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روحانی در جمع خبرنگاران:

فعالیت موشکی ما
دفاعــی است       

فرمانده انتظامی  استان اصفهان:

تامین امنیت نوروزی
برای مردم و مسافران  
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خطر انحراف از انقالب
ــودن و  ــی ب ــری و انقالب ع انقالبیگ ــو ــر موض ــای اخی ــال ه در س
انقالبــی مانــدن و نیــز خطــر انقــالب زدایــی، دغدغــه جــدی 
زمانــی  و  اســت  شــده  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  بــرای 
هســتم.  انقالبــی  مــن  نیســتم؛  دیپلمــات  مــن   فرمودنــد: 
اشــاره  بحــث  ایــن  بــه  ایشــان  دیدارهایــی  و  هــا  زمــان  در   
کــه طــالب عزیــز حــوزه علمیــه  فرمــوده انــد. در دیــدار اخیــر نیــز 
توفیــق دیــدار بــا معظــم لــه یافتنــد، آن امــام فرزانــه بــه جــد 
کــرد  کــه بایــد از انقــالب زدایــی از حــوزه مراقبــت  هشــدار دادنــد 
ــر انقــالب از حــوزه زدوده شــود، خطــر انحــراف  گ ــد: ا و فرمودن
کــه حــوزه، مهــد انقــالب  پیــش روی انقــالب خواهــد بــود؛ چــرا 
گــر ایــن جایــگاه از انقــالب فاصلــه بگیــرد، اصــل  بــوده اســت و ا

انقــالب بــه خطــر مــی افتــد. توجــه:
رهبــر انقــالب در دیــدار بــا اعضــای مجمــع نماینــدگان طــالب 
و فضــالی حــوزه  علمیــه  قــم فرمودنــد: بایــد از هرگونــه تالشــی 
بــرای »انقالب زدایــی« از حوزه هــای علمیــه احســاس خطــر 

کــرد.
کــه دلشــان بــرای  کســانی  ایــن ســخن هشــداری اســت بــرای 
تفکــر  بــا  راســتا  ایــن  در  بایــد  کــه  می تپــد  اســالمی  انقــالب 
کننــد و راهــکار مقابلــه بــا ایــن  منطقــی و درســت برنامه  ریــزی 
خطــر را دایمــی مــورد توجــه و عنایــت داشــته باشــند و اجــازه 
ــت  ــالب اس ــد انق ــه مه ک ــوزه را  ــی در ح ــه انقالب ــف روحی تضعی

کــه فرمودنــد: ندهنــد 
ایــن  بــا  برنامه ریــزی حکمت آمیــز،  بــا فکــر و تدبیــر و  بایــد   
کــرد تــا حــوزه  علمیــه  قــم، همــواره مهــد انقــالب  خطــر مقابلــه 
باقــی بمانــد و بینــش و حرکــت انقالبــی در آن توســعه یابــد. 
کنــد  پیــدا  ایســتایی  حــوزه  انقالبــی  حرکــت  و  بینــش  گــر   ا
یــا رو بــه کاهــش بیــاورد و فروکــش در آن دیــده شــود، معنایــش 
کــه تاثیــر پذیــر از روحانیــت و حــوزه  کــه مردمــی  ایــن اســت 
هســتند نیــز، روحیــه انقالبــی خــود را از دســت مــی دهنــد و 

ــد. ــه وجــود مــی آی انحــراف در نظــام اســالمی ب
خودپردازها را دریابید

کواریوم  بهره برداری از آ
ناژوان نشان از نوآوری و 
خالقیت اصفهانی ها دارد

گران قیمت ترین  سرانجام تلخ 

پروژه تاریخ سینمای ایران

مبلغ چک های برگشتی 
سال 94 اعالم شد

وثیقه ۵میلیاردی، متهم 
گمشده را  اصلی دکل 

کرد یک روزه از زندان آزاد 
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نوروز

اقتصاد 
فرهنگ و هنر

گردشگری

اقتصاد

سرمقاله به قلم مدیر مسئول
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8

توصیه های نوروزی آیت اهلل مکارم شیرازی به مردم:

2

ازچشموهمچشمی،تجملگرایی
وتشریفاتپرهیزشود

هر روزتان نوروز
 نوروز تان پیروز 

گردشگری  رییس سازمان میراث فرهنگی، 
 و صنایع دستی:

مطالبات پایان سالی مردم از بانک ها؛

ادامه در صفحه 

لجميل
هوا

نوبهاري ديگر رفارسيده ات شميم جانبخش شادي و عطر گل ياس نبوي رد ره کوي و ربزن شهر شهيدان بپيچد.آري، هب ميمنت تقارن حلول سال نو با والدت رفخنده حضرت افطمه زرها)س(باغ 

گاه بي بديل هنر و انديشه و ربآدمگاه شهيدان، جانبازان و سلحشوران  آيينه ي دلهاي عاشق رد زري اتبش نور رحمت رغق رد شکوهف معنويت مي شودهب عنوان شهردار کالن شهر اصفهان، اين خاست

گاه رپوردگار زبرگ آرزومندم، رد سالي هک گذشت هب پشتواهن   رسارفاز و بلند آوازه، رفارسيدن سال 95 راتبريک و تهنيت رعض نموده وبهروزي و شادکامي شهروندان فهيم و رشيف را از پيش

دمرييــت جهــادي و دانــش بنيــان، خيزشــي نــو رد رعهص ي کاراهي عمرانــي، خدماتــي ، رتافيکــي ،رفهنگــي ونيــز توســعه خدمــات عدالــت محــور آغازرگديــد و بــا ربزگاري همايــش اهي مهــم بيــن المللــي و ارحاز 

موفقيت اهي ردخشان هب وژيه رد حوزه ي صنايع دستي و رگدشگري، اشتهار و اقتدار رفهنگي اين جهان شهر زفوني يافت.ضمن قدرداني از شهروندان هميشه خوب و اپک نهادي هک با مشارکت و 

همچنين تحمل سختيهاي انشي از فعاليت اهي گسترده و رفاگير عمراني، موجبات شکوافيي واعتالي روز ازفون اصفهان را رفاهم آورده اند، اميدوارم رد سالي هک آغاز و اپيان آن 
کاري صميماهن،  هم

متضمن نيک رفجامي و ربخورداري 
با والدت دخت نبي ارکم افطمه زرها)س( تقارن دارد و از عطر گل ياس واليت آکنده است، اسباب خدمت زگاري ماندگار و موفقيت آميزي هک 

ــکار  همــه آحــاد جامعــه شــهري اســت، محقــق رگدد و نقــش اهي بديــع و دل پــذري توســعه اپيــدار و عدالــت محــور رب اتر و پــود حيــات اجتماعــي و رفهنگــي رمدمــان آرزومنــد و مهربــان نصــف جهــان پديــدار و آش

 رگدد.

دکتر مهدي جمالي ژناد

      شهردار اصفهان
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خطرانحــراف از انقالب 

ادامــه از صفحه یک: 
بخواهیــم  گــر  ا فرمودنــد:  خامنــه ای  امــام 
انقالبــی«  و  »اســالمی   اســالمی  همچنــان  نظــام 
بمانــد؛  »انقالبــی«  علمیــه،  حــوزه   بایــد  بمانــد 
نظــام  نمانــد،  انقالبــی  علمیــه  حــوزه   گــر  ا زیــرا 
خواهــد قــرار  انقــالب«  از  »انحــراف  خطــر   در 

گرفت.  
بــا توجــه بــه ایــن مهــم، مــروری بــر نشــانه ها و 
رهبــر  ســخنان  در  بــودن  انقالبــی  شــاخص های 

اســت:  بایســته  و  معظــم شایســته 
و  آمریــکا  بــه  نســبت  اعتــراض  فریــاد   -  1

1 3 6 8 /۰ 3 /2 3 . ن ا مســتکبر
می گویــد  مــا  بــه  کــه  اســت  قــرآن  فرهنــگ  ایــن 
پــوزه  و  ایســتاد  اســتکبار  مقابــل  در  بایــد 
فرهنــگ  ایــن  و  مالیــد  زمیــن  بــه  را  مســتکبرین 
کتــاب خــدا  توســط همیــن حوزه هــای علمیــه از 
و  اســت  یافتــه  انتقــال  جامعــه  بــه  و  اســتخراج 
ــی  ــگ انقالب ــر هن ــن ف ــار ای ــه اعص ــه در هم ک ــد  بای
زنــده  و دیــن خــدا  اســالم  تــا  باشــد  توجــه  مــورد 
و  اســتعمار  فرصــت  مســتکبران  و  بمانــد  پویــا  و 
و  تفکــر  ایــن  و  نیابنــد  وســتم  ظلــم  و  اســتکبار 
 اندیشــه از حوزه هــای علمیــه بــه جامعــه تزریــق 

می گردد.
انقالبــی.  اســالمی  و  قاطعانــه  مواضــع   -  2

1 3 6 8 /۰ ۵ /3 1
مواضــع  داشــتن  انقالبــی،  حــوزه  شــاخص  یــک 
قاطــع اســالمی  و انقالبــی اســت. حــوزه در طــول 
عــدول  اســالم  مواضــع  از  داده  نشــان  تاریــخ 
کــرد و چــون ایــن شــاخصه بــرای دنیــای  نخواهــد 
اســتکبار بــه شــدت شــکننده اســت، لــذا روی ایــن 
کــه حــوزه از  حســاب تمــام تــالش او ایــن اســت 
کــه زهــی  کوتــاه بیایــد  مواضــع اســالمی  و انقالبــی 
ثــروت  و  قــدرت  آن جــا  کــه  زیرا باطــل؛  خیــال 
تاثیــر  بــی  فریبنــده  دنیــای  و  نــدارد  جایگاهــی 

بــود. خواهــد 
امــکان  عــدم  دلیــل  بــه  کــه  دیگــری  مــوارد  و   
اشــاره می شــود  تیتــر عناویــن  بــه  توضیــح فقــط 

کــه عبارتنــد از: 
3- حضــور در صحنــه انقالب. 1389/۰۷/29

4 - ســاختن با مشــکالت. 1389/۰۷/29
دشــمن.  تحمیــالت  اثــر  بــر  نشــدن  محــدود   -۵

1383 /۰4 /۰1
هــدف.  دنبــال  بــه  امیــد  بــا  حرکــت   -6

1 3 8 3 /۰ 4 /۰ 1
۷ - انگیــزه، نشــاط و پیگیــری بــرای دســتیابی 

1383/۰4/۰1 اهــداف.  بــه 
و  ابتــکار  پیشــرفت،  روحیــه  از  برخــورداری   -  8

138۷/۰3/14 نــوآوری. 
ــا انقــالب.  9 - ثبــات قــدم و حفــظ رابطــه خــود ب

138۷/۰3/14
1۰ - رفتــار منطقــی و عقالیی. 1389/۰۷/19

انســان.  ایمــان  از  برآمــده  انضبــاط   -  11
1 3 8 6 /۰ 4 /2 ۵

12 - تفکــر، عــزم، ایمان. 138۷/۰3/14
شــرایط  پیچیدگی هــای  درک  و  بصیــرت   -  13

1389/۰۷/29 زمانــه. 
بایــد  انقالبــی ای  جریــان  هــر  البتــه  و 
از  و  باشــد  نیــز  نبایدهایــی  متوجــه  کــه 
آن بیــان  مجــال  کــه  جویــد  دوری   مــواردی 

 نیست.

سرمقاله 

روحانی در جمع خبرنگاران:
فعالیت موشکی ما دفاعی است       
ــا بیــان اینکــه رونــد اقتصــادی خــود  رییس جمهــور ب
کاهــش تــورم در ســال  را در زمینــه رشــد اقتصــادی و 
گفــت: میــزان صــادرات  آینــده ادامــه خواهیــم داد، 
نفــت بــه 2میلیــون بشــکه در ســال جدیــد خواهــد 

رســید.
کیمیــای وطــن، حجت االســالم حســن  گــزارش  بــه 
جلســه  آخریــن  از  پــس  و  چهارشــنبه  روز  روحانــی 
جمــع  در  حضــور  بــا   94 ســال  در  دولــت  هیئــت 
ملــت  بــرای  ســعادت  آرزوی  ضمــن  خبرنــگاران، 
گفــت: امســال شــاهد بــاران  بــزرگ ایــران در ســال 9۵ 
پربرکــت الهــی و ســربلندی ملــت ایــران در برجــام و 
مــردم  پایــان تحریم هــا بودیــم و در همیــن ســال، 
ایــران حماســه بســیار بزرگــی را در هفتــم اســفندماه 

کردنــد. خلــق 
کشــور  روحانــی بــا بیــان اینکــه ســال آینــده شــرایط 
گذشــته خواهــد  کمــک مــردم، بهتــر از  بــا همراهــی و 
گفــت: مــا در ســال 9۵ بهــاری را آغــاز می کنیــم  بــود، 
ــتند  ــم نیس ــا تحری ــای م ــا و بیمه ه ــه در آن بانک ه ک
کشــورهای مختلــف تجــارت داشــته  و می توانیــم بــا 
کشــور مــا آغــاز شــده  باشــیم و ســرمایه گذاری ها در 
ــا  و قراردادهــای بســیار مهمــی  در ســطوح مختلــف ب

کشــورهای دنیــا بــه امضــا رســیده اســت.
رییس جمهــور ادامــه داد: امــروز بانــک مرکــزی ایــران 
کشــورهای دنیــا  بــا بانک هــای مرکــزی بســیاری از 
کــرده و ســوئیفت برقــرار  رابطــه پولــی و مالــی ایجــاد 

شــده اســت.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 9۵ ســالی اســت 
کــه در آن حقــوق هســته ای ملــت ایــران بــه رســمیت 
شــناخته شــده و مــا بــا دنیــا تبــادل مــواد هســته ای 
کــرد: امــروز دنیــا تعامــل ســازنده  داریــم ، خاطرنشــان 
کــرده و مــا ایــن تعامــل ســازنده را بــا  ایــران را بــاور 

جهــان ادامــه خواهیــم داد.
از  ایــران  ملــت  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  رییس جمهــور 
تنــش، برخــورد و افــراط بیزار اســت، اظهــار امیدواری 
کمــک ملــت ایــران در منطقــه خاورمیانــه  ــا  ــا ب کــرد ت
هــم صلــح،  صفــا و امنیــت برقــرار شــود و ایــن چنــد 
ج  ــار ــدال خ ــه متأســفانه از مســیر اعت ک کشــوری هــم 
شــده و خشــونت و جنــگ را برگزیده انــد، بــه مســیر 
اســالمیت و انســانیت بازگردنــد و در منطقــه شــاهد 

بــرادری، صفــا، صمیمیــت و توســعه باشــیم.
کیــد بــر اینکــه تــوان موشــکی جمهــوری  روحانــی بــا تا
کشــور  اســالمی  ایــران صرفــا بــرای دفــاع از ملــت و 
هیــچ  بــه  تجــاوز  قصــد  عنــوان  هیــچ  بــه  و  اســت 
کشــوری بــه ویــژه همســایگان خــود را نداریــم، گفــت: 
کــه  کــه جنگ طلبــان و افراطیــون  از ایــن خرســندیم 
ع آزمایــش موشــکی اخیــر ایــران را بــه  بــه نــاروا موضــو
کشــاندند،ناامیدانه بازگشــتند و دنیــا  شــورای امنیــت 
کــه فعالیــت  کــرد  در پاســخی منفــی بــه آنــان، تاییــد 
از  و حراســت  بــرای حفــظ  و  ایــران، صرفــا دفاعــی 

کشــور اســت.
رییس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه مــا خــود را بــرای 
کشــورهای دنیــا  ــا  توســعه مناســبات و روابــط بهتــر ب
بــا  آینــده  ســال  داشــت:  اظهــار  کرده ایــم،  آمــاده 
حضــور و همراهــی مــردم، شــرایط متفاوتــی را داریــم 
در  را  خــود  اقتصــادی  برنامه هــای  رونــد  دولــت  و 
کاهــش تــورم، شــتاب در رونــق و رشــد  حوزه هــای 
کــرده و درآمدهــای  ــازار حفــظ  اقتصــادی و آرامــش ب
کــرد؛  کشــور توســعه پیــدا خواهــد  نفتــی و غیرنفتــی 
کــه فــروش نفــت و میعانــات نفتــی در  گونــه ای  بــه 
روزهــای آینــده بــه مــرز دو میلیــون بشــکه خواهــد 

رســید. 
اینکــه  بــر  مبنــی  مــردم  از  درخواســت  بــا  روحانــی 
آشــتی  و  دوســتی  تقویــت  بــرای  نــوروز  فضــای  از 
کننــد اســتفاده  یکدیگــر  بــا  بهتــر  رابطــه  ایجــاد   و 
افــزود:  عیــد و نــوروز بایــد بــرای فرزنــدان مــا روزهــای 
شــادی آفرین باشــد و آن هــا بــا فرهنــگ خــود آشــنا 
کننــد و در ایــن راســتا حفــظ  شــده و بــا طبیعــت آشــتی 
محیــط زیســت بایــد یکــی از اصــول اصلــی مــا در ایــن 

روزهــا باشــد.
رییس جمهــور بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایــت مســایل 
گفــت:  ایمنــی در ســفرها بــرای حفــظ ســالمت مــردم 
کشــور، آمــاده ارایــه خدمــات بــه  همــه دســتگاه های 
ســتاد  راســتا  ایــن  در  و  هســتند  نــوروزی  مســافران 
ماه هــا  از  نــوروزی  ســفرهای  خدمــات  هماهنگــی 
دســتگاه های  نماینــدگان  و  شــده  تشــکیل  پیــش 

ذی ربــط در ایــن ســتاد فعــال هســتند.
کــه  کســانی  روحانــی بــا قدردانــی از تالش هــای همــه 
گــون از جملــه  گونا در  نــوروز بــه مــردم در زمینه هــای 
درمــان و  بهداشــت  اورژانــس،  امــدادی،   خدمــات 
راهــداری  و  مســافران  اســکان  امنیتــی،   انتظامــی و 
مشــغول ارایــه خدمــات هســتند، افــزود: از مــرزداران 
اســالمی  تشــکر  ایــران  مرزهــای  سراســر  در  کشــور 
کــه در نــوروز نیــز ســنگر خــود را بــرای دفــاع و  می کنــم 

کشــور حفــظ می کننــد. حفاظــت از 
گــزارش وزیــر راه و شهرســازی در  وی بــا اشــاره بــه 
جلســه روز چهارشــنبه هیئــت دولــت مبنــی بــر اینکــه 
و  ســوادکوه  منطقــه  در  شــمال  جــاده  در  نــوروز  در  
منجیــل چنــد مســیر و تونــل بــه طــور موقــت بــرای 
ــایی می شــود  ــوروزی بازگش ــافران ن عبــور و مــرور مس
مهــم  جاده هــای  تــا  می کنــد  تــالش  دولــت  گفــت: 
پایــان ســال 9۵  تــا  مــردم  تــردد  در  بــرای ســهولت 
تکمیــل  جهــت  در  همچنیــن  و  شــوند  تکمیــل 
کــرد.  برخــی از مســیرهای ریلــی نیــز تــالش خواهیــم 
نــوروز  اینکــه  از  امیــدواری  اظهــار  ضمــن  روحانــی 
مســلمانان  و  همســایگان  ایــران،  ملــت  بــرای   9۵
مبــارک باشــد، از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــه 
گــون بــه ویــژه در  گونا خاطــر خدماتشــان در روزهــای 
ع برجــام، انتخابــات هفتــم اســفند و روزهــای  موضــو
کــرد. در پایــان نیــز نماینــدگان  نــوروز، تقدیــر و تشــکر 
از  شــماری  و  رییس جمهــور  بــا  رســانه  اصحــاب 

گرفتنــد. یــادگاری  اعضــای دولــت عکــس 

رییس جمهور 

 حضــرت آیــت اهلل مــکارم شــیرازی در آســتانه تعطیــالت 
و  کــرد  ارایــه  مــردم  بــه  توصیه هایــی  جدیــد،  ســال 
از  پرهیــز  و  حســنه  ســنت های  بــه  توجــه  خواســتار 
شــد.  نــوروزی  برنامه هــای  در  تشــریفات  و  تجمــالت 
ناصــر  آیــت اهلل  کیمیــای وطــن، حضــرت  گــزارش  بــه 
مــکارم شــیرازی، صبــح دیــروز در آخریــن جلســه درس 
کــه در مســجد اعظــم قــم  ج خــود در ســال 1394  خــار
برگــزار شــد، پیشــاپیش ســال جدیــد را بــه ملــت ایــران 
ــد  ــد نبای ــم عی ــه مراس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت و ب گف ــک  تبری
کــه  گفــت: آداب و رســومی   آمیختــه بــا هواپرســتی شــود، 
از پیشــینیان مانــده، بســیاری از آن خــوب اســت؛ امــا 
ــا را  ــد آن ه ــه بای ک ــت  ــط اس ــی و غل ــا خراف ــی از آن ه بعض

گذاشــت. کنــار 
کــرد: همــه  کیــد  تا شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت  حضــرت 
گذشــتگان بــه مــا رســیده خــوب نیســت؛ قــرآن  آنچــه از 
کــه  کســانی را  کریــم و روایــات دینــی مذمــت می کننــد 

می کننــد. عمــل  چشم وگوش بســته 
توصیه هــای  بیــان  بــه  ادامــه  در  تقلیــد  مرجــع  ایــن 
کــرد:  کیــد  تا و  پرداخــت  مــردم  بــه  خطــاب  نــوروزی 

زمــان  هــر  و  نــوروز  عیــد  در   خانه تکانــی  و  نظافــت 
رحــم  اســت؛صله  پســندیده  و  نیــک  کاری  دیگــری، 
کدورت هــا  کــه  نیــز نیــز از همیــن دســت سنت هاســت 
می دهــد،  تقلیــل  را  دشــمنی ها  می بــرد،  بیــن  از  را 
نیــرو  و  نشــاط  انســان  بــه  نیــز  ســالم   تفریحــات 

می دهد.
خ  ر بــه  هم چشــمی ها،  و  چشــم  کــرد:  کیــد  تا وی 
تخریــب  و  تجمــالت  در  مســابقه  تشــریفات،  کشــیدن 
ع  کــه از نظــر اســالم ممنــو کارهایــی اســت  محیــط زیســت 

کــرد.  از آن خــودداری  بایــد  و  اســت 
گفــت:  و  دانســت  خرافــات  از  را  چهارشنبه ســوری  وی 
داده  کــه  هشــدارهایی  و  تذکــرات  دلیــل  بــه  هرچنــد 
کــرده  پیــدا  کاهــش  قربانی هــا  و  تلفــات  می شــود، 
کــه خرافــه  آمــار همچنــان نشــان می دهــد  امــا  اســت، 

می گیــرد. قربانــی  ســال  هــر  چهارشنبه ســوری 
داشــت:  بیــان  شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت  حضــرت 
بــرای  برکتــی  و  پرخیــر  ســال  آینــده،  ســال  امیدواریــم 
جهــان اســالم و ملــت عزیــز ایــران اســالمی  باشــد و آتشــی 
کرده انــد، خامــوش  کــه دشــمنان در ممالــک اســالمی  بپــا 

شــود.
بــرای  همچنیــن  شــیرازی  مــکارم  اهلل  آیــت  حضــرت 

و  معیشــتی  مشــکالت  به ویــژه  کشــور،  مشــکالت  حــل 
جهــان  مصایــب  یافتــن  پایــان  همچنیــن  و  اقتصــادی 

کــرد.  اســالم دعــا 
در  خــود  درســی  برنامــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
کــه از هفتــه دوم تعطیــالت عیــد نــوروز آغــاز  ســال آینــده 
کــرد: تعطیــالت زیــاد، هــم حــوزه و هــم  می شــود، تصریــح 
کمــا اینکــه ایــن اتفــاق افتــاده  کشــور را عقــب می انــدازد؛ 
کرده انــد، تعطیالتشــان  کــه پیشــرفت  کشــورهایی  اســت؛ 

شــاید یــک ســوم مــا نباشــد. 
بهتــر اســت بــه جــای افزایــش تعطیــالت عمومــی،  افــراد از 
کننــد و هــم مملکــت  مرخصی هــا در طــول ســال اســتفاده 

کار بــاز نایســتد. در آِن واحــد از 
ــاره  ــا اش ــود ب ج خ ــار ــه درس خ ــد در ادام ــع تقلی ــن مرج ای
بــه حدیــث اخالقــی، آفــت دیــن را هــوای نفــس دانســت 
کریــم و هــم  گفــت: مســئله هواپرســتی هــم در قــرآن  و 
شــده  داده  آن  بــه  زیــادی  اهمیــت  دینــی،  روایــات  در 
چیــز  مخوف تریــن  اســت،  آمــده  روایتــی  در  اســت؛ 
پیــروی از هــوای نفــس اســت؛ هواپرســتی برخــالف دیگــر 
گنــاه از آن  گنــاه نیســت؛ بلکــه صدهــا  گناهــان، تنهــا یــک 

می گیــرد. سرچشــمه 
کیــد  ج حــوزه علمیــه قــم تا اســتاد برجســته درس خــار
ــرد  ــرد: هواپرســتی، حــس تشــخیص را از انســان می گی ک
و امــور زیبــا و نیــک در نظــر انســان، زشــت و امــور زشــت 
ممکــن  گناهــان  ســایر  می کنــد؛  جلــوه  زیبــا  ناپســند  و 
از  را  تقــوا  بلکــه  نبرنــد،  بیــن  از  را  انســان  ایمــان  اســت 
بــاد  بــر  را  انســان  ایمــان  هواپرســتی  امــا  ببرنــد؛   بیــن 
می دهــد؛ شــیطان نیــز بــر اثــر هواپرســتی از درگاه الهــی 
می کشــاند.  کفــر  بــه  را  انســان  هواپرســتی  شــد؛  رانــده 

منبع:رســا

توصیه های نوروزی آیت اهلل مکارم شیرازی به مردم

گرایی و تشریفات پرهیز شود  از چشم و هم چشمی، تجمل 

گفــت:  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان 
گاهــی و بــی بصیرتــی و شــایعه پذیــری و بــی توجهــی مردم  ناآ

باعــث شکســت رهبــران دینــی اســت.
یوســف  ســید  اهلل  آیــت  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بســیج  مجمــع  در  سه شــنبه  شــامگاه  طباطبایی نــژاد 

شهرســتان اردســتان افــزود: در طــول تاریــخ 
مخالفــت  و  مــردم  بی بصیرتــی  عامــل  دو 
فرعون هــا و شــیاطین زمــان، موجــب شکســت 

اســت. بــوده  دینــی  رهبــران 
کمــان جــور  وی بــا بیــان اینکــه شــیاطین و حا
کــه در مقابــل مــردان و حقیقــت  زمــان هســتند 
مــردم  گــر  ا کــرد:  تصریــح  می ایســتند،  دیــن 

گــول نمی خوردنــد، این هــا نمی توانســتند بــر جامعــه مســلط 
شــوند.

گــر دسیســه های  کــرد: ا امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان 
نبــود، طریــق حــق  اثرگــذار  انســان ها  در  کفــار  و  دشــمنان 

پیــروز بــود.
و  پذیــری  شــایعه  و  بصیرتــی  بــی  و  گاهــی  ناآ گفــت:  وی 
اســت. دینــی  رهبــران  شکســت  باعــث  مــردم  بی توجهــی 

ــای  ــرد: یکــی از راه ه ک ــان  ــژاد خاطرنش آیــت اهلل طباطبایی ن
کــه  کنــون شایعه ســازی اســت  گذشــته تا ــا رقیــب از  مبــارزه ب
تخریــب شــخصیت و بــی اعتمــادی و نفــوذ در فکــر انســان ها 

را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــد از  ــال های بع ــی س ــور ط کش ــود در  ــت موج ــزود: امنی وی اف
گاه  پیــروزی انقــالب، نشــان از وجــود رهبــری آ
ــچ  ــه در هی ک ــرت دارد  ــا بصی ــردم ب ــر و م و بصی

ــده نمی شــود. کشــورهای منطقــه دی یــک از 
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا برشــمردن خدمات 
و دســتاودهای نظــام اســالمی  گفــت: پیشــرفت 
همــه جانبــه و ســاخت انــواع موشــک و پهبــاد و 
زیردریایــی و دیگــر صنایــع، از برکــت انقــالب و 

کشــور اســت. دانــش جوانــان ایــن 
تکیــه  بــا  کــه  اســت  آن  بســیج  امــروز  وظیفــه  گفــت:  وی 
نفــوذ  جلــوی  فرهنگــی  کار  و  شناســی  دشــمن  و  خــدا  بــر 
دشــمن را بگیــرد. آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا بیــان اینکــه 
کــرد:  جنــگ فرهنگــی دشــمن بــا مــا ادامــه دارد، تصریــح 
فرهنگــی  نفــوذ  از  مــردم  ســاختن  گاه  آ و  بصیرت افزایــی 
دشــمن و جلوگیری از بروز شــایعات، از وظایف بســیج اســت.

امام جمعه اصفهان:
 بی بصیرتی و شایعه پذیری، عامل شکست رهبران دینی است

گفــت:  کرمــان   نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
براســاس آموزه هــای دینــی، نبایــد دشــمن را ضعیــف بدانیم 
کشــور بــه رهبــری رهبــر معظــم انقــالب اســالمی  و مســئوالن 

گــزارش  آمادگــی الزم بــرای مقابلــه بــا دشــمنان را دارنــد. بــه 
کیمیــای وطــن، آیــت اهلل ســید یحیــی جعفــری در آخریــن 

عمومــی  اســتان  فرهنــگ  شــورای  نشســت 
کرمــان در ســال جــاری افــزود: امــروز غــرش 
و  دشــمن  دل  و  قلــب  مــا  موشــک های 

می لرزانــد. را  جهانــی  صهیونیســم 
وی بــه شــرایط ظهــور امــام زمان)عــج( اشــاره 
ح در ایــن  گفــت: یکــی از مــوارد مطــر کــرد و 
زمینــه، پــر شــدن جهــان از ظلــم عنــوان شــده 

کــه ایــن امــر، موجــب شــده برخی افــراد برداشــت های  اســت 
اشــتباهی از ایــن موضــوع داشــته باشــند.

رییــس شــورای فرهنگــی عمومــی  اســتان کرمــان بیــان کرد: 
کــه زمینــه بــرای  الزم نیســت همــه افــراد دنیــا ظالــم باشــند 
ــک  ــت ی ــن اس ــود و ممک ــم ش ــج( فراه ــام زمان)ع ــور ام ظه
کشــور، مشــکالت زیــادی را بــرای جامعــه بشــری  فــرد یــا 

کنــد. ایجــاد 

کدخــدای  را  آمریــکا خــود  بــه عنــوان مثــال،  گفــت:  وی 
کــه  می دهــد  حــق  خــود  بــه  و  می دانــد  جهانــی  جامعــه 

کنــد. اعــالم  کــم  حا را  کشــوری  و  محکــوم  را  کشــوری 
آیــت اهلل جعفــری در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه در پیــش 
بــودن عیــد باســتانی نــوروز گفــت: ایــن عیــد باســتانی و ملــی 
از ســوی مکتــب اســالم بــه رســمیت شــناخته 
آشــنایی  کــرد:  کیــد  تا وی  اســت.  شــده 
بــرای  را  زمینــه  بیــت)ع(  اهــل  معــارف  بــا 
بــه بهتریــن نحــو  انســان ها  زندگــی  تحــول 
کرمــان افــزود:  فراهــم می کنــد. امــام جمعــه 
در منطــق دیــن مبیــن اســالم، عیــد واقعــی 
کــه در آن روز، فرهنــگ جامعــه  روزی اســت 
بشــری بــه جایــی برســد کــه گنــاه، معصیــت و خــالف قانــون 
ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی  ندهــد.  خ  ر آن  در 
بایــد  موســیقی  کنســرت های  برگــزاری  مســئوالن  گفــت: 
الزم  توجــه  کنســرت ها  ایــن  مجوزهــای  ارایــه  زمــان  در 
کنســرت  برگــزاری  مجــوز  زمانــی  در  و  باشــند  داشــته  را 
 موســیقی را بدهنــد کــه حساســیتی در جامعــه وجود نداشــته

 باشد.

گــزارش کیمیــای وطــن، متهــم اصلــی پرونــده دکل حفــاری فورچونــا، تنهــا بــا ارایــه وثیقه  بــه 
کــه بــرای دوره ای  کــی اســت ایــن فــرد  گــزارش حا ۵میلیــارد تومانــی از زنــدان آزاد شــد. ایــن 
مدیریــت بــر یــک شــرکت نفتــی متعلــق بــه صنــدوق بازنشســتگی نفــت را نیــز بر عهده داشــته 
گفتــه می شــود فشــارهای  گذشــته توســط قــوه قضاییــه بازداشــت شــده بــود.  اســت، هفتــه 
ســنگینی بــرای آزادی ایــن متهــم پــس از بازداشــت تقریبــا یک هفتــه ای، از ســوی افــراد 
گــزارش اضافــه می کنــد: محســنی اژه ای  ذی نفــوذ بــه قــوه قضاییــه وارد شــده اســت. ایــن 
ســخنگوی قــوه قضاییــه، هفتــه گذشــته از دســتگیری ســومین متهــم پرونــده دکل گمشــده 
کــه بــه نظــر می رســد منظــور وی، همیــن فــرد باشــد. پیــش از دســتگیری ایــن  خبــر داده بــود 
کــه در ایــن پرونــده نیــز نقــش داشــتند، بازداشــت  فــرد، یکــی از اقــوام نزدیــک و مشــاوِر وی 
شــده بودنــد و همچنیــن فرزنــد یکــی از وزرای دولــت اصالحــات نیــز، در ایــن رابطــه بازداشــت 
ــرد  ــکان ایــن ف کنــون یکــی دیگــر از نزدی ــد وثیقــه آزاد اســت. هم ا ــا قی کنــون ب ــه هم ا ک  شــد 
کــه براســاس برخــی شــنیده ها، پــول دکل بــه حســاب ایــن فــرد واریــز  در هلنــد بــه ســر می بــرد 
گــزارش اضافــه می کنــد شــهریورماه ســال 93 خبــری دربــاره دکل حفــاری  شــده اســت. ایــن 
کــه حکایــت از پیگیــری دو نهــاد نظارتــی بــرای پیــدا  نفتــی موســوم بــه فورچونــا منتشــر شــد 
گاه در وزارت  کــردن دکل نفتــی ۷8 میلیــون دالری داشــت. در ایــن خبــر از قــول یــک مقــام آ
کــه: »قــرار بــود 2۰ درصــد از بهــای   نفــت دربــاره فرآینــد خریــد ایــن دکل اشــاره شــده بــود 
8۷ میلیــون دالری ایــن دکل حفــاری بــه عنــوان پیش پرداخــت در اختیــار شــرکت خارجــی 

قــرار بگیــرد و 8۰ درصــد باقی مانــده نیــز، پــس از تحویــل دکل بــه ایــن شــرکت پرداخت شــود. 
ــج پرداخــت  ــه تدری کل بهــای دکل را ب ــرارداد  ــی برخــالف مفــاد ق ــا ایــن وجــود طــرف ایران ب
گذشــت یــک ســال از موعــد تحویــل دکل و پرداخــت بهــای آن  کــرده اســت؛ امــا پــس از 

ــه ایــن دکل اساســا وجــود خارجــی  ک هیــچ خبــری از دکل نشــده و حتــی مشــخص نیســت 
داشــته اســت یــا نــه. بــر اســاس اطالعــات مــا، بــا توجــه بــه احتمــال بــاالی وقــوع فســاد در ایــن 
خریــد، برخــی از مســئوالن ســابق ایــن شــرکت ایرانــی بــه عنــوان مظنــون تحــت تعقیــب قــرار 
گرفته انــد. ایــن شــرکت اقــدام بــه خریــد اقــالم دیگــری نیــز بــه همیــن شــیوه کــرده اســت که در 
آینــده مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت.« کمتــر از یک ماه بعد علی مروی، رییس کمیســیون 
انــرژی از تشــکیل پرونــده تحقیــق و تفحــص از عملکرد شــرکت تاسیســات دریایــی از ابتدای 
ح در  کنــون در مجلــس خبــر داد. دیگــر نماینــدگان مجلــس نیــز موضوعــات مطــر تاســیس تا
ایــن تحقیــق و تفحــص را مــواردی چــون تعیین تکلیــف دکل ۷8میلیون دالری این شــرکت 
کــه بــا پــول ایــن شــرکت و بــه نــام بخــش خصوصــی تشــکیل شــده  و از  عملکــرد شــرکت هایی 
کــه ســال ها پیــش خریــداری شــده، امــا  کرده انــد، دکل دیگــری  ایــن شــرکت پــروژه دریافــت 
کشــور مــورد  کــه در بنــدر شــارجه مانــده و اساســا در  بــه دلیــل مشــکالت متعــدد سال هاســت 
 اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و خریــد اقــالم و تجهیــزات مربــوط بــه کار در پــارس جنوبــی اعالم

 کردنــد. همچنیــن در دی مــاه 93 از تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای دو تــن از مدیــران عامــل 
ســابق شــرکت تاسیســات دریایــی خبــرداد؛ امــا ایــن خبــر هــم مــورد توجــه ایــن رســانه ها قــرار 

نگرفــت. ایــن بی توجهــی یــک دلیــل ســاده داشــت؛ علی رغــم اینکــه یکــی از ایــن مدیــران از 
ســوی زنگنــه معــزول شــده بــود، امــا یکــی از ایــن دو مدیــر نیــز از ســوی وی منصــوب شــده و 
کنــون یکــی از افــراد بســیار نزدیــک بــه وزیــر نفــت بــه شــمار مــی رود و حتی دفــاع از زنگنه  هــم ا

گذاشــته شــد. کرســنت در رســانه ها نیــز بــه عهــده وی  در ماجــرای 
ایــن  گهــان  نا کــه  بــود  زنگنــه  اســتیضاح  بــرای  امضــا  آوری  جمــع  خبــر  انتشــار  از  پــس 
گمشــده و ســیل اخبــار و مصاحبــه بــا افــراد مرتبــط و  کردنــد یــک دکل نفتــی  کشــف  رســانه ها 
کامــال خودجــوش بــه  غیرمرتبــط و تولیــد ســناریوهای تخیلــی و طنــز و امثــال آن بــه صــورت 
کــه بعضــا افــرادی مــورد مصاحبــه قــرار  ایــن رســانه ها ســرازیر شــد. نکتــه جالــب اینجاســت 
ــه خــود پرونده هــای متعــدد اقتصــادی در  ک ــد  کردن ــاره فیلمنامــه تهیــه  گرفتنــد و در ایــن ب
ــا(  گمشــده )فورچون ــی دکل حفــاری  ــد. ایــن رســانه ها در حال مراجــع قضایــی داشــته و دارن
کــه مدت هــا قبــل از خریــد ایــن دکل توســط مدیــر عامــل  را در راس اخبــار خــود قــرار داده انــد 
شــرکت تاسیســات دریایــی، یــک دکل حفــاری دیگــر در زمــان تصــدی یکــی از مدیــران 
عامــل اســبق شــرکت تاسیســات دریایــی خریــداری شــده و ظاهــرا سرنوشــت مشــابهی بــا 
کــه قــوه قضاییــه بــه دنبــال  ــا داشــته اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد حــال  دکل فورچون
عاملیــن اصلــی ایــن پرونــده اســت، بایــد تحقیقــات خــود را از مدیــر عامــل اســبق ایــن شــرکت 
 و تیــم مدیریتــی زمــان وی کــه شــایبه های بســیار زیــادی از فســاد در آن زمــان وجــود دارد نیــز

 آغاز کند. منبع: فارس

کرد گمشده را یک روزه از زندان آزاد  وثیقه ۵میلیاردی، متهم اصلی دکل 

بخش هــای  کارکنــان  تــالش  از  تقدیــر  بــا  اســالمی   شــورای  مجلــس  رییــس   
کــه مجلــس در ســال  گفــت: قطعــا ایــن تالش هــا باعــث شــد  مختلــف مجلــس 
کیمیــای وطــن از پایــگاه  گــزارش  کنــد. بــه  گردنه هــا عبــور  94 بــا آبرومنــدی از 
کارکنــان معاونــت  اطــالع رســانی خانــه ملــت علــی الریجانــی در دیــدار بــا جمعــی از 
کــرد.  قوانیــن، نظــارت و حراســت مجلــس شــورای اســالمی  ایــن مطلــب را بیــان 
وی بــا بیــان اینکــه کارکنــان مجلــس عقبــه کارشناســی قوه مقننه هســتند، گفت: 
کمیســیون های تخصصــی اســت،  کــه پیشــانی پارلمــان، صحــن و  درســت اســت 
کارکنــان نباشــد، هیــچ وقــت ایــن پیشــانی  کارشناســی و ارزشــمند  گــر عقبــه  امــا ا
کارکنــان مجلــس بــا  نمی توانــد درخشــندگی الزم را داشــته باشــد. از ایــن رو تمــام 
کارشناســانه توانســته انــد بــه وظایــف خــود جامــه عمــل  تــالش فــراوان و نگاهــی 
کارکنــان خدمــات نیــز در مجلــس از تاثیــر و جایــگاه موثــری  بپوشــانند و حتــی 

از  اســتفاده بهینــه  انجــام وظایــف درســت آن هــا موجــب  برخــوردار هســتند و 
وقــت در مجلــس می شــودوی بــا اشــاره بــه آثــار مثبــت تشــکیل معاونــت قوانیــن و 
کــرد: قطعــا تدویــن قوانیــن و نظــارت  نظــارت در مجلــس شــورای اســالمی  تصریــح 
بــر اجــرای آن از وظایــف اصلــی مجلــس شــورای اســالمی  اســت. البتــه مجلــس 
کــرد؛ ولــی بایــد بخش هــا را  در چنــد ســال اخیــر در ایــن جهــت بــه خوبــی حرکــت 
قــوی و تنومنــد می کردیــم؛ از ایــن رو دو معاونــت قوانیــن و نظــارت در پارلمــان 
تشــکیل شــد. از طــرف دیگــر بــرای تقویــت ایــن دو حــوزه برنامه ریــزی شــد تــا در 
کمیســیون ها دو دبیــر نظــارت و تدویــن قوانیــن مســتقر شــوند تــا بتواننــد بــه موقــع 
مســایل را پیگیــری کنند.الریجانــی ادامــه داد: بــه طــور حتــم ایــن مســئله کــه بایــد 
ســازمان دو معاونــت قوانیــن و نظــارت تقویــت شــود، حــرف درســتی اســت؛ البتــه 
کندگــی وجــود دارد؛ بــه طــوری  کلیــت بحــث نظــارت یــک پرا کنونــی در  در شــرایط 

کنــون کمیســیون ها، کمیســیون اصــل 9۰ و نماینــدگان حاضــر در مجامع  کــه هــم ا
و شــوراها، امــور نظارتــی را انجــام می دهنــد؛ امــا همــه آن هــا بایــد بــه هــم متصــل 
باشــند تــا نظــرات نظارتــی قــوی خلــق شــود؛ بنابرایــن مــا نیازمنــد تمرکــز و نظــارت 
گفــت:  کشــورمان  ســازمان یافته تــر در مجلــس هســتیمرییس نهــاد قانونگــذاری 
کمیســیون ها، صحــن علنــی مجلــس و  در ُبعــد تدویــن و تصویــب قوانیــن هــم در 
تنقیــح قوانیــن، معاونــت قوانیــن اقدامــات خــوب و مثبتــی انجــام داده و حتــی در 
حــوزه تنقیــح، قوانیــن نســخ شــده مشــخص شــده اند و برخــی قوانیــن نیــز نســخ 
کــه بایــد تعییــن تکلیــف شــوند. حــال در ایــن رابطــه مســئله ایــن  ضمنــی هســتند 
کــه ایــن مســایل چگونــه در صحــن علنــی مجلــس ارایــه و بررســی شــود. از  اســت 
ایــن رو بایــد شــیوه درســت و جدیــدی بــرای بررســی آن هــا در نظــر گرفت تا در ســال 

آینــده ایــن موضوعــات در صحــن علنــی مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد.

در مراسم تقدیر از خدمات معاونت نظارت و قوانین مجلس

گردنه ها در سال 94  الریجانی: عبور آبرومندانه مجلس از 

بــا  اســترالیا  ملــی  ایــران در ســخنرانی در دانشــگاه  وزیــر خارجــه 
کــه  گفــت  ــاره تــالش بــرای تغییــر مرزهــا در خاورمیانــه  هشــدار درب
ایــن اقــدام »شــروعی بــرای جنگ هــای آخرالزمانــی خواهــد بــود«.

کیمیــای وطــن، محمدجــواد ظریــف طــی ســخنانی  گــزارش  بــه 
کشــورها در  در اســترالیا نســبت بــه تــالش بــرای تغییــر مرزهــای 
خاورمیانــه و تاثیــر آن بــر آغــاز »جنگ هــای آخرالزمانــی« هشــدار 

داد.
گــزارش روزنامــه وال اســتریت ژورنــال، وزیــر خارجــه ایــران در  بــه 
ســخنانی در دانشــگاه ملــی اســترالیا بــه تــالش بــرای تغییــر مرزهــا 

ــه شــدت هشــدار داد. ــه ب در خاورمیان

مرزهــا  تغییــر  دربــاره  بــه ســوالی  پاســخ  در  محمــد جــواد ظریــف 
گفــت: »خــوب شــما چطــور مرزهــا را  در خاورمیانــه و تاثیــرات آن 
ترســیم می کنیــد؟ ایــن اقــدام، شــروع جنــگ ســی ســاله منطقــه 
مــا خواهــد بــود. بــه خاطــر همیــن حتــی بــه ایــن حــوزه وارد هــم 

نشــوید«.
او افــزود: »تغییــر بایــد در نحــوه حکومتــداری و اداره حکومــت مــا 
ــه  ک ــا یکدیگــر و ایــن چیــزی اســت  ــا ب ــز نحــوه تعامــل م باشــد و نی
تغییــر بــه آن نیــاز دارد. تغییــر دادن مرزهــا، تنهــا وضعیــت را بدتــر 
گــر شــما )بــه متــون مذهبــی( بــاور داریــد، شــروع  کــرد و ا خواهــد 

بــود«. آخرالزمانــی( خواهــد  گدون)جنگ هــای  آرما

ظریف:

تغییر مرزها در خاورمیانه، زمینه ساز جنگ های آخرالزمانی 

کرمان:  امام جمعه 
آمادگی برای مقابله با دشمنان 

حتما بخوانید!
تغییر مرزها در خاورمیانه، زمینه ساز ... پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 117 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

خانم بهنوش اعتمادی شلمزاری 
نظر به اینکه پرونده تخلف شما، در 
خصــوص غیبــت غیرموجــه بصــورت 
در   139۰/4/31 تاریــخ  از  متوالــی 
هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 
مرکــز   2 شــعبه  کارمنــدان  اداری 
)وزارت راه و شهرســازی( در جریــان 
مقتضــی  لــذا  می باشــد،  رســیدگی 
 )1۰( مهلــت  ظــرف  کثــر  حدا اســت 
گهــی بــه  ده روز  از تاریــخ نشــر ایــن آ
هیــات مذکــور واقــع در تهــران میــدان 
آفریقــا  بزرگــراه  ابتــدای  آرژانتیــن 
ســاختمان مرکــزی )شــهید دادمــان( 
 وزارت راه و شــهر ســازی طبقــه دوم 
- بــال جنوبــی - اتــاق 2۰۷ مراجعه و 

دفاعیــه خود را تســلیم نمائید. 

ابالغ قانونی 

م الف : 36798



 برپایی بازارچه خیریه مهربانی 
در شهر علم

برپایــی  بــه   95 بهــار  آســتانه  در  ادیــب  نجــوم  مرکــز 
اجتماعــات شــهر  بازارچــه خیریــه مهربانــی در ســالن 
روابــط عمومــی  گــزارش  اســت.به  کــرده  اقــدام  علــم 
اصفهــان،  شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان 
مرکــز نجــوم ادیــب عــاوه بــر برپایــی بازاچــه خیریــه 
ــنبه  ــال را روز پنجش ــان س ــن پای ــه جش ــی، برنام مهربان
27 اســفندماه از ســاعت 15 بعدازظهــر ویــژه اعضــای 
ح و طنــز،  کند.برنامــه هــای شــاد و مفــر مرکــز برگــزار مــی 
و  امنــا  هیــات  در  اعضــا  نماینــده  انتخــاب  مســابقه، 
برپایــی بازارچــه خیریــه مهربانــی از جملــه برنامــه هــای 
ایــن مرکــز اســت.ورود در بازارچــه مهربانــی بــه صــورت 
کتــاب  کــه عاقمنــدان مــی تواننــد  آزاد و رایــگان بــوده 
و مجلــه هــای علمــی و نجومــی و لــوازم تحریــر را بــه 
ایــن بازارچــه تحویــل دهند.رصــد آســمان، موســیقی، 
ارائــه زیــورآالت نجومــی و برپایــی غرفــه هــای مختلــف 
کــه از ســاعت  از جملــه برنامــه هــای ایــن بازارچــه اســت 
ــه  ــا 21 در محــل ســالن اجتماعــات شــهر علم)خان 19 ت
ریاضیــات( جنــب مرکــز نجــوم ادیــب میزبــان عمــوم 

شــهروندان اســت.

کاهش 21 درصدی واردات
 به چهارمحال و بختیاری

از  بختیــاری  و  محــال  چهــار  اســتان  گمــرک  مدیــر 
کاهــش 21درصــدی واردات اســتان در 11 ماهــه امســال 
گذشــته خبــر داد. حمیدرضــا خبیــر بــا  نســبت بــه ســال 
ــه اینکــه طــی 11 ماهــه ســال جــاری 120 هــزار  اشــاره ب
ج از کشــور صادر شــده  گمــرک اســتان بــه خــار کاال از  تــن 
کاالی صادراتــی  کــرد: ارزش ایــن میــزان  اســت، اظهــار 
کــه نســبت  بیــش از 77 میلیــون و 971 هــزار دالر بــوده 
کاهــش  درصــد   65 گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــه 
داشــته اســت. وی همچنیــن صــادرات بهمن مــاه ســال 
جــاری را 6 هــزار و 547 تــن بــه ارزش 6 میلیــون دالر از 
کــرد. وی  کشــور صــادر عنــوان  ج از  گمــرک اســتان بــه خــار
ــی،  ــتان را لوازم خانگ ــی اس ــای صادرات کااله ــن  عمده تری
و  کــرد  معرفــی  فلــزی  مصنوعــات  و  ســیمان  موکــت، 
کشــورهای عــراق افغانســتان و  کاالهــا بــه  افــزود: ایــن 
کاهــش  کســتان صــادر می شــوند. خبیــر در ادامــه بــه  پا
21 درصــدی واردات اســتان طــی 11 ماهــه ســال جــاری 
گفــت:  گذشــته خبــر داد و  نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گمــرک اســتان 5 هــزار و 400 تــن بــه  واردات از طریــق 
گمــرک اســتان  ارزش 39 میلیــون دالر بــوده اســت. مدیــر 
خــط  تجهیــزات  را  اســتان  وارداتــی  اقــام  مهم تریــن 

کــرد. کارخانه هــا ذکــر  تولیــد 

مبلغ چک های برگشتی سال 94 
اعالم شد

ماهــه   10 در  کــرد:  اعــام  گزارشــی  در  مرکــزی  بانــک   
چــک  فقــره  میلیــون   7.۸ جمعــا  امســال  ابتــدای 
مبلــغ  میانگیــن  بــا  ریــال  میلیــارد  هــزار   940 مبلــغ   بــه 
اســت.  خــورده  برگشــت  چــک  ریــال،  میلیــون   120 
در همیــن حــال، وضعیــت چک هــای مبادله شــده از نظــر 
تعــداد و مبلــغ در مقطــع ده ماهــه دی مــاه 1393 تــا مهــر مــاه 
1394 بــه ترتیــب 267 میلیــون فقــره و 36 هــزار و 560 هــزار 
میلیــارد ریــال بــا میانگیــن مبلــغ 137 میلیــون ریــال اســت. در 
همیــن حــال، ســهم چک هــای برگشــتی اشــخاص حقیقــی 
بــه کل چک هــای مبادلــه شــده از نظــر تعــداد 2.۸ درصــد و از 
نظــر مبلــغ 2.2 درصــد و ســهم چک هــای برگشــتی اشــخاص 
ــغ 0.4 درصــد  حقوقــی از نظــر تعــداد 0.1 درصــد و از نظــر مبل
اســت. در 10 ماهــه منتهــی بــه مهرمــاه 1394، تعــداد 2.5 
میلیــون فقــره چــک برگشــتی از ســوی صاحبــان حســاب، 
کنش هــای شــبکه  کل ترا رفــع ســوءاثر شــده اســت. مجمــوع 
پایانــه شــعب و  پایــا  از طریــق خودپــرداز، ســاتنا و  بانکــی 
فروشــگاهی، اینترنــت بانــک و تلفن بانــک از دی مــاه 1393 
تــا مهرمــاه 1394 جمعــا بــه مبلــغ 49925هــزار میلیــارد ریــال 
کنــش انجــام پذیرفتــه 4.3 میلیــون ریــال(  )میانگیــن هــر ترا

بــوده اســت.

اخبار کوتاه

مــردم  بیشــتر  مراجعــه  بــا  ســال  پایانــی  روزهــای  در  همــواره   
و شــکل گیری صف هــای  اختــال  بانک هــا، شــاهد  بــه عابــر 
ســال های  در  هرچنــد  هســتیم.  بانک هــا  مقابــل  در  طوالنــی 
گســترش سیســتم پرداخــت الکترونیکــی )pos( ایــن  اخیــر بــا 
کارهــا نیــاز  رونــد بهبــود یافتــه، امــا هنــوز هــم بــرای بســیاری از 
ــرای اســتفاده از دســتگاه های خودپــرداز  بــه حضــور مســتقیم ب

هســت.
کندی شبکه   اختالل و 

دســتگاه های  بــه  مــردم  مراجعــات  اوج  کــه  روزهایــی  در 
وعــده  بانک هــا  و  مرکــزی  بانــک  و  اســت  بانکــی  خودپــرداز 
فعالیــت مناســب دســتگاه های الکترونیکــی بانکــی در آخریــن 
روزهــای ســال را داده بودنــد، امــا ایــن وعــده محقــق نشــد و 
ــا اختاالتــی در  برخــی از بانک هــا، به ویــژه بانک هــای دولتــی ب
دســتگاه های عابربانــک خــود مواجــه شــدند؛ البته ایــن موضوع 
کــرد و فعالیــت  بــه برخــی از بانک هــای خصوصــی هــم ســرایت 
ح  خودپردازهــای آن هــا را کنــد کرد. مســئوالن این بانک ها مطر
کــه ایــن مشــکات بــه دلیــل مراجعــات بســیار زیــاد بــه  می کننــد 
کــه مراجعــات  دســتگاه های خودپــرداز اســت و بــه نظــر می رســد 
بســیار زیــاد بــه بانک هــا بــرای اســتفاده از خدمــات الکترونیکــی 
تــا پایــان ســال بــا همیــن وضعیــت ادامــه داشــته باشــد. پیــش از 
ایــن، نگرانی هایــی در زمینــه ارایــه خدمــات بانکی در ایــن روزها 
کــه ایــن نگرانی هــا بی دلیــل  کــه بــه نظــر می رســد  وجــود داشــت 
نبــوده اســت و مشــکاتی از جملــه اتصــال بــه شــبکه شــتاب، 
قطــع ارتبــاط بانک هــا بــا یکدیگــر در برخــی مواقــع شــلوغ و قطــع 

بانک هــا ســایر  مشــتریان  روی  بــه  بانک هــا   ســرویس دهی 
گرفتــن بــار ترافیکــی  افــت ســرعت شــبکه شــتاب بــه دلیــل قــرار 
کــه  اســت  مشــکاتی  از  دســت،  ایــن  از  مــواردی  و  ســنگین 
مــردم همــواره بــرای آن هــا نگــران هســتند. در عیــن حــال بــا 
وجــود اینکــه بانــک مرکــزی طــی بخشــنامه ای بــه بانک هــا 
کــه در روزهــای پایانــی ســال در تمــام نقــاط  کــرده اســت  اعــام 
اقدامــی  امــا هنــوز چنیــن  کننــد،  کشــیک دایــر  کشــور شــعب 
پایــان  از  پــس  و  اســت  نگرفتــه  صــورت  بانک هــا  ســوی    از 
حاضــر  حــال  در  می شــوند.  تعطیــل  بانک هــا  اداری   ســاعت 
از  و  دارد  وجــود  ایــران  در  بانکــی  مشــتری  میلیــون   50

پرداخت هــای مســتقیم مالــی بهره منــد هســتند؛ ضمــن آنکــه 
حــدود 24 هــزار شــعبه در 34 بانــک و موسســه اعتبــاری بــا 
کارت بانکــی بــه مشــتریان خدمــات ارایــه  بیــش از 300 میلیــون 
کنــش در شــبکه  می دهنــد. ماهانــه بیــش از یــک میلیــارد ترا

می شــود. انجــام  شــتاب 
  افزایش سقف برداشت

گرچــه بعــد از حواشــی بســیار بــرای میــزان برداشــت روزانــه از 
گذشــته ایــن  خودپردازهــای برخــی بانک هــا در اوایــل ســال 
کاهــش ســقف تــا  موضــوع منتفــی و تمامــی  بانک هــا مکلــف بــه 
200هــزار تومــان معمــول شــدند، امــا در آســتانه نــوروز بــا افزایــش 

تقاضــا بــرای پــول نقــد، ســقف برداشــت از خودپردازهــای بانــک 
کســب اطــاع از  کــه  ملــی افزایــش یافــت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــی از آن اســت کــه بــا مجــوز ایــن بانــک ســقف  بانــک مرکــزی حا
افزایــش  تــا 500 هــزار تومــان  بانــک ملــی  از  برداشــت روزانــه 
فروردین مــاه   20 تــا  و  یکمــاه  مــدت  بــه  رونــد  ایــن  و  یافتــه 
ادامــه خواهــد داشــت. بانــک مرکــزی در زمــان افزایــش ســقف 
خودپردازهــا در برخــی بانک ها-اوایــل ســال قبــل- کــه بــا توجــه 
بــه آیین نامه هــای داخلــی خــود نســبت بــه ایــن موضــوع اقــدام 
کــه بــا وجــود اینکــه بررســی ها بــرای  کــرد  کــرده بودنــد، اعــام 
کــه بــا  ایــن موضــوع انجــام شــده، امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
توجــه بــه اینکــه پــول نقــد نبایــد بــه دلیــل مســایل امنیتــی و 
ســایر مــوارد دیگــر در دســت مــردم باشــد، بهتــر اســت ایــن ســقف 
از حــدی بیشــتر نباشــد. افزایــش برداشــت روزانــه از خودپردازهــا 
کــه در حالــت عــادی 200 هــزار تومــان اســت، در حالــی از یکــی از 
کــه در نیمــه اول امســال دبیــر  کلیــد خــورده  بانک هــای دولتــی 
کــه بررســی افزایــش میــزان  کــرده بــود  کل بانــک مرکــزی اعــام 
گرفتــه اســت.  کار ایــن بانــک قــرار  برداشــت روزانــه در دســتور 
احمــدی، رقــم مدنظــر بانــک مرکــزی را 400 هــزار تومــان عنــوان 
کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش ســقف برداشــت از بانک هــا 
بــه رقــم نه چنــدان قابــل توجــه 400 هــزار تومانــی  بــا توجــه 
گیــرد،  صــدور  فعلــی، می توانــد مــورد اســتقبال مشــتریان نیــز قــرار 
ــاره بــرای یــک بانــک می توانــد آغازگــر افزایــش  مجــوز در ایــن ب
برداشــت ها در سراســر شــبکه بانکــی بــا توجــه بــه نیــاز روزانــه 

مــردم باشــد.

مطالباتپایانسالیمردمازبانکها؛

خودپردازها را دریابید

کــه از چنــدی پیــش اقــدام بــه فــروش  کشــور  اپراتــور اول ارتباطــی 
بــه  پیامــک  ارســال  بــا  دایمــی  کــرده،  ســیم کارت های  اقســاطی 
کــه پــس از یکســال از  خریــداران ایــن ســیم کارت ها هشــدار داده 

فعال ســازی  عــدم  صــورت  در  ســیم کارت  خریــد 
طــی  شــد.  خواهــد  قطــع  مربوطــه  کارت  ســیم 
کشــور بــا  گذشــته، اپراتــور اول ارتباطــی  روزهــای 
ارســال پیامکــی بــه مشــترکان خــود اینگونــه اعــام 
کــه بــا توجــه بــه اتمــام مهلــت فعال ســازی  کــرده 
ح بیســت تــا پایــان  بســته ســیم کارت دایمــی  طــر
 اســفندماه ســال جــاری و غیرقابــل عــودت بــودن|

ــر  ــه دفات ــا مراجعــه ب کنــون، لطفــا ب در صــورت عــدم فعال ســازی تا
فروشــگاه های همــراه اول نســبت بــه فعال ســازی اقــدام فرماییــد؛ 
ح بیســت چــه طرحــی بــوده و بــر چــه اســاس چنیــن  امــا اینکــه طــر
کــه در ذهــن  پیامــی  بــرای مشــترکان ارســال شــده، موضوعــی بــود 
کــرد. روابــط عمومــی  شــرکت  بســیاری از مشــترکان ســواالتی ایجــاد 

ارتباطــات ســیار در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع می گویــد: از دو ســال 
ح امکانــی  ح بیســت آغــاز شــده و در قالــب ایــن طــر پیــش، طــر
بــرای خریــد اقســاطی ســیم کارت های دایمــی  همــراه اول در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. البتــه افــراد زمــان خریــد ایــن 
 20 مبلــغ  بــه  را   اول  قســط  تنهــا  ســیم کارت ها، 
هــزار تومــان واریــز می کننــد تــا بقیــه اقســاط پــس از 
فعال ســازی ســیم کارت واریــز شــود. در ایــن میــان 
نیــازی  نیــز  ســیم کارت  فعال ســازی  از  پیــش  تــا 
بــه پرداخــت اقســاط آن نخواهــد بــود؛ امــا بــرای 
فعال ســازی ایــن ســیم کارت ها مهلتــی یکســاله در 
کیــد دارد  کنــون شــرکت ارتباطــات ســیار تا گرفتــه شــده اســت. ا نظــر 
ــرای  کــرده و ب ــام  ح، برخــی افــراد ثبــت ن کــه از زمــان آغــاز ایــن طــر
کــه ایــن دســته از  فعال ســازی ســیم کارت خــود اقــدام نکرده انــد 
مشــترکان تنهــا تــا پایــان اســفندماه ســال جــاری بــرای اقــدام در ایــن 

ــد. زمینــه فرصــت دارن

سیم کارت های اقساطی خبرساز شدند؛
هشدار آخر اپراتور اول

کاریابی هــا بابــت ثبــت نــام بــه همــراه مشــاوره  حــق الزحمــه 
کاریابــی داخلــی مبلــغ 150.000  شــغلی در ســال 1395 در دفاتــر 
کاریابــی خارجــی مبلــغ 230.000 ریــال تعییــن  ریــال و در دفاتــر 

خ  مــور مرکــزی  هیئــت  جلســه  در  گردیــد. 
نامــه  آییــن   7 مــاده  موضــوع   1394/12/1۸
حرفــه  بــه  اشــتغال  مجــازات  قانــون  اجرایــی 
کاریابــی و مشــاوره شــغلی بــدون داشــتن پروانــه 
در  کاریابی هــای غیردولتــی  الزحمــه  کار، حــق 
ســال 1395 تعییــن شــد. بــر طبــق صورتجلســه 
کاریابــی بابــت ثبــت نــام  منعقــده، حــق الزحمــه 

کاریابــی  بــه همــراه مشــاوره شــغلی در ســال 1395 در دفاتــر 
خارجــی  کاریابــی  دفاتــر  در  و  ریــال   150000 مبلــغ  داخلــی 
گردیــد. همچنیــن، حــق الزحمــه  مبلــغ 230000 ریــال تعییــن 
کشــور بــرای  کارجویــان در داخــل  کارگمــاری  کاریابــی بابــت بــه 
ــن  ــبه تعیی ــر محاس ح زی ــر ــه ش ــتر ب ــاله و بیش ــای یکس قرارداده

کاریابــی غیردولتــی داخلــی  کارگمــاری  گردیــد: حــق الزحمــه بــه 
کثــر پنجــاه درصــد حداقــل  کارجــو دریافــت می گــردد، حدا کــه از 
دســتمزد مصوب شــورای عالی کار در ســال 1395 می باشــد و در 
کارگمارده بیشــتر  کــه دســتمزد ثابــت بــه  صورتــی 
از حداقــل دســتمزد اعــام شــده از ســوی شــورای 
حقــوق  تفــاوت  20درصــد  باشــد،  کار  عالــی 
کارجــو بــا حداقــل دســتمزد اعام شــده در ســال 
کارجــو اضافــه  95 بــه حــق الزحمــه دریافتــی از 
می توانــد  کاریابــی  عــاوه،  بــه  شــد.  خواهــد 
ــاه  ــقف یکم ــا س ــاری را ت کارگم ــه  ــه ب ــق الزحم ح
کارفرمــا دریافــت نمایــد. همچنیــن،  کارجــو، از  حقــوق دریافتــی 
کارگمــاری  بــه  بابــت  خارجــی  کاریابی هــای  الزحمــه  حــق 
کشــور نیــز ، مطابــق مــاده 27 آییــن نامــه  ج از   کارجویــان در خــار
ج از  ــار ــا در خ ــوق آن ه ــاه حق ــک م ــه ی ــی هزین ــر )یعن ــوق الذک ف

ــود. ــد ب ــور( خواه کش

کارت )شاپرک( از راهکارهای  مدیر عامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
گفــت:  کارت خبــر داد و  کــرات بــا ویــزا و مســتر  بانــک مرکــزی بــرای انجــام مذا
گــزارش  کشــور نیازمنــد صــرف زمــان طوالنــی اســت. بــه  کارت هــا بــه  ورود ایــن 
کارت )شــاپرک( محســن  روابــط عمومــی  شــرکت شــبکه الکترونیکــی پرداخــت 
کــه بــه  قــادری افــزود: در حــال حاضــر بانــک مرکــزی راه خوبــی در پیــش گرفتــه 
کــره برویــم. وی ادامــه داد: ایــن موضــوع قــدرت  صــورت منســجم پــای میــز مذا
گرچــه منافــع شــرکت های بیــن المللــی در  کــرد. ا چانــه زنــی مــا را بیشــتر خواهــد 
گانــه اســت؛ زیــرا آن هــا  کشــور بــه صــورت جدا کــره بــا هــر یــک از بانک هــای  مذا
گانــه هزینــه دریافــت کننــد، بلکــه در  نــه تنهــا می تواننــد بــرای هــر ســرویس جدا
کارمــزد جــدی هســتند و مشــخص برخــورد می کننــد. اوایــل اســفندماه  زمینــه 
نخســتین  ورود  از  مرکــزی  بانــک  پرداخــت  نظام هــای  اداره  مدیــر  امســال 
کارت هــای بیــن المللــی در نظــام بانکــی کشــور در ســال آینــده خبــر داده و اعــام 
 )JBC( کــرات انجــام شــده بــا بانــک جی.بی.ســی کــه براســاس مذا کــرده بــود 
کارت هــای بیــن المللــی ایــن شــرکت، وارد نظــام بانکــی ایــران  ژاپــن قــرار اســت 
کراتــی بــا دو بانــک جی.بی.ســی ژاپــن  شــود. بــه گفتــه داوود محمدبیگــی، مذا
کارت هــای بیــن المللــی انجــام شــده و  ــرای اســتفاده از  و ســی.یو.پی چیــن ب
کارت هــای ژاپنــی در 6مــاه نخســت ســال آینــده در نظــام  پیــش بینــی می شــود 

کشــور عملیاتــی و بــرای مشــتریان ایرانــی صــادر شــود. بانکــی 

شــرکت ملــی نفــت ایــران و هلنیــک پترولیــوم یونــان، قــراردادی بــرای 
کردنــد و تــا پایــان مــاه مــارس ســال جاری  ازســرگیری فــروش نفــت امضــا 
میــادی، اولیــن محمولــه نفــت تحویــل ایــن شــرکت خواهــد شــد. شــرکت 
ملــی نفــت ایــران پــس از امضــای قراردادهــای فــروش نفــت خــام بــا 
لــوک اویــل روســیه، توتــال فرانســه و سپســای اســپانیا، قــراردادی بــه 
کــرد.  منظــور فــروش نفــت خــام بــا شــرکت هلنیــک پترولیــوم یونــان امضــا 
ــا انتشــار  ــا مجامــع انــرژی وزارت نفــت ب مدیریــت امــور اوپــک و ارتبــاط ب
کــرد: هلنیــک پترولیــوم، بــه عنــوان بزرگ تریــن پاالیشــگر  گزارشــی اعــام 
نفــت یونــان جــزو مشــتریان ســنتی نفــت ایــران بــوده و بــر اســاس توافــق 
انجــام شــده تــا پایــان مــاه مــارس ســال 2016 میــادی )10 فروردیــن 
1395( اولیــن محمولــه نفــت خــام تحویــل ایــن شــرکت یونانــی خواهــد 

شــد.
 امیرحســین زمانــی نیــا، معــاون امــور بین الملــل وزیــر نفــت، اخیــرا بــا بیــان 
کشــور امضــا شــد، بدهــی  کــه بیــن دو  اینکــه در قالــب تفاهم نامــه ای 
گفتــه اســت: در ســفر اخیــرم بــه  نفتــی یونــان بــه زودی تســویه می شــود، 
یونــان، تفاهم نامــه مقدماتــی مشــترکی بــرای تســویه بدهــی شــرکت نفتی 
ــب  ــت؛ در قال ــده اس ــل ش ــران حاص ــت از ای ــد نف ــوم و خری ــک پترولی هلنی

ایــن تفاهم نامــه قــرار اســت بدهــی یونــان بــه ایــران تســویه شــود.

کــه در روزهــای پایانــی ســال قیمــت بعضــی  گذشــته  برخــاف ســال های 
غ و ماهــی افزایــش می یافــت، امســال قیمت هــا  اقــام پرمصــرف مثــل مــر
گفتــه رییــس اتحادیــه فروشــندگان پرنــده و ماهــی  تغییــری نکــرده و بــه 
کاهــش  گذشــته 300 تومــان نیــز  غ در مقایســه بــا روز  حتــی قیمــت مــر

یافتــه اســت. 
کــه بیــش از  مهــدی یوســف خانی در عیــن حــال بــه مــردم هشــدار داد 
کمبــود در بــازار شــده و  ع منجــر بــه  نیــاز خریــد نکننــد؛ چــون ایــن موضــو

افزایــش قیمت هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
غ در روزهــای  کــه احتمــال دارد قیمــت مــر کــرد  وی همچنیــن اظهــار 
ع جدیــدی نیســت و هرســاله بــا  کــه موضــو اولیــه عیــد نــوروز افزایــش یابــد 
کشــتارگاه ها تعطیــل اســت  توجــه بــه اینکــه در روز اول عیــد نــوروز همــه 
قیمت هــا افزایــش می یابــد و در روز دوم فروردین مــاه حــدود 10 درصــد از 

کشــتارگاه ها فعــال می شــوند. 
کــرد: هــر ســاله در ایــن روزهــا بــا توجــه بــه بــاال رفتــن  یوســف خانی اظهــار 
قیمت هــا  امســال  ولــی  بودیــم؛  غ  مــر قیمــت  افزایــش  شــاهد  تقاضــا، 
غ در  کیلوگــرم مــر بــا افزایــش روبــه رو نشــد و در حــال حاضــر قیمــت هــر 
در  و  تومــان   6200 عمده فروشــی ها  تومــان،   6700 خرده فروشــی ها 

می شــود. عرضــه  تومــان   6100 کشــتارگاه 

کرات گرو مذا کارت در  ورود ویزا و مستر 

ساینابهبازارمیآید

شرکتسایپا،اولینسریازپیشفروشهایسایناEXرادرفروردین95تحویلمیدهدواین
گفتنیاستساینا25میلیونو600هزارتومانقیمتدارد. خودروازابتدایسال95بهبازارمیآید.

در قاب تصویر

کردند غ نخریدایران-یونان قرارداد فروش نفت امضا  روز اول عید، مر

اخبار اقتصادی

کرد: کرمان عنوان  استاندار 

کرمان  شرایط خوب استان 
برای جلب سرمایه گذاری

کرمــان بــرای  کرمــان از شــرایط خــوب اســتان  اســتاندار 
کمپانی هــای  جلــب ســرمایه گذاری خبــر داد وگفــت: 
بزرگــی در دوران پســاتحریم بــرای ســرمایه گذاری در 

ــد. کرده ان کرمــان اعــام آمادگــی  اســتان 
 »علیرضــا رزم حســینی« در دیــدار بــا ســرمایه گذار آلمانی 
بــه ســابقه فعالیــت شــرکت آلمانــی اوتوتــرک در اســتان 
کــرد و افــزود: در شــرایط پــس از تحریــم  کرمــان اشــاره 
کمپانی هــای بســیاری بــرای فعالیــت در اســتان کرمان 

کرده انــد.  بــرای ســرمایه گذاری اعــام آمادگــی 
کــه در  وی یــادآور شــد: انتظــار مــی رود ایــن شــرکتی 
 شــرایط تحریم بیزینس خوبی در اســتان داشــته اســت 
بعــد از تحریــم نیــز عــاوه بــر ســرمایه گذاری در اســتان 
کنــد.  ســرمایه گذاران جدیــد را بــرای ایــن امــر ترغیــب 
کیــد براینکــه 35 میلیــارد دالر  کرمــان بــا تا اســتاندار 
کرمــان در حوزه هــای مختلــف آمــاده  پــروژه در اســتان 
کرد: شــرایط خوبی  ســرمایه گذاری اســت، خاطرنشــان 
فراهــم  ســرمایه گذاری  امــر  بــرای  کرمــان  اســتان  در 
همچــون  بســیاری  شــرکت های  کنــون  تا و  اســت 
شــرکت های ژاپنــی و ایتالیایــی در اســتان کرمــان بــرای 
کردنــد؛ ولــی شــرط آن  ســرمایه گذاری اعــام آمادگــی 

اســتفاده از فاینانــس اســت.
برنامــه  در  دولــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رزم حســینی   
ششــم توســعه بخــش عمــده ای از فاینانس هــا را بــه 
گفــت: یکــی از  کــرده اســت،  گــذار  بخــش خصوصــی وا
کــه  ــی در حــوزه فــوالد فعــال اســت  کرمان شــرکت های 
از فاینانــس یــک میلیــارد و 200 میلیــون دالری شــرکت 
کــرده و ســاالنه نســبت بــه تمدیــد آن  چینــی اســتفاده 
اقــدام می کنــد و موفقیــت ایــن شــرکت بــه ایــن دلیــل 
کــه منتظــر ضمانت هــای بانــک مرکــزی نمانــده  اســت 

اســت.

تولید 3 وانت متوقف شد
در  وانــت  مــدل  ســه  تولیــد  امســال  بهمن مــاه 
بهمن مــاه  رســید.  صفــر  بــه  داخلــی  خودروســازان 
کاهــش صــد درصــدی  ــا  ــار دو ب امســال تولیــد وانــت ب
از 6364 دســتگاه در بهمــن 1393 بــه صفــر رســید. 
تک کابیــن  وینــگل  وانــت  تولیــد  مــدت،  ایــن  در 
 6۸ از  صددرصــدی  کاهــش  بــا  تک دیفرانســیل 
دســتگاه در بهمــن 1393 بــه صفــر رســید. بهمــن مــاه 
امســال تولیــد وانــت وینــگل دوکابیــن تک دیفرانســیل 
کاهــش صــد درصــدی از 23 دســتگاه در بهمــن  نیــز بــا 

بــه صفــر رســید.  1393

 برنج هندی، مهمان سفره ایرانی
ــج هنــدی در 11 ماهــه  واردات 436 میلیــون تنــی برن
کــه 405 میلیــون و 700 هــزار دالر روی دســت  امســال 
کــه در  گذاشــت، اولیــن موضوعــی اســت  ج  ایــران خــر
کشــور بــه چشــم  بررســی آمــار تجــارت وارداتــی از ایــن 

می خــورد. 
هنــد در حالــی بــا یــک پلــه ســقوط نســبت بــه ســال 
گذشــته در مقــام ششــمین شــریک وارداتــی ایــران قــرار 
کاال از ایــن  کــه رقــم واردات بیــش از 1900 قلــم  دارد 
کــه در ایــن بیــن  کشــور بــه 2.1 میلیــارد دالر می رســد 
کاالی  برنــج هنــدی بــا فاصلــه بیــش از ســه برابــری بــا 
وارداتــی عمــده بعــد از خــود در صــدر جــدول واردات 
کل واردات هنــد بــه ایــران را  نشســته و 19.5 درصــد از 

بــه تنهایــی تشــکیل می دهــد. 
بــر اســاس آمــار واردات 11 ماهــه منتهــی بــه بهمــن 
 42.2 هنــد  از  وارداتــی  اول  کاالی  قلــم   10 امســال، 
کشــور را بــا رقمــی  معــادل  کل واردات از ایــن  درصــد از 
۸74 میلیــون و 900 هــزار دالر تشــکیل می دهــد. البتــه 
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه عاقه منــدی هنــد بــرای 
کــه از ابتــدای  ســرمایه گذاری در منطقــه آزاد چابهــار 
ح شــده اســت، واردات هنــد در  ســال چندیــن بــار مطــر
کاال نشــود و بــه فازهــای  حــوزه غیرنفتــی محــدود بــه 
اتفــاق  هــم  مهندســی   - عمرانــی  خدمــات  واردات 

بیفتــد.

حتما بخوانید!
3با تعیین مبلغ 15 هزار تومانی پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 119 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

 روابط عمومی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان
م الف 36799

آگهی  ثبت نام پروژه های فاقد متقاضی مسکن مهر

دســتورالعمل  اجــرای  در  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
خ 1394/11/19  ع تصویب نامه شــماره 151974 /ت 52160 مور موضو
هیــات محتــرم وزیــران، مشــخصات پروژه هــای مســکن مهــر ســاخته 
ذکــر  بــا  را  شــرایط  واجــد  متقاضــی  فاقــد  ســاخت  دســت  در  یــا  شــده 
مــدارک مــورد نیــاز، شــرایط الزم و فــرم تقاضــای ثبــت نــام مربــوط، در 
ــی ــانی الکترونیک ــه نش ــود ب ــی( خ ــایت اینترنت ــانی )س ــاع رس ــگاه  اط  پای
می تواننــد  متقاضیــان  اســت.  نمــوده  اعــام   www.isfrud.ir
اطاع رســانی پایــگاه  بــه  نــام  ثبــت  فرآینــد  و  شــرایط  از  گاهــی  آ  بــرای 

 )سایت اینترنتی( مذکور مراجعه نمایند. 

با تعیین مبلغ 15هزار تومان
کاریابی ها در سال 95 مشخص شد  حق الزحمه 



رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان

اولویت هــای  از  محرومیت زدایــی 
شــورای شــهر در ســال 94 بــود

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
کیمیای  وطن 

آذین عطریان 
در نشســت خبــری عصــر دیــروز خــود 
ــاه  ــفند م ــات 7 اس ــان انتخاب ــه منتخب ــک ب ــن تبری ضم
بــرای نماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبــری و نمایندگان 

مجلس شورای اسامی آرزوی موفقیت کرد.
کــه امســال در مدیریــت  رضــا امینــی در زمینــه تغییراتــی 
خ داد گفت: امســال در مدیریت  شــهری شــهر اصفهان ر
باعــث  کــه  شــد  ایجــاد  تغییراتــی  اصفهــان  شــهری 
شــد در ایــن ماه هــای اخیــر شــاهد مدیریــت خاقانــه 
دکتــر جمالی نــژاد در زمینه هــای عمرانــی، فرهنگــی و 
اجتماعــی  باشــیم.  امینــی در خصــوص بودجــه ســال 
گفــت: بودجــه ســال 94 بیــش  94 شــهرداری اصفهــان 
کــه 950 میلیــارد  از 2 هــزار و 650 میلیــارد تومــان بــود 
تومــان از آن غیرنقــدی و هــزار و 700 میلیــارد تومــان آن 

ــود.  نقــدی ب
در  شــهرداری  تشــویقی  ح  طــر اجــرای  بــا  افــزود:  وی 
بخــش  گــذاران  ســرمایه  تشــویق  و  اخیــر  ماه هــای 
منابــع شــهرداری  در  بیشــتری  رونــق  مســکن، شــاهد 
بودیــم. رضــا امینــی بــا اشــاره بــه  شــرایط بــد اقتصــادی 
وجــود  بــا  گفــت:  بودیــم  آن  شــاهد   94 ســال  در  کــه 
ایــن  در  شــکننده  رکــود  و  اقتصــادی  مشــکات  تمــام 
ســال، شــورای اســامی و مدیریــت شــهری و شــهرداری 
کار  اصفهــان همــه ظرفیت هــای ملــی و منطقــه ای را بــه 

کمتریــن فشــار بــه مــردم وارد شــود.  گرفتنــد تــا 
ــائل  ــر مس ــهروندان ب ــد ش کی ــاره تا ــن درب ــی همچنی امین
گفــت: یکــی از اولویت هــای شــورا در  زیســت محیطــی 
کــه  ایــن دوره افتتــاح پــروژه قطــار شــهری اصفهــان بــود 
ح شــاهد تســریع  ــا افزایــش 7 برابــری بودجــه ایــن طــر ب
کــرد:  ح بودیــم. وی در ادامــه بیــان  در رونــد ایــن طــر
راه انــدازی  بــا  ســال 95  در  کــه  اســت  ایــن  بــر  تــاش 
ایســتگاه های دیگــر متــرو، در ایــن ســال خطــوط اول، 
بهره بــرداری  بــه  و ســوم قطــار شــهری اصفهــان  دوم 

برســد.
زمینــه  در  اصفهــان  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
چشــمگیر  تفــاوت  تشــریح  ضمــن  محرومیت زدایــی 
فضــای حاشــیه ای شــهر در مقایســه بــا مناطــق مرکــزی، 
از  یکــی  محرومیت زدایــی  ح هــای  طر اجــرای  گفــت: 

بــود. شــهر  شــورای  امســال  اولویت هــای 

شورای شهر 

شهردار اصفهان:

 شهرداری به دنبال ایجاد جاذبه های 
نوین در عرصه گردشگری است

اصفهــان  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش   بــه 
بزرگ تریــن  افتتــاح  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
کواریــوم ایــران در پــارك ســاحلی نــاژوان اظهــار داشــت:  تونــل آ
افزایــش جاذبه هــای  از برنامه هــای مهــم شــهرداری،  یکــی 
تونــل  نخســتین  راســتا  ایــن  در  کــه  بــوده  اصفهــان  شــهر  
ترکیــه ای  ســرمایه گذار  یــك  مشــارکت  بــا  را  کشــور  کواریــوم  آ
کردیــم. در حــال حاضــر تمــام تــاش شــهرداری در  احــداث 
کــه در  بــوده  کــردن شــعارهای مختلفــی  راســتای عملیاتــی 
شــهری  مدیریــت  تیــم  توســط  گذشــته  مدت زمــان  طــول 
ح شــده اســت. شــهردار اصفهــان بیــان داشــت: پــروژه  مطــر
شــرکت  توســط  کوتــاه  مدت زمــان  در  نــاژوان  کواریــوم  آ
کــه  کــرد  کیــد  گرفــت و از همیــن رو بایــد تا ترکیــه ای صــورت 
بــا توجــه بــه فضــای مناســب موجــود، ایــن مشــارکت پایــان 
ترکیــه ای  شــرکت  ایــن  بــا  اصفهــان  شــهرداری  همــکاری 
و  افزایــش  ســبب  مشــارکت  ایــن  افــزود:  وی  اســت.  نبــوده 
توســعه همــکاری شــهرداری بــا بخــش خصوصــی می شــود 
کــردن فــرش قرمــز زیــر  و زمینــه تحقــق عملــی شــعار پهــن 
آمــاده  شــهرداری  کنــد؛  مــی  ایجــاد  را  ســرمایه گذاران  پــای 
 اســتقبال  از ســرمایه گذاران در بخش هــای مختلــف فرهنگــی

کیــد داشــت: مــا   اجتماعــی و تفریحــی اســت. جمالی نــژاد تا
را  کنیــد«  آغــاز  ایرانگــردی  از  را  »جهانگــردی  شــعار  همــواره 
کنیــم و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای مختلــف ایجــاد  ح مــی  مطــر
شــده در شــهر اصفهــان، بــه دنبــال ایجــاد فضــای ایــن موضــوع 
کنیــد. وی  کــه ایرانگــردی را از اصفهان گــردی آغــاز  هســتیم 
گفــت: شــهرداری اصفهــان بــه دنبــال ایجــاد فضــای متنــوع 
گردشــگری و تفریحــی در شــهر تاریخــی نصــف جهــان بــوده 
نیــز  گردشــگری  مــدرن  ایجــاد جاذبه هــای  از  رو  از همیــن  و 
غافــل نمانــده اســت. شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: تونــل 
کواریــوم نــاژوان، یکــی از مقاصــد اصلــی مســافران نــوروزی  آ
فعالیت هــای  و  نقشــه ها  در  شــده  ســعی  و  بــوده  اصفهــان 
کــه صــورت می گیــرد، ایــن موضــوع بــه عنــوان  اطاع رســانی 

ح شــود.  یکــی از محورهــای اصلــی دیدنــی اصفهــان مطــر
احــداث هتــل  زمینــه  آغــاز  بــه  اصفهــان همچنیــن  شــهردار 
کلنــگ هتــل همــا  گفــت:  کــرد و  همــای اصفهــان نیــز اشــاره 
کــش و قــوس بــا حضــور معــاون رییــس  دیــروز پــس از 20 ســال 
جمهــور و اســتاندار اصفهــان بــه زمیــن زده شــد تــا در آینــده 
نه چنــدان دور اصفهــان دومیــن هتــل 5 ســتاره را بــه خــود 
ببینــد. وی بــا بیــان اینکــه برخــورداری از یــک هتــل 5 ســتاره 
گردشــگری در  ــرد: توســعه  ک کیــد  زیبنــده اصفهــان نیســت،  تا
اصفهــان، نیازمنــد ایجــاد بســترهای مختلــف بــوده کــه به طور 
قطــع یکــی از ایــن بســترها، توســعه مســئله هتلینــگ اســت؛ از 
همیــن رو بایــد در ایــن عرصــه فعالیــت جدی و مســتمر داشــت. 

شهرداری 

ســردار آقاخانــی از جملــه رویکردهــای نیــروی انتظامــی 
و  محله هــا  بــه  ویــژه  توجــه  را   95 ســال  در   اســتان 
کســازی محله هــا، پارک هــا و تفرجگاه هــا از بعضــی  پا
مزاحمــان  و  اراذل واوبــاش  معتــادان،  ولگــردان، 
وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه  کــرد.  عنــوان  خیابانــی 
فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان در نشســت ویــژه 
ــرای تأمیــن امنیــت و ایجــاد  ــرد: ب ک ــوروز خــود اظهــار  ن
ــرای شــهروندان و مســافران  ــاه و آرامــش ب احســاس رف
گفتــه  نــوروزی از 3 هــزار نیــرو استفاده شــده اســت. بــه 
تعــداد  ایــن  از  اســتفاده  آقاخانــی  عبدالرضــا  ســردار 
ــرای مســایل تســهیل عبــور و مــرور در خصــوص  نیــرو ب
برون شــهری  و  درون شــهری  رانندگــی   راهنمایــی 
توجــه بــه ایســتگاه های ســامت و امنیــت بــا برپایــی 

30 ایســتگاه در ســطح اســتان انجام شــده اســت.
چتــر  زیــر  زیارتــی  و  گردشــگری  ســیاحتی،  کــز  مرا   

اســت گرفتــه  انتظامــی  قــرار  نیــروی  امنیتــی 
گردشــگری و  کــز ســیاحتی،  کلیــه مرا کــرد:   وی اذعــان 
گرفتــه  ــرار  ــر امنیتــی نیــروی انتظامــی  ق ــر چت ــی زی زیارت
مــورد  ویــژه  بــه  صــورت  زاینــده رود  حاشــیه  و  اســت 
کامــل  گرفتــه اســت تــا مســافران بــا آرامــش  نظــارت قــرار 

از اصفهــان نهایــت اســتفاده را ببرنــد.
 مقــام ارشــد انتظامــی  اســتان از حضــور 2 هــزار پلیــس 
انتظامــی  رســمی نیروی  مأمــوران  کنــار  در  افتخــاری 

گفــت: ایــن تعــداد بــا توجــه بــه بــرآورد ورود  اطــاع داد و 
کنــار  گردشــگر در  نــوروز بــه اصفهــان در  ســه میلیــون 

مأمــوران ناجــا انجــام مأموریــت می کننــد.
عملیــات  هدایــت  اینکــه  بابیــان  آقاخانــی  ســردار   
نــوروزی از طــرف قــرارگاه مرکــزی امــام علــی)ع( ناجــا 
کــرد: طــی اطاع رســانی های  انجــام می شــود، اظهــار 
جــدی  برخــورد  دســتان  بــه  کلیــد  هرگونــه  بــا  قبلــی 

شــد. خواهــد 
کشــور  کشــف جرایــم، رتبــه برتــر    اســتان اصفهــان در 

کــرده اســت کســب  را 
کرد   وی ســال 94 را ســال پر مأموریت و چالش عنوان 
کنتــرل جرایــم خشــن در تعامــل بــا متصدیــان  و افــزود: 
گرفــت  نظــم و امنیــت دیگــر ارگان هــای همســو انجــام 
کشــفیات اســتان، رتبــه برتــر  و بــا افزایــش 4۱ درصــدی 
کشــور  کشــف جرایــم در بیــن اســتان های بــزرگ  را در 
ازجملــه  اصفهــان  انتظامــی  اســتان  فرمانــده  داریــم. 
رویکردهــای ایــن نیــرو را در ســال 95 توجــه ویــژه بــه 
کســازی محله هــا، پارک هــا و تفرجگاه هــا  محله هــا و پا
و  اوبــاش  و  اراذل   معتــادان،  ولگــردان،  بعضــی  از 

ــرد. ک ــوان  ــی عن ــان خیابان مزاحم

  جوانــان در ســال ۹۵ بــه صــورت ویــژه زیــر چتــر ناجــا 
گرفت قــرار خواهنــد 

 مقــام ارشــد انتظامــی  اســتان از توجــه ویــژه بــه جوانــان 
و قــرار دادن آن هــا زیــر چتــر ناجــا بــرای مراقبــت از مبتــا 
داد:  ادامــه  و  گفــت  اجتماعــی  معضــات  بــه  شــدن 
ایجــاد  از  جلوگیــری  بــرای  مشــاوره ای  کــز  مرا توســعه 
انجــام  شــده  و خوبــی  به صــورت مطلــوب  پرونده هــا 

اســت. 
کشــف شــده   ۳۵تــن انــواع مــواد مخــدر در ســال ۹۴ 

است
ــواع مــواد مخــدر در  کشــف 35 تــن ان ــا اشــاره بــه   وی ب
کــرد: بــرای ســال 95 بحــث برخــورد  ســال 94 اظهــار 
ع پیگیــری  گران مــواد مخــدر را در ســه موضــو ــا ســودا ب
کــرد؛ برخــورد بــا شــبکه های مافیایــی مــواد  خواهیــم 
بــا  برخــورد  و  مخــدر  مــواد  توزیع کننــدگان  مخــدر، 
انجــام  ویــژه  به صــورت  ولگــرد  و  پرخطــر  معتــادان 
تجهیــزات  بــا  برخــورد  آقاخانــی  ســردار  شــد.  خواهــد 
جدیــد  شــیوه های  بــا  آینــده  ســال  در  را  ماهــواره ای 
کاال  ع قاچــاق  گفــت: برخــورد بــا موضــو کــرد و  عنــوان 
کــرده اســت، از اولویــت  کــه اقتصــاد را زمین گیــر  و ارز 

ناجاســت. آینــده  ســال  برنامه هــای 
 فرمانــده انتظامــی  اســتان اصفهــان اســتفاده از ســامانه 
کشــف  پایــش تصویــر، توجــه به ویــژه بــه پرونده هــای 
خشــن، توجــه به ســامت اداری، حقــوق شــهروندی و 
ع و اعتمادســازی و تعامــل بیشــتر بــا  تکریــم ارباب رجــو
مــردم را از دیگــر محورهــای برنامه هــای ســال آینــده 

کــرد. نیــروی انتظامــی  اســتان اصفهــان بیــان 
تجلیــل  بــرای  ناجــا  همایــش  بزرگ تریــن  برگــزاری   
از پیشکســوتان نیــروی انتظامــی  اســتان در ۶ماهــه 

اول ســال ۹۵
 وی بابیــان اینکــه بیــش از ۸ هــزار بازنشســته نیــروی 
گفــت:  دارنــد،  وجــود  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  در 
بزرگ تریــن همایــش ناجــا بــرای تجلیــل از ایــن عزیــزان 

گرفــت. در 6 ماهــه اول ســال انجــام خواهــد 

فرمانده انتظامی  استان اصفهان:

تامین امنیت نوروزی برای مردم و مسافران  

کانشــهر اصفهــان تدویــن شــده  گردشــگری  ســند راهبــردی 
توســط شــهرداری این شــهر، توســط معــاون رییس جمهــوری و 
گردشــگری  رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

در عمــارت چهلســتون ایــن شــهر رونمایــی شــد.
کمــک  بــا  و  شــهرداری  توســط  ســند  ایــن 
شــده  تدویــن  گردشــگری  حــوزه  کارشناســان 
اســت و نســخه ای از آن دیــروز در اختیــار مســعود 
گفــت:  گرفت.شــهردار اصفهــان  ســلطانی فر قــرار 
در ســند راهبــردی گردشــگری کانشــهر اصفهــان 
برنامه هــای  و  ح هــا  طر تــا  اســت  شــده  ســعی 
ــه  ــا ب ــه شــود ت گردشــگری ارای مختلــف در حــوزه 
گیــرد. رویکــرد  عنــوان مرجــع مــورد اســتفاده قــرار 

گردشــگری، صیانتــی و تاسیســی اســت؛  شــهرداری بــه مبحــث 
ــرار  ــار تاریخــی و باســتانی مــورد توجــه ق ــه هــم آث ک ــه ای  به گون
گردشــگر تاســیس شــود. کــز جدیــد بــرای جــذب  گیــرد و هــم مرا
همــه  ذایقه هــای  همچنیــن  ســند،  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 

گرفتــه اســت. گردشــگران ارزیابــی شــده و مــورد توجــه قــرار 
شــهردار اصفهــان، بهره بــرداری از مجموعه هایــی نظیــر تونــل 

کواریــوم و بــاغ خزنــدگان در ایــن شــهر را در راســتای تاســیس  آ
کــرد. گردشــگر توصیــف  کــز جدیــد بــرای جــذب  مرا

رییــس  معــاون  حضــور  بــا  دیــروز  اصفهــان  خزنــدگان  بــاغ 
جمهــوری و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
بهره بــرداری  بــه  و  شــد  افتتــاح  گردشــگری  و 

رســید. 
ــزار  ــاحت یکه ــه مس ــی ب ــه در زمین ــن مجموع ای
متــر مربــع در بوســتان نــاژوان اصفهــان ایجــاد 
مــار  ماننــد  جانورانــی  آن  در  و  اســت  شــده 
بزمجــه، مارمولــک، سوســمار، آفتاب پرســت و 
گونه هــای خزنــده نگهــداری می شــود.  دیگــر 
کشــور  کواریــوم  آ تونــل  نخســتین  همچنیــن 
نیــز دیــروز بــا حضــور مســعود ســلطانی فر در بوســتان جنگلــی 
بــه  تونــل  ایــن  رســید.  بهره بــرداری  بــه  شــهر  ایــن  نــاژوان 
بــا  کشــور  کواریــوم  آ تونــل  بزرگ تریــن  و  نخســتین  عنــوان 
گســتره ای بالــغ بــر3 هــزار و  مشــارکت ســرمایه گذار خارجــی در 
 500 مترمربــع در ارتفــاع منهــای شــش متــر زیرزمیــن احــداث 

شده است. 

گاهــی بخشــی بــه جامعــه،    اســتاندار کرمــان گفــت: اطــاع رســانی و آ
ــژه در حــوزه  ــا آســیب های اجتماعــی به وی ــه ب ــرای مقابل ــی ب راه اصل
کیمیــای وطــن علیرضــا رزم حســینی روز  گــزارش  اعتیــاد اســت.  بــه 
کارآفرینی زنان آســیب دیده در شــهر  چهارشــنبه در آیین افتتاح مرکز 

کرمــان افــزود: واقعیت هــای زیــر پوســت شــهر را نباید 
پنهــان کــرد. مــردم بایــد بداننــد زیــر پوســت شــهر چــه 
می گــذرد و معتــادان بــه چــه دلیــل بــه ســمت اعتیــاد 
گاهی هــای  گــر خانواده هــا اطاعــات و آ رفته انــد. ا
 الزم را دربــاره آســیب های اجتماعــی داشــته باشــند
بــا دقــت نظــر بیشــتری از فرزنــدان خــود در برابــر 
کــرد:  ایــن آســیب ها مراقبــت می کننــد. وی بیــان 

ــه  کرمــان ب کاهــش آســیب های اجتماعــی در اســتان  کار  ســال 95، 
صــورت جــدی دنبــال می شــود و در ایــن زمینــه بایــد همــه مســئوالن، 

دســت اندرکاران و خّیــران همــکاری الزم را داشــته باشــند.
و  اجتماعــی  توســعه  مثلــث  قالــب  در  افــزود:  کرمــان  اســتاندار 
فرهنگــی اســتان کرمــان در ســال جدیــد، 2۸ دســتگاه دولتــی متمرکز 

کاهــش آســیب های  کمــک نهادهــای مردمــی  در  می شــوند و بــا 
راهکارهــای  بــه  رزم حســینی  می شــود.  برداشــته  گام  اجتماعــی 
کرمــان کــرد:  بیــان  و  اشــاره  اجتماعــی  آســیب های  از   جلوگیــری 

آســیب های  از  جلوگیــری  منظــور  بــه  و  نیســت  مــرزی  اســتانی 
مرزهــا  در  بایــد  اعتیــاد،  جملــه  از  اجتماعــی 
وی  گیــرد.  صــورت  جدی تــری  کنتــرل 
کنتــرل  راه هــای  از  را  آمــوزش  و  فرهنگ ســازی 
گفــت:  و  برشــمرد  اجتماعــی  آســیب های 
نیروهــای مقابله کننــده، بــه خوبــی وظیفــه خــود 
کنــار آن، اقدامــات  را انجــام داده و می دهنــد و در 
کارآفرینــی  مرکــز  می یابــد.  توســعه  نیــز  درمانــی 
آموزشــی ســالن  مربــع  متــر   240 بــا  آســیب دیده   زنــان 

کارآفرینــی زنــان آســیب دیــده و درمــان شــده  کارآمــوزی و  زمینــه 
ــل  ــال از مح ــارد ری ــه میلی ــرف س ــا ص ــز ب ــن مرک ــد.  ای ــم می کن را فراه
اعتبــارات دولتــی، اســتانداری و خیــران راه انــدازی شــده و ظرفیــت 

ایجــاد اشــتغال ۱00 نفــر را در هــر دوره دو ماهــه دارد. ایرنــا

کرمان: استاندار 
گاهی بخشی، راه اصلی مقابله با آسیب های اجتماعی است آ

توسط معاون رییس جمهوری؛
کالنشهر اصفهان گردشگری  رونمایی از سند راهبردی 

گهی ابالغ آ
9409980361701015شماره  ونده:  پر 9410100361711978شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/20 خواهان / شاکی جواد صناعی  بایگانی شعبه: 941114تار
خواسته  به  دشتی  سفید  معصوی  بهرام  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان -  طبقه 2 
وقت  که  گردیده  9409980361701015ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/03/16 آن  رسیدگی 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73  المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
تا خوانده / متهم  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
  28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36651/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
ونده: 9409980361700984شماره  ابالغیه: 9410100361711962شماره پر شماره 
علی  شاکی   / خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  941076تار شعبه:  بایگانی 
به  زاده  عباس  محمد  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  حسینعلی 
و  سفته  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته 
های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار 
 28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان -  طبقه 2 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980361700984ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/02/04
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم  خوانده/ 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه    28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36650/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان

گهی ابالغ آ
شماره  ونده:9409980351000207  پر شماره  ابالغیه:9410100351011748  شماره 
در  منتشره  های  آگهی  و  پیر تنظیم:1394/12/15  یخ  تار  940241: شعبه  بایگانی 
المکان  مجهول  که  بابایی  رضا  خانم  آقای/  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید 
می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970351000811 صادره از 
پرداخت  به  محکوم   940241 شماره  ونده  پر در  اصفهان  حقوقی  دادگاه   10 شعبه 
اصل  بابت  تومان  میلیون  شصت  معادل  یال  ر میلیون  ششصد  مبلغ  تضامنی 
ینه دادرسی  یال بابت هز خواسته ، مبلغ هیجده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ر
مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت  یال  ر هزار  ششصد  و  میلیون  پانزده  مبلغ   ،

های  ها)شماره  چک  یخ  تار از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  نخستین 
953994، 953995 ،953996 مورخ 93/3/25، 93/4/25 ، 93/5/25 ( لغایت 
اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم 
د چپری ها و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولتی شده اید ظرف ده  له محمو
ید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در  وز از انتشار این آگهی مهلت دار ر
ینه  رات نسبت به وصول مطالبات با هز غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقر
دادگاه   10 شعبه  دفتر  مدیر  الف  د.شماره:36644/م  نمو خواهد  اقدام  اجرایی 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محسن فرهادیان
گهی ابالغ آ

ونده: 9409980361700754شماره  شماره ابالغیه: 9410100361711956شماره پر
یخ تنظیم: 1394/12/19 خواهان / شاکی مینا کافیان  بایگانی شعبه: 940825تار
فر دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم تیموری به خواسته الزام به تنظیم 
تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  و  ملک  رسمی  سند 
به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان -  طبقه 2 
وقت  که  گردیده  9409980361700754ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق 
مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/03/16 آن  رسیدگی 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73  المکان بو
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
تا خوانده / متهم  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو مراتب یک نوبت در یکی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
  28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36648/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
گهی ابالغ آ

9409980351501054شماره  ونده:  پر 9410100351511290شماره  ابالغیه:  شماره 
فرشاد  شاکی   / خواهان   1394/12/20 تنظیم:  یخ  941161تار شعبه:  بایگانی 
د افتخاری و سید سعید  شارقی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید مسعو
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  افتخاری  احمد  سید  و  افتخاری 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان نمو
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
و  ارجاع   348 شماره  اتاق   3 طبقه    - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
آن 1395/02/27  به کالسه  9409980351501054ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
دن خوانده/ متهم و  و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بو
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  شو می  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 
36622/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 15  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محسن یزد خواستی
گهی ابالغ آ

9409980361701259شماره  ونده:  پر 9410100361711991شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم:  بایگانی شعبه: 941379تار

1394/12/22 خواهان / شاکی عبدالرسول آقاعلیان دستجردی دادخواستی به 
تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  الهیاری  د  محمو متهم   / خوانده  طرفیت 
دادگاه  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  و 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 28  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان -  طبقه 2 اتاق شماره 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980361701259ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   214
دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   1395/02/29
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم  خوانده/ 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه    28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36653/م  گردد.شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان 

گهی ابالغ آ
9409980361700640شماره  ونده:  پر 9410100361711949شماره  ابالغیه:  شماره 
بانک  شاکی   / خواهان   1394/12/19 تنظیم:  یخ  940697تار شعبه:  بایگانی 
یت آقای بهرامی دادخواستی به طرفیت خوانده  صادرات استان اصفهان به مدیر
گستر  سما  شرکت  و  موسوی  عباس  سید  و  عاملی  صدر  مصطفی  سید  متهم   /
بابت  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به  فلز  پارس  شرکت  و  اسپادان 
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ....
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
- خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
-  طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  9409980361700640ثبت گردیده 
علت  به  است.  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   1395/03/16 آن  رسیدگی  وقت  که 
تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول 
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
  28 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36647/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
گهی ابالغ آ

9409980351001155شماره  ونده:  پر 9410100351011678شماره  ابالغیه:  شماره 
یخ تنظیم: 1394/12/12 خواهان خانم نفیسه شاهپری  بایگانی شعبه: 941304تار
زند  فر سجن  باقر  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دانی  سو زارعی  مهدی  آقای  و 
دادگاه  تقدیم   ) نیست  مالی  ابطال سند )موضوع سند  به خواسته  محمد حسن 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 10  های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
باال –  واقع در اصفهان -  خ چهارباغ  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اتاق   2 طبقه    - اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ 
شماره 212 ارجاع و به کالسه  9409980351001155ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1395/03/19 آن 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده   دن  بو
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  د  شو می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی 
د نسخه دوم  اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد. یافت و در وقت مقر دادخواست و ضمائم را در
حقوقی  عمومی  دادگاه    10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36641/م  شماره: 

وجنی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980351001141شماره  ونده:  پر 9410100351011552شماره  ابالغیه:  شماره 
آذرمی  حسن  سید  خواهان   1394/12/10 تنظیم:  یخ  941290تار شعبه:  بایگانی 
رسول  و  الوند  افق  وفیل  پر و  لوله  تولیدی  شرکت  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
وجی و هادی دستجردی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر  یمی و صفر علی عر کر
ینه دادرسی و مطالبه وجه  تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هز
جهت  که  ده  نمو اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
-  خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
-  طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  9409980351001141ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/03/10 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده   دن  بو المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
د تا خوانده / متهم پس از نشر  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه    10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36638/م  گردد.شماره: 

وجنی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر
گهی ابالغ آ

9409980351001080شماره  ونده:  پر 9410100351011580شماره  ابالغیه:  شماره 
و  اسحاقی  نفیسه  خواهان   1394/12/11 تنظیم:  یخ  941216تار شعبه:  بایگانی 
اسحاقی  شهرام  و  شهرضا  قبادی  رضوان  و  اسحاقی  محبوبه  و  اسحاقی  شهیاد 
و شکوه اسحاقی و شاهین اسحاقی و شهاب الدین اسحاقی و شکوفه اسحاقی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان جمشید بختیار بختیاری و زهرا بختیار بختیاری 
و بهرام بختیار بختیاری و فاطمه رحیمی و مهدی بختیار بختیاری و عبدالحمید 
بختیار  یبا  فر و  بختیار  منیچه  و  بختیاری  بختیار  آقاخان  و  بختیاری  بختیار 
بختیار  علیرضا  و  بختیاری  بختیار  کرم  اله  و  بختیاری  بختیار  فرهاد  و  بختیاری 
مطالبه  و  نامه  وصیت  تنفیذ  خواسته  به  بختیاری   بختیار  زاد  شهر و  بختیاری 
ده  خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
و به کالسه  9409980351001080ثبت  ارجاع  اتاق شماره 212  اصفهان -  طبقه 2 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/12 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده  علت مجهول المکان بو
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73
د تا خواندگان  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  یافت  در را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  د  خو
  10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36637/م  گردد.شماره:  حاضر  رسیدگی 

وجنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بر

حتما بخوانید!
طرح توزیع میوه به قیمت دولتی در ... پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 119 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر



گران قیمــت  سرویس فرهنگی ســاخت پروژه هــای عظیــم و 
دامون رشیدزاده

اتفــاق چنــدان عجیــب و غریبــی در دنیــای ســینما نیســت و 
هرســاله چندیــن و چنــد فیلــم بــزرگ در ابعــاد بیــن المللــی بــا 
هزینه هــای هنگفــت ســاخته می شــود و در بیشــتر مواقــع ایــن 
فیلم هــا بــا اســتقبال گســترده مخاطبــان، نه تنهــا هزینه هــای 
خود را تامین، بلکه ســود سرشــاری را نصیب تهیه کننده های 
خــود می کننــد. در واقــع هــدف از ســاخت ایــن پروژه هــا در کنــار 
ســرگرم کــردن مــردم، رونق هرچه بیشــتر صنعت سینماســت. 
گیشــه شکســت می خورنــد و  گاهــی ایــن فیلم هــا در  البتــه 
هزینــه ســنگینی را روی دســت تهیه کننــدگان خصوصــی خود 
کننــدگان کوچک تریــن شــکی  گــر ایــن تهیــه  می گذارنــد؛ امــا ا
بــه شکســت خــود داشــته باشــند، هرگــز دســت بــه ریســک 

ساخت فیلم های اینچنینی نمی زنند.
 فیلم محمد)ص(

فیلــم ســینمایی محمــد)ص( با هزینــه ای بالغ بــر 116 میلیارد 
گران قیمت تریــن پــروژه ســینمایی  تومــان درحالــی عنــوان 
گســترده  تبلیغــات  تمــام  بــا  کــه  کــرد  خــود  آن  از  را   ایــران 
تنها توانســت 14.5 میلیارد تومان فروش داشــته باشــد. پروژه 
عظیــم مجیــدی بــا عــدم اســتقبال بیــن المللــی و البتــه عــدم 
کــه  کافــی از ســوی نهادهــای مربوطــه، ســبب شــده  حمایــت 

ســاخت قســمت های بعــدی آن بعیــد بــه نظــر برســد. 
گیشــه  کــه  کامــا مشــخص بــود  البتــه از همــان ابتــدا هــم 

کشــش بازگشــت چنیــن هزینــه ســنگینی را نــدارد و  ایــران 
کــران جهانــی هزینه هــای خــود را  بایــد ایــن فیلــم بتوانــد در ا
برگردانــد؛ امــا عــدم اســتفاده از بازیگــران مطــرح بین المللی که 
بــرای مخاطــب و پخش کننده هــای جهانــی و بــه خصــوص 
کــران  ا در  جذابیــت  شــمالی  آمریــکای  پخش کننده هــای 
 بــه وجــود آورد و همچنیــن ضعف هــای آشــکار در ســناریو 
گاه از تاریخ  - بــه گونــه ای کــه یــک مخاطــب غیرمســلمان نــاآ
کنــد - و همچنیــن ریتــم  اســام بتوانــد مفاهیــم فیلــم را درک 

ــه در فضــای  ک ــود  ــر، بدیهی تریــن ضعف هایــی ب کنــد ایــن اث
احساســی نمایــش ایــن اثــر، جرئــت بیانــش از ســوی منتقــدان 

نبود.
 محمد رسول اهلل مصطفی عقاد

برخــاف پــروژه »محمــد)ص(« مجیــد مجیــدی، در پــروژه 
»رســالت/ محمــد رســول اهلل« مصطفی عقاد که بــا بودجه ای 
10 میلیــون دالری ســاخته شــده بــود بــا بــه کارگیــری بازیگرانی 
همچــون آنتونــی کوئیــن و همچنیــن تکیــه بــر ســناریویی کــه 

بــرای یــک غیرمســلمان نیــز تــا حــدودی زیــادی دریافتنــی 
بــود و همچنیــن بــا اســتفاده از ضرب آهنگــی نســبتا تنــد، 
زمینــه نمایــش اثــر مانــدگار عقــاد در انگلیــس و آمریــکا فراهــم 
ــه  ک ــود  ــه ب ــایان توج ــان ش ــاد آنچن ــاخته عق ــروش س ــد و ف ش
نه تنهــا هزینــه تولیــدش بازگشــت، بلکــه بــه ســودآوری رســید. 
گــر در هزینــه بــرای تولیــد پــروژه »محمــد)ص(«  بنابرایــن ا
همیــن میــزان هوشــمندی مــورد توجــه قــرار می گرفــت عــاوه 
پــروژه  ایــن  تولیــد  هزینه هــای  توجــه  شــایان  کاهــش  بــر 
کــران جهانــی و ســوددهی ایــن فیلــم  ا ســینمایی، امــکان 
ــا  ــینمای روز دنی ــه در س ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــم می ش ــز فراه  نی
ســاختار دکــور یــک در یــک آن هــم در عظمــت ایــن پــروژه 
مرســوم نیســت و عمــده صحنه هــا بــا پــرده ســبز و جلوه هــای 
ــک  ــن تکنی ــر همی گ ــود و ا ــازی می ش ــی و پیاده س ــژه طراح وی
 معمــول ســینمای جهــان در ایــن فیلــم پیاده ســازی می شــد

هزینه عظیم شهرک سازی، قابل صرفه جویی بود. 
تولیــد  بــرای  برنامــه ای  ظاهــرا  شــرایط  ایــن  در  کنــون  ا
و  نــدارد  وجــود  »محمــد)ص(«  ســوم  و  دوم  قســمت های 
پروژه ای که قرار بود دوران حیات رسول مهربانی را به تصویر 
بکشــد، در همــان قســمت نخســت و تــا دوره نوجوانــی پیامبــر 
کــه شــنیده می شــود مجیــد مجیــدی  متوقــف شــد و آن گونــه 
بــرای تولیــد فیلــم ســینمایی تــازه اش تحــت عنــوان »باغ های 
معلــق« راهــی هنــد شــده و شــارین مانتــری کدیــا و کیشــور آرورا 
 از شــرکت ای کنــدی فیلمــز، تهیه کننــدگان فیلم تــازه مجیدی 

هستند.

ساخت قسمت های بعدی پروژه سینمایی محمد )ص( منتفی شد

سرانجام تلخ گران قیمت ترین پروژه تاریخ سینمای ایران

کارگردانــان و بازیگــران  کیمیــای وطــن: ســریال پیوســتن 
ایرانــی بــه شــبکه ماهــواره ای ضدایرانی »ِجــم« همچنان 
کارگردانانــی چــون ســعید  ادامــه دارد. بعــد از مهاجــرت 
راونــدی  محمدتقــی  مظلومــی  و  مهــدی  ابراهیمی فــر، 
طاهریــان  صــدف  اســکویی،  رابعــه  چــون  بازیگرانــی  و 

کســراییان، چکامــه چمن مــاه و بهــارک  مانــی 
صالح نیــا، حــاال شــنیده های ســینماژورنال از 
گرشاســبی« بــه  ترکیــه  مهاجــرت »احمدرضــا 
غ التحصیــل  فار گرشاســبی  دارد.  حکایــت 
کارگردانــی ســینما از دانشــگاه هنــر، از جملــه 
کارگردانــان متعهــد ســینمای ایــران در دهــه 
60 بــود. وی از اواســط دهــه 60 در ســینمای 

ــود را  ــت خ ــردان فعالی کارگ ــنده و  ــوان نویس ــه عن ــران ب ای
گرشاســبی  ــم  کــرد. »شــرایط عینــی«، نخســتین فیل آغــاز 
عهــده  بــر  خــودش  را  آن  کارگردانــی  و  نویســندگی  کــه 
کــه بــا نقــد  داشــت، اولیــن محصــول ســینمای ایــران بــود 

گروهــک منافقــان ســاخته شــد. »ُا. منفــی«   رفتارهــای 
تــو«  بــرای  »دریــا  و  فانــوس«  هــزار  »دره  چــاو«،  »بانــی 
دهــه  اواســط  تــا  گرشاســبی  کــه  بودنــد  آثــاری  دیگــر 
بعــد  نیــم  و  دهــه  یــک  تــا  زمــان  ایــن  از  و  ســاخت   70 
ســینمایی  ســاخته  آخریــن  نســاخت.  دیگــری  فیلــم 
دیگریســت«  شــهر  »اینجــا  گرشاســبی، 
اتفاقــات  مضمــون  بــا  کــه  داشــت  نــام 
مقــارن ضربــت خــوردن علــی )ع( ســال 
شــد.  ســاخته  فارابــی  حمایــت  بــا   90
ایــن پــروژه پرهزینــه بــه لحــاظ تولیــد، 
کل  کــران شــد و  ســال 93 در ســینماها ا
ــش  ــه نمای ــه هفت ــس از س ــدی آن، پ  عای
کارگــردان  بیشــتر از دو میلیــون و نیــم نبــود. حــاال ایــن 
58ســاله ایــن فیلــم بــه  ترکیــه رفتــه و مشــغول بررســی 
کار بــر روی چنــد فیلمنامــه اســت؛ بلکــه بتوانــد  اوضــاع و 
کنــد. کارگردانــی  یکــی از آن هــا را بــرای شــبکه ِجم تــی وی 

کارگردان دیگر به شبکه های ضدایرانی پیوستن یک 

دیگــر  تهــران  شــهر  در  بودنــم  گفــت:  دهکــردی  پیــام 
بــه  آنکــه  بــرای  و  نــدارد  همــراه  بــه  برایــم  پیشــرفتی 
آرام  نشــوم، هجرتــی  تبدیــل  و غیرپویــا  آدمــی  غرغــرو 
قبــل  مدتــی  کــه  بازیگــر  ایــن  گرفتــه ام.  پیــش  در   را 
نقــش  در  ســرب«  ســنگین  »تکه هــای  نمایــش  در 

کــرده بــود، از  شــهید چمــران ایفــای نقــش 
مهاجــرت خــود بــه شــهری دیگــر و تاســیس 
داد  خبــر  آموزشــی هنری  موسســه  یــک 
در  حضــورم  آخــر  ماه هــای  کــرد:  بیــان  و 
ان شــاءاهلل  و  می کنــم  ســپری  را  تهــران 
اردیبهشــت ماه  در  و  نــوروز  عیــد  از  بعــد 
بــرای همیشــه بــه الهیجــان ســفر می کنــم 

ایــن تصمیــم  در  گفــت:  او  کنــم.  زندگــی  آن جــا   تــا در 
مدت هــا  از  پــس  و  بودنــد  دخیــل  مســایلی  مجموعــه 
بررســی و مشــورت بــا خانــواده، دوســتان و همکارانــی 
نتیجــه  ایــن  بــه  می دانــم،  صاحبنظــر  را  آن هــا  کــه 

کــه بــرای زندگــی و آرامــش خــود حرکتــی انجــام  رســیدم 
دهــم و »هجــرت آرام« بــرای جان بخشــی دوبــاره بــه 
گزینــه بــوده و هســت. دهکــردی  رکــود فعلــی بهتریــن 
به نوعــی  او  تصمیــم  ایــن  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در 
کــرد: شــاید ایــن  یــک حرکــت اعتراضــی اســت، اظهــار 
ایــن  کــه  داشــت  بتــوان  هــم  را  تحلیــل 
یــک مهاجــرت اعتراضــی اســت؛ امــا بــرای 
کــه  اســت  عقایــی  و  آرام  هجرتــی  مــن 
کامــا بــا منطــق و فکــر بــه آن رســیده ام؛ 
 چــون معمــوال وقتــی آدم بــه ســتوه می آیــد 
کــه  در اشــکال مختلفــی آن را بــروز می دهــد 
در موقعیتــی مثــل مــن می توانــد بــه شــکل 
مصاحبــه و نقــد بی پــرده، تنــد یــا انتشــار یادداشــت های 
گذشــته ام و بــا  انتقــادی باشــد. مــن االن از آن مراحــل 
ســه  دو،  صحبت هــای  از  ســاده  جســت وجوی  یــک 

ــوان ایــن نکتــه را دریافــت. ســال اخیــرم می ت

 پیام دهکردی تهران را  ترک می کند

حرف و نقل
 - هومــن برق نــورد - بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون - 
در صفحــه اینســتاگرام خــود بــه تصمیــم صــداو ســیما 
جــدول  از   »2 »دودکــش  ســریال  حــذف  بــر  مبنــی 

داد. نشــان  کنــش  وا نــوروزی  برنامه هــای 
- پرویــز پرســتویی کــه در اختتامیــه جشــنواره فیلــم فجــر 
ســیمرغش را بــه عــزت اهلل انتظامــی، جمشــید مشــایخی 
داود رشــیدی، علــی نصیریــان و محمدعلــی کشــاورز اهــدا 

کــرده بــود، در آســتانه ســال نــو بــه دیدارشــان رفــت.
تازه تریــن  در  آمریکایــی،  منتقــد  ســایمون،  آلیســا   -
یادداشــت خــود در »ورایتــی« بــه تحلیــل فیلــم »النتــوری« 

تازه تریــن فیلــم رضــا درمیشــیان پرداخــت.
کارت تبریــک نــوروز  کــه طراحــی  کامبیــز درمبخــش   -
95 را بــرای هنرمنــدان حــوزه تئاتــر انجــام داده اســت 
کارت  کــه طــرح روی ایــن  گفــت: امیــدوارم بــا تذکــری 
بــه مســئوالن می دهــد، وضعیــت هنرپیشــگان تئاتــر و 

کمبودهــای مالــی ایــن حــوزه بهبــود یابــد.
رأس  در  ژاپنــی  مطــرح  کارگــردان  »نائومی کاواســه«،   -
کوتــاه و ســینه فونداســیون  هیئــت داوران بخــش فیلــم 
کــن قــرار خواهــد  شــصت و نهمیــن دوره جشــنواره فیلــم 

ــت. گرف
- هنرمنــدان تئاتــر بــرای عضویــت در صنــدوق اعتبــاری 
هنــر و همچنیــن اســتفاده از بیمــه تکمیلــی تــا هفتــه اول 
اقــدام  نــام  ثبــت  بــرای  دارنــد  اردیبهشــت ماه فرصــت 

کننــد.
- میرمحمدحســین رضوی، تهیه کننده مسابقه »نشان 
ــا ۱۳ فروردیــن  ــا اشــاره بــه پخــش از ۲۸ اســفند ت امیــد« ب

کــرد. مــاه دربــاره ویژگی هــای ایــن برنامــه صحبــت 
کارهــای خیــر می تواننــد  - عاقه منــدان بــه حضــور در 
بــه کمپیــن مردمــی  »آزادســازی زندانیــان بدهــکار مالــی« 
بپیوندنــد تــا از ایــن طریــق کمــک کننــد ایــن افراد ســال نو 

کنــار خانواده هایشــان باشــند. را در 
- جولیــا رابرتــز در یــک درام جنایــی بــا نــام »لوکوموتیــو 

ران« جلــوی دوربیــن مــی رود.
- فرســتنده تلویزیونــی شــبکه تلویزیونی »شــما« بــا اعام 
ــامی  ــوری اس ــیمای جمه ــبکه س ــد ش ــام چن ــمی  ادغ رس

 ایــران، از چهارشــنبه ۲۶ اســفندماه خامــوش شــد.
و  پوســتر  بین المللــی  جشــنواره  ششــمین  فراخــوان   -

شــد. اعــام  خلیــج  فــارس  گرافیــک 
از فیلمســازان و بازیگــران  گروهــی  از اعتــراض  - پــس 
گونــه توهیــن احتمالــی در  کادمی اســکار از هــر  آســیایی، آ
ــزاری مراســم اســکار 2016 رســما عذرخواهــی  ــان برگ جری

کــرد.

سخن روز

در روزهای نوروز
 نغمه اصفهان در لیسبون 

به صدا در می آید
کیمیــای وطــن: گــروه موســیقی نغمه اصفهان در لیســبون 
بــه اجــرای برنامــه می پــردازد. مســعود اهتمــام  پرتغــال 
نغمــه  موســیقی  گــروه  می گویــد:  گــروه  ایــن  سرپرســت 
اصفهــان متشــکل از هنرمنــدان خودجــوش شــهر اصفهــان 
کــه در ســالیان گذشــته بــا هــدف خدمت بــه فرهنگ  اســت 
و هنــر ایــن مــرز و بــوم و بــه خصــوص شــهر اصفهــان، بدون 
حمایــت مالــی و بــا صــرف هزینه هــای شــخصی در حــال 
گــروه  گذشــت، ایــن  کــه  فعالیــت بــوده اســت. در ســالی 
کشــور  توانســت بــا افتخــار در عرصــه جشــنواره های داخــل 
به خصــوص ســومین جشــنواره موســیقی شــهر اصفهــان و 
کنســرت های متعــدد در شــهرهای همــدان، بنــدر عبــاس و 
عســلویه و همچنیــن در عرصه هــای بیــن المللــی و شــرکت 
کــره  ایتالیــا،  لهســتان،  کشــورهای  فســتیوال های  در 
جنوبــی، تاجیکســتان بــه مــدد خداونــد متعــال بــه خوبــی 
لیســبون  شــهر  در  برنامــه  اجــرای  همچنیــن  بدرخشــد. 
گــروه  پرتغــال، از جملــه برنامه هــای شــایان توجــه ایــن 
کــه بــه مناســبت جشــن نــوروز بــرای  در ســال 95 اســت 

ــود. ــزار می ش ــور برگ کش ــن  ــم ای ــان مقی ایرانی

 فیلم سینمایی »تابو« 
کران شد در اصفهان ا

کارگردانــی خســرو معصومــی  فیلــم ســینمایی »تابــو« بــه 
کــران شــد. تابــو، فیلمــی  بــه   در ســینما ســوره اصفهــان ا
کارگردانــی و نویســندگی خســرو معصومــی  و تهیه کنندگــی 
ــتان  ــت. داس ــال ۱۳۹۳ اس ــول س ــی محص ــواد نوروزبیگ ج
ــه  ــوذ منطق ــن بانف کی ــی از ما ــاالر، یک ــاره س ــم درب ــن فیل ای
کــه در آرزوی فرزنــد تصمیــم می گیــرد  هزارجریــب اســت 

کنــد.  بــرای چهارمیــن بــار ازدواج 
گاوداری  کــه معتــاد بــه مــواد مخــدر اســت و در  آق عمــو 
کار اســت، می پذیــرد در ازای پرداخــت  صالــح مشــغول بــه 
کــه بــه صالــح دارد، دختــرش را بــه عقد بــرادرش  بدهــی ای 
کســری  گــروی  کــه از قبــل دل در  ســاالر دربیــاورد. بهــار 
شــدت مخالفــت  بــه  پیشــنهاد  ایــن  مقابــل  در  داشــته، 
کردوســت، جمــال اجالــی، محمدهــادی  می کنــد. النــاز شا
دیباجــی، جمشــید حســن زاده، بیــژن افشــار، نورالدیــن 
اعلمــی  و علــی محمــدی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 
می پردازنــد. فیلــم تابــو تــا 16 فروردیــن ماه در ســینما ســوره 

ــت. ــرده اس ــر روی پ ــان ب اصفه

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 119نغمه اصفهان در لیسبون به صدا در می آید ســـــال دوم       ݡسݒ

گهی ابالغ آ
9409980351000597شماره  ونده:  پر 9410100351011612شماره  ابالغیه:  شماره 
زاده  باقر علیرضا  خواهان   1394/12/11 تنظیم:  یخ  940671تار شعبه:  بایگانی 
از  اعسار  خواسته  به  یعت   شر پور  ایرج  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دهنوی 
ده  پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان -  خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان -  طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  9409980351000597ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/01 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  علت 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
د تا خوانده پس از نشر  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه  آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر  یافت و در وقت مقر دوم دادخواست و ضمائم را در
عمومی  دادگاه    10 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36636/م  گردد.شماره: 

وجنی حقوقی شهرستان اصفهان – اطهری بر

گهی ابالغ آ
9409980350200865شماره  ونده:  پر 9410100350211446شماره  ابالغیه:  شماره 
بانک ملت  تنظیم: 1394/12/22 خواهان / شاکی  یخ  بایگانی شعبه: 940992تار
یت علی رستگار دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم موسسه پس انداز  با مدیر
و قرض الحسنه آل یاسین وحسن رضاخانی ورسول رحمانی و علیرضا محسنی 
خوراسگانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه بابت ....... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
ده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  نمو
در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان 
9409980350200865ثبت  کالسه   به  و  ارجاع   304 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/14 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به 
دن خواندگان رسول رحمانی و حسن رضاخانی و علیرضا  علت مجهول المکان بو
محسنی و 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 
آگهی  از نشر  تا خواندگان مذکور پس  د  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شو یکی 
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
حقوقی  عمومی  دادگاه    2 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  36634/م  شماره: 

شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم

گهی ابالغ آ
ونده:9409980350300347 شماره  شماره ابالغیه:9410100350311637 شماره پر
یخ تنظیم:1394/12/08 در خصوص دادخواست آقایان  بایگانی شعبه :940400 تار
یمیان شمس آبادی بطرفیت خوانده گان  یمیان شمس آبادی و موسی کر جالل کر
دن خوانده  خانم ها: شور انگیز کوشان و لیال رعیت با توجه به مجهول المکان بو
یه کارشناس  گان فوق بدین وسیله به نامبردگان ابالغ میگردد جهت مالحظه نظر
یخ انتشار  آگهی در دفتر  از تار و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا ظرف مهلت یکهفته 
ویت و چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت  یه کارشناسی را ر دادگاه حاضر و نظر
فوق کتبا به این دادگاه اعالم نمائید. شماره :35053/م الف منشی دادگاه حقوقی 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  یمی  کر ابوالقاسم  خواهان   941589 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  باقری  خلیل  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
وز ...........مورخ 95/2/26ساعت 10تعیین گردیده است. با توجه به مجهول  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
36602/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مبنی  دادخواستی  شرفی  د  داو خواهان   941241 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وز دوشنبه  ده است .وقت رسیدگی برای ر بر:مطالبه به طرفیت میثم نیلی تقدیم نمو
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   10/30 95/2/20ساعت  مورخ 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی  المکان بو
واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  مدنی مراتب در جراید منتشر 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
36601/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
طادی  انصاری  اله  حمید  خواهان   1295/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
تقدیم  راز  کهن  آمنه   – طالبی  و  خسر طرفیت  به  سند  بر:انتقال  مبنی  دادخواستی 
وز سه شنبه مورخ 95/2/28ساعت 4 عصر  ده است .وقت رسیدگی برای ر نمو
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
36550/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  شفیعی   محسن  خواهان   1298/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
د  ایران 43 به طرفیت مسعو و 893 ل 42  و پژ در انتقال سند خو به  بر:الزام  مبنی 
وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  دزفولی  نقاش  عظیم   – سیستانی 
...........مورخ 95/2/20ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده  المکان بو
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 36579/م الف مدیر دفتر شعبه 24مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
حبیب  خیری  اکرم  خانم  خواهان   2225/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 

و  شرافت  احمد  آقایان  طرفیت  به  چک  وجه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  آبادی 
مورخ  شنبه  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  ماهر  کمالی  مرتضی 
دن  95/2/25ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 36582/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 941678 خواهان حسنعلی شاه تلی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
ده است .وقت  بر:مطالبه وجه به طرفیت محمد عباس زاده خوراسگانی تقدیم نمو
گردیده  تعیین  صبح   9/30 95/3/5ساعت  مورخ  چهارشنبه  وز  ر برای  رسیدگی 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
د.شماره: 36575/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل  می شو

اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

وح اهلل نقی پور با وکالت آقای شیر  ونده کالسه 2241/94 خواهان ر در خصوص پر
آبادی  خیر  جمشیدی  کیومرث  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده 
 12 95/3/10ساعت  مورخ   ....... وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم 
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 2 شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  مدیر  الف  36583/م  د.شماره:  شو می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  نژاد  نیک  منصور  خواهان   2236/94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
است  ده  نمو تقدیم  فارسانی  پور  قاسم  محمد  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی 
10 تعیین گردیده است.  وز ....... مورخ 95/3/11ساعت  ر .وقت رسیدگی برای 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  با توجه به مجهول المکان بو
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
د. شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

شماره: 36584/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
مقامی  قائم  ابوالقاسم  سید  خواهان   941159 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
شرفی  مرتضی  طرفیت  به   2302640 شماره  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی 

مورخ  چهارشنبه   وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  یزا...  عز زند  فر
دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   11/30 95/3/12ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
د.شماره: 36585/م الف مدیر دفتر  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
گهی ابالغ وقت رسیدگی آ

دادخواستی  دهقانی  علیرضا  1197/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  مقدم  زمی  ر اسماعیل  طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی 
با  است  گردیده  تعیین   4 ساعت   95/3/10 مورخه   ......... وز  ر برای  رسیدگی 
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  توجه به مجهول المکان بو
سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد  نیلی  وی مدرسه  ر وبه  ر ارباب –  اول 
حل  شورای  شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم   صورت 

د.  می شو
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   22 شعبه  دفتر  مدیر  الف  36593/م  شماره: 

اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
زادی  شیر شمسی  1194خواهان   /94  / ش   22 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده است .  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت رضا جهانگیری مهر تقدیم نمو
گردیده  تعیین   16:30 ساعت   95/3/9 مورخه   ......... وز  ر برای  رسیدگی  وقت 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به  توجه  با  است 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک  وبه ر سجاد- اول ارباب – ر
شورای  شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

د. می شو
شماره: 36591/م الف 

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

ونده کالسه 1198/94خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی مبنی  در خصوص پر
وقت   . است  ده  نمو تقدیم  باالیی  دره  یم  مر  – رحمی  سعید  طرفیت  به  بر:مطالبه  
وز ......... مورخه 95/3/10 ساعت 4/30 تعیین گردیده است  رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید  با توجه به مجهول المکان بو
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر ارباب – ر
اختالف  حل  شورای  شعبه     – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

د. حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو
شماره: 36592/م الف 

مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان



راهیابی واحد فارسان
 به مسابقات کشوری فوتسال  

بــا برگــزاری مســابقات فوتســال بــرادران دانشــگاه  آزاد 
ــه مــدت  کــه ب اســامی  اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
چهــار روز بــه طــول انجامیــد، واحــد فارســان بــه قهرمانی 

کشــوری راه یافــت. رســید و بــه مســابقات 
ایــن  آنــا، در  از  نقــل  بــه  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
کــز ایــن اســتان  کــه تیم هــای واحد هــا و مرا مســابقات 
شــهرکرد  و  بروجــن  بیــن  بــازی  در  داشــتند   حضــور 
بروجــن مغلــوب شــد و در رقابت هــای فارســان و شــهرکرد 
واحــد  تنگاتنــک،  رقابتــی  و  حرفــه ای  بــازی  ارایــه  بــا 
فارســان 6 بــر 5 بــه پیــروزی رســید. در ایــن رقابت هــا 
واحــد شــهرکرد، مقــام دوم و واحــد بروجــن رتبــه ســوم 

کــرد. کســب  را 
حاشــیه  در  فارســان  واحــد  رییــس  حیــدری،  حســین 
از همــه عوامــل  تشــکر  و  بــا قدردانــی  ایــن مســابقات 
گفــت: »در رقابت هــای ورزشــی  برگزارکننــده و بازیکنــان 
بــرای  آنچــه  نیســت.  شکســت  و  پیــروزی  بــر  اصــل 
دانشــگاهیان مهــم اســت، دســتیابی بــه پتانســیل های 
نهفتــه دانشــجویان و پــرورش آنــان بــرای رشــد و ترقــی 

در جامعــه اســت.«

تماشای رایگان 
فوتبال تیم ملی هند و عمان  

فدراســیون فوتبــال در اطاعیــه ای حضــور در اســتادیوم 
آزادی بــرای تماشــای دیدارهــای تیــم ملــی ایــران مقابل 

کــرد.  هنــد و عمــان را رایــگان اعــام 
کیمیــای وطــن، بــه نقــل از ســایت رســمی  گــزارش  بــه 
 فدراســیون فوتبــال، بــا توجــه بــه حمایــت اسپانســر تیــم 
کشــورمان و اهمیــت حضــور هموطنــان  ملــی فوتبــال 
عزیــز در دیدارهــای ایــران مقابــل هنــد و عمــان از ســری 
کــه در  رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی 2018 روســیه 
ــزار  روزهــای 5 و 10 فروردیــن 94 در ورزشــگاه آزادی برگ

ــود. می شــود، ایــن دیدارهــا رایــگان خواهــد ب
ح زیــر  برنامــه دیدارهــای ایــران در ایــن مســابقات به شــر

اســت:
ـــ هنــد، ورزشــگاه آزادی، ســاعت   5 فروردیــن 95: ایــرانـ 

19
آزادی  ورزشــگاه  عمــان،  ــــ  ایــران   :95 فروردیــن   10  

19 ســاعت 

کی روش: صحبت های روحانی 
کار ما را سخت تر می کند

کــه  کــرد  کیــد  کشــورمان تا ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
فضــای  فعلــی،  شــرایط  در  ملــی  تیــم  تمریــن  زمیــن 

دارد. زیبایــی 
کــی روش پــس از  کارلــوس  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
ــزاری  ــاره برگ ــی درب ــم مل ــنبه( تی ــروز )چهارش ــن دی تمری
تمرینــات تیــم ملــی در زمیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
کــه راهــکار جدید بــرای تمرین  گفــت: خوشــحال هســتم 
تیــم ملــی پیــدا کردیــم. مســلما اینجا کیفیــت بین المللی 
پژوهشــگاه  زمیــن  و  دارد  زیبایــی  فضــای  امــا  نــدارد؛ 
کــه پیــش از ایــن داشــتیم  بســیار بهتــر از امکاناتــی اســت 
و از مســئوالن وزارت نفت و مســئوالن پژوهشــگاه تشــکر 
کــه امکانــات و شــرایط مناســبی را در اختیــار مــا  می کنــم 
قــرار داده انــد. بــا اینکــه ایــن زمیــن ورزشــی نیســت، امــا 

فضــای زیبایــی دارد.
 وی در خصــوص دعــوت از بازیکنــان جدیــد و اینکــه 
گفتــه بــود دعــوت از بازیکنــان جــوان در یــک برنامــه 
گفــت: ایــن ادامــه پــروژه و برنامــه  ــرار دارد،  یک ســاله ق
ملــی  تیــم  بــه  جــوان  بازیکنــان  از  دعــوت  بــرای  مــن 
کنیــم. مســلما تیــم ملــی  اســت تــا تیــم ملــی را جــوان 
کادمــی  بــرای یادگیــری فوتبــال نیســت؛ امــا بایــد  یــک آ
بــه ایــن برنامــه خــود ادامــه بدهیــم. در تیــم ملــی، ســه 
ــم. کوتاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت داری برنامــه 
 ســرمربی تیــم ملــی ادامــه داد: نــگاه و بینــش مــن قبــل 
از آغــاز انتخابــی جــام جهانــی ایــن بــوده و مســلما تــا 
کارم ادامــه بدهــم، ایــن بینــش را ادامــه  کــه بــه  زمانــی 
کــه می بینیــد بازیکنــان جــوان  خواهــم داد. همان گونــه 
زیــادی داریــم؛ بــه طــور مثــال از نفــت تهــران، ســیدجال 
حســینی بســیار بــا شــور و اشــتیاق زیــاد تمریــن می کنــد و 
کــه ایــن بازیکنــان جــوان را در اختیــار داشــته  تــا زمانــی 
گــر ایــن بازیکنــان  باشــیم، مشــکلی نخواهیــم داشــت. ا
فرصــت داشــته باشــند، اســتاندارد باالیــی داشــته باشــند 
کننــد، بــا ایــن بازیکنــان  و بــه خوبــی تمرینــات را دنبــال 
گــر اینطــور  جــوان آینــده خوبــی خواهیــم داشــت؛ امــا ا
نشــود و شــرایط بــه ایــن شــکل نباشــد، امیــد زیــادی 

نخواهیــم داشــت.
رییــس  اخیــر  صحبت هــای  خصــوص  در  کــی روش   
آرژانتیــن  مقابــل  ملــی  تیــم  خــوب  بــازی  و  جمهــور 
اســت،  داده  ربــط  هســته ای  کــرات  مذا بــه  را  آن  کــه 
بــه  ســنگین  وظیفــه ای  می دانــم  فقــط  مــن  گفــت: 
روی  را  ســنگین  وظیفــه  و  می شــود  محــول  مــن 
جمهــور  رییــس  وقتــی  می کنــم.  حــس  خــودم  دوش 
می کنــد،  را  صحبت هــا  ایــن  روحانــی  آقــای  محتــرم، 
فرمایشــات  مــن  می شــود.  ســنگین تر  مــن  وظیفــه 
نمی کنــم؛  برداشــت  شــخصی  تعریــف  یــک  را  ایشــان 
کــه بتوانیــم بهتــر  بلکــه چــراغ راهــی بــرای راه ماســت 
را رقــم  ادامــه بدهیــم و شــرایط بهتــری  کار خــود  بــه 
برداشــت  را  صحبت هــا  شــکل  ایــن  بــه  مــا   بزنیــم. 

می کنیم.
کــه  کنــون در زمــان خاصــی قــرار داریــم   وی افــزود: ا
عیــد باســتانی اســت. )کــی روش در ایــن زمــان بــه زبــان 

گفــت: عیــد شــما مبــارک، نــوروز مبــارک(.  فارســی 
مســئوالن  و  رهبــری  معظــم  مقــام  بــه  خصــوص  بــه 
کنــون مــا در زمــان  محتــرم، عیــد را تبریــک می گویــم و ا
کــه عیــد اســت  کنــون  بســیار بــا نشــاطی قــرار داریــم. ا
گران تیــم ملــی بدهیــم و  کادو هــم بــه تماشــا بایــد یــک 
 امیــدوارم مســئوالن عیــدی خوبــی بــه هــواداران فوتبــال

 بدهند.

دنیای ورزش

شکست سپاهان در هفته سوم لیگ 
قهرمانان آسیا:

          طوفان ازبک، سپاهان 
را ازپا انداخت 

    لوکوموتیوازبکستان 2 ــــ  سپاهان ایران 0  
   ورزشگاه: شهدای فوالدشهر

سرویس  ورزشی
هستی قلندری

گر: حدود 1600نفر تماشا
 87 دقیقــه  و  بیکمایــف  مــارات   14 دقیقــه  گل هــا: 

لوکوموتیــو بــرای  میرزایــف  ســردار 
اخطار: جباراف از لوکوموتیو

مــارات  نســتروف،  ایگناتــی  ازبکســتان:  لوکوموتیــو 
کاخــی   ،) ســرگی  پروخــروف   85  ( مایــف  بیــک 
کاباتــزه،  تیمــور  ســترورجباراوف(،   46( مــارادزه 
شــارا  ســنجر  زوتــف،  اولــگ  جوالیــف،  ک  توخنــا
کوندوبــک(، ســردارمیرزایف  خمــدوف )65 روزیــف 
ایــوان  و  علیبایــف  جــون  کــرام  ا فیضیــف،  شــرزود 

گایــف.  نا
مربی: آندری میکلیایف.

عبدالــه  احمــدی،  رحمــان  ایــران:  ســپاهان 
پادوانــی،  لئونــاردو  احمــدی(،  )46علــی  کرمــی  
علــی  روشــندل،  محمــد  قاعدی فــر،  ســعید 
کریمی)82حســین پاپــی (، حســین فاضلــی، فوضیــل 
)66میادســرلک(  ایبریچیــچ  ســیناد  موســایف، 

پریــراك. لوســیانو  و  خلعتبــری  محمدرضــا 
 مربی: ایگور استیماچ

کادرداوری: داور وسط، ساتوریو جی.
گا راتورو. کمک داور اول: سا

گی توشی یوکی هر سه از ژاپن.  داور دوم: نا
کاروف از ترکمنستان.  داور چهارم: الیک سا

و  قرقیزســتان  از  کــوف  کولها ویکتــور  داوری:  ناظــر 
لبنــان.   از  مــازن رمضــان  بــازی:  ناظــر 

تیــم ســپاهان در هفتــه ســوم لیــگ قهرمانــان آســیا 
در  ازبکســتان  لوکوموتیــو  تیــم  میزبــان   A گــروه  در 
درنهایــت  کــه  بــود  شــهر  فــوالد  شــهدای  ورزشــگاه 
ایــن  بــا  ســپاهان  پذیراشــد.  را  شکســت  دوگل  بــا 
شکســت همچنــان ســه امتیــازی مانــد وبــه رده ســوم 
ــد  ــرایط ب ــم در ش ــرد. دو تی ک ــقوط  ــروه A س گ ــدول  ج
وزش  بــا  کــه  بــاران  تنــد  بــارش  زیــر  وهوایــی،  آب 
وزیــدن  جنــوب  ســمت  از  کــه  بــادی  شــدید  نســبتا 
گرفتــه بــود، بــازی بســیار ســخت و دشــواری را آغــاز 
کــه  کردنــد؛ بــا ایــن حــال بازیکنــان تیــم لوکوموتیــو 
از لحــاظ قــدرت بدنــی برتــر از زرد و مشــکی پوشــان 
ــازی  ــه ب ک ــد  ســپاهان می نمــود و از ابتــدا نشــان دادن
کار خــود قــرارداده انــد، بــا ســرعت  دفاعــی را در دســتور 
دادن بــه بــازی تدافعــی راه نفــوذ و عبــور مهاجمــان 
و  بودنــد  بســته  دروازه شــان  طــرف  بــه  را  ســپاهان 
کــه در دقیقــه 14  چشــم بــه ضــد حمله هــا داشــتند 
کــم رمــق ســپاهان،  بــا اســتفاده از غفلــت مدافعــان 
کــه  گلزنــی را توســط مــارات بیکمایــف  اولیــن فرصــت 
بــه نظــر می رســید در آفســاید قــرار داشــت، بــه دســت 
کردنــد. در شــرایطی  گل اول دســت پیــدا  آوردنــد و بــه 
ــود،  ــپاهانی ب ــود س ــه س ــه اول ب ــاد در نیم ــه وزش ب ک
برایشــان  کــه  خوبــی  فرصت هــای  از  نتوانســتند 
فراهــم می شــد ســود ببرنــد و ماننــد بــازی هفتــه دوم 
کثــر توپ هــا را بــا بی دقتــی بــه بیــرون زدنــد تــا  خــود ا
ــید. ــان رس ــه پای گل ب ــک  ــن ی ــا همی ــت ب ــه نخس نیم
عبدالــه  جایگزیــن  احمــدی  علــی  دوم  نیمــه   در 
ــدان توفیــری در  ــه چن ک ــد  گردی ــی  ــع میان کرمــی  مداف
خــط دفاعــی ســپاهان حاصــل نشــد، البتــه شــرایط 
کــه زمیــن بــازی را بــه  بــد زمیــن بــازی و آب بارانــی 
کــرده بــود، باعــث شــد تــا شــرایط بــازی را  باتــاق بــدل 
کــه بیشــتر عــادت بــه بــازی  گردان اســتیماچ  بــرای شــا
کــه  کتیکــی را  کنــد و نتواننــد تا هوایــی دارنــد، ســخت 
احتمــاال آقــای اســتیماچ بــرای ایــن بــازی  در نظــر 
کننــد و به گل برســند؛ امــا ازبک  ها  گرفتــه بــود، پیــاده 
کــه ســرحال و قبــراق تــر نشــان می دادنــد و بــاد هــم در 
نیمــه دوم بــه سودشــان می وزیــد، چندیــن بــار دروازه 
ســپاهان و رحمــان احمــدی را بــا خطــر جــدی مواجــه 
کــه جســارت و ازخودگذشــتگی دروازه بــان  ســاختند 
ک ســپاهان مانــع از بــه ثمــر رســیدن  بــا تجربــه و بی بــا
ــار دیگــر روی اشــتباه خــط   ــا ســرانجام ب گل می شــد ت
دفاعــی و عــدم هماهنگــی  هافبک هــا بــا مدافعــان، 
در دقیقه 87 دروازه ســپاهان توســط ســردار میرزایف 
گشــوده شــد و بــازی بــا همیــن نتیجــه بــازی  بــه ســود 

لوکوموتیورانــان ازبکســتانی بــه پایــان رســید.
ســپاهان بــا ایــن شکســت ســنگین خانگــی مقابــل 
زمیــن  در  را  دقایــق ســختی  ازبکســتان،  لوکوموتیــو 
کــرد و ایــن  گرفتــه ورزشــگاه فــوالد شــهر تجربــه  آب 
کامــا  را  ســپاهان  ســوم،  هفتــه  در  باخــت  دومیــن 
کــرده اســت. نارضایتــی هــواداران ســپاهان  نومیــد 
بــا ســردادن شــعارهایی علیــه اصغــر باقریــان مدیــر 
کــه  بــود  یافتــه  شــدت  حــدی  بــه  باشــگاه  عامــل 
محمدرضــا  برگردانــدن  و  وی  برکنــاری  خواســتار 
دست ســاز  نارنجــک  پرتــاب  شــدند.  کت  ســا
ســپاهان تیــم  ذخیره هــای  نیمکــت  پشــت   بــه 
بــا  تــا  واداشــت  کنــش  وا بــه  را  امنیتــی  مســئوالن 
گران خاطــی را زیــر  دوربین هــای مخصوصــی تماشــا
ــا پرتــاب ایــن نارنجــک ، بایــد  نظــر داشــته باشــند. ب
کنفدراســیون فوتبال  انتظــار عکــس العمــل مســئوالن 
کــه  آســیا در قبــال ایــن حرکــت ناشایســت فــردی بــود 
بــه یقیــن مخالــف ســپاهان وجــدا از هــواداران ایــن 
مجــازات  و  دســتگیر  امیدواریــم  کــه  می باشــد  تیــم 
اتفاقــات  چنیــن  بــروز  شــاهد  آینــده  در  تــا  شــود 
تــاج،  مهــدی  نباشــیم.  نامیمــون  و  غیرورزشــی 
کــه میهمــان ویــژه  نایب رییــس فدراســیون فوتبــال 
ابرقویی نــژاد  کبــر  ا اتفــاق علــی  بــه  بــود  بــازی   ایــن 
کاندیــدای  رییــس هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان و 
ایــران فوتبــال  فدراســیون  رییــس  پســت   احــراز 
راســا وارد عمــل شــده و بــرای شناســایی فــرد خاطــی 
اقداماتــی را بــه عمــل آوردنــد. بــرادران محرم و رســول 
نویدکیــا و همچنیــن وریــا غفــوری )بــرای ســومین بــار 

پیاپــی( نیمکت نشــینان ایــن بــازی بودنــد!

همگام با ورزش

ــال اســتان اصفهــان   رییــس جدیــد هیئــت هندب
سرویس  ورزشی

اصغر قلندری
کــه بــا برخــی ازخبرنــگاران  درنشســت خبــری 
بــه ســوابق درخشــان هندبــال  بــا اشــاره  ورزشــی نویــس داشــت، 
اســتان اصفهــان در طــول بیــش از نیــم قــرن اظهــار داشــت: بــار 
حافــظ  داریــم  وظیفــه  لــذا  و  نهاده انــد  مــا  دوش  بــر  را  ســنگینی 

افتخارات هندبال اصفهان باشیم .
ــال اســتان اصفهــان  ــد هیئــت هندب حســن افتخــاری، رییــس جدی
ملــی  و  اصفهانــی  تیم هــای  بــرای  مربــی  عنــوان  بــا  ســال ها  کــه 
از  کافــی  بــوده  و شــناخت  ارزشــمندی  کشــورمان منشــأ خدمــات 
کــه  هندبــال ایــران آســیا و جهــان دارد، در ابتــدا بــه شــرایط ایده آلــی 
داوران بین المللــی اصفهــان در ســطح آســیا و جهــان دارنــد، پرداخت 
ــان  ــال اصفه ــواده هندب ــه ورزش و خان ــث افتخارجامع ــت: باع گف و 
جشــن  در  بودیــم،  شــاهد   )94( امســال  مردادمــاه  در  کــه  اســت 
کــه در تهــران تشــکیل یافتــه بــود، از اردشــیر مســتاجران   باشــکوهی 
کــه از داوران خــوب هندبــال اصفهــان  و خانم هــا مظاهــری و ذوفــن 
بــه عنــوان داور برتــر و بهتریــن  آمــد و  بــه عمــل  هســتند، تقدیــر 
ناظــران فدراســیون در مســابقات لیــگ برتــر، از ســوی وزیــر ورزش بــه 

گردیدنــد. دریافــت جوایــزی نایــل 
کــه در هندبــال  کــرد: اصفهــان بــا پتانســیل خوبــی  افتخــاری تصریــح 
کوبــل و در بخــش مــردان 6 کوبــل  دارد، در بخــش داوری بانــوان 10 
قضــاوت  بارســنگین  بگویــم  بایــد  اغــراق  بــدون  کــه  دارد  داوری 

ــد. ــر دوش دارن ــور را ب کش ــگ  ــای لی بازی ه
وی در ادامــه بحــث داوری هندبــال افــزود: مایــه فخــر و مباهــات 
محســن  انتخــاب  بــر   عــاوه  کــه  اســت  اصفهــان  ورزش  جامعــه 
بــه عنــوان ناظــر فدراســیون  المللــی  کرباســچی، داور ممتــاز بیــن 
کــه ســالیان زیــادی در داوری مســابقات  جهانــی، مجیــد کاهــدوزان 
کرباســچی بــوده و از داوران بســیار  کوبــل محســن  کشــور  لیــگ برتــر 

خــوب بین المللــی هندبــال آســیا محســوب می شــود، بــرای قضــاوت 
بازی هــای المپیــک ریــو 2016برگزیــده شــده اســت؛ ضمــن اینکــه 
خــوب  داوران  از  کــه  قیصریــان  امیــر  و  احمــد  قلــوی  دو  بــرادران 
بیــن  مســابقات  قضــاوت  بــرای  می باشــند  اصفهــان  بین المللــی 
ــارم  ــت و چه ــنبه بیس ــه روز دوش ک ــده اند  ــاب ش ــن انتخ ــاره ای چی ق
ــال باشــگاه های  ــرای قضــاوت بازی هــای هندب اســفندماه جــاری ب
کــه ریاســت آن را  کنفدراســیون آســیا  کمیتــه داوران  آســیا از ســوی 
دکتــر داوود توکلــی بــر عهــده دارد، بــه قطــر فراخوانــده شــده اند و قــرار 

ــوند. ــزام ش ــتان اع ــه لهس ــال 95ب ــاه س ــن م ــم فروردی ــت شش اس
مالــی هیئت هــای  بــه مشــکات  گاه  آن  رییــس هیئــت هندبــال 
ورزشــی اشــاره کــرد و افــزود: بــا گفتــن اینکــه پول نیســت، نمی توانیم 
کــه بــا ســعی  شــرایط موجــود را تغییــر دهیــم؛ بلکــه مــن معتقــدم 
وتــاش بیشــتر حافــظ افتخــارات هندبــال اصفهــان در ایــران و آســیا 
باشــیم و بکوشــیم هندبــال اصفهــان را در ســطح بهتــری قــرار بدهیم 
گذشــته و چــه در حــال حاضــر  کــه چــه در  و از اداره هــا و ارگان هایــی 
بــرای رشــد و توســعه هندبــال نصــف جهان منشــأ خدمــات ارزنده ای 
کنیم و به جای شــکوه  بوده و هســتند، درخواســت همکاری بیشــتر 
ــا  ــل ب ــا تعامــل و همــکاری متقاب ــه، نیــروی خــود را ب گل و شــکایت و 
باشــگاه ها مضاعــف کنیــم. حســن افتخــاری بــا بیان ایــن مطلب که 
 تــاش مــا در هندبــال می توانــد باعــث جــذب نیروهــای جــوان شــود

میــان  کــه  ای  نامــه  تفاهــم  براســاس  بایــد  کــه  کــرد  خاطرنشــان 
کاس هایــی  فدراســیون و وزارت آمــوزش وپــرورش بــه امضــا رســیده 

توجــه  هندبــال  بــه  ورزش  مدرســین  تــا  کنیــم  بینــی  پیــش  را 
ــار توســعه ورزش  کــرد: تمــام ب بیشــتری داشــته باشــند. وی اضافــه 
ســال  دو  طــی  و  دانشگاه هاســت  و  پــرورش  و  آمــوزش  دوش  بــر 
گذشــته هیئــت هندبــال اســتان اصفهــان برگزارکننــده مســابقات 
ــان  ــتان اصفه ــرد: اس ک ــه  ــاری اضاف ــت. افتخ ــوده اس ــجویی ب دانش
آبــاد  نجــف  آزاد  دانشــگاه  فقــط  کــه  دارد  دانشــگاه   90 از  بیــش 
کــه  اســت  ایــران  آزاد  دانشــگاه  بزرگ تریــن  دانشــجو،  20هــزار  بــا 
قابلیــت تیمــداری در رشــته هندبــال را دارنــد. لــذا مــا بــه دنبــال ایــن 
کــه بــا مراجعــه بــه دانشــگاه ها و انجمــن هندبــال ســازمان  هســتیم 
آمــوزش و پــرورش و ایجــاد تعامــل خواســتار شــویم حداقــل یــک 
تیــم در ایــن رشــته پرتحــرک وجــذاب داشــته باشــند. رییــس هیئــت 
بــا هندبــال ســاحلی ســخن  ارتبــاط  هندبــال اســتان اصفهــان در 
ســاحلی  هندبــال  در  مــا  اصلــی  هــدف  کــرد:  خاطرنشــان  و  گفــت 
کنیــم  کــه ســاحل زاینــده رود را بــه جهانیــان معرفــی  ایــن اســت 
ــان  ــرد: اصفه ک ــح  ــم. وی تصری ــت نمائی ــذب توریس ــه ج ــک ب کم و 
کــه  کشــور بــوده  اولیــن مبتکــر برگــزاری هندبــال ســاحلی بانــوان در 
گردیــد؛  در ســال 92 بــرای اولیــن بــار برگزارکننــده ایــن مســابقات 
شــهرداری  ورزش  ســازمان  کمــک  بــا   94 ســال  در  اینکــه  ضمــن 
کــه شــرایط الزم را از نظــر زیرســاختی بــه وجــود آورده بــود  اصفهــان 

جــا  کــه  نمودیــم  برگــزار  را  اصفهــان  نکوداشــت  هفتــه  مســابقات 
ــر مســعود انصاری مهــر ــژه دکت ــه وی ــازمان ب  دارد از مســئوالن ایــن س

رییس سازمان قدردانی وتشکر کنم.

ــاحلی در  ــال س ــزام در هندب ــاری، 14 اع ــال ج ــزود: در س ــاری اف افتخ
کــه عناویــن اول تــا ســوم را  کشــور داشــتیم؛ ســه تیــم آقایــان  ســطح 
 بــه خــود اختصــاص دادنــد. وی ســال  95 را بــرای هنــد بــال ســاحلی

مســابقات  اســتارت   95 ســال  در  گفــت:  و  مهمــی  خوانــد  ســال 
ــام هفتــه نکوداشــت اصفهــان زده می شــود و انتخــاب  ــا ن ســاحلی ب
نفــرات برتــر تیم هــای ملــی نوجوانــان، جوانــان در بخــش آقایــان 
رییــس هیئــت  انجــام خواهــد شــد.  ایــن مســابقات  بانــوان در  و 
کار هیئــت  کــرد: بخــش مهمــی  از  هندبــال اســتان اصفهــان اضافــه 
کــه ماننــد ســال های دهــه  کــرده ایــم  را برایــن اســاس پایه ریــزی 
کــه در اصفهــان تیم هایــی بــا نام هایــی نظیــر ژاندارمــری  60و70 

از  و  داشــتند  فعالیــت  زمینــی  انتظامــی  ونیــروی  نیــروی 
گذرانــدن دوره ســربازی  کــه در حــال  هندبالیســت های صاحــب نــام 
می کردنــد  پیــدا  راه  ملــی  تیم هــای  بــه  و  می بردنــد  ســود  بودنــد، 
کنیــم بــه هندبــال  بیشــترین نیروهــای نظامــی  و انتظامــی  را ترغیــب 
کــه دو ســالی اســت در بســکتبال و  وارد شــوند؛ ماننــد پدافنــد هوایــی 

می کنــد. تیمــداری  والیبــال 
گفــت: چهــار رکــن  کــرد و  وی چهــار رکــن اصلــی ورزش را خاطرنشــان 
گســترده ای در ورزش بایــد مــورد حمایــت  کــه بــه صــورت  اصلــی 
قرارگیرنــد، عبارتنــد از: آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه ها، نیروهــای 
توجــه  بــا  کــه ســعی داریــم  کارگــری  انتظامــی  و ورزش  نظامــی  و 
ویــژه بــه ایــن چهــار اصــل و ایجــاد تعامــل بــا مقامــات مســئول رشــته 
ــگ  ــور در لی ــرای حض ــه ب ــن اینک ــیم. ضم ــعه ببخش ــال را توس هندب
ــر  ــگاه های معتب ــوی باش ــت از س ــه حمای ــاز ب ــور نی کش ــال  ــر هندب برت
و صاحب نــام ماننــد ذوب آهــن، ســپاهان، شــهرداری و فاورجــان 
گفــت: در ســال 95 دو تیــم خارجــی از  داریــم. افتخــاری در پایــان 
کشــورهای اروپایــی نیــز در مســابقات هندبــال ســاحلی ایــران شــرکت 

کــرد. خواهنــد 

رییس هیئت هندبال استان اصفهان در نشست خبری:

         ما باید حافظ افتخارات هندبال اصفهان باشیم   
هدف اصلی ما در هند بال ساحلی، معرفی ساحل زاینده رود وجذب توریست است

در نــوروز، جشــنواره عیدانــه ســازمان ورزش شــهرداری در میــدان امــام 
علــی)ع( و مکان هــای تفریحــی شــهر، میزبان مســافران و شــهروندان 
اســت.»حمید محمــدی«، معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان ورزش 
ایمنــا در خصــوص جشــنواره  بــا  گفت وگــو  شــهرداری اصفهــان در 

عیدانــه ایــن ســازمان در نــوروز 95 اظهــار داشــت: 
 12 تــا   2 از  اصفهــان  شــهرداری  ورزش  ســازمان 
ــا  ــه  مــدت 11 شــب از ســاعت 16 ت فروردین مــاه 95 ب
20 در میــدان امــام علــی )ع(، میزبــان همشــهریان و 

میهمانــان نــوروزی اســت.
گفــت: غرفه هــای »شــهر زیبــا، شــهروند ســالم   وی 
بــا ورزش« در میــدان امــام علــی)ع( برپــا می شــود. 

کــه ترکیبــی از  در ایــن غرفه هــا، ورزش هایــی همچــون »بــه کاپ« 
کــی اســت، دارت، بازی هــای فکــری، بازی هــای  گلــف و ها ورزش 
الکترونیکــی، تنیــس  روی میــز، فوتبال دســتی، ورزش هــای رزمــی 
کروبــات، بازی  هــای بومــی  و محلــی و تئاتــر خیابانــی همــراه با تســت  آ
ســامت ویــژه آقایــان و بانــوان انجــام می شــود.  محمــدی ادامــه داد: 

ــار  کن ــه 14 و در  ــم در منطق ــی ه ــای ورزش تفریح ــدادی از غرفه ه تع
کــوه  ــا می شــود. در ایــن محــل و همچنیــن در  حــرم زینبیــه)س( برپ
ــه ای  ــای زورخان ــا، برنامه ه ــی قلی آق ــه عل ــدک و زورخان ــاغ ف ــه، ب صف
و حــرکات نمایشــی ورزش زورخانــه ای در 11 شــب اجــرا می شــود. 
هــر  نــوروز،  ویــژه  صبحگاهــی،  ورزش  افــزود:  وی 
روز از ســاعت 8 تــا 9 صبــح در ایســتگاه های ورزش 
کــوه صفــه، بــاغ فــدک، پــل فلــزی، پــل  صبحگاهــی 
وحیــد و پــل آذر اجــرا می شــود که مســافران نــوروزی و 
شــهروندان اصفهانــی می تواننــد در ایــن ایســتگاه ها 
بیــان  بــه ورزش صبحگاهــی بپردازنــد. محمــدی 
داشــت: در تمامــی  ایــن برنامه هــا، ورود بــرای عمــوم 
کامــا رایــگان می باشــد. معــاون فنــی و اجرایــی  آزاد و بــه  صــورت 
ســازمان ورزش شــهرداری تصریــح کــرد: منصــور نجفــی، مدیر منطقه 
ســه شــهرداری اصفهــان و همــکاران وی در برگــزاری ایــن جشــنواره 
و برنامه هــای اجرایــی در  نــوروز، همــکاری بســیار خوبــی بــا ســازمان 

کنــم. کــه جــا دارد از آن هــا تشــکر  ورزش شــهرداری داشــتند 

از بازی های تفریحی در میدان امام علی تا ورزش صبحگاهی در صفه

گــزارش خبرگــزاری فوتبــال ایــران پــارس فوتبــال  بــه 
 AFC دات کام  ســعید آذری دربــاره رای صــادر شــده از
چنــد  رای،  ایــن  گفــت:  ایــران  باشــگاه های  بــرای 
بــود  ایــن  بــه  مربــوط  آن  اول  محــور داشــت. محــور 

کشــور ایــران  کــه روابــط دیپلماتیــک دو 
روز تــا  کــه  شــود  مناســب  عربســتان   و 
اعــام   AFC کــه  همانطــور  اســفند   25
مــورد  ایــن  در  خاصــی  اتفــاق  کــرده، 
دولــت  بنابرایــن  اســت.  نیفتــاده 
ــه  ــفر ب ــور را از س کش ــن  ــاع ای ــتان اتب عربس
فوتبالیســت های  کــه  کــرده  منــع  ایــران 

نیســتند. اســتثنا  هــم  کشــور  ایــن 
پیــرو  ذوب آهــن،  باشــگاه  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
اســامی  و  جمهــوری  نظــام  کان  سیاســت های 
دســتگاه هایی  اســت.  باالســری  دســتگاه های 
ــه  ــور خارج ــده وزارت ام ــون وزارت ورزش، نماین همچ

دوم  لیــگ.  ســازمان  رییــس  و  فدراســیون  رییــس 
ــم  کنی ــازی  ــث ب ــور ثال کش ــا در  ــد م ــرار باش ــر ق گ ــه ا اینک
هــر  بــرای  تومــان  میلیــون   500 بــر  بالــغ  هزینــه ای 
ــد مشــخص شــود  کــه بای ــد متقبــل شــویم  مســابقه بای
کســی پرداخــت  ایــن هزینــه توســط چــه 

 می شود.
کــرد:  تصریــح  ذوب آهــن  عامــل  مدیــر 
باشــگاه  و  هســتم  نظــام  ســرباز  مــن 
کان نظــام  ذوب آهــن تابــع تصمیمــات 
جمهــوری اســامی  اســت. هــر تصمیمــی 
می کنیــم.  اطاعــت  مــا  بگیرنــد    کــه 
کــه بــه نظــر مــن رای AFC توهیــن بــه ورزش  هــر چنــد 
ایــران بــود؛ بــا ایــن رای بــه فوتبــال ایــران و هــواداران 
همچنــان  مــن  ولــی  شــد؛  توهیــن  کشــورمان  در 
اســامی  ایــران جمهــوری  نظــام  تصمیمــات   تابــع 

 هستم.

رای AFC، توهین به ورزش ایران بود

در پــی درگذشــت رضــا ابراهیمــی، بازیکــن و مربــی ســابق تیم هــای ملی، دســتیار والســکو در بازی های 
کشــور  جــام جهانــی و تیــم والیبــال پیــکان تهــران، مســابقات مرحلــه نهایــی لیــگ برترباشــگاه های 

نیمــه تمــام مانــد.
بــازی فینــال بیســت و نهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر باشــگاه های کشــور، در شــرایطی کــه قــرار بود 
عصــر روز دوشــنبه 24 اســفند مــاه جــاری در خانــه والیبــال تهــران بیــن دوتیــم پیــکان و بانــک ســرمایه 
برگــزار شــود، بــا انتشــار اطاعیــه ای از ســوی فدراســیون والیبــال ایــران، لغــو و تیــم بانــک ســرمایه بــه 

عنــوان قهرمــان لیــگ برتــر 1394 والیبــال ایــران معرفــی گردیــد.
 ایــن بیانیــه پــس از درگذشــت رضــا ابراهیمــی،  مربــی ارزنــده تیــم پیــکان در شــامگاه روز یکشــنبه

کتبــی باشــگاه فرهنگــی ورزشــی پیــکان تهــران مبنــی بــر   23 اســفند مــاه جــاری و بــا اشــاره بــه نامــه 
انصــراف از  ادامــه مســابقات صــادر گردیــد. لــذا بــا توجــه بــه نبــود زمــان کافــی بــرای برگــزاری مســابقات 
مرحلــه نهایــی در بعــد از تعطیــات ســال نــو و عــدم امــکان  آمــاده نگــه داشــتن بازیکنــان در شــرایطی 
کــه بــه وجــود آمــده و همچنیــن آغــاز اردوهــای فشــرده تیــم ملــی از هشــتم فروردیــن مــاه 95 جهــت 
حضــور در مســابقات انتخابــی المپیــک 2016 ریــو برزیــل ، دو تیــم ثامــن الحجــج مشــهد مقــدس و 
شــهرداری ارومیــه مشــترکا ســوم  و تیم هــای بانــک ســرمایه و پیــکان تهــران نیــز بــه ترتیــب قهرمــان و 

نایــب قهرمــان شــناخته شــدند.
مســلما راهیابــی تیــم ملــی والیبــال ایــران اســامی  بــه مســابقات المپیــک روح رضــا ابراهیمــی  را شــاد 

می کنــد. 

مسابقات مرحله نهایی، نیمه تمام ماند؛
  پیکان سیاه پوش، سرمایه داران قهرمان

ســرمربی تیــم فو تبــا ل پر ســپولیس می گویــد: بــازی نکــردن مهــدی 
طارمــی  مقابــل صبــا ارتباطــی بــه تمدیــد قراردادش نداشــت.

کیمیــای وطــن، برانکــو ایوانکوویــچ در حاشــیه تمریــن  گــزارش   بــه 
کــه  طــور  همــان  کــرد:  اظهــا ر  پر ســپولیس  فو تبــا ل  تیــم  امــروز 
ــازی فوق العــاده  مهــم بــرای مــا بــود  ــر صبــا، ب می دانیــد دیــدار براب
ــی  ــر طارم گ ــد. ا ــوب می ش ــی محس ــرگ و زندگ ــازی م ــی ب ــه نوع و ب
کــه آمــاده نبــود و   در آن بــازی، بــازی نکــرد، بــه خاطــر ایــن بــود 
بــه هیــچ عنــوان بــه مســئله تمدیــد قــراردادش ارتباطــی نداشــت.
ــم.  ــادی داری ــان ملی پــوش انتظــارات زی  وی ا دا مــه  داد: از بازیکن
وقتــی آن هــا بــه تیــم  ملــی دعــوت می شــوند، همــه از آن هــا توقــع 
بیشــتری دارنــد. اینگونــه نیســت بــه تیــم  ملــی برونــد؛ بایــد تــاش 
ع رفتارشــان بــا  مضاعفــی داشــته باشــند و بهتریــن باشــند. بایــد نــو

هــو اد ا ران و اصحــاب رســانه بهتــر از ســایرین باشــد.
حضــور  دربــاره  ادامــه  در  پر ســپولیس  فو تبــا ل  تیــم  ســرمربی   
امــروز  کــرد:  خاطر نشــان  هــم  درفشــی فر  ورزشــگاه  در  طاهــری 
طاهــری بــه ورزشــگاه درفشــی فــر آمــد و ســال نــو را بــه مــا تبریــک 
کــرده  کــه در طــول فصــل تــاش  گفــت. او از زحمــات بازیکنــان 
کــرد. بازیکنــان مهم تر یــن عنصــر تیــم هســتند.  بودنــد، قدردانــی 
کادر تدارکاتــی هــم مهــم اســت  البتــه هــو اد ا ران هــم مهــم هســتند. 
کــه در ورزشــگاه درفشــی فــر حضــور دارد، بــرای  حتــی نگهبانــی 
کــه  موفقیــت تیــم تــاش می کننــد. او در پاســخ بــه ایــن ســوال 
آیــا در مراســم چهارشــنبه ســوری شــرکت داشــته اســت یــا خیــر نیــز 
گفــت: می خواســتم بــه چهــار شــنبه ســوری خبرنــگاران بیایــم، امــا 
ــن  ــا ای ــرم؛ ام ــه بخ ــتم ترق ــت داش ــم دوس ــن ه ــد. م ــم نکردن دعوت
کــه ترقه بــازی  کار را نکــردم. البتــه مقابــل هتــل مــا افــرادی بودنــد 
می کرد نــد. ســرمربی تیــم فو تبــا ل پر ســپولیس در پاســخ بــه ایــن 
نهایــی  توافــق آن  باشــگاه  بــا  قــراردادش  آیــا تمدیــد  کــه  ســوال 
گفــت: بلــه. مــا روی تمــام موضوعــات  شــده اســت یــا خیــر نیــز، 
کردیــم؛ امــا بــه خاطــر اینکــه فرصــت نبــود، نتوانســتیم  توافــق 
کــه مــن بــه باشــگاه  کنیــم. وی افــزود: از ابتدایــی  قــرارداد را امضــا 
پر ســپولیس آمــدم، وضعیــت باشــگاه واقعــا بــد بــود. تیــم تــاش 
کردیــم تیــم  کــه در لیــگ بمانــد و صعــود نکنــد. تــاش  می کــرد 
ــام  ــی را انج کار بزرگ را در لیــگ نگــه داشــتیم. البتــه باشــگاه هــم 
کــرد. بــا آمــدن او همــه  داد و طاهــری را بــه عنــوان مدیــر انتخــاب 
چیــز بهتــر شــد و در حــال  حاضــر ســال را از نظــر نتیجه گیــری بــا 
از نظــر  اتمــام می رســانیم. باشــگاه در حــال  حاضــر  بــه  رضایــت 
کاظمــی  مالــی بــه ثبــات خوبــی هــم رســیده اســت. ورزشــگاه شــهید 
گرفتیــم و از نظــر بازیکنــان هــم شــرایط خوبــی داریــم؛   را در اختیــار 
کنیــم.  پیشــرفت  می توانیــم  کــه  داریــم  جوانــی  بازیکنــان  زیــرا 
خ  حتــی می توانیــم در آینــده ای نزدیــک چیــزی شــبیه ارتــش ســر
کــه  بــازی  کــه بهتریــن  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  او در  را بســازیم. 
پر ســپولیس در ســال 94 انجــام داد چــه زمانــی بــود هــم، اظهــار 
کثــر بازی هــا عملکــرد خوبــی داشــتیم و در خیلــی از بازی هــا  کــرد: ا
گذاشــتیم. ســخت اســت بگویــم در  بــازی خوبــی را بــه نمایــش 
کــه مقابــل ذوب آهــن  ــازی  ــی دو ب کــدام بازی هــا بهتــر بودیــم؛ ول
و ســپاهان انجــام دادیــم و باختیــم، خیلــی خــوب بودیــم. مقابــل 

کردیــم. اســتقال خوزســتان و فــوالد هــم خــوب بــازی 

برانکو: بازی نکردن طارمی  
ربطی به قراردادش نداشت 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

رای AFC توهین به... پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 6139۴
ـــمـــاره 119 ســـــال دوم       ݡسݒ

غارنوردی
که همواره مورد بازدید باشگاههای غارنوردی قرار میگیرد اینها  در ایران این ورزش بسیار طرفدار دارد. چند غار معروف 
که  کرمانشاه است  کهک.مهم ترین و سخت ترین غار ایران هم غار پراو در  کتله خور و  هستند: غار یخ مراد، قاطرچی، 

بسیار ژرف است.



فرشتگان آسمانی 
آمدن بهار دینی را جشن گرفتند

امیرالمومنیــن عنبرآبــاد،  قرآنــی  بــه همــت موسســه 
جشــن قــرآن و نمــاز فرشــتگان زیبــای آســمانی در ایــن 

ــد. ــزار ش ــتان برگ شهرس
کــه بــا حضــور مســئوالن، مربیــان قــرآن  ایــن مراســم 

تــاوت  بــا  بــود،  قرآن آمــوزان و قرآن پژوهــان همــراه 
قــرآن و برنامه هــای قرآنــی آغــاز شــد.

حــوزه  مدیــر  توکلــی،  محمــد  ســید  االســام  حجــت 
قیامــت،  نام هــای  از  یکــی  گفــت:  عنبرآبــاد  علمیــه 
از نعمت هــای خداونــد  اســت و یکــی  الحســره  یــوم 
کمــال اســتفاده را از آن بــرد تــا در  کــه بایــد  عمــر ماســت 

قیامــت دچــار حســرت نشــویم.
وی افــزود: وقــت در حــال ســپری شــدن اســت و مــا 
ــتفاده را  ــال اس کم ــرآن  ــردن ق ک ــا  ــرای احی ــد از آن ب بای

ببریــم.
بــه گفتــه وی بودجه هــای اختصاصــی بــه قــرآن بســیار 

کــم اســت و مســئوالن بایــد چاره ای بیندیشــند.
وی با تشــکر از مســئوالن موسســه قرآنی امیرالمومنین 
کــرد: دغدغــه ایــن بزرگــواران ســتودنی اســت و  عنــوان 

همــه مــا بایــد آن هــا را حمایــت کنیــم.
امــام جمعــه موقــت عنبرآبــاد افــزود: برقــرای امنیــت، 
کــم شــدن معضــات و مشــکات در ســایه آمــوزش و 

ــم اســت. کری ــرآن  ــه دســتورات ق عمــل ب
قرآنــی  موسســه  مدیــر  شیخ اســدی،  نرگــس 
و  فرهنگــی  کار  مبنــای  گفــت:  نیــز  امیرالمومنیــن 

اســت. قــرآن  اســامی،  حکومــت 
وی گفــت: در دنیــای امــروز، برخــی از والدیــن اهمیتــی 
بــرای مســایل   برخــی مســایل می دهنــد،  بــه  کــه  را 
ــذا بایــد تــاش خــود را در ایــن  قرآنــی قایــل نیســتند؛ ل

کننــد. بــاب بیشــتر 
ــت:  گف ــن  ــن جش ــزاری ای ــفه برگ ــا فلس ــه ب وی در رابط
دو  ایــن  اهمیــت  ایجــاد  بــرای  نمــاز  و  قــرآن  جشــن 

اســت. مــردم  بیــن  در  انسان ســاز  راهنمــای 
شــیخ اســدی بیان داشــت: تمســک به قرآن مشــکات 
را حــل می کنــد و چــه خــوب اســت مســئوالن آینــده مــا 
کــه همیــن نونهــاالن هســتند، از االن قرآنــی بــار بیاینــد.
از  قرآنــی  فعالیــت جهادگونــه  کــرد:  وی خاطرنشــان 
ســال90 بــا افتتــاح موسســه قرآنــی امیرالمومنیــن در 
مجــری  موسســه   900 بیــن  از  و  شــد  آغــاز  عنبرآبــاد 

کردیــم. کســب  ــر را  قرآنــی، رتبــه برت
مدیــر موسســه قرآنــی امیرالمومنیــن اظهــار داشــت: 
کارهــای قرآنــی ایــن موسســه در بــاب حمایــت  غیــر از 
 از نیازمنــدان و محرومــان در ســایه قــرآن کریــم فعالیت 

می کند.  منبع: شبستان

گردشگری

گردشگری و  رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی:

کواریوم ناژوان  بهره برداری از آ
نشان از نوآوری و خالقیت 

اصفهانی ها دارد
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس 
نــاژوان و  کواریــوم  از آ بــرداری  بــه بهــره  بــا اشــاره  دســتی 
گفــت: اصفهانی هــا بــا ایــن اقــدام مجــددًا  بــاغ خزنــدگان 
توانســتند نــوآوری و خاقیــت خودشــان را نشــان دهنــد.
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان،  بــه 
مســعود ســلطانی فر در حاشــیه مراســم افتتــاح بزرگ تریــن 
کواریــوم خاورمیانــه و بــاغ خزنــدگان نــاژوان اصفهــان در  آ
جمــع خبرنــگاران ضمــن قدردانــی از شــهرداری اصفهــان و 
ــرداری از ایــن  ــه دلیــل بهــره ب ــه مــردم اصفهــان ب تبریــک ب
پروژه هــا اظهــار داشــت: اصفهانی هــا بــا ایــن اقــدام مجــددًا 
نشــان دهنــد  را  و خاقیــت خودشــان  نــوآوری  توانســتند 
و همــواره در زمینــه راه انــدازی چنیــن مجموعــه جامــع و 

ــز پیشــگام باشــند ــی نی کامل
.وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگهــداری خزنــدگان و ماهی هــا 
کشــور وود دارد،  کنــده در بســیاری از نقــاط  بــه صــورت پرا
نخســتین  بــرای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  کــرد:  اضافــه 
کشــور شــاهد  کامــل و جذابــی را در  بــار چنیــن مجموعــه 
هســتیم.معاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اصفهــان با اشــاره به 
اینکــه اســتان اصفهــان دارای مجموعــه ای از جاذبه هــای 
کــرد:  فرهنگــی ، مذهبــی، تاریخــی و طبیعــی اســت، اضافــه 
کواریــوم  راه انــدازی مجموعــه بــاغ خزنــدگان و بزرگ تریــن آ
خاورمیانــه می توانــد بــه افزایــش مــدت زمــان مانــدگاری 
کنــد. وی  کمــک  گردشــگران در شــهر اصفهــان  و اقامــت 
پویاتــر  زمینه ســاز  را  گردشــگری  زیرســاخت های  توســعه 
کــرد و ابــراز داشــت: ایجــاد  شــدن اقتصــاد اصفهــان عنــوان 
گردشــگری می توانــد بــه توســعه ورود  امکانــات تفریحــی و 
ــه برنامه ریــزی  ــا اشــاره ب کند.ســلطانی فر ب کمــک  گردشــگر 
ســتاد تســهیات ســفر در اســتان های مختلــف و بــه ویــژه در 
اســتان اصفهــان از چهــار مــاه گذشــته بــا ریاســت اســتانداران 
ایــن زمینــه انجــام شــده  افــزود: تمــام برنامه ریزی هــا در 
را  »جهانگــردی  مبنــای  بــر  نیــز   95 نــوروز  شــعار  و  اســت 
اســت.وی  شــده  انتخــاب  کنیــد«  آغــاز  گــردی  ایــران  از 
جــذب  بــرای  کشــور  بــاالی  ظرفیت هــای  بــه  همچنیــن 
گردشــگران در همــه زمینه هــا اشــاره کــرد و افــزود: بایــد مــردم 
کشــور ایــران بســیاری از  کــه در  کشــور توجــه داشــته باشــند 
ترین هــای جهــان قــرار دارد و بایــد قبــل از بازدیــد از ظرفیــت 
 دیگر کشــورهای جهان از ظرفیت موجود در کشــور اســتفاده

 کنند.

گردشگری

گردشــگری  نماینــده میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
شهرســتان تفــت بــا اشــاره بــه موقعیــت اقلیمــی  و آب 
و  باغ هــا  وجــود  به ویــژه  شهرســتان،  ایــن  هــوای  و 
و  راه انــدازی  مســتعد  را  تفــت  فــراوان،  خانه باغ هــای 
ســرمایه گذاری در حــوزه واحدهــای بوم گــردی دانســت.

مــورد مجــوز  بــه صــدور 8  ادامــه  مهــدی جمالیــان در 
کنــون اشــاره و اظهــار  ایــن شهرســتان تا بوم گــردی در 
ــاده  ــی، آم ــای اقامت ــن واحد ه ــی از ای ــه زودی یک ــرد: ب ک

گردشــگران و مســافران خواهــد شــد. پذیرایــی از 
تفــت در حــال حاضــر  اینکــه شهرســتان  بیــان  بــا  وی 
دارای یــک هتــل مــدرن بــا ظرفیــت 100 تخــت اســت 
کار اخــذ مجــوز ســاخت یــک هتــل  کــرد: همچنیــن  اعــام 
نســبتا مناســب و بــزرگ نیــز در شــهر تفــت در حــال طــی 

مراحــل اداری اســت.
طــی  صورت گرفتــه  خــوب  اقدامــات  بــه  مســئول  ایــن 
زیرســاخت های  تامیــن  بــا  رابطــه  در  اخیــر  ســال  دو 
واحدهــای  بــا  رابطــه  در  به خصــوص  گردشــگری 
کــرد:  پذیرایــی در ایــن شهرســتان نیــز اشــاره و اظهــار 
)نمیــر(  صــدری  بــاغ   مجموعــه  راه انــدازی  و  مرمــت 
گردشــگری و تفریحــی مهــر ارم در  راه انــدازی مجتمــع 
بــاغ  گردشــگری  ایجــاد مجتمــع  اســامیه و همچنیــن 

اســت. بــوده  اقدامــات  ایــن  جملــه  از  ســنگی 
بیــن  پذیرایــی  واحدهــای  البتــه  جمالیــان،  گفتــه   بــه 
از  ایــن شهرســتان  نیــز در روســتاهای   راهــی و ییاقــی 

دارنــد. فعالیــت  اســامیه  و  و طزرجــان  ده بــاال  جملــه 
وی در ادامــه بــه جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی ایــن 
بناهایــی  مهم تریــن  کــرد:  اظهــار  و  اشــاره  شهرســتان 
قلعه هــای  دارنــد،  وجــود  شهرســتان  ایــن  در  کــه 
کــه غالبــا وجــود اســتخر  تاریخــی بســیار زیبایــی هســتند 
و  زیبایــی  آن هــا،  پیرامــون  باغ هــا  و  کشــت خوان ها 

بخشــیده  اســت. آن هــا  بــه  خاصــی  شــکوه 
قــاع  مهم تریــن  از  تفــت،  فرهنگــی  میــراث  رییــس 
تاریخــی ایــن شهرســتان، قلعــه منحصربه فــرد دهشــیر 
قلعــه ســنگی توران پشــت، قلعــه زیبــای رشــکوئیه، قلعــه 

ســنگی شــواز و قلعــه بــزرگ فخرآبــاد را برشــمرد.
وی بــه آســیاب های آبــی )گرمســیر(، شــواز، ســانیچ و 
صــدری  باغ هــای  کــرد:  اضافــه  و  اشــاره  نیــز  اســامیه 
 ... و  طزرجــان  حافظــی  و  علی نقی خــان  )نمیــر(، 
ــاال  روســتاهای تاریخــی و زیبــای اســامیه، مبارکــه، ده ب
ایــن  زیبایی هــای  از  بخشــی  تنهــا   ... و  طزرجــان 

هســتند. شهرســتان 
ایــن شهرســتان  گردشــگری  کــن  اما از دیگــر  جمالیــان 

بــه مجموعه هــای تاریخــی شــیخ بلیمــان بیداخویــد و 
تفرجگاه هــای  نیــر،  عــروس  ســنگ  گردشــگری  پــارک 
ســخوید،  برف گیــر  منطقــه  و  دره گاهــان  تامهــر 
چــم،  و  نصرآبــاد  زین الدیــن،  بــازار،  آب انبارهــای 
حاجی ابراهیــم،  میــرزا،  دربنــد  تاریخــی  حمام هــای 
روســتایی  و  تاریخــی  بافت هــای  و  دهشــیر  و  نصرآبــاد 
 مبارکــه، چــم، اســامیه روســتای عبــداهلل، شــواز و ... 

کرد. اشاره 

در  گردشــگری  هــدف  روســتای  هفــت  وجــود  از  وی 
ــر داد و افــزود: ایــن روســتاها شــامل  ایــن شهرســتان خب
ده بــاال، طزرجــان، چــم، مبارکــه، اســامیه، توران پشــت 

و بنادکــوک هســتند.
ــار طبیعــی ایــن شهرســتان را نیــز درختــان  وی عمــده آث
کهنســال شــامل ســرو مبارکــه، ســرو چــم، چنــار طزرجــان 
شــیرکوه  توران پشــت  جوشــان  آهکــی  چشــمه های 
محوطه هــای  و  روســتاها  ســایر  و  طزرجــان  برف خانــه 
تاریخــی آن را قبرســتان قدیمی توران پشــت، قبرســتان 
تاریخــی شــواز و سنگ نوشــته های رمه کــوه و َهســَبخته 

کــرد. معرفــی 
ایــن  در  اثــر   93 کنــون  تا مســئول،  ایــن  گفتــه   بــه 
شهرســتان بــه ثبــت رســیده و تعــدادی دیگــر نیــز در حــال 

اســت. ثبــت 
هــم  شهرســتان  دســتی  صنایــع  بــا  رابطــه  در  وی 
گذشــته در حــوزه  کــرد: شهرســتان تفــت در  خاطرنشــان 
صنایع دســتی بســیار فعــال بــوده و دارای صنایــع  دســتی 
فراموشــی  بــه  رو  متاســفانه  کــه  بــوده  بومــی  و محلــی 
گیوه بافــی، ســبدبافی  اســت و از آن جملــه می تــوان از 
لحــاف دوزی، خراطــی، چلنگــری، منبــت و معــرق روی 

کاشی ســازی ســنتی و تارســازی نــام  بــرد. چــوب، 

تفتبهمرکزاقامتگاهبومگردیتبدیلمیشود

قدیمــی  و  بناهــای  بیــن  پیــاده روی  شــهر  اصفهــان 
رود  کنــار  زدن  قــدم  شــهر  اســت.  تاریخــی  پل هــای 

خــوردن.  را  بی آبــی اش  غصــه   و  زاینــده رود 
چهاربــاغ   و  خاطره انگیــز  جلفــای  در  گشــتن  شــهر 

اســت؛  معتدلــی  شــهر  اصفهــان  باصفــا. 
آن  بــه  تمــام فصل هــای ســال می تــوان 
کن هتل هــای قدیمــی  و  کــرد و ســا ســفر 
کــه امکانــات  خانه هــای تاریخــی ای  شــد 
نــوروز  در  امــا  می دهنــد؛  ارایــه  اقامتــی 
طالــِب  گــر  ا البتــه  دارد؛  دیگــری  صفــای 
کنــار مــردم باشــید و از شــلوغی  بــودن در 

نشــوید. کافــه  شــهر 
دلتــان  بــه  نــوروز  در  اصفهــان  بــه  ســفر  هــوس  گــر  ا
اســت و فقــط مشــکل اقامــت داریــد، نگــران نباشــید. 
کنــد.  حــل  را  مشــکل  همیــن  تــا  آمــده  تاپیــن  پیــن 
هتــل  آنایــن  رزرواســیون  کارش  کــه  وبســایت  ایــن 

مناســب  هتل هــای  هــم  نــوروز  بــرای  حتــی  اســت 
پیشــنهاد  شــما  بــه  به صرفــه  قیمت هــای   بــا 

می کند. 
بیــن  از  و  بزنیــد  وبســایت  بــه  ســری  اســت  کافــی 
رزرو  و  انتخــاب  اصفهــان  هتل هــای 
کنیــد و هزینــه را هــم بــه صــورت آنایــن 
بپردازیــد. بــدون اینکــه نیــاز بــه مراجعــه 

باشــید. داشــته  حضــوری 
زیــاد  اصفهــان  هتل هــای  ع   تنــو
خانه هــای  در  می توانیــد  هــم  اســت. 
کــه امکانــات اقامتــی  قدیمــی  و تاریخــی 
کنیــد و هــم هتل هــای ارزان  ارایــه می دهنــد، اقامــت 
یــا لوکــس بگیریــد. بیشــتر هتل هــا درون بافــت تاریخــی 
تنهــا  کنیــد  انتخــاب  را  کــدام  کــه هــر  گرفته انــد  قــرار 
بــا دیدنی هــا و جاذبه هــای توریســتی شــهر  چندقــدم 

فاصلــه داریــد. منبــع: باشــگاه خبرنــگاران جــوان

خانه های تاریخی اصفهان، میزبان مهمانان نوروز
در  ولی فقیــه  نماینــده  نکونــام،  االســام  حجــت 
بــا  شــهرکرد  جمعــه  امــام  و  چهارمحال وبختیــاری 
ح پیونــد نوجوانــان و  اعــام خبــر اجــرای آزمایشــی »طــر
جوانــان بــا مســاجد« در 50 مســجد اســتان چهارمحــال 

نگه داشــتن  پویــا  گفــت:  بختیــاری  و 
کار  نیازمنــد  مذهبــی،  و  دینــی  کــز  مرا
ح  »طــر کــه  اســت  باظرافــت  و  هنرمندانــه 
پیونــد نوجوانــان و جوانــان بــا مســجد« از 
حجت االســام   ح هاســت.  طر ایــن  جملــه 
ائمــه  جمــع  در  نکونــام،  محمدعلــی 
پیونــد  ح  »طــر مجــری  مســاجد  جماعــات 

نوجوانــان و جوانــان بــا مســاجد« بــا اشــاره بــه تصویــب 
ح پیونــد نوجوانــان و جوانــان بــا مســجد در جلســه  طــر
کــرد: ایــن  شــورای سیاســت گذاری مســاجد اســتان اظهــار 
ح، پــس از تحلیــل و بررســی در شــورای عالــی مســاجد  طــر
اســتان بــه تصویــب رســید و درحــال حاضــر بــه صــورت 

آزمایشــی در 50 مســجد ســطح اســتان و بــا همــکاری 100 
شــد. خواهــد  اجــرا  مدرســه 

از  هــدف  افــزود:  نکونــام  المســلمین  و  حجــت  االســام  
کــردن حداقــل 50 نوجــوان  ح مرتبــط  ایــن طــر اجــرای 
بــه صــورت مســتمر و  بــا مســجد  و جــوان 
کــردن عرصــه بــرای تغذیــه و  تربیــت  فراهــم 
آن هــا،  اخاقــی  علمــی  و  ایمانــی،  دینــی، 
زمــان  کــه ظــرف مــدت  به گونــه ای اســت 
دیگــر  ارکان  و  جماعــت  امــام  مشــخص 
ایــن  بــا  جــوان   50 کــه  بداننــد  مســجد، 

هســتند. مرتبــط  مســجد 
و ترغیــب  تشــویق  کــرد:  تصریــح  شــهرکرد  جمعــه  امــام 
ایجــاد  در مســاجد،  بــرای حضــور  و جوانــان  نوجوانــان 
و  مســاجد  برنامه هــای  در  معنــوی  شــادابی  و  نشــاط 
رونق بخشــی بــه برنامه هــای فرهنگــی ســازنده و اثرگــذار 
ح اســت. در مســجد، از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن طــر

7معارف و گردشگری پنجشنبـــــه  27 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 119فرشتگان آسمانی آمدن بهار دینی را... ســـــال دوم       ݡسݒ

حجت االسالم  نکونام: 

ح »پیوند نوجوانان و جوانان با مساجد«  اجرای آزمایشی طر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 -2 موسوی  علی  سید   -1 1195/94خواهان   /  22 ش  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  فاطمه ایزدی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت رضا جهانگیری مهر تقدیم نمو
وز ......... مورخه 95/3/9 ساعت 17:00 تعیین گردیده  است . وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  المکان بو به مجهول  با توجه  است 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی  وبه ر اول ارباب – ر
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
د.شماره: 36590/م  وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

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

علی  وکالت  با  خورشیدی  رامین  خواهان   2244-94 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
کنگاورچی  حسین  طرفیت  به  چک  وجه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده  شیر
مورخ  دوشنبه  وز  ر برای  رسیدگی  .وقت  است  ده  نمو تقدیم  هادی  محمد  زند  فر
دن  95/3/10ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بو
مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 
اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
د.شماره: 36604/م الف مدیر دفتر شعبه  شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شو

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

9409980350401096شماره  ونده:  پر 9410100350415551شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941183تاریخ تنظیم: 1394/12/24 خواهان / شاکی رضا دادخواهی 
به خواسته  و کرامت هرمزی  ون  آبر د  به طرفیت خوانده / متهم محمو دادخواستی 
تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
ده که جهت رسیدگی به شعبه  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید 
نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
 1395/02/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350401096ثبت  کالسه   به  و 
و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  ساعت 12:00  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
از جراید  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  عمومی 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 36618/م الف  را دریافت و در وقت مقر
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب

آگهی ابالغ
9409980351201125شماره  ونده:  پر 9410100351215319شماره  ابالغیه:  شماره 
علی  یداله  شاکی   / خواهان   1394/12/20 تنظیم:  941262تاریخ  شعبه:  بایگانی 
د خاکی رنانی به خواسته  عسکری رنانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمو
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  ده  نمو
واقع در اصفهان -  خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان -  طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه  9409980351201125ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/14 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت 
دن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده  مجهول المکان بو
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

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
رسیدگی  جهت   فوق  ر  مقر وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه 
حاضر گردد.شماره: 36606/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – علی فاتحی
آگهی ابالغ

9409980350401217شماره  ونده:  پر 9410100350413904شماره  ابالغیه:  شماره 
بایگانی شعبه: 941310تاریخ تنظیم: 1394/11/18 خواهان / شاکی حسن جزینی 
درچه و سید عباس رضیان دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم یا سمن صمصام 
و  پریناز صمصام بختیار و صدیقه کاشفی  و  بختیار و حسین مظاهری جاجاری 
مدیریت اسکان طالب حوزه علمیه – آقای اعتزازی و امیر حسین صمصام بختیار و 
هرمز صمصام بختیاربه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره )غیرمنقول(  تقدیم 
ده که جهت رسیدگی به شعبه  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نمو
4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید 
نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 3اتاق شماره 308 ارجاع 
 1395/03/12 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980350401217ثبت  کالسه   به  و 
و  متهم  خوانده/  دن  بو المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
از جراید  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در  و  عمومی 
د تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  کثیراالنتشار آگهی می شو
د نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خو
ر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 36619/م الف  را دریافت و در وقت مقر
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
علی  )وکیل  حسینی  جواد  سید  2198/94خواهان  کالسه  ونده  پر خصوص  در 
ده  نمو تقدیم  به طرفیت سید علی حسینی   بر:مطالبه  مبنی  زاده( دادخواستی  شیر
وز .......... مورخ 95/3/10ساعت 9/30 تعیین گردیده  است .وقت رسیدگی برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده  است. با توجه به مجهول المکان بو
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
د.شماره:  شو می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 

36586/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
مزایده اموال غیر منقول

کالسه  اجرایی  ونده  پر در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   10 شعبه  احکام  اجرای 
زند غالمرضا و حسن نصری  ج/940478/10 که خانم ها و آقایان عصمت نصری فر
و علیه آقایان و خانم ها حسین نصر اصفهانی و بتول نصر آزادانی و دادستان دادگاه 
وش ملک مشاع پالک ثبتی 5/793 بخش 14 ثبت  عمومی و انقالب اصفهان دائر بر فر
اصفهان جلسه مزایده ای در مورخ 95/1/26 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع 
در خیابان نیکبخت غربی مجتمع اجرای احکام حقوقی و خانواده طبقه سوم واحد 

5 برگزار نماید. 
شش  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظریه  اساس  بر   : مزایده  مورد  مشخصات 
زا  دانگ پالک ثبتی 5/793 بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان میر
بر اساس نامه شماره  آباد – جنب تکیه میان ده – که  طاهر )غربی( – محله نصر 
در صفحات 496و17و261و418  103/92/192/36 اداره ثبت منطقه غرب اصفهان و
 . است  رسیده  ثبت  به  خواندگان  و  ها  خواهان  بنام  و  30و909و242و315  دفاتر  در 
با جوابیه  بر اصالحی مطابق  و رعایت  از تعریض گذرهای مجاور  ملک مزبور پس 
9/92/4691 مورخ 92/4/2 دارای عرصه بمساحت 148/65 مترمربع می باشد و از 
ده  شمال و شرق و جنوب به گذر منتهی می گردد و دارای اشتراکات آب و برق و گاز بو
زش ششدانگ  د ندارد. ار است و در حال حاضر هیچگونه مستحدثاتی در آن وجو

زیابی  پالک ثبتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به مبلغ -/3/120/000/000 ریال ار
گردیده است. نظریه کارشناس رسمی دادگستری به طرفین ابالغ شده و مصون از 
اعتراض طرفین باقیمانده است. کسانیکه قصد شرکت در جلسه مزایده را دارند 
موظفند 10 درصد از مبلغ فوق الذکر را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی 
)2171290210008( واریز و فیش آنرا فی المجلس بهمراه داشته باشند. مزایده ازقیمت 
برنده مزایده است.  ترین قیمت  باال ارائه دهنده  و  د  وع می شو پایه کارشناسی شر
برنده مزایده مکلف است 90 درصد باقیمانده را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی اولیه به نفع دولت ضبط خواهد 
ترین قیمت برنده مزایده  وع و ارائه دهنده باال شد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شر

است. شماره : 36615/م الف اجرای احکام شعبه 10 حقوقی اصفهان
اجرائیه

9209980350300495شماره  ونده:  پر شماره   9410420350300347 اجرائیه:  شماره 
ردیف  له  محکوم  مشخصات   1394/09/12 تنظیم:  :920495تاریخ  شعبه  بایگانی 
تاالر/  االئمه )ع(  نشانی: اصفهان /خ جی/ نبش خ  ثامن  اعتباری  :تعاونی  نام   -1
خدیجه   نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم  مشخصات  االئمه   ثامن  تعاونی  سرپرستی 
نام خانوادگی: کامکار  نام پدر:غریبعلی نشانی: مجهول المکان 2- نام : احمد نام 
رگمهر/ساختمان 152/  خانوادگی : بیژنی نام پدر: حسین نشانی : اصفهان / خ بز
محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  بیژنی  وشی  فر میوه 
علیه نام : فهیمه نام خانوادگی : عصاچی نام پدر: کریم نشانی : اصفهان خ توحید 
تعاونی  له  : وکیل محکوم  رابطه  نوع  پلیس ماکان سه طبقه سوم واحد 15  راه  چهار
اعتباری ثامن االئمه )ع( محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست وکیل محکوم له 
مبنی بر اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090350302414 و شماره دادنامه مربوطه 
9309970350301087 محکوم علیهم محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ صد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/2/7 
د  که اجرای احکام دادگاه وفق شاخص ساالنه بانک مرکزی محاسبه خواهد نمو
و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و شصت و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم 
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد  علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
د را شامل  وز کلیه اموال خو د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر خو
وح مشتمل بر  تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
د) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(   محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم  .4- خو
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 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 که باقیمانده اموال برای 
نقدی  جزای  یا  شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت 
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
د  وز ارائه شو محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  توسط محکوم علیه خواهد بو
مالی 1394( شماره: 35758/ م الف  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اصفهان – حشمت اهلل هاشمی

اجرائیه
9209980351501599شماره  ونده:  پر شماره   9410420351500400 اجرائیه:  شماره 
ردیف  له  محکوم  مشخصات   1394/10/07 تنظیم:  921614تاریخ   : شعبه  بایگانی 
اباد  بهرامی نشانی: اصفهان خیابان سعادت  د  :بانک صادرات - - - مسعو نام   1
ساختمان مرکزی بانک صادرات استان اصفهان مشخصات محکوم علیهم ردیف 
1 نام: شرکت فالور سازه - - - اسد اله یزدانی  نشانی: فالورجان – خ طالقانی بازارچه 
طال طبقه دوم  2- نام : ابراهیم نام خانوادگی : آقائی نام پدر : - نشانی : اصفهان 
فلکه ارتش مجتمع اداری اسمان واحد 2 طبقه دوم 3- نام : شرکت پیمان کومه گستر 
- - - احمد و ابراهیم اقائی نشانی : اصفهان – خ قائمیه کوچه فتحی پ 4 4- نام 
: آقائی نام پدر: - نشانی : اصفهان فلکه ارتش مجتمع دی  : پیمان نام خانوادگی 
طبقه 5 واحد 29 5- نام : اسد اله نام خانوادگی : یزدانی نام پدر : - نشانی : اصفهان 
ز بن بست سعدی پالک 954 6- نام : احمد نام خانوادگی : آقائی نام  بلوار کشاور
اداری اسمان واحد 2 طبقه دوم 7-  ارتش مجتمع  فلکه  : اصفهان  : -  نشانی  پدر 
شرکت افتاب چشمه آریانا - - - سمیه غالمی و پیمان اقائی نشانی : اصفهان – سه 
راه سیمین شهرک ولی عصر فاز یک 8- نام : سمیه نام خانوادگی : غالمی نام پدر 
: - نشانی : اصفهان فلکه ارتش مجتمع دی طبقه 5 واحد 29 مشخصات نماینده 
ناصری   : خانوادگی  نام  مریم  نام:  علیه  محکوم  له/  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا 
خ  فالورجان  اصفهان   – فالورجان   – اصفهان   : نشانی  عباس   پدر:  نام  اصفهانی 
طالقانی ط فوقانی موسسه قوامین  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک 
د بهرامی محکوم به بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای  صادرات - - - مسعو
حکم مربوطه به دادنامه شماره9409970351500913 محکوم علیهم تضامنا محکوم 
د و سه هزار و  اند به پرداخت 1- مبلغ هشتصد و چهل و چهار میلیون و پانصد و نو
سیزده ریال بابت اصل خواسته 2- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
بانک  اعالمی  شاخص  تغییر  مبنای  بر  محاسبه  وصول  زمان  لغایت   )92/12/17(
مرکزی 3- خسارات دادرسی در هر دو حله بدوی و تجدید نظر شامل حق الوکاله 
وکیل به مبلغ 35/783/721 ریال و نیز مبلغ -/50/769/000 ریال هزینه دادرسی در 
حق محکوم له 4- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . ضمنا رای غیابی است 
وز مفاد آنرا بموقع  . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر
اجرا گذارد ) ماده34 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. 
اموال  کلیه  وز  ر باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  د  خو چنانچه 
وح  د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشر خو
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
ارائه نماید واال به در  دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
اجرای محکومیت  قانون نحوه  د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  خواست محکوم 
دداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار  مالی 1394(  .4- خو
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی 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 که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
قانون نحوه  ) ماده 21  د.  یا هردو مجازات می شو به  نقدی معادل نصف محکوم 
وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی  محکومیت  اجرای 
دیع وثیقه یا  د آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تو ارائه شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای  معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو

محکومیت مالی 1394( 
شماره: 36621/ م الف 

 مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
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حتما بخوانید!
آجیل »رنگی« نخرید

-« حدیث روز  »-

تــا پرهیــزكارى و كوشــش در  مــردم را بــه غیــر از زبــان خــود، دعــوت كنیــد، 
عبــادت و نمــاز و خوبــى را از شــما ببیننــد، زيــرا اینهــا خــود دعــوت كننــده اســت.
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وزنامه کثیراالنتشار  ر

بازنشستگاننرفته،برمیگردند!
روزهــا  ایــن  ایــران  اقتصــاد  خ  چــر  

کیمیای وطن 
زهرا طوسی

می چرخــد.  بازنشســتگی  بــدون 
کار از  گویــا قــرار اســت بازنشســتگان بعــد از ســی ســال 
بــه  گذاشــته شــده،  کــه ســر راهشــان  دوربرگردانــی 

جاده اشتغال برگردند.
محــض  بــه  توســعه یافته  کشــورهای  تمــام  در 
وی  بازنشســتگی،  ســن  بــه  کار  نیــروی  رســیدن 
پــاداش و  مناســب  ماهیانــه  حقــوق  دریافــت   بــا 
کار را تــرک می کنــد؛ ولــی پایــان  بــه موقــع محیــط 
شــاغالن  برخــی  بــرای  اســت  قــرار  شــاهنامه  ایــن 
دولتــی در ایــران، بــدون بازنشســتگی و خوش تــر از 

دیگــران تمــام شــود.
کهنرفته،برمیگردند بازنشستگانی

ایــن روزهــا تمایــل ســالمندان بــه ورود دوبــاره بــه 
کار و چــراغ ســبز مجلــس بــه آن هــا باعــث شــده  بــازار 
شــغلی  فرصت هــای  کــه  کننــد  احســاس  جوانــان 
ج شــدن برخــی  کــه ممکــن بــود بــا خــار اندکــی نیــز 
ــرای آن هــا فراهــم  بازنشســتگان از چرخــه اشــتغال ب

ج می شــود. از دســترس آن هــا خــار شــود، 
بازگشــت  حکایــت  چــون  و  چنــد  از  گاهــی  آ بــرای 
آمارهــای  بــه  نگاهــی  کار،  بــازار  بــه  بازنشســتگان 
ــم. براســاس  کار می اندازی ارایه شــده از ســوی وزارت 
ســال  در  کــه  کشــور  رســمی   سرشــماری   آخریــن 
۹۰ انجــام شــد، ۹۰۰ هــزار نفــر بازنشســته پــس از طــی 
دوران اشــتغال ۳۰ســاله خــود و بازنشســتگی، دوبــاره 

کار بــه فعالیت هــای اقتصــادی برگشــته اند. بــرای 
خ  نــر از  حکایــت  آمــار  مرکــز  گــزارش  کــه  درحالــی 
خ  نــر دارد،  بیــن جوانــان  در  بیــکاری ۲۷درصــدی 
گذشــته  بیــکاری افــراد ۵۰ تــا ۵۴ســاله تــا پایــان ســال 
گروه هــای  ۳.۵ درصــد بــوده اســت. ایــن رقــم بــرای 
و  شــده  گــزارش  ۳.1 درصــد  ۵۹ســاله  تــا   ۵۵ ســنی 
گــروه ســنی  بــرای ۶۰ تــا ۶۴ســاله ۲ درصــد و بــرای 
شــده  اعــالم  درصــد  یــک  نیــز،  ســال   ۶۵ از  باالتــر 

اســت.
دوراهیاشتغالیابازنشستگی

مجلــس  نماینــده  محجــوب  علیرضــا  گفتــه   بــه 
حــدود  کــه  را  شــاغل  جمعیــت  کل  درصــد   ۵,8
تشــکیل  بازنشســته ها  هســتند،  نفــر  میلیــون   ۲۳
۵۰درصــد  از  بیــش  تقریبــا  عبارتــی  بــه  می دهنــد؛ 

هســتند. شــاغل  عمــال  بازنشســته ها 
افــراد  بــرای  بایــد  کشــور  تکلیــف  می گویــد:  وی 
روشــن باشــد. فــرد یــا بایــد شــاغل باشــد یــا بازنشســته 
کســی شــاغل  گــر دیدیــم  ا شــود. دوراهــی نداریــم. 
قطــع  بازنشســتگی اش  حقــوق  بالفاصلــه  شــده، 
کشــور  عمومــی   صنــدوق  بایــد  چــرا  می شــود؛ 
کار می کنــد، حقــوق بازنشســتگی کــه  کســی   بــرای 

 بدهد؟
دکتــر ســعید ملــک الســاداتی، عضــو هیئــت علمــی  
گفت وگــو بــا خبرنــگار  دانشــگاه فردوســی مشــهد در 
بازنشســتگان  بازگشــت  مســئله  می گویــد:  مــا 
بــه  کالن  نــگاه  زاویــه  دو  از  کار،  محیــط  بــه 
بررســی مــورد  بایــد  سیاســی  اقتصــاد  و  کار   بــازار 

گیرد.  قرار 
ــرادی  ــاره اف ــت دوب ــد: بازگش ــاداتی می گوی ــک الس مل
دســت  از  باعــث  شــده اند،  ج  خــار کار  بــازار  از  کــه 
می شــود؛  شــغلی  فرصت هــای  بعضــی  رفتــن 
مزیت هایــی  برخــی  بــه خاطــر  افــراد  ایــن  کــه  چــرا 
قــرار  کارفرمایــان  توجــه  مــورد  بیشــتر  دارنــد،  کــه 
افــراد  می افزایــد:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن  می گیرنــد. 
بازنشســته در طــی ســالیان، معمــوال در شــغل خــود 
نــزد  کمتــر  کــه  یافته انــد  دســت  مهارت هایــی  بــه 
کاری محیــط  بــه  آشــنا  می شــود.  پیــدا   جوانــان 
 هســتند، روابــط را می شناســند و نیــازی بــه پرداخــت 
هــر  می دهــد:  ادامــه  وی  ندارنــد.  نیــز  بیمــه  حــق 
پایین تــر  جوانــان  از  بازنشســتگان  بهــره وری  چنــد 
آنقــدر  آنــان  تــرازوی مزیت هــای  کفــه  ولــی  اســت، 
بــه  را  افــراد  ایــن  کارفرمایــان  کــه  هســت  ســنگین 
ــد و از  ــح بدهن کار ترجی ــای  ــص جوی ــان متخص جوان
ایــن منظــر، به کارگیــری بازنشســتگان یــک تهدیــد 

می شــود. محســوب 
کیــد بــر اینکــه بعــد دیگــر  ایــن اســتاد اقتصــاد بــا تا
صــورت  بــه  بایــد  کــه  اســت  سیاســی  اقتصــاد، 
می افزایــد:  بگیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  جــدی 
بازگشــت  صــورت  در  بازنشســتگی  صندوق هــای 
قوانیــن  طبــق  کار،  بــازار  بــه  بازنشســته  نیروهــای 
بازپرداخــت  می تواننــد  اجتماعــی  تامیــن 
تعویــق  بــه  را  افــراد  ایــن  بازنشســتگی  حقــوق 
در  فــرد  گــر  ا می کنــد:  تصریــح  وی  بینــدازد.  
گمــارده شــود  کاری  همــان زمــان بازنشســتگی بــه 
بازپرداخــت حقــوق و مســتمری از ســوی صنــدوق 
افتــاد  خواهــد  تعویــق  بــه  وی  بــه  بازنشســتگی 
تأمیــن را  صندوق هــا  ایــن  منافــع  نکتــه  ایــن   کــه 

 می کند.
انجمــن  رییــس  نایــب  عشــری،  اثنــی  احمــد 
ــو  گفت وگ ــز در  ــوی، نی ــان رض ــع خراس ــران صنای مدی
مزایــای  و  حقــوق  بــودن  کافــی  نا مــا  خبرنــگار  بــا 
کــه باعــث  بازنشســتگی را از جملــه عللــی می دانــد 
گزینــه  می شــود فــرد بازنشســته بــرای امــرار معــاش 

کنــد.  انتخــاب  را  دوبــاره  اشــتغال 
می افزایــد:  اقتصــادی  کارشــناس  ایــن   
مهــارت  فاقــد  دانشــگاهی  دانش آموختــگان 
کار  محیــط  بــه  پــا  انتظــارات  از  انبوهــی  بــا  کــه 
بــرای  ندارنــد  نیــز  چندانــی  کارایــی  و  می گذارنــد 
عــادی  افــراد  بــا  تفاوتــی  چنــدان   کارفرمایــان 
صرفــه  بــه  کارفرمایــی  هــر  بــرای  پــس  ندارنــد. 
بازنشســتگانی  قــراردادش  طــرف  کــه  اســت 
دوش  بــر  تجربــه  از  کوله بــاری  کــه  باشــند 
کار بــه  مشــغول  نیــز  حقــوق  کمتریــن  بــا  و   دارنــد 

 می شوند. منبع قدس آنالین 

اقتصادی

نظافتچیبیمارستانشبهابه
سراغزنانودخترانمیرفت

 متهــم »مانــی کوریان«، ۵۰ســاله زنان را در بیمارســتان 
»ایســتبورن« مــورد حملــه و تجــاوز قرار داده اســت.

کــی اســت وی در فرصــت مناســب   اطالعــات پلیــس حا
کــرده اســت. بــه زنــان و دختــران حملــه 

بیشــتر حمــالت وی بــه غیــر از بیمارســتان، در منطقــه 
غــرب ساســکس بــوده اســت.

قربانیــان  از  تــن  از شــکایت ۳  پــس  پلیــس می گویــد 
 ایــن حمــالت، توانســتند مجــرم را شناســایی و دســتگیر

 کنند.
قربانیــان بیــن 1۵ تــا ۲۵ســال ســن داشــته اند. بــازرس 
پلیــس »نیــل رالــف« می گویــد: مجــرم، یــک شــکارچی 
اجتمــاع  و  کار  محــل  در  را  زنــان  کــه  اســت  جنســی 
کــرده شــکنجه  را  آن هــا  و  داده  قــرار  هــدف   مــورد 

 است.
کمــه و بــه 1۴ســال  دادگاه ایــن مهاجــم متجــاوز را محا

کــرد. زنــدان محکــوم 

شمارحوادثچهارشنبهسوری
درپایتختبه137موردرسید

 20 ســاعت  تــا  نشــانی  آتــش  فرماندهــی  ســتاد  در   
ــوری  ــنبه س ــا چهارش ــط ب ــه مرتب ــب، 137 حادث دیش
تلفــات  حــوادث  ایــن  کــه  بــود  داده  خ  ر تهــران  در 

بــه دنبــال نداشــته اســت. جانــی 
گــزارش  حادثــه   137 میــان  از  اســاس  ایــن  بــر 
 3 و  شــده  حریــق  بــه  منجــر  مــورد   134 شــده، 
بــوده  منفجــره  مــواد  انفجــار  از  ناشــی  نیــز  مــورد 
ایــن  در  داده  خ  ر حریــق   134 میــان  از  اســت. 
منــازل  ســوزی  آتــش  بــه  مربــوط  مــورد   18  شــب 
ســبز  فضــای  آتش ســوزی  بــه  مربــوط  مــورد   26 
ــوط  ــورد مرب ــات و 41 م ــوزی ضایع ــش س ــورد آت 32 م
همچنیــن  بــوده.  زبالــه  ســطل  ســوزی  آتــش  بــه 
یــازده مــورد آتــش ســوزی وســیله نقلیــه و 10 مــورد 
گــزارش شــده  حریــق در دیگــر نقــاط پایتخــت نیــز 
عملیــات  معاونــت  اعــالم  اســاس  بــر  اســت.   
کــه آتــش نشــانی  ع حوادثــی  آتش نشــانی در مجمــو
در آن حضــور داشــته، 9 تــن، شــامل 5 زن و 4 مــرد 

ایســنا منبــع:  شــده اند.  آســیب دیدگی  دچــار 

قتلپیرمرد88ساله
درشبچهارشنبهسوری

گذشــته زن جوانــی در تمــاس بــا  ســاعت 23 شــب 
پلیــس از مــرگ پــدر تنهایــش در خانــه خبــر داد. 

محــل  بــه  کــن   142 کالنتــری  مامــوران  بالفاصلــه 
حادثــه در شــهران اعــزام و پــس از ورود بــه ســاختمان 
کــف  بــا جســد خونیــن جــان پیرمــرد 88 ســاله در 
بــه  ع  موضــو اعــالم  بــا  شــدند.  روبــه رو  آشــپزخانه 
تحقیقــات  دســتور  او  تهــران،  قتــل  ویــژه  بازپــرس 
ــا علــت مــرگ پیرمــرد 88 ســاله را  بیشــتر در رابطــه ب
کــرد. در ادامــه تحقیقــات از دختــر متوفــی آغــاز  صــادر 
شــد. دختــر 35ســاله در بازجویــی هــا بــه مامــوران 
کارمنــد بازنشســته بانــک اســت و بــه  گفــت: پــدرم 
زندگــی  شــهران  محلــه  در  آپارتمانــش  در  تنهایــی 
تمــاس  او  بــا  چــه  هــر  شــب   10 ســاعت  می کنــد. 
دلیــل  همیــن  بــه  نــداد؛  پاســخ  را  تلفنــش  گرفتــم، 
وارد  وقتــی  آمــدم.  خانــه اش  بــه  و  شــده  نگــران 
کــف  آپارتمــان شــدم، بــا جســد بــی جــان پــدرم در 
آشــپزخانه روبــه رو شــدم . دختــر جــوان مدعــی شــد 
پــدرم بــا جــوان 36 ســاله ای بــه نــام میــالد در ارتبــاط 
بــوده و در ایــن مــدت ایــن مــرد، بــه خانــه اش رفــت و 
آمــد داشــته اســت. بــا اظهــارات زن جــوان بالفاصلــه 
گرفــت؛ امــا  میــالد احضــار و تحقیقــات از او انجــام 
کــرد هیــچ اطالعــی از مــرگ پیرمــرد  مــرد جــوان ادعــا 
88ســاله بــه نــام حســین ندارد.همچنیــن در بررســی 
ســرقتی  هیــچ  شــد  مشــخص  تنهــا،  پیرمــرد  خانــه 
بــا دســتور  ادامــه  اســت. در  نشــده  انجــام  از خانــه 
مــرادی، بازپــرس ویــژه قتــل تهــران جســد پیرمــرد 

88 ســاله بــه پزشــک قانونــی منتقــل شــد.

قطعدستپسری12ساله
وایستقلبیمردی45ساله

کشــور  اورژانــس  ســخنگوی  خالــدی،  مجتبــی 
چهارشنبه ســوری  مصدومــان  آمــار  آخریــن  دربــاره 
کــه  داشــتیم  مصــدوم  مــورد   27 کنــون  تا گفــت: 
24 نفــر آن هــا مــرد و 23 نفــر زن بودنــد. همچنیــن 
رده ســنی آســیب دیدگان زیــر 20 ســال اســت. وی 
عضــو  قطــع  مــورد  یــک  متاســفانه  کنــون  تا افــزود: 
را  مراغــه  در  12ســاله  پســر  یــک  دســت،  ناحیــه  از 
داشــتیم و مــردی 45 ســاله نیــز در رباط کریــم تهــران 
کــرد و متأســفانه  بــر اثــر صــدای انفجــار ایســت قلبــی 
گــزارش از  ــدی ادامــه داد: بیشــترین  فــوت شــد. خال
بــه دو اســتان تهــران و فــارس  مصدومــان مربــوط 
بــه  مربــوط  آســیب ها  شــدت   همچنیــن  و  اســت 
اورژانــس  ســخنگوی  اســت.  صــورت  و  دســت ها 
کــرد: نقــش والدیــن در 3 تــا 4 ســاعت  کشــور تصریــح 
ــر اســت. کاهــش مصدومــان بســیار مؤث ــرای  آینــده ب

حوادث

ــه  ــا علی ــو تحریم ه ــه لغ ــاره ب ــا اش ک ب ــال ــه ام ــک موسس ی
ایــران هشــدار داد طــی ۵ تــا 1۰ ســال آینــده ممکــن اســت 
ــد  ــرف خری ج و ص ــار ــران خ ــرمایه از ای ــد س ــارد پون ۶ میلی

ــه انگلیــس شــود. کشــورهای دیگــر از جمل ک در  امــال
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ســرمایه گذاران  مــی رود  انتظــار  ام،  ای  ســیتی   خبــری 
ک  متعــددی در سراســر جهــان  ثروتمنــد ایرانــی در امــال
ســرمایه گذاری کننــد و در ایــن میــان، احتمــاال لندن یکی 
کــه ســرمایه گذاران  از مهم تریــن مناطقــی خواهــد بــود 

کــرد. خواهنــد  ســرمایه گذاری  آن  در  ایرانــی 
ک  امــال موسســه  توســط  شــده  انجــام  تحقیقــات 
کــه بعــد از لغــو تحریم هــا  ک اســتون نشــان می دهــد  را
میلیونرهــا و تجــار ایرانــی در طــی ۵ تــا 1۰ ســال آینــده 
ــران  ج از ای ک در خــار ــد امــال ــد صــرف خری ــارد پون ۶ میلی

کــرد. خواهنــد 
گــزارش، لنــدن در کنــار مناطقــی همچون  بــر اســاس ایــن 
جنــوب  و  آلمــان  از  بخش هایــی  ســوییس،  دوبــی، 
ک  امــال فرانســه، در صــدر مکان هــای احتمالــی خریــد 

توســط ســرمایه گذاران ایرانــی قــرار دارنــد.
پذیــرای  فــراوان  احتمــال  بــه  کــه  لنــدن  منطقــه   ۵
بیشــترین ثروتمنــدان ایرانــی خواهــد بــود، عبارتنــد از: 
نایتــس بریــج، می فیــر، کنســیبنگتون جنوبی، همپســتد 
و جنگل هــای جونــز. بیشــتر خریــداران بــه دنبــال صــرف 
بــرای خریــد  پونــدی  میلیــون  تــا ۳۰  »یــک  هزینــه ای 

خانــه ای در لنــدن خواهنــد بــود.«
ــه یــک ایرانــی اســت  کــه متعلــق ب ک  ایــن موسســه امــال
کــرده کــه ۳۲ هــزار نفــر یــا خانــواده بــا دارایــی بیش  بــرآورد 
از ۲ میلیــون پونــد کــه ۶۵ تــای آن هــا بیــش از ۷۰ میلیون 
تــای آن هــا میلیــاردر  اختیــار دارنــد و ۴  پــول در  پونــد 
گــزارش مدعــی  کن باشــند. ایــن  هســتند،  در ایــران ســا
ج از  ــر از این هــا در خــار ــا 1۵۰۰ نف ــه حــدود 1۰۰۰ ت ک شــده 

کــرد. کشــور اقــدام بــه خریــد ملــک خواهنــد 

6میلیاردپوندسرمایه
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کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط هشــدار داد:  یــک 
خــودداری بــراق  و  رنگــی  آجیل هــای  خریــد  از   افــراد 

کنند.  
فروشــگاه های  از  آجیــل  خریــداری  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
معتبــر گفــت: متاســفانه روزهــای مانــده بــه عیــد باتوجــه 
توســط  آن  فــروش  شــاهد  آجیــل،  خریــد  افزایــش  بــه 

هســتیم. نیــز  دســتفروش ها 
کارشــناس مســئول بهداشــت بــا بیــان اینکــه ســالمت 
آجیــل عرضــه شــده توســط دســتفروش ها مــورد تاییــد 
آجیل هــای  افــراد  ایــن  عمدتــا  کــرد:  اظهــار  نیســت، 
هیــچ  کــه  می کننــد  عرضــه  را  کپــک زده  و  مانــده 
صــورت آن هــا  روی  بــر  هــم  بهداشــتی   نظــارت 
 نمی گیــرد. وی بــا اشــاره بــه وجــود کپک »آســپرژیلوس« 
کپــک، نوعــی  گفــت: ایــن  کهنــه  در آجیل هــای مانــده و 
کــه  ســم بــه نــام »آفــال توکســین« از خــود ترشــح می کنــد 
را  شــدید  مســمومیت های  می توانــد  و  سرطان زاســت 

رقــم بزنــد. 
توصیــه  راســتا  همیــن  در  بهداشــت  کارشــناس  ایــن 
کــرده  کــز معتبــر تهیــه  کــرد: افــراد حتمــا آجیــل را از مرا
داشــته توجــه  آن  تازگــی  و  آجیــل  ظاهــر  بــه  حتمــا   و 

 باشند. 
کــرد: افــراد، آجیــل خــام خریــده و  وی همچنیــن توصیــه 
از خریــد آجیل هــای رنگــی و بــراق و بــوداده خــودداری 
کارشــناس بهداشــت بــا اشــاره بــه ممنوعیــت  کننــد. ایــن 
کــه  مــوردی  هــر  گفــت:  رنگــی  آجیل هــای  فــروش 
برخــورد  آن  بــا  شــود،  دیــده  آجیل هــا  ع  نــو ایــن   از 

می شود.
گشت های نظارت در روزهای مانده  وی با بیان اینکه 
کــه اوج فــروش آجیــل اســت، تشــدید می شــود  بــه عیــد 
از مــردم نیــز خواســت تــا در صــورت مشــاهده هرگونــه 
گــزارش  آجیــل رنگــی، مــوارد را بــا تمــاس بــا شــماره 1۹۰ 

 دهند.
ــد  ــوادی مانن ــا م ــا ب ــه آجیل ه ــرد: چنانچ ک ــح  وی تصری
زعفــران یــا زردچوبــه رنــگ شــده باشــند، مانعــی نــدارد؛ 
امــا متاســفانه عمــده رنگ هــای مــورد اســتفاده بــرای 

کــردن آجیل هــا شــیمیایی و سرطان زاســت. رنــگ 

آجیل»رنگی«نخرید

وضعیتآبوهوا

و  پارک هــا  ســازمان  عامــل  مدیــر   
کیمیای  وطن 

آذین عطریان 

اصفهــان  شــهرداری  ســبز  فضــای 
گفــت:  درخصــوص ســرانه فضــای ســبز در اصفهــان 
بــا نگاهــی بــه آمارهــای ســال 1۳۰۲، می تــوان دیــد 
کــه ســرانه ایــن باغ شــهر در آن ســال بــه ازای هرنفــر 
۲1 متــر مربــع بــود و امســال بــه ۲۶متــر بــه ازای هــر 

نفر رسید.
می شــود  پیش بینــی  افــزود:  ســلیمانی پور  احمــد 
کــه ایــن عــدد  در ســال های آینــده بــه ۲۹ متــر مربــع 

بــه ازای هــر شــهروند برســد.
تغییــرات  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  ســلیمانی پور 

بلکــه  زد،  دســت  آب  بحــران  بــه  نه تنهــا  اقلیمــی 
گیاهــان  تــا  شــده  باعــث  نباتــات  بــر  تاثیــر  بــا 
عمــل درســتی  بــه  نتواننــد  هــوا  تصفیــه   در 

کنند.  
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  کل  مدیــر 
از  گزارشــی  ارایــه  ضمــن  اصفهــان  شــهرداری 
احیــای  زمینــه  در   ۹۴ ســال  در  ســاالنه  فعالیــت 
امســال  گفــت: شــهرداری اصفهــان   فضــای ســبز 
حــدود ۵۰ میلیــارد تومــان بــرای نگهــداری فضــای 

اســت.  کــرده  هزینــه  اصفهــان  شــهر  ســبز 
کشــور  در  اصفهــان  رتبــه  خصــوص  در  وی 

ســبز  فضــای  طراحــی  زمینــه  در  جهــان  در  و 
در  کــه  گیــاه  و  گل  نمایشــگاه  در  امســال  گفــت: 
در  اول  رتبــه  اصفهــان  شــد،  برگــزار  ســنپترزبورگ 
کســب  را  ســبز  فضــای  طراحــی  و  تزییــن   زمینــه 

کرد. 
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  کل  مدیــر 
تکــرار  دربــاره  همچنیــن  اصفهــان  شــهرداری 
نشــدن حادثــه امســال و آســیب شــهروند اصفهانــی 
کمیتــه  ــا عنــوان  کمیتــه ای ب گفــت: مــا در ســازمان 
قطــع  وظیفــه  کمیتــه،  ایــن  داریــم.  خطــر  رفــع 
کــه ســن و عمــر مفیــد آن هــا بــه  درختانــی را دارد 
اتمــام رســیده اســت و بــا وزش بــاد ممکــن اســت بــه 

برســانند.   آســیب  شــهروندان 

کرد کسب اصفهانرتبهاولطراحیفضایسبزرا
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بــزرگ  رســتاخیز  بهــار   
طبیعــت اســت؛ هنگامه ای 
جان بخــش  تاللــو  کــه 
دوبــاره  روحــی  خورشــید، 
بی جــان  کالبــد  در  را 
طنیــن  و  می دمــد  زمیــن 
در  مهــرورزی  و  همدلــی 
گیــن می شــود و  فضــا عطرآ

جهــان هســتی بــا شــور و نشــاط وصف ناپذیــری 
مــی رود. بهــار  زیبایی هــای  پیشــواز  بــه 

مناســبت های  بیشــتر  هماننــد  نــوروز  عیــد 
باســتانی ایران زمیــن بســتر و ریشــه ای عقیدتــی 
 »yaz  « ریشــه  از  »عیــد«  واژه  دارد.  مذهبــی  و 
و  پرســتش  بــا  کــه  واژه ای  اســت؛  شــده  گرفتــه 
کــه  نیایــش متــرادف بــه شــمار مــی رود. هــر چنــد 
ــا جشــن  برپایــی ایــن مراســم در ایــران باســتان ب
موســیقی و ســرور همــراه بــود، امــا رنــگ و بــوی 
مذهبــی داشــت. مــردم در آن برهــه زمانــی، دور 
هــم جمــع می شــدند و بــه پرســتش پــروردگار خــود 
بــا هــدف  ایــن جشــن، هرســاله  می پرداختنــد. 
سپاســگزاری از موهبت هــا و نعمت هــای الهــی 
برگــزار می شــد و مــردم از خداونــد می خواســتند تــا 
در ســال آینــده نیــز، نعمت هــای خــود را بــر آن هــا 
از مهم تریــن  یکــی  کــردن  قربانــی  ارزانــی دارد. 
کــه در ایــن جشــن مــورد توجــه قــرار  آدابــی بــود 
می گرفــت. حتــی پیــش از زرتشــت، مــردم پــس 
از ســتایش خداونــدگار خــود، حیوانــی را قربانــی 
نیایشــگران  میــان  را  آن  گوشــت  و  می کردنــد 
تقســیم  نیازمنــد  و  افــراد مســتمند  و همچنیــن 
می کردنــد. دربــاره پیشــینه برگــزاری نــوروز، برخی 
آن را پیــش از مهاجــرت آریایی هــا بــه فــالت ایــران 

کــه در میــان مــردم  دانســته اند 
بــود.  رایــج  دیــار  بومــی  آن 
برخــی مورخــان بــر ایــن باورنــد 
نــوروز  جشــن هایی همچــون 
و ِمهــرگان، ارمغــان ســومریان 
بــرای اهــل بیــن النهریــن بوده 
اســت. ایــن جشــن باســتانی را 
می تــوان ُنمــادی از رســتاخیز 
طبیعــت  کــه  چــرا  دانســت؛  دوبــاره  حیــات  و 
مــرده، پــس از خــواب زمســتانی دگربــار زنــده و 
ایــن رخــداد طبیعــی هــر ســال تکــرار می شــود. 
کــه  ایرانیــان باســتان همچنیــن معتقــد بودنــد 
ارواح مــردگان در روزهــای نــوروز بازمی گردنــد و 
بــه خانــواده وابســتگان زنــده خــود ســر می زننــد. 
افــزون بــر آن، مــردم در ایــران باســتان نــوروز و 
بــر  بازگشــت هــر ســاله بهــار را نمــاد غلبــه خیــر 
در  کــه  بودنــد  بــاور  ایــن  بــر  و  می دانســتند  شــر 
ــی  ــن موضوع ــت چنی ــر اهمی ــه خاط ــا ب ــن روزه ای
باشــد.  ایــزد  متوجــه  نیایــش  و  جشــن  می بایــد 
آن هــا در آســتانه ایــن عیــد فرخنده به تمیــز کردن 
می کردنــد.  اقــدام  جدیــد  لبــاس  تهیــه  و  خانــه 
گســتراندن ســفره  کاشــت ســبزه و تــدارک بــرای 
کارهــای آن هــا در ایــن روزهــا  هفت ســین از دیگــر 

بــه شــمار می رفــت.
ایــن رســم خجســته از آن روزگاران بــرای مــا بــه 
کــه خانه تکانــی و خریــد عیــد  یــادگار مانــده اســت 
اســت.  آن  جملــه  از  ســبزه،  کاشــت  همــراه  بــه 
ســمنو  ســنجد،  ســیر،  ســماق،  ســبزه،  چیــدن 
ســر  بــر  عنــوان »هفت ســین«  بــا  ســرکه  ســیب، 
به جــا  رســم های  دیگــر  از  نیــز،  نــوروزی  ســفره 

می شــود.   مــا محســوب  کان  نیــا از  مانــده 
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شفققطبی

َشــفَق قُطبــی یکــی از پدیده هــای جــوی 
ــدٔه  کــرٔه زمیــن اســت. شــفق قطبــی پدی
ظهــور نورهــای رنگیــن و متحــرک 
در آســمان شــب اســت و معمــوالً در 
قطــب  دو  بــه  نزدیــک  عرض هــای 
ذرات  برخــورد  براثــر  کــه  زمیــن 
بــارداِر بــاِد خورشــیدی و یونیــزه شــدن 
یون ســپهر  در  موجــود  مولکول هــای 
ــد. ــود می آی ــه وج ــن ب ــفر( زمی )یونوس

زیبایــی  نورهــای  قطبــی  شــفق های 
در  طبیعــی  طــور  بــه  کــه  هســتند 
آســمان دیــده می شــوند. کــه معمــوالً 
در شــب و در عرض هــای جغرافیایــی 
آنهــا  می خورنــد.  چشــم  بــه  قطبــی 
و  می شــوند  تشــکیل  یونوســفر  در 
مشــاهده قابــل  قطبــی  ســپیده دم   در 

 هستند. 

در عــرض جغرافیایــی قطــب شــمال 
ــه  ــز گفت ــمالی نی ــفق های ش ــا ش ــه آنه ب
می شــود کــه ایــن نــام بــر گرفتــه از 
ــام  ــپیده دم و ن ــی س ــه روم ــام ایزدگون ن
در  کــه  اســت  شــمالی  بــاد  یونانــی 
گاســندی  پیــر  توســط   ۱۶۲۱ ســال 
گذاشــته  طبیعــی  پدیــده  ایــن   روی 

شد.

عکسنوشت


