگاه قضــا بــا تا
قــوه قضاییــه در ابعــاد مختلــف سیاســی، اجتماعــی 
کان و مفاســد  و در رونــد رســیدگی بــه پرونده هــای 
گفــت: دســتگاه  اقتصــادی قابــل قبــول بــوده اســت، 
کار  گرفتــن روابــط و فشــارها،  بــدون در نظــر  قضــا 
و  نورچشــمی ها  و  کان  پرونده هــای  بــه  رســیدگی 
کــرد. همچنیــن مفاســد اقتصــادی را دنبــال خواهــد 
کل روابــط عمومــی  قــوه قضاییــه  گــزارش اداره  بــه 
آملــی الریجانــی در جلســه دیــروز  آیــت اهلل صــادق 
شــهادت  تســلیت  بــا  قضایــی  عالــی  مســئوالن 
کــرم)ص(، حضــرت فاطمــه  گرامــی  پیامبــر ا دخــت 
انســانی  کمــاالت  را مظهــر همــه  ایشــان  زهــرا)س( 
کید  دانســته و بــر شــناخت ابعــاد شــخصیتی ایشــان تا
گفــت: براســاس روایات، ایشــان تفســیر »ســوره  کــرد و 
نــور و ســوره قــدر« بودنــد و برخــی روایــات لیلــة القــدر 
کرده انــد و بنابرایــن  را بــه حضــرت زهــرا)س( تفســیر 
گرامــی  اســام مهبــط حقایــق  روح بلنــد ایــن بانــوی 
ــا انزلنــاه فــی  ــه شــهادت ان ــوده اســت ب بلنــد قرآنــی ب

ــة القــدر. لیل
   در جریــان انتخابــات اخیــر هــم، شــاهد مســئله 

نفــوذ بودیم
از  دیگــری  بخــش  در  الریجانــی  آملــی  اهلل  آیــت   
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم 
بــا  خبــرگان  مجلــس  اعضــای  اخیــر  دیــدار  در  رهبــری 
مســئله  بــه  توجــه  و  مهــم  را  رهبــری  بیانــات  ایشــان، 
کــرد و افــزود: مقــام معظــم  نفــوذ را امــری حیاتــی عنــوان 
کــه  کردنــد؛ چــرا  رهبــری مســئله نفــوذ را بــه تفصیــل بیــان 
ایــن مســئله امــری مهــم اســت و در جریــان انتخابــات 
بنابرایــن  بودیــم؛  نفــود  آثــار  پــاره ای  شــاهد  هــم  اخیــر 
کــه ذهــن رهبــری را بــه خود  نفــوذ، موضوعــی مهــم اســت 
کــرده و ایشــان همــواره بــر خطــر نفــوذ و یافتــن  معطــوف 

کیــدات ویــژه ای داشــتند. راه هــای مقابلــه بــا آن تا
   دشــمن بــا نفــوذ در تصمیم گیــری سیاســتمداران 

بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداف خــود اســت
کیــد  تا اینکــه رهبــری  بیــان  بــا   رییــس دســتگاه قضــا 
نفــوذ  مســئله  حــدس  و  احتمــال  روی  از  کــه  نمودنــد 
و  اطاعــات  براســاس  بلکــه  نمی کننــد،  ح  مطــر را 
چــون  دشــمنان  گفــت:  اســت،  متقــن  گزارش هــای 
قبیــل  ایــن  از  فعالیت هایــی  و  کودتــا  بــا  می داننــد 
همیــن  بــه  بزننــد،  ضربــه  مــا  نظــام  بــه  نمی تواننــد 
در  نفــوذ  و  هســتند  کشــور  در  نفــوذ  دنبــال  بــه  دلیــل 
آنــان  از روش هــای  تصمیم گیــری سیاســتمداران یکــی 
ــه نتایــج مطلــوب  کــه می خواهنــد بــدون هزینــه ب اســت 
خــود برســند؛ در ایــن روش، دشــمن بــه دنبــال ایــن اســت 
تــا تصمیمــی  کــه سیاســتمدار مــا می گیــرد، همــان نتیجه و 

باشــد. او  نهایــی  خواســته 
   ورود بــه ســاحت اعتقــادات مــردم، شــیوه دیگــر 

ــمن ــوذ دش نف
 آیــت اهلل آملــی الریجانــی ورود و نفــوذ در ســاحت مردمــی 
کیــد  کشــور دانســت و بــا تا  را روش دیگــر نفــوذ دشــمن در 
کــرد:  عنــوان  نفــوذ  از  شــیوه  ایــن  بــه  توجــه  بــر ضــرورت 
مبنایــش  کــه  دادنــد  رای  اساســی  قانــون  بــه  مــا  مــردم 
آرمان هــای  بــه  دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  اســام  دیــن 
و  واجتماعــی  سیاســی  عرصه هــای  در  حضــور  انقــاب، 
کنــد  اداره  را  جامعــه  می توانــد  اســام  کــه  مســئله   ایــن 
اعتقــاد و اذعــان دارنــد و ایــن مســایل جزیــی از باورهــای 
مــردم ماســت و بــه همیــن دلیــل دشــمن بــه دنبــال هجــوم 
ــس  ــت. ریی ــردم اس ــرش م ــر در نگ ــا و تغیی ــه ایــن باوره علی
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــه در نظ ــان اینک ــا بی ــه  ب ــوه قضایی ق
کــه  را  بســتری  افــزود:  اســت،  آزاد  نظریــات  بیــان   ایــران 
کمتــر  جمهــوری اســامی  در ایــن خصــوص فراهــم آورده 
امــا  هســتیم؛  آن  شــاهد  دیگــر  دینــی  حکومت هــای  در 
بــه قانــون  دســتگاه های اجرایــی و حکومتــی بایــد ملــزم 
اساســی باشــند و حــق ندارنــد چنین تفکراتــی را ترویج کنند. 
آیــت اهلل آملــی الریجانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
اقتصــاد مقاومتــی، جهــش علمــی  و مصونیــت فرهنگــی را 
کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه  کشــور عنــوان  ســه اولویــت اصلــی 
ایــن مــوارد از ســخنان تیزبینانــه رهبــری بایــد در محاســبه 
کیــد کــرد: مصونیــت فرهنگــی  همــه مســئوالن لحــاظ شــود تا
امــری بســیار مهــم و ضــروری اســت؛ چــرا  کــه مــا امــروز شــاهد 
اجتماعــی  شــبکه های  و  ماهواره هــا  ســایت ها،  فعالیــت 
بــا مضامیــن مختلــف هســتیم؛ در همیــن رابطــه برخــی از 
وزاری محتــرم از دسترســی اینترنــت در روســتاهای مختلــف 
کــه  ــد؛ امــا نکتــه اصلــی در ایــن اســت  گفته ان کشــور ســخن 
کشــور حتــی در روســتاها خــوب  گرچــه پوشــش اینترنتــی 
اســت، امــا بهتر اســت مســئوالن پیــش از آن، نیازهــای اولیه 

ــد. کنن ــع  ــامیدنی را رف ــود آب آش کمب ــه  ــتاییان از جمل روس

قوه قضائیه

کشور: دبیرستادانتخابات
10اردیبهشتماه

مرحلهدومانتخابات
مجلسشورایاسالمی

دبیــر ســتاد انتخابــات کشــور گفــت: با موافقت شــورای 
دوره  دهمیــن  انتخابــات  دوم  مرحلــه  نگهبــان، 
مجلــس شــورای اســامی  در 10 اردیبهشــت ماه ســال 

می شــود. برگــزار   1395
بــا  گفت وگــو  در  دوشــنبه  روز  مطلــق  پورعلــی  علــی 
ــا افــزود: مرحلــه دوم انتخابــات  خبرنــگار سیاســی ایرن

برگــزار می شــود. انتخابیــه  در 56 حــوزه 
وی ادامــه داد: در ایــن مرحلــه از انتخابــات، 138 نفــر 
کرســی مجلــس شــورای اســامی  بــا یکدیگــر  بــرای 69 

رقابــت می کننــد.

دبیر ستاد

کنــش بــه ادعاهــای  کشــورمان در وا وزیــر امــور خارجــه 
کیــد  غــرب علیــه آزمایش هــای موشــکی اخیــر ایــران تا
ــی  ــوان دفاع ــق ت ــی از مصادی ــکی، یک ــه موش ــرد: برنام ک
کیمیــای  گــزارش  کــه مــا بــه آن نیــاز داریــم. بــه  اســت 
 وطــن، محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران 
غــرب  ادعاهــای  بــه  نیوزیلنــد  رادیــو  بــا  گفت وگــو  در 
ایــران  اخیــر  موشــکی  آزمایش هــای  علیــه  آمریــکا  و 
کــه تهــران بــا ایــن آزمایشــات  گفــت  کنــش نشــان داد و  وا
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل را نقــض نکــرده 
کــرد: بنابرایــن ایــران نبایــد بــه خاطــر  کیــد  اســت. وی تا
امــور خارجــه  ایــن فعالیت هایــش تحریــم شــود. وزیــر 
کشــورهای منطقــه  ایــران افــزود: مــا در مقایســه بــا دیگــر 
تنهــا بخــش ناچیــزی را صــرف تــوان دفاعــی می کنیــم و 
برنامــه موشــکی، یکــی از مصادیــق تــوان دفاعــی اســت 

کــه مــا بــه آن نیــاز داریــم.
بــه  کــه  گفته ایــم  همــواره  مــا  کــرد:  تصریــح  ظریــف   
می دهیــم  ادامــه  خــود  دفاعــی  ظرفیت هــای  توســعه 
تســلیحات  بــا  ارتباطــی  دفاعــی  تجهیــزات  ایــن  و 
کرده ایــم  هســته ای ندارنــد. مــا بهتریــن تضمیــن را ارایــه 
ــته ای را  ــاح هس ــه س ــتیابی ب ــد دس ــز قص ــران هرگ ــه ای ک
نــدارد و ایــن موشــک های آزمایش شــده بــا هــدف حمــل 

کاهک هــای هســته ای مــورد آزمایــش قــرار نگرفته انــد.
اهــداف  بــرای  تنهــا  موشــک ها  ایــن  داد:  ادامــه  وی   
کشــوری تجــاوز نکــرده و  ــه هیــچ  ــا ب دفاعــی هســتند. م
کشــورمان  کــرد. رییــس دســتگاه دیپلماســی  نخواهیــم 
گفت وگــو  کــرده بــود، در ادامــه ایــن  کــه بــه نیوزیلنــد ســفر 
کیــد بــر توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــاری  ضمــن تا
کشــور  گفــت: بــه نفــع هــر دو  میــان تهــران و ولینگتــون 
کــه بــه دوران شــرایط مناســب اقتصــادی پیــش از  اســت 
کــرد: مــا ســطح خوبــی از  تحریم هــا بازگردنــد. وی بیــان 
روابــط تجــاری داشــتیم. نیوزیلنــد از واردکننــدگان نفــت 
محصــوالت  و  بــوده  پتروشــیمی  ایــران  محصــوالت  و 
بــه  لبنــی  محصــوالت  و  گوشــت  جملــه  از  مختلفــی 
روابــط  می توانیــم  کنــون  ا مــا  می کــرد.  صــادر  ایــران 
شــامل  مختلــف،  بخش هــای  در  نیوزیلنــد  بــا  را  خــود 
افزایــش  بلندمــدت  همکاری هــای  و  ســرمایه گذاری 
ایــران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  ظریــف  دهیــم. 
پتروشــیمی  مــواد  تولیدکننــدگان  بزرگ تریــن  از   یکــی 
بــرای  فرصت هایــی  بنابرایــن  افــزود:   اســت، 

دارد. وجــود  بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
بخــش  در  نیــز  دیگــری  فرصت هــای  گفــت:  وی   
و  نانــو  فنــاوری  جملــه  از  پیشــرفته   فناوری هــای 

شــایان  پیشــرفت های  ایــران  کــه  زیســتی  محیــط 
توجهــی در آن داشــته اســت، وجــود دارد و می توانیــم 
ــم. کنی ــتفاده  ــا اس ــن زمینه ه ــر در ای ــات یکدیگ از تجربی
حقــوق  مســایل  خصــوص  در  ظریــف  محمدجــواد   
کــه مقامــات غربــی و رســانه های آن هــا علیــه  بشــری نیــز 
ــد در ایــن زمینــه  ــا بای گفــت: م ح می کننــد،  تهــران مطــر

باشــیم.  داشــته  گفت وگوهایــی 
منطقــه  در  جــوش  و  پرجنــب  دموکراســی  یــک  ایــران 
کــه شــاهد تغییــرات در دولت  اســت. ایــران مفتخــر اســت 
کــه مشــاهده  از طریــق دموکراتیــک اســت. همــان طــور 
کردیــد ایــران به تازگــی انتخابــات مجلــس نماینــدگان و 

کــرد. در ایــن  خبــرگان رهبــری را بــا حضــور مــردم برگــزار 
کشــور، تمامــی  منصب هــا از طریــق انتخابــات تعییــن 

می شــوند؛ نــه از راه هــای غیــر از آن. 
گزارشــگر ویــژه  ــا اشــاره بــه اظهــارات احمــد شــهید  وی ب
گفــت: ایــران،  ســازمان ملــل در امــور حقــوق بشــر ایــران 
کــه تحقیقــات حقــوق بشــر در  کشــور منطقــه اســت  تنهــا 
آن انجــام می شــود؛ ولــی ایــن تحقیقــات بــا انگیزه هــای 

سیاســی انجــام می شــوند و حقــوق بشــری نیســتند. 
کشــورمان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره  وزیــر امــور خارجــه 
گفــت  نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
ــری  ــوص تصمیم گی ــن خص ــد در ای ــکا بای ــردم آمری ــه م ک
کننــد و مــا دخالتــی در امــور داخلــی ایــن کشــور نمی کنیم.
دیــدگاه  دربــاره  دیگــری  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی   
ــر بازگشــت  ــکا مبنــی ب ــات آمری برخــی نامزدهــای انتخاب
گفــت: مــا بــر ایــن باوریــم فــردی  تحریم هــا علیــه ایــران 
واقعیت هایــی  بایــد  می یابــد،  راه  ســفید  کاخ  بــه  کــه 
نظــر  در  می دهــد،  خ  ر خاورمیانــه  منطقــه  در  کــه  را 
کــری  جــان  و  اوبامــا  ک  بــارا کــه  همان گونــه  بگیــرد؛ 
کنــش  نیــز ایــن قبیــل مســایل را مدنظــر داشــته اند. وا
انجــام  آن هــا  کــه  اســت  اعمالــی  اســاس  بــر  نیــز   مــا 

می دهند.

گزارش احمد شهید  کنش ظریف به ادعاها درباره آزمایش موشکی ایران و  وا

کاغــذ و  ســردار رزمجــو بــا بیــان اینکــه بیــش از 13هــزار صفحــه 
اطاعــات از آمریکایی هــا در جریــان دســتگیری آن هــا در خلیــج 
از تخلیــه  ایــن اطاعــات  گفــت:  بــه دســت آوردیــم،  فــارس 
لپ تــاپ، دســتگاه جی پــی اس و نقشــه های آنــان بــه دســت 
ــت. ــتفاده اس ــل اس ــف قاب ــای مختل ــت و در عرصه ه ــده اس آم

گام نیــوز، فرمانــده  کیمیــای وطــن، بــه نقــل از   گــزارش  بــه 
بــه  خبــری  نشســت  در  ســپاه  دریایــی  نیــروی  دوم  منطقــه 
امــروزه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  فــارس  خلیــج  امنیتــی  شــرایط 
تاثیرگــذاری نیــروی دریایــی ســپاه در ابعــاد مختلــف خلیــج 
گرفتــه اســت و ایــن نیــروی  فــارس مــورد توجــه جهانیــان قــرار 
ــل  دریایــی مــدل جدیــدی از اقتــدار را در خلیــج فــارس در مقاب

گذاشــته اســت. بیگانــگان بــه نمایــش 
 ســردار علــی رزمجــو افــزود: نیــروی دریایــی ســپاه توانســته 
کــه هــم دارای قــدرت سیاســی و  قــدرت امپراتــوری مســلح را 
هــم قــدرت نظامــی  و اقتصــادی در ســطح بیــن المللــی اســت در 
کــه بزرگ تریــن قــدرت ظاهــری آمریــکا  هــم شــکند؛ بــه طــوری 
کــه نشــأت گرفته از دیــن و ایمــان اســت بــه طــور  از قــدرت ســپاه 

روزانــه می هراســد.
فــارس  خلیــج  پهنــه  در  ســپاه  امــواج  کــرد:  اضافــه  وی   
قــدرت ایــن  اســت؛  آورده  در  لــرزه  بــه  را  ســلطه   نظام هــای 

کــرده اســت و نمونــه  قدرت هــای جهانــی اســتکبار را تحقیــر 

کــه دو فرونــد  آن را در 22 دی مــاه دیدیــم 
سرنشــین   10 بــا  نظامــی  آمریــکا  قایــق 
و  نظامــی  متعــدد  تجهیــزات  داشــتن  بــا 
و  زانــو  بــه  مــدرن  ناوبــری  ســامانه های 

می شــوند. کشــیده  ذلــت 
دریایــی  نیــروی  دوم  منطقــه  فرمانــده   
و  خــدا  کار  را  موفقیــت  ایــن  ســپاه 
از  تقدیــر  بــا  و  دانســت  شــهیدان 
مرحلــه  دو  کــه  انقــاب  معظــم  رهبــر 

اظهــار  دادنــد  قــرار  تفقــد  مــورد  را  ســپاه  دریایــی  نیــروی 
اســتان  و  کشــور  در  افــراد  از  دیگــر  بســیاری   داشــت: 
شــورای  مجلــس  همچــون  ارزشــمند،  اقــدام  ایــن  از  پــس 
اســتان  نماینــده  اســتان،  در  فقیــه  ولــی  نماینــده  اســامی، 
بوشــهر در مجلــس خبــرگان رهبــری، ائمــه جمعــه، اســتاندار 
کردنــد.  خانــواده شــهدا و... از نیــروی دریایــی ســپاه تقدیــر 
کاغــذ و  ســردار رزمجــو بــا بیــان اینکــه بیــش از 13هــزار صفحــه 
اطاعــات از آمریکایی هــا در جریــان ایــن دســتگیری آن هــا در 
خلیــج فــارس بــه دســت آوردیــم، اظهــار داشــت: ایــن اطاعــات 
ــان  ــه های آن ــی اس و نقش ــی پ ــتگاه ج ــاپ، دس ــه لپ ت از تخلی

عرصه هــای  در  و  اســت  آمــده  دســت  بــه 
مختلــف قابــل اســتفاده اســت؛ همچنیــن 
بــا رصــد صورت گرفتــه بیــش از 550 صفحــه 
بازتــاب  اتفــاق  ایــن  مجــازی،  فضــای  در 
کــه قــرار اســت آن را  جهانــی داشــته اســت 

کنیــم. کتــاب تبدیــل  بــه 
تجهیــزات  تمامــی   کــرد:  کیــد  تا وی   
آمریکایی هــا بــه آن هــا اســترداد شــده اســت 
اطاعــات  جــز  بــه  دیگــری  چیــز  هیــچ  و 
بــر  کــه  حالــی  در  نکردیــم؛  اخــذ  را  دســتگاه ها  تخلیه شــده 
کار را انجــام  اســاس قوانیــن بیــن المللــی می توانســتیم ایــن 
ندهیــم. رزمجــو شــایعه های موجــود بــر حفــظ دو عــدد ســیم 
کــرد و بیــان داشــت: همــه  کارت نظامیــان آمریکایــی را تکذیــب 
وســایل آمریکایی هــا پــس داده شــده اســت و هرگونــه اظهــار 

کــذب محــض اســت. نظــری غیــر از ایــن، 
گونه درگیری با ما نداشته اند کنون هیچ  آمریکایی ها تا 

ــر اینکــه  ــوز« مبنــی ب ــگار »گام نی ــه ســوال خبرن  وی در پاســخ ب
آیــا بعــد از ایــن اتفــاق، مزاحمتــی در خلیــج فــارس از ســوی 
کنــون  گفــت: آمریکایی هــا تا آمریکایی هــا وجــود داشــته اســت، 

کــه می داننــد ســپاه  گونــه درگیــری بــا مــا نداشــته اند؛ چــرا  هیــچ 
ــر اســاس رکــن ایمــان و تقــوا عمــل می کنــد. ب

فرمانــده منطقــه دوم نیــروی دریایــی ســپاه با بیان اینکه ســپاه 
در حــال حاضــر دارای انــواع ســامانه های دفاعــی و تهاجمــی 
ــای  ــده در زمینه ه ــام ش ــای انج کاره ــا  ــت: ب ــان داش ــت، بی اس
ایســتگاه های  و  دفاعــی  ســامانه های  همچــون  مختلــف، 
شــنودی، آمادگــی عملیاتــی بســیار مناســبی بــه لحــاظ امنیتــی 
در خلیــج فــارس وجــود دارد و آمریکایی هــا متوجــه شــده انــد که 

ــا پاســخ روبــه رو خواهــد شــد. کوچک تریــن اقــدام آنــان ب
کاروان های راهیان نور دریایی به خارک آغاز اعزام 

نــور  راهیــان  کاروان هــای  اعــزام  بــه موضــوع  اشــاره  بــا   وی 
دریایــی بیان داشــت: امســال ششــمین ســالی اســت کــه میزبان 
کاروان راهیــان نــور دریایــی هســتیم و امــروز اولیــن روز از اعــزام 

کاروان هــا بــه جزیــره خــارک اســت. ایــن 
گذشــته از 15 اســتان زائــر بــرای  رزمجــو بــا بیــان اینکــه ســال 
گفــت:  کاروان راهیــان نــور بــه اســتان بوشــهر حضــور داشــتند، 
کامــل  امســال نیــز بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه، آمادگــی 
بــرای میزبانــی زائــران را داریــم. وی از برپایــی نمایشــگاهی 
گفــت: ایــن نمایشــگاه متشــکل  در جزیــره خــارک خبــر داد و 
کــه تداعی بخــش حماســه های  از غرفه هــای مختلــف اســت 

ــت. ــده اس ــا ش ــران برپ ــد زائ ــت بازدی ــدس جه ــاع مق دف
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گفــت: ارتقــای امنیــت عمومــی  جامعــه از  کرمــان   دادســتان عمومــی  و انقــاب 
اولویت هــای قضایــی اســتان در ســال آینــده اســت.

کیمیــای وطــن، دادخــدا ســاالری روز دوشــنبه در نشســت خبــری  گــزارش  بــه 
کــه  اولویت هاســت  از مهم تریــن  امنیــت عمومــی  جامعــه،  ارتقــای  افــزود: 
حاشیه نشــینی کاهــش  جامعــه،  کــف  امنیــت  تامیــن  جملــه  از   مــواردی 
تامیــن حقــوق بیت المــال، مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته و جرایــم تخریــب 

محیــط زیســت را شــامل می شــود.
کــه موجــب بــروز مفاســد اقتصــادی می شــود، بایــد  کــرد: منافــذی  کیــد  وی تا
گلوگاه هــای مفاســد  کارگــروه مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی،  بســته شــود و در 

گرفتــه شــده تــا مســدود شــوند. اقتصــادی نشــانه 
گفــت: بیشــترین هــّم و غــم دســتگاه قضایــی در ســال جــاری بــر مبنــای  وی 
کــه اثرگــذاری  پیشــگیری بــوده اســت و مبــارزه بایــد در جایــی انجــام شــود 

الزم را داشــته باشــد.
کرمــان انتقــاد ســالم را راه رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود در اهــداف  دادســتان 
تعیین شــده دانســت و افــزود: دغدعــه همــه خبرنــگاران رســیدن بــه جامعــه 

ســالم اســت.

ــئوالن  ــه مس ــه را ب ــای جامع ــد دغدغه ه ــانه بای ــاب رس ــرد: اصح ک ــد  کی وی تا
مربــوط از جملــه دســتگاه قضایــی اعــام کننــد تــا گامی در مســیر خدمت رســانی 

هرچــه بهتــر بــه مــردم برداشــته شــود.
گفــت:  کار رســانه ای برشــمرد و  ســاالری مطالبه گــری را یکــی از اولویت هــای 
کارگــروه  بســیاری از اقدامــات دســتگاه قضایــی از جملــه در زمینــه تشــکیل 
ح مقطعــی نبــوده  کــه ایــن طــر امنیــت غذایــی از ســوال یــک خبرنــگار آغــاز شــد 

و بــه صــورت مرتــب ادامــه یافتــه اســت.
ح امنیــت غذایــی از 69 مرکــز عرضــه  کــرد: در راســتای اجــرای طــر وی اضافــه 
ــز  ــورد نی ــه 14 م ــته ایم و ب ــی داش ــورد تعطیل ــد و 11 م ــی ش ــی بازرس ــواد غذای م

بــرای رفــع نقایــص موجــود، فرصــت داده شــده اســت.
مــواد  از  کیلوگــرم   380 غذایــی،  امنیــت  تیــم  بازدیدهــای  در  گفــت:  وی 
قبــل  مــدت مشــابه ســال  بــه  نســبت  کــه  غیرقابــل مصــرف معــدوم شــده 
پیشــگیرانه  اقدامــات  و  بازدیدهــا  اثرگــذاری  نشــانگر  و  داشــته   کاهــش 

است.
کشــفیات مــواد مخــدر در ســال جــاری  کرمــان همچنیــن میــزان   دادســتان 
کشف شــده در حــوزه  کــرد و افــزود: عمــده مــواد مخــدر  را حــدود 90 تــن اعــام 

کرمــان بــوده اســت. شــهر 
دغدغه هــای  از  یکــی  کار،  حــوادث  از  ناشــی  فوتی هــای  کــرد:  بیــان  وی 
کار  کاهــش فوتی هــای ناشــی از حــوادث  کارگــروه  کــه بــا تشــکیل   اســتان بــود 

کاهش چشمگیری داشته است. این حوادث 
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رادیوفــردا  بی بی ســی،  فارســی زبان  ســایت های 
ســردار  ســخنان  از  بخش هایــی  آمریــکا  صــدای  و 

دادنــد. پوشــش  را  ســلیمانی 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل ازجــام نیـــوز  گــزارش  بــه 
شــهدای  یــادواره  در  ســلیمانی  ســردار  ســخنان 
ســایت های  در  کرمــان،  شــهر  الرســول  مســجد 
فارســی زبــان وابســته بــه دولت هــای غربــی بازتــاب 

یافــت.
ــام  ــلیمانی اته ــردار س ــر »س ــا تیت ــی ب ــی فارس بی بی س
کــرد« نوشــت:  ماجراجویــی ایــران در منطقــه را رد 
ســپاه  قــدس  نیــروی  فرمانــده  ســلیمانی،  »قاســم 
کــه در ســال های اخیــر عکس هــای  پاســداران ایــران 
کنــار نیروهــای وفــادار بــه بشــار اســد در ســوریه  او در 
منتشرشــده اتهــام ماجراجویــی ایــران در منطقــه را 

ــت.« ــرده اس ک رد 
کــه  ســلیمانی  انگلیســی،  رســانه  ایــن  نوشــته  بــه 
مشــاوره  دادن  در  پررنگــی  نقــش  می شــود  گفتــه 

ــه  ــرد ب ــوریه در نب ــراق و س ــای ع ــه دولت ه ــی  ب نظام
گــروه دولــت اســامی  ]تروریســت های  خصــوص بــا 
ایــران  اینکــه  »آیــا  گفــت:   اســت،  داشــته  داعــش[ 
کنــد، بــه  اســامی  از جــان و مــال مســلمانان دفــاع 

اســت؟« ماجراجویــی  معنــای 
کــرد:  »گروه هــای تکفیــری  آقــای ســلیمانی اضافــه 
دو هــزار زن جــوان را بیــن خــود خریــد و فــروش و 
کــن مســلمانان را تخریــب می کننــد...  مســاجد و اما
ــر ایــن جنایــات عیــب اســت؟« ــا ایســتادگی در براب آی

ــی  ــت داخل ــاره سیاس ــر درب کمت ــه  ک ــلیمانی  ــردار س س
بــه  کــه  خــود  نطــق  در  می کنــد  اظهارنظــر  ایــران 
در  یکشــنبه  عصــر  ایــران  رســانه های  گــزارش 
شــد  ایــراد  الرســول«  مســجد  شــهدای  »یــادواره 
توصیــف  نظامــی  دموکراتیــک  را  ایــران  همچنیــن 

کــرد.
بی بی ســی، ســخنان صریــح فرمانــده ســپاه قــدس 
عربســتان«  از  تنــد  »انتقــاد  را  آل ســعود  دربــاره 

بــه  همچنیــن  ســلیمانی  آقــای  نوشــت:  و  نامیــد 
انتقــاد منطقــه  در  عربســتان  نقــش  از   تنــدی 

کرد.  
ــامی  ــران اس ــگاه ای ــخ هیچ ــول تاری ــت: »در ط گف او 
 نســبت بــه ســعودی ها بــه رغــم نامشــروع بودنشــان 
و  ســلطه  در  نقشــی  هیچگونــه  مــردم  اینکــه  و 
حکومــت ندارنــد و در واقــع ایــن حکومــت در ســطله 
یــک خانــواده اســت، ماجراجویــی نکــرده و اتفاقــا 
ــه  ک ــد  ــعودی ها بودن ــن س ــان، ای ــن جری ــس ای برعک
علیــه مــا و اســام همــواره بــه دنبــال ماجراجویــی 

بوده انــد.«
یمــن  در  عربســتان  هوایــی  عملیــات  دربــاره  او 
ســال  یــک  در  کــه  می کنیــم  »مشــاهده  گفــت:  
بــدون  اســامی   ظاهــر  بــه  کشــور  یــک  گذشــته، 
و  انســانی  اســامی،  موازیــن  هیچگونــه  رعایــت 
خــون  و  ک  خــا بــه  را  کشــور  ایــن  مــردم   حقوقــی 

می کشد.«

بازتابسخنانسردارسلیمانیدررسانههایفارسیزبانغربی

ح شده بود، به تایید شورای نگهبان رسید.  که پیش تر در الیحه بیمه شخص ثالث مطر برابری دیه زن و مرد 
ح  ــث مطــر ــر در الیحــه بیمــه شــخص ثال ــه زن و مــرد، پیش ت ــری دی کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی  گفــت: براب  ســخنگوی 
کــرده اســت.  کــرد؛ بــه عبارتــی، شــورای نگهبــان برابــری دیــه زن و مــرد را تاییــد  شــده بــود و خوشــبختانه شــورای نگهبــان ایــن الیحــه را تاییــد 
ــه  ــار حادث ــه دچ ک ــی  ــتند و زمان ــواده هس ــت خان ــوان سرپرس ــی از بان ــه برخ ک ــود  ــن ب ــرد ای ــه زن و م ــری دی ــاره براب ــا درب ــه م ــزود: توجی وی اف

می شــوند و از بیــن می رونــد،  بازمانــدگان آن هــا بــه مشــکل برمی خورنــد. 
ع بــه دولــت ابــاغ می شــود و 15 روز پــس  کــرد :  پــس از اجــرای قانــون بیمــه شــخص ثالــث و بــا نظــر شــورای نگهبــان، ایــن موضــو کیــد  ع تا زار

از ابــاغ قابــل اجراســت. منبــع: خبرگــزاری صــدا و ســیما

دیهزنومردبرابرشد

حتما بخوانید!
دیه زن و مرد برابر شد سه شنبـــــه  25 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 117 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



مدیر بازرسی اصناف اصفهان:

نظارت بر اصناف اصفهان 
در نوروز تشدید می شود

تشــدید  از  اصفهــان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر 
در  شــهر  ایــن  صنفــی  واحدهــای  بازرســی  و  نظــارت 
نــوروز خبــر داد. مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
کــرد: ایــن مدیریــت در تعطیــات نــوروز  اصفهــان اعــام 
هماننــد ســال گذشــته بــا تمــام تــوان بــر واحدهــای صنفــی 
جــواد  می کنــد.  نظــارت  شــهر  ســطح  فروشــگاه های  و 
محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه ســفر گردشــگران نــوروزی 
بــه اصفهــان و عاقه منــدی آن هــا بــه دیــدن آثــار تاریخــی 
ایــن شــهر افــزود: بازرســان مدیریــت بازرســی و نظــارت 
اصنــاف اســتان اصفهــان در نقــاط پرتــردد و تاریخــی شــهر 
 اصفهــان از جملــه میــدان امــام)ره(، خیابان هــای ســپاه 
اســتانداری و حافــظ بــه صــورت ویــژه از واحدهــای صنفــی 
و فروشــگاه های ایــن مناطــق بازرســی می کننــد. وی بــا 
ــه مــواد 27 و 28 قانــون نظــام صنفــی ادامــه داد:  اشــاره ب
کــه در ایــن روزهــا تغییــر  در ایــن بازرســی ها بــا واحدهایــی 
شــغل داده انــد و دارای تداخــل صنفــی هســتند، برخــورد 
می شــود. محمــدی فشــارکی از همشــهریان و مســافران 
خواســت در صــورت مشــاهده تخلفــات صنفــی، شــکایات 
خــود را بــا شــماره تلفن هــای 32352012 و 32352013 
ســتاد خبــری مدیریــت بازرســی و نظــارت اصنــاف درمیــان 

بگذارنــد.

کارگران در سال 95 هم 
زیر خط فقر زندگی خواهند کرد

ــا تاکیــد  کارگــران اســتان اصفهــان ب دبیــر جامعــه اســامی  
کارشناســان دســتمزد کمتــر از  بــر اینکــه بــه اعتقــاد برخــی 
گفــت:  3 میلیــون و 600 هــزار تومــان زیــر خــط فقــر اســت، 
بــرای ســال 95  کارگــران  افزایــش 14 درصــدی حقــوق 
جوابگــوی معیشــت آن هــا نیســت. حســین رحمانــی بــا 
کار بــه  اشــاره بــه اینکــه در آخریــن جلســه شــورای عالــی 
کارفرمــا و دولــت بــا ریاســت  کارگــر،  نمایندگــی ســه ضلــع 
وزیــر کار، در نهایــت 14 درصد افزایش دســتمزد برای ســال 
کــرد: مطابــق  کارگــری تصویــب شــد، تاکیــد  آینــده جامعــه 
ــا  ــق ب ــد مطاب ــران بای کارگ ــزان دســتمزد  ــی، می مــوارد قانون
ــا توجــه بــه تــورم و  ســبد معیشــت خانــوار تعییــن شــود و ب
مشــکات معیشــتی، رقــم 812 هــزار تومــان بــرای جامعــه 
کارگــری قابــل دفــاع نیســت. وی بــا تاکیــد بــر فاصلــه مــزد 
گذشــته تــا مــرز 40 درصــد  کــه طــی ســال های  بــا تــورم 
کنون زیادتر شــده اســت، بیان کرد: در ســال  رســیده بود و ا
جــاری، نــرخ تــورم از لحــاظ آمــاری و ظاهــری بــه 12 درصــد 
رســید و افزایــش دســتمزد 14 درصــد شــد؛ امــا بــا توجــه بــه 
گفتــه دبیــر  وضعیــت جامعــه، ایــن رقــم ناچیزیســت. بــه 
جامعــه اســامی  کارگــران اســتان اصفهــان، هزینــه پوشــاک 
خواروبــار، درمــان، مســکن، ایــاب و ذهــاب و ... جامعــه 
کارگری روزبه روز در حال افزایش اســت و ســوال این اســت 
کــه آیــا ایــن قشــر بــا روزی 27 هــزار و 722 تومــان می توانــد 
زندگــی خــود را بگذرانــد. وی با تاکید بر اینکه هــر روز ارزش 
کاهــش می یابــد، افــزود: رقمــی  کــه بــرای  پــول در کشــور 
منابــع انســانی پرداخــت می شــود، بســیار ناچیــز اســت. بــه 
گــر دولت بــه رونق اقتصادی توجــه دارد  اعتقــاد رحمانــی، ا
ــد از اهــم واجبــات دولتمــردان  ــران، بای کارگ رضایتمنــدی 
گــر کارگــر نباشــد، تولیــد و اقتصــاد نیــز وجود  باشــد؛ چــرا کــه ا
کــرد: بــا توجــه بــه تــورم و  نخواهــد داشــت. وی تصریــح 
ــی  ــران توجه کارگ ــکات  ــه مش ــه، ب ــود در جامع ــود موج رک
کــه 45 میلیــون نفــر از ایــن قشــر، عضــو  ــی  نشــده؛ در حال
خانــواده ســازمان تامیــن اجتماعــی هســتند. دبیــر جامعــه 
ــه  ــر اینکــه ب ــا تاکیــد ب ــران اســتان اصفهــان ب اســامی  کارگ
ــر از 3 میلیــون و  کارشناســان دســتمزد کمت اعتقــاد برخــی 
600 هــزار تومــان زیــر خــط فقــر اســت، گفــت: بــه طــور قطــع 
کفــاف  افزایــش 14 درصــدی یــا دســتمزد 812 هــزار تومــان 

ــر را نمی دهــد. کارگ ــه یــک  زندگــی آبرومندان

ورشکستگی 
سه کارخانه بزرگ نخ ریسی کشور

شهرســتان  حوله بافــان  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
نــخ  بــزرگ  کارخانــه  ســه  ورشکســتگی  از  خمینی شــهر 
ــت  ــت: وضعی ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــور در س ــی کش ریس
بــازار حولــه بافــی نســبت بــه ســال قبــل، 50 درصــد کاهــش 
کــرد: حــدود  فــروش داشــت. مصطفــی رضایــی اظهــار 
حولــه  کارگاه هــای  انتقــال  بحــث  کــه  اســت  ســال   15
بافــی از محلــه آدریــان مطــرح شــده؛ امــا عملــی نشــد؛ 
ــرق و  ــز در شــهرک ب کلنــگ آن نی ــد در ســال 1392  هــر چن
الکترونیــک بــه زمیــن خــورد. وی از قــول یکــی از مســئوالن 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان در انتقــال 
حوله بافــان در ســال 1395 بــه شــهرک یــاد شــده، خبــر 
ــه حــدود ــه ب ک ــرار اســت  ــه نخســت ق ــزود: در محل  داد و اف

تــا  بــا وســعت بیــن 500   90 بافنــده حولــه زمین هایــی 
گــذار شــود؛ البتــه طراحــی نهایــی  یــک هــزار متــر مربــع وا
شــهرک هنــوز انجــام نشــده اســت. رییــس اتحادیــه صنــف 
حوله بافــان شهرســتان دربــاره وضعیــت بــازار فــروش ایــن 
ایــن  گفــت: رکــود بی ســابقه ای در  کاال در ســال جــاری 
کــه می تــوان مدعــی شــد  زمینــه شــاهد بودیــم؛ بــه طــوری 
بــازار حولــه امســال بــه خصــوص در فصــل زمســتان جــان 
نداشــت و نســبت بــه ســال گذشــته، 50 درصــد ایــن جنس 
ــر فروختــه شــد. رضایــی کمبــود نقدینگــی و افزایــش  کمت
کــرد:  چــک برگشــتی را از دیگــر معضــات دانســت و اظهــار 
ــال  ــی در س ــت؛ ول ــی اس ــه حوله باف ــاده اولی ــه ای م ــخ پنب ن
جــاری تعــداد ســه کارخانــه بــزرگ نخ ریســی کشــور که یکی 
از آن ها در اســتان اصفهان بود، به ورشکســتگی رســیدند.

اخبار کوتاه

روزهــای ســخت بــازار خــودرو در ســال 94 رو بــه پایــان اســت. 
رکــود همچنــان در بــازار حکمــران اســت و لجبــازی خریــداران 
گــزارش خبرگــزاری  ــه  ــه ســال 95 برســد. ب ــا قــرار اســت ب گوی
کــه رکــود بــازار خــودرو  ربیــع، همــه چیــز مهیــای آن اســت 
پابرجــا باقــی بمانــد. چنــد روز بیشــتر بــه پایــان روزهــای ســرد 
زمســتانی باقــی نمانــده اســت. بازارهــا هــر یــک بــه تناســب، 
از رونــق خاصــی برخــوردار هســتند. خریــد و فروش هــا در 
بــازار بــه اوج رســیده اســت و بســیاری از صنــوف، روزهــای 
نســبتا پررونــق یــا حداقــل مناســب تری نســبت بــه قبــل را 
از  تــا پیــش  کــه فعاالنشــان  می گذراننــد. حتــی بازارهایــی 
کاالهایشــان از ســوی مــردم نــاالن بودنــد،  ایــن، از نخریــدن 
چنــد هفتــه ای هســت کــه راضی تــر از قبــل بــه نظــر می رســند. 
امــا همــه بازارهــا ایــن طــور نیســتند. بــازار خــودرو، همچنــان 

ــه چشــم نمی خــورد. ــور اســت و رونقــی در آن ب ک ســوت و 
 امید بازاریان به تابستان

ماه هــای رکــود بــازار خــودرو البتــه از ســال هــم گذشــته اســت؛ 
کــه بــازار خــودرو بــا رونــق چندانــی  یــک ســال و نیمــی  هســت 
گویــا قصــد هــم نــدارد بــه ایــن زودی هــا بــه  مواجــه نیســت و 
کمتــر امیــدی بــه  آن خاتمــه دهــد. فعــاالن بــازار خــودرو هــم 
رونــق بــازار حداقــل در ماه هــای ابتــدای ســال 95 دارنــد. 

خــودرو  بــازار  شــاید  کــه  زمانــی  زودتریــن  می گوینــد  آن هــا 
کــه شــاید  ج شــود، تابســتان ســال آینــده اســت  از رکــود خــار
بــه  را  رونــق  بــازار  تابســتانی،  ســفرهای  آغــاز  بــا  همزمــان 
کــه می تــوان  خــود ببینــد؛ بنابرایــن نزدیک تریــن امیــدی 
بــه رونــق بــازار خــودرو داشــت، حداقــل 4 تــا 5 مــاه دیگــر 
اســت. یکــی از فعــاالن بــازار خــودرو در رابطــه بــا رکــود عمیقــی 
گرفتــه، می گویــد: امســال اوضــاع  کــه بــازار خــودرو را در بــر 
نســبت  شــاید  یعنــی  اســت؛  قبــل  ســال های  از  متفــاوت 
بــه ســال قبــل، حتــی تقاضــا بــرای خریــد و فــروش خــودرو 
کــه در  کاهــش یافتــه اســت. او می افزایــد: برخــی منتظرنــد 
ســال آینــده، مدل هــای جدیــدی از خــودرو وارد بــازار شــود 
ح فــروش اعتبــاری خــودرو  و برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد طــر
کــه از ســوی دولــت اجرایــی شــد، ســهم عمــده تقاضــای بــازار 

را ربــوده اســت.
 کاهش عرضه خودرو

کاهــش عرضــه خــودرو  گفتــه ایــن نمایشــگاه دار خــودرو،  بــه 
کــه  در بــازار دو عامــل دارد: یکــی بحــث افــت تولیــد خــودرو 
ناشــی از رکود موجود اســت و عامل دوم اینکه خودروســازان 
بــا توجــه بــه پایــان ســال، اتمــام تعهداتشــان در اولویــت قــرار 
کاهــش دادنــد. در  دارد؛ بنابرایــن عرضــه خــودرو بــه بــازار را 

کــه تولیدکننــدگان  کارشناســان هــم معتقدنــد  ایــن میــان، 
کردنــد؛ حــال آنکــه  بخــش اعظــم مشــتریان خــودرو را جــذب 
ایــن موضــوع بــه ایجــاد یــک خــأ در بــازار منجــر شــده اســت. 
کاهــش عرضــه بعضــی خودروهــا در بــازار موجــب  همچنیــن 
افزایــش قیمــت آن هــا شــده اســت؛ حــال آنکــه قیمــت بعضی 
گذشــته بــا  خودروهــای موجــود در بــازار نیــز نســبت بــه هفتــه 

ثبــات همــراه بــوده اســت.
 کاهش قدرت خرید مشتریان

بــر ایــن اســاس، هــر چنــد فعــاالن بــازار بــه رونــق نســبی تقاضــا 
کــه بــه نظــر می رســد  در بــازار اشــاره می کننــد، امــا آنگونــه 
میــزان مراجعــه مشــتریان بــرای خریــد در بــازار شــب عیــد 
گذشــته قابــل قیــاس نیســت.  ســال جــاری بــا ســال های 

ــه  ــبت ب ــته نس گذش ــال های  ــا در س ــا، تقاض ــاد آن ه ــه اعتق ب
امســال از رشــد بیشــتری برخــوردار بــود؛ امــا در ســال جــاری 
کاهــش قــدرت خریــد مشــتریان، فــروش نقــدی  به دلیــل 
گشــت و  خــودرو بــا مشــکات بســیاری مواجــه شــده اســت. 
کــه بــازار بــا رونقــی  گــذاری در بــازار هــم، ایــن را تاییــد می کنــد 
ــه  ک ــد و فــروش اندکــی هــم  مواجــه نیســت؛ امــا همیــن خری
رقــم می خــورد، بعضــی افزایــش قیمت هــای جزیــی را در 
گــذاری اســت  کــه البتــه بیشــتر قیمــت  ــازار رقــم زده اســت  ب
کــه از ســوی فروشــنده عنــوان می شــود و معلــوم هــم نیســت 
خریــداری داشــته باشــد. بــه هرحــال رکــود در بــازار حکمــران 
کــه دســت از ســر  اســت و بــه ایــن زودی هــا هــم قــرار نیســت 

ــردارد. ــازار ب ب

مردم رغبتی به خرید خودرو ندارند

کشور سایه رکود بر سر بازار خودروی 

گفتــه مدیــر عامــل ایســاکو بــا لغــو تحریم هــا قطعــات  بــه 
یدکــی از تامین کننــدگان اصلــی ماننــد پــژو و رنــو تامیــن شــده 
در  حســینی  رضــا  شــد.  خواهــد  حــذف  چینــی  قطعــات  و 
کــرد: در  مراســم آغــاز خدمــات نــوروزی ایران خــودرو اظهــار 

کمیســیون معامــات بــرای تامیــن قطعــات 
یدکــی بــرای ســال 1395، هیــچ قطعــه چینــی 
قطعــات  بنابرایــن  اســت.  نشــده  خریــداری 
ــم اســتفاده می شــد  ــه در زمــان تحری ک چینــی 
از شــبکه حــذف خواهــد شــد. وی بــا بیــان 
خدمــات  نمایندگی هــای  عملکــرد  اینکــه 
رصــد  شــاخص ها  براســاس  فــروش  از  پــس 

می شــود، خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه بــا هرگونــه تخلفــی 
کــه در ســال 94 تعــداد 37  برخــورد می شــود؛ به گونــه ای 
نمایندگــی لغــو امتیــاز شــده، مجــوز 29 نمایندگی تعلیق شــده 
کتبــی  و 27 نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش نیــز اخطــار 
دریافــت کردنــد. مدیــر عامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش 

ایران خــودرو ادامــه داد: طــرح خدمــات نــوروزی ایران خــودرو 
از امــروز آغــاز می شــود و تــا 14 فروردیــن 1395 ادامــه خواهــد 
داشــت. در ایــن طــرح، 2140 خــودروی امــدادی مشــارکت 
داشــته و حــدود 67 درصــد نمایندگی هــای خدمــات پــس 
بــا  وی  بــود.  خواهنــد  فعــال  نیــز  فــروش  از 
عملکــرد  و  بازرســی  تیم هــای  اینکــه  بیــان 
کــرد   شــبکه امــداد نــوروزی نظــارت خواهنــد 
کــرد: در ایــن طــرح، تعــداد 464 قلــم  تصریــح 
قطعــه پرمصــرف در ســطح نمایندگی هــا در 
کشــور توزیــع شــده تــا خودرویــی بــه  سراســر 
دلیــل کمبــود قطعه متوقــف نشــود. وی ادامه 
داد: شــهروندان پیــش از آغــاز ســفرهای نــوروزی نســبت بــه 
بررســی و اطمینــان از صحــت عملکــرد خــودروی خــود اقــدام 
کننــد تــا احتمــال خرابــی خــودرو در ســفرهای نــوروزی کاهش 
یابــد. حســینی اظهــار کــرد: هزینــه خدمــات نــوروزی براســاس 
تعرفه هــای جــاری و بــا ارایــه فاکتور به مشــتریان خواهــد بود.

قطعات چینی از خدمات پس از فروش حذف می شود

کشــور توجــه مقامــات و مســئوالن  شــرایط بحرانــی آب 
کــه در  کــرده اســت تــا جایــی  عالــی را بــه خــود جلــب 
ــران  ــن بح ــه ای ــی ب ــه اساس ــعه، توج ــم توس ــه شش برنام
آخریــن صحبت هــای  در  نیــز  رییــس جمهــور  و  شــده 

توجــه  محــور  را  آب  بحــران  حــل  خــود 
دولــت خوانــده اســت. تشــدید بحــران آبــی 
ــه  ــرده؛ ب ک ــب  ــود جل ــه خ ــت را ب ــه دول توج
کشــوری  کــه در بحث هــای مهــم  طــوری 
موضــوع بحــران آب توانســته جایــگاه خــود 
کــه ایــن مســئله نیــز، نویــد  کنــد  را پیــدا 
خوشــی برای نجات تشــنگی کشــور اســت. 

کــه  می دانــد  واقعیتــی  را  آب  بحــران  جمهــور  رییــس 
زندگــی در خاورمیانــه و از جملــه ایــران را تحــت تاثیــر قــرار 
کــه تحقــق برنامه هــای دولــت بــرای  کیــد دارد  داده و تا
مدیریــت بحــران آب، بــه علــت فرابخشــی و فرازمانــی 
ــاع  ــاد، اجتم ــره اقتص ــر پیک ــه ب ک ــاری  ــز آث ــودن آن و نی ب

بــدون  کشــور دارد،  امنیــت  زیســت و حتــی  و محیــط 
مشــارکت مؤثــر همــه بخش هــا نتیجه بخــش و منشــأ 
اثــر نخواهــد بــود. وی بــا اشــاره بــه سیاســت های اباغــی 
کــه دولــت همچنــان  مقــام معظــم رهبــری معتقــد اســت 
بــا جدیــت، بهبــود مدیریــت مصــرف آب 
کار خــود قــرار داده  کشــور در دســتور  را در 
ــم  ــه شش ــه برنام ــاد الیح ــن اراده در مف و ای
ــی  ــت متجل توســعه و اقدامــات جــاری دول
گفتــه رییــس جمهــور، دولــت  اســت. بــه 
تدبیــر و امیــد بــرای مدیریــت ایــن بحــران 
بــا  را  خــود  عملــی  فعالیت هــای  ابتــدا  از 
کــرد و  تشــکیل »کمیتــه نجــات« دریاچــه ارومیــه آغــاز 
ســپس بــا فعال ســازی شــورای عالــی آب، تصمیم هــای 
و  زیرزمینــی  آب هــای  مشــکل  حــل  بــرای  اساســی 
از جملــه  کشــور  از رودخانه هــای  کم آبــی بعضــی  رفــع 

کــرد. زاینــده رود، اتخــاذ 

هری هومیســتر، مدیر گروه شــرکت های هواپیمایی لوفت هانزا از آمادگی لوفت هانزا 
بــرای ســاخت و اجــرای پروژه هــای فرودگاهی در ایران خبر داد. هومیســتر، مدیر گروه 
شــرکت های هواپیمایــی لوفت هانــزا بــا بیــان اینکــه ایــن نخســتین ســفر وی بــه ایران 
اســت، گفت: ایران، شــریک تجاری بســیار خوب و یک کشــور متمدن با تاریخ بیش 
از هــزار ســاله اســت و قــرار گرفتــن در مرکــز یــک منطقــه مهــم، از ویژگی هــای ایــن کشــور 
محســوب می شــود. مدیــر گروه شــرکت های هواپیمایــی لوفت هانزا گفت: بایــد اعام 
کنــم مــن صرفــا مســئول لوفت هانــزا نیســتم؛ بلکه مســئول ســایر شــرکت های وابســته 
گــروه شــرکت های هواپیمایــی لوفت هانــزا ماننــد زوریــخ، ژنــو و تمــام هم پیمانــان  بــه 
خــود نیــز هســتم و تمــام مقاصــد ایــن مجموعــه بــه بیــش از 300 مقصــد می رســد. وی 
 ادامــه داد: گــروه شــرکت های هواپیمایــی لوفت هانــزا بــا 300 مقصــد، 120 هــزار کارمند 
18 هوایپمــای بــاری و 624 فرونــد هواپیمــای مســافری از نــوع توربــو پــرآب تا ایرباس 
پهن پیکــر A380 )پهــن پیکرتریــن هواپیمــای مســافری جهــان( در حــال فعالیــت 
گــروه شــرکت های هواپیمایــی لوفت هانــزا افــزود: مــا در نظــر داریــم  اســت. مدیــر 
همکاری هــای هوایــی خــود را بــا شــرکا و مشــتریان خــود افزایــش و خدمــات الزم 
کــه هــدف 70 درصــد از مســافران  کامــل ارایــه دهیــم؛ چــرا   را بــه صــورت یــک بســته 
ســفرهای گردشــگری و دیدار با دوســتان و بســتگان اســت و 30 درصد بقیه مســافران 

تجاری هستند.

ح  ایرانســل از ارایــه 25 تــا 100 درصــد تخفیــف در قیمــت ســیم کارت در طــر
ویــژه فــروش ســیم کارت های دایمی خبــر داد.

 ســیم کارت های دایمی ایــن اپراتــور بــا نــام »آی ســیم« بــا شــماره انتخابــی 
ح  ح تخفیفــی بــه همــراه بســته ترکیبــی ویــژه هــر طــر و در قالــب چهــار طــر
)شــامل مکالمــه، پیامــک و اینترنــت همــراه( در اختیــار عاقه منــدان قــرار 

گرفتــه اســت. 
متقاضیــان خریــد ســیم کارت های دایمــی  ایرانســل می تواننــد بــا انتخــاب 
ح ویــژه ارایــه شــده در وب ســایت رســمی  ایــن اپراتــور  هــر یــک از چهــار طــر
تــا 100 درصــد تخفیــف در قیمــت ســیم کارت بهره منــد شــوند و  از 25 
پــس از خریــد اینترنتــی ســیم کارت، آن را رایــگان در محــل مدنظــر خــود 

کننــد. دریافــت 
 همچنیــن امــکان انتخــاب حــد اعتبارهــای بیــش از حــد اعتبــار اولیــه نیــز 
در هنــگام خریــد وجــود دارد. افزایــش حــد اعتبــار جهــت جلوگیــری از یــک 

طرفــه شــدن خــط هنــگام دریافــت بســته افزایشــی اســت.
 مــدت اعتبــار بســته های ترکیبــی دو مــاه اســت و ایــن بســته ها بــه مــدت 
یــک ســال، هــر دو مــاه یــک بــار بــه صــورت خــودکار تمدیــد و هزینــه آن هــا 

در صورتحســاب مشــترک افــزوده می شــود.

گفــت: بــرای اجــرای  مدیــر امــور بــرق جنــوب شــرق شهرســتان اصفهــان 
بــه اعتبــار  نیــاز  پــروژه مســکن مهــر بهارســتان  باقی مانــده برق رســانی 
ج شــمس پیرامــون پــروژه مســکن  بیــش از 150 میلیــارد ریــال اســت. ایــر
کــرد: ســایت های A و B پــروژه مســکن بهارســتان  مهــر بهارســتان اظهــار 
ع بــرآورد اولیــه 5 هــزار و 868 واحــد در نیمــه نخســت ســال  بــا مجمــو
ــا توجــه بــه حجــم نســبتا  1391 بــه ایــن شــرکت ابــاغ شــد. وی افــزود: ب
کار طراحــی و بــرآورد اولیــه اعتبــارات انجــام و بــه مدیــر  بــزرگ پــروژه، 
کل وقــت راه و شهرســازی اســتان اعــام شــد. مدیــر امــور بــرق جنــوب 
شــرق شهرســتان اصفهــان ادامــه داد: طبــق بــرآورد انجــام شــده، جهــت 
ــغ   اجــرای پروژه هــای نیرورســانی در بخــش توزیــع، نیــاز بــه اعتبــاری بال
کــه بایــد از محــل اعتبــارات ملــی، اســتانی و  بــر 170 میلیــارد ریــال اســت 
شــرکت توانیــر بــه نســبت مســاوی تامیــن شــود؛ بــه ایــن ترتیــب ســهم هــر 
کــه از ابتــدا  یــک در تامیــن منابــع رقمــی  بالــغ بــر 57 میلیــارد ریــال اســت 
کنــون  کــرد: تا کنــون مبالغــی از آن تامیــن شــده اســت. شــمس اضافــه  تا
دولــت 9.5 میلیــارد ریــال و توانیــر 10.1 میلیــارد ریــال از ســهم خــود را بــرای 
کرده انــد؛  اجــرای پــروژه نیرورســانی بــه مســکن مهــر بهارســتان پرداخــت 

امــا هیــچ مبلغــی از طــرف اســتان بــرای ایــن پــروژه واریــز نشــده اســت.

لوفت هانزا در ایران فرودگاه می سازد

لنسر تیپ 2 وارد ایران شد:
وش گذاشــته اســت. ایــن  وی لنســر تیــپ 2 اتوماتیــک را بــه فــر ز، شــرکت ایرانــی واردکننــده میتسوبیشــی ژاپــن، خــودر یــن موتــور آر

ی تحویــل داده می شــود. وز کار وختــه و طــی 10 ر و، مــدل ســال 2016 اســت و بــا قیمــت 103 میلیــون و 500 هــزار تومــان فر خــودر

در قاب تصویر

کلید روحانی برای حل بحران آب

برق رسانی، مشکل فعلی مسکن مهر بهارستانچوب حراج اپراتور دوم به خط دایمی

خبرهای اقتصادی

کرمان، پایلوت تولید انرژی خورشیدی 
در کشور

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــب ریی نای
انرژی هــای  ســازمان  امیدواریــم  گفــت:  کرمــان  اســتان 
کرمــان را بــه عنــوان پایلــوت در تولیــد انــرژی  نــوی کشــور، 
خورشــیدی قــرار دهــد؛ زیــرا ایــن ظرفیــت در اســتان وجــود 
دارد و مدیــران اســتان نیــز آمــاده هرنــوع همــکاری هســتند. 
ســیدمهدی طبیــب زاده در مراســم آغــاز اقدامــات اجرایــی 
مبادلــه  و  کوچــک  مقیــاس  نیروگاه هــای  مــگاوات   100
کرمــان  در  خورشــیدی  نیــروگاه  مــگاوات   60 تفاهم نامــه 
کرمــان  اســتان  خصوصــی  و  دولتــی  بخــش  کــرد:   اظهــار 
یــک هــدف را دنبــال می کننــد و آن توســعه اســتان اســت؛ 
پیگیــری و جدیــت اســتاندار و مدیــران در اجــرای پروژه هــا 
بــه صــورت روزانــه صــورت می گیــرد و بــه همیــن دلیــل موفــق 
بــه ارتقــای رتبــه بهبــود فضــای کســب و کار اســتان شــده اند. 
کشــور  نــوی  انرژی هــای  ســازمان  امیدواریــم  افــزود:  وی 
کرمــان را بــه عنــوان پایلــوت در تولیــد انــرژی خورشــیدی 
قــرار دهــد؛ زیــرا ایــن ظرفیــت در اســتان وجــود دارد و مدیــران 
اســتان نیــز آمــاده هرنــوع همــکاری هســتند. طبیــب زاده در 
گــذار بــرای حــوزه  کــرد: تعــداد زیــادی ســرمایه  ادامــه تصریــح 
کــه بــا مشــکل بانکــی مواجــه  انــرژی خورشــیدی وجــود دارد 
شــده اند. در ایــن جلســه علی اصغــر نصراللهــی، مدیــر عامــل 
ــه  ــک ب ــت: نزدی ــان گف کرم ــتان  ــه ای اس ــرق منطق ــرکت ب ش
گــذار  کنــده بــا 12 ســرمایه  330 مــگاوات واحدهــای تولیــد پرا
در اســتان کرمــان داریــم کــه عمدتــا منتظــر تســهیات بانکــی 
هســتند. وی بیــان کــرد: امــروز اقدامــات اجرایــی 50 مــگاوات 
با 50 میلیون دالر ســرمایه گذاری شــرکت اودول انرژی ترکیه 

را در اســتان خواهیــم داشــت.

تولید 15 هزار تن گز 
در بلداجی چهار محال و بختیاری

در  گــز  تــن  هــزار  تولیــد 15  از  بروجــن  فرمانــدار شهرســتان 
گــز ایــران در آســتانه عیــد نــوروز خبــر  بلداجــی، پایتخــت 
کــرد: در آســتانه عیــد نــوروز   داد. ســیف اهلل فیاضــی اظهــار 
لقمــه ای  ســکه ای،  شــامل  گــز،  انــواع  کیلوگــرم  هــزار   15
گــز  شــکاتی، رژیمــی، زعفرانــی و آردی در بلداجــی پایتخــت 
ایــران تولیــد و روانــه بازارهــای داخلــی و خارجــی شــد. وی بــا 
ــان اســفندماه در ایــن شــهر  ــا پای ــز ت گ ــه تــدوام تولیــد  اشــاره ب
افــزود: گــز بلداجــی به دلیل کیفیــت باال و مرغوبیت، بهترین 
کــه عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی کشــور  گــز ایــران اســت  نــوع 
بــه کشــورهای آســیای میانــه، حاشــیه خلیــج فــارس و بــه 
صــورت چمدانــی بــه اروپــا و آمریــکا صــادر می شــود. فیاضــی 
گــز بلداجــی توانســته نشــان ســتاره طایــی ژنــو را  کــرد:  تاکیــد 
ــه رقیــب شــیرینی و شــکات های سوییســی  کنــد و ب کســب 
در منطقــه تبدیــل شــود. وی بــا بیــان اینکــه 100 کارگاه بــزرگ 
کــرد:  ــز در شــهر بلداجــی فعــال اســت، خاطــر نشــان  گ تولیــد 
کارگاه، زمینــه اشــتغال افــزون بــر 6 هــزار نفــر را بــه  ایــن تعــداد 
گــز یکــی  گفتــه وی،  کــرده اســت. بــه  طــور مســتقیم فراهــم 
کــه از ترکیــب انگبیــن، ســفیده  از شــیرینی های محلیســت 
گــز ســهم غ و مغــز پســته یــا بــادام تولیــد می شــود.   تخم مــر

 10 درصــدی از صــادرات نیــم میلیــارد دالری صنعت شــیرینی 
و شــکات کشــور را دارد.

 کمک 13 میلیاردی کمیته امداد یزد
 به ازدواج مددجویان

امــام  امــداد  کمیتــه  خانــواده  ســامت  و  حمایــت  معــاون 
خمینــی)ره( اســتان یــزد گفــت: امســال بیــش از 13 میلیــارد 
ریــال بــرای تســهیل در ازدواج مددجویــان اردکانــی هزینــه 
شــده اســت. مهــدی حجــازی مهریــزی بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــن  ــا و بهتری ــن بن ــام، محبوب تری ــن اس ــن مبی ــزود: در دی اف
و  اســت  زمینــه  ایــن  در  مالــی  مســاعدت  و  ازدواج  اقــدام، 
کمیتــه امــداد همــواره بــا حمایــت از زوج هــای مددجــو در 
راســتای تحکیــم بنیــاد خانــواده در جامعــه تــاش می کنــد. 
بــه  کمــک  و  جهیزیــه  تامیــن  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ازدواج نیازمنــدان از ســال 1370 جــزو برنامه هــای حمایتــی 
کــرد: در ســال جــاری  گرفتــه اســت، اظهــار  کمیتــه امــداد قــرار 
بیــش از 13 میلیــارد ریــال کمک هزینــه ازدواج بــه یــک هــزار 
نوعــروس و تازه دامــاد تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 

یــزد پرداخــت شــده اســت.

 وثیقه ای طالیی 
برای سفرهای نوروزی

بــا فــرا رســیدن نــوروز، بــازار تورهــای گردشــگری نــوروزی بــه 
ایــن میــان  کشــورهای همســایه داغ می شــود. در  مقصــد 
هــر  بــه  تــا  می کننــد  پیــدا  فرصــت  مســافرتی  آژانس هــای 
ــه  ک کــم گردشــگران در ســالی  قیمتــی شــده بتواننــد حضــور 
کننــد و تورهــای خارجــی  گذشــت را در روزهــای نــوروز جبــران 
را بــا قیمت هــای گــزاف و بعضــا بــا شــرایط قســطی بــه فــروش 
کــه بــرای تســهیل  کنــار ترفندهــای عجیــب  برســانند. در 
گرفتــه شــده، ایــن بــار ســفر قســطی و ســفر بــا  کار  ســفر بــه 
کــرده اســت. مســافران می تواننــد بــا   وثیقــه طــا رونــق پیــدا 
50 درصــد پرداخــت و 50 درصــد اقســاط بــه ســفر برونــد و 
ــا 6 مــاه پرداخــت  پــس از بازگشــت، اقســاط ســفر خــود را 3 ت
کــه برخــی از متقاضیــان معتقــد  کننــد. ایــن در حالیســت 
ــال  ــت. در ح ــیار باالس ــی بس ــفرهای داخل ــت س ــتند قیم هس
حاضــر برخــی از تورگردان هــا بیــش از ســه تــا چهــار درصــد 
کامــزد بــرای  کــه البتــه ایــن  کامــزد اقســاط دریافــت می کننــد 
گــر هزینــه ســفر خارجــی 10  تــور هــا حــدود 2 درصــد اســت. ا
میلیــون تومــان باشــد، بایــد وثیقــه 15 میلیون تومانی داشــته 
کــه متقاضــی بایــد از  باشــند. وثیقه هــا بــه ایــن صــورت اســت 
یــک طافــروش فاکتــوری برابــر بــا 3 میلیــون تومــان )بــرای 
ســفرهای کشــورهای مجاور( یا فاکتوری بیش از 15 میلیون 

ــاورد. ــا( بی ــرای ســفرهای اروپ تومــان )ب

حتما بخوانید!
3نظارت بر اصناف اصفهان ... سه شنبـــــه  25 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 117 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت لوازم خانگی )تومان(

مایکروفر با بخارپز 30لیتری 301 
مجیک

ظرفشویی 8نفره 2155 مجیک

مایکروفر 30لیتری 304 میدیا

ظرفشویی 8 نفره 2195G مجیک

اجاق گاز 5 شعله پارس

ظرفشویی 6نفرهE12 60 بوش

اجاق گاز 5شعله لعاب رومینا 
اسنوا

لباسشویی 6کیلویی بلومبرگ

اجاق گاز 5 شعله اورانوس اسنوا

لباسشویی 7کیلویی ال جی

سایدبای ساید 3013 دوو 

ظرفشویی 6 نفره 1102 مجیک

لباسشویی 8 کیلویی ال جی

سایدبای سایدA70 58بوش

سایدبای ساید 1004  لومبرگ

980,000

1,405,000

784,000

1,400,000

295,000

1,679,000

1,170,000

1,425,000

1,370,000

1,883,000

5,350,000

1,250,000

2,655,000

6,600,000

6,450,000



مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان: 

کمپین »نه به تصادفات جاده ای« 
در اصفهان تشکیل شد

مدیــر  مومنــی،  محســن  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
دیــروز  اصفهــان  اســتان  هالل احمــر  جمعیــت  عامــل 
بــا  رســانه،  اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در  دوشــنبه  
هالل احمــر  کیپ هــای  ا کامــل  آمادگــی  بــه  اشــاره 
حــوادث  از  پیشــگیری  بــرای  اصفهــان  اســتان 
پایگاه هــای  داشــت:  اظهــار   95 نــوروز  در  جــاده ای 
کمپ هــای  ایســتگاه های ســالمت و  و نجــات،  امــداد 
 95 ســال  فرودیــن   15 تــا  اســفند   25 از   ایمنــی 
حــوادث  از  پیشــگیری  بــرای  کامــل  آماده بــاش  در 

دارنــد. قــرار  نجــات  و  امــداد  و  جــاده ای 
کاهــش حــوادث جــاده ای در   وی بــا ابــراز امیــدواری از 
گفــت: در ســال 94 نســبت بــه ســال 93  طــول نــوروز 95 
کاهــش 2.7  کاهــش 14درصــدی حــوادث جــاده ای و  بــا 
درصــدی مرگ ومیــر در ســطح اســتان اصفهــان روبــه رو 
رعایــت  بــا  هم وطنــان  کــه  هســتیم  امیــدوار  بودیــم؛ 
نــکات ایمنــی در طــول روزهــای نــوروز، آمــار حــوادث بــه 

حداقــل برســانند.
مدیــر عامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه شــماره تلفــن 112 آمــاده پاســخگویی بــه 
پایــگاه   42 کــرد:  تصریــح  اســت،  هالل احمــر  حــوادث 
امــداد و نجــات در ســطح نقــاط مختلــف اســتان اصفهان 
آمــاده خدمت رســانی بــه مســافران نــوروزی در اســتان 

اســت.
بــا اشــاره بــه مهم تریــن برنامــه ســال 95 افــزود:   وی 
شــورای  انتخابــات  آینــده  ســال  اردیبهشــت ماه  در 
هالل احمــر بــا حضــور 20 هــزار نفــر از اعضــای فعــال و 
نجات گــران عضــو جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان 
برگــزار می شــود. معــاون جوانــان جمعیــت هالل احمــر 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه 
هالل احمــر  جمعیــت  در  فعــال  جوانــان  از  800نفــر 
اســتان اصفهــان در 29 پســت در روزهــای نــوروز آمــاده 
گفــت:  خدمت رســانی بــه مســافران نــوروزی هســتند، 
ایمنــی و ســالمت، راهنمــای مســافران نــوروزی، ارایــه 
خدمــات در ایســتگاه های ســالمت، برپایــی خیمه هــای 
تبلیغاتــی  اقــالم  توزیــع  کــودک،  بوســتان  و  نمــاز 
پیشــگیری  و  بهداشــتی  توصیه هــای  و  گردشــگری 
طــول  در  جوانــان  ایــن  اقدامــات  جملــه  از  حــوادث  از 

اســت. نــوروزی  تعطیــالت 

هالل احمر 

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
خبر داد:

زیباسازی اصفهان 
با بهره گیری از مفاهیم قرآنی

کیمیــای وطــن، محمــد ایزدخواســتی در نشســت  گــزارش  بــه 
چندجانبــه بــا رییــس دفتــر تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهان 
از  پیشــرفته  کشــورهای  حاضــر  حــال  در  داشــت:  اظهــار 
بــه  کــرده و  عرصه هــای پژوهــش، دانــش، فنــاوری عبــور 
حــوزه خالقیــت وارد شــده و در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری 
می کننــد. وی بــا پیشــنهاد اینکــه دفتــر تبلیغــات اســالمی باید 
کنــد، افــزود:  کــز رشــد در ایــن دفتــر اقــدام  در زمینــه ایجــاد مرا
کــز رشــد مــورد نیاز دانشــگاه ها  بــه یقیــن اصــل، رســیدن بــه مرا
کــز حــوزوی اســت؛ امــا در ایــن عرصــه داشــتن مــدل  و مرا
بســیار مهــم اســت. مدیــر مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: در ایــن زمینــه، مــدل بایــد دارای یــک 
ویژگــی نوآورانــه، همنشــینی و تجاری ســازی باشــد و الزمــه 
ــز رشــد شناســایی تک ســتاره های حــوزوی و  ک ــدازی مرا راه ان

بــه تعبیــر دیگــر افــراد نخبــه حــوزوی اســت.
هنرهــای  قالــب  در  قرآنــی  مفاهیــم  از  اســتفاده     

اصفهــان شــهر  ســطح  در  تجســمی 
ــز در  ــر عامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان نی مدی
ایــن دیــدار بــه توافــق بــا دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان اشــاره 
گفــت: بــر اســاس ایــن توافــق از ســال آینــده بــا همــکاری  کــرد و 
میــز توســعه و تعمیــق فرهنــگ قرآنــی، مفاهیــم و آیــات قرآنــی 
در قالــب هنرهــای تجســمی در ســطح شــهر ارایــه می شــود. 
پرداخــت  زیباســازی  ســازمان  پروژه هــای  تشــریح  بــه  وی 
گفــت: تــا پایــان ســال جــاری در حــدود ۶0 تــا 70 پــروژه  و 

ــه شــهروندان تقدیــم خواهــد شــد. زیباســازی شــهری ب
قالــب  در  اول  پیشــخوان  در  ح هــا  طر ایــن  افــزود:  بقایــی   
اصــالح  و  حجمــی  نمادهــای  نورپــردازی،  دیوارنگاه هــا، 
دیوارهــای بتنــی بزرگراه هــا و زیرگذرهــا ارایــه مــی شــود و ســال 
آینــده نیــز پیشــخوان 2 ایــن ســازمان اجرایــی خواهــد شــد.
  شــهر اصفهــان خشــن شــده و لطافــت خــود را از دســت 

داده است
حجــت االســالم محمــد قطبــی، رییــس دفتــر تبلیغات اســالمی 
گذشــته  تــا 50 ســال  از اینکــه 40  ابــراز تأســف  بــا  اصفهــان 
ســبک شهرســازی بیشــتر بــه ســمت اســتفاده از مــوادی ماننــد 
کــرد: شــهر اصفهــان خشــن  بتــن و فــوالد رفتــه اســت، تصریــح 
کــه تحــول  شــده و لطافــت خــود را از دســت داده و الزم اســت 
و خالقیتــی در آن ایجــاد شــود تــا شــهر زنــده و هویت منــد شــده 
کننــد. دفتــر تبلیغــات  و افــراد بتواننــد بــا آن ارتبــاط برقــرار 
اســالمی اصفهــان آمادگــی خــود بــرای همــکاری در زمینه هــای 
زیباســازی  ســازمان  بــا  را  فکــری  و  مطالعاتــی  پژوهشــی، 
اصفهــان اعــالم می کنــد تــا بــا مشــارکت تمــام مجموعه هــای 
فرهنگــی و شــهری، جریان هــای خوبــی در شــهر رقــم بخــورد.

شهرداری 

کمیتــه اســکان ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر  مســئول 
شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام امکانــات بــرای 
گفــت: در روزهــای  گردشــگران آمــاده اســت،  رفــاه حــال 
مســافر  میلیــون  دو  بــه  خدمات رســانی  آمــاده  نــوروز 

هســتیم. 
در  مــرادی  احمدرضــا  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
برنامــه ســیمای شــهر، ضمــن تســلیت ایــام شــهادت 
بــه  خدمــت  آمــاده  کــرد:  اظهــار  زهــرا)س(  حضــرت 
گردشــگران هســتیم و تمــام امکانــات را از پیــش تهیــه 

کرده ایــم.
گردشــگر اســکان   وی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن نیــاز 
اســت، از مکان هــای آمــاده بــرای اســکان خبــر داد و 
و  آمــوزش  مــدارس  مهمانپذیر هــا،  هتل هــا،  افــزود: 
ــاغ  کمــپ ب پــرورش، خوابگاه هــا، منــازل اســتیجاری و 
فــدک بــرای اســکان مســافران پیش بینــی شــده اســت.
خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  اســکان  کمیتــه  مســئول   
اســتیجاری  بــا منــازل  رابطــه  ســفر شــهر اصفهــان در 
بــرای هماهنگــی  را  گفــت: شــهرداری، اقدامــات الزم 
داده  انجــام  ک  امــال دفاتــر مشــاورین  بــا  منــازل  ایــن 

صنفــی  واحــد   100 کنــون  هم ا کــه  طــوری  بــه  اســت؛ 
ک در ایــن زمینــه وظیفــه دارنــد نســبت بــه  مشــاور امــال
کــه قصــد اجــاره دادن منــزل خــود را  ــام افــرادی  ثبت ن

کننــد. در روزهــای نــوروزی دارنــد، اقــدام 
1۶0هــزار  اســکان  ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  مــرادی   
اســت  شــده  آمــاده  شــب خواب  مســافر  180هــزار   تــا  

گذشــته ایــن ظرفیــت تکمیــل  افــزود: طبــق ســال های 
تــا  کــه  را داریــم  آمادگــی  ایــن  بنابرایــن  خواهــد شــد؛ 

کنیــم. جمعیــت دو میلیــون نفــر را ســاماندهی 
گردشــگری  کمــپ  محــل  تنهــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
کــرد: در  بــاغ فــدک اســت، تصریــح  اصفهــان امســال 
ــددی  ــگری متع گردش ــای  کمپ ه ــته،  گذش ــال  های  س

داشــتیم؛ امــا امســال بــه خاطــر مســایل ایمنــی و امنیتــی 
ــت. ــدک اس ــاغ ف ــر ب ــل مدظ ــا مح ــتی تنه و بهداش

خدمــات  هماهنگــی  ســتاد  اســکان  کمیتــه  مســئول   
ایمنــی  کــرد: بحــث  ســفر شــهر اصفهــان خاطرنشــان 
گردشــگری  کمپ هــای  تجمــع  محل هــای  در 
نیروهــای  منظــور  همیــن  بــه  دارد؛  اهمیــت  بســیار 
نیروهــای  انتظامــی  و  نیروهــای  آتش نشــانی، 
در  نیــز  خدماتــی  نیروهــای  و  پزشــکی  فوریت هــای 

دارنــد. حضــور  فــدک  بــاغ  محــل 
کــرد: بــرای بــارش بــاران نیــز، تدابیــری   مــرادی اظهــار 
کــه در صــورت بارندگــی، مــردم را بــه  اندیشــیده شــده 

کــرد. محل هــای سرپوشــیده هدایــت خواهیــم 
 وی ادامــه داد: ســتادهای هدایــت اســکان مســافران 
و  امــدادی  خدماتــی،  دســتگاه های  کلیــه  و  نــوروزی 
ورودی هــای  در  ایــن مکان هــا  در  اجرایــی  نیروهــای 
بــه مســافران خدمات رســانی  تــا  گرفته انــد  قــرار  شــهر 
کننــد. البتــه مــردم می تواننــد بــا شــماره 137شــهرداری 
 کــه بــه صــورت شــبانه روزی پاســخگوی مــردم اســت 

در ارتباط باشند.

کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان: مسئول 

اصفهان، آماده خدمت رسانی به دو میلیون مسافر

دانش مــدار  ملــی  همایــش  اولیــن  اختتامیــه  در 
جــرم ع  وقــو و  اجتماعــی   آســیب های  از  پیشــگیری 
در مراســم اختتامیــه اولیــن همایــش ملــی دانش مــدار 
که در  ع جــرم  پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و وقــو

روز 5 اســفندماه در تــاالر امیرکبیــر دانشــگاه 
ــد   گردی ــزار  ــان برگ ــد اصفه ــالمی  واح  آزاد اس
از  همایــش  ایــن  برگزارکننــدگان  طــرف  از 
کل بهزیســتی  دکتــر ســعید صادقــی، مدیــر 
اســتان اصفهــان بــه لحــاظ همکاری هــای 
بــا  برتــر  علمــی   مقالــه  ارایــه  و  ســازنده 

اهــدای لــوح، تجلیــل بــه عمــل آمــد. 
کــه بــا همــکاری دانشــگاه آزاد اســالمی  در ایــن همایــش 
کل بهزیســتی   واحــد خوراســگان، قــوه قضاییــه و اداره 
کارشناســان  کل و  گردیــد، مدیــر  اســتان اصفهــان برگــزار 
ســتادی بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا ســخنرانی و ارایــه 

مقــاالت علمــی  بــر غنــای آن افزودنــد. 

کل بهزیســتی  در ایــن همایــش دکتــر صادقــی، مدیــر 
ارایه کننــده  و  ســخنران  عنــوان  بــه  اصفهــان  اســتان 
مقالــه برتــر بــا عنــوان »بررســی عوامــل و موانــع مشــارکت 
زنــان در پیشــگیری از اعتیــاد« بــه ایــراد ســخن پرداخت 
بایــد  همایــش،  ایــن  ماحصــل  گفــت:  و 
جهــت  در  برنامه هایــی  صــورت  بــه 
اعتیــاد،  از  پیشــگیری  ســالمت،  ارتقــای 
 محافظــت از جامعــه و پیش بینــی متبلــور 

گردد.
ــدار  ــت دانش م ــر اهمی ــد ب کی ــن تا وی ضم
آســیب های  از  پیشــگیری  نمــودن 
موثــر  مداخــالت  و  فعالیت هــا  جــرم،  و  اجتماعــی 

برشــمرد. را  بهزیســتی 
بهزیســتی  کل  اداره  کارشناســان  اســت  ذکــر  شــایان 
اســتان بــا ارایــه چندیــن مقالــه پذیرفته شــده در ایــن 

داشــتند. فعــال  مشــارکت  همایــش 

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهری چهارمحــال 
غــرب  منطقــه  مــردم  بهره منــدی  از  بختیــاری  و 
کوهرنــگ از  شــهرکرد از آب شــرب لوله کشــی سرچشــمه 

ســال آینــده خبــر داد.
ــری افــزود: ۶0 درصــد آب  قــدرت اهلل بیگل
کوهرنــگ  سرچشــمه  از  شــهرکرد  شــرب 
تامیــن  چاه هــا  آب  از  آن  40درصــد  و 
کنــون  ا هــم  داد:  ادامــه  وی  می شــود. 
منطقــه  جــز  بــه  شــهرکرد  مناطــق  همــه 
کوهرنگ  غــرب ایــن شــهر از آب سرچشــمه 
برنامه هــای  طبــق  و  اســت  بهره منــد 

ــز از ســال آینــده  پیش بینی شــده مــردم ایــن منطقــه نی
می شــوند. بهره منــد  کوهرنــگ  آب  از 

ع در اســتان 20درصــد  کــرد: در مجمــو بیگلــری تصریــح 
قنــوات  و  چشــمه ها  از  مــردم  مصرفــی  شــرب   آب 

و 80 درصد آن از آب های زیرزمینی تامین می شود.

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهری چهارمحــال 
و بختیــاری از وجــود 148حلقــه چــاه در اســتان خبــر داد 
گفــت: از ایــن تعــداد، 13۶ حلقــه فعــال اســت و در  و 
ســال آینــده، 4حلقــه چــاه جدیــد بــه ایــن تعــداد اضافــه 

می شــود.
در  صرفه جویــی  بــر  کیــد  تا بــا  بیگلــری 
مصــرف  الگــوی  اصــالح  و  آب  مصــرف 
خاطرنشــان  کشــاورزی  بخش هــای  در 
در  بارندگــی  کاهــش  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
ســال های اخیــر و افــت شــدید آب هــای 
مصــرف  بــا  تــا  ضروریســت  زیرزمینــی 
ع بحــران در ایــن حــوزه پیشــگیری  بهینــه آب از وقــو

شــود.
کنــون 217هــزار مشــترک آب  گــزارش ایرنــا، هــم ا بــه 
ــر 530 هــزار نفــر در 40 شــهر اســتان  ــغ ب ــا جمعیتــی بال ب
از آب شــرب ســالم و لوله کشــی بهره منــد هســتند. ایرنــا

کوهرنگ  کل بهزیستی استان اصفهان تامین آب منطقه غرب شهرکرد از سرچشمه  تقدیر از مدیر 

گهی ابالغ آ
9409980350301153شماره  ونده:  پر 9410100350311955شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/15 خواهان / شاکی افسانه علی  بایگانی شعبه: 941306تار
تامین  به خواسته  متهم رسول مومنی   / به طرفیت خوانده  محمدی دادخواستی 
خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته 
ده که جهت  دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  
طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350301153ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/02/18 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
به تجویز  و  و درخواست خواهان / شاکی  دن خوانده/ رسول مومنی   بو المکان 
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
متهم 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  35760/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
9409980350301289شماره  ونده:  پر 9410100350311971شماره  ابالغیه:  شماره 
اکرم  شاکی   / خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941457تار شعبه:  بایگانی 
محمد  و  بابایی  اله  ولی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هرچگانی  بیگی 
ینه دادرسی تقدیم دادگاه های  از پرداخت هز ابراهیم گلستانه به خواسته اعسار 
 3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350301289ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   305
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1395/04/08
خوانده/ محمد ابراهیم گلستانه   و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73
خوانده  تا  د  می شو آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس   /
ر فوق جهت   یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
  3 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  35759/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ آ
ونده: 9309980359300058شماره  شماره ابالغیه: 9410100353706425شماره پر
یدی  یخ تنظیم: 1394/12/15 شاکی خانم ها محدثه مر بایگانی شعبه: 940025تار
به  زند صفقلی   و سعیده دارمی زاده دادخواستی به طرفیت متهم اصغر نجفی فر
ون به آزار  دن / مخفی کردن با وسیله نقلیه ( و سرقت مقر خواسته آدم ربایی )ربو
ق و ضرب و جرح عمدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  دن سار یا مسلح بو
ده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو  شهر  شهرستان اصفهان نمو
نیکبخت   شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  سابق(  جزایی   111( اصفهان 
به  و  ارجاع   343 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
و   1395/02/27 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9309980359300058ثبت  کالسه  

دن متهم  و درخواست  ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
د تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن  می شو
وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو کامل  نشانی  اعالم 
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35753/م الف قاضی شعبه 111  مقر

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( –
 مرتضی براتی

آگهی ابالغ
ونده: 9409980365300831شماره  شماره ابالغیه: 9410100354006889شماره پر
فرشید  شاکی   / خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941371تار شعبه:  بایگانی 
ایراد  خواسته  به  متین   شهاب  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فخری 
عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  کار  حوادث  اثر  بر  عمدی  غیر  بدنی  صدمه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو  شهر  شهرستان اصفهان نمو
اصفهان )114 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  
به  و  ارجاع   347 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
و   1395/02/07 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980365300831ثبت  کالسه  
دن خوانده / متهم  و  المکان بو ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  د  می شو آگهی  کثیراالنتشار 
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 
اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   14 شعبه  دفتری  امور  متصدی  الف  35751/م 

)114 جزایی سابق( – 
علی کیانی

گهی ابالغ آ
9409980351500989شماره  ونده:  پر 9410100351511126شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/15 خواهان / شاکی علی سهیل پور  بایگانی شعبه: 941091تار
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهدی ابوالقاسمی به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه وجه بابت ..... و مطالبه 
ده  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9409980351500989ثبت  به کالسه   و  ارجاع   348 اتاق شماره   3 اصفهان طبقه 
است.  شده  تعیین   08:00 ساعت  و   1395/02/22 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به 
امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  می شو
و  یافت  را در د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خو و ضمن 
منشی  الف  35750/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در 
محسن  – اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه    15 شعبه  حقوقی   دادگاه 

 یزد خواستی

گهی ابالغ آ
9409980351100568شماره  ونده:  پر 9410100351113698شماره  ابالغیه:  شماره 
ید  فر سعید  خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  940629تار شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده الهه خان محمد زاده به خواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
 3 طبقه   - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
وقت  که  گردیده  9409980351100568ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   356 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:30 ساعت  و   1395/03/12 آن  رسیدگی 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  متهم   خوانده/  دن  بو المکان 
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 گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در

شماره: 35794/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
9409980351100515شماره  ونده:  پر 9410100351113601شماره  ابالغیه:  شماره 
حسینی  اکبر  سید  خواهان   1394/12/12 تنظیم:  یخ  940570تار شعبه:  بایگانی 
آبادی و احمد  ینت صادقی دخت موسی  اله رضائی رجانی و ز رامشه ء و حجت 
سادات  طاهره  و  دهقی  احمدی  حبیب  و  جاللی  بهرام  و  یان  اکبر مینا  و  گرگابی 
طرفیت  به  دادخواستی  بختیاری   وس  سیر و  یعتی  شر ملیحه  و  یزی  تبر بهجت 
و  ابادی  حبیب  خاصی  علی  و  احمدیان  میر  حسن  و  پهلوانی  احمد  خواندگان 
ملیحه بابائی و مهدی پهلوانی و رضا پهلوانی و حسین لشگری و سجاد پهلوانی و 
د زارعی پهلوانی به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است( و مطالبه  محمو
دادگاه های  تقدیم   ) است  مالی  سند  )موضوع  سند  ابطال  و  دادرسی  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی 
شماره  اتاق   3 طبقه   - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980351100515ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   356
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:30 ساعت  و   1395/03/10
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  متهم   خوانده/ 
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 

35795/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980351300777شماره  شماره ابالغیه: 9410100351312939شماره پر
هفت  محمد   / خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  940811تار شعبه:  بایگانی 
برادران دادخواستی به طرفیت خوانده / محمد رضا مهاجرانی و محمد اوقانیان  
تقدیم  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  و  مالی(.  )غیر  ثالث  جلب  خواسته  به 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالسه  9409980351300777ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/03/05 آن 
دن خوانده/ 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 خوانده / 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 
35818/م الف دادگاه حقوقی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ  آ
9409980361701013شماره  ونده:  پر 9410100361711665شماره  ابالغیه:  شماره 
ناهید  شاکی   / خواهان   1394/12/15 تنظیم:  یخ  941112تار شعبه:  بایگانی 
نکوئیان دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سعید احمدی به خواسته مطالبه 
تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
 2 طبقه   - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 
وقت  که  گردیده  9409980361701013ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و   1395/01/30 آن  رسیدگی 
دن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73  المکان بو
امور مدنی و دستور دادگاه  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون 
د تا خوانده/ متهم پس  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی  یافت و در وقت مقر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در
دادگاه   28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  35814/م  گردد.شماره:  حاضر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980361701076شماره  شماره ابالغیه: 9410100361711657شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/15 خواهان / شاکی محمد رضا  بایگانی شعبه: 941179تار
شرکت  و  دهقان  لیال  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ردنجانی  یمی ز کر
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  د  و ر زنده  گستران  فرا  منشور 
عمومی شهرستان  دادگاه های  تقدیم  چک   وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به 
و   1395/01/29 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980361701076ثبت  کالسه  
دن خوانده/ متهم  و  المکان بو ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  خوانده/  تا  د  می شو آگهی  کثیراالنتشار 
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 
 35812/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان

حتما بخوانید!
کمپین »نه به تصادفات جاده ای«... سه شنبـــــه  25 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 117 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



اخیــر  دهــه  فیلم هــای  بهتریــن  از  یکــی  سرویس فرهنگی 
فرید مسجدی

کاهانیســت.  از عبدالرضــا  اثــری  بی شــک فیلــم »هیــچ« 
ــه دقیق تریــن  کــه ب ــا نویســندگی حســین مهــکام  فیلمــی ب
نــکات فیلمنامه نویســی در آن دقــت شــده اســت. نویســنده 
کــه در فیلمــی بــا  از نقطــه عطــف درک زیــادی دارد؛ جایــی 
مضمــون اجتماعــی، فــرد یــک تغییــر ایجــاد می کند تا ســوژه 
فیلــم تماشــاچی را همــراه خــود کنــد؛ مخاطــب همــراه بــا آن 
کنــد؛ اساســا می تــوان نقطــه عطــف را  شــود و بــه آن فکــر 
محــل ظهــور ســوژه فیلــم و تبدیــل شــدن بــه ابــژه تصاویری 
کارگــردان و نویســنده دانســت. حســین مهــکام  بــا دیــد 
گذرانــد. بازنویســی  تجربــه  موفقــی در فیلــم »هیــچ« از ســر 
فیلــم  حتــی  و  آدم«   « فیلــم  فیلمنامــه  »بیســت«،  فیلــم 
کمــی  کــه در جشــنواره پارســال بــود و ایرادهــای  »بــرف« 
داشــت، همــه و همــه در شناســنامه حســین مهــکام دیــده 
کنــار بگذاریــم کمــی   می شــوند. بیاییــد ایــن تاریخ نگــری را 

تا شاید کمتر تعجب کنیم.
  فیلمی با دو داستان

کــه تــاش دارد تــا دو داســتان   آزادی مشــروط، فیلمیســت 
کــه  کودکــی بزهــکار بــه نــام خســرو  را جلــو ببــرد. داســتان 
نیــز وارد  رامبــد جــوان  بــازی  بــا  ایــن منظــر دایــی اش  از 
بــازی  بــا  کــودک  مــادر  عشــق  داســتان  دیگــری  و  شــده 
بــازی  بــا  کــودک  پرونــده  وکیــل  بــه  قاضیانــی  هنگامــه 

علیرضــا آقاخانــی. داســتان اول بــا شــخصیت پردازی های 
کودکــی بزهــکار و دغدغه هــای او را بــه  نادرســت، نه تنهــا 
کــه بــه طــرز عجیبــی داســتان در انتهــا  مــا نشــان نمی دهــد 
بــه متنبــه شــدن دایــی خســرو می رســد کــه: »شــما فکــر نکن 
چــون دکتــر دکتــر بهــت میگــن، هرچــی میگــی درســته.«

 نویســنده بــا بازخوانــی داســتان خــود، به نرســیدن داســتان 
اول بــه ســرمنزل مقصــود پــی بــرده و بــه طــرز بســیار بــدی 
بــه  تــا دوبــاره داســتان  بازپــرس را وارد داســتان می کنــد 

ایــن متنبــه  کــه   اســت  ایــن  امــا ســوال  برگــردد؛  کــودک 
شــدن کــودک بــرای چــه بــود؟ چــون بازپــرس، افســر نیروی 
کــه برایــش تعریــف  انتظامــی اســت یــا بــه دلیــل خاطــره ای 
کــرد؟ چــرا ایــن کــودک در برابــر همــه حرف هــا و نصیحت هــا 
مــن  »پیــش  کــه:  می دهــد  نشــان  این چنینــی  کنشــی  وا

می مونــی؟! تــو می خــوای بــری؟!« 
نشســته  ماشــین  در  بازپــرس  همــراه  بــه  وقتــی   کــودک 
و  می پرســد  را  ســوال  ایــن  هــم  بــاز  دقایــق،  آخریــن  در 

بازپــرس جــواب می دهــد: »آره، مــن هــم زندگــی دارم، بچــه 
کــودک دیگــر حرفــی نمی زنــد  دارم، بایــد بــرم پیششــون«  و 

ــی رود. ــود م ــواده خ ــش خان ــه پی ک ــم  و می بینی
  ضعف فیلمنامه و شخصیت پردازی

 این هــا ضعــف فیلمنامــه اســت. ضعــف شــخصیت پردازی 
کــه  کــودک بزهــکار را نمی شناســیم. انــگار  کــه  اســت. انــگار 
جزییــات موجــود در نیــروی انتظامی را نمی شناســیم. انگار 
کــه مــادر را نمی شناســیم. در روی دیگــر داســتان، داســتان 
کــه  کــه در وهلــه اول ایــن طــور بــه نظــر می آیــد  عشقیســت 
مــادر بــه دنبــال آرامــش اســت و بیشــتر بــه فکــر خــود اســت. 
مــادری کــه نمی دانــد چــه می کنــد و بــرادر روان شناســش هــر 
کــودک  گوشــزد می کنــد. وکیــل  دم ایــن مســئله را بــه وی 
کشــته می شــود.  معشــوق مدنظــر اســت و بعــد از مدتــی 
کــه بــرای  ایــن هــم یکــی دیگــر از حفره هــای داســتان اســت 
کمــک بــه داســتان اول و اینکــه کــودک نمی خواهــد در کنــار 
کــودک  ــا  ــد ت ــواده باشــد، ایــن داســتان بــه وجــود می آی خان
مــدت زمانــی در پاســگاه باشــد و بعــد توســط بازپــرس متنبــه 
کــه منشــی وکیــل، وی را کشــته  شــود و در انتهــا می فهمیــم 
اســت. در حقیقــت بــاز هــم داســتان راه خــود را گــم می کنــد. 
گــر حســین  داســتان بــه بیراهــه مــی رود. بــه نظــر نگارنــده ا

کنــد و فیلــم خــود را ببینــد، حتمــا مهــکام، بــار دیگــر وقــت 
کارگردانــی  اول  گام  در  و  بازنویســی می کنــد  را  فیلمنامــه 
کار بهتــر از ایــن  خــود، بــه خــود وقــت بیشــتری می دهــد تــا 

در آیــد.

 یادداشتی بر فیلم »آزادی مشروط« اثری از »حسین مهکام«

روایتی سردرگم از نویسنده سرشناس

نرگــس محمــدی دربــاره اینکــه در ســال 95 چــه درخواســتی از 
کــرد: امیــدوارم  رییــس ســازمان صداوســیما دارد، خاطرنشــان 
ســال 1395 مشــکات بودجــه ســازمان صداوســیما حــل و از 
بازیگــران حمایــت شــود. بازیگــر ســریال نــوروزی »زعفرانــی« 
کاری درســت  کمــی اوضــاع  کــرد: امیــدوارم ســال 95  اظهــار 

کــه بســیاری از دوســتان همکارمــان  شــود؛ چــرا 
در حــال حاضــر بیــکار هســتند؛ بــه دلیــل اینکــه 
ســازمان بودجه ندارد؛ ان شــاءاهلل وضعیت بودجه 
حــل شــود و ســازمان صداوســیما در ســال جدیــد 
دســت کم  طرفــی  از  برگردانــد.  را  مــا  طلب هــای 
انتظــار مــی رود از بچه هــای بازیگــر حمایــت شــود؛ 
ــون  ــا تلویزی ــکاران م ــی هم ــل برخ ــه بی دلی ک ــرا  چ

گــر اوضــاع ســازمان صداوســیما  خودمــان را رهــا نمی کننــد. ا
خــوب باشــد، هیچکــس حاضر نیســت مملکتــش را رهــا کند و 
بــه جــای دیگــری برود. وی ســپس خاطرنشــان کــرد:  به نظرم 
در ســال 1394 هــم در تلویزیــون اتفاقــی نیفتاد و خیلی شــرایط 

کاری فرقــی نکــرد. محمــدی در ادامــه بــه حضــورش در ســریال 
نــوروزی شــبکه دو اشــاره کــرد و یــادآور شــد: »زعفرانــی« یک کار 
کتر، کمی  شــیرین تر  خانوادگــِی بامــزه اســت کــه در آن چند کارا
کار  و بامزه تــر ایفــای نقــش می کننــد. بــه نظــرم ایــن مجموعــه 
کــه متــن را خوانــدم، خوشــم آمــد.  خوبــی اســت. زمانــی هــم 
در »زعفرانــی« اتفاقــات عجیــب و غریبــی 
را  عــادی  زندگــی  یــک  بیشــتر  و  نمی افتــد 
روایــت می کنــد. بــه عنــوان بازیگــر هــم متــن 
ایــن ســریال را دوســت داشــتم و هــم عوامــل 
ســازنده و هــم اینکــه عاقه مند بــودم با دفتر 
آقــای ایــرج محمــدی کار کنــم. بازیگر نقش 
»ســتایش« همچنیــن در پاســخ بــه اینکــه 
فیلمنامــه کامل چقــدر می توانــد در بازی بازیگــران تأثیر مثبت 
ــی  ــند، خیل ــل باش کام ــا  ــر فیلمنامه ه گ ــت: ا گف ــد،  ــته باش داش
خــوب اســت و بــرای مــا بازیگــران خیلــی بهتــر می شــوند؛ چــرا 
کــه انجــام می دهیــم، فیلمنامــه اســت. کاری  کــه 90 درصــد 

کند نرگس محمدی: صداوسیما باید از بازیگران حمایت 

عبدالحلیــم«  ای  »آه  کارگــردان  عبدی پــور،  احســان 
آمــاده   ۹۵ ســال  بــرای  فیلــم  ایــن  کــرد:  اعــام 
اثــر ســینمایی  ایــن  بــا  دارد  و قصــد  نمایــش می شــود 
احســان  یابــد.  حضــور  خارجــی  جشــنواره های  در 
عبدی پــور بــا اشــاره بــه آخریــن مراحــل فنــی جدیدتریــن 

عبدالحلیــم«  ای  »آه  نــام  بــا  فیلمــش 
گفــت: ایــن فیلــم در حــال حاضــر توســط 
گــذاری  ابوالصــدق در حــال صدا حســین 
اســت و محســن شــریفیان نیــز موســیقی 
ایــن پــروژه را تکمیــل می کنــد. وی ادامــه 
پــروژه ســینمایی  ایــن  داد: مراحــل فنــی 
فیلــم  و  می رســد  پایــان  بــه  آینــده  ســال 

کارگــردان  ایــن  می شــود.  نمایــش  آمــاده  ســرعت  بــه 
کــران  ا بــرای  برنامــه ای  هنــوز  کــرد:  کیــد  تا پایــان  در 
عمومــی فیلــم در دســت نداریــم؛ امــا در تــاش هســتیم 
تــا بعــد از آمــاده شــدن »آه ای عبدالحلیــم« آن را بــه 

ای  »آه  دهیــم.  ارایــه  المللــی  بیــن  جشــنواره های 
بوشــهری  موســیقی  گــروه  یــک  دربــاره  عبدالحلیــم« 
ک را در آن  اســت و رضــا یزدانــی، نقــش یــک خواننــده را
بــازی می کنــد. در ایــن فیلــم بازیگرانــی چــون مصطفــی 
زمانــی، رضــا یزدانــی، پــگاه آهنگرانــی و ســوگل قاتیــان 
عبدی پــور،  احســان  دارنــد.  حضــور 
ســومین اثــر ســینمایی خــود را بــا مدیریــت 
نیمــه  نیــک ذات،  ســاعد  فیلمبــرداری 
شــهریور ســال ۹۴ جلــوی دوربیــن بــرد و 
پایــان  بــه  آن  فیلمبــرداری  آذرمــاه  ســوم 
ــی  ــمی، تهیه کنندگ ــورا ابوالقاس ــید. طه رس
مهتــاب  و  دارد  برعهــده  را  فیلــم  ایــن 
کرامتــی بــه عنــوان ســرمایه گذار در ایــن اثــر ســینمایی 
حضــور داشــته اســت. ایــن فیلــم فــرم حضــور در بخــش 
کــرده  ملــی ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر را پــر 

بــود؛ ولــی از ســوی هیئــت انتخــاب رد شــد.

»آه ای عبدالحلیم« در حال آماده سازی است

پنج چهره سینمایی سال 94 به انتخاب سالم سینما

  

در  فوق العــاده  فــروش  لطــف  بــه  »زوتوپیــا«  انیمیشــن  وطــن:  کیمیــای 
ع فــروش جهانــی خــود را از مــرز 430 میلیــون دالر عبــور داد.  چیــن، مجمــو
فــروش 50 میلیــون  بــا  نــام »زوتوپیــا«  بــا  کمپانــی دیزنــی  انیمشــن جدیــد 
بین الملــل  گیشــه  در  دالری  میلیــون   83 و  آمریــکا  ســینماهای  در  دالری 
ع فــروش جهانــی خــود را بــه 431 میلیــون دالر افزایــش داد. »زوتوپیــا«  مجمــو
میلیــون   109 فــروش  بــه  چیــن  ســینماهای  در  نمایــش  روز   10 از  پــس 
را  خــود  نــام  بــزرگ 6«  »قهرمــان  فــروش  از  گــذر  بــا  و  یافتــه  دالری دســت 
انیمیشــن  ســومین  و  چیــن  در  دیزنــی  انیمیشــن  موفق تریــن  عنــوان  بــه 
کــه در  کــرد. انیمیشــن »زوتوپیــا«  کشــور ثبــت  موفــق تاریــخ ســینمای ایــن 
پــس  می کننــد،  صداپیشــگی  بتمــن«  »جیســون  و  گودویــن«  »جنیفــر  آن 
روســیه  در  و  دالر  میلیــون   13 آلمــان  ســینماهای  در  نمایــش  هفتــه  دو   از 

کــران  6/30 میلیــون دالر فروختــه اســت؛ ضمــن اینکــه در چهارمیــن هفتــه ا
ع فــروش 7/14 میلیــون دالر دســت یافتــه اســت. کــره جنوبــی بــه مجمــو در 

کــران خــود را آغــاز  کــه از ایــن هفتــه در برزیــل و اســترالیا نیــز ا  »زوتوپیــا« 
کنــون در ســینمای فرانســه 23 میلیــون دالر، مکزیــک 14 میلیــون  می کنــد تا
دربــاره  آن  داســتان  و  اســت  فروختــه  دالر  میلیــون   3/6 آرژانتیــن  و  دالر 
کمــک یــک روبــاه غیرقابــل  کــه بــه  خرگوشــی بــه نــام »جــودی هاپــس« اســت 
گمشــده اســت. ــد« در جســت وجوی یــک ســمور  ــام »نیــک وایل ــه ن اعتمــاد ب
کمپانــی  محصــول   »3 کونگ فــوکار  »پانــدای  انیمیشــن  دیگــر،  ســویی  از   
صــدر  در  هفتــه  ایــن  در  خــود  جدیــد  بــازار   15 تمامــی  در  ورکــس«  »دریــم 
گرفــت تــا فــروش بین المللــی بیــش از 219 میلیــون دالر  فهرســت فــروش قــرار 

را تــا امــروز رقــم زده باشــد.
  ایــن انیمیشــن توانســت در هفتــه اول نمایــش 9/6 میلیــون دالر در انگلیــس
ــه  1/5 میلیــون دالر در مکزیــک و 8/1 میلیــون دالر در ســینماهای اســپانیا ب
کــه توانســته پــس از هفــت هفتــه نمایــش در چیــن بــه  دســت آورد؛ در حالــی 

ع فــروش 141 میلیــون دالر برســد. مجمــو
کمپانــی  کــه  گــزارش اســکرین دیلــی، فیلــم ابرقهرمانــی »ددپــول« نیــز   بــه 
دارد  برعهــده  را  آن  بین المللــی  توزیــع  مســئولیت  بیســتم  قــرن  کــس   فا
خارجــی  بــازار   61 محــل  از  دالر  میلیــون   3/11 گذشــت،  کــه  هفتــه ای  در 
گیشــه بیــن الملــل دســت  ع فــروش 380 میلیــون دالر در  فروخــت و بــه مجمــو
 یافــت. فیلــم »بازگشــته«، برنــده ســه جایــزه اســکار 2016 نیــز ایــن هفتــه 
کشــور جهــان فروخــت و فــروش خــود  9/6 میلیــون دالر در ســینماهای 41 
کــران خــود را  کــه ایــن هفتــه ا را بــه بیــش از 264 میلیــون رســاند؛ در حالــی 
در چیــن، دومیــن بــازار بــزرگ ســینمای جهــان پــس از هالیــوود آغــاز می کنــد. 
ع فــروش  همچنیــن فیلــم فضایــی و نامــزد اســکار »مریخــی« نیــز، مجمــو

جهانــی خــود را از مــرز 400 میلیــون دالر عبــور داد.

خواب تلخ
اولیــن  تلــخ«  »خــواب  ســینمایی  فیلــم 
بعــد  امیریوســفی  محســن   ســاخته 
کــران شــده  گــروه هنــر و تجربــه ا از 12 در 
ورایتــی  منتقــد  یانــگ  دبــورا  اســت. 
ســیاه  کمــدی  اولیــن  را  تلــخ«  »خــواب 
برخــاف  کــه  دانســت  ایــران  ســینمای 
زمــان  آن  ایرانــی  فیلم هــای  دیگــر 
نشــان  ایــران  مــردم  از  طنــاز  چهــره ای 
ویــژه  جایــزه  تلــخ«،  »خــواب  می دهــد. 
نــگاه  جایــزه  و  طایــی  دوربیــن  بخــش 
کارگردان هــا  هفتــه  دو  بخــش  از  جــوان 
کــن ۲۰۰۴ و هــم چنیــن جایــزه اســکندر طایــی و جایــزه  جشــنواره فیلــم 
بهتریــن فیلــم تماشــاگران تســالونیکی یونــان، جایــزه فیپرشــی )فدراســیون 
بیــن المللــی منتقدیــن( ژنــو ســوییس، جایــزه منتقدیــن جشــنواره والدیویــای 
کــرده اســت. ایــن فیلــم در جشــنواره های ادینبــورگ  کســب  شــیلی و ... را 
لس آنجلــس، مــاردل پاتــا، ژنــو، نانــت، مونتــرال، شــیکاگو، دبــی و... بــه 
 نمایــش درآمــده اســت. فیلــم »خــواب تلــخ« در جشــنواره فیلــم فجــر ســال 
82 پذیرفتــه نشــد؛ امــا در ســال 83 توســط علیرضــا رضــاداد، رییــس وقــت 
بنیــاد فارابــی مــورد تقدیــر قــرار گرفــت و بــرای حضــور در جشــنواره فجــر ســال 83 
)بخــش خــارج از مســابقه( دعــوت شــد. عوامــل فیلــم »خــواب تلــخ« بــا انتشــار 
یــک اعامیــه ترحیــم عجیــب، مــردم را بــه تماشــای ایــن فیلــم دعــوت کردنــد.

گذشت »زوتوپیا« از مرز 430 میلیون دالر 

گیشه سینمای جهان معرفی فیلمپیشتازی انیمیشن ها در 

شهاب حسینی

پرویز پرستویی

نوید محمدزاده

علی نصیریان

شبنم مقدمی

572 رأی

111 رأی

109 رأی

 103 رأی

وز بخصوص« به پایان رسید96 رأی ی »یک ر فیلمبردار
وز بخصــوص« بــه کارگردانــی و تهیه کنندگــی همایــون اســعدیان، ۲۲ اســفندماه در شــمال تهــران بــه پایــان  ی »یــک ر فیلمبــردار

ینــاز ایزدیــار و محســن کیایــی بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. رســید. در ایــن فیلــم، مصطفــی زمانــی، فرهــاد اصالنــی، پر

در قاب تصویر

حرف و نقل
- تهیه کننــده ســریال نــوروزی »زعفرانــی« از حضــور مهــران 
مدیــری بــه عنوان خواننــده تیتراژ این مجموعه خبــر داد.
کــه اراده ای بــرای حــذف  - ابوالحســن داودی هشــدار داد 
حضــور فیلمســازان مســتقل از جرگــه تصمیم گیری هــای 

گرفتــن اســت. عرصــه تولیــد و نمایــش درحــال شــکل 
بــه  »دســترنج«  نــام  بــا  مســتند  شــبکه  تــازه  تولیــد   -
مشــاغل  در  موفــق  افــراد  بــه  بهــداد  بابــک  کارگردانــی 
را  ایــران  سراســر  در  کارآفرینانــی  و  می پــردازد  گــون  گونا

می کنــد. معرفــی 
- برنامــه ترکیبــی »آرزوهــا« بــا موضــوع آرزو جهــت پخــش 
از شــبکه یــک ســیما تولیــد خواهــد شــد. در ایــن برنامــه 
تــاش خواهــد شــد ضمــن پرداختــن به اصــل موضــوع آرزو، 
کمــک  شــرایط بــرآورده شــدن آرزوهــای خــاص افــراد ویــژه 

کنــد.
قواعــد  شــدن  مشــخص  خواســتار  دشــتی  علی اصغــر   -
ــراز  ــر شــد و اب ــع و پرداخــت بودجــه تئات ــرای توزی روشــنی ب
کــه ســال 94 هنــوز ســاده ترین  کــرد: شــرم آور اســت  تأســف 
قواعــد را در رابطــه بــا بودجــه فرهنگــی و هنرمنــد نداریــم.
- تــام هــاردی، بازیگــر انگلیســی که برای بــازی در »مکس 
دیوانــه« و »بازگشــته« بــا اقبــال زیــادی روبــه رو شــد، بــرای 
گهــی کــه تصویــری از پــرش از یــک صخره  حضــور در یــک آ
بــه داخــل آب را نشــان می دهــد، نقدهــای منفــی دریافــت 

کرد.
ســامانه  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  داودنــژاد  علیرضــا   -
باشــد  جــادو  چــراغ  غــول   )VOD( درخواســتی  نمایــش 
از مخالفــان  و  برســاند  آرزوهایشــان  بــه  را  فیلمســازان  و 
 ایــن پــروژه خواســت بــه جــای مخالفــت، دالیــل خــود را 

مطرح کنند.
قاســم  صــدای  و  گزینــش  بــا  الصوفیــه«  »طبقــات   -
هاشــمی نژاد در دســترس دوســتداران عرفــان و ادبیــات 

گرفــت. قــرار 
کتــاب«، تعــداد  - بــا ســپری شــدن 9 روز از طــرح »عیدانــه 
نســخه   425 و  هــزار   66 بــه  فروخته شــده  کتاب هــای 
کنــون  کتاب هــای پرفــروش ایــن طــرح تــا  رســیده اســت و 

معرفــی شــده اند.
گفــت: هنــوز طرحــی مبنــی بــر  - مدیــر عامــل بنیــاد رودکــی 
گــذاری مــوزه هنرهــای معاصــر بــه بنیــاد رودکــی به طــور  وا

رســمی بــه مــا اعــام نشــده اســت.
و  امیــری  ناتاشــا  نوشــته  راهنــد«  در  »مرده هــا  رمــان   -
مجموعه داســتان »اتفاق ممنوع نیســت« نوشــته حســین 

یعقوبــی منتشــر شــد.
آبراهامســون جایزه هــای  لنــی  »اتــاق« ســاخته  فیلــم   -

کــرد. کانــادا را درو 

سخن روز

 علی پروین و دخترانش مهمان »دوِر همی«
کیمیــای وطــن: مهران مدیــری، کارگــردان نامی ســریال های 
طنــز ایــران، در فروردیــن ســال 95 بــا برنامــه »دوِر همــی« 
ویژه تریــن  از  یکــی  مــی رود.  آنتــن  روی  نســیم  شــبکه  در 
و  پرویــن  علــی  بــا  رودرو  مصاحبــه  مدیــری،  برنامه هــای 
دو دختــرش اســت. پرویــن در ایــن برنامــه مثــل همیشــه 
کــه اهــل  گفــت  حرف هــای جذابــی زد. مهــران مدیــری البتــه 
فوتبــال نیســت؛ امــا بــه پرویــن عاقــه ویــژه ای دارد. مهــراوه 
از جملــه میهمان هــای  شــریفی نیا و شــقایق دهقــان هــم 
ــس  ــک عک ــه ی ــت هم ــد و در نهای ــرداری بودن آن روز از فیلمب

گرفتنــد.  دســته جمعی بــه یــادگار 

حال پدرم خوب است
اوضــاع  کــرد:  تاکیــد  کشــورمان  پــاپ  موســیقی  خواننــده 
)ایــرج(  خواجه امیــری  حســین  پــدرش،  جســمانی 
مناســب اســت و وی در ســامتی بــه ســر می بــرد. احســان 
ــاپ کشــورمان توضیــح  خواجه امیــری، خواننــده موســیقی پ
 داد: متاســفانه نقــل قول هــا و مطالبــی بــه صــورت شــایعه 
بــر  مبنــی  مجــازی  شــبکه های  و  صفحــات  از  بعضــی  در 
کــه بنــده تمامــی ایــن اخبــار  درگذشــت پــدرم منتشــر شــده 
کــه حــال پــدرم  کامــل تکذیــب و اعــام می کنــم  را بــه طــور 
کامــل بــه ســر می برنــد.  خــوب اســت و ایشــان در ســامتی 
کــه پیگیــر  ایــن خواننــده پــاپ، ضمــن تشــکر از عاقه مندانــی 
اوضــاع جســمانی پــدرش هســتند، افــزود: از همــه طرفــداران 
کــه همــواره تــاش می کننــد بــا دامــن نــزدن بــه  و دوســتدارانی 
کــردن فضــا بــه همــه اهالــی موســیقی کمــک  شــایعات در آرام 
کننــد، قدردانــی می کنــم و از خداونــد مهربــان بــرای همــه 

هنرمنــدان پیشکســوت موســیقی آرزوی ســامتی دارم.

کران نوروزی  کارگردان هایی که طعم ا
 را چشیده اند

ابراهیــم  تنهــا  نــوروزی  فیلم هــای  کارگردان هــای  بیــن  در 
حاتمی کیــا طــی چنــد ســال اخیــر در ایــن روزهــا، فیلــم روی 
پرده داشــته اســت. حاتمی کیا در ســال 88 »به رنگ ارغوان« 
کــران کــرد و نــوروز 95 هــم »بادیــگارد« را  و 93 »چ« را در نــوروز ا
کارگــردان »خشــم و هیاهــو«  روی پــرده دارد. هومــن ســیدی، 
هــم فیلــم قبلــی اش »اعترافــات ذهــن خطرنــاک مــن« تیرمــاه 
کــران شــد؛ »زندگــی جــای  گــروه هنــر وتجربــه ا ســال جــاری در 
دیگــری اســت« ســاخته قبلــی منوچهــر هــادی، پیــش از »مــن 
گذشــته بــه  ســالوادور نیســتم« هــم اواخــر فروردیــن ســال 
کــه نــوروز 95  کیومــرث پوراحمــد هــم  روی پــرده رفــت و از 
کــو؟« را دارد، »پنجــاه قــدم آخــر« خــرداد ســال  »کفش هایــم 
کــران نــوروز در  کــران شــد. بــا بررســی فیلم هــای ا گذشــته ا
کــران در  ده ســال اخیــر مســعود ده نمکــی بــا 5 فیلــم رکــوردار ا
کــران  کــه تــا پیــش از »رســوایی 2« موفــق بــه ا ایــن روزهاســت 
همــه فیلم هایــش در نــوروز شــده بــود. »ابــد و یــک روز« اولیــن 
کــران نــوروز 95 اســت. ســاخته ســعید روســتایی، دیگــر فیلــم ا

اخبار کوتاه

با محوریت خوشرویی در تعامالت اجتماعی؛
 جشنواره عکس »سیب« 

برگزار  می شود
کیمیــای وطــن: جشــنواره عکــس »ســیب« از ســوی 
ســازمان  هنــری  مدیریــت  و  تفریحــی  مدیریــت 
فرهنگی تفریحــی برگــزار می شــود. مدیــر امــور تفریحــی 
گفــت:  ســازمان فرهنگی تفریحــی بــا اعــام ایــن خبــر 
ایــن جشــنواره بــا هــدف ایجــاد شــور و نشــاط در بیــن 
عمــوم خانواده هــا ویــژه تمــام ســنین، در دو بخــش 
اســت.  شــده  برنامه ریــزی  شــهروندی  و   حرفــه ای 
ســید ابراهیــم حســینی اظهار داشــت: ثبت لبخنــد مردم 
کــه بتوانــد بــا بیــان  در تمامــی ابعــاد موجــود شــهری 
حــس زندگــی و بــه دور از هرگونــه تصنــع، اثــر مثبتــی بــر 
مخاطــب خود بگــذارد، از دیگر اهداف جشــنواره عکس 
کــه بــه منظــور افزایــش شــور و نشــاط در  »ســیب« اســت 
شــهر همــراه بــا لبخنــد رضایــت در ســه محــور ثبــت 
خنــده و شــادی در خانــواده، ثبــت لحظــات شــاد بــه 
صــورت خودگرفــت )ســلفی( و خوش رویــی در تعامــات 
عاقه منــدان  افــزود:  وی  می شــود.  برگــزار  اجتماعــی 
بــه شــرکت در ایــن جشــنواره تــا 30 فروردین مــاه 95 
فرصــت دارنــد عکس هــای خــود را در بخــش حرفــه ای 
بــا دوربیــن حرفــه ای )تــک عکــس و مجموعــه عکــس( 
و بخــش شــهروندی بــا دوربین هــای خانگــی و تلفــن 
کــرد:  کننــد. مدیــر امــور تفریحــی تصریــح  همــراه ارســال 
ارســال آثــار از طریــق ســایت esfahanfarhang.ir و ایمیل 
شــهروندانی  و  اســت   jashnvareh.sib@gmail.com
کــه دسترســی بــه اینترنــت ندارنــد، می تواننــد از طریــق 
محــل  در  جشــنواره  دبیرخانــه  بــه  ســی دی  تحویــل 

کننــد. کتابخانــه مرکــزی اقــدام 

از 25 اسفندماه افتتاح می شود؛
 گالری های هنری 

در موزه هنرهای معاصر
شــش  در  برجســته  اســاتید  و  برتــر  هنرمنــدان  آثــار 
 گالــری مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان روز سه شــنبه 
25 اســفندماه افتتــاح می شــود. رییــس مــوزه هنرهــای 
ــار برجســته هنــری  گفــت: آث ــا بیــان ایــن خبــر  معاصــر ب
دســتی  صنایــع  شــامل  مختلــف  رشــته های   در 
گالری هــای  در   ... و  عکــس  نقاشــی،  خوشنویســی، 
هنــری مــوزه هنرهــای معاصــر بــه نمایــش درمی آیــد. 
کتابــت فاخــر  محمدرضــا رهبــری اظهــار داشــت: آثــار 
خوشنویســی صفحــه اول و دوم قــرآن کریــم ســوره حمــد 
و بقــره از گنجینــه و کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک تهــران 
گالــری شــماره دو مــوزه  بــا عنــوان »چهــل آیینــه« در 
هنرهــای معاصــر افتتاح می شــود. وی افزود: نمایشــگاه 
صنایــع دســتی، نمایشــگاه گروهــی آثــار رشــته هنرهــای 
تجســمی در دهه هــای 60 و 70 و نمایشــگاه عکــس 
گالری هــای  بنــای مــوزه هنرهــای معاصــر بــه ترتیــب در 
شــماره 1 و 2 و 3 مــوزه مــورد بازدیــد عاقه منــدان قــرار 
گالری هــای 4 و 5 و 6 مــوزه  کــرد:  می گیــرد. وی تصریــح 
هنرهــای معاصــر نیز، میزبــان آثــاری در قالب نمایشــگاه 
نقاشــی آبرنگ اثر محســن درخشــان، عکس های شــهر 
ــس  ــود. ریی ــد ب ــی خواهن ــترهای فاطم ــان و پوس اصفه
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان ادامــه داد: آثــار هنــری 
سه شــنبه  روز  مــوزه  ایــن  گالری هــای  در   ارایه شــده 
25 اســفندماه ســاعت 10 صبــح در محــل مــوزه هنرهــای 

معاصــر واقــع در خیابــان اســتانداری افتتــاح می شــود.

انتقاد کزازی از تلویزیون
کــزازی بــا اشــاره بــه حجــم تبلیغــات  میرجال الدیــن 
بعضــی  و  تلویزیــون  در  زیــان آور  مختلــف  کاالهــای 
کتــاب در ایــن رســانه ها  رســانه ها معتقــد اســت: بهــره 
کــه بــه آســانی می تــوان از آن  آن چنــان انــدک اســت 
دربــاره  پژوهشــگر  و  نویســنده  ایــن  پوشــید.  چشــم 
وضعیــت ادبیــات و نشــر در ســال 94 گفــت: تــا جایــی کــه 
کار نشــر  می دانــم امســال هیــچ دگرگونــی بنیادینــی در 
کــه  کتــاب رخ نــداده اســت. نکتــه یادکردنــی ایــن اســت 
گرایــش  کتــاب بیشــتر شــده؛ از ایــن روی شــاید  بهــای 
کمتــر شــده اســت  کتــاب بــه خریــدن آن  دوســتداران 
کتــاب بــه هرگونــه در پیوندنــد  کــه بــا   و همــه کســانی 
کــه در ایــن  ایــن گایــه را دارنــد. ایــن تنهــا نکته ایســت 
ســال، اندکــی برجســتگی دارد و ایــن ســال را از ســالیان 

پیشــین بازمی شناســاند.

شهره  لرستانی 
بازیگر »خانْم سادات« شد

شــهره لرســتانی، بازیگــر، بــا ایفــای نقــش مدیــر یــک 
موسســه قرآنــی عوامــل فیلم ســینمایی »خانْم ســادات« 
را همراهــی می کنــد. »خانــْم ســادات«، عنــوان فیلــم 
ســینمایی زندگینامــه شــهید حاجی حســنی کارگر اســت 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی مریــم ابراهیم ونــد و  کــه بــه 
کبــر محلوجیــان در حال ســاخت اســت  نویســندگی علی ا
و با برداشــتی آزاد به تصویرســازی شخصیت این شهید 
می پــردازد. امیــن زندگانــی، آفریــن عبیســی و بهمــن 
زرین پــور در ایــن فیلــم بــه ترتیــب به ایفای نقش شــهید 
حاجــی حســنی کارگــر و مــادر و پدرش می پردازند. شــهید 
»محســن حاجی حســنی کارگر«، قــاری بین المللــی و نفــر 
اول مســابقات قــرآن کریــم در مالــزی، دوم مهرمــاه ســال 
جــاری همزمــان بــا ادای مراســم رمی جمــرات در منطقه 
منــا بــه همــراه جمــع کثیــری از حجــاج کشــورمان دعوت 

حــق را لبیــک گفــت.

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر سه شنبـــــه  25 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 117علی پروین و دخترانش مهمان »دوِر همی« ســـــال دوم       ݡسݒ



رکوردهای منحصربه فرد برانکو 
در تاریخ پرسپولیس

آغاز دوساله، برای 4 مربی
پرســپولیس  در  ســرمربی   4 برتــر،  لیــگ  تاریــخ  *در   
کار  کــه در 2 ســال متوالــی، پرســپولیس بــا آن هــا  هســتند 
کــرد. علــی پرویــن در ســال های 80 و 81، افشــین قطبــی 
در ســال های 86 و87 و علــی دایــی در ســال های 92 و 
93 مــردان مــورد اشــاره بــوده انــد و برانکــو بــر این اســاس 

در ایــن عرصــه مــرد چهــارم بــوده اســت.
 اولین مرد 3 تایی

بــرای  برتــر  لیــگ  تاریــخ  مربــی  اولیــن  *برانکــو   
کــه در 3 فصــل متوالــی در ایــن تیــم  پرســپولیس اســت 
فعالیــت داشــته اســت؛ در ادوار گذشــته علــی پرویــن هم 
در 3 فصــل غیــر متصــل و در ســال های 81،80 و84 
کــرده؛ امــا 3 فصــل متصــل فقــط در  کار  خ ها  بــرای ســر
کــه در ســال های 94،93 و البتــه 95  اختیــار برانکوســت 
کــرد. برانکــو از ایــن حیــث  کار خواهــد  بــرای پرســپولیس 

رکــوردی منحصــر دارد.
 مربی خارجی تمدید شده

 19 در  پرســپولیس  خارجــی  مربــی  اولیــن  *برانکــو   
شــده  تمدیــد  قــراردادش  کــه  اســت  گذشــته  ســال 
خــود  خارجــی  مربیــان  بیــن  از  پرســپولیس  اســت؛ 
کویــچ، زوبــل، آری هــان، دنیزلــی  یعنــی بگوویــچ، مــت 
را  کــس  هیــچ  قــرارداد  و...  ژوزه  مانوئــل  کرانچــار، 
تمدیــد نکــرده و حتــی برخــی از ایــن افــراد مثــل وینــگادا 
هــم بــازی   10 بــه  تیــم  ایــن  در  بازی هایــش   تعــداد 

 نرسید.

ورزش ایران بار دیگر عزادار شد
گذشــته در  رضــا ابراهیمــی  عصــر روز سه شــنبه هفتــه 
کمــا  تمریــن تیــم پیــکان دچــار ایســت قلبــی شــد و بــه 
رفــت و در بیمارســتان در بخــش مراقبت هــای ویــژه 
گرفــت و یکشــنبه شــب دار فانــی  تحــت درمــان قــرار 

گفــت. را وداع 
خانــواده  بــه  را  مصیبــت  ایــن  هــم  ورزشــی  جــام   
بــه خصــوص خانــواده  ورزش  ابراهیمــی  و جامعــه 

می گویــد. تســلیت  والیبــال  بــزرگ 
 الزم بــه ذکــر اســت مراســم تشــییع آن مرحــوم ســاعت 
تهــران واقــع در  10 روز سه شــنبه در خانــه والیبــال 

ــردد. ــزار می گ ــان حجــاب برگ کشــاورز، خیاب ــوار  بل
احتــرام  پــاس  مراســمی  بــه  اســت  قــرار  همچنیــن   
کشــورمان  ــه ســاحت ایــن مربــی ارزشــمند والیبــال  ب
پیــش از آغــاز مســابقه فینــال برگــزار  شــود و بازیکنــان 
کادر فنــی تیم هــای پیــکان و بانــک ســرمایه پیــش  و 
گل و یــک دقیقــه ســکوت  از آغــاز مســابقه بــا اهــدای 
بــه ســاحت ایــن مربــی فقیــد والیبــال ایــران ادای 

کــرد.  احتــرام خواهنــد 
برتــر  لیــگ  دوره  نهمیــن  و  بیســت  فینــال  دیــدار 
والیبــال  خانــه  در  دوشــنبه   16 ســاعت  از  والیبــال 

می شــود. برگــزار  تهــران 

مهاجم استقالل به دنبال ثبات 
در تیم ملی

دیــروز  تمریــن  آغــاز  از  کریمــی  پیــش  محســن 
کــه  )دوشــنبه( تیــم ملــی اظهــار داشــت: خــدا را شــکر 
بــه تیــم ملــی دعــوت شــدم و امیــدوارم بتوانــم خــودم 

را نشــان بدهــم.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه آیــا در تیــم ملــی ماندنــی 
کــه  می کنــم  را  تالشــم  تمــام  افــزود:  نــه،  یــا  اســت 
کنــم. امیــدوارم ایــن اتفــاق  کادر فنــی را جلــب  نظــر 
خ بدهــد و در نهایــت هرچــه خــدا بخواهــد همــان  ر

می شــود.
کــه از  کشــورمان   مهاجــم جــوان تیــم ملــی فوتبــال 
شــده  دعــوت  ملــی  تیــم  اردوی  بــه  اســتقالل  تیــم 
در  عمــان  و  هنــد  بــا  دیــدار  خصــوص  در  اســت، 
گفــت: ایــن دیدارهــا متوســط  مقدماتــی جــام جهانــی 
اســت و امیــدوارم در آن هــا پیــروز باشــیم و نتیجــه 

بگیریــم. خوبــی 

سیری در ورزش

کور امتیاز بگیریم از پاختا
به صعود امیدوار می شویم

فوتبــال  تیــم  ســرمربی  قلعه نویــی،  امیــر 
نشســت  در  دوشــنبه  دیــروز  تبریــز  کتورســازی  ترا
کــور  پاختا برابــر  تیمــش  دیــدار  از  پیــش  خبــری 
ازبکســتان در لیــگ قهرمانــان آســیا اظهــار داشــت: 
کــور از تیم هــای ریشــه دار ازبکســتان اســت و در  پاختا
کــه دو هفتــه از لیــگ ازبکســتان ســپری  حــال حاضــر 
شــده، در صــدر جــدول قــرار دارد. طبیعتــا مــا فــردا 
ــه ای  گون ــه  ــدول ب ــرایط ج ــم و ش ــختی داری ــازی س ب
کــور  کــه بــرای پاختا کــه ایــن بــازی همان طــور  اســت 
مهــم اســت، بــرای مــا نیــز اهمیــت فراوانــی دارد. وی 
کــور تیمــی  بســیار ســرعتی و قدرتــی  ادامــه داد: پاختا
اســت و مــا ســعی می کنیــم تــا در دیــدار فــردا ســرعت 
و فضــا را از ایــن تیــم بگیریــم. البتــه ایــن تیــم نقــاط 
از آن هــا  تــالش می کنیــم  مــا  کــه  ضعفــی هــم دارد 
کــرده و بــا امتیــاز بــه تبریــز برگردیــم. در  نیــز اســتفاده 
ع امیــدوارم فــردا هــر دو تیــم یــک بــازی خــوب  مجمــو
گران از تماشــای آن  را بــه نمایــش بگذارنــد تــا تماشــا
ــازی در  کتورس ــال ترا ــذت ببرند.ســرمربی تیــم فوتب ل
ــردا  ــازی ف ــا تیمــش در ب ــه آی ک ــه ایــن ســؤال  پاســخ ب
ج از خانــه اســت، بــازی هجومــی  کــه یــک بــازی خــار
کار قــرار می دهــد یــا خیــر، خاطرنشــان   را در دســتور 
بــازی شــرایط خــاص خــود را دارد. مثــل  کــرد: هــر 
گل  ــازی فــردا  ــا الجزیــره، هــدف اول مــا در ب ــازی ب ب
نخــوردن و بــه دنبــال آن رســیدن بــه دروازه حریــف 
ــز  ــه تبری ــاز ب ــا امتی ــر ب گ ــا ا ــدم م ــت. معتق ــی اس گلزن و 
بازگردیــم، اختــالف را حفــظ می کنیــم و بــه صعــود 
مســابقات  تقویــم  می شــویم.قلعه نویی  امیــدوار 
لیــگ قهرمانــان آســیا را در علــت عــدم نتیجه گیــری 
تأثیرگــذار  اخیــر  ســال های  در  ایرانــی  تیم هــای 
ــان  دانســت و افــزود: تقویــم مســابقات لیــگ قهرمان
ــادی دارد و تیم هــای غــرب آســیا  آســیا ایرادهــای زی
برخــالف تیم هــای شــرق ایــن قــاره، بــرای رســیدن 
بــه هدفشــان در ایــن مســابقات بایــد دو فصــل بــازی 
هــم  اســتقالل  و  ســپاهان  تیم هــای  بــا  مــن  کننــد. 
بــه جمــع هشــت و چهــار تیــم برتــر مســابقات صعــود 
کــرده ام؛ امــا چــون لیــگ ایــران بــه پایــان رســیده بــود 
بــرای ادامــه مســابقات بایــد بــا تیــم جدیــد شــرکت 
مــا  موفقیــت  عــدم  در  مســئله  ایــن  کــه  می کردیــم 
کتورســازان در پرســش بــه  نقــش داشت.ســرمربی ترا
ســؤال دیگــری مبنــی بــر اینکــه چــرا در بیــن بازیکنــان 
گوســتو ســزار اســتفاده می کند،  خارجــی خــود فقــط از آ
ــه  ــوب نتیج ــه خ ک ــیده ایم  ــی رس ــه ترکیب ــا ب ــت: م گف
ترکیبــی  بــا  مربــی  یــک  وقتــی  مطمئنــا  و  می گیــرد 
خــوب نتیجــه می گیــرد، در بازی هــای بعــدی نیــز از 
همــان ترکیــب ایــده آل خــود اســتفاده می کنــد. البتــه 
گرفتــه ام و  مــن دو مــاه پیــش ایــن تیــم را تحویــل 
کاردوســو نیــز در ترکیــب تیــم خــود  در ایــن مــدت از 
تــازه  نانــگ  دیگــر  طرفــی  از  می کنیــم.  اســتفاده 
بــه تیــم مــا اضافــه شــده و هنــوز بــا تیــم هماهنــگ 
اخبــاری  محمدرضــا  تســنیم،  گــزارش   نیســت.به 
هــم  تبریــز  کتورســازی  ترا فوتبــال  تیــم  دروازه بــان 
دیــدار  و دربــاره  در نشســت خبــری حضــور داشــت 
گفــت: مــا بازی هــای لیــگ  کــور ازبکســتان  بــا پاختا
کرده ایــم و بــه  قهرمانــان آســیا را خیلــی خــوب شــروع 
صعــود امیــدوار هســتیم. بــه اعتقــاد مــن بــازی فــردا 
ایــن  تحقــق  در  مــا  بــرای  زیــادی  کمــک  می توانــد 
ک تریــن  امــر باشــد. وی دربــاره شــناختش از خطرنا
کادر فنــی تیــم  بازیکنــان تیــم حریــف اظهــار داشــت: 
کــه  کــرده اســت و می دانیــم  آنالیــز  کــور را  مــا پاختا
کــی را در اختیــار دارد.  حریفمــان خــط حملــه خطرنا
ــرده و  ک ــی  ــور را بررس ک ــالت پاختا ــدل حم ــا م ــی م حت
کامــل داریــم. امیــدوارم فــردا خــط  گاهــی  از آن هــا آ
کنــد و بتوانیــم دروازه تیــم  کار  دفاعــی مــا مســتحکم 

ــم. ــه داری ــته نگ ــود را بس خ

همگام با ورزش

کــی روش در حاشــیه تمریــن دیــروز )دوشــنبه(  کارلــوس 
ایــن  بیــان  ضمــن  کشــورمان  فوتبــال  ملــی  تیــم 
مطلــب اظهــار داشــت: امــروز روز نخســت اردوی تیــم 
را  فرصــت  تمرینــات  از  نخســت  بخــش  در  ماســت. 
خــود  توانایی هــای  تــا  داده ایــم  جــوان  بازیکنــان  بــه 
را نشــان دهنــد. در ادامــه بــاز هــم آن هــا را در اردوهــا 
ــا  ــم. مطمئن ــر داری ــان را زیرنظ ــد و شرایط ش ــم دی خواهی
آن هــا را همچنــان زیــر نظــر خواهیــم داشــت و بررســی 
کننــد  همراهــی  را  ملــی  تیــم  می تواننــد  کــه   می کنیــم 

یا خیر.
پرســش  ایــن  بــه  کنــش  وا در  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بــه  ســالن  در  ملــی  تیــم  تمریــن  برگــزاری  »آیــا  کــه 
مســئله  یــا  اســت  بــوده  تمریــن  زمیــن  نبــود  خاطــر 
ســالن  در  تمریــن  نــه  داشــت:  اظهــار  دیگــری؟«، 
دیگــری  دلیــل  و  بــود  مــا  برنامه هــای  از   بخشــی 

نداشت.
گــر  ا براینکــه  مبنــی  تــاج  اخیــر  اظهارنظــر  دربــاره  وی 
خواهــد  حفــظ  را  کــی روش  شــود  فدراســیون  رییــس 
تــاج  مهــدی  کــه  زمانــی  مــدت  در  مــن  گفــت:  کــرد، 
ســازمان  در  زیــادی  دســتاوردهای  می شناســم،  را 
لیــگ بــرای فوتبــال ایــران داشــته اســت؛ تــاج یکــی از 
گــر  کــه مطمئنــا ا کاندیداهــای ریاســت فدراســیون اســت 
ــه  ــادی ب کمــک زی ــد  ــرار بگیــرد، می توان در ایــن پســت ق

کنــد. فدراســیون  ایــن 
ح  »آیــا مطــر کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  کــی روش 
کــه در شــأن تیــم ملــی  شــدن نــام زمیــن تمرین هایــی 
گفــت: مــن دربــاره  بــرای او عجیــب نبــود؟«،  نیســت 
گذشــته بــه انــدازه  زمیــن تمریــن تیــم ملــی در پنــج ســال 
کــرده ام و در حــال حاضــر قصــد نــدارم  کافــی صحبــت 

هیــچ صحبتــی بکنــم.
وی دربــاره اینکــه آیــا تمرینــات آینــده تیم ملــی همچنان 
خاطرنشــان  خیــر،  یــا  شــد  خواهــد  برگــزار  ســالن  در 
کــرد: دربــاره اینکــه قــرار اســت در آینــده در چــه زمینــی 
ــم  کن ــت  ــی صحب ــین پیروان ــا افش ــد ب ــم، بای کنی ــن  تمری
مطلــع  تیم مــان  تمریــن  زمیــن  وضعیــت  از  فعــال   و 

نیستم.
ســرمربی تیــم ملــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دیــدار ایــران 
بــا تیم هــای عمــان و هنــد حســاس اســت، افــزود: وقتــی 
ــد  ــی اشــاره می کنی ــی جــام جهان ــه رقابت هــای مقدمات ب
یعنــی اینکــه ایــن رقابت هــا بــه انــدازه خــودش اهمیــت 
بــازی  مــا  بــرای  اســت.  بســیار حســاس  و  باالیــی دارد 
بــا عمــان و هنــد اهمیــت زیــادی دارد، از ایــن جهــت 
کــه پیــروزی در آن هــا و بــه دنبــال آن صدرنشــینی در 
مــا  پیشــرفت  بــه  شــایانی  کمــک  می توانــد  گروه مــان 
کــرده و تأثیــر زیــادی در قرعه کشــی  در رنکینــگ فیفــا 
مرحلــه بعــدی مســابقات انتخابــی جــام جهانــی داشــته 

ــد. باش
ملــی  تیــم  بــازی  آخریــن  کــه  آذرمــاه  از  افــزود:  وی 
ایــن  طــی  و  گذشــته  زیــادی  مدت زمــان  شــد،  برگــزار 
مــدت طوالنــی تیــم ملــی اردو و بــازی نداشــته اســت و 
بازیکنــان در اختیــار باشــگاه ها بودنــد. مــا قصــد داشــتیم 
گســترده تر باشــد؛ امــا بــه دلیــل حضــور برخــی  ایــن اردو 
از ملی پوشــان در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا ایــن 
ع تحقــق پیــدا نکــرد. حــاال بایــد ببینیــم در ادامــه  موضــو

راه چــه اتفاقاتــی می افتــد.
کــه »آیــا از امکانــات  کــی روش  در پاســخ بــه ایــن پرســش 
اســت،  گرفــت  قــرار  ملــی  تیــم  اختیــار  در  کــه  فعلــی 
کــه  گفــت: در حــال حاضــر چیــزی  رضایــت داریــد؟«، 
کــه از نظــر روحــی و  حایــز اهمیــت اســت، ایــن اســت 
ــازی آینــده  روانــی تمــام تــوان و تمرکــز خــود را روی دو ب
کافــی در اختیــار  بگذاریــم. بعــد از ایــن دو بــازی زمــان 

کنــد.  داریــم تــا تیــم ملــی شــرایط بهتــری پیــدا 
تیــم  اختیــار  در  کافــی  امکانــات  زمانــی  مقطــع  آن  در 
کــه  گرفــت و انتظــار هــم ایــن اســت  ملــی قــرار خواهــد 
خ دهــد. جــام جهانــی نزدیــک اســت  چنیــن اتفاقــی ر
شــهریورماه  بعــد  مرحلــه  در  ملــی  تیــم  بــازی  اولیــن  و 
ــز آنچــه از دســتش  ــزار می شــود. قطعــا فدراســیون نی برگ
انجــام  بایــد  جهانــی  جــام  بــه  صعــود  بــرای  برمی آیــد 

دهــد.

کیروش:

کرده ام کافی درباره زمین صحبت  گذشته به اندازه  در ۵ سال 

مناف هاشــمی  در خصوص جلســه دیروز روســای فدراســیون های 
ــان اظهــار داشــت: در جلســه امــروز  ــر ورزش و جوان ــا وزی ورزشــی ب
ضمــن بررســی پرداخت هــا و بحــث نظارت هــا بــرای فدارســیون ها 
وزیــر  معــاون  همچنیــن  شــد.  بررســی  نیــز  آینــده   برنامه هــای 

و  کــرد  عنــوان  فدراســیون ها  از  را  خــود  ارزیابــی 
آورده هــای فدراســیون ها نیــز مــورد ارزیابــی قــرار 
گرفــت. وی افــزود: از طــرف دولــت نزدیــک بــه 92 
ــه طــور متوســط  کــه ب درصــد دریافتــی داشــته ایم 
آن هــا  بــه  فدراســیون ها  بودجــه  از  درصــد   97
پرداخــت شــده اســت و امیدواریــم طــی دو ســه روز 
آینده این مبلغ به صددرصد برســد. خوشــبختانه 

کــه  فدراســیون ها آورده هــای مالــی خوبــی داشــته اند؛ بــه طــوری 
تومــان  میلیــارد  ســال 94، 85  در  فدراســیون ها  همــه  بودجــه 
بــود، امــا آن هــا 240 میلیــارد تومــان آورده داشــتند. نشســت های 
این چنینــی بــه هماهنگــی بیشــتر فدراســیون ها و وزارت ورزش 
کمتــر شــود. تاکنــون 34 ســهمیه  کمــک می کنــد تــا چالش هــا نیــز 

کار بایــد  المپیــک و 103 ســهمیه پارالمپیــک کســب شــده و ایــن 
نیــز جلســه ای میــان محمدباقــر  ادامــه داشــته باشــد. امشــب 
نوبخــت و وزیــر ورزش و برخــی از فدراســیون های المپیکــی برگــزار 
می شــود تــا مشــکالت اخیــر را دیگــر نداشــته باشــیم. مــا اطمینــان 
کــه  داریــم بــا دســتور رییــس جمهــور مشــکالتی 
مطــرح شــده، رفــع می شــود. هاشــمی  عنــوان کرد: 
منتظــر تخصیــص فروردیــن و اردیبهشــت نیــز 
هســتیم تــا بتوانیــم بخــش دیگــری از منابــع مالــی 
فدراســیون ها را تامیــن کنیــم؛ ضمن اینکــه دولت 
کمیتــه ملــی  قــول داده، مانــده تخصیص هــای 
کنــد. وی در  المپیــک و وزارت ورزش را پرداخــت 
گفــت: مراســم  پایــان در خصــوص مراســم تجلیــل از مــدال آوران 
تجلیــل از مــدال آوران ســال 93 فــردا برگــزار می شــود و پــول آن هــا 
در ابتــدای ســال 95 پرداخــت خواهــد شــد. همچنیــن مراســم 
مــدال آوران ســال 94 نیــز قبــل از المپیــک برگــزار شــده و حوالــه 

مــدال آوران پــس از المپیــک پرداخــت می شــود.

97 درصد از بودجه فدراسیون ها پرداخت شده است
بــا   94 ویلچــر  بــا  بســکتبال  برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
قهرمانــی ایثــار ماهــان تندیــس قــم و نایب قهرمانــی 

یافــت.  پایــان  اصفهــان  مخابــرات 
مخابــرات  عمومــی  شــرکت  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 

نهایــی  مرحلــه  اصفهــان،  اســتان 
بســکتبال  برتــر  لیــگ  رقابت هــای 
تیم هــای  حضــور  بــا  کشــور  ویلچــر  بــا 
ک  ارا شــهرداری  اصفهــان،  مخابــرات 
المهــدی  آلومینیــوم  تبریــز،  شــهرداری 
شــهرداری  زنجــان،  هیئــت  هرمــزگان، 
ایثــار ماهــان تندیــس قــم و ملــی  آمــل، 

ــا 21 اســفندماه بــه میزبانــی  حفــاری خوزســتان از 19 ت
باشــگاه مخابــرات اصفهــان و در شــهر اصفهــان برگــزار 
ــس قــم  ــان تندی ــار ماه ــم ایث ــال، تی ــدار فین شــد.در دی
بــا نتیجــه 73 بــر 70 مقابــل مخابــرات اصفهــان، بــه 
برتــری دســت یافــت و عنــوان قهرمانــی را از آن خــود 

شــد. نایب قهرمــان  اصفهــان  مخابــرات  و  کــرد 
دیــدار رده بنــدی نیــز بیــن تیم هــای شــهرداری آمــل و 
ملــی حفــاری خوزســتان برگــزار شــد و تیــم شــهرداری 
ــر 66 موفــق شــد حریــف خــود را  ــا نتیجــه 67 ب آمــل ب
کنــد و عنــوان ســوم را بــه دســت  مغلــوب 

آورد.
بــر ایــن اســاس، تیم هــای ایثــار ماهــان 
اصفهــان مخابــرات  قــم،   تندیــس 
شــهرداری آمــل و ملــی حفــاری خوزســتان 
ــا چهــارم لیــگ  ــه ترتیــب عناویــن اول ت ب

کردنــد. برتــر 94 را بــه نــام خــود ثبــت 
کاپ اخــالق نیــز بــه تیــم آلومینیــوم المهــدی هرمــزگان 
اختتامیــه  مراســم  در  برتــر  تیم هــای  و  گرفــت  تعلــق 
کــه بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اســتانی و مســئوالن 
کاپ و  هیئــت اصفهــان و تیم هــای حاضــر برگــزار شــد، 

کردنــد. مــدال خــود را دریافــت 

پرونده رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر 94 بسته شد

کســب 6 مــدال طــال و یــک  کــه موفــق شــد  بــا  کــن  تیــم تکوانــدوی بانــوان 
نقــره و یــک برنــز عنــوان قهرمانــی را بــرای ایــران در رقابت هــای قهرمانــی 
کنــد، دیــروز )دوشــنبه( در خانــه تکوانــدو  کســب  جــام باشــگاه های آســیا 
مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. فاطمــه مداحــی، بهــاره نورخانلــو، فاطمــه روحانی 
فاطمــه مصطفایــی، نفیســه رنگــرز و فاطمــه امــوری در ایــن رقابت هــا بــه 
مــدال طــال رســیدند و  هانیــه اخالقــی و فاطمــه آقابیگلــو بــه ترتیــب صاحــب 
کادر فنــی و تکوانــدوکاران ایــن  مــدال نقــره و برنــز شــدند. مراســم تجلیــل از 
ــی(  ــر فنــی(، آزاده یاســایی )مرب ــی )مدی ــا حضــور مرجــان نریمان باشــگاه ب
نیلوفــر صفریــان )کمک مربــی( زهــرا لشــکری )کمک مربــی( و اعضــای تیــم 

برگــزار شــد. 
گفــت: مــا آذرمــاه ســال  کــن  در ابتــدای ایــن مراســم چگینــی مدیــر باشــگاه 
گذاشــتیم و بــه جهــت اینکــه ورزش تکوانــدو  ــا بــه عرصــه ورزش  جــاری پ
یــک ورزش المپیکــی اســت و می توانــد زمینــه خوبــی بــرای فعالیــت مــا 
باشــد بــه ایــن رشــته ورود کردیــم... خوشــبختانه امســال در بخــش مردان 
کیمیــا علیــزاده عضــو تیــم  کردیــم.  کســب  و بانــوان مــا نتایــج خوبــی را 
کــه شــانس اول المپیکــی در بخــش بانــوان محســوب  بزرگســاالن اســت 
می شــود. روحانــی کاپیتــان تیــم مــا نقــش بســزایی در موفقیــت تیم داشــته 
و مــا شــاهد بودیــم بازیکنــی مثــل مصطفایــی بــا 17 ســال ســن در جــام 

ــده تیــم مــا شــد. باشــگاه های آســیا چــه درخششــی داشــت و پدی

مراسم تقدیر 
کن  از تیم تکواندوی بانوان 

تیــم پرســپولیس عصــر دیــروز )دوشــنبه( در یــک بــازی نمادیــن و در غیــاب 
موســیقی  و  هنــر  ســتارگان  تیــم  مصــاف  بــه  خــود  ملی پــوش  بازیکنــان 
شکســت  0 بــر   15 نتیجــه  بــا  را  تیــم  ایــن  شــد  موفــق  نهایــت  در  و   رفــت 

 دهد.
بــرای تیــم پرســپولیس در ایــن دیــدار  بنگــر )4 گل(، حیدریــه، حاتمی  و زاهدی 
گلزنــی ماریــچ  و  علی پــور  عالیشــاه،  پانادیــچ،  باقــری،  گل(،   2( کــدام   هــر 

کردند.  
اتحــاد  تیــم در میانــه زمیــن حلقــه  بازیکنــان دو  نیمــه دوم،  آغــاز  از  * قبــل 

گرفتنــد. یــادگاری  عکــس  و  داده  تشــکیل 
* در نیمــه دوم باقــری، پانادیــچ، رحمتــی، زاهــدی، قدیمی پــور و آیینه چــی 

وارد زمیــن شــدند.
* برانکــو در ایــن بــازی از بنســون اســتفاده نکــرد و ایــن بازیکــن بــه همــراه 

کــه مصــدوم اســت، فقــط دور زمیــن دویدنــد. کمندانــی 
قــرار تشــویق  مــورد  را  او  شــدیدا  هــواداران  بنگــر،  ســوم  گل  از  بعــد   * 

 دادند.
* تقابــل نکیســا و باقــری دو همبــازی قدیمــی  در ایــن بــازی جالــب بــود و مربــی 
پرســپولیس توانســت دروازه یکــی از ســنگربانان تیــم ملــی در جــام جهانــی 98 

کنــد. را بــاز 
* نکیســا در اواخــر بــازی در خــط حملــه تیمش به میدان رفت.

برتری پرگل پرسپولیس مقابل تیم هنرمندان
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شهردار شهرکرد خبر داد:
شهرکرد آماده پذیرایی 

از مهمانان نوروزی
بــرای  الزم  اقدامــات  گفــت:  شــهرکرد  شــهردار 
شــهرکرد  در  نــوروزی  مســافران  و  بهــار  از  اســتقبال 

اســت. شــده  انجــام 
ســتاد  نشســت  در  غالمیان دهکــردی  نــوراهلل 
کــرد:  اظهــار  شــهرکرد  شــهرداری  بهــار  از  اســتقبال 
مســافران  و  بهــار  از  اســتقبال  بــرای  الزم  اقدامــات 

اســت. شــده  انجــام  شــهرکرد  در  نــوروزی 
اســتقبال  راســتای  در  داد:  ادامــه  شــهرکرد  شــهردار 
برنامــه   60 از  بیــش  نــوروزی،  مســافران  و  بهــار  از 
کســازی در شــهرکرد انجــام شــد و ایــن  عمرانــی و پا
اســت. نــوروزی  از مســافران  پذیرایــی  آمــاده  شــهر 

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مشــارکت مــردم در نظافــت 
کــرد: مشــارکت همه جانبــه  معابــر ســطح شــهر عنــوان 
مــردم بــرای حفــظ و نظافــت شــهر الزم و ضــروری 
کیزگــی  کــه شــهر مــا خانــه دوم ماســت و پا اســت؛ چــرا 

آن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
کســازی معابــر شــهری خبــر داد و افــزود:  غالمیــان از پا
در راســتای زیباســازی فضــای شــهر، معابــر و جــداول 

کســازی شــدند. در ســطح شــهرکرد پا
ــتان ها و  ــازی بوس ــداول، زیباس ــزی ج ــگ آمی وی رن
برنامه هــای  دیگــر  از  را  شــهرکرد  ســطح  پارک هــای 
و  برشــمرد  بهــار  از  اســتقبال  راســتای  در  اجرایــی 
ــه  کــرد: امیــد اســت خدمــات مطلوبــی ب خاطرنشــان 

مســافران نــوروزی ارایــه شــود.
کیپ هــای  ا راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
کــرد: ســه  گردشــگران و مســافران تصریــح  راهنمــای 
ــرای اســکان موقــت  ــه، تهلیجــان و ملــت ب ــارک الل پ

مســافران نــوروزی تجهیــز شــدند.
شــهرکرد  راهنمــای  نقشــه  توزیــع  و  تهیــه  از  وی 
اســفندماه   25 از  کیپ هــا  ا ایــن  گفــت:  و  داد   خبــر 
تــا 15 فروردین مــاه ســال آینــده در ایــن شــهر فعالیــت 

دارند.
غالمیــان راه انــدازی ســه بازارچــه  موقــت نــوروزی در 
 راســتای رفــاه حــال شــهروندان در ســطح شــهرکرد 
امســال  نــوروز  در  اجرایــی  برنامه هــای  دیگــر  از  را 

کــرد. بیــان 

کل آموزش و پرورش  مدیر 
کرمان خبر داد:  

آماده سازی 431 مدرسه برای 
اسکان مسافران نوروزی در کرمان

از  کرمــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
 160 و  هــزار   5 قالــب  در  مدرســه   431 آماده ســازی 
کرمــان  کالس درس در شهرســتان ها و مناطــق اســتان 
بــرای پذیــرش و اســکان مســافران نــوروزی خبــر داد.
گــزارش کیمیــای وطــن و بــه نقــل از روابــط عمومــی  بــه 
کرمــان محمــد  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل   اداره 
روز  نفــر   667 و  هــزار   2 ثبت نــام  از  محســن بیگی 
فرهنگیــان  اســکان  رزرواســیون  سیســتم  در  مســافر 

کرمــان خبــر داد. اســتان 
نفــر  کنــون یک هــزار و 476  افــزود: تا محســن بیگی 
مســافر در قالــب 331 خانــوار در سیســتم رزرواســیون 
کرمــان بــه نشــانی اینترنــی  اســکان فرهنگیــان اســتان 

کرده انــد. ثبت نــام   eskan.medu.ir
وی از آماده ســازی 431 مدرســه در قالــب 5 هــزار و 160 
کرمــان  کالس درس در شهرســتان ها و مناطــق اســتان 

بــرای  پذیــرش و اســکان مســافران نــوروزی خبــر داد.
بــه  خدمــات  کیفیت بخشــی  بــر  محســن بیگی 
نــوروزی  اســکان  ســتادهای  در  نــوروزی  مســافران 
ــرد:  ک ــد و خاطرنشــان  کی کرمــان تا ــان اســتان  فرهنگی
تمــام تــالش ســتاد اســکان مهمانــان نــوروزی آمــوزش 
کرمــان ارایــه خدمــات مطلــوب  و در  و پــرورش اســتان 

شــأن فرهنگیــان اســت.
بیــان  کرمــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
اســتان  فرهنگیــان  نــوروزی  اســکان  ســتاد  داشــت: 

می شــود. افتتــاح  جــاری  اســفندماه   26 کرمــان، 
از  نــوروزی  مهمانــان  کــرد:  تصریــح  محســن بیگی 
در   95 فروردین مــاه   14 تــا  جــاری  اســفندماه   28
پایگاه هــای ســتاد اســکان نــوروزی آمــوزش و پــرورش 

می شــوند. داده  اســکان  و  پذیــرش 
وی از ارایــه خدمــات خانه هــای معلــم، اردوگاه هــای 
فرهنگیــان  پزشــکی  درمانگاه هــای  و  دانش آمــوزی 
اســتان کرمــان بــه مهمانــان نــوروزی در ایــن روزهــا نیــز 

خبــر داد.
بــرای  نیــز  ســالن هایی  کــرد:  عنــوان  محســن بیگی 
اســکان اضطــراری مســافران نــوروزی در زمان هــای 
کاهــش دمــای هــوا و بــارش نــزوالت  خــاص ماننــد 

گرفتــه شــده اســت. آســمانی در نظــر 

کودکان اصفهانی با آداب و رسوم 
نوروز آشنا می شوند

کــودکان   ،95 ســال  بــودن  پیــش  در  بــا  همزمــان 
آشــنا  نــوروز  در  ایرانــی  رســوم  و  آداب  بــا  اصفهانــی 

. ند می شــو
شــکوفه های  و  وی جــی  عروســکی»جی جی  نمایــش 
بهــاری« وچیدمــان ســفره هفت ســین بــرای آشــنا شــدن 
ــه  ــوروزی در محــل خان ــا آیین هــای ن کــودکان ب بیشــتر 
رســوم نوروز  و  آداب  نمایــش  می شــود.  برگــزار  کــودک 
اهــداف  از  ایرانیــان  باســتانی  عیــد  فلســفه  بیــان  و 
کــه در ایــن نمایــش ســعی  برگــزاری ایــن تئاتــر اســت 
شــده تــا بــا الهام گیــری از شــخصیت های قدیمــی  چــون 
کــودکان بــا قدمــت و فلســفه  عمونــوروز و حاجی فیــروز، 
هفت ســین و نــوروز آشــنا شــوند. ایــن تئاتــر از ســوی 
گــروه هنــری هیــوا ویــژه مــدارس و عمــوم شــهروندان تــا 
27 اســفندماه در دو نوبــت صبــح و بعدازظهــر در محــل 

کــودک اجــرا می شــود. خانــه 

گردشگری

کویر یزد زیباترین باغ ایرانی در 
کــه ایــن روزهــا شــهرتی جهانی  بــاغ پهلوان پــور مهریــز 
کــرده، یکــی از زیباتریــن باغ هــای ایرانیســت  پیــدا 
کویــر واقــع شــده و صحنه هــای زیبــای  کــه در میــان 

کارت پســتال های طبعیــت اســت. ــادآور  آن، ی
قاجــار  دوره  اواخــر  بــه  پهلوان پــور  بــاغ  قدمــت 
تجــار  از  یکــی  بــه  متعلــق  بــاغ،  ایــن  و  برمی گــردد 

اســت. بــوده  پهلوان پــور  علــی  نــام  بــه  یــزدی 
اســت  فرهنگی تاریخــی  مهــم  بناهــای  از  بــاغ  ایــن 
کنــار هــم دارد  را در  کــه طبیعــت، هنــر و معمــاری 
و روان بــودن آب از میــان بــاغ و عبــور آن از میــان 
تنه هــای ســپیدار و چنــار، زیبایــی خاصــی بــه ایــن 

بــاغ بخشــیده اســت.
شــامل  کــه  اســت  هکتــار  پنــج  بــاغ،  مســاحت 
یــا  کوشــک  ســاختمان  ورودی،  مجموعــه  یــک 
شــربت خانه در بخــش مرکــزی، بنــای زمســتان خانه 
گلیــن در جنــوب شــرقی و  ج  بــر در بخــش غربــی، 
کارگاه هــای قالی بافــی و ریســندگی  اصطبــل، انبــار و 

اســت. جنوبــی  بخــش  در 
معمــاری  از  ترکیبــی  بــاغ،  ایــن  معمــاری  ســبک 
کوشــکی و حیــاط مرکــزی اســت و درختــان چنــار در 

دارنــد. قــرار  بــاغ  اصلــی  دو طــرف جــوی 
کــه در  کوشــک مربــوط بــه دوره قاجــار اســت  ســاخت 
ســه ســطح )دو طبقــه و نیــم( طراحــی شــده و زیبــای 
گذاشــته  نمایــش  بــه  ایرانــی  معمــاری  از  ویــژه ای 

اســت.
همــراه بــه  پهلوان پــور  بــاغ  جهانــی  ثبــت     

 ۸ باغ ایرانی دیگر

شــماره  بــا   1381 مهــر  هفتــم  تاریــخ  در  بنــا  ایــن 
 ثبــت 6334 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه 
ثبــت رســیده و پــس از آن بــه همــراه بــاغ دولت آبــاد 
میــراث  فهرســت  در  دیگــر،  ایرانــی  بــاغ  چنــد  و 

جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســید.
بــاغ پهلوان پــور در محلــه مزویرآبــاد مهریــز واقــع 
قنــات مشــهور  از  بــاغ  ایــن  در  جــاری  آب  و  شــده 
بــاغ  بــه جــز  بــه حســن آباد سرچشــمه می گیــرد و  
از  یــک  هیــچ  از  مســتقیم  طــور  بــه  پهلوان پــور 

نمی کنــد. عبــور  منطقــه  باغ هــای 
در  کــه  را  چنــاری  درختــان  حســن آباد  قنــات  آب 
حاشــیه آن روییده انــد، ســیراب می کنــد. عــالوه بــر 
ــته آب  ــق دو رش ــاغ از طری ــن ب ــده، ای ــر ش ــات ذک قن
 دیگــر بــه نــام قنــات شاه حســینی و قنــات مزویرآبــاد

آبیاری می شود.
اصطــالح  در  آب  )ســهمیه  حقابــه   16 دارای  بــاغ 
کــه هــر  محلــی یــزد حقابــه نامیــده می شــود( اســت 
کــه زمــان هــر  12 روز یکبــار بــه آن متعلــق می گیــرد 
کــه بــه آن ســبو  حقابــه بیــن 10 تــا 11 دقیقــه اســت 

گفتــه می شــود. نیــز 
یــزد  اســتان  مرکــز  از  کیلومتــری   40 مســیر  طــی 
کــردن  بــرای رســیدن بــه بــاغ پهلوان پــور بــا طــی 
کیلومتــر از مرکــز اســتان یــزد، بــه راحتــی  حــدود 40 
نمونــه  و  زیبــا  ارزشــمند،    بــاغ  ایــن  از  می تــوان 
کنــار  کــرد و در سایه ســار درختــان آن و در  بازدیــد 
از  غ  دمــی  فــار آب،  صــدای  و  روان  جوی هــای 

آســود. شــهر  هیاهــوی 
ســال  فصل هــای  از  یــک  هــر  در  بــاغ   ایــن 
بهــار  در  دارد؛  را  خــود  خــاص  زیبایی هــای 
برگ هــای تــازه و شــکوفه های رنگارنــگ و هــوای 
سایه ســاز  و  آب  خنــکای  تابســتان  در  مالیــم، 
ــان  ــز برگ هــای هــزار رنــگ درخت ــان، در پایی درخت
و  نارنجــی  و  زرد  برگ هــای  از  پوشــیده  زمیــن  و 
زمســتان، ســکوت و درختــان عریــان و ... ســاعات 

می زنــد.  رقــم  همــگان  بــرای  خاطره انگیــزی 
منبع: مهر

گالری یک موزه هنرهای معاصر  در 
اصفهان؛

نمایشگاه آثار صنایع دستی 
اساتید برجسته هنری 

برگزار می شود
خبــر  ایــن  بیــان  بــا  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  مدیــر 
صنایــع  زمینــه  در  هنــری  اثــر   90 از  بیــش  گفــت: 
دســتی شــامل قلمزنــی، زری بافــی، مجســمه فــوالدی 
ســفال، ملیلــه دوزی، خاتم ســازی، شــعربافی و ... 

گرفتــه اســت. قــرار  ایــن نمایشــگاه  در 
علمــداری  مهــدی  افــزود:  رهبــری  محمدرضــا 
محمدعلــی  بذرافشــان،  کیقبــاد  آیتــی،  جهانگیــر 
اســاتید  جملــه  از  جعفــری  مرتضــی  و  قضــاوی 
در  ترتیــب  بــه  کــه  هســتند  برجســته ای  و  بنــام 
مشــبک  فــوالدی،  مجســمه  قلمزنــی،  زمینــه 
گــره چینــی و قلمکارســازی آثــار خــود را ارایــه  فلــز، 

کرده اند.  
کــرد: ایــن نمایشــگاه روز سه شــنبه 25  وی تصریــح 
گالــری شــماره یــک  اســفندماه ســاعت 10 صبــح در 
مــوزه هنرهــای معاصــر واقــع در خیابــان اســتانداری 

افتتــاح می شــود.
هنرهــای  کارگاه  شــش  تعــداد  داشــت:  اظهــار  وی 
علمــی  و  دقیــق  آشــنایی  منظــور  بــه  نیــز  دســتی 
در  ســنتی  هنرهــای  تولیــد  رونــد  بــا   گردشــگران 
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  محــل  در  نــوروز  روزهــای 

می شــود. برگــزار  اصفهــان 
فروردین مــاه   20 تــا  عالقه منــدان  اســت  گفتنــی 
تــا  صبــح   9 ســاعت  از  همــه روزه  می تواننــد   95
مراجعــه معاصــر  هنرهــای  مــوزه  بــه  بعدازظهــر   19 

کنند.  

گردشگری

اســتان  در  بهــاری  آرامــش  ح  طــر  
کیمیای وطن 

زهرا نصیری   
اصفهــان  از 28 اســفند ســال جــاری تــا 
15 فروردیــن ســال 95 در 350 بقعــه اســتان اصفهــان بــه 
همــراه برگــزاری خیمه هــای معرفــت و مشــاوره خانــواده 

برگزار می شود.
اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر   
خبرنــگار  پرســش  بــه  پاســخ  در  خبرنــگاران  جمــع  در 
کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه وضعیــت وقــف هتــل عباســی 
ــه موقوفــه بــودن بخشــی از  ــا توجــه ب گفــت: ب اصفهــان 
کــه بــا مســتأجر ایــن  ایــن هتــل، در قــرارداد جدیــدی 
مــکان داشــتیم، میــزان اجاره بهــا بــه 30 میلیــون تومــان 

کــرد. افزایــش پیــدا 
اظهــار  صادقــی  رضــا  المســلمین  و  حجت االســالم  
ــال  ــه س ــر س ــه ه ک ــی  ــل عباس ــرارداد هت ــرای ق ــت: ب داش
تمدیــد مــی شــود، طبــق قانــون بایــد هرســاله 20درصــد 
کــه ایــن مســئله هنــوز محقــق  بــه ایــن مبلــغ اضافــه شــود 

گیــرد. نشــده اســت و بایــد مــورد پیگیــری قــرار 
کیمیــای  خبرنــگار  دیگــر  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
کــه  بهارســتان   شــهر  وقفــی  زمین هــای  دربــاره  وطــن 
چنــدی قبــل برخــی مســئوالن دربــاره غیــر وقفــی بــودن 
کــرده بودنــد  ح  زمین هــای ایــن شــهر ســخنانی را مطــر
کــه بخشــی  از زمیــن هــای قلعه شــور  گفــت: بایــد بگویــم 

وقــف اســت و حکمــی در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت؛ 
کــم قضایــی هســتیم  امــا بــاز پیگیــر ایــن پرونــده در محا
قانــون  تابــع  قضایــی،  مقامــات  دســتور  صــورت  در  و 

خواهیــم بــود.
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان  دربــاره  مدیــر 
آخریــن وضعیــت مصلــی اصفهــان و اقدامــات عمرانــی 
ــزود: بحمــداهلل اقدامــات  ــه اف انجــام شــده در ایــن زمین
خوبــی بــرای مصلــی توســط هیئت مدیــره و مدیــر عامــل 
کنــون  هم ا اســت؛  گرفتــه  صــورت  اصفهــان  مصلــی 

اقدامــات  همــراه  بــه  کامــل  طــور  بــه  مصلــی  ســقف 
گرمایشــی آن بــه پایــان رســیده اســت و بــه  سرمایشــی و 
کــه بــرای عیــد فطــر امســال نمــاز  ایــن ترتیــب امیدواریــم 

کنیــم. عیــد را در ایــن مــکان برگــزار 
ح  طــر اجــرای  بــه  خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  وی 
آرامــش بهــاری در آســتانه نــوروز و بــا هــدف اســتفاده 
بــه  آن هــا  تبدیــل  و  متبرکــه  بقــاع  ظرفیت هــای  از 
اقامــه  داشــت:  بیــان  و  کــرد  اشــاره  فرهنگــی  قطــب 
مبّلــغ  اســتقرار  و  اعــزام  نوبــت،   ســه  در  جماعــت  نمــاز 

عفــاف،  و  حجــاب  غرفه هــای  برپایــی  امامزاده هــا  در 
بهــاری،   آرامــش  نمایشــگاه  فرهنگــی،  مســابقات 
نــوروزی،  مهمانــان  اســکان  صلواتــی،  ایســتگاه های 
برنامــه ســخنرانی و ادعیه خوانــی و برنامــه ویــژه تحویــل 
کنــار امامــزادگان، شــاخص دیگــر فعالیت هــای  ســال در 

اســت. ح  طــر ایــن  در  برنامه ریزی شــده 
کــرد: امنیــت بقــاع و  کیــد    حجت االســالم  صادقــی  تا
مســافران، نظافــت امامزاده هــا و خدمات رســانی ویــژه 
از جملــه راهنمایــی زائــران بــا 20 هــزار نقشــه امامــزاده 
ــی  ــد، تمهیدات ــد ش ــع خواه ح توزی ــر ــن ط ــول ای ــه در ط ک
کــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در  اســت 

گرفتــه اســت.  نظــر 
بــا  اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل  مدیــر 
ــورت  ــه ص ــون ب ــئوالن و روحانی ــور مس ــه حض ــان اینک بی
ح  گســترده در دو مســجد جامــع و امــام و بازدیــد از طــر
کــرد: آمــوزش و پــرورش  گرفــت، عنــوان  صــورت خواهــد 
نهادهایــی  جملــه  از  اســتانداری  و  فرهنگــی  میــراث 
را  اوقــاف  اداره  بهــاری  آرامــش  ح  طــر در  کــه  هســتند 
آرامــش  ح  طــر کــرد:  خاطرنشــان  وی  می کننــد.  یــاری 
ــه همــت ســازمان اوقــاف و امــور  بهــاری 6ســال اســت ب
اســتان اصفهــان در دو  و  اجــرا می شــود  کشــور  خیریــه 
ح بــه  کشــوری را در اجــرای ایــن طــر ســال اخیــر رتبــه اول 

آورده اســت. دســت 

کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: مدیر 

ح آرامش بهاری در 350 امامزاده و بقعه اجرای طر

کل میــراث فرهنگــی اســتان از آغــاز تهیــه پرونــده  مدیــر 
ــا حضــور رییــس ســازمان  ــازی چــوگان ب ــی ب ثبــت جهان

کشــور  گردشــگری  ــع دســتی و  میــراث فرهنگــی، صنای
فرهنگــی  رویــداد  برگــزاری  بــا  همزمــان  اصفهــان  در 

داد. خبــر  اصفهــان  نــوروزگاه 
کیمیــای وطــن و بــه نقــل از  گــزارش  بــه 
کل میــراث فرهنگــی  روابــط عمومــی  اداره 
بــا  الهیــاری  فریــدون  اصفهــان،  اســتان 
اول  مرحلــه  گفــت:  مطلــب  ایــن  اعــالم 
از  اصفهــان  نــوروزگاه  فرهنگــی  رویــداد 
ســاعت 16 روز 24 اســفند 1394 همزمــان 
تزیینــی  هنرهــای  مــوزه  بنــای  ســه  در 

مجموعــه جهانــی کاخ مــوزه چهلســتون و کاخ عالی قاپو 
آغــاز خواهــد شــد.

وی افــزود: ایــن رویــداد فرهنگــی در طــی چهــار روز تــا روز 
28 اســفند ادامــه داشــته و در آن، برنامه هــای متنوعــی 
مربــوط  آیین هــای  بــا  همشــهریان  آشــنایی  جهــت 

کــه از آن جملــه  کهــن نــوروز برگــزار می شــود  بــه ســنت 
می تــوان بــه شــناخت اســطوره های آییــن نــوروزی در 
نمایــش  نقالــی،  و  شــاهنامه خوانی  نــوروزی،  گــذرگاه 
نواحــی  موســیقی  اجــرای  حافظ خوانــی،  عروســکی، 
آیین هــای  بــا  آشــنایی  و  اصفهــان  اســتان  )محلــی( 
اشــاره  اصفهــان  اســتان  عشــایر  نــوروزی 

کــرد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه آغــاز رونــد تهیــه 
چــوگان  بــازی  جهانــی  ثبــت   پرونــده 
تمامــی  ادوات  بــا  همــراه  ورزشــکاران  رژه 
الیــه  )منتهــی  شــاهی  راه  از  ورزش  ایــن 
کاخ عالی قاپــو( بــا حضــور  بخــش غربــی 
بــا  کشــور همزمــان  میــراث فرهنگــی  رییــس ســازمان 
افتتــاح ایــن راه تاریخــی، انجــام پذیرفتــه و همزمــان 
کار تهیــه پرونــده ثبــت جهانــی بــازی چــوگان رســما بــا 
حضــور معــاون رییــس جمهــور و رییــس ســازمان میــراث 

فرهنگــی رقــم خواهــد خــورد.

ح ثبت جهانی چوگان در نوروزگاه اصفهان آغاز می شود طر
قــرآن  در  گفــت:  اصفهــان  موقــت  امام جمعــه 
همان گونــه  زنــان  از  کــه  شــده  کیــد  تا روایــات  و 
خواهــد مــردان  از  کــه  می شــود   جانبــداری 

 شد.
رهبــر  محمدتقــی  المســلمین  و  حجت االســالم 

کرامــت  زن  بــرای  قــرآن  کــرد:  اظهــار 
ایــن  کــه  اســت  شــده  قایــل  ارزش  و 
ارزش را در پرتــو ایمــان و عمــل صالــح 
قایــل نیــز  مــرد  بــرای  دادن،   انجــام 

 می باشد.
حقــوق  بــاب  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
الهــی  عــدل  حســب  بــر  و  زن  و  مــرد 

قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه  خاصیســت  مقــررات 
ــا  َه ّیُ

َ
ــا أ گیــرد، افــزود: همچنیــن قــرآن می فرمایــد: »ی

خداونــد  ْنثــي«؛ 
ُ
أ َو  َذَکــٍر  ِمــْن  ُکــْم  َخَلْقنا ــا  ِإّنَ ــاُس  الّنَ

هــر  از  و  می دهــد  قــرار  هــم  کنــار  در  را  زن  و  مــرد 
رعایــت  آن  کــه  می خواهــد  چیــز  یــک  آن هــا   دوی 

تقواست.
گفــت: قــرآن حقوقــی متناســب بــرای زن و مــرد  وی 
جنبــه  از  و  می باشــد  عدالــت  عیــن  کــه  داده  قــرار 
تفاوتــی  مــرد هیــچ  و  بیــن زن  کرامــت  و  انســانیت 

قایــل نشــده اســت.
بیــان  اصفهــان  موقــت  امام جمعــه 
گاهــی وظیفــه ای بــر عهــده  کــرد: اســالم 
را  وظیفــه  آن  زن  کــه  داده  قــرار  مــرد 
پرداخــت  مثــال  کــه  طــوری  بــه  نــدارد؛ 
ج زندگــی بــر عهــده مــرد  نفقــه و مخــار
ــود  ــوهر خ ــد از ش ــز بای ــد و  زن نی می باش
کنــد تــا زندگــی اجتماعــی آنــان  تمکیــن 

بــرود. پیــش 
قــرآن  در  کــرد:  خاطرنشــان  رهبــر  حجت االســالم 
همان گونــه  زنــان  از  کــه  شــده  کیــد  تا روایــات  و 
خواهــد  مــردان  از  کــه  می شــود   جانبــداری 

شد.

ایــران و  اســتان اصفهــان در  گیرایه هــای     
کیمیای وطن 

آذین عطریان 
جهــان بــر هیچکــس پوشــیده نیســت امــا 
کــه چشــم  ایــن اســتان بــزرگ هنــوز مناطقــی ناشــناخته دارد 
گردشــگری آن را دیــده اســت. یکــی از ایــن مناطــق قلعــه  کمتــر 

طرق رود در شهرستان نطنز است.
کمــر نامیــده  کــه  ایــن قلعــه بــر روی صخــره ای بــزرگ و دراز 
گرفتــن بــر روی ایــن بلنــدی از عواملــی  می شــود بنــا شــده و قــرار 
اســت کــه بــر عظمــت و شــکوه ایــن بنــای زیبــا افــزوده اســت؛ به 
گفتــه مــردم محــل، تــا حــدود بیســت ســال پیــش در ایــن قلعــه 

ســکونت رواج داشــته اســت.
تاریــخ درســت بنــای ایــن دژ عظیــم مشــخص نیســت؛ امــا 
کارشناســان میــراث فرهنگــی آن را بــه زمــان اشــکانیان نســبت 
می دهنــد. فــرم مهندســی و معمــاری همســان و یــک شــکل  
بنــا   بیرونــی  شــکل  و  ســاختمانی  مصالــح  بــودن   یکپارچــه 
بیان کننــده وجــود یــک فکــر واحــد در معمــاری و ســاخت ایــن 
کوچــک و  قلعــه اســت. در ایــن قلعــه بیــش از ســیصد خانــه 
بــزرگ وجــود دارد. ســقف اتاق هــا بــه دو صــورت خشــتی ضربــی 

ــی دارد. کاربری هــای متفاوت و چوبــی تخــت ســاخته شــده و 
در بنــای ایــن قلعــه دو گونــه معمــاری دیده می شــود؛ در بخش 
شــمال بیشــتر خانه هــا دارای پله هــای مناســب و اتاق هــای 
کــه بــرای ســکونت مناســب بــوده و در  نســبتا بــزرگ هســت 
طبقــه زیریــن انبــار ســاخته شــده اســت و  در برخــی نقــاط نیــز، 
کــردن غــالت و ادویــه دیــده می شــود.  قفســه بندی بــرای ســیلو 
کوچــک هســتند و  در بخــش جنوبــی قلعــه بیشــتر خانه هــا 
ــا مغازه هــای جمــع آوری  طبقه هــای اتاق هــا بیشــتر بــه انبــار ی
کل مجموعــه اتاق هــای ایــن بخــش  غــالت شــباهت دارد و در 
بیشــتر شــبیه یــک بــازار بــزرگ و تودرتــو اســت. ســاختمان های 
ایــن قلعــه بیشــتر در ســه طبقــه ســاخته شــده اند؛ امــا در برخــی 

جاهــا تــا پنــج طبقــه نیــز افزایــش می یابــد.
کــه بــرای خــروج اضطــراری از قلعــه تعبیــه شــده    چاهــی 

اســت
عمیــق  چاهــی  میــدان،  ایــن  شــرقی  شــمال  گوشــه  در 

روی  بــر  و  اســت  شــده  حفــر  ســنگ  دل  در  کــه  دارد  وجــود 
ســبکی  بــه  کــه  چــاه  ایــن  دارد؛  قــرار  چــاه  چوبــی  خ  چــر آن 
خــاص و بــا پــالن چهارگــوش تراشــیده شــده، احتمــاال بــرای 
می گرفتــه قــرار  اســتفاده  مــورد  اضطــراری  خــروج  و   ورود 

است.
در واقــع ایــن چــاه بــه اتاقــی بــزرگ بــه مســاحت تقریبــی 20 
کنــده شــده اســت؛  ایــن  کــه در دل ســنگ  متــر مربــع راه دارد 
بــزرگ  ســکوهای  دارای  دارد،  نامنظــم  شــکلی  کــه  اتــاق 
نیســت؛  مشــخص  آن هــا  کاربــری  کــه  اســت  کوچکــی  و 
میســر  هنــوز  قلعــه  شــرقی  ســمت  از  اتــاق  ایــن  بــه   ورود 

است.
  توافق نامــه زنــان طــرق رود بــرای بخشــیدن مهریــه خــود 

و بازســازی قلعه
کــه  نیمــی از مالــکان ایــن قلعــه بــزرگ، زنــان طــرق هســتند 
خانه هــای ایــن بنــای بــزرگ بــه عنــوان مهریــه یــا جهیزیــه آنــان 

کــه زنــان  اســت؛ ایــن نکتــه نیــز در میــان مــردم شــهرت دارد 
طــرق، در توافق نامــه بــه شــرط تعمیــر و نگهــداری اصولــی و 
شایســته، از مهریــه خــود دســت کشــیده و ایــن بنــای زیبــا را بــه 

ســازمان میــراث فرهنگــی ســپرده اند.

7معارف و گردشگری سه شنبـــــه  25 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 117زیباترین باغ ایرانی در کویر یزد ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
ونده:  پر 9410100361711763شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  941051تار شعبه:  بایگانی  9409980361700959شماره 
محمدی  مرضیه  و  سنجری  محسن  شاکی   / خواهان   1394/12/15
محمدی  رضا  و  محمدی  یم  مر و  سنجری  اشرف  و  سنجری  مهری  و 
به  دادخواستی  سنجری   احترام  و  سنجری  محمد  و  سنجری  اکبر  و 
شرکت  و  صامتی  عصمت  و  چیان  گوگرد  طاهره  خواندگان  طرفیت 
چیان  گوگرد  الهه  و  چیان  گوگرد  یم  مر و  بهارستان  جدید  شهر  عمران 
شهری  زمین  کل  اداره  و  چیان  گوگرد  مرتضی  و  چیان  گوگرد  طیبه  و 
زانه دستجردی و عباس  یده فر استان اصفهان و علی گوگردچیان و فر
گوگرد چیان و علیرضا احتمالی به خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه   - اصفهان  استان  کل 
و  9409980361700959ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/17 
دن خوانده/  ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم  
دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های  دادرسی 
د تا خوانده/  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
یافت و در وقت  د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در نشانی کامل خو
الف منشی  ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35813/م  مقر

دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
ونده:  پر 9410100361711569شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  941051تار شعبه:  بایگانی  9409980361700959شماره 
محمدی  مرضیه  و  سنجری  محسن  شاکی   / خواهان   1394/12/12
محمدی  رضا  و  محمدی  یم  مر و  سنجری  اشرف  و  سنجری  مهری  و 
به  دادخواستی  سنجری   احترام  و  سنجری  محمد  و  سنجری  اکبر  و 
شرکت  و  صامتی  عصمت  و  چیان  گوگرد  طاهره  خواندگان  طرفیت 
چیان  گوگرد  الهه  و  چیان  گوگرد  یم  مر و  بهارستان  جدید  شهر  عمران 
شهری  زمین  کل  اداره  و  چیان  گوگرد  مرتضی  و  چیان  گوگرد  طیبه  و 

زانه دستجردی و عباس  یده فر استان اصفهان و علی گوگردچیان و فر
گوگرد چیان و علیرضا احتمالی به خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  عمومی شهرستان  دادگاه های 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل 
و  9409980361700959ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/17 
دن خواندگان   ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  عمومی و  دادگاه های 
از  تا خواندگان پس  د  آگهی می شو از جراید کثیراالنتشار  یکی  نوبت در 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر 
ر  یافت و در وقت مقر د نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در کامل خو
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 35804/م الف منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اجرائیه
ونده:  پر شماره   9410420350100583 اجرائیه:  شماره 
تنظیم:  یخ  940154تار  : شعبه  بایگانی  9409980350100132شماره 
ثامن  اعتبار  :تعاونی  نام   1 ردیف  له  محکوم  مشخصات   1394/12/13
رگمهر  االئمه  نام خانوادگی :  -  نام پدر : -  نشانی: اصفهان – میدان بز
ثامن  تعاونی  پرستی  سر   – آبشار  کوچه   – رگمهر  بز خیابان  ابتدای   –
االئمه  مشخصات محکوم علیهم  ردیف 1 نام: حجت اله  نام خانوادگی: 
اعظمیان  نام پدر:قدرت اله  نشانی: استان اصفهان – شهرستان شاهین 
شهر و میمه – شاهین شهر – خیابان فردوسی – کوچه 10 شرقی – پالک 5   
2- نام : امیر حسین نام خانوادگی : صالحی نام پدر: مصطفی  نشانی 
: مجهول المکان  3- نام : رحمت اله نام خانوادگی : اعظمیان نام پدر: 
 – میمه  و  شهر  – شهرستان شاهین  استان اصفهان   : نشانی  اله  قدرت 
شاهین شهر – خیابان فردوسی – کوچه 10 شرقی – پالک 5  مشخصات 
خانوادگی  نام  جواد     : نام  له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  ی  نماینده 
:قاسمی گورتی نام پدر: عباسعلی  نشانی : اصفهان – خیابان شیخ مفید 
وانی نوع رابطه  شرقی  - مجتمع پایا – طبقه دوم جنوبی – دفتر آقای شیر
تعالی  بسمه  به  محکوم  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی   : له  محکوم  وکیل   :
بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350103568 

و شماره دادنامه مربوطه 9409970350100967 محکوم علیهم محکومند 
یال بابت اصل خواسته )به استناد یک  ابه پرداخت مبلغ )124/000/000( ر
 124/000/000 مبلغ  نیز  و   )93/11/15  -4396077 شماره  به  حواله  فقره 
یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  نضمام  با  خواسته  اصل  بابت  یال  ر
1393/12/12 تا زمان وصول بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
مبلغ  و  ینه دادرسی  بابت هز یال  ر  4/325/000 مبلغ  پرداخت  مرکزی 2- 
یال بابت حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی و اجرا در حق  6/656/000 ر
حق  در  االجرا  حق  بابت  یال  ر  6/200/000 مبلغ  پرداخت   -3 له  محکوم 
صندوق دولت . ) رای صادره غیابی است( محکوم علیه مکلف است از 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر تار
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
وز  ر سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو چنانچه 
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر  کلیه اموال خو
هر عنوان  به  که  نقدی  میزان وجوه  بر  وح مشتمل  به طور مشر  ، منقول 
همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد 
نزد  هر نحو  به  او  که  اموالی  کلیه  و  مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص 
سال   یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
د) مواد 8و3  ارایه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
محکوم  دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی  تعز
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که 
هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  مجازات می شو
د آزادی محکوم  وز ارایه شو 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  توسط محکوم علیه خواهد بو
محکومیت مالی 1394( شماره: 35791/ م الف  مدیر دفتردادگاه حقوقی 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی

کرامت زن و مرد، تفاوتی قایل نشده است قرآن برای انسانیت و 

قلعه طرق رود، یادآور هوش ایرانیان
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حتما بخوانید!
لطفا باهم مشورت کنید

-« حدیث روز  »-

امام صادق  علیه السالم:
هرگاه نوروز فرار رسید، غسل کن و پاکیزه ترین لباس هایت را بپوش.
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

کنید لطفا باهم مشورت 

فرزندانشــان  ســامت  نگــران  والدیــن  از  بســیاری 
هســتند و از هــر نظــر آن هــا را چــک می کننــد؛ امــا آن هــا 
ــرای ســامت  کپســول ب ــه بهتریــن  ک یادشــان مــی رود 
نشــان  مطالعــات  اســت.  گرفتــن  مشــورت  فرزنــدان 
اضافــه  بچه هــا  عمــر  بــه  گرفتــن  مشــورت  می دهــد 
می کنــد. شــاید بگوییــد فرزنــدان مــا خودشــان را عقــل 
مــا  بــا  مسایلشــان  از  یــک  هیــچ  در  و  می داننــد  کل 
مشــورت نمی کننــد. اشــکالی نــدارد؛ آن هــا می خواهنــد 
کــردن را یــاد بگیرنــد؛ امــا شــما  کننــد تــا زندگــی  تجربــه 
تــا  کنیــد  بــا آن هــا مشــورت  کارهایتــان  بایــد دربــاره 

فرهنــگ زندگــی بــا مشــورت را بــه آن هــا بیاموزیــد.
گــر تربیــت مشــورتی بــرای یــك جــوان عــادت شــود  ا
افــراد  از  کمــك یادگیــری  بــا  تــا  کمــك می کنــد  بــه او 
باتجربــه، قــدرت تفکــرش رشــد کنــد، جوانــب مختلف 
یــك موضــوع را بررســی کنــد، کمتــر آزمــون و خطــا کنــد، 
بمانــد  پای بنــد  اجتماعــی  ادب  رعایــت  بــه  بیشــتر 
از  گرفتــن  بــا خــدا و مشــورت  انــس بیشــتر  و زمینــه 

کنــد. عالمــان دیــن خــدا را تجربــه 
کج!   تا ثریا نرود دیوار 

کــه  کوزه گــری ایــن تربیــت، قــدم اولیســت  فــوت اول 
اســت  ایــن  بهتریــن حالــت  و  بردارنــد  بایــد  والدیــن 
احتمــاال  بخواهنــد.  مشــورت  جوانــان  از  آن هــا  کــه 
از  مشــورت  می شــود؟!  مگــر  می پرســید:  خودتــان  از 
کم تجربه انــد؟  کــه چیــزی بلــد نیســتند و  آدم هایــی 
ایــن  بگیــرد؟  مشــورت  کوچك تــر  از  بزرگ تــر  چطــور 
همــه  کــه  اینکــه  بــرای  اســت  اول  خشــت  همــان 
کننــد »همــه چیــز را همــگان  اعضــای خانــواده بــاور 
نپرســیدن  نیســت،  عیــب  »ندانســتن  داننــد«؛ 
عیــب اســت« و... وقتــی بــزرگ ترهــای خانــه اهــل 
نظرخواهــی و مشــورت از فرزنــدان بشــوند، جــوان بــه 
ــورت  ــه مش ــا ب ــم حتم ــن ه ــه م ک ــد  ــب می زن ــود نهی خ

دارم. نیــاز 
  تمرین های مشورت خواهی از نوجوان

در مرحلــه اول تربیــت مشــورتی، پــدر و مادرهــا بایــد 
بــه چنــد ریــزه کاری در رفتــار بــا جــوان و نوجــوان توجــه 
جمــع  میزگــرد  یــك  دور  فیلم هــا  مثــل  شــاید  کننــد؛ 
نشــوید و بگوییــد کــه می خواهــم از تــو مشــورت بگیرم؛ 
کنیــد. وقتــی نظــر  امــا از تکنیــك اســم گذاری اســتفاده 
او را پرســیدید و او جــواب داد، بگوییــد: »چــه مشــورت 
دقیقــی، ایــن یــه مشــورت عالیــه« شــاید جــواب او بــه 
معنــی واقعــی مشــورت نباشــد؛ امــا تکــرار اســم مشــورت 
در عادت دهــی جوان هــا اثرگــذار اســت. مادرهــا خیلــی 
کننــد از پدرهــا  مهــم هســتند؛ هرچــه مادرهــا عــادت 
کننــد، آمــوزش  مشــورت بگیرنــد و ایــن را علنــی هــم 
فرزندتــان  اســت  ممکــن  می شــود.  آســان تر  بچه هــا 
ــرای مشــورت خواهی شــما نداشــته  نظــر خوبــی هــم ب
باشــد؛ در ایــن صــورت تشــکر کنید و بگوییــد از ایده ات 
کــردن فکــرم اســتفاده می کنــم. هرگــز ایــن  بــرای کامــل 
ــتم«؛  ــن را می دانس ــه »ای ک ــد  ــان نیاوری ــه زب ــه را ب جمل
بــرای احســاس  ایــن جملــه،  متــداول  زیــرا شــنیدن 
مفیــد بــودن جــوان و تــاش او بــرای رشــد مضــر اســت. 
از  بهتــر  والدیــن  کنیــد.  شــیرین  برایــش  را  مشــورت 
هرکســی فرزنــد را می شناســند پــس بــرای بــاال رفتــن 
گاهــی و توانــش  اعتمادبه نفــس فرزندتــان در حیطــه آ

ــا بــدون جــواب نمانــد. از او مشــورت بخواهیــد ت

تربیت فرزند

کمبود هورمون رشد  درمان 
ــادل  ــده تع ــن غ ــرار دارد. ای ــز ق ــده مغ ــز در قاع ــده هیپوفی  غ
کنتــرل می کنــد و همچنیــن باعــث  هورمون هــای بــدن را 
ــرای  ــان ب کــودکان و نوجوان تولیــد هورمــون رشــد می شــود. 

ــد. ــه هورمــون رشــد دارن رشــد طبیعــی احتیــاج ب

کمبود هورمون رشد چیست؟
مشــکل  علــت  بــه  اســت  ممکــن  رشــد  هورمــون  کمبــود 
یــا  غــده هیپوفیــز  بیمــاری  غــده هیپوفیــز،  در  مــادرزادی 
ــه نقــص  کــودکان مبتــا ب ــد.  ــه وجــود بیای ــه ســر ب صدمــه ب
فیزیکــی صــورت و جمجمــه، ماننــد شــکاف لــب ممکــن 

گردنــد. کمبــود هورمــون رشــد  اســت دچــار 
عالیم کمبود هورمون رشد

کوتاهــی قــد و چاقــی، تاخیــر در شــکل گیری  کنــدی رشــد،   
کــودکان ســنین باالتــر مشــخصات جنســی در 

کــودک  بــر هــوش  تاثیــری  کمبــود هورمــون رشــد  نکتــه: 
داشــت. نخواهــد 

درمان کمبود هورمون رشد
روی  و  اندازه گیــری  منظــم،  زمانــی  فواصــل  در  کــودک 
کــه آهنــگ رشــد  گــر پزشــک دریابــد  نمــودار بــرده می شــود. ا
کــودک کندتــر از حــد طبیعیســت، احتماال او را بــرای آزمایش 
رشــد  هورمــون  کمبــود  گــر  ا می فرســتد.  بیمارســتان  بــه 
تشــخیص داده شــود، پزشــک ممکــن اســت هورمــون رشــد 
کنــد. در ایــن صــورت الزم خواهــد بــود  مصنوعــی تجویــز 
کــودک، هــر روز و پنــج روز در هفتــه   کــه تــا پایــان ســن بلــوغ 
کــه  تنهــا در صورتــی  شــود.  تزریــق  رشــد  او هورمــون  بــه 
کثــر تــا ســن شــش ســالگی آغــاز شــود، می تــوان  درمــان حدا
ــه قــد متناســب  ــوغ ب کــودک در زمــان بل کــه  انتظــار داشــت 
هورمــون  تزریــق  جانبــی  عــوارض  برســد.  خــود  خانــواده 
رشــد جزییســت؛ امــا ممکــن اســت باعــث قرمــزی در محــل 
کرنــش ســتون فقــرات  تزریــق، ســردرد، درد مفصــل ران و 

شــود.

سالمت 

فرمانده انتظامی  چهارمحال وبختیاری:
متخلفان چهارشنبه سوری 

تا 15فروردین95 میهمان 
نیروی انتظامی هستند

 فرمانــده نیــروی انتظامــی  چهارمحــال وبختیــاری
آخــر  چهارشــنبه  آییــن  متخلفــان  بــه  هشــدار  بــا 
چهارشنبه ســوری  متخلفــان  گفــت:  ســال 
آینــده  ســال  15فرودین مــاه  پایــان  تــا 
انتظامــی  اســتان  نیــروی  میهمــان  و   بازداشــت 

هستند.
گفــت: آن عــده  ســردار نورعلــی یــاری روز دوشــنبه 
کــه در چهارشــنبه آخــر ســال، اقــدام بــه  از افــرادی 
ســلب آســایش عمومــی  و بــر هــم زدن نظــم جامعــه 
بازداشــت  در   95 فرودیــن   15 تاریــخ  تــا  کننــد 

خواهنــد بــود.
نیــروی  صددرصــدی  آماده بــاش  از  وی 
ســال  آخــر  چهارشــنبه  در  انتظامــی  اســتان 
آماده بــاش  بــا  اســت  امیــد  گفــت:  و  داد  خبــر 
آخــر  چهارشــنبه  انتظامــی،   نظامــی  و  نیروهــای 
همــراه حــوادث  و  تلفــات  کمتریــن  بــا   ســال 

 باشد. 
فرمانــده نیــروی انتظامــی  اســتان اظهــار داشــت: 
ــا  در ایــن راســتا خــودروی راننــدگان متخلــف نیــز ت

همیــن تاریــخ در توقــف گاه توقیــف می شــود.
چهارمحــال  افــزود:  یــاری  نورعلــی  ســردار   
و  امنیتــی  شــاخص های  در  بختیــاری  و 
محســوب  کشــور  امــن  اســتان های   انتظامــی  از 

می شود. 
فرهنــگ  حاصــل  امنیــت  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
اهتمــام  پلیــس،  وظیفه شناســی  اســتان،  مــردم 
عوامــل  دیگــر  و  اجتماعــی  مســایل  بــه  رســانه ها 
شــده  عمومــی  اعــام  امنیــت  تقویــت  در   موثــر 

است.

توصیه پلیس به خانواده ها؛ 
چهارشنبه سوری 

در کنار فرزندان خود باشید

کــه  کــرد  نیــروی انتظامــی  بــه خانواده هــا توصیــه 
کنــار  گرفتــن در  ــا قــرار  در آخریــن چهارشــنبه ســال ب
کنتــرل دقیــق آن هــا  فرزنــدان خــود و بــا نظــارت و 
چهارشنبه ســوری  گــوار  نا و  تلــخ  حــوادث  بــروز  از 

کننــد. جلوگیــری 
انتظامــی  بــا  نیــروی  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
کــه بــر روی پایــگاه اطاع رســانی  صــدور اطاعیــه ای 
انتظامــی  نیــروی  کــرد:  اضافــه  داد،  قــرار  پلیــس 
 بــرای پاسداشــت حقــوق شــهروندان و در راســتای 
ــا  ــی چهارشــنبه آخــر ســال ب کاهــش حــوادث احتمال
شــریف  و  عزیــز  مــردم  از  کوچه محــوری  بــر  کیــد  تا
چهارشــنبه  در  تــا  می خواهــد  والدیــن  به ویــژه 
ــارت و  ــا نظ ــود و ب ــدان خ ــار فرزن کن ــال در  ــی س پایان
گــوار  کنتــرل دقیــق آن هــا از بــروز حــوادث تلــخ و نا

کننــد. پیشــگیری 
در  کــه  انتظامــی   نیــروی  اطاعیــه  در 
ســال  چهارشــنبه  آخریــن  فرارســیدن  ســتانه 
کاهــش صدمــات  )چهارشنبه ســوری( و در راســتای 
امنیــت جامعــه صــادر  و  نظــم  و خســارات، حفــظ 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  غ  بلــو اســت:  آمــده  شــد، 
ــر  ــال های اخی ــامی  در س ــران اس ــد ای ــردم قانونمن  م
کاهش چشمگیر خسارات، لطمات جانی و مالی  به 
 ناشــی از حــوادث چهارشــنبه آخــر ســال منتــج شــده

 است.
کاهــش صدمــات جانــی  انتظامــی  افــزود:  نیــروی 
ســال  آخــر  چهارشــنبه  حــوادث  از  ناشــی  مالــی   و 
صمیمانــه  همراهــی  و  همدلــی  افزایــش  بیانگــر 
تمامــی  اقشــار جامعــه، به ویــژه جوانــان و نوجوانــان 
آموزش هــای  بــه  توجــه  انتظامــی  و  نیــروی  بــا 
و  همــکار  ســازمان های  ناجــا،  ســوی  از  ارایه شــده 

اســت.  بــوده  رســانه ها 
ــه تلــخ خانواده هــا  ــه تجرب ــا اشــاره ب ایــن اطاعیــه ب
برخــی  ناهنجــار  و  غیرقانونــی  رفتارهــای  پــی  در 
اضافــه  امنیــت هســتند،  و  نظــم  کــه مخــل  افــراد 
در  انتظامــی  را  نیــروی  اراده  ع  موضــو ایــن  کــرد: 
دوچنــدان  و  تقویــت  هنجارشــکنان  بــا  برخــورد 
خطرآفریــن مــواد  فــروش  و  خریــد  و  اســت   کــرده 
آرامــش جامعــه  و  نظــم  کــه  احتراقــی  و  انفجــاری 
ع اســت  و شــهروندان را مخــدوش می کنــد، ممنــو
خواهــد برخــورد  قانــون  مطابــق  متخلفــان  بــا   و 

 شد.
اهتمــام  انتظامــی  بــه  نیــروی  اطاعیــه،  ایــن  در 
جــدی پلیــس بــرای تأمیــن امنیــت فردفــرد جامعــه 
کــه  کســانی  و  بــا هنجارشــکنان  برخــورد جــدی  و 
هســتند  هموطنــان  بــرای  ناامنــی  ایجــاد  مترصــد 
قانون شــکنی  اســت:  افــزوده  و  کــرده  کیــد  تا
فرهنگــی  و  آییــن  هیــچ  در  مزاحمــت  ایجــاد  و 
پذیرفتــه نیســت و نیــروی انتظامــی  آمــاده دریافــت 
 110 ســامانه  طریــق  مردمــی  از   گزارش هــای 

است.
که امســال نیز  کــرد  نیــروی انتظامــی  ابــراز امیــدواری 
ــاری  ــکاری و همی ــا هم ــته ب گذش ــنوات  ــون س همچ
شــهروندان بــا پلیــس و در ســایه امنیــت و آرامــش 
کمتریــن حــوادث ســپری  روزهــای پایانــی ســال را بــا 

کنیم.  

حوادث

تولیــد  در  پیشــگام  کــه  پاناســونیک  ژاپنــی  شــرکت 
موبایــل  جهانــی  کنگــره  در  این بــار  اســت،  دوربیــن 
رونمایــی خــود  موبایلــی  محصــول  از   »بارســلونا«، 

کرد.  
دو  در  پاناســونیک،  شــرکت  جدیــد  هوشــمند  گوشــی 
ــا نــام ــا نــام FZ-F1 و اندرویــد 5.1.1 ب ع وینــدوز 10 ب  نــو

 FZ-N1 عرضه شده است. 
سیســتم  دارای  پاناســونیک  گوشــی  دو  هــر 
صفحــه  و  هســتند   ۸01  Qualcomm’s Snapdragon
اســت  پیکســل   ۷۲0 و  اینــج   ۴.۷ آن هــا  نمایشــگر 
گیگــی  1۶ حافظــه  و  گیگابایتــی   ۲ رم  دارای   و 

 هستند.
گوشــی های ضــد آب و ضربــه پاناســونیک می تواننــد در   
عمــق یــک متــری آب بــه مــدت ۳0 دقیقــه دوام بیاورنــد 
آســیبی  شــوند  افتــاده  متــری   1.۸5 ارتفــاع  از  گــر  ا و 
نمی بیننــد؛ ضمــن اینکــه ۲ هــزار بــار از ارتفــاع یک متری 
آســیبی  و  افتاده انــد  اســتحکام،  آزمایــش  منظــور   بــه 

ندیده اند. 
گوشــی های  FZ-F1 و FZ-N1 می توانــد تــا دو  باتــری 
روز شــارژ را در آن نگــه دارد؛ ضمــن اینکــه هــر دو آن هــا 

کارتــه هســتند. دو ســیم 
ع اندرویــد ایــن  قیمــت وینــدوز دار آن 1,599 دالر و نــو

گوشــی 1,۴99 دالر اســت.

گوشی های  رونمایی از 
ضدآب و ضربه پاناسونیک

وضعیت آب و هوا

کننــد؛  پــرواز  نمی تواننــد  کــه  هســتند  پرندگانــی  پنگوئن هــا، 
امــا خیلــی خــوب شــنا می کننــد و بیشــتر زندگی شــان را در دریــا 

می گذراننــد.
  پنگوئن ها و ساختمان بدن آن ها

پنگوئــن امپراتــور، بزرگ تریــن پنگوئــن اســت. قــد آن 1/1 متــر 
و  مذکــر  پنگوئن هــای  اســت.  کیلوگــرم   ۳0 از  بیــش  وزنــش  و 
 مؤنــث خیلــی شــبیه بــه هــم بــه نظــر می رســند. همــه پنگوئن هــا 
ــای  ــاه و بال ه کوت کلفــت، دمــی  ــاه و  کوت ــی  گردن ــزرگ و  ســری ب

باله ماننــد )ماننــد نهنــگ و بعضــی از ماهی هــا( ریــز دارنــد.
کردن  شــنا بــرای  را  آن هــا  کــه  دارنــد  پاهایــی  پنگوئن هــا   
رنگ هــای  دارای  پنگوئن هــا  می دهنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ســیاه  پشتشــان  و  اســت  روشــن تر  شکمشــان   متضادنــد. 

است. 
داخــل  در  کــه  موقعــی  کــه  می کنــد  کمــک  رنگ بنــدی  ایــن 
پنهــان  از چشــم شــکارچیان  و  گــم  را   آب هســتند، خودشــان 

کنند.
   پنگوئن ها، پرهای ضدآب دارند

خشــک  بــه  کــه  دارنــد  براقــی  ضــدآب  پرهــای  پنگوئن هــا 
کمــک می کنــد. پنگوئن هــا نســبت بــه  نگه داشــتن پوستشــان 
بیشــتر پرنــدگان دیگــر، پرهــای بیشــتری دارنــد؛ حــدود ۷0 پــر 
در هــر اینــچ مربــع. هــر ســال پنگوئن هــا پرهایشــان می ریــزد و 
پرهــای قدیمی شــان را از دســت می دهنــد و پرهــای جدیــدی 
ــد  ــر دارن ــی از پ ــا تاج ــی از پنگوئن ه ــد. بعض ــد می کن ــان رش برایش

ک هوپــر(. کارونــی و پنگوئــن را )مثــل پنگوئــن ما

  زیستگاه پنگوئن ها
)جنــوب  زمیــن  جنوبــی  نیمکــره  در  پنگوئن هــا  همــه 
گرمســیر  مناطــق  از  مختلــف  هواهــای  و  آب  در  و  اســتوا( 
می کننــد.  زندگــی  یــخ زده  جنــوب  قطــب  قــاره  تــا  اســتوایی 
جانــوران  کــه  جزایــری  در  معمــوال  دفــاع  بــی  پرنــدگان  ایــن 
قــاره  یــک  دورافتــاده  بخش هــای  روی  یــا  نــدارد   درنــده 

زندگی می کنند. 
بعضــی از پنگوئن هــا، مثــل پنگوئــن امپراتــور روی تــوده یــخ، در 

قــاره قطــب جنــوب زندگــی می کننــد. 
 تغذیه پنگوئن ها:

ماهــی  آن هــا  می خورنــد.  غــذا  اقیانوس هــا  در  پنگوئن هــا 
می خورنــد. مرکــب  ماهــی  و  خرچنگ هــا 

پنگوئن چگونه جانداری است؟
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 ابری

عســکر  ج  بــر خیابــان  گفــت:  شــهرضا  شــهردار 
ارتباط دهنــده خیابــان 45متــری بــا باغملــی اســت و ایــن 
ــر بســزایی در رفــع ترافیــک هســته مرکــزی  ــان تاثی خیاب

دارد.  شــهر 
شــامگاه  جافــری  رحیــم  شــهرضانیوز،  گــزارش  بــه 
چهارشــنبه در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران شهرســتان 
شــهرضا بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه خبرنــگاران در 
در  کــرد:  اظهــار  مــردم  بــه  اطاعــات  و  اخبــار  انتقــال 
آینــده ای نزدیــک، رادیوشــهرضا بــا محوریــت شــهرداری 
ــه روز  ــار شهرســتان ب ــا اخب ــدازی می شــود ت شــهرضا راه ان
 بــه اطــاع مــردم برســد. وی افــزود: از آبان مــاه ســال 9۴
کــردم و ایــن امــر بــا  کار خــود را بــا شــهرداری شــهرضا آغــاز 
پاســخگویی بــه انبــوه مطالبــات طلبــکاران از شــهرداری 
گفــت: امســال شــهرداری  همــراه شــد. شــهردار شــهرضا 
بــه پیمانــکاران  تومــان  شــهرضا در حــدود ۲0میلیــارد 
بودجــه  ســوم  دو  حــدود  رقــم  ایــن  داشــت.  بدهــی 

شــهرداری شــهرضا بــود.
ــه ای ســطح شــهر  ــه پارک هــای محل ــا اشــاره ب جافــری ب
کــرد: پارک هــای محلــه ای باغملــی و اســام آباد  تصریــح 
ــه ای  ــارک محل ــه صــورت صددرصــد بازســازی شــد و پ ب

جانبــازان احــداث شــد.
امکانــات  بــه  شــهر  حاشیه نشــین  محله هــای     

می شــود نزدیــک  شــهری 
دارای  شــهرضا  اینکــه  بیــان  بــا  شــهرضا  شــهردار 
بــه  نیــاز  کــه  اســت  توســعه یافته  کمتــر  محله هــای 
کــه توســط  بــا مطالعاتــی  گفــت:  توانمندســازی دارد، 
در  توســعه یافته  کمتــر  محلــه   5 شــد،  انجــام  مشــاور 

شــد. شناســایی  شهرســتان 
ــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف شــهرداری نزدیــک  وی ب
کــردن حاشــیه شــهر بــه امکانــات شهریســت، تصریــح 

و  مطالعــه  شــهر  حاشــیه  محله هــای  امســال  کــرد: 
برنامه ریــزی  شــورای  تصویــب  بــه  و  شــد  مشــخص 
وزارت  بــه  اعتبــار  اختصــاص  بــرای  و  رســید  اســتان 
راه و شهرســازی ابــاغ شــد. جافــری افــزود: از ابتــدای 
کمتــر توســعه یافته، اعتبــار  ســال 95، بــه محله هــای 
اختصــاص می یابــد و ایــن مناطــق بــه محله هــای شــهر 
می شــود. متــوازن  شــهر  ســیمای  و  می شــوند  نزدیــک 
شــهرداری  از  را  نیرویــی  هیــچ  شــهرضا  شــهرداری 
بــه  اشــاره  بــا  وی  کــرد.  نخواهــد  و  نکــرده  اخــراج 
خصوصــی  بخــش  بــه  شــهرضا  اتوبوســرانی  گــذاری  وا
نیمه تمــام  اتوبوســرانی  در  خصوصی ســازی  افــزود: 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــه در یــک دوره یکســاله، ۲۲ میلی ک ــود  ب
شــهرداری ضــرر داشــت. شــهردار شــهرضا بــا بیــان اینکــه 
شــهرداری  نفــع  بــه  حاضــر  حــال  در  خصوصی ســازی 
از  را  نیرویــی  هیــچ  شــهرضا  شــهرداری  گفــت:  اســت، 
کــرد و از نیروهــای  شــهرداری اخــراج نکــرده و نخواهــد 
ســازمان اتوبوســرانی، اســتفاده بهینــه مطابــق بــا قانــون 
خیابــان  در  اخذشــده  وام  هزینــه  عــدم  می شــود.  کار 
محــل  ایــن  کنان  ســا نارضایتــی  ســبب  علــی)ع(  امــام 
وام  اخــد  بــه  اشــاره  بــا  شــهرضا  شــهردار  اســت.  شــده 
کــرد: قبــل از ورود اینجانب  ۴میلیــاردی شــهرداری بیــان 
بــه شــهرداری شــهرضا، وامــی  بــا بهــره بــاال امســال از 
بانــک اخــذ شــد و بــه دلیــل عــدم نظــارت بانــک و عــدم 
بدهــی  بــا  شــهرداری  خــود،  محــل  در  وام  هزینه کــرد 
ســنگینی روبــه رو شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
تنهــا 100 میلیــون تومــان از وام ۴میلیــاردی در رابطــه بــا 
خیابــان امــام علــی)ع( هزینــه شــده، افــزود: عــدم هزینــه 
کنان این محل  وام در ایــن خیابــان ســبب نارضایتــی ســا
شــده اســت. جافــری بــا اشــاره بــه پروژه هــای عمرانــی 
ج عســکر انتقال دهنــده  گفــت: خیابــان بــر مرکــز شــهر 

خیابــان ۴5متــری بــا باغملــی اســت و ایــن خیابــان تاثیــر 
بســزایی در رفــع ترافیــک هســته مرکــزی شــهر دارد.

ج عســکر  بــر بیــش از 90 درصــد از آزادســازی خیابــان 
ایــن  زیرســازی  افــزود:  وی   اســت.  شــده  انجــام 
خیابــان بــه دلیــل وجــود تاسیســات شــهری بــه طــول 
انجامیــد و اجــازه تکمیــل پــروژه را تــا پایــان ســال بــه 
بــا  اینکــه  بیــان  بــا  نــداد. شــهردار شــهرضا  شــهرداری 
زودی  بــه  اردیبهشــت  خیابــان  بــرق  خطــوط  انتقــال 
جدول گــذاری می شــود، افــزود: یکــی از اولویت دارتریــن 
ج  و ضروری تریــن پروژه هــای شــهر، تکمیــل خیابــان بــر

اســت.  عســکر 
گفــت:  باغملــی  تجــاری  مجتمــع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پارکینــگ ایــن پــروژه تکمیــل شــده و دو طبقــه از ایــن 
بــه  و  می شــود  تکمیــل  آینــده  مــاه  ســه  تــا  مجتمــع 

می رســد. بهره بــرداری 
تومــان  ۳۷میلیــارد  بــه  ۴۷میلیــاردی  بودجــه    

یافــت تقلیــل 
ــه بودجــه شــهرداری اظهــار  ــا اشــاره ب شــهردار شــهرضا ب
داشــت: بودجــه ســال 9۴ شــهرداری شــهرضا ۴۷میلیــارد 
کــه متاســفانه بــه دلیــل  تومــان پیش بینــی شــده بــود 
عــدم واقــع بینــی در پیــش بینــی بودجــه و دخالــت دادن 
تســهیات دریافتــی و احتســاب  درآمــد حاصــل از ارزش 
کــه هنــوز احــداث نشــده اســت  افــزوده خیابان هایــی 
شــهرداری در تحقــق بودجــه بــا مشــکل روبــه رو شــد و 

بودجــه پیش بینــی شــده، محقــق نشــده اســت.

ج عسکر، یکی از اولویت دارترین پروژه های شهرضاست تکمیل خیابان بر
افتتاح پروژه باغملی تا سه ماه آینده

کاشان سقف خانه تاریخی بروجردی در شهرستان 

ناو هواپیمابر
اســت  کشــتی جنگــی  یــک  نــاو هواپیمابــر، 
دادن  پوشــش  و  کــردن  حمــل  بــرای  کــه 
هواپیما هــا و هلیکوپترهــای جنگــی طراحــی 
فــرودگاه  یــک  عنــوان  بــه  و  شده اســت 
هواپیماهــا  اینگونــه  می کنــد؛  عمــل  شــناور 
توقــف  و  ســوخت گیری  بــدون  می تواننــد 
انجــام  را  دور  مســافت های  در  عملیــات 
قــادر  آمریــکا  هواپیمابــر  ناوهــای  دهنــد. 
حرکــت  توقــف،  بــدون  15ســال  هســتند 
نــاو  آمریکایــی و  ناوهــای هواپیمابــر  کننــد. 
از  فرانســوی ها  دوگل  شــارل  هواپیمابــر 
یــک نیــروگاه هســته ای بــرای تامیــن انــرژی 
بــه  کــه  می کننــد  اســتفاده  نیازشــان  مــورد 
آن هــا اجــازه می دهــد مدت هــا دور از آشــیانه 
بقیــه  امــا  بماننــد؛  ســوخت گیری  از  بی نیــاز 
اســتفاده  متعــارف  ســوخت های  از  ناوهــا 
جنگ افــزار  یــک  هواپیمابــر،  نــاو  می کننــد. 
آن،  بهــای  کــه  اســت  گران قیمــت  بســیار 
نــاو  ایــن  میلیــارد دالر می رســد.  تــا ۴٫5  گاه 
صــورت  بــه  دیگــر  کشــتی  چنــد  بــا  معمــوال 
کشــتی ها  ایــن  می کنــد.  حرکــت  گروهــی 
لــوازم  یــا  پدافنــدی  تجهیــزات  می تواننــد 
کننــد.  تامیــن  را  هواپیماهــا  بــرای  یدکــی 
کشــتی دیگــر وظیفــه محافظــت  معمــوال چنــد 
ســامانه های  ماننــد  دارنــد؛  را  اصلــی  نــاو  از 

موشــکی. دفــاع  یــا  پیش اخطــار 

عکس نوشت


