
                                                   2 احمد توکلی: وقتی فاسدشده ها در مجاری تصمیم گیری باشند، مبارزه با فساد سخت است 
3 نگاهی به وضعیت هنر گرافیک؛ تقلید و کپی کاری  3 ایران رتبه 15 جهان در مصرف برق چند ترفند برای سرعت بیشتر وای فای
6 خواستگار  5 لستر، قهرمان لیگ جزیره شد؛ تعبیر یک رؤیا  5 مهدی هاشمی »خان بزرگ « ده خیالی  بالی جان گرافیک ایران
7 مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار خبر داد: کاهش شدت  6 اداره گاز منطقه پنج اصفهان افتتاح شد  ایتالیایی برای مهدی طارمی
 8 8 آخر هفته بارانی با بارشی از شهاب ها  7 گودال جهنم  7 ازدواج سبز برنامه جدید ازدواجی دولت  گرد و غبار در سال 

8 4 جدول سودوکو  8 تاسیس مراکز شتابدهی در چهارمحال و بختیاری  8 راه های کنترل خشم  پوست هندوانه را دور نریزید! 

چهار شنبه 15 اردیبهشت ماه 1395  || 26 رجب 1437  ||  04 می 2016  ||  شماره 146  ||  سال دوم  ||   قیمت : 700 تومانEskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

وزنامه ای برای همه ر

 رییس جمهوری در آیین افتتاح نمایشگاه
کتاب تهران در »شهر آفتاب«:   بین المللی 

کتاب و فرهنگ، نماد قدرت نرم 
ما برای تعامل با ملت هاست

خط فقر، ۳میلیون تومان است

 نگرانی کارگران 
از حذف یارانه ها

شهردار اصفهان:

اصفهان، بستر مناسبی برای 
شکوفایی میراث ناملموس دارد

سیاه جامگان، ملوان و راه آهن؛

مدعیان سقوط

علی اصغر پورمحمدی:

خانه هنرمندان سیما 
راه اندازی می شود
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تشکیل کارگروهی برای عمل به 

تاکیدات رهبر انقالب درباره فضای 

مجازی

محموله ۷ میلیون دالری آقازاده ها برگشت خورد

واردات خودروی 
آمریکایی ممنوع

اهداف و آثار بعثت پیامبر اعظم)ص(

له
قا

رم
س الفیــل  عــام  چهلــم  ســال  رجــب   27 در 

میــان  و در  کــوه حــرا  فــراز  بــر  پیامبــر)ص( 
گاه  کــه نــا غــار مشــغول مناجــات بــا خــدا بــود 

پیــک وحــی جبرییــل امیــن، بــر آن حضــرت نــازل 
شــد و بــه همــراه مــژده رســالت، آیــات آغازیــن ســوره 
علــق را بــرای آن حضــرت خوانــد: »بخــوان بــه نــام 
کــه  کــس  ــد؛ همــان  کــه جهــان را آفری پــروردگارت 
کــه  کــرد؛ بخــوان  انســان را از خــون بســته ای خلــق 
کســی  پــروردگارت از همــه بزرگوارتــر اســت؛ همــان 
کــه بــه وســیله قلــم تعلیــم داد و بــه انســان آنچــه را 
نمی دانســت آموخــت.« بــه ایــن ترتیــب آغــاز وحــی 
و بعثــت، بــا نــام خــدا و خوانــدن و قلــم، یعنــی 

ــا توحیــد شــروع شــد. آمــوزش آمیختــه ب
ایــن بعثــت بــزرگ و سرنوشت ســاز بــرای جامعــه 
بشــری را تبریــک و تهنیــت می گوییــم و در ایــن 
امــام  حضــرت  دیــدگاه  از  بهره گیــری  بــا  نوشــتار 
ــان  ــر را بی ــت پیامب ــار بعث ــداف و آث ــی)ره( اه خمین

می کنیــم.

در صفحه اجتماعی  )7( بخوانید

توصیه های رهبری را دنبال می کنیم

م ؟ص؟
ظ

ر اع� ام�ب �ی بعٮݒ �پ م�

ارݡک �باد م�ب

هموارهاستکبارجهانیراتهدیدمیدانیم

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

ــه شــورای اســامی شــهر در  ــه اســتناد مصوب وق ب ز شــهرداری خــور
زشــی شــهرداری ، محلــه  نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری ســالن ور

یت  اســام آبــاد بــه صــورت اجــاره بــه مــدت یک ســال شمســی بــا مدیر
یــق مزایــده و بــر اســاس  شــهرداری و شــورای اســامی شــهر از طر
قیمــت پایــه اقــدام نمایــد، اشــخاصی کــه تمایــل بــه شــرکت در ایــن 
وز  مزایــده دارنــد میتواننــد جهــت اخــذ مــدارک تــا پایــان وقــت اداری ر
ــی شــهرداری مراجعــه  ــه واحــد امــور مال دوشــنبه مــورخ 95/03/01 ب

نماینــد .

نوبت  اول

اســامی  شــورای    9۴/10/۲1 مــورخ   ۴/9۴/1۸۲1 شــماره  مصوبــه  اســتناد  بــه  فوالدشــهر  شــهرداری 
 شــهر در نظــر دارد مزایــده  ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه عمــل 

می آید.

آگهی تجدید مزایده عمومی 

آگهی مزایده 

عباس مرادی شهرداری فوالدشهر

سید حسین حجازی-  شهردار خورزوق

نوبت  اول

 

ردیف 

فروش یک واحد تجاری عرصه و اعیانی به مساحت 

۸۱/۹۲ متر مربع به آدرس فوالدشهر محله شهید اشرفی 

اصفهانی ) A۴( بازارچه سپاهان طبقه اول مغازه به 

ک ۵۸ ) دارای سند رسمی مالکیت به شماره  شماره پال

ملک فرعی ۶۳۰۳ و اصلی ۵۸۱/۲ و ۵۸۲/۱(

کارشناسی شماره مزایده  مبلغ پایه 
کل )ریال(

وز دوشــنبه مــورخ 95/03/03 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایــده بــه واحــد امــور قــرار دادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

موضوع مزایده
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده ) ریال(

 1۹۵/2738
۳۸/۹۱۲/۰۰۰۷۷۸/۲۴۰/۰۰۰

۹۵/.۲/13
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کیمیایوطندریکنگاه

دریادار سیاری:



اهداف و آثار بعثت پیامبر 
اعظم)ص(                  

ادامه از صفحه یک: 
بــرای  شــدن  برانگیختــه  و  رســتاخیز  معنــای  بــه  بعثــت 
پیامبــر  کــه  اســت  روزی  مبعــث،  اســت.  کاری  انجــام 
رســالت  بــه  متعــال  خداونــد  ســوی  از  اســام)ص( 
ســرآغاز  کــرم)ص(  ا پیامبــر  بعثــت  گردیــد.  مبعــوث 
تبعیــض  بی عدالتــی  شــرک،  از  انســان  تــا  شــد   راهــی 
جهــل و فســاد بیــرون آیــد و بــه ســوی توحید معنویــت، عدالت 

و کرامــت حرکــت کند. 
مبعــث نبــوی بــا نهضــت معنــوی شــروع شــد و انقابــی در 
کــه هنــوز دامنــه آن ادامــه دارد . ایــن  کــرد  عالــم بشــری ایجــاد 
تحــول روحــی، مــردم مــادی بت پرســت را بــه مبــدأ آفرینــش 
کــردار زشــت برحــذر داشــت و بــه نیکویــی  کــرد و از  راهنمایــی 

دعــوت نمــود. 
انســان  خــروج  پیــام  بــا  نبــوی  رســالت  مبعــث،  روز  در 
شــد.  آغــاز  نــور  ســوی  بــه  حرکــت  و  تاریکی هــا   از 
از همیــن رو امــام خمینــی)ره( روز بعثــت جــد بزرگوارش رســول 
کل عالــم مــی داننــد. از نظــر  کــرم)ص( را شــریف ترین روز در  ا
ایشــان روز بعثــت رســول ختمــی مرتبــت بــا هیــچ روزی، حتــی 
روز بعثــت انبیــاء بــزرگ دیگــر قابــل مقایســه نیســت. حضــرت 
کــه مبعــث روز شــریفی اســت  کننــد  کیــد مــی  امــام همچنیــن تا
کــه ماننــد آن را دیگــر از ازل تــا ابــد نداریــم و نخواهیــم داشــت. 
ــی  ــه جمیــع مقامــات نفســانی و ملکوت ک ــِت پیامبــری  روز بعث
ــم  ــرده  اســت و برهمــه شــرایع ظاهــری و باطنــی عاِل ک را درک 
دیگــری  آور  پیــام  و  رســالت  بــه  نیــازی  او  از  پــس  و  اســت 

نیســت. 
بعثــت، نویــد تزکیــه انســان های شایســته از زشتی هاســت. 
امــام خمینــی)ره( در اولیــن نــگاه بــه موضــوع بعثــت »تزکیــه« 
ح مــی کننــد.  را بــه عنــوان یــک رکــن در ایــن حرکــت الهــی مطــر
و تصحیــح  هــای خــوب  پــرورش صفــت  بــه معنــی  تزکیــه 
رفتارهــای نادرســت و از بیــن بــردن صفــات بــد اســت. در واقــع 
کســازی درونــی انســان شــروع مــی شــود و پــس از  تزکیــه از پا
بهســازی بــه تکامــل شــخصیت فــرد منتهــی مــی شــود. امــام 
خمینــی)ره( بــا بیــان مســئله تزکیــه  اهمیــت پرورش هــای 
یــک »هــدف  انســانی  افــراد جوامــع  تمــام  بــرای  را  اخاقــی 
بــزرگ« معرفــی می کننــد. در نگــرش ایشــان تزکیــه بــه صــورت 
ــژاد و قشــر خاصــی از مــردم  انگیــزه اصلــی بعثــت بــه ملــت و ن
مختــص نمــی شــود و بــه هیــچ مقطــع تاریخــی و منطقــه 

ــردد.  گ ــی  ــدود نم ــی مح جغرافیای
ــاره تزکیــه نفــس  ــرای توضیــح بیشــتر درب امــام خمینــی)ره( ب
کــه خداونــد  بــه آیــه دوم ســوره شــریفه جمعــه اشــاره می کنــد 
مــی  اعــام  این گونــه  را  پیامبــرش  بعثــت  از  هــدف  متعــال 
َیْتُلــوا  ْنُهــْم  ِمّ  

ً
َرُســول یــَن  ِیّ ِمّ

ُ ْ
ال ِفــی  َبَعــَث  ــِذی 

َ
اّل »ُهــَو  نمایــد: 

َکاُنوا  ُمُهــُم اْلِکَتــاَب َواْلِحْکَمــَة َوِإن  یِهــْم َوُیَعِلّ َعَلْیِهــْم آَیاِتــِه َوُیَزِکّ
ِبیٍن: او )خدا( کســی اســت کــه در میان  ٍل ّمُ

َ
ِمــن َقْبــُل َلِفــی َضــا

کــه  جمعیــت درس نخوانــده رســولی از خودشــان برانگیخــت 
آیاتــش را بــر آن هــا می خوانــد و آن هــا را تزکیــه می کنــد و بــه 
آنــان کتــاب )قــرآن( و حکمــت می آمــوزد؛ هــر چنــد پیــش از آن 
گمراهــی آشــکاری بودنــد.« طبــق ایــن آیــه شــریفه، خــدای  در 
ــوث  ــتاده ای را مبع ــردم، فرس ــود م ــان خ ــی از می ــارک و تعال تب
کار اســت: یکــی نــزول قــرآن  کــه مامــور بــه انجــام چنــد  کــرده 
کتــاب بــزرگ الهــی بــر مــردم اســت. قــرآن  کــردن ایــن  و تــاوت 
کــه خــدای متعــال آن را بــه وســیله  کریــم، ســفره ای اســت 
کــرم در بیــن بشــر گســترده اســت و هــر یک از مــردم به  پیغمبــر ا
کننــد. امــام خمینــی   مقــدار اســتعداد خــود از آن اســتفاده مــی 
در ایــن زمینــه مــی فرمایــد: »... انگیــزه بعثــت بســط ایــن 
ســفره در بیــن بشــر از زمــان نــزول تــا آخــر زمــان اســت. رســولی 
کتــاب و تعلیــم  کــه قــرآن را بــرای تزکیــه و بــرای تعلیــم همیــن 
کتــاب اســت، تــاوت  کــه آن هــم برگرفتــه از همیــن  حکمــت 
کنــد. پــس انگیــزه بعثــت، نــزول قــرآن اســت و انگیــزه  مــی 
کــه بشــر تزکیــه پیــدا بکنــد و نفــوس  تــاوت قــرآن ایــن اســت 
از اینکــه مصفــا شــدند  تــا پــس   از تاریکی هــا مصفــا بشــوند 

قابلیت فهم این کتاب و حکمت آن را داشته باشند.«
امــام خمینــی در توضیــح بیشــتر ایــن حقیقــت می فرماینــد: 
کتــاب و حکمــت ممکــن نیســت  »تــا تزکیــه نباشــد، تعلیــم 
ج نشــود تــا  ... تــا انســان از حجــاب بســیار ظالمانــی خــود خــار
گرفتــار خودبینی هاســت تــا  گرفتــار هواهــای نفســانی اســت تــا 
کــرده  کــه در باطــن نفــس خــود ایجــاد  گرفتــار چیزهایــی اســت 
کــه ایــن نــور الهــی در قلــب او  کنــد  اســت ... لیاقــت پیــدا نمــی 

منعکــس بشــود.«
کــه از اهــداف مهــم بعثــت اســت، بــه معنــای خــروج  تزکیــه 
درونــی  هــای  هــوس  و  هــوا  بــا  مبــارزه  و  نفــس  تاریکــی  از 
ک معنویــت اســت. از دیــدگاه امــام  ــا ــرای ورود بــه فضــای پ ب
کــه بیــن بشــر اســت، همــان  خمینــی، ریشــه تمــام اختافاتــی 
کــه در نفــس اســت. اینکــه انســان بــه مقــام  طغیانــی اســت 
و موقعیــت خــودش قانــع نباشــد، ســبب تجــاوز و اختــاف 
کارگــر  مــی شــود. ایــن مســئله در بیــن تمــام طبقــات مــردم از 
و روســتایی تــا روســای مملکــت دیــده مــی شــود. البتــه عــدم 
ک تــر اســت. امــام در  تزکیــه بــرای دولتمــردان و روســا خطرنا
گــر افــراد عــادی تزکیــه  توضیــح ایــن مطلــب می فرماینــد: »ا
گــر  کننــد طغیانشــان بســیار محــدود اســت. ا نشــوند و طغیــان 
یــک نفــر در بــازار یــا در روســتا طغیــان بکنــد، ممکــن اســت 
گــر طغیــان  یــک نقطــه محــدودی را بــه فســاد بکشــد؛ لکــن ا
کــه مــردم او را پذیرفته انــد، در عالمــی  کســی ایجــاد شــد  در 
مــردم  کــه  پذیرفته انــد، در ســلطانی  را  آن عالــم  مــردم  کــه 
را  کــه مــردم آن هــا  آن ســلطان را پذیرفته انــد، در رؤســایی 
ــد؛  کش ــی  ــاد م ــه فس ــور را ب کش ــک  ــی ی گاه ــن  ــد، ای پذیرفته ان
کــه زمــام امــور بــه دســتش اســت تزکیــه نشــده  کســی  کــه  چــرا 
اســت.« امــام خمینــی)ره( ، رفــع ظلــم را یکــی دیگــر از اهــداف 
بعثــت مــی دانــد. ایشــان در ایــن زمینــه چنیــن می گوینــد: 
کــه راه رفــع ظلــم را بــه  »بعثــت رســول خــدا بــرای ایــن اســت 
مــردم بفهمانــد؛ راه اینکــه مــردم بتواننــد بــا قــدرت هــای بزرگ 

کننــد.  ــه  مقابل

سر مقاله به قلم مدیر مسئول

محسن رضایی: 
 فتنه بزرگی در جهان اسالم 

در حال شکل گیری است      
گفــت:  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
امــروز دشــمن در حــال تــاش بــرای تغییــر جهــت 
حرکــت تکفیری هــا از ســمت اروپــا بــه ســوی ایــران و 
ع نیازمنــد عاجــی  افغانســتان اســت؛ لــذا ایــن موضــو

اساســی اســت.
صبــح  از  نقــل  بــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
تشــخیص  مجمــع  دبیــر  رضایــی،  محســن  تــوس 
جمــع  در  گذشــته  روز  عصــر  نظــام  مصلحــت 
گروه هــای علمی تربیتــی   اعضــای شــورا و مدیــران 
جامعــة المصطفــی مشــهد بــا تشــریح اوضــاع ویــژه 
جهــان اســام و وضعیــت جبهــه مقاومــت در ســوریه 
اشــاره  بــا  عــراق  اخیــر  تحــولت  و  بحریــن  یمــن، 
گــر  ا گفــت:  و تکفیــری  نفــوذ جریــان وهابیــت  بــه 
کنــد  ایــن پدیــده بخواهــد همین طــور ادامــه پیــدا 
گرفتــه انقــاب و بیــداری اســامی از  فضــای شــکل 
دســت مــی رود و زیان هــای بزرگــی بــر جبهــه اســامی 
 وارد خواهــد شــد و امــروز بحــث پدیــده تکفیری هــا
فراتــر از داعــش و توطئــه ای از جانــب ســردمداران 

صهیونیســم جهانــی و رژیــم عربســتان اســت. 
پدیــده  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
تکفیری هــا را دارای بعــد سیاســی، امنیتــی، دفاعــی 
ــرد: ایــن  ک و بعــد اعتقــادی برشــمرد و خاطــر نشــان 
مســئله در هــر دو بعــدش، به ویــژه در بعــد اعتقــادی 
کــه تکفیری هــا در  بســیار حایــز اهمیــت اســت؛ چــرا 
کبــر اســتفاده می کننــد و این  حماتشــان از شــعار اهلل ا
کــه این هــا حقیقتــا شست وشــوی  نشــان می دهــد 
ــا  ــادی در این ه ــان اعتق ــک جری ــده اند و ی ــزی ش مغ

گرفتــه اســت.  شــکل 
و  علمــا  بیشــتر  خوشــبختانه  داشــت:  اظهــار  وی 
ح شــده از ســوی  فضــای مشــهد بــا شــبهات مطــر
رفــع  مــا  مشــکل  تنهــا  امــا  هســتند؛  آشــنا  آن هــا 
شــبهات نیســت و بحــث اصلــی مــا مبــارزه بــا یــک 
کــه ریشــه  نحلــه جدیــد اعتقــادی انحرافــی اســت 
در وهابیــت دارد و در بیــن جوانــان اســام در حــال 

اســت. رشــد 
تصریــح  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
کــرد: اعمــال این هــا باعــث تخریــب چهــره جهــان 
شــیعه  بــا  تکفیری هــا  گــر  ا دنیاســت.  در  اســام 
بــه  داریــم  وظیفــه  مــا  نمی داشــتند،  هــم  عنــادی 
عکس العمــل  آن هــا  رفتارهــای  و  آن هــا  انحــراف 

کــه بایــد بــا ارایــه تفاســیر غلــط  نشــان دهیــم؛ هرچنــد 
آن هــا از اعتقــادات و اعمــال شــیعه در جهــان مقابلــه 

شــود.
اثــرات زیان بــار ایــن مســئله  بــا اشــاره بــه  رضایــی 
فلســطین  مســئله  رفتــن  حاشــیه  بــه  شــد:   یــادآور 
نــزول  اســامی،  بیــداری  بــردن  حاشــیه  بــه 
از  اســام  جهــان  شــاخص  چهره هــای  محبوبیــت 
کشــاندن  انــزوا  بــه  و  نصــراهلل  سیدحســن  جملــه 
بــا  مــا  میــان  تقابــل  ایجــاد  و  اســامی  جمهــوری 
اتحــاد  نتیجــه  کــه  هســتند  توطئه هایــی  اعــراب 
بــا  دارنــد  قصــد  و  اســت  اســراییل  بــا  عربســتان 
شــکل  اصلــی  جبهــه  انحرافــی  جبهه بندی هــای 

دهنــد.  تغییــر  را  گرفتــه 
وی افــزود: مســئله داعــش و تکفیری هــا مســئله ای 
ــه بعــد اعتقــادی ایــن مســئله  ک ســاده نیســت؛ چــرا 
ریشــه در عربســتان و عمــق سیاســی آن ریشــه در 

ســازمان های جاسوســی آمریــکا و اســراییل دارد. 
بــا  بایــد  علمیــه  حوزه هــای  کــرد:  عنــوان  رضایــی 
ع  ایــن مســئله جدی تــر درگیــر شــوند و ایــن موضــو
از دغدغه هــای دینــی و مســایل مبتــا  یکــی  بایــد 
هــر  شــود؛  علمیــه  حوزه هــای  در  مــا  علمــای  بــه 
چنــد تحرکاتــی نظیــر برگــزاری بعضــی همایش هــا و 
ع شــکل  ــاره ایــن موضــو کتــب درب گــردآوری بعضــی 

کافــی نیســت.  گرفتــه اســت، امــا 
تصریــح  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
حــال  در  اســام  جهــان  در  بزرگــی  فتنــه  کــرد: 
بایــد  آن  اعتقــادی  بخــش  کــه  اســت  شــکل گیری 
تــا  شــود  علمیــه  حوزه هــای  مبتابــه  ع  موضــو
بتوانیــم بــا مــدد یکدیگــر ریشــه های ایــن فتنــه را 
چــه در ایــران، چــه در ســوریه و چــه در عــراق بــا تمــام 
مقاومــت و حمایــت دشــمن در صحنه هــای نظامــی 

بخشــکانیم.  دیپلماســی  و 
ســال   25 از  مســئله  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
این جــا رســیده و  بــه  کوچــک  یــک نطفــه  از  قبــل 
امــروز دشــمن در حــال تــاش بــرای تغییــر جهــت 
حرکــت تکفیری هــا از ســمت اروپــا بــه ســوی ایــران و 
ع نیازمنــد عاجــی  افغانســتان اســت؛ لــذا ایــن موضــو

اساســی اســت.

خبر

قــدرت  نمــاد  را  فرهنــگ  و  کتــاب  جمهــوری،  رییــس 
نــرم ایــران اســامی بــرای تعامــل بــا ملت هــا دانســت و 
کتــاب آرامش دهنــده دل هــا و جامعــه  کیــد براینکــه  بــا تا
کتــاب قــدرت ملــی مــا را در صحنــه  بــا  اســت و انــس 
بایــد  ناشــران  بــه  گفــت:  داد،  خواهــد  ارتقــا  جهانــی 
فضــای رقابتــی داد و رانت هــا را از عرصــه فرهنــگ زدود. 
حجــت  دولــت،  اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
الســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی روز سه شــنبه 
نمایشــگاه  نهمیــن  و  بیســت  افتتاحیــه  مراســم  در 
کــه در مجموعــه نمایشــگاهی شــهر  کتــاب  بین المللــی 
آفتــاب برگــزار شــد، توجــه عمومــی بــه اقتصــاد فرهنــگ 
را ضــروری برشــمرد و اظهــار داشــت: فرهنــگ، نشــر و 
صنایــع وابســته، »بــازار خــاق« و نیــروی محرکــه تولیــد 

اســت. اقتصــاد  و 
کتــاب  گفــت: فضــای پســابرجام بــا  رییــس  جمهــوری 
تفکــر و تامــل بــه ســرانجام نهایــی می رســد و فرهنــگ 
کتــاب  کــه بــه ســمت  در راس امــور قــرار دارد و هــر چقــدر 
کنیــم بــه نفــع خودمــان  حرکــت و آن را ترویــج و تقویــت 

و نســل های آینــده خواهــد بــود.
کتــاب را قــدرت بــزرگ بین المللــی ملــت  دکتــر روحانــی 
کتــاب، قــدرت  ایــران دانســت و اظهــار داشــت: انــس بــا 
ملــی مــا را در صحنــه جهانــی ارتقــا خواهــد داد و امــروز 

اشــعار  بــا  را  ایــران  ملــت  جهــان،  بــزرگ  ملت هــای 
و  نویســندگان  علمــا،  شــعرا،  ســایر  و  حافــظ  ســعدی، 

می شناســند. ایــران  بــزرگ  فیلســوفان 
کــه  کســانی  رییــس  جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 

کتــاب هســتند، عمدتــا بــه دنبــال  دســت انــدرکار دنیــای 
آزادی و  بلکــه خواهــان  مــا نیســتند،  از  پــول  دریافــت 
گفــت: دیــروز مقــام معظــم رهبــری در  امنیــت هســتند، 
ــاد  ــه انتق ک ــی  کس ــینه  ــه س ــد ب کردن ــام  ــود اع ــات خ بیان

یــک  کــه  را  دلســوز  نقــاد  لــذا  نکوبیــد؛  مشــت  می کنــد 
کــرد و البتــه در پوشــش نقــد  گرفتــار  نعمــت اســت، نبایــد 
گفــت و بــه دنبــال تخریــب و  هــم نبایــد تهمــت زد، دروغ 

تضعیــف قــدرت ملــی بــود.
و  نوشــتار  کتــاب،  نبایــد  کــرد:  اضافــه  روحانــی  دکتــر 
و  شــود  گرفتــار  مختلــف  ســخن های  در  کســی  شــعر 
ع را بارهــا در دولــت و بــه وزیــر فرهنــگ و  ایــن موضــو
کــه بایــد امــور مربــوط بــه  کــرده ام  ارشــاد اســامی اعــام 
کــه  گــذار شــود. ایــن  ایــن حــوزه بــه صاحب نظــران وا
کتــاب خــوب یــا بــد اســت یــا قابــل نشــر هســت یــا نیســت 
گــذار شــود و  بایــد بــه انجمــن نویســندگان و ناشــران وا
دقیق تــر  را  خــود  کار  مدنــی  نهادهــای  ایــن  بی تردیــد 

می دهنــد. انجــام 
کیــد بــر اینکــه بــه ناشــران بایــد  رییــس  جمهــوری بــا تا
فضــای رقابتــی داد و رانت هــا را از عرصــه فرهنــگ زدود 
کــه بایــد بــه مؤلفــان  اظهــار داشــت: امــروز زمانــی اســت 
امنیــت و آزادی و بــه ناشــران خــود فضــای نشــر آزاد و 
بــدون رانــت بدهیــم تــا همــه بــه صحنــه بیاینــد. فضــای 
کتــاب،  تفکــر و تامــل بــه ســرانجام می رســد  پســابرجام بــا 
و همــه چیــز اقتصــاد و سیاســت نیســت و فرهنــگ در 

ــرار دارد. ــور ق راس ام
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بــا  دیــدار  در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات  پــی  در 
خصــوص  در  ایشــان  دغدغه هــای  بیــان  و  معلمــان 
نقــش فضــای مجــازی در تربیــت نســل آینــده، وزیــر 
ایــن  رفــع  بــرای  ویــژه  کارگــروه  تشــکیل  از  ارتباطــات 

داد. خبــر  دغدغه هــا 
کیمیــای وطــن از مهــر، محمــود واعظــی در  گــزارش  بــه 
پــی بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا معلمــان و 
بیــان دغدغه هــای ایشــان در خصــوص نقــش فضــای 
گفــت: رهنمودهــای  آینــده  مجــازی در تربیــت نســل 
مقــام معظــم رهبــری، چــراغ راه تمــام مســئولن نظــام 
ایــن  برنامه هــای  در  معظم لــه  دغدغــه  رفــع  و  اســت 

وزارتخانــه قــرار دارد.
ــر  ــا رهنمــود اخی گفــت: بدیهــی اســت ب ــر ارتباطــات  وزی
وزارت  بــا  تعامــل  و  ارتبــاط  بــر  رهبــری  معظــم  مقــام 
تــا  شــد  خواهــد  تســریع  و  افــزوده  پــرورش  و  آمــوزش 

کاســتی های موجــود در ایــن خصــوص برطــرف شــود.
کــه مقــام معظــم رهبــری  وی ادامــه داد: همان طــور 
کیــد فرموده انــد ضمــن اســتفاده از فنــاوری اطاعــات  تا
و  آمــوزش  کاربــران  اخاقــی  و  فرهنگــی  توســعه  در 
کــرد. کثــری خواهیــم  پــرورش نیــز همراهــی و تــاش حدا
مقــام  دغدغه هــای  رفــع  بــرای  کــرد:  کیــد  تا واعظــی 
فضــای  در  فرهنــگ  از  حفاظــت  در  رهبــری  معظــم 
حضــور  بــا  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کارگــروه  مجــازی، 
نخبــگان و دیگــر دســتگاه های مرتبــط به ویــژه وزارت 
آمــوزش و پــرورش و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
ــا هماهنگــی شــورای عالــی فضــای مجــازی در وزارت  ب
کــه  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات تشــکیل خواهــد شــد 
مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  سیاســت های  تحــت 
کار بســته و  مســاعی لزم بــرای توجــه بــه ایــن مهــم بــه 
گــزارش پیشــرفت ایــن اقدامــات نیــز اعــام خواهــد شــد.

ــا فرهنگیــان  ــدار ب گــزارش مهــر، رهبــر انقــاب در دی ــه  ب
از  ارتباطــات را یکــی  کشــور، وزارت  و معلمــان سراســر 
آینــده  نســل  تربیــت  زمینــه  دســتگاه های مســئول در 
گســتردگی فضــای مجــازی  برشــمردند و بــا اشــاره بــه 
و ســرعت روزافــزون تحــولت در ایــن عرصــه و ارتبــاط 
خاطرنشــان  مجــازی  فضــای  بــا  جوانــان  مســتمر 
مجــازی  فضــای  از  اســتفاده  مخالــف  کســی  کردنــد: 
کــه در چنیــن  ع اصلــی ایــن اســت  نیســت؛ بلکــه موضــو
کــه لغزشــگاه اســت، بایــد زمینــه اســتفاده  عرصــه ای 
بــه  مجــازی  فضــای  آنکــه  نــه  شــود؛  فراهــم  درســت 

کنتــرل باشــد. صــورت رهــا و غیرقابــل 
ارتباطــات و شــورای عالــی  از وزارت  گایــه  بــا  ایشــان 
بســتن  دنبــال  بــه  کســی  گفتنــد:  مجــازی  فضــای 
کار عاقانــه نیســت؛  فضــای مجــازی نیســت؛ زیــرا ایــن 
کشــورهای دیگــر بــرای حفاظــت  کــه  امــا چــرا هنگامــی 

مجــازی  فضــای  از  اســتفاده  در  خــود  فرهنــگ  از 
چارچوب هایــی قــرار مــی دهنــد مــا فضــای مجــازی را 

کرده ایــم؟ رهــا 

گفــت: مــا همــواره اســتکبار جهانــی را تهدیــد  فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
می دانیــم و آمــاده مقابلــه بــا آن هســتیم.

امیــر دریــادار حبیــب اهلل ســیاری، فرمانــده  کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
نیــروی دریایــی ارتــش صبــح دیــروز طــی ســخنانی در دانشــگاه تربیــت 
ــا بــه مــا  ــا اشــاره بــه اینکــه مــا نتوانســتیم از آنچــه خداونــد در دری مــدرس ب
داده اســتفاده مطلــوب داشــته باشــیم، اظهــار داشــت: بایــد بــه ایــن ســمت 

کنیــم. حرکــت 
کــه میــزان  امیــر دریــادار ســیاری افــزود: اســتفاده از دریــا ابعــاد مختلفــی دارد 
بــه جغرافیــا، سیاســت دولتمــردان، ویژگــی مــردم و...  از آن  بهره گیــری 

مرتبــط اســت.
بــه قــدری دچــار عقب ماندگــی شــده  کــه چــرا  ایــن ســوال  ح  بــا طــر وی 
کالهــای مــا ابتــدا بــه دبــی رفتــه و از آن جــا بــه ایــران مــی آیــد،  کــه  ایــم 
فرهنگســازی  بــا  آن  منابــع  و  دریــا  از  اســتفاده  دربــاره  کــرد:  خاطرنشــان 
غلطــی روبــه رو هســتیم تــا دشــمن بتوانــد منابعــی مثــل آبزیــان از جملــه 
میگــو و دیگــر غذاهــای دریایــی را بــد نشــان دهــد تــا بتوانــد آن را تصاحــب 

کنــد.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش ســواحل مکــران را مهم تریــن منطقــه در 
کــرد و ادامــه داد: دریــا قدرت ســاز اســت و  کشــور عنــوان  ســواحل دریایــی 
کــه مــا از دریــا دور شــویم. بیشــتر شــهرهای  ایــن خواســته اســتکبار اســت 
کنــار دریــا  کنــار دریــا قــرار دارد؛ امــا ایــران هیــچ شــهر مهمــی در  مهــم دنیــا در 

ــدارد. ــدارد و در ســواحل مکــران اصــا آبادانــی وجــود ن ن
کــرد: ارتقــای تــوان نیــروی دریایــی  امیــر دریــادار ســیاری در ادامــه تصریــح 

ارتــش بــرای حضــور در آب هــای دوردســت و بیــن المللــی اهمیــت دارد 
ــد  ــش آم ــری پی ــر درگی گ ــه ا ک ــد  ــدازه ای باش ــه ان ــد ب ــا بای ــدرت م ــوان و ق و ت
بتوانیــم در اقیانوس هــا حاضــر شــویم؛ چــون اســتراتژی دشــمن دور  ایســتا 

ــد. ــد مان ــان نخواه ــای عم و در دری
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی ایــران از میــان ۱5 همســایه خــود بــا 
گفــت: ایــن مســئله اهمیــت دریــا را  کشــور مــرز مشــترک دریایــی دارد،   ۱2

کشــور مــا نشــان مــی دهــد. بــرای 

فرمانده نیروی دریایی ارتش، منطقه غرب آسیا را یکی از مناطق مهم 
کــرد و ادامــه داد: جایــگاه ایــران در ایــن منطقــه اهمیــت دارد.  دنیــا عنــوان 
ایــران در تمــام نظریــه هــای ژئوپلیتیــک بازیگــر اصلــی منطقــه اســت. مــا از 
کنیــم  طریــق دریــای عمــان مــی توانیــم در همــه جــای جهــان حضــور پیــدا 

کــس نمــی توانــد مانــع از حضــور مــا شــود. و هیــچ 
امیــر دریــادار ســیاری افــزود: مــا همــواره اســتکبار جهانــی را تهدیــد می دانیــم 

و آمــاده مقابلــه بــا آن هســتیم.
ســیاری بــه حضــور هشت ســاله نــاوگان نیــروی دریــای ارتــش در آب هــای 
کــرد و ادامــه داد: مــا  کشــتی اشــاره  آزاد و اســکورت بیــش از ۳2۰۰ فرونــد 
کــه بــا خــأ  ماموریتــی بــرای دســتگیری دزدان دریایــی ســومالی نداریــم؛ چــرا 

قانونــی مواجهیــم.
کــرده ایــم  کنــون ســه ســری از ایــن دزدان را دســتگیر  وی بــا بیــان اینکــه تا
کنــون در زنــدان اویــن هســتند و هــر روز هــم بــا مــا تمــاس  افــزود: آن هــا هــم ا

گوینــد بیاییــد این هــا را ببریــد. گیرنــد و مــی  مــی 
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش در ادامــه افــزود: برنامه ریــزی هایــی بــرای 
ــروه مــا  حضــور در اقیانــوس اطلــس شــده اســت. در آینــده ای نزدیــک ناوگ

آفریقــا را دور زده و بــه اقیانــوس اطلــس مــی رود.
ســیاری ادامــه داد: محیــط امنیتــی غــرب آســیا به ویــژه در مرزهــای غربــی 
کشــور  ایــران بســیار پیچیــده و پرتنــش اســت و توســعه دیپلماســی دفاعــی 
مــی توانــد بــه توســعه سیاســی منجــر شــود و وزارت خارجــه هــم بایــد در ایــن 

کنــد. مســیر حرکــت 

دریادار سیاری در دانشگاه تربیت مدرس:

همواره استکبار جهانی را تهدید می دانیم 

در  حساســیت ها  اســت  معتقــد  تهــران  مــردم  نماینــده 
کشــور بــرای مبــارزه بــا  طــول زمــان بیــن برخــی مســئولن 
ــی و  ــال رفاه طلب ــه دنب ــی ب ــون برخ ــت؛ چ ــش یاف کاه ــاد  فس

نداشــتند. را  لزم  صداقــت  و  رفتنــد  تجمل گرایــی 
کیمیــای وطــن، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای گــزارش   بــه 
خصــوص  در  را  مهمــی  فرمــان   ۱۳۸۰ اردیبهشــت ماه   ۱۰
و  مالــی  مفاســد  بــا  ســازمان یافته  و  همه جانبــه  مبــارزه 
کنــون  کردنــد. ا اقتصــادی، خطــاب بــه ســران قــوا صــادر 

اســت. گذشــته  تاریخــی  فرمــان  ایــن  صــدور  از  ۱5ســال 
ــز در  ــس از آن نی ــال پ ــه ۱۴ س ــب ب ــاب قری ــم انق ــر معظ  رهب
 آذرمــاه ســال ۹۳ در عتابــی شــدیدتر خطــاب بــه مســئولن
در پاســخ بــه نامــه ای از معــاون اول رییس جمهــور نوشــتند: 
کــه از لحــاظ  »بــا توجــه بــه شــرایط مناســب و امیدبخشــی 
بــا فســاد  بــرای مبــارزه  همدلــی و هماهنگــی و همفکــری 
میــان مســئولن امــر وجــود دارد، چــرا اقــدام قاطــع و اساســی 
ملمــوس  طــور  بــه  همــه  را  نتیجــه  کــه  نمی گیــرد  انجــام 
کــه  کننــد؟ توقــع مــن از آقایــان محتــرم ایــن اســت  مشــاهده 
چــه بــا ســمینار و چــه بــدون آن، تصمیمــات قاطــع و عملــی و 

ــد.« کنن ــرا  ــد و اج ــه بگیرن ــه ماحظ ــدون هرگون ب
کمــه  هــر چنــد در ســال های اخیــر شــنیدن خبرهایــی از محا
مــردم  دل  در  را  امیدهایــی  اقتصــادی  مفســدان  برخــی 

کــه از خیانــت برخــی  کــرده اســت، امــا مطمئنــا زخمــی  ایجــاد 
کمــه  مســئولن بــر تــن جامعــه بــه وجــود آورده اســت، بــا محا

چنــد نفــر قابــل التیــام نیســت.
احمــد توکلــی، به عنــوان یکــی از پرچمــداران مبــارزه بــا فســاد 
شــناخته  بیت المــال  بــه  علیــه دســت اندازان  گری  افشــا و 
ــا اســتفاده از حــق  کــه بارهــا از تریبــون مجلــس و ب می شــود 
مصونیــت نمایندگــی توانســته اســت بــا روشــنگری هایش 
گذاشــته و  وقایــع  برخــی  پــرده  پشــت  را در جریــان  مــردم 

ــد. کن ــاد  ــادی ایج ــاد اقتص ــا فس ــه ب ــرای مقابل ــی را ب خیزش
کــه بــه جــان  توکلــی معتقــد اســت: »فســاد بلیــه ای اســت 
کشــور افتــاده اســت و چــپ و راســت یــا  انقــاب و اســام و 
کام  بــه  را  همــه  نمی شناســد.  اصول گــرا  و  اصاح طلــب 
کشــور ضربــه خواهــد زد. هــر  کشــید. بــه  خــودش خواهــد 
کــه ِعــرق دینــی و ِعــرق ملــی دارد بایــد نســبت بــه ایــن  کســی 

کوتــاه نیایــد.« مســئله حســاس باشــد و 
برخــی  سیاســی  سوءاســتفاده های  خصــوص  در  توکلــی 
کــرد: »البتــه  کــرده و تصریــح  رســانه ها نیــز اظهــار تأســف 
متأســفانه فســادها خیلــی بــزرگ هســتند؛ ولــی اینکــه مــا 
کــرده و روی آن  ــا جعــل  ــا دقــت منتشــر نکنیــم ی ارقامــی را ب
کــه می گویــد:  اصــرار بورزیــم، مصــداق آن ضرب المثــل اســت 
کشــور  کلیــت  ــه  کار ب ــد« ایــن  ــر ســر شــاخ بــن می بری »یکــی ب

می زنــد.« لطمــه 
بــا  مبــارزه  فســاد،  بــا  مقابلــه  نــوع  ســخت ترین 

اســت مفســد  تصمیم ســازان 
بــرای  مجلــس  بودجــه  برنامــه  کمیســیون  عضــو  ایــن 
گفــت:  سیســتماتیک  فســاد  نــام  بــه  مفهومــی  تشــریح 
ــا فســاد خودشــان بــه  »وقتــی دســتگاه های متولــی مبــارزه ب
کننــد، نوعــی فســاد سیســتماتیک  درجاتــی آلودگــی پیــدا 
ایجــاد می شــود. بــرای مبــارزه بــا فســاد سیســتماتیک چــون 
کار ســخت می شــود و  دســتگاه های مســئول درگیــر هســتند 
ســخت تر از آن هــم مربــوط بــه زمانــی اســت کــه فاسدشــده ها 
آن وقــت  باشــند.  تأثیرگــذار  تصمیم گیــری  مجــاری  در 
کــه نفــع  سیاســت رســمی و قانــون را طــوری تنظیــم می کننــد 
خودشــان در آن تأمیــن باشــد و میلیون هــا جیــب خالــی شــود 

ــر شــود.« کیــف پ ــا یــک  ت
کــرد: »البتــه همیــن الن در  ادامــه خاطرنشــان  توکلــی در 
خیلــی  ســالم  انســان های  فســاد  بــا  مبــارزه  دســتگاه های 
زیــاد اســت؛ مثــا در قــوه قضاییــه تعــداد زیــادی قاضــی بــا 
کــه می تواننــد بــه پیشــبرد اهــداف  شــرافت و ســالم داریــم 
قــوه  جدیــد  مدیریــت  دوره  در  کننــد.  کمــک  مبــارزه  ایــن 
قضاییــه وضعیــت مبــارزه بــا فســاد بهتــر از دوره هــای گذشــته 
کمــه و زندانــی  اســت. خوشــبختانه افــراد ذی نفــوذی را محا

کرده انــد.«
نماینــده مــردم تهــران بــا اشــاره بــه تجربــه موفــق برخــی 
گفــت: »اول  کشــورها بــرای مبــارزه بــا فســاد سیســتماتیک 
ــارزه  کشــور ســتاد مب آن هــا زیــر نظــر بالتریــن مقــام سیاســی 
بــا فســاد تشــکیل داده انــد و عناصــر خــوب را از دســتگاه های 
در  مــا  کــه  ســتادی  البتــه  کرده انــد.  دســت چین  مرتبــط 
کار  ــه  ک ــت  ــوه اس ــه ق ــران س ــل س ــتادی ذی ــم، س ــران داری ای
ــز  کارنامــه عملکــرد موفقــی نی ــر عهــده دارد و  هماهنگــی را ب

کار عملیاتــی نمی کنــد.« نداشــته اســت؛ ایــن ســتاد 

احمد توکلی:

وقتی فاسدشده ها در مجاری تصمیم گیری باشند، مبارزه با فساد سخت است

وزیر ارتباطات خبر داد:
کیدات رهبر انقالب درباره فضای مجازی کارگروهی برای عمل به تا تشکیل 

حتما بخوانید!
فتنه بزرگی در جهان اسالم  در حال  چهارشنبـــــه  15 اردیبهشت ماه 21395

ـــمـــاره 146 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ



بسته حمایتی ۲۵ میلیارد دالری 
کره جنوبی برای ایران

کره جنوبــی از تصویــب بســته حمایــت  رییــس جمهــور 
ســرمایه گذاری  بــرای  دالری  میلیــارد   ۲۵ مالــی 
فعــاالن  گفــت:  و  داد  خبــر  ایــران  زیرســاخت های 
اقتصــادی می تواننــد از ایــن حمایــت مالــی برخــوردار 
فعــاالن  نشســت  در  هــی«  گئــون  »پــارک  شــوند. 
وزیــر  حضــور  بــا  کــه  کره جنوبــی  و  ایــران  اقتصــادی 
صنعــت در حــال برگــزاری اســت، بــر برنامه ریــزی ایــران 
در برنامــه ششــم توســعه بــرای توســعه زیرســاخت ها 
کــره جنوبــی بــرای  گفــت: بــر ایــن اســاس  کــرد و  اشــاره 
ایــران  در  زیرســاخت ها  احــداث  پروســه  از  حمایــت 
یــک بســته حمایــت مالــی بــه مبلــغ ۲۵ میلیــارد دالر 
کــه امیــد اســت فعــاالن اقتصــادی از ایــن  کــرده  آمــاده 
کننــد. وی بــا اشــاره بــه بیــان اشــعاری  بســته اســتفاده 
از حافــظ مرتبــط بــا دوســتی و مــودت میــان ملت هــا 
گفــت: فــرش ایرانــی را هــر چقــدر پــا بزننــد، رنگــش بهتــر 
می شــود و بــر همیــن اســاس، امیــد داریــم بازرگانــان 
ــد اقتصــادی بتواننــد  ــره ای در بحــران جدی ک ــی و  ایران
گئــون هــی  ــارک  ــی را رقــم زننــد. پ پیشــرفت های خوب
کشــور ثروتمنــد  کــرد: ایــران بــه عنــوان یــک  تصریــح 
ســرمایه گذاری  بــرای  مناســبی  زمینــه  می توانــد 
اینکــه  ضمــن  باشــد؛  کره جنوبــی  اقتصــادی  فعــاالن 
کشــور بــه امضــا  تفاهم نامه هــای متعــددی میــان دو 
اجــرای  تــداوم  می رســد  نظــر  بــه  کــه  اســت  رســیده 
کشــور  دو  اقتصــادی  توســعه  زمینه ســاز  بتوانــد  آن 
ــان  ــه می ک ــه ای  ــاس تفاهم نام ــت: براس گف ــد. وی  باش
ترخیــص ســریع  رســیده،  امضــا  بــه  کشــور  گمــرک دو 
گرفتــه  کار قــرار  کاالهــای وارداتــی و صادراتــی در دســتور 
میــان  گرفتــه  صــورت  تفاهــم  اینکــه  ضمــن  اســت؛ 
امیــدواری  ایــن  کره جنوبــی،  و  ایــران  ســرمایه گذاری 
گســترش  کــه تبــادل اطالعــات بــه  را بــه وجــود آورده 

شــود. منجــر  ســرمایه گذاری ها 

 سرمایه گذاری در ایران 
فرصتی استثنایی است

ــران فرصتــی  گفــت: ســرمایه گذاری در ای ــر اقتصــاد  وزی
بــازار  در  خارجــی  ســرمایه گذاران  بــرای  اســتثنایی 
در  طیب نیــا  علــی  اســت.  جهــان  و  اســالمی  ســرمایه 
اســالمی  ســرمایه گذاری  دوره  هشــتمین  افتتاحیــه 
امســال  ایــران  در  ســرمایه گذاری  گفــت:  تهــران  در 
بــرای  اســتثنایی  فرصتــی  رو  پیــش  ســال های  و 
و  اســالمی  ســرمایه  بــازار  در  خارجــی  ســرمایه گذاران 
کشــورهایی  جهــان اســت. وی افــزود: ایــران از معــدود 
کــه تمــام بازارهــای مالــی خــود اعــم از بانــک  اســت 
اســالمی  ضوابــط  براســاس  را  ســرمایه  بــازار  و  بیمــه 
از  دهــه  چهــار  گذشــت  بــا  و  کــرده  طراحــی  شــرعی  و 
ایــن  توســعه  جهــت  در  را  پرشــتابی  مســیر  انقــالب، 
ــرد:  ک ــح  ــاد تصری ــر اقتص ــت. وزی ــرده اس ک ــی  ــا ط بازاره
بزرگ تریــن  بیــن  در  ایــران  بانک هــای  کنــون  هم ا
کارهــا براســاس  ــد و تمــام  ــرار دارن بانک هــای جهــان ق

می شــود. انجــام  اســالمی  قواعــد 

کنترل حساب های بانکی مشکوک
رییــس کل ســازمان امور مالیاتی اعــالم کرد: کارگروه های 
ویــژه مالیاتــی فقــط حســاب های بانکــی افــرادی را کنترل 
کــه توســط دســتگاه های ذی ربــط، »مشــکوک«  می کننــد 
اولیــن  در  تقوی نــژاد  کامــل  ســید  باشــد.  شــده  اعــالم 
نشســت خبــری خــود دربــاره سرکشــی بــه حســاب های 
ســازمان  کــه  می گویــم  شــفاف  گفــت:  مــردم  بانکــی 
مــا  ایــن حــق  البتــه  نــدارد.  برنامــه ای  مالیاتــی چنیــن 
کمیتی هســتیم و قانــون اجازه  اســت؛ زیــرا مــا ســازمانی حا
گــر  کــه ا کاری را بــه مــا داده؛ ایــن در حالــی اســت  چنیــن 
و  حســاب ها  بــه  شــفاف  صــورت  بــه  مالیاتــی  ســازمان 
دارایــی افــراد بــرای اخــذ مالیــات توجــه نکنــد، بایــد مــورد 
گیــرد. معــاون وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی  ســوال قــرار 
بایــد  افــراد  دارایی هــای  اطالعــات  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا 
در ســازمان مالیاتــی تجمیــع شــود، افــزود: امــا مــا امانــت 
گــر قــرار باشــد روزی اطالعــات حســاب ها بــه  داریــم و ا
ســازمان امــور مالیاتــی منتقــل شــود، فقــط بــرای تشــویق 
مالیــات خواهــد بــود و بــرای انجــام ایــن امــر مجــاز بــه 
گــر غیــر از ایــن باشــد  اســتفاده از ایــن اطالعــات هســتیم و ا

ــود. مــا مجــرم خواهیــم ب

اخبار کوتاه

گذشــته، یعنــی     خبــر جنجال برانگیــز هفتــه 
سرویس  اقتصاد
دامون رشیدزاده

ثبــت ســفارش صدهــا خــودروی آمریکایــی 
بــه ارزش میلیون هــا دالر وزارت صنعــت را 
بــه تکاپــو انداخــت تــا دســت برخــی از ســودجویان را از بــازار 
کنــد. بــا دســتور وزیــر صنعــت، مجــوز  کوتــاه  واردات خــودرو 
واردات خودروهــای آمریکایــی باالخــره لغــو و اســامی ۲۴ مــدل 
کشــور در  شــورلت از فهرســت خودروهــای مجــاز بــرای ورود بــه 
ســال ۹۵ از سیســتم ثبــت ســفارش حــذف شــد. حــاال دیگر هیچ 
خــودروی آمریکایــی حتــی شــورلت، اجــازه ورود بــه ایــران را 
کــه از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خبــر  نــدارد. آن گونــه 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  نعمــت زاده،  محمدرضــا  می رســد 
تجــارت دســتور لغــو مجــوز واردات ایــن خودروهــای لوکــس را 
کنــون فهرســت مجــاز خودروهــای وارداتــی  کــرده اســت. ا صــادر 

دیگر نامی از خودروهای آمریکایی به خود نمی بیند.
سخنان مقام معظم رهبری

رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  بــود  پیــش  روز  چنــد   همیــن 
مصرفــی  کاالهــای  ورود  بــا  را  خــود  مخالفــت  صراحــت  بــا 
کردنــد  اعــالم  و  دادنــد  قــرار  کیــد  تا مــورد  دوبــاره  آمریکایــی 
بیاینــد.  ایــران  بــه  آمریکایــی  نــدارد خودروهــای  لزومــی  کــه 
ــه  ــا ب ــه آمریکایی ه ک ــد  کردن ــاره  ــم اش ــه ه ــن نکت ــه ای ــان ب ایش
علــت مصــرف زیــاد و ســنگین بــودن ایــن خودروهــا، رغبتــی 
بــه خریــد آن هــا ندارنــد؛ حــاال در ایــن شــرایط مــا بیاییــم و از 
کنیــم؛  کارخانــه رو بــه ورشکســتگی آمریــکا، خــودرو وارد  فــالن 

ایــن جــای تعجــب فــراوان دارد. پــس از ایــن ســخنان بــود 
کــه محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
از صــدور چنیــن مجــوزی در وزارتخانــه  ابــراز بی اطالعــی  بــا 
کل خــودرو  متبوعــش، نامــه رســمی امیرحســین قناتــی، مدیــر 
داد  وعــده  و  بــرد  زیرســوال  را  وزارتخانــه  ایــن  نیرومحرکــه  و 
کــرد.  لغــو خواهــد  را  آمریکایــی  کــه مجــوز ورود خودروهــای 
کــه  ماجــرا البتــه بــه ۲0 دی مــاه ســال ۹۴ برمی گــردد. زمانــی 
ــز واردات و  ــه مرک ســازمان توســعه تجــارت ایــران در نامــه ای ب
ــه  ــا توج ــرد: »ب ک ــالم  ــران اع ــرک ای گم ــژه  ــق آزاد و وی ــور مناط ام

ــاره خــودروی  ــه درب ــع خــودرو و نیرومحرک ــر صنای ــه نامــه دفت ب
ســواری قابــل ورود بــا نشــان تجــاری Chevrolet بــا رعایــت 
آیین نامــه ضوابــط فنــی واردات خــودرو و رعایــت ســایر مقــررات 
گواهــی نمایندگــی صــادره  ج در  و مطابــق بــا مدل هــای منــدر
مرکــز اصنــاف و بازرگانــان بــا اعتبــار دوره زمانــی ۲۹ آذرمــاه ۹۸ 
کل دفتــر نیــرو  اقــدام شــود.« در واقــع امیرحســین قناتــی، مدیــر 
بــود  کــرده  محرکــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم 
 AVEO کــه واردکننــده در نظــر دارد دو مــدل خــودرو شــورولت
کــره جنوبــی را در حجــم موتورهــای ۱۴00 تــا ۱۸00   TRAX و

کنــد. حــال بــا  کشــور  گــروه شاســی بلند و هاچ بــک وارد  در دو 
دســتور محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســامی ۲۴ مــدل شــورلت از فهرســت خودروهای مجــاز وارداتی 

در ســال ۹۵ حــذف شــده اســت.
کــه  یــک مقــام مســئول در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا دســتور  گفتــه اســت: ب ــه مهــر  نخواســته نامــش فــاش شــود ب
خــودروی  دســتگاه   ۲00 واردات  نعمــت زاده،  محمدرضــا 
شــورلت ثبــت  ســفارش شــده از ســوی شــرکت متقاضــی واردات 

کــره جنوبــی لغــو شــد.  ایــن خــودروی آمریکایــی از 
وی، ارزش محمولــه وارداتــی ثبــت ســفارش شــده را در مجموع 
ــت  ــورلت ثب ــای ش ــه خودروه ــرد. البت ک ــوان  ــون دالر عن ۷ میلی
کــره  ســفارش شــده از مبــدأ آمریــکا نبــود و قــرار بــود از مبــدأ 
کشــور شــود؛ در واقــع ایــن خودروســاز آمریکایــی  جنوبــی وارد 
ــه تولیــد  ــرده و ب ک ــور ســرمایه گذاری  کشــور مذک در ســایت های 
کنــون بعــد از دســتور وزیــر صنعــت به  خــودرو پرداختــه بــود؛ امــا ا
ــه اجــازه  ک واردکننــده ایــن خودروهــا اطالع رســانی شــده اســت 
واردات ایــن خودروهــا را نــدارد. هرچنــد امــروز دســت آقازاده هــا 
کوتــاه شــده، امــا ورود خودروهــای لوکــس  از خــودرو شــورلت 
بــا قیمت هــای نجومــی همچنــان ادامــه دارد و ایــن درحالــی 
کــه نــه معلــوم اســت ایــن خودروهــا بــا چــه مجــوز یــا ازچــه  اســت 
کشــور می شــوند و نــه معلــوم اســت صاحبــان ایــن  ــی وارد  کانال
کــدام  کاالهــای لوکســی را از  خودروهــا هزینــه تهیــه ایــن چنیــن 

راه حــالل بــه دســت آورده انــد.

قازاده ها برگشت خورد محموله ۷ میلیون دالری آ

واردات خودروی آمریکایی به ایران ممنوع شد

کیــد  کشــاورزی بــا تا یــک مقــام مســئول در وزارت جهــاد 
گفــت: صــدور  بــر تــداوم ممنوعیــت واردات شــکر ســفید 
مجــوز واردات حــدود ۵00 هــزار تــن شــکر خــام بــه عنــوان 
کارخانه هــا در دســت اقــدام اســت.   ســید  مــواد اولیــه 
کشــور را حــدود  کل شــکر مــورد نیــاز  جمــال مدرســی، 

کــرد و  ۲ میلیــون و ۲00 هــزار تــن عنــوان 
افــزود: در حــال حاضــر بیــش از ۶00 هــزار 
کارخانه هــای  انبارهــای  در  شــکر  تــن 
اســت.  موجــود  چغندرقنــد  و  نیشــکر 
کل دفتــر مقــررات و اســتانداردهای  مدیــر 
ــا بیــان  کشــاورزی ب ــی وزارت جهــاد  بازرگان
اینکــه شــکر بایــد بــه قیمــت مصــوب هــر 
کارخانه هــا  درب  تومــان   ۲۳00 کیلوگــرم 

کــه عمــده شــکر  عرضــه شــود، اظهــار داشــت: از آنجایــی 
کارخانه هــای نیشــکری  موجــودی فعلــی، مربــوط بــه 
ــه شــکر خــود  ک کارخانه هــا مکلــف هســتند  اســت، ایــن 
گذشــته  ســال  مصــوب  قیمــت  براســاس  کان  کمــا را 
کننــد و بدیــن ترتیــب افزایــش قیمــت نخواهیــم  عرضــه 

کیــد بــر تــداوم ممنوعیــت واردات  داشــت. مدرســی بــا تا
شــکر ســفید در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اظهــار داشــت: 
از  بخشــی  پرداخــت  و  اولیــه  مــواد  تامیــن  منظــور  بــه 
نیشــکری  و  چغنــدری  قنــد  کارخانه هــای   مطالبــات 
ــه التفــاوت قیمــت شــکر خــام  ــه ناشــی از ماب ک ــت  از دول
و قیمــت فــروش شــکر اســتحصالی اســت 
هــزار   ۵00 حــدود  واردات  مجــوز  صــدور 
اولیــه  مــواد  عنــوان  بــه  خــام  شــکر  تــن 
نیشــکر  و  چغندرقنــد  کــه  کارخانه هــا 
کرده انــد، در دســت  کشــاورزان را خریــداری 
ایــن  در  کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  اقــدام 
راســتا، نخســتین کشــتی بــا ظرفیــت حــدود 
گذشــته  ۶۷ هــزار تــن شــکر خــام، هفتــه 
گرفتــه اســت. مدرســی  ــو  در بنــدر امــام خمینــی)ره( پهل
ادامــه داد: بــه ایــن ترتیــب ۵00 هــزار تــن شــکر وارداتــی 
بــه زودی بــه حجــم ذخایــر موجــود اضافــه می شــود و 
ــا آغــاز فصــل برداشــت چغندرقنــد و نیشــکر در مهرمــاه   ب

نیاز شکر کشور از تولیدات داخلی تامین خواهد شد.

کرد: وزارت جهادکشاورزی اعالم 
مجوز واردات ۵۰۰ هزار تن شکرخام صادر می شود

کم درآمــد  گروه هــای  کــه  نگرانی هایــی  وجــود  بــا 
جامعــه دربــاره حــذف یارانــه خــود دارنــد، دولــت تلویحــا 
میلیــون  بــه ۳  شــهرها  در  فقــر  خــط  اینکــه  اعــالم  بــا 
کارگــران را حــذف نخواهــد  گفتــه یارانــه  تومــان رســیده، 

ســخنگوی  نوبخــت  محمدباقــر  کــرد. 
 ۳ درآمــد  کــه  اســت  گفتــه  اخیــرا  دولــت 
کارمنــد در شــهری  میلیــون تومانــی یــک 
فــرد  ایــن  نیســت؛  زیــاد  تهــران  مثــل 
نزدیــک همیــن رقــم را بایــد اجــاره خانــه 
بدهــد و بایــد هزینــه تحصیــل فرزندانــش 
کنــد آن هــم بــا همیــن وضعیــت  را تامیــن 

گویــد:  مــی  وی  نــدارد.  بیشــتر  هــم  درآمــد  یــک  کــه 
بــا  گروه هایــی  یارانــه  حــذف  بــه  اعتقــادی  دولــت 
نــدارد.  را  مــاه  در  تومــان  میلیــون   ۳ زیــر   درآمدهــای 
گروه هــای  برخــی  ایــن  از  پیــش  وجــود،  ایــن  بــا 
کم درآمــد  کارگــران  کارگــری از حــذف نادرســت برخــی 

ــی  ــراز نگران و اشــتباهات انجــام شــده در ایــن زمینــه اب
کــه ســخنگوی دولــت می گویــد  کــرده بودنــد. این گونــه 
کارگــران  از ایــن پــس، دیگــر نبایــد شــاهد حــذف یارانــه 
ع ۱۳  کار باشــیم؛ چــون از مجمــو و مشــموالن قانــون 
میلیــون شــاغل در ایــن بخــش، احتمــاال 
حقوق هــای  نفــر  میلیــون   ۱0 از  بیــش 
۸00 هــزار تومــان تــا یــک میلیــون و ۵00 
می کننــد.  دریافــت  مــاه  در  تومــان  هــزار 
گفته هــای نوبخــت از ایــن بــه بعــد  گــر  ا
ک عمــل دولــت در حــذف یارانه اقشــار  مــال
کارگــران  ــه  ــد ب ُپردرآمــد جامعــه باشــد، بای
گفــت دیگــر نگــران حــذف یارانــه خــود و خانواده شــان 
نباشــند؛ چــون طبــق بــرآورد و اعــالم دولــت، خــط فقــر 
کــه آن هــا حتــی  بــه ۳ میلیــون تومــان رســیده؛ در حالــی 
نیمــی از ایــن میــزان را نیــز بــه عنــوان حقــوق و دســتمزد 

نمی کننــد. دریافــت  ماهیانــه 

کشــور از  گازطبیعــی فشــرده  مصــرف 
کشــور  آغــاز فعالیــت ایــن صنعــت در 
ح  ۵۳ برابــر شــده اســت. مدیــر طــر
ســی ان جی  جایگاه هــای  احــداث 
بــه  ســی ان جی  صنعــت  گفــت: 
 ۱۳۵۶ ســال  در  آزمایشــی  صــورت 
بــه  و  خــورد  کلیــد  شــیراز  شــهر  در 
صــورت جــدی نیــز از ســال ۱۳۸۳ در 

کــرد: ایــن صنعــت در ۱۲ ســال  کشــور فعــال شــد. امیــر وکیــل زاده تصریــح 
کــه میانگیــن  گونــه ای  گذشــته، رشــد جالــب توجهــی داشــته اســت؛ بــه 
مصــرف روزانــه آن از ۳۸0 هــزار متــر مکعــب در ســال ۱۳۸۳ بــا ایجــاد زیــر 
ــان ســال  ســاخت هایی همچــون جایگاه هــای عرضــه ســی ان جی، در پای

گذشــته بــه حــدود ۲0 میلیــون متــر مکعــب در روز رســید. 
گام هــای مختلــف و متعــددی در  کــرد: در ایــن دوره ۱۱ســاله  وی اظهــار 
کــه احــداث بیش  جهــت رشــد صنعــت ســی ان جی در کشــور برداشــته شــده 
ــودرو  ــتگاه خ ــون دس ــه ۳, ۵ میلی ــانی ب ــرای سوخت رس ــگاه ب از ۲۳00 جای
ــزات  ــل تجهی ــاخت داخ ــت س ــل زاده تقوی ــت. وکی ــه اس ــوز از آن جمل گازس
گام هــای اساســی  ســی ان جی همــراه بــا انتقــال دانــش فنــی را از دیگــر 
کــرد. وکیــل زاده همسان ســازی  برداشــته شــده در ایــن صنعــت عنــوان 
اســتانداردهای ســاخت ۶۱۹ جایــگاه بــا اســتاندارد ملــی را تــا پایــان ســال 

ــد. کشــور خوان پیــش، دیگــر اقــدام مهــم در صنعــت ســی ان جی 

شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا شــرکت 
یــک  )کوگــس(  جنوبــی  کــره  گاز 
تــا  کــرد  امضــا  تفاهــم  یادداشــت 
گازی  مطالعــه بــرای توســعه میــدان 
گازی دیگــر را بــر  بــالل و پروژه هــای 

بگیرنــد. عهــده 
 رکــن الدیــن جــوادی عصــر دوشــنبه 
بــا ســیونگ هــو لــی، رییــس شــرکت 

گازی  کــره جنوبــی )کوگــس( در زمینــه مطالعــه بــرای توســعه میــدان  گاز 
کردنــد.  گازی یادداشــت تفاهــم امضــا  بــالل و پروژه هــای 

ــر نفــت یکــی از مهم تریــن اهــداف امضــای ایــن تفاهم نامــه  معــاون وزی
در  ایــران  گازی  میدان هــای  از  یکــی  روی  بــر  کره ای هــا  مطالعــه  را 
ــت  ــه باالدس ــس در زمین کوگ ــرکت  ــه ش ــه تجرب ــرد و ب ــام ب ــارس ن ــج ف خلی
کشــور  و توســعه جالــب توجــه آن هــا در ســال های اخیــر در بیــش از ۱۵ 
ــالل  ــدان ب ــر روی می ــه ای را ب ــا مطالع کره ای ه ــزود:  ــرد و اف ک ــاره  ــا اش دنی
خواهنــد داشــت و پیشــنهادهای خــود را بــرای توســعه آینــده بــا مــا در 
گازی بــودن میــدان، پــس از مطالعــه   میــان می گذارنــد و بــا توجــه بــه 
ان  ال  ایــران  پــروژه  در  مشــارکت  بــرای  را  خــود  عالقه منــدی 
کــرد.  خواهنــد  اعــالم  مــا  بــه  ال ان جــی  جدیــد  پــروژه  یــا  جــی 
شــده  تاســیس  میــالدی   ۱۹۸۳ ســال  در  جنوبــی  کــره  گاز  شــرکت 
جهــان  در  ال ان جــی  کننــده  وارد  اصلــی  شــرکت های  از  و   اســت 

به شمار می رود.

کشــور  بــرق  مصــرف  گذشــته  ســال 
کیلووات ســاعت  حــدود ۲۲0 میلیــارد 
بــوده و ایــران در مصــرف بــرق رتبــه 
۱۵ جهــان را بــه خــود اختصــاص داد. 
کــردی بــا بیــان اینکــه شــبکه  آرش 
گســترده و بــه هــم  بــرق، شــبکه ای 
کــرد: درحــال  پیوســته اســت، اظهــار 
میلیــون   ۳۲ بــرق  شــبکه  حاضــر 

و ۸00 هــزار مشــترک دارد. وی بــا اشــاره بــه پیــک بــار مصــرف بــرق در 
گذشــته، پیــک مصــرف بــرق ۵0 هــزار و  گفــت: در ســال  گذشــته  ســال 
کــه ایــن رقــم بــرای اولین بــار بــه ثبــت رســیده  کیلــووات ســاعت بــوده   ۷۷
اســت. مدیــر عامــل توانیــر ادامــه داد: امســال یــک رشــد ۳ تــا ۵درصــدی 
پیش بینی هــای  براســاس  و  داشــت  خواهیــم  بــرق  مصــرف  در  را 
کیلــووات ســاعت خواهــد رســید.  صورت گرفتــه مصــرف بــرق بــه ۵۳ هــزار 
گفــت:  گرفتــه بــرای حــل ایــن مســئله  کــردی دربــاره برنامه هــای صــورت 
گذشــته  بایــد بــه بحــث مدیریــت مصــرف امســال بیــش از ســال های 

توجــه شــود.
شــده  گرفتــه  نظــر  در  راهکارهــای  بــا  امیدواریــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
کــرد: از  بتوانیــم روزهــای پیــک را بــه خوبــی پشــت ســر بگذاریــم، اظهــار 
گــذر از خاموشــی در فصــل  گســترده ای را بــرای  کنــون برنامه هــای  هم ا
ــج  ــازی و تروی ــرد: فرهنگس ک ــد  کی ــردی تا ک ــم.  گرفته ای ــر  ــتان در نظ تابس
کشــور از خاموشــی اســت. مدیریــت مصــرف، اصلی تریــن راه بــرای نجــات 

کشور ۵۳ برابر شده است کره ای ها سپردمصرف CNG در  ایران، رتبه 1۵ جهان در مصرف برقایران، »بالل« را به 

کلیک

چهارمحال و بختیاری

چند ترفند برای سرعت بیشتر 
وای فای

ایرانی هــا  مــا  مشــکالت  از  یکــی    
سرویس اقتصاد
 بردیا عباس زاده

اســت؛  اینترنــت  ســرعت  کنــدی 
ــه دلیــل  کنــد هــم ب کنیــد همیــن ســرعت  حــال فکــر 
نتیجــه چیــزی جــز  کندتــر شــود؛  اشــکاالت  برخــی 
ایــن  در  بــود.  نخواهــد  کالفگــی  و  اعصاب خــردی 
کــه  می کنیــم  معرفــی  را  راهکارهایــی  مــا  گــزارش 

بخشی از مشکالتتان را حل کند.
- اغلــب مــردم اهمیــت قــرار دادن مــودم در مــکان 
یــک  شــاید  می گیرنــد.  کــم  دســت  را  مناســب 
موجــب  مــودم،  موقعیــت  در  کوچــک  جابه جایــی 
تغییــر و تحــوالت بســیاری در ســرعت وای فای شــود.
گــر شــما هــم مثــل بیشــتر افــراد، احتمــاال جعبــه  - ا
مــودم جدیدتــان را هنــوز بــاز نکرده ایــد،  آن را نزدیــک 
کرده ایــد و  یــک پریــز قــرار داده و بــه بــرق متصــل 
گوشــه ای مثــل تاقچــه، میــز یــا  آن را بــه آســانی در 
کرده ایــد، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه  حتــی زمیــن رهــا 
کــه مــودم از ســطح زمیــن  داشــته باشــید، ارتفاعــی 
دارد موجــب تفــاوت در قــدرت ســیگنال وای فــای 
شــما  گــر  ا کــه  اســت  معنــی  بدیــن  ایــن  می شــود. 
مــودم خــود را روی زمیــن یــا پشــت اشــیای دیگــر رهــا 
کار معمــوال موجــب عملکــرد ضعیف تــر  کرده ایــد، ایــن 
را در بلندتریــن  گــر مــودم  ا آن می شــود. در عــوض 
کار عــالوه بــر افزایــش  جــای ممکــن قــرار دهیــد، ایــن 
بــرد امــواج رادیویــی، از تداخــل ســایر امــواج بــا مــودم 

نیــز جلوگیــری می کنــد.
ــر  کامپیوت ــا  ــه حــال یــک فایــل حجیــم را ب ــا ب ــا ت - آی
گــر ایــن چنیــن بــوده شــما  کرده ایــد؟ ا خــود دانلــود 
وای فای تــان  ســرعت  کاهــش  موجــب  خودتــان 
ســنگین  و  حجیــم  فایل هــای  دانلــود  شــده اید. 
وای فــای  عملکــرد  در  اختــالل  موجــب  می توانــد 

شــود.
مــودم دور  از  را  الکترونیکــی دیگــر  - دســتگاه های 

کنیــد.
- سیســتم عامــل مــودم خــود را بــه روز نگــه داریــد و 

کنیــد. تنظیمــات امنیتــی آن را چــک 
روز  طــول  در  ســنگین  فایل هــای  دانلــود  از   -

کنیــد. خــودداری 
بدانیــد  اینکــه  بــدون  ســایرین  اســت  ممکــن   -
ســرعت  امــر  ایــن  و  کننــد  اســتفاده  شــما  شــبکه   از 

می دهــد.  کاهــش  را  شــما  وای فــای 
کــه بســیار اهمیــت دارد و شــما می توانیــد  کاری  تنهــا 
کــه پســورد مودمتــان ســاده  انجــام دهیــد ایــن اســت 
مــودم  آن  بــر  عــالوه  نباشــد.  کــردن  هــک  قابــل  و 
کنیــد  خــود را بــه روز  و آن را بــه طــور مرتــب چــک 
تــا دســتگاه های مشــکوک موجــود در شــبکه  خــود را 

کنیــد. شناســایی 

 افزایش سطح 
کشت زعفران   زیر 

در چهارمحال و بختیاری
جهــاد  ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  کشــاورزی 
کشــت  زیــر  ســطح  امســال  می شــود  پیش بینــی 
 ۱۳0 بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  زعفــران 
کــرد: کشــت  هکتــار برســد. حمیدرضــا دانــش اظهــار 
زعفــران در اســتان از اواخــر مردادمــاه آغــاز و زمــان 
برداشــت ایــن محصــول آبان مــاه خواهــد بــود. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول 
گذشــته ۱00 هکتــار بــوده اســت، افــزود:  در ســال 
هکتــار  هــر  در  گذشــته  ســال  برداشــت  متوســط 
کــه پیش بینــی می شــود امســال  ۴کیلوگــرم بــوده 
کشــت ایــن محصــول بــه ۱۳0 هکتــار  ســطح زیــر 
برســد. دانــش بــا اشــاره بــه اینکــه اســتقبال خوبــی 
گفــت:  اســت،  اســتان شــده  زعفــران  از  کشــور  در 
در  کیفــی  نظــر  از  اســتان  ایــن  زعفــران  محصــول 
کشــور مشــتریان خــاص  ســطح باالیــی بــوده و در 
کشــت زعفــران در  خــود را دارد. وی بــا اشــاره بــه 
گفــت: بیشــترین ســطح زیــر  بیشــتر نقــاط اســتان 
و  بــن  شهرســتان های  در  محصــول  ایــن  کشــت 

گــزارش شــده اســت. فارســان 

زیبایی های اصفهان تنها در آثار تاریخی  خالصه نمی شود 
گفــت: اصفهــان  کــه زیبایی هــای اصفهــان تنهــا در آثــار تاریخــی اش خالصــه می شــود،  مدیــر مرکــز مطالعــات اســتراتژیک آســیایی ترکیــه )تاســام( بــا بیــان اینکــه نمی توانــم بگویــم 

کــرده اســت. کــه مدیریــت شــهری در ایــن شــهر آن هــا را بــه خوبــی ایجــاد  زیبایی هــای دیگــری دارد 
کــرده در حاشــیه بازدیــد از آثــار تاریخــی نصف جهــان بــا  کــه بــه همــراه همســرش بــه اصفهــان ســفر  گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، ســلیمان سنشــوی  بــه 
کــرد: ایــن شــهر بــه خوبــی  کــه بــه اصفهــان ســفر می کنــم، امــا پیــش از ایــن هــم بارهــا نــام اصفهــان را بــا صفــت نصف جهــان شــنیده ام، اظهــار  بیــان اینکــه نخســتین بار اســت 
کشــور ایــران، بایــد اصفهــان را نــه تنهــا بــه  کــرد: مســئوالن  کنــد و جاذبه هــای مختلــف ایــن شــهر بســیار جالــب توجــه اســت. وی اضافــه  توانســته همــه عناصــر تمــدن را هدایــت 
کننــد. مدیــر مرکــز مطالعــات اســتراتژیک آســیایی ترکیــه )تاســام( بــا بیــان اینکــه  عنــوان یــک مقصــد توریســتی، بلکــه بــه عنــوان نمونــه ســبک زندگــی بــه مــردم جهــان معرفــی 
کــه بســیاری از شــهرها و شــهروندان در  کــرد: بایــد توجــه داشــت  کمتــر اســت، ابــراز  کمیــاب هســتند و تعــداد آن هــا از تعــداد انگشــتان دســت نیــز  شــهرهایی ماننــد اصفهــان در دنیــا 
کــه اصفهــان ویژگــی خاصــی دارد و بایــد ایــن ویژگــی بــه همــه جهــان صــادر شــود. ســطح جهــان بــه ســمت الگوهــای زندگــی یکســانی در حــال حرکــت هســتند و ایــن در حالــی اســت 
کــه مدیریــت شــهری  گفــت: اصفهــان، زیبایی هــای دیگــری دارد  کــه زیبایی هــای اصفهــان تنهــا در آثــار تاریخــی اش خالصــه می شــود،  کیــد بــر اینکــه نمی توانــم بگویــم  وی بــا تا

کــرده اســت. در ایــن شــهر آن هــا را بــه خوبــی ایجــاد 

حتما بخوانید!
3ایران رتبه 15 جهان در مصرف برق چهارشنبه   15  اردیبهشت ماه 1395

ـــمـــاره 146 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

وژه عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت  شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پــر
یابــی و اخــذ امتیــاز الزم واگــذار نمایــد .  ز مشــارکتی بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای صالحیــت ، پــس از ار

آگهی تجدید  مناقصه

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 

تجدید دوم آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار )شریک( 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  اول

نوبت  دوم

م الف 4188م الف 3577

 

متراژ تقریبی زیر بنا 
) متر مربع ( 

موضوع پروژه

مشارکت در احداث 
ساختمانهای مسکونی ویالئی 

گردشگری  واقع در سایت 
جهانگردی شهر جدید مجلسی

13000195/600303/700

گذاری  مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
توسط شریک حدود ) میلیون ریال (

گذاری  کل سرمایه  مبلغ 
حدود ) میلیون ریال(

یابــی بــه  ز یافــت اســناد ار وز از نشــر آگهــی ، جهــت در یافــت اســناد: واجدیــن شــرایط مــی تواننــد ظــرف مــدت پنــج ر مهلــت و محــل در
امــور قــرار دادهــا ی ایــن شــرکت مراجعــه نماینــد.

یابی: مورخ 95/3/3 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی ز - مهلت و محل تحویل اسناد ار
وجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی  - نشانی کارفرما : اصفهان - کیلو متر 20 جاده مبارکه بر

-امور قرار دادها    تلفن : 03152472733       دورنگار: 52472214-031     صندوق پستی : 86316-45775
www.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی

ده  و ســبک در محــدو در ــا خــو د را ب شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان در نظــر دارد انجــام خدمــات مأموریــت هــای اداری خــو
اســتان و خــارج از اســتان از طریــق مناقصــه بــه واجدیــن شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای خدماتــی ترابــری کــه تمایــل 
رگانــی مراجعــه  وز از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر امــور باز د نســبت بــه اعــالم آمادگــی بــه مــدت 7 ر بــه همــکاری دارنــد دعــوت مــی شــو

نماینــد.

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال است.
2- نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر است. 

خط فقر، ۳میلیون تومان است
کارگران از حذف یارانه ها نگرانی 



فرماندار یزد:

گرانی نان، شایعه است
ع افزایــش قیمــت  فرمانــدار یــزد بــا تکذیــب موضــو
مجــازی  شــبکه های  از  بعضــی  در  اخیــرا  کــه  نــان 
کــرد: نــان بایــد  کیــد  دســت بــه دســت می شــود، تا
ــا  ــد و ب ــردم برس ــت م ــه دس ــی ب ــت قبل ــان قیم ــا هم ب

می شــود. برخــورد  شــدیدا  متخلفــان 
بــا  رابطــه  در  شمســی«  کری  شــا »محمــود   
نانوایی هــای  در  نــان  قیمــت  غیررســمی  افزایــش 
دیگــر  در  خمیــر  چانــه  وزن  کاهــش  و  آزادپــز 
مجــازی  شــبکه های  در  اخیــرا  کــه  نانوایی هــا 
قطعــا  نــان  کــرد:  کیــد  تا اســت  شــده  ح  مطــر
تمــام  و  اســت  نشــده  گــران  رســمی  صــورت  بــه 
مــردم  نیــاز  مــورد  نــان  هســتند  مکلــف  نانوایی هــا 
کننــد و در صــورت  را بــا همــان قیمــت قبلــی ارایــه 
برخــورد  متخلفــان  بــا  شــدیدا  تخلــف،   مشــاهده 

خواهد شد.
آرد  کارگــروه  بــر  عــاوه  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  نــان،  و 
دقیــق  صــورت  بــه  نیــز  غلــه  و  حکومتــی  تعزیــرات 
نظــارت  نانوایی هــا،  عملکــرد  و  نــان  ع  موضــو بــر 
نیســت  این گونــه  و  دارنــد  مســتمر  و  مســتقیم 
بــه  اقــدام  خودســرانه  بخــش  ایــن  فعــاالن  کــه 
چانــه  وزن  کاهــش  یــا  نــان  قیمــت   افزایــش 

کنند.

 ورود نایلون های تجدیدپذیر 
به بازارهای کوثر

ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
کــرد:  اعــام  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  مشــاغل 
عنــوان  بــه  کوثــر  بــازار   13 اصفهــان،  شــهر  در 
ایــن ســازمان در ســطح مناطــق  زیرمجموعه هــای 
 مختلــف احــداث شــده و بــه شــهروندان ارایــه خدمت 

می کند. 
کشــاورزراد افــزود: بــا توجــه بــه مطالعــات انجام شــده 
کارشناســان ایــن ســازمان و  و برگــزاری جلســات بــا 
کوثــر، از اوایــل خردادمــاه  هماهنگــی بــا بهره بــرداران 
وارد  کوثــر  بازارهــای  بــه  تجدیدپذیــر  نایلون هــای 

می شــود. 
ح تشــویقی بــا  کشــاورزراد بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــر
گفــت:  اســتقبال بهره بــرداران مواجــه شــده اســت، 
مفیــد  زیســت  محیــط  بــرای  می توانــد  اقــدام  ایــن 
باشــد و قطعــا بــه دیگــر مجموعه هــای خریــد شــهر 

اصفهــان نیــز تســری خواهــد یافــت.

اخبار کوتاه

کسب رکورد تولید آهن اسفنجی
کســب رکــورد   رحیــم عبــدی، مدیــر ناحیــه آهــن  ســازی از 
و  داد  خبــر  آهن ســازی  ناحیــه  در  اســفنجی  آهــن  تولیــد 
ــا همــت  گفــت: در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل، ب
غیورمــردان عرصــه صنعــت در واحدهــای احیــای مســتقیم 
1 و 2 رکــورد تولیــد آهــن اســفنجی در فروردین مــاه 1395 بــه 

میــزان 649 هــزار و 359 تــن بــه ثبــت رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فوالدمبارکــه ،ایشــان افــزود: رکــورد 
اردیبهشــت ماه  در  اســفنجی  آهــن  تولیــد  مجمــوع  قبلــی 
1394 بــه میــزان 625 هــزار و 275 تــن محقــق شــده بــود. بنــا 
ــزارش، فتحــی، رییــس واحــد احیــای مســتقیم  گ ــر همیــن  ب
ــه تولیــد آهــن اســفنجی در  ــز افــزود: رکــورد ماهان شــماره 2 نی
واحــد احیــای مســتقیم 2 )مگامدول هــای شــهید خــرازی( 
بــه میــزان 215 هــزار و 987 تــن در فروردیــن 95 محقــق شــد 
کــه نســبت بــه رکــورد قبلــی تولیــد آهــن اســفنجی ایــن واحــد 
ــه  کــه در اســفندماه 1394 بــه میــزان 206 هــزار و 547 تــن ب
ــم  ــد رق ــن واح ــرای ای ــدی را ب ــورد جدی ــود، رک ــیده ب ــت رس ثب
کــه در ثبــت ایــن  کلیــه واحدهایــی  زد. ایشــان در پایــان از 
ــا ایــن ناحیــه داشــته اند، تشــکر و  رکوردهــا همــکاری الزم را ب

کــرد. قدردانــی 

کز شتاب دهی  تاسیس مرا
در چهارمحال و بختیاری

معــاون نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونــت علمــی و 
کز شــتاب دهی  فنــاوری ریاســت جمهــوری گفت: تاســیس مرا
نــوآوری، زمینه ســاز حرکــت بــه ســمت رفــع مشــکات خواهــد 
بــود. دکتــر محمــود شــیخ زین الدیــن در ســفر بــه شــهرکرد در 
کــرد: چهارمحــال و  دیــدار بــا رییــس دانشــگاه شــهرکرد اظهــار 
گردشــگری  بختیــاری پتانســیل های فراوانــی در حوزه هــای 
ــه اینکــه چهارمحــال  ــا اشــاره ب و نیــروی انســانی دارد. وی ب
 و بختیــاری در حــوزه صنعــت رشــد چندانــی نداشــته اســت
خ  افــزود: صنعتــی نبــودن ایــن اســتان تاثیــر چندانــی بــر نــر

بیــکاری آن نداشــته اســت. 
مرکــز  اســت  قــرار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زین الدیــن  شــیخ 
تاســیس  و بختیــاری  نــوآوری در چهارمحــال  شــتاب دهی 
گفــت: حمایت هــای مالــی از ایــن مرکــز انجــام خواهــد  شــود، 
کــز شــتاب دهی نــوآوری را زمینه ســاز  شــد. وی تاســیس مرا
کــرد و افــزود: حرکــت  حرکــت بــه ســمت رفــع مشــکات عنــوان 
کــز شــتابدهی نــوآوری، الزمــه تحقــق اقتصــاد دانش بنیان  مرا
نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری معاونــت  اســت. معــاون 
کــرد: بــا  علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری خاطــر نشــان 
 تاســیس مرکز شــتاب دهی نوآوری در چهارمحال و بختیاری 
ســمت  بــه  حرکــت  در  اســتان  ایــن  دانشــجویان  انگیــزه 

می کنــد. پیــدا  افزایــش  شــدن  دانش بنیــان 

اخبار کوتاه

گفــت: در ســفر ریاســت جمهــوری طــی هفتــه  کرمــان  اســتاندار 
آینــده، نزدیــک بــه 3500 میلیــارد تومــان، پروژه صنعتــی و عمرانی 
گردهمایــی  افتتــاح خواهــد شــد. »علیرضــا رزم حســینی« در اولیــن 
30مــاه  مــدت  در  کــرد:  اظهــار  کرمــان  اســتان  جمعــه  ائمــه 
کرمــان، در حــد تــوان و وســع خــود بــا  خدمتگــزاری مــن در اســتان 
مســئوالن قدمــی در راه پیشــرفت اســتان برداشــته ایم و نخســتین 
گرفتــه باشــد، شــعار  کــه امیــدوارم مــورد قبــول خداونــد قــرار  شــعار 
کــه والیــت می توانــد امنیــت و  »والیــت و توســعه« بــوده اســت؛ چــرا 

کنــد. توســعه را تضمیــن 
گنج      شهر اقتصاد مقاومتی قلعه 

رزم حســینی افــزود: ایــده مثلــث توســعه از اســتان کرمــان برخاســت 
هســتند؛  آن  پروژه هــای  جریــان  در  توســعه  مثلــث  ناظــران  و 
همچنیــن بــرای نخســتین بار در اســتان کرمــان ایــده شــهر اقتصــاد 
مقاومتــی قلعــه گنــج کلیــد خــورد؛ گرچــه ایــن ایــده در روزهــای اول 
کــه  کنــد  ــه آن افتخــار  ــد ب کشــور می توان ــود، امــا امــروز  ــه ب ناباوران
کارهــای بســیار خوبــی در زمینــه توســعه و زیرســاخت در آن انجــام 
می شــود. وی ادامــه داد: راه قلعــه گنــج بــه ســوی توســعه پیدا شــد 
و بعد از توســعه آن، شــهرهای اطرافش نیز توســعه خواهند یافت؛ 
همچنیــن بــرای نخســتین بار در ایــن شهرســتان صندوق هــای 
توســعه روســتایی ایجــاد، پــول یارانــه مــردم در آن صندوق هــا 
ریختــه شــده و وام خوداشــتغالی بــه مــردم داده می شــود. اســتاندار 
گفــت: بــه همــت ارکان حکومــت، مثلــث توســعه، وحــدت  کرمــان 

خ داده اســت. نقشــی کــه آیــت  اســتانی و همگرایــی ایــن اتفاقــات ر
ــت؛  ــی اس ــال زدن ــرده مث ک ــاد  ــتان ایج ــدت اس ــری در وح اهلل جعف
ح همیــاران آب، ملــی شــد و به تایید همــه وزرای  ضمــن اینکــه طــر
ح تحــول نظام ســامت یکی  دولــت رســید. وی بــا بیــان اینکــه طــر
کــه در  کارهــای بــزرگ دولــت بــود و هزینه هــای زیــادی داشــته  از 
کرمــان بــه خوبــی پیــاده شــده اســت، ادامــه داد: در ایــن  اســتان 
گذشــته، 1000 تخــت بیمارســتانی ایجــاد شــده  دولــت در دو ســال 
کــه کل تخت هــای بیمارســتانی 4000 تخــت بــود  اســت؛ در حالــی 
کــه نیــاز اســتان  کنیــم  و برنامــه داریــم تــا 2000 تخــت دیگــر اضافــه 

در ایــن زمینــه بــر طــرف شــود.

   افتتاح پروژه های 11 هزار و 500 میلیارد تومانی
و  هــزار   11 گذشــته،  ســال  دو  در  کــرد:  اظهــار  کرمــان  اســتاندار 
ــت  ــفر ریاس ــت و در س ــده اس ــاح ش ــروژه افتت ــان پ ــارد توم 500 میلی
جمهــوری طــی هفتــه آینــده، نزدیــک بــه 3500 میلیــارد تومــان 
پــروژه صنعتــی و عمرانــی دیگــر نیــز افتتــاح خواهد شــد. وی گفت: 
کرمــان قبــل از ایــن دولــت  کشــور، اســتان  کار  کســب و  گــزارش  در 
کشــور می باشــد  رتبــه 30 را دارا بــود و امــروز جــزو پنــج اســتان برتــر 
خ داده  کــه ایــن مهــم نیــز بــه علــت فضــای آرام سیاســی اســتان ر

اســت.
کــرد: در جنــوب اســتان نیــز پروژه هــای  کرمــان بیــان   اســتاندار 

خوبــی تعریــف شــده و در بحــث ریزگردهــای جازموریــان، ریــگان 
کــه مطالعــات آن انجام  ج کارگــروه ملی تشــکیل شــده اســت  و فهــر
گیــرد؛ ان شــاءاهلل در ســفر  کار اساســی صــورت  شــده و قصــد داریــم 

گشایشــی انجــام خواهــد شــد. رییــس جمهــور 
کلنگ زنی خط ریلی »کرمان- بردسیر و سیرجان«    

وی بــا بیــان اینکــه خــط ریلــی »کرمــان- بردســیر و ســیرجان« 
کــرد:  اظهــار  کلنگ زنــی می شــود،  رییــس جمهــور  ســفر  در  نیــز 
کار ســفر رییــس جهمــور بــه  مــرز هوایــی جیرفــت نیــز در دســتور 
گرفــت؛ ضمــن آنکــه 36 پــروژه نیــز در  کرمــان قــرار خواهــد  اســتان 
کــه در ســفر  همــه شهرســتان های اســتان پیش بینــی شــده اســت 

ریاســت جمهــوری بــه آن هــا پرداختــه می شــود. 
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه یــک حرکــت مدیریــت جهــادی در 
کــرد: نظــام جمهــوری اســامی  اســتان آغــاز شــده اســت، اظهــار 
کنیــم؛  کارنامــه موفقــی ایجــاد  کــه بایــد بــرای مــردم  نظامــی اســت 
کارنامــه آنچنــان خوبــی نداشــته ایم  در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ 
کنیــم؛ از ســوی دیگــر  کوشــش چنــد برابــری  و بایــد در ایــن زمینــه 
جناج بــازی مــا را از خدمــت بازمــی دارد و بایــد از ایــن امــر پرهیــز 
کــرد: در حــال اســتفاده از ظرفیــت غیردولتــی  کنیــم. وی تصریــح 
ریاســت  ســفر  در  موافقت نامه هــا  ایــن  از  بخشــی  و  هســتیم 
بــا رهبــری  جمهــوری قطعــی خواهــد شــد و امیــدوارم بتوانیــم 
کرمــان  کرمــان و بــا حمایــت همــه، در اســتان  معنــوی امــام جمعــه 
ــم. ــام دهی ــی انج ــای بزرگ کاره ــت،  ــر اس ــر ذخای ــد و پ ــه ثروتمن ک

کرمان خبر داد: استاندار 

کرمان افتتاح پروژه های 3500 میلیارد تومانی در سفر رییس جمهور به 

کارفرمایــان ســنگبری اســتان اصفهــان  رییــس انجمــن صنفــی 
گفــت: حکــم پــر شــدن چاه هــای 20 ســنگبری دولــت آبــاد داده 
کــرد: روز یکشــنبه 12 اردیبهشــت ماه  شــد. رضــا احمــدی اظهــار 
از طــرف مقــام قضایــی دســتور قلــع و قمــع چاه هــای آب حــدود 

20 ســنگبری در دولــت آبــاد اصفهــان صــادر شــد 
و بــه ایــن واحدهــای ســنگبری 20 روز فرصــت 

کننــد.  داده شــده تــا چاه هــای آب خــود را پــر 
طــرف  از  دســتور  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آبفــای  اداره  شــکایت  بــا  و  قضایــی  مقــام 
بــا  افــزود:  اســت،  شــده  ح  مطــر دولت آبــاد 
ــداری  ــا فرمان ــه ب ک ــی  ــت های فراوان ــود نشس وج

طــرف  از  تقاضانامــه ای  تــا  شــد  قــرار  داشــتیم،  دولت آبــاد 
ســنگبری ها نوشــته و ســپس اســتفاده از چاه هــای آب توســط 

شــود.  قانونــی  آن هــا 
کارفرمایــان ســنگبری اســتان اصفهــان  رییــس انجمــن صنفــی 
کــرد: امــا اداره آبفــای دولــت آبــاد شــکایت خــود را بــه  اضافــه 

دادگســتری دولــت آبــاد فرســتاد و آن هــا نیــز براســاس قانــون 
دســتور پــر کــردن حــدود 20 تــا 30 حلقــه چــاه را به عــاوه جریمه 

کردنــد.  نقــدی صــادر 
کــرد: بــار دیگــر پــس از ایــن قضایــا بــا  احمــدی خاطرنشــان 
ح  فرمانــداری دولــت آبــاد تمــاس گرفتیــم و مطــر
کــه در حــال ایجــاد  کــه چــرا در زمانــی  کردیــم 
شــکایت  آب  اداره  دوبــاره  هســتیم،  تعامــل 
واحدهــای  ایــن  از  هرکــدام  در  می کنــد؟! 
تولیــدی حــدود 10 تــا 30 نفــر اشــتغال دارند و آب 
زیــادی هــم مصــرف نمی کننــد. ایــن واحدهــای 
و  دارنــد  ته نشــین  حوضچه هــای  تولیــدی 
آب مــورد اســتفاده از آن هــا دوبــاره مصــرف می شــود. رییــس 
کارفرمایــان ســنگبری اســتان اصفهــان اضافــه  انجمــن صنفــی 
کارخانه هــا وضعیــت نامناســبی دارنــد  کــه  کــرد: در شــرایطی 
نیــز مناســب نیســت، این گونــه  اشــتغال جامعــه  و وضعیــت 

نیســت. خوبــی  حکم هــای  حکم هــا، 

بــرای  مناســبی  بســتر  اصفهــان،  گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
ــن رو در  ــوس دارد و از همی ــراث ناملم ــکوفایی می ــی و ش تجل
شــرایط فعلــی می تــوان فعالیت هــای مناســبی انجــام داد. 
اســاتید  بــا  کیمیــای وطــن، شــهردار اصفهــان  گــزارش  بــه 

فرهنگــی  میــراث  حــوزه  فعــاالن  و  دانشــگاه 
ــو  گفت وگ ــث و  ــه بح ــرد و ب ک ــدار  ــوس دی ناملم
چــه  هــر  گســترش  و  شــرایط  ارتقــای  دربــاره 
بیشــتر میــراث ناملمــوس در جامعــه پرداخــت. 
بــا  جلســه  ایــن  در  جمالی نــژاد  مهــدی  دکتــر 
و  نصف جهــان  جدیــد  گفتمــان  اینکــه  بیــان 
ایجــاد مکتــب جدیــد اصفهــان آغــاز شــده اســت 
کــه شــهرداری های  کــرد: چنــدی اســت  اظهــار 

دســتگاه هایی  بــه  خدماتــی  دســتگاه های  از  کانشــهرها 
وی  شــده اند.  تبدیــل  فرهنگــی  و  اجتماعــی  فعالیــت  بــا 
افــزود: شــهرداری اصفهــان در یــک نــگاه جدیــد دســت بــه 
ابتــکاری زده و در حــال تــاش بــرای تغییــر رویکــرد فعالیــت 
ــرار  ــه ق ک ــه ای  گون ــه  مدیریــت شــهری نصف جهــان اســت؛ ب
و  فرهنگــی  خدماتــی،  فعالیت هــای  همــه  کنــار  در  اســت 

تبدیــل  یــک شــهر دانش محــور  بــه  را  اجتماعــی اصفهــان 
کنــد. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه قــرار اســت جریــان 
دانایــی در اصفهــان راه انــدازی شــود و از اینجــا بــه تمام کشــور 
گفتمــان جدیــد مــا بــه دنبــال  کــرد: در  تســری یابــد، بیــان 
بــر  مبتنــی  و  خاقانــه  جدیــد،  برنامه هــای 
ــش  ــتیم. وی در بخ ــن هس ــای نوی فناوری ه
کــرد:  دیگــری از صحبت هــای خــود تصریــح 
و  تجلــی  بــرای  مناســبی  بســتر  اصفهــان 
شــکوفایی میــراث ناملمــوس دارد و از همیــن 
فعالیت هــای  می تــوان  فعلــی  شــرایط  در  رو 
کــرد:  کیــد  مناســبی انجــام داد. جمالی نــژاد تا
کــردن  شــهرداری اصفهــان بــه دنبــال زنــده 
ابعــاد  ارتقــای آن در همــه  میــراث معنــوی نصف جهــان و 
کــرد: بخــش  کمــک مــردم اســت. وی اضافــه  مختلــف بــا 
مشــارکت  بــا  اصفهــان،  شــهرداری  فعالیت هــای  از  مهمــی 
شــهروندان و مــردم صــورت می گیــرد و از همیــن رو بایــد توجــه 
کلیدواژه هــای  ویــژه ای بــه ایــن مســئله داشــت تــا بتوانیــم بــه 

»رضایــت مردمــی« و »صداقــت« جامــه عمــل بپوشــانیم.

شهردار اصفهان:
اصفهان بستر مناسبی برای شکوفایی میراث ناملموس دارد

کردن چاه های آب غیرمجاز پر 
دادن فرصت 20 روزه به سنگبری های اصفهان

حتما بخوانید!
ورود نایلون های تجدیدپذیر به بازارهای کوثر چهارشنبـــــه  15  اردیبهشت ماه 41395

ـــمـــاره 146 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی: 1- حاجیه خانم حیدری هراتمه 2- محمد مال حسینی  نشانی 
محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و  نام خانوادگی : 
محمد قاسمی پور اصفهانی نشانی محل اقامت : بهارستان خ الفت فرعی نور 3 پ 
یخ 94/11/19 حوزه 39 شورای حل  394 محکوم به به موجب رای شماره 964تار
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
و  اسناد رسمی  دفتر خانه  در  به حضور  ردیف 2 محمد مال حسینی  : خوانده  به 
 H موتور  ش  به   1381 مدل  یلو  دووسی  و  در خو دستگاه  یک  مالکیت  سند  انتقال 
00713 و ش شاسی 1165047820 بنام محکوم له و نیم عشر حق االجرا و حاجیه 
ینه دادرسی در حق محکوم  یال هز خانم مال حسینی به پرداخت مبلغ پانصد هزار ر
که  همین   : احکام  اجرای  قانون   34 ماده  یال   ر  600000 جمعا  آگهی  نشر  ینه  هز له 
وز مفاد  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  آنرا 
د  کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
یحا اعالم نماید.  شماره  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر خو
 : 2742/ م الف دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان

 اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

اقامت:  محل  نشانی  علیرضا    پدر:  نام  سواری   خانوادگی:  نام  غالمرضا    : نام 
د   نام خانوادگی : صفری نام پدر:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : داو
مصطفی   نشانی محل اقامت : اصفهان – شاپور جدید خ عطا ملک فاز 7 پالک 
یخ 94/3/2 حوزه 18 شورای حل  به موجب رای شماره 161تار به  365 محکوم 
. محکوم علیه محکوم است  یافته است  اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یال بابت اصل خواسته و پرداخت  به : پرداخت مبلغ پنج میلیون  و پانصد هزار ر
یال  ینه کارشناسی و یکصد و هفتاد هزار ر یال بابت هز یک میلیون و پانصد هزار ر
خسارت  و  جرثقیل  ینه  هز بابت  یال  ر هزار  پنجاه  و  پانصد  مبلغ   ، دادرسی  ینه  هز
اجرای حکم در  لغایت  تقدیم دادخواست مورخه 94/1/24  یخ  تار از  تادیه  تاخیر 
حق خواهان و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد / ماده 34 قانون 
اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 
وز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  است ظرف ده ر
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
د را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور  و در صورتی که خو
یحا  د را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر صورت جامع دارایی خو

اعالم نماید. 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   18 شعبه  دفتر  الف  م   /2741  : شماره   

شهرستان اصفهان

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

یدون   نشانی محل  نام : حجت ا...  نام خانوادگی: خلیلی سامانی   نام پدر: فر
 : خانوادگی  نام  مرتضی      : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 
کرارج  آبشار  جاده   – اصفهان   : اقامت  محل  نشانی  علی     : پدر  نام  حسینی 
حوزه   94/9/23 یخ  709تار شماره   رای  موجب  به  به  محکوم   48 پالک  اشکاوند 

محکوم   . است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   36
یال ) بابت کسر اقساط وام  علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هشت میلیون ر
خواند از حقوق خواهان انضمام فیشهای پرداختی ( بابت اصل خواسته و مبلغ 
یخ تقدیم  ینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تار یال بابت هز 150/000 ر
حق  در  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  و  حکم  اجرای  لغایت   )94/6/9( دادخواست 
صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران .  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
وز مفاد آنرا  اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده ر
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
د را قادر به  اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خو
د را به  اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خو

یحا اعالم نماید.  قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صر
 شماره : 2731/ م الف دفتر شعبه 36 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ونده کالسه 1098/94خواهان محمد رضا غالم للدین  دادخواستی  در خصوص پر
ده و وقت رسیدگی برای  مبنی بر: جلب ثالث   به طرفیت سعید قادری  تقدیم نمو
با  لذا    . است  گردیده  تعیین  عصر    5 ساعت   95/4/8 مورخ   ............. وز  ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده  عنایت به  مجهول المکان بو
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،   جراید   در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   23 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
تلقی  قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .
شماره: 2745/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
ونده کالسه 95/ 87 خواهان رضا ثابث پور  دادخواستی مبنی بر:  در خصوص پر
ده و وقت رسیدگی  مطالبه    به طرفیت امیر حسین قادری عصر آبادی   تقدیم نمو
وز ............. مورخ 95/4/12 ساعت 4/30  عصر  تعیین گردیده است  برای ر
دن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا  .  لذا با عنایت به  مجهول المکان بو
تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  منتشر،   به ماده 73 قانون 
وبه  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – ر
وی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441  ر
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   23 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای 
تلقی  قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . شماره: 2746/م الف مدیر دفتر شعبه 

23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گهی ابالغ وقت رسیدگی آ
دادخواستی  پور   ثابث  رضا  خواهان   86  /95 کالسه  ونده  پر خصوص  در 
وقت  و   ده  نمو تقدیم  شیرانی      یوسفی  قربانعلی  طرفیت  به  مطالبه     بر:  مبنی 
تعیین  عصر     4 ساعت   95/4/12 مورخ   ............. وز  ر برای  رسیدگی 
تقاضای  حسب  خوانده  دن  بو المکان  مجهول  به   عنایت  با  لذا    . است  گردیده 
خواهان مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  منتشر،  

اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  وی  ر وبه  ر  – ارباب  خیابان  
 23 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت   حضور 

شد .
شماره: 2747/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   5294 شماره  شناسنامه  دارای  خانی   احسان  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   422/95 کالسه  به 
 9978 بشناسنامه  خوزانی  خانی  اسماعیل  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/9/11 یخ  تار در 
خانی  رضا  محمد   -2 همسر    8 مهر  نکوئی  زهره   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
زند  فر  5294 خانی  احسان   -4 زند   فر  25289 خانی  علی   -3 زند   فر  2963
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
واال گواهی صادر خواهد تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

 شد. 
شماره : 4078/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   1699 شماره  شناسنامه  دارای  هونجانی   واسعی  یار اسفند  آقای 
ده  دادخواست به کالسه 421/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نمو
وان حمید رضا واسعی هونجانی  بشناسنامه 2843  و چنین توضیح داده که شادر
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/11/12 یخ  تار در 
زند    2-  آن مرحوم منحصر است به 1- علی واسعی هونجانی 1274951984 فر
ویان هونجانی 24  زند     3- لیال خسر سوگند واسعی هونجانی 1273918851 فر
یار واسعی هونجانی 1699 پدر  پور 3436 مادر 5- اسفند  باقر  همسر  4- کوکب 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر 
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
واال گواهی صادر خواهد تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

 شد. 
شماره : 4077/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   1202 شماره  شناسنامه  دارای  خوراسگانی   ربانی  کاظم  محمد  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از   450/95 کالسه  به  دادخواست 
ربانی خوراسگانی  بشناسنامه  وان محمد  و چنین توضیح داده که شادر ده  نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   1395/1/21 یخ  تار در   161
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد باقر ربانی به ش ش 12670 نسبت با 
زند   3-  زند  2- محمد جواد ربانی به ش ش 12671 نسبت با متوفی فر متوفی فر
جعفر  محمد   -4 زند    فر متوفی  با  نسبت   17624 ش  ش  به  ربانی  صادق  محمد 
زند  5- محمد کاظم ربانی  ربانی خوراسگانی به ش ش 14884 نسبت با متوفی فر
ینب ربانی خوراسگانی به  زند 6- ز خوراسگانی به ش ش 1202 نسبت با متوفی فر
زند 7- فاطمه ربانی خوراسگانی به ش ش  ش ش 1270188100 نسبت با متوفی فر

درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  همسر  متوفی  با  نسبت   78
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی  مزبور
یخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  نزد او باشد از تار

خواهد شد. 
شماره : 4076/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم ساناز اثنا عشری  دارای شناسنامه شماره 1861 به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح داده  443/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 85/12/21اقامتگاه  وان سیمین ضیمران  بشناسنامه 26232 در تار که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ساناز  و د بدر دائمی خو
زند   2- کاظم بقراطیان 661 همسر  3- اعظم شیخ االسالمی  اثنا عشری 1861 فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور 1097 مادر والغیر اینک با انجام تشر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

 شد. 
شماره : 4056/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   69286 شماره  شناسنامه  دارای  دستجرده   رشمانی  اصغر  آقای 
ده  دادخواست به کالسه 519/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
 34 بشناسنامه  دستجرده   رشمانی  صدیقه  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و 
الفوت آن  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر یخ 94/9/24اقامتگاه دائمی خو تار در 
زند  2- حسین  مرحوم منحصر است به 1- اصغر رشمانی دستجرده 69286 فر
 -4 زند  فر  4895 دستجرده  رشمانی  فاطمه   -3 زند    فر  2801 دستجرده  رشمانی 
زند  یم رشمانی دستجرده 58461 فر زند 5- مر فتانه رشمانی دستجرده 77344 فر
د رشمانی دستجرده  زند 7- محمو 6- نرگس رشمانی دستجرده 270434233 فر
را در یک نوبت  یفات مقدماتی درخواست مزبور 8 همسر والغیر اینک با انجام تشر
از  او باشد  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  آگهی می 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  یخ  تار

خواهد شد. 
شماره : 4068/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   301 شماره  شناسنامه  دارای  جوکار   سعید  آقای 
ده و چنین توضیح داده که  466/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/12/23اقامتگاه  وان محمد علی جوکار سمسوری  بشناسنامه 4 در تار شادر
به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی 
زند   1- اشرف جوکار سمسوری 7 همسر    2- علی رضا جوکار سمسوری 3 فر
زند  5-  زند 4- حمید جوکار سمسوری 860 فر 3- سعید جوکار سمسوری 301 فر
زند  فر سمسوری 353  جوکاری  زهرا   زند  6-  فر سمسوری 9572  جوکار  شهین 
زند 8- آمنه جوکار سمسوری 1271549425  7- زهره جوکار سمسوری 4971 فر
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف سه   نشر نخستین 

 شد. 
شماره : 4061/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان 



هنــر  اســت،  آفریــدن  و  کــردن  خلــق  هنــر  گرافیــک،  هنــر 
روزهــا  ایــن  امــا  مخاطــب؛  داشــتن  وا  فکــر  بــه  و  ســاختن 
گرافیــک ایــران دوران چنــدان پرفروغــی را طــی نمی کنــد. 
ســفت  قوانیــن  نداشــتن  و  هنــر  ایــن  بــه  نــدادن  اهمیــت 
کپــی ای   و ســخت حــق مؤلــف ســبب شــده هــر تقلیــد یــا 
ــازه پــس از برمــا شــدن بعضــی از ایــن  هنــر قلمــداد شــود و ت

کپی هــا، قــدر هنرمنــدان واقعــی مشــخص می شــود. 
گرافیک ایران     بالی جان طراحی 

طراحــان  صنفــی  انجمــن  عضــو  اســداللهی،  مصطفــی 
روی  بــر  کافــی  نظــارت  نبــودن  اســت:  معتقــد  گرافیــک 
کپــی کاری، آفــت و بــای  طراحی هــا ســبب می شــود تقلیــد و 
گرافیــک شــود. مصطفــی اســداللهی دربــاره  تقلیــد  جــان هنــر 
کارهــای هنرمنــدان دیگــر اظهــار  برخــی طراحــان پوســتر از 
کــه نه تنهــا  کــرد: تقلیــد در طراحــی پوســترها، تهدیــدی اســت 
ــا  گرافیــک در تمــام دنی ــر هنــر  گرافیــک ایــران، بلکــه ب روی 
تاثیــر منفــی خواهــد داشــت. در حــال حاضــر نیــز لغزش هایــی 
کنتــرل  گــر  را در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم. او ادامــه داد: ا
کیفیــت طراحی هــا اعمــال نشــود، بــا  و نظــارت الزم روی 
کپی شــده به راحتــی بــه  کارهــای  ورود تکنولــوژی جدیــد، 
کافــی جلــوی  ــا نظــارت  ــد ب حــوزه  طراحــی وارد می شــود. بای
گرافیــک ایــران  کــه می توانــد بــای جــان طراحــی  ایــن آفتــی 
گرفتــه شــود. ایــن هنرمنــد بــه فعالیت هــای جدیــد  باشــد، 
ــد  ــای جدی ــت: فعالیت ه گف ــرد و  ک ــاره  ــک اش گرافی ــن  انجم
کار اساســنامه ای تعریــف اصلــی انجمــن و  انجمــن در جهــت 
گــر  گرافیــک پیــش مــی رود. ا مباحــث صنفــی نظــام طراحــی 
بتوانیــم نظــام مشــخصی بــرای ایــن حرفــه ایجــاد کنیــم و به 

گرافیــک، نظــم و ترتیــب  کاری طراحــان  روابــط 

بدهیــم، اتفــاق خوبــی در ایــن حــوزه خواهــد افتــاد. ایــن 
کاری در حــال حاضــر دســتخوش مســایل، مشــکات  روابــط 
کــه بایــد بــه آن هــا ســر و ســامان  و چالش هایــی شــده اســت 

داده شــود.
   نظام صنفی مدون

 اســداللهی ادامــه داد: برگــزاری نمایشــگاه ها و دوســاالنه ها
کار  بــه  مربــوط  روابــط  تنظیــم  و  اســت  ســکه  روی  یــک 
حرفــه ای روی دیگــر ســکه. متاســفانه هنــوز در پیچ هــای 
کامل تــری  اول ایــن روابــط مانــده و نتوانســته ایم حرکــت 

داشــته باشــیم. انجمــن براســاس همیــن تعریــف حرکــت 
می کنــد و در صــدد به وجــود آوردن یــک نظــام صنفــی مــدون 
کــه  اســت. انجمــن براســاس مرام نامــه و منشــور حرفــه ای 
برایــش تعییــن شــده، در بخش هــای اصلــی حرکــت می کنــد.

گرافیک    برگزاری نمایشگاه ها و دوساالنه های 
کــرد: برگــزاری نمایشــگاه ها  ایــن هنرمنــد همچنیــن بیــان 
گرافیــک در جــای خــودش خــوب اســت.  و دوســاالنه های 
گرافیســت می تواننــد   بــا برپایــی نمایشــگاه ها، هنرمنــدان 

با آخرین دستاوردها و پیشرفت هایی که در حوزه های 

شــوند.  آشــنا  آمــده،  به وجــود  گرافیــک  جدیــد  کاری 
دوســاالنه ها هــم همیــن وظیفــه و نقــش را دارنــد. او بــه لــزوم 
کــرد:  گرافیــک اشــاره و اظهــار  کاری در هنــر  توجــه بــه روابــط 
کــرد، توجــه بــه روابــط  از مــوارد دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره 
اســت؛  مخاطــب  و  هنرمنــد  ســفارش دهنده،  بیــن  کاری 
ــار تولیدشــده  کــه آث یعنــی بایــد در ایــن جهــت پیــش برویــم 
گروه هــا به وجــود آورنــد. در حــال  تعامــل خوبــی بیــن ایــن 
حاضــر برخــی کمیته هــای انجمــن صنفــی طراحــان گرافیک 
کــه چنــد ســال بــود فعالیتــی نداشــتند، دوبــاره زنــده شــده اند. 
کــه دوره هایــی را بــرای اعضــای خــود  کمیتــه آمــوزش  مثــل 

کــرده اســت. پیش بینــی 
گرافیست    دستمزد هنرمندان 

اســداللهی در بخــش دیگــری از ســخنانش، دربــاره  وضعیــت 
گفــت: خوشــبختانه یکــی  گرافیســت  دســتمزد هنرمنــدان 
کــه  بــود  ایــن  گرافیــک  حــوزه   در  خــوب  اتفاق هــای  از 

بــرای دســتمزد طراحــان تنظیــم شــد. تعرفه هایــی 
ــه  ــدان ارای ــرف هنرمن ــه از ط ک ــی  کارهای ــا و  ح ه ــت طر کیفی  
کــه می گیرنــد متناســب باشــد.  می شــود، بایــد بــا دســتمزدی 
در ایــن بخــش بایــد منافــع طراحــان و ســفارش دهندگان 
گرافیــک  کــه طراحــان  لحــاظ شــود. در حــال حاضــر حقوقــی 
ــد بــه ســطح خوبــی نرســیده  کارهای شــان می گیرن در قبــال 
اســت. او افــزود: شــاید یکــی از دالیــل آن، ســفارش دهندگان 
کــه ترجیــح می دهنــد بــا طراحــان غیرمتخصصــی  هســتند 
کننــد. در ایــن  کار  کــه ابزارهــای امــروزی را در اختیــار دارنــد، 
مــوارد معمــوال انتظــار مــی رود این گونــه ابزارهــا جوابگــوی 
نبــودن ایــده شــود؛ امــا هیچ چیــز نمی توانــد جــای فکــر طــراح 

را بگیــرد.

نگاهی به وضعیت هنر گرافیک

تقلید و کپی کاری، بالی جان گرافیک ایران

حــدود 40 کتــاب از آثــار بهــرام بیضایــی در نمایشــگاه کتــاب تهران 
ایــن  آثــار  دربــاره عرضــه  بیضایــی  آثــار  ناشــر  عرضــه می شــود. 
نویســنده و کارگردان تئاتر و ســینما در بیســت و نهمین نمایشــگاه 
کتــاب تهــران )15 تــا 25 اردیبهشــت در شــهر آفتــاب(  بین المللــی 
گفــت: امســال در نمایشــگاه کتاب تقریبا تمام آثــار بهرام بیضایی 

می شــود.  عرضــه  می رســد،  اثــر   40 حــدود  بــه  کــه 
شــها الهیجــی افــزود: »دیــوان نمایــش« هــم جــزو 
ایــن  اول  جلــد  نمایشــنامه های  اســت.  آثــار  ایــن 
کرده ایــم تــا  مجموعــه را نیــز بــه صــورت مجــزا چــاپ 
کــه امــکان خریــد »دیــوان نمایــش« را ندارنــد   کســانی 
کــه  نمایشــنامه هایی  بــه  طریــق  ایــن  از  بتواننــد 
کننــد. مدیــر انتشــارات  دوســت دارنــد دسترســی پیــدا 

»فتح نامــه  نمایشــنامه  گفــت:  زنــان  مطالعــات  و  روشــنگران 
کات« نیــز از ســوی منوچهــر انــور بــه انگلیســی ترجمــه شــده و در 
کتــاب عرضــه می شــود. او دربــاره آثــار تــازه بیضایــی  نمایشــگاه 
کتــاب  نیــز توضیــح داد: بعــد از مدت هــا از آقــای بیضایــی یــک 

نمایشــگاه  بــه  کتــاب  ایــن  متاســفانه  ولــی  گرفته ایــم؛  جدیــد 
روی  بــر  زیــادی  وســواس  ایشــان  چــون  نمی رســد؛  کتــاب 
کتــاب را چندبــار غلط گیــری می کننــد  کتاب های شــان دارنــد و هــر 
ــی  کم کار  ــن  ــتند، ای ــور هس کش ج از  ــار ــه در خ ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
طــول می کشــد. ایــن اثــر فیلمنامــه ای بــه نــام »ســفر شــب« اســت 

کــه اثــری نســبتا حجیــم اســت.
 از ســوی دیگــر، نمایشــنامه »چهــار صنــدوق« 
ترجمــه  ادامــه  در  نمایشــنامه نویس  ایــن 
ُکــردی  زبــان  بــه  ایرانــی  نمایشــنامه های 
موسســه  توســط  بــه زودی  و  شــده  ترجمــه 
ســلیمانیه  شــهر  در  »ایدیــا«  پخــش  و  چــاپ 
عــراق منتشــر می شــود. مریــوان حلبچــه ای 
گفــت: پــروژه  کــرده، در این بــاره  کــه ایــن نمایشــنامه را ترجمــه 
ُکــردی را از ســال ها پیــش  ترجمــه نمایشــنامه های ایرانــی بــه 
کنــون 20 نمایشــنامه در ایــن زمینــه ترجمــه  ــا  کــرده ام و ت شــروع 

اســت. شــده 

کتاب چهل 
کتاب های بیضایی در نمایشگاه حضور پررنگ 

هنرمنــد  بانــوان  بــا  جلســه ای  در  پورمحمــدی  علی اصغــر 
کــه خانــه هنرمنــدان ســیما راه انــدازی می شــود  کــرد  اعــام 
و بــه ایــن ترتیــب بــه دغدغه هــای صنفــی هنرمنــدان توجــه 

بیشــتری خواهــد شــد. 
بانــوان  حضــور  بــا  نشســتی  در  پورمحمــدی  علی اصغــر 

بــه  تلویزیــون  و  ســینما  عرصــه  هنرمنــد 
گــوش  دغدغه هــا و انتظــارات صنفــی آن هــا 
کیــد  داد و بــر حمایــت ایــن قشــر زحمتکــش تا

کــرد. 
تشــریح  بــا  خانــم  بازیگــران  جلســه  ایــن  در 
کمبودهــا و مشــکات موجــود در حــوزه تولیــد 
ایــن  پیگیــری  خواســتار  ســریال،  و  فیلــم 

مســایل توســط معــاون ســیما شــدند. پورمحمــدی نیــز بــا 
ابــراز خرســندی از ایــن ماقــات بــه تشــریح مشــکات متعــدد 
ــت:  گف ــت و  ــریال پرداخ ــم و س ــد فیل ــه تولی ــازمان در زمین س
کشــور بــا  کنونــی نه تنهــا ســازمان، بلکــه تمــام  در شــرایط 

گریبــان اســت و همیــن  کمبــود بودجــه و رکــود دســت بــه 
مســئله باعــث شــده ۲۰ مجموعــه در حــال تولیــد مــا بــه ۴ 
کــرد: بــا بی اخاقــی  کیــد  کنــد. وی تا مجموعــه تقلیــل پیــدا 
و بی مســئولیتی هــر فــرد در هــر ســمت، برخــورد خواهــد شــد و 

دغدغه هــای شــما قابــل بررســی اســت. 
از  حمایــت  بــه  ملــزم  را  خــود  پورمحمــدی 
همــواره  گفــت:  و  دانســته  هنرمنــد  بانــوان 
کــرده ام در هــر مســئولیت و هــر زمــان از  تــاش 
کنــم و امــروز  کشــور حمایــت  هنرمنــدان فهیــم 
بــه هیــچ عنــوان اجــازه سوء اســتفاده از شــغل را 

در مجموعــه ســیما نمی دهــم. 
هنرمنــدان  خانــه  تشــکیل  از  ســیما  معــاون 
گفــت: تقریبــا شــش مــاه پیــش ریاســت  ســیما خبــر داد و 
ســازمان، جنــاب آقــای دکتــر ســرافراز خواســتار تشــکیل خانــه 
کاری  ــت  کار در اولوی ــن  ــه ای ک ــرد  ک ــد  کی ــد و تا ــدان ش هنرمن

گیــرد. معاونــت قــرار 

حرف و نقل
- ســیروس الونــد، محمــود کاری، غوغــا بیــات، رؤیا نونهالی 
مســابقه  دومیــن  بــه  رســیده  آثــار  عــادل  الدیــن  شــهاب  و 

عکاســان ســینمای ایــران را داوری می کننــد.
کــه دو ســال پیــش قــرار بــود دومیــن  - روح اهلل حجــازی 
ســه گانه خــود را بــرای تلویزیــون بســازد، پــس از تولیــد »ســبز 
گرفــت دو فیلــم دیگــر را در قالــب  بــه رنــگ زمــرد« تصمیــم 

یــک مجموعــه تلویزیونــی جلــوی دوربیــن ببــرد.
- علیرضــا داودنــژاد بــه ضــرورت تاســیس مدرســه ملــی ســینما 
کــه »تاســیس مدرســه ملــی ســینما  کــرد  کیــد  پرداخــت و تا

ــه یــک ضــرورت تاریخــی و راهبــردی ا ســت. پاســخ ب
کتاب هــای  چــاپ  تجدیــد  بــر  عــاوه  صفــاری  عبــاس   -
کتــاب تهــران  قبلــی اش، بــا یــک اثــر جدیــد در نمایشــگاه 

دارد. حضــور 
- فیــض شــریفی، شــاعر و منتقــد ادبــی می گویــد: یکــی از 
کاغــذی ایــن اســت  کتاب هــای  دالیــل بی میلــی مــردم بــه 
کتــاب خــوب منتشــر نمی شــود و همــه مشــکل ها تقصیــر  کــه 

ــت. ــردم نیس م
- رمــان جدیــد داریــوش مهرجویــی بــا عنــوان »آن رســید 
لعنتــی« توســط انتشــارات بــه نــگار منتشــر و راهــی بــازار نشــر 

شــد.
کــه صداقــت مهم تریــن عامــل  - جــال مقامــی معتقــد اســت 
ــوان  ــان ج ــه مجری ــه ب ــود و در توصی ــا« ب ــت »دیدنی ه موفقی
از آن هــا می خواهــد ســاده و مهربــان باشــند تــا مــردم آن هــا را 

کننــد. بــاور 
بــرای  »پارادایــس«  فیلــم  کــرد:  اعــام  عطشــانی  علــی   -
درخواســت پروانــه نمایــش به وزارت ارشــاد ارایه شــده اســت.
- تازه تریــن آلبــوم اســتاد غامعلــی پورعطایــی، نوازنــده و 
ــان مــاه مبــارک  خواننــده فقیــد موســیقی خراســان بعــد از پای

رمضــان در بــازار موســیقی منتشــر می شــود.
»دو  فیلــم  تلــه  دو  در  بــازی  به تازگــی  رویگــری  رضــا   -

اســت. رســانده  پایــان  بــه  را  »شــوکا«  و  خواســتگار« 
کارگــردان نمایــش »خشــم شــدید فیلیــپ  - احســان پــروال، 
کمــدی تــراژدی از خیانــت و طــاق  هوتــس« اثــر خــود را یــک 

کــرد. یــک زوج معرفــی 
تاریخــی  خانــه  و  شــیران  محمدقلــی  تاریخــی  خانــه   -
مرمــت هــدف  بــا  اصفهــان  اســتان  در  بخــردی   ســرهنگ 
داده  تحویــل  خصوصــی  بخــش  بــه  بهره بــرداری  و  احیــا 

شــدند.
کــره  - ارکســتر موســیقی ملــی و ارکســترهای ســازهای ملــی 
جنوبــی  کــره  کشــور  جمهــور  رییــس  حضــور  در  جنوبــی 
میــاد  ج  بــر همایش هــای  مرکــز  در  را  مشــترکی   کنســرت 

برگزار کردند.

سخن روز

کران »چاقی« پس از ماه رمضان ا
کــه مدتی اســت فیلمــی را تهیه کنندگی  ســیروس تســلیمی 
نکــرده، پخــش فیلــم »چاقــی« ســاخته رامــا قویــدل را بــر 
گرفتــه اســت. ســیروس تســلیمی، مدیــر شــرکت  عهــده 
کنــون در تــدارک مقدمــات  گفــت: هم ا پخــش امیدفیلــم 
کارگردانــی رامــا قویــدل هســتیم. ایــن  کــران »چاقــی« بــه  ا
فیلــم پــس از پایــان مــاه مبــارک رمضــان روانــه ســالن های 
ســینما می شــود. وی افــزود: »چاقــی« در ســال ۱۳۹۳ بــه 
تولیــد  تهیه کنندگــی علیرضــا جالــی و حمیــد آخونــدی 
شــد و در آن بازیگــران مطرحــی چــون علــی مصفــا، حمیــد 
ایفــای  بــه  روحانــی  امیــد  و  مســتوفی  الدن  خ نــژاد،  فر
ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  تســلیمی  پرداختنــد.  نقــش 
کــران اســت، بیــان  فیلم هــا چنــد ســالی اســت در انتظــار ا
کــه در ســی و ســومین جشــنواره  کــرد: »چاقــی« بــا وجــودی 
کنــون  کــران آن تا فیلــم فجــر حضــور داشــت، امــا فرصــت ا
کــه امــکان  فراهــم نشــده بــود؛ ولــی اطمینــان دارم حــاال 
مخاطبــان  می توانــد  فیلــم  ایــن  شــده،  ایجــاد  کــران  ا

ــه ســینماها بکشــاند. ــادی را ب زی

 مهدی هاشمی 
»خان بزرگ« ده خیالی

در  نقــش  ایفــای  بــرای  به تازگــی  کــه  هاشــمی  مهــدی 
ســریال جدیــد ســیروس مقــدم انتخــاب شــده و قــرار اســت 
در  حضــورش  از  کنــد،  ایفــا  را  بــزرگ  خــان  یــک  نقــش 
گفــت:  بــه نظــرم  کــرد و  پــروژه »علی البــدل« ابــراز رضایــت 
پرماجراســت.  و  عریض وطویــل  کار  یــک  »علی البــدل« 
تــا  اســت  کــم  حا گــروه  در  کــه  شــوقی  و  شــور  امیــدوارم 
کار همــراه باشــد. بازیگــر ســریال طنــز »علی البــدل«  پایــان 
بــا بیــان اینکــه از مدت هــا پیــش قــرار بــود بــا ســیروس 
ــار  ــح داد: چندین ب ــد، توضی ــته باش ــکاری داش ــدم هم مق
کنــم امــا هــر  گــروه آقــای مقــدم همــکاری  قــرار بــود بــا 
ــار  ــن ب ــه ای ــا اینک ــاد ت ــاق نیفت ــن اتف ــی ای ــه دالیل ــا ب ــار بن ب
ایــن  در  کــه  خوشــحالم  کنــون  ا نمی شــد.  دیگــر  واقعــا 
کــه دو قســمت  پــروژه حضــور دارم. تــا ایــن لحظــه هــم 
گریم هــا انجــام شــده  کار نوشــته شــده و تســت  از متــن 
همــه چیــز خــوب پیــش رفتــه اســت. آقــای مقــدم بــه 
آقایــان  مثــل  دیگــری  دوســتان  و  کارگــردان  عنــوان 
گــروه نویســندگان ایــن ســریال، آقــای  تنابنــده، مهرانفــر، 
نژادایمانــی بــه عنــوان طــراح صحنــه و لبــاس و همچنیــن 
گریــم همگــی خــوب  مجیــد اســکندری بــه عنــوان طــراح 
انتخــاب شــده اند و مجموعــه بــه نحــوی پیــش مــی رود 

کارش را ارایــه بدهــد.  گویــا می خواهــد بهتریــن  کــه 

اخبار کوتاه

5فرهنگ و هنر چهارشنبه  15  اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 146مهدی هاشمی، »خان بزرگ« ده خیالی ســـــال دوم       ݡسݒ

علی اصغر پورمحمدی:
خانه هنرمندان سیما راه اندازی می شود

گهی حصروراثت رونوشت آ
خانم عصمت خورشیدی  دارای شناسنامه شماره 38026 به شرح دادخواست 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   482/95 کالسه  به 
یخ  تار در   25142 بشناسنامه  زاده    سید  بتول  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/10/2اقامتگاه 
خورشیدی  عزت   -2 زند     فر  38027 خورشیدی  علیرضا   -1 به  است  منحصر 
زند 4- عصمت خورشیدی  38026  زند  3- عفت خورشیدی 38025  فر 38024 فر
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

شد. 
شماره : 4065/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  به   3741 شماره  شناسنامه  دارای  وشانی   فر پیمانی  فتحعلی  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   454/95 کالسه  به  دادخواست 
در   66 بشناسنامه  لطفی  وین  پر وان  شادر که  داده  توضیح  چنین  و  ده  نمو
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/11/17اقامتگاه  یخ  تار
سمیه   -2 زند  فر  3741 وشانی  فر پیمانی  فتحعلی   -1 به  است  منحصر  مرحوم 
والغیر  زند  فر  1270976974 احمدی  یسا  پر  -3 زند  فر  150 وشانی  فر پیمانی 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

شد. 
شماره : 4057/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
آقای مرتضی اطهاری  دارای شناسنامه شماره 205به شرح دادخواست به کالسه 
ده و چنین توضیح داده  463/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ 94/12/29اقامتگاه  وان محمد علی اطهاری بشناسنامه 81104 در تار که شادر
به 1-  الفوت آن مرحوم منحصر است  د زندگی گفته ورثه حین  و د بدر دائمی خو
زند 3- منیژه اطهاری 186  زند 2- مرتضی اطهاری 205  فر علیرضا اطهاری 74  فر
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  زند  فر
یخ  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر نخستین 

شد. 
شماره : 4059/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

وراثت ونوشت آگهی حصر ر
آقای عادل زارع بهرام آبادی  دارای شناسنامه شماره 14634به شرح دادخواست 
ده و چنین  به کالسه 447/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نمو
یخ  تار در   20 بشناسنامه  آبادی  بهرام  زارع  عباس  وان  شادر که  داده  توضیح 
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  و د بدر 1395/1/18اقامتگاه دائمی خو
متوفی  با  نسبت    14634 ش  ش  به  آبادی  بهرام  زارع  عادل   -1 به  است  منحصر 
یم  مر  -3 زند  فر متوفی   با  نسبت   50 ش  ش  به  آبادی  بهرام  زارع  حیوا   -2 زند  فر
السادات هادیان  زند 4- بدر  با متوفی فر آبادی به ش ش 924 نسبت  بهرام  زارع 
یفات  انجام تشر با  اینک  متوفی همسر والغیر  با  به ش ش 55741 نسبت  رکش  ز

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد  مقدماتی درخواست مزبور
یخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 4049/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
ینا یزدانی نجف آبادی  دارای شناسنامه شماره 762به شرح دادخواست  خانم ژ
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   522/95 کالسه  به 
یخ  تار در   8 بشناسنامه  یزدانی  خانم  ملک  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/10/8اقامتگاه 
زند  2- اسفند یار یزدانی  یار یزدانی نجف آبادی 229 فر منحصر است به 1- شهر
زند  4- لیال ملقب به  ینا یزدانی نجف آبادی 762 فر زند  3- ژ نجف آبادی 1162 فر
زند 5- علی یزدانی نجف آبادی 14588  همسر  الهام یزدانی نجف آبادی 1281 فر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر 
یخ  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشرنخستین  

شد.
 شماره : 4022/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  205به  شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی   زندی  منوچهر  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   459/95 کالسه  به 
یخ  تار در   6095 بشناسنامه  اصفهانی  زندی  بابک  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/12/8اقامتگاه 
منحصر است به 1- منوچهر زندی اصفهانی 205 پدر  2- زهره  صبوری 170 مادر 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر 
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشرنخستین  

شد. 
شماره : 4058/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
به  دادخواست  شرح  شماره719به  شناسنامه  دارای  شفیعیون   زهره  آقای 
و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از   477/95 کالسه 
یخ  تار 447در  بشناسنامه  شفیعیون  اکرم  وان  شادر که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  94/12/8اقامتگاه 
خواهر   212 شفیعیون  زهرا   -2 خواهر    719 شفیعیون  زهره   -1 به  است  منحصر 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر 
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
واال گواهی صادر خواهد تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشرنخستین  

 شد.
 شماره : 4062/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
شرح  شماره69به  شناسنامه  دارای  خوراسگانی   قضاوی  علی  حسین  آقای 

وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از   561/95 کالسه  به  دادخواست 
وان حیدر قضاوی خوراسگانی بشناسنامه  ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  1351/11/4اقامتگاه  یخ  تار 1439در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسینعلی قضاوی خوراسگانی به ش ش 
نسبت   88 ش  ش  به  خوراسگانی  قضاوی  علی   -2 زند   فر متوفی  با  نسبت   69
با  نسبت   5265 ش  ش  به  خوراسگانی  قضاوی  صدیقه   -3 زند  فر متوفی  با 
نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  زند  فر متوفی 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  یخ   تار

شد. 
شماره : 4032/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

اجرائیه
ونده: 9409980351100385 شماره اجرائیه: 9510420351100053 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/01/30 مشخصات محکوم له  شماره بایگانی شعبه :940420تار
ردیف 1 نام : یزدان  نام خانوادگی : اسماعیلی  نام پدر: رضا   نشانی: اصفهان 
کدپستی  با  ابزار  مکانیک  وشگاه  فر  – اقتصاد  گاراژ  وی  وبر ر  – بهشتی  دکتر  خ   –
ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   09138171997 همراه  تلفن  با   8184569874
المکان  مجهول  نشانی:  پشتی   د  و ر پور  فرخی   : خانوادگی  نام  حسین   نام:   -1
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم 
9510090351100218 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351101777 محکوم علیه 
یال بابت  محکوم است به  پرداخت مبلغ شصت و سه میلیون و ششصد هزار ر
یال بابت  اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و سه هزار ر
یخ سر رسید 93/6/12 چک  ینه دادرسی به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تار هز
لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3/180/000 
ده  یال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی بو ر
آنرا  مفاد  وز  ر ده  ظرف   -1  : اجرائیه  ابالغ  یخ  تار از  است  مکلف  علیه  محکوم   .
بموقع 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 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال 
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات  طور مشر
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
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 
د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  ارائه نماید واال به در خواست محکوم  قضائی 
دداری محکوم علیه از اعالم  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
هفت  جه  در  یری  تعز حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون 
دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با 
یا جزای نقدی معادل نصف  یری درجه شش  کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  محکوم به یا هردو مجازات می شو

د آزادی  وز ارائه شو 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر مالی 1394(. 
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  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: 4165/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – سید مرتضی هاشمی

اجرائیه
ونده: 9409980350900320 شماره اجرائیه: 9510420350900087 شماره پر

یخ تنظیم: 1395/02/11 مشخصات محکوم  شماره بایگانی شعبه :940348تار
پدر: رمضان     نشانی:  نام  وعی    ر : مز نام خانوادگی  بهرام     : نام   1 له ردیف 
ل مرحوم حاج  وی برج منز وبر وعی ر ر اصفهان – خ امام خمینی خ شهید مظاهر مز
وعی  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: پیمان  نام خانوادگی  ر رمضان مز
چراغیان    : خانوادگی  نام  یوش  دار  : نام   -2 المکان  مجهول  نشانی:  صادقی    :
المهدی  انصار  شهرک  طالقانی  ش  خ   – خمینی  امام  خ   – اصفهان   : نشانی 
محکوم   8187156354 کدپستی  چراغیان  ل  منز محمدی  گل  بوتان  وی  وبر ر
دادنامه   شماره  و  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
پرداخت  به  متضامنا  محکومند  علیهما  محکوم   9409970350901743 غیابی  
ینه  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/785/000 ر مبلغ  110/000/000 ر
اعالمی  شاخص  ین  آخر وفق  تادیه  تاخیر  خسارات  و  خواهان  حق  در  دادرسی 
د و نیم عشر  یخ سر رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شو بانک مرکزی از تار
وز مفاد  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر دولتی .  محکوم علیه مکلف است از تار
برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده34   ( گذارد  اجرا  بموقع  آنرا 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  از آن میسر باشد. چنانچه خو
د را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر  وز کلیه اموال خو سی ر
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها  منقول ، به طور مشر
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
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 
له باز داشت می  ارائه نماید واال به در خواست محکوم  اعسار به مقام قضائی 
دداری  خو  -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد  د)  شو
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
یری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده  تعز
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 
یری درجه شش یا جزای نقدی  پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعز
د. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای  معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شو
ارائه  وز  ر از مهلت سی  اموال پس  6- چنانچه صورت  مالی 1394(.  محکومیت 
وثیقه  دیع  تو یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  د  شو
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بو

اجرای محکومیت مالی 1394(
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /4171 شماره:   

اصفهان – حسن منصوری 



لستر، قهرمان لیگ جزیره شد

تعبیر یک رؤیا
 فوتبــال ســرزمین شگفتی هاســت و شــاید 

سرویس  اقتصاد
   دامون رشیدزاده

کــه  شــده  ســبب  امــر  همیــن 
گــر تــا همیــن چنــد ماه  پرطرفدارتریــن ورزش جهــان باشــد. ا
حتــی  فوتبــال  غیرحرفه ای تــر  هــواداران  پیــش 
نمی دانســتند تیمــی بــه نــام لســتر وجــود دارد، امــروز قصــه 
قهرمانــی لســتر الهام بخــش تمــام تیم هــای کوچــک جهــان 
اســت. رؤیــای لســتر در لنــدن و در ورزشــگاه اســمفوردبریج 
کــه چلســی توانســت بــازی  بــه حقیقــت تبدیــل شــد؛ جایــی 
کنــد و  ــه تســاوی تبدیــل  ــل تاتنهــام را ب ــر 0باختــه مقاب 2 ب

آرزوی هزاران لستری را برآورده کند.
کســب ایــن مســاوی 70 امتیــازی شــد تــا دو   تاتنهــام بــا 
هفتــه قبــل از پایــان لیــگ برتر انگلســتان لســتر 77 امتیازی 
جشــن قهرمانــی بگیــرد. لســتر در ابتــدای فصــل یک به پنــج 
هــزار شــانس قهرمانــی داشــت، امــا مــردان بی نــام و نشــان 
ایــن تیــم، از ناممکــن، ممکــن ســاختند تــا معلــوم شــود 
بــرای  الزم  شــرط  ورزش  در  کالن  ســرمایه گذاری  گرچــه  ا
کــه تــا همــت و  کافــی نیســت؛ چــرا  موفقیــت اســت، امــا 
کادر فنــی تیــم نباشــد، ایــن اتفــاق  عــزم جــزم بازیکنــان و 
هرگــز روی نمی دهــد. قهرمانــی تیــم بی ادعــای رانیــری در 
کــه بــه جــز منچســتریونایتد همــه مدعی هــا آمــاده  فصلــی 
تــا ســال ها  کــه  کســب قهرمانــی بودنــد، داســتانی اســت 
کــرد.  خواهنــد  تعریــف  آینــدگان  بــرای  فوتبال دوســتان 
گلــزن لســتر و یکــی از ســتاره های  جیمــی واردی، بهتریــن 
نوظهــور فوتبــال انگلســتان دربــاره ایــن قهرمانــی می گویــد: 
نبــودم.  این طــور  تابه حــال  دارم.  باورنکردنــی  حــس 
گذشــته در تــالش بــرای مانــدن در لیــگ بودیــم و  فصــل 
در روز شــنبه آینــده جــام قهرمانــی را بــاالی ســر می بریــم. 
کــه تک تــک بازیکنــان چقــدر تــالش  ایــن نشــان می دهــد 
کرده انــد. ایــن بزرگ تریــن دســتاورد تاریــخ باشــگاه اســت و 

کــه بخشــی از آن بودیــم.  مــا خوشــحالیم 
گــری لینه کــر ســتاره ســابق فوتبــال انگلیــس نیــز دربــاره 
کودکــی طرفــدار  ایــن قهرمانــی رؤیایــی می گویــد: مــن از 
لســتر بــودم. از 7 ســالگی بلیــت فصلــی لســتر را می خریــدم. 
کــه باختنــد را تماشــا  بــازی آن هــا در فینــال جــام حذفــی 
کــردم. آن فصــل بیــش از هرزمانــی بــه فتــح یــک جــام بزرگ 
نزدیــک شــده بودیــم. مــا چندبــار جــا اتحادیــه را بردیــم؛ امــا 
ــز دیگــری اســت. ایــن واقعــا غیرممکــن  ــی چی ایــن قهرمان
کــه بخواهــم از ابتــدای فصــل  بــود. ایــن احتمالــی نبــود 
گــر شــانس 10 میلیــون بــه یــک بــه  آن را در نظــر بگیــرم. ا
مــن می دادیــد، می گفتــم ایــن اتفــاق نمی افتــد. ســخت 
کنیــد. به راســتی  کــه  بیــان  را  کلمــات حســتان  بــا  اســت 
بیــان قهرمانــی لســتر در لیگــی ماننــد لیــگ برتــر انگلســتان 
توانســتن  خواســتن  به راســتی که  نمی گنجــد.  کلمــات  در 

ــت. اس

یادداشت

لباس مسی در افغانستان 
دردسرساز شد

کــه چندمــاه پیــش بــا دریافــت  کــودک افغانســتانی 
لبــاس »لیونــل مســی« مهاجــم آرژانتینــی بارســلونا بــه 
ــرس جانــش  ــود، از ت ــه ب ــی دســت یافت شــهرت جهان
شــده  پناهنــده  کســتان  پا بــه  خانــواده  همــراه  بــه 
کــه چنــد مــاه  کودکــی بــود  اســت. مرتضــی احمــدی، 
ــا یــک پالســتیک آبــی و ســفید بــه  پیــش تصویــر او ب
رنــگ لبــاس تیــم ملــی آرژانتیــن در رســانه ها منتشــر 
شــد. روی این پالســتیک نام »لیونل مســی« مهاجم 
تیــم ملــی آرژانتیــن بــا قلــم نوشــته شــده بــود. بازتــاب 
ایــن عکــس در شــبکه های اجتماعــی و ســایت های 
کــودک شــود  خبــری باعــث شــد تــا مســی پیگیــر ایــن 
کــودک  ایــن  از شناســایی هویــت  بعــد   و ســرانجام 
پیراهــن خــود را بــرای وی فرســتاد. ایــن در حالــی 
ایــن  دریافــت  از  بعــد  احمــدی  مرتضــی  کــه  اســت 
کــه  کســتان پناهنــده شــده اســت؛ چــرا  لبــاس بــه پا
ایــن  ربــودن  بــر  مبنــی  را  تهدیداتــی  وی  خانــواده 
دریافــت  تروریســتی  گروه هــای  ســوی  از  کــودک 
کــرده بودنــد. وحیــد احمــدی، پســرعموی مرتضــی 
آلمــان  خبرگــزاری  بــه  خصــوص  ایــن  در  احمــدی 
خاطــر  بــه  کــه  می شــود  مــاه  یــک  حــدود  گفــت: 
کــه  تهدیداتــی  و  مشــکوک  تلفنــی  تماس هــای 
کســتان  پا بــه  داشــت  وجــود  مرتضــی  پیرامــون 

یــم. آمده ا

 اعتراض فیفا 
باعث حذف یوزپلنگ ایرانی شد

یوزپلنــگ  کــه  پیراهن هایــی  بــا  ملــی  تیــم  دیگــر 
میــدان  بــه  اســت،  شــده  حــک  آن  روی  ایرانــی 
بــه  فیفــا  رســمی  نامــه  پــی  در  آمــد.  نخواهــد 
روی  از  بایــد  ایرانــی  یوزپلنــگ  فوتبــال  فدراســیون 
بــه  مســئله  ایــن  شــود.  حــذف  ملــی  تیــم  پیراهــن 
شــرکت جیــووا، اسپانســر جدیــد تیــم ملــی اعــالم شــده 
ــه  ــراض ب ــال در اعت ــیون فوتب ــر فدراس ــت. پیش ت اس
نزدیــک شــدن بــه انقــراض نســل یوزپلنــگ ایرانــی 
کــرده  تصویــر آن را روی پیراهــن ملــی پوشــان حــک 

بــود.

 خواستگار ایتالیایی 
برای مهدی طارمی

ــنهادی از ســوی  ــا پیش ــر ب ــگ برت گل فعلــی لی آقــای 
کــرده بــه لیــگ دســته اول ایتالیــا  تیــم تــازه صعــود 
کنــش او بــه ایــن  مواجــه شــده اســت و بایــد دیــد وا
کــه در  پیشــنهاد چــه خواهــد بــود. مهــدی طارمــی 
دومیــن فصــل حضــورش در ســطح اول فوتبال ایران 
توانســته بــا عملکــرد مناســبش پیشــنهادات مناســبی 
از  کنــد، در تازه تریــن پیشــنهاد  کســب  بــرای خــود 
ــوت  ــه دع کوروتون ــرده  ک ــود  ــازه صع ــگاه ت ــوی باش س
کــه بــه عنــوان  ــه  کوروتون بــه عضویــت شــده اســت. 
باشــگاهی ریشــه دار و بــا ســابقه 106ســاله در فوتبــال 
ایتالیــا شــناخته می شــود، بــرای اولیــن بــار موفــق بــه 
صعــود بــه ســطح اول ایــن لیــگ شــده اســت و بــه 
ــچ  ــوان یوری ــال جــذب مهــدی طارمــی اســت. ای دنب
کوروتونــه موفــق شــده ایــن تیــم را  کــروات  ســرمربی 
ــی فصــل آینــده  ــد طارم ــد دی ــه ســری آ بیــاورد و بای ب
ــار در لیــگ  کــروات را این ب گردی یــک مربــی  نیــز شــا

ــا خیــر. کــرد ی ایتالیــا تجربــه خواهــد 

جزییات قرارداد جیووا فاش شد
جزییــات قــرارداد شــرکت جیــووا بــه عنــوان اسپانســر 
ــا فدراســیون فوتبــال فــاش شــد. شــرکت  تیــم ملــی ب
جیــووا طــی ســه ســال آینــده 6 میلیــون یــور البســه 
بــه فدراســیون فوتبــال تحویــل می دهــد. همچنیــن 
300 هــزار یــورو از ســوی ایــن شــرکت بــه فدراســیون 

فوتبــال پرداخــت می شــود.
کــه از ســوی فدراســیون فوتبــال نیــز   میــزان پولــی 
بــه شــرکت جیــووا پرداخــت خواهــد شــد، 150 هــزار 
یــورو ســالی 50 هــزار یــورو خواهــد بــود. امــروز طــی 
ســفر  حضــور  بــا  تهــران  ارم  هتــل  در  کــه  مراســمی 
ایتالیــا در ایــران برگــزار می شــود از پیراهــن تیــم ملــی 

رونمایــی خواهــد شــد.

همگام با ورزش

ــان  ــه پای ــده ب ــه دو هفتــه مان    در فاصل
سرویس  ورزش

 پوریا قلی پور 

لیــگ برتــر، ســه تیــم در آســتانه ســقوط 
در لیگ دسته اول قرار دارند. 

ســیاه جامــگان، ملــوان و راه آهــن ســه تیمــی هســتند 
گوششــان  کــه خطــر ســقوط بــه دســته پایین تــر را بیــخ 
اســتقالل  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  حــس می کننــد. 
اهــواز پیــش از پایــان لیــگ ســقوطش حتمــی شــده 
اســت و دو تیــم دیگــر نیــز در پایــان لیــگ بــه دســته 

کــرد.  اول ســقوط خواهنــد 
گــزارش، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه ایــن ســه  در ایــن 
کــدام دو  تیــم و دیدارهــای پیــش رویشــان تــا ببینیــم 
کــدام تیــم  تیــم شــانس بیشــتری بــرای ســقوط دارنــد و 

می توانــد ســال آینــده بــاز هــم در لیــگ برتــر بــه مصــاف 
رقبــا بــرود. 

کاغــذ شــانس ملــوان بــرای مانــدن در  هرچنــد روی 
ــر بیشــتر از دو تیــم دیگــر اســت، امــا فوتبــال  لیــگ برت
کوچک تریــن  و  نیســت  پیش بینــی  قابــل  هیــچ گاه 
لغزشــی از ایــن ســه تیــم می توانــد بــه قیمــت از دســت 

دادن لیــگ برتــر تمــام شــود.
   ملــوان بندرانزلــی، احمــدزاده و شــانس زیــاد 

بقــا
دنبــال  را  فصــل  فراوانــی  مشــکالت  بــا  کــه  ملــوان 
کنــون توانســته  می کنــد بــا بــرد شــیرین برابــر ســایپا ا
شــانس زیــادی بــرای خــود قایــل شــود و در صــورت 
لیــگ  بــازی باقی مانــده در  از دو  امتیــاز  یــک  کســب 

حفــظ خواهــد شــد. 
برابــر صبــا در  ترتیــب  بــه  آینــده  بــازی  ملــوان در دو 
گرفــت و هفتــه پایانــی در مشــهد  انزلــی قــرار خواهــد 
حضــور خواهــد داشــت تــا برابــر ســیاه جامگان دیــدار 
کنــد. ملــوان در بــازی رفــت برابــر صبــا در قــم 1 بــر 0 
شکســت خــورد و برابــر ســیاه جامــگان نیــز در انزلــی بــه 

گل رســید.  تســاوی بــدون 
بــا توجــه بــه بــازی آخــر ملــوان در مقابــل دیگــر مدعــی 
ــازی  ــه نظــر می رســد ب ســقوط، یعنــی ســیاه جامگان ب

آخــر بــه نوعــی یــک نبــرد تمــام عیــار بــرای بقــا باشــد؛ 
کــه صعــود ملــوان قطعــی  مگــر اینکــه اتفاقاتــی بیفتــد 

 شود.
  سیاه جامگان؛ امیدوار به دیدار پایانی

ســیاه جامگان هفتــه آینــده در اصفهــان بــه مصــاف 
ــی در مشــهد  ذوب آهــن خواهــد رفــت و در هفتــه پایان

ــود.  ــی خواهــد ب ــدر انزل ــوان بن ــرای مل پذی
برابــر  رفــت  دیــدار  در  کاظمــی  فرهــاد  گردان   شــا
فرهــاد  امــا  خوردنــد؛  شکســت   0 بــر   1 آهــن  ذوب 
کار ملــوان را یکســره  کاظمــی امیــدوار اســت در مشــهد 
ــد اول از پــس ذوب آهــن خوش فــرم  کنــد؛ هرچنــد بای

بربیایــد. یحیــی 
گره خورده به سرنوشت قهرمان   راه آهن، 

ــران  ــای ای ــن تیم ه ــابقه تری ــی از پرس ــه یک ک ــن  راه آه
بــه  توجــه  بــا  اخیــر  فصــول  در  می شــود  محســوب 
کنــون  ا نهایــت  گرفتــه، در  خصوصی ســازی صــورت 
جــدال  دو  و  می شــود  محســوب  ســقوط  اول  گزینــه 
بایــد  و  داشــت  خواهــد  پیــش  در  بقــا  بــرای  حیاتــی 
امیــدوار بــه دیدارهــای دو تیــم ملــوان و ســیاه جامگان 

نیــز باشــد. 
گردان توپولیدیــس هفتــه آینــده برابــر ســپاهانی  شــا
کــه بــا تغییــرات روی نیمکــت  گرفــت  قــرار خواهنــد 

خــود شــرایط مثبتــی بــه دســت آورده اســت و در هفتــه 
پایانــی نیــز برابــر پرســپولیس صــف آرایــی می کننــد.

ــم  ــن تی ــابقه تری ــوان پرس ــه عن ــون ب کن ــه ا ک ــن   راه آه
گزینــه ســقوط بــه حســاب می آیــد  ایــران نزدیک تریــن 
گل  بــدون  تســاوی  بــه  ســپاهان  برابــر  رفــت  در دور 
گل شکســت  بــا دو  نیــز  رســید و مقابــل پرســپولیس 

خــورد.
ــا نداشــته  ــرای بق ــادی ب  راه آهنی هــا شــاید شــانس زی
باشــند، امــا می تواننــد نقــش مهمــی در تعییــن قهرمان 
لیــگ برتــر داشــته باشــند و همــه امیدوارنــد ایــن تیــم 
در دیــدار پایانــی برابــر پرســپولیس جوانمردانــه و بــا 

کنــد. تمــام تــوان بــازی 

سیاهجامگان،ملوانوراهآهن؛

مدعیان سقوط

قهرمــان  می توانــد  علیــزاده  کیمیــا  می گویــد:  ســاعی  هــادی 
در  ایــران  تاریــخ  ورزشــکار  پرافتخارتریــن  شــود.  المپیــک 
کیمیــا علیــزاده  کســب ســهمیه  بازی هــای المپیــک، بــا اشــاره بــه 
او  تواناســت.  تکوانــدوکاری  و  مســتعد  بســیار  علیــزاده،  گفــت: 

بــه  بگیــرد؛  نتیجــه  هــم  المپیــک  در  می توانــد 
کــه بــه خودبــاوری برســد و خــوب تمریــن  شــرطی 
کنــد. وی ادامــه داد: او مهم تریــن رقیبــش جیــد 
اســت  داده  شکســت  دوبــار  را  انگلیســی  جونــز 
کار ســختی نیســت. قطعــا زمیــن  او  و شکســت 
المپیــک متفــاوت اســت. خصوصــا بــرای علیــزاده 
کمتــری دارد و تجربــه حضــور در ایــن  کــه ســن 

گرنــد پــری  زمیــن را نداشــته؛ امــا بــا ایــن حــال او مــدال جهانــی و 
کــم در رویدادهــای زیــادی حضــور داشــته  دارد و بــا ایــن ســن 
گــر بــه همیــن صــورت پیــش رود، قطعــا شــاهد درخشــش  اســت. ا
کنــار  خصــوص  در  ســاعی  بــود.  خواهیــم  هــم  المپیــک  در  او 
گفــت: بــه  گذاشــتن مینــو مــداح از ســرمربیگری تیــم ملــی بانــوان 

کــه از هــر دو مربــی اســتفاده  نظــرم می شــد راهــکاری را پیــش بــرد 
کــرده و بــه لحــاظ  کار  کامرانــی  کــرد. علیــزاده از بچگــی زیــر نظــر 
روانــی برایــش خــوب اســت؛ امــا نبایــد تجربــه مــداح را نادیــده 
کنــد. وی همچنیــن  کمــک  ــز می توانســت  گرفــت و حضــور او نی
کســب ســهمیه  افــزود: تیــم ایــران در رقابت هــای 
المپیــک می توانســت بهتــر نتیجــه بگیــرد. شــاید 
گریبان گیــر تیــم بــود. در بخــش  کمــی بدشانســی 
کســب چهــار ســهمیه بودیــم و  مــردان شایســته 
آســیب دیدگی اســبقی و عــدم محاســبه امتیــازات 
یعقوبــی باعــث شــد ســهمیه چهــارم را نگیریــم. 
می توانســت  خدابنــده  نیــز  بانــوان  بخــش  در 
ســهمیه بگیــرد، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. دارنــده دو مــدال طــال و 
یــک برنــز المپیــک بــا بیــان اینکــه اعــزام تیــم ملــی بــه مســابقات 
بــود  بجایــی  تصمیــم  گانــه  جدا کادری  بــا  آســیا   قهرمانــی 
کــه  کــرد: تیــم ایــران بــا قهرمانــی در آســیا نشــان داد  خاطرنشــان 

گفتــن دارنــد. جوانــان ایــران نیــز حــرف زیــادی بــرای 

می توانی قهرمان المپیک شوی
کیمیا علیزاده توصیه هادی ساعی به 

از  قــول  نقــل  بــه  باشــگاه  معاونــت  دوشــنبه  روز  عصــر 
مدیریــت و هیئــت مدیــره  باشــگاه ســایپا بــه جاللــی اعــالم 
گفت وگــوی تلفنــی  کــه از حضــور و  کــه در صورتــی  می کنــد 
کادر  کنــد، جریمــه  25 درصــدی  در بارنامــه نــود خــودداری 

ــه  ــن اینک ــود. ضم ــیده می ش ــی وی بخش فن
بــر  مبنــی  باشــگاه  انضباطــی  کمیتــه  رای 
بــه علــت  قــرارداد  از  کســر 20 درصــد دیگــر 
را  اســتقالل  مقابــل  بــازی  پایــان  مصاحبــه  
گرفــت و تنهــا خواهــان  باشــگاه پــس خواهــد 
نــود  برنامــه   در  جاللــی  گفت وگــوی  عــدم 
نودفقــط  برنامــه   در  نیــز  جاللــی  هســتند. 

بابــت عصبانیــت خــود در فصــل جــاری از جامعــه فوتبــال 
حرف هایــش  تمــام  کــرد  اعــالم  ولــی  کــرد؛  عذرخواهــی 
را  و موضــع خــود  بــوده  از دل  الــه رضایــی  بیــت  دربــاره 
دربــاره بیــت الــه رضایــی تغییــر نــداده. وقتــی جاللــی قصــد 
کــه بــا  ورود بــه باشــگاه ســایپا را داشــت، حراســت باشــگاه 

ــی  ــه جالل ــد ب 5 نفــر در درب ورودی باشــگاه ایســتاده بودن
کــه رضایــی دســتور داده تــا اجــازه  ورود  اعــالم می کننــد 
بــه شــما ندهیــم. ســجادی )عضــو هیئــت مدیــره( در پــی 
کــه رضایــی بــه  ایــن اتفــاق بــا رضایــی تمــاس می گیــرد 
گفتــه حراســت خودســر ایــن اقــدام  ســجادی 
را انجــام داده اســت! بــه هــر حــال جاللــی 
از  پــس  ســاعت  ســه  و  شــده  باشــگاه  وارد 
و  می گــردد  صــادر  وی  اخــراج  حکــم  ورود، 
ــد  ــب اینکــه در حکــم اخــراج حکــم جدی جال
کــه وی از ایــن پــس  جاللــی نیــز ذکــر شــده 
ســمت مشــاور مدیــر عامــل در تســت و جــذب 
بازیکنــان تیم هــای پایــه باشــد. مجیــد جاللــی در پاســخ بــه 
خ داده ناراحــت اســت یــا  کــه آیــا از اتفاقــات ر ایــن پرســش 
گفــت: فعــال قصــد نــدارم دربــاره ایــن مســایل صحبــت  خیــر 
کنــم. از ابتــدای فصــل مدیــر عامــل باشــگاه قصــد برکنــاری 

خ داد. کــه باالخــره ایــن اتفــاق ر مــن را داشــت 

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اعتراض فیفا باعث حذف یوزپلنگ ایرانی شد چهارشنبـــــه  15 اردیبهشت ماه 61395
ـــمـــاره 146 ســـــال دوم       ݡسݒ

ایــران  فوتبــال  بین المللــی  داور 
انجــام  را  تالشــش  همــه  کــه  می گویــد 
 2016 المپیــک  در  تــا  می دهــد 
باشــد.  داشــته  را  عملکــرد  بهتریــن 
از  خوشــحالی  ابــراز  بــا  فغانــی  علیرضــا 
کامــل«  داوری  تیــم  »یــک  انتخــاب 
المپیــک  در  قضــاوت  بــرای  ایــران  از 
اخیــر  ســال  چنــد  در  کــرد:  اظهــار  ریــو 

از  داوری  کامــل  تیــم  یــک  مختلــف  تورنمنت هــای  در 
ایــران  زیــاد داوری  از ظرفیــت  کــه  ایــران حضــور داشــتند 
کمــک داور  یــا  داور  یــک  گذشــته  در  می کنــد.  حکایــت 
ایرانــی بــه صــورت فــردی در مســابقات بین المللــی مهــم 
گفــت: المپیــک، رقابت هــای  حاضــر می شــد. او همچنیــن 
کــه امیــدوارم حضــور مــا در آن موفــق باشــد.  مهمــی اســت 
نیســت مهــم  المپیــک  در  قضــاوت  بــرای  مــا   انتخــاب 

  بلکــه عملکــرد خــوب مــا در آن بازی هــا اهمیــت دارد. بــرای 
کنیــم.  ایــن منظــور بایــد ســطح آمادگــی خودمــان را بیشــتر 

حضــور تیــم داوری ایــران در بازی هــای المپیــک انگیــزه 
داوران جــوان را بیشــتر می کنــد

در  ایــران  داوری  افــزود:  جملــه  ایــن  بیــان  بــا  فغانــی   
برخــوردار  کمتــری  نوســان  از  کشــورها  ســایر  بــا  مقایســه 
می بینیــد  اروپایــی  معتبــر  لیگ هــای  در  حتــی  اســت. 

می دهــد خ  ر داوری  اشــتباه   کــه 
امــا نــگاه آن هــا و فرهنگشــان در برخــورد بــا 
ایــن مســئله بــا مــا فــرق دارد. در ایــران پــس 
ــد.  از هــر باخــت، علیــه داوران جبهــه می گیرن
فغانــی دربــاره حساســیت هفته هــای پایانــی 
عنــوان  بــه  کــرد:  عنــوان  هــم  برتــر  لیــگ 
لیــگ نمی توانــم دربــاره  یــک داور فعــال در 
امــا  کنــم؛  صحبــت  داوری  فنــی  مســایل 
کــه بایــد نگاهمــان بــه فوتبــال بــه  همیــن قــدر می گویــم 
دنیــا نزدیــک شــود. در فوتبــال روز جهــان، بازیکنــان مربیــان 
مدیــران، هــواداران و بیننــدگان تلویزیونــی می خواهنــد از 
ــد و حتــی یــک باخــت در صــورت انجــام  ــذت ببرن فوتبــال ل
امــا  ایــران  در  اســت.  لذت بخــش  برایشــان  خــوب  بــازی 
برخــی می خواهنــد بــه هــر قیمتــی برنــده شــوند. ایــن داور 
کــه در هفته هــای پایانــی فصــل در لیــگ دســته  بین المللــی 
گفــت: همیشــه ایــن  یــک هــم قضــاوت می کنــد در ایــن بــاره 
کــه داوران لیــگ برتــری در لیگ هــای  روال وجــود داشــته 
ــه  ک ــود  ــث می ش کار باع ــن  ــد. ای کنن ــاوت  ــم قض ــر ه پایین ت
کــه  مربیــان و بازیکنــان تیم هــای لیــگ یکــی هــم بداننــد 
همچنیــن  کار  ایــن  می کننــد.  اشــتباه  هــم  بــزرگ  داوران 
باعــث می شــود احتــرام بازیکنــان و مربیــان بــه داوران جــوان 

ــود. ــتر ش بیش

فغانی:

 به عملکرد خوبمان در ریو فکر می کنیم

اتفاقات عجیب در سایپا
جاللی دوباره اخراج شد

ــماره4/95/198 مــورخ 95/02/09  و 4/94/2312 مــورخ  ــای ش ــه ه ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری فوالدش ش
ــذا از کلیــه متقاضیــان  94/12/25 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده هــای ذیــل را برگــزار نمایــد. ل

جهــت شــرکت در مزایــده هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.

آگهی مزایده عمومی 

عباس مرادی شهرداری فوالدشهر

نوبت  اول

 

ردیف 

که آسفالت شده و فاقد  مکانی حدود 30 متر مربع 
کانکس فروش  امکانات دیگر می باشد جهت نصب 

کی در محدوده پارک پرنیان اغذیه و مواد خورا

 مبلغ پایه هر ماه شماره مزایده
) ریال (

وز دوشــنبه مــورخ 95/03/03 جهــت اطــاع از شــرایط و  متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری ر
شــرکت در مزایــده هــا بــه واحــد امــور قــرار دادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت در موضوع مزایده

مزایده ) ریال(

 1

گل فروشی فانتزی در فضای 2 اجاره مکانی جهت غرفه 
سبز پارک خلیج فارس

۹۵/۲۷۹۱
13/500/0007/500/000

1/800/0003/000/000
۹۵/۲۷۹۰

۹۵/.۲/۱۴

۹۵/.۲/۱۴



 ازدواج سبز 
برنامه جدید ازدواجی دولت

سرپرســت دفتــر محیــط زیســت وزارت ورزش و جوانــان 
کار ســتاد  ح ازدواج ســبز در دســتور  گفــت: قــرار اســت طــر
حــال  در  و  گیــرد  قــرار  جوانــان  امــور  ســاماندهی  ملــی 
ح بــه منظــور ارایــه بــه ســتاد  تدویــن پیش نویــس ایــن طــر
ــه  کــرد: ب ــا اعــام ایــن خبــر اظهــار  هســتیم. رضــا شــجیع ب
ح ازدواج ســبز، عــاوه بــر وزارت ورزش  منظــور اجــرای طــر
نیازمنــد  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  و  جوانــان  و 
کــن نیــروی انتظامــی و وزارت فرهنــگ  همــکاری اداره اما
ــه منظــور  ــا بیــان اینکــه ب و ارشــاد اســامی هســتیم. وی ب
ح ازدواج ســبز نیازمنــد فرهنگســازی هســتیم  اجــرای طــر
ح به خوبــی اجــرا نشــود، نه تنهــا نتایــج  گــر ایــن طــر گفــت: ا
مثبتــی در پــی نخواهــد داشــت، بلکــه بــه اهــداف مدنظــر 
نمی رســیم. پیــش از ایــن محمدرضــا رســتمی - معــاون 
بــا  جوانــان-  و  ورزش  وزارت  جوانــان  امــور  ســاماندهی 
ــرای تدویــن شــاخص های ازدواج ســبز  ــه تــاش ب اشــاره ب
گفتــه بــود: در ایــن شــاخص ها موضوعاتــی ماننــد مصــرف 
بــا ازدواج  آب در عروســی ها و ســایر مراســم های مرتبــط 
مدیریــت می شــوند. همچنیــن مســایلی از جملــه اســتفاده 
کــه بــه عنــوان شــادی  گل طبیعــی و فرهنــگ غلطــی  از 
ایجــاد  آلودگی هــای زیســت محیطی  اســتفاده می شــود و 
می کننــد ماننــد بــوق زدن هــای مکــرر در ســطح خیابــان و 

ایجــاد ترافیــک برداشــته می شــود.

اداره گاز منطقه پنج اصفهان 
افتتاح شد

گفــت: بــا توجــه بــه  گاز اســتان اصفهــان  مدیــر عامــل شــرکت 
گاز در مناطــق 7، 12 و  تقاضــای زیــاد بــرای ارائــه خدمــات 
گاز منطقــه پنــج احــداث و افتتــاح شــد.  14 اصفهــان، اداره 
گاز منطقــه  ســید مصطفــی علــوی در مراســم افتتــاح اداره 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه متقاضیــان  پنــج اصفهــان اظهــار 
گاز در مناطــق هفــت، 12 و 14  زیــادی بــرای ارائــه خدمــات 
گازی  اصفهــان وجــود داشــت، بــرآن شــدیم تــا یــک منطقــه 
ــر  ــم و ب کنی ــه  ــان اضاف ــهر اصفه گاز در ش ــرکت  ــق ش ــه مناط ب
همیــن اســاس اداره گاز منطقــه پنــج احــداث شــد. وی افــزود: 
گاز حــدود 108 هــزار و 418  اداره  ایــن  از  بــرداری  بهــره  بــا 
گازرســانی  خدمــات  پوشــش  تحــت  طبیعــی  گاز  مشــترک 
کــه از ایــن میــزان، حــدود 67 هــزار و  گرفــت  قــرار خواهنــد 
500 مشــترک در منطقــه دو و حــدود 41 هــزار مشــترک نیــز در 
گازی شــهر هســتند. علــوی بــا بیــان اینکــه بایــد  منطقــه یــک 
آمادگــی مقابلــه بــا بحــران را در همــه زمــان در میــان پرســنل 
کنین روســتاهای  گاز وجود داشــته باشــد، ادامه داد: ســا اداره 
بــرای  حصــه  و  جلــوان  دینــان،  آبــاد،  محمــود  امین آبــاد، 
دریافــت خدمــت گاز رســانی بایــد بــه ایــن اداره مراجعــه کنند.

اخبار کوتاه

باور اجتماعی
    ســاختار فرهنگــی جوامــع فعلــی 

کارشناس ارشد اجتماعی
محمدعلی اشرفی

بــر  کــم  حا روابــط  تاثیــر  تحــت 
ارتباطــات، بــا نوعــی آمیختگی یک طرفه شــکل گرفته اســت. 
در واقــع اشــاعه فرهنگــی بــه طــور معمــول یک جانبــه عمــل 
کــرده و بدیــن لحــاظ تاثیــر ژرف و عمیــق در تمامــی ابعــاد 
گســترده را نهادینــه  اجتماعــی ایجــاد شــده اســت و باورهــای 
نمــوده اســت. تبلیغــات دامنــه دار در چنــد قــرن گذشــته ایــن 
کــه خودمــان هیــچ چیــز  کــرده اســت  بــاور اجتماعــی را تحمیــل 
نیســتیم و هــر چــه هســت، تــوان و قــدرت جوامــع پیشــرفته 
اســت و بــه عبارتــی دیگــر، تردیــد در تــوان مالــی و اجتماعــی 
جامعــه، تردیــد در حــل مســایل اجتماعــی آن جامعه می شــود. 
کــردن افــکار و اندیشــه هــا از نظــام فرهنگــی  تاکیــد بــر تهــی 
جامعــه از راه هــای غلبــه فرهنگــی یــک جامعــه بــر جامعــه دیگر 
مــی باشــد؛ بنابرایــن ایجــاد تردیــد و تضعیــف مبنــای فرهنگــی 
گام نفــوذ و تخلیــه فرهنگــی مــی باشــد .  یــک جامعــه، اولیــن 
ــه  ــی جامع ــی و فرهنگ ــت مل ــر و هوی ــر و مفاخ ــا مآث ــی ب  بیگانگ
یکــی دیگــر از دالیــل بــاور ناتوانــی اســت. فرآینــد ایــن امــر یــک 
بــاور اجتماعــی همه گیــر بــر ناتوانی فــردی و جمعــی و در نتیجه 
وانهادگــی فرهنــگ خــودی و تحقیــر آداب و رســوم اجتماعــی 
خــودی و روی آوردن بــه آداب ورســوم فرهنــگ غیــر بوم گــرا و 
و جمعــی  فــردی  ناتوانــی  اجتماعــی  بــاور  نمــودن  نهادینــه 
ناتوانــی عمومیــت  بــاور اجتماعــی  کــه  می باشــد. هنگامــی 
می یابــد بــاب تفکــر اصاحــی بــرای حــل مســایل و پیامدهــای 
روابــط اجتماعــی جامعه بســته می ماند. در تحلیــل این پدیده 
گفــت تحــت تاثیــر اشــاعه تبلیغــات فرهنگــی غیــر بوم گــرا  بایــد 
کنشــگران اجتماعــی نســبت بــه آداب و رســوم و ارزش هــای 
فرهنــگ خــودی سســت و بی تفــاوت می شــوند و آن هــا را بــا 
کهنگــی تحقیــر می کننــد، از چشــم مــی اندازنــد و در  برچســب 
اندیشــه  پذیــرش  آمادگــی  اجتماعــی  و  روحــی  شــرایط  ایــن 
غیربوم گــرا حاصــل مــی شــود و در نتیجــه خودباختگــی و در 
نهایــت وابســتگی روحــی و روانــی بــه نظــام فرهنگــی غیــر 
بوم گــرا حاصــل مــی شــود . تهــی شــدن اجتماعــی و احســاس 
بی هویتــی، موجــب از دســت رفتــن عــزت نفــس افــراد جامعــه 
مــی شــود و احســاس عــدم اعتمــاد بــه نفــس، عــدم خاقیــت و 
اســتقال جایگزیــن می شــود و بــه آســانی تحــت نفــوذ عوامــل 
محیــط واقــع مــی شــوند. هنــری کیســینجر در کتــاب )شکســت 
بــزرگ( دربــاره نقــش آمریــکا در فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ســابق می نویســد: .... اما هنوز ســه نماد و یادگار دوران گذشــته 
وجــود دارد کــه بایــد از بیــن بــرود، وگرنــه خطر هوس کــردن مردم 
بــرای بازگشــت بــه گذشــته هنــوز هســت !!! ایــن ســه  نمــاد مقبره 
اولــی  روحیــه جهــان  و  کمونیســت  ،حــزب  کرملیــن  در  لنیــن 
داشــتن مــردم روســیه اســت؛ عطــف ســخن ســومین نمــاد، یعنــی 
]باورجهــان اولــی داشــتن مــردم روســیه[، باورهــای اجتماعــی 
قــوی و درســت، موجــب بالندگــی و رشــد اجتماعــی می شــود و 
بــه عکــس آن، باورهــای اجتماعــی ضعیــف و غلــط، ســد بــاب 

تفکر و خاقیت در تمامی سطوح اجتماعی جامعه می گردد. 

     یادداشت اجتماعی

کیــد بــر اینکــه توصیه هــای مقــام  ــا تا وزیــر آمــوزش و پــرورش ب
امیدواریــم  گفــت:  کــرد،  خواهیــم  دنبــال  را  رهبــری  معظــم 
کنیــم.  بتوانیــم تنــوع را در آمــوزش زبان هــای خارجــی دنبــال 
علی اصغــر فانــی در حاشــیه مراســم تقدیــر از معلمــان نمونــه 
ــا دیگــر  ــه حقــوق معلمــان ب ــاره فاصل در مدرســه دارالفنــون درب
گاه هســتند و  گفــت: همــکاران مــا از ایــن فاصلــه آ کارمنــدان 
گرفتــه اســت.  ــه شــکل  کــه ایــن فاصل بیــش از 60 ســال اســت 
کاهــش ایــن فاصلــه اقدامــات خوبــی   دولــت یازدهــم بــرای 
را انجــام داده اســت و تــاش می کنیــم ایــن فاصلــه در بــازه 
کاهــش یابــد و آن زمــان بســتگی بــه منابــع مــا  زمانــی معقــول 
کشــور مــا در وضعیــت خــوب اقتصــادی بــه  دارد. وی افــزود: 
ســر نمی بــرد؛ هــر چنــد پیشــرفت هایی را شــاهد بودیــم، امــا بــاز 

گذشــت زمــان هســتیم. ــه  نیازمنــد ب
   تنوع آموزش های زبان های خارجی

وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره دیــدار 
فرهنگیــان بــا مقــام معظــم رهبــری و بیانــات ایشــان مبنــی 
بــر اســتفاده از تنــوع آموزش هــای زبــان در آمــوزش و پــرورش 
خارجــی زبان هــای  آموزش هــای  تنــوع  خصــوص  در   گفــت: 

نــدارد؛  وجــود  پــرورش  و  آمــوزش  قوانیــن  در  منعــی  هیــچ 
حتــی آمــوزش غیــر از زبــان انگلیســی نیــز در پیــش و پــس از 
کــرد:  انقــاب اســامی نیــز وجــود داشــته اســت. فانــی تصریــح 
پــرورش  و  آمــوزش  در  را  رهبــری  معظــم  مقــام  توصیه هــای 
خارجــی  زبــان  آموزش هــای  در  را  تنــوع  و  می کنیــم  دنبــال 

کــرد.  خواهیــم  اســتفاده 

پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
خانواده هــا  آیــا  اینکــه  بــر  مبنــی 
زبان هــای  آمــوزش  در  تنــوع  از 
می کننــد  اســتقبال   خارجــی 
 60 دهــه  در  مــا  تجربــه  افــزود: 
از  اســتقبال  اســت  داده  نشــان 
آمــوزش ســایر زبان هــا کمتــر اســت.

  تقویت دانشگاه فرهنگیان
وزیــر آمــوزش و پــرورش در پاســخ 
بــر  مبنــی  دیگــری  پرســش  بــه 
بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  اینکــه 
مشــارکت ســایر دســتگاه ها بــرای 
کید  تقویت دانشــگاه فرهنگیــان تا
افزایــش  کــرد:  خاطرنشــان  دارد، 
در  دســتگاه ها  ســایر  مشــارکت 
ارتقــای  بــه  پــرورش  و  آمــوزش 
کشــور  تربیــت  و  تعلیــم  نظــام 
کمــک می کنــد و از منابــع آمــوزش 
ســایر  امکانــات  و  پــرورش  و 
دســتگاه ها بــرای تقویــت دانشــگاه 

می کنیــم  اســتفاده  فرهنگیــان 
کمــک ســایر  از  را بی نیــاز  و خــود 

نمی دانیــم.  دســتگاه ها 
حکــم  دربــاره  همچنیــن  وی 
ریاســت دانشــگاه فرهنگیــان نیــز 
تحقیقــات  و  علــوم  وزارت  گفــت: 
ــر  ــا حکــم ریاســت سرپرســتی دکت ب
امــا  اســت،  موافــق  مهرمحمــدی 
بــه  سرپرســتی  وضعیــت  تبدیــل 
کمیتــه  کار  دســتور  در  ریاســت 
منتخــب شــورای انقــاب فرهنگــی 

اســت.
هیئــت  مــدارس  توســعه     

یــی منا ا
توســعه  دربــاره  همچنیــن  فانــی 
افــزود:  امنایــی  هیئــت  مــدارس 
و  هســتند  دولتــی  مــدارس،  ایــن 
آمــوزش  عالــی  شــورای  مصوبــه 
هــر  البتــه  دارنــد؛  را  پــرورش  و 
مدرســه ای نمی توانــد بــه هیئــت 

ــد چارچــوب و قوانینــی را طــی  امنایــی تبدیــل شــود، بلکــه بای
کنــد. 

مــدارس هیئــت امنایــی بهره منــد از مشــارکت مــردم بــرای ارایــه 
فعالیت هــای فــوق برنامــه اســت.

گشایش وضعیت اقتصادی گرو    توجه به فرهنگیان در 
نیــز  جمهــور  رییــس  کــرد:  تصریــح  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
گشــایش ایجــاد شــود  گــر در وضعیــت اقتصــادی  کردنــد ا کیــد  تا
فرهنگــی  همــکاران  بــه  توجــه  کمیــت  حا خدمــت  باالتریــن 
در  را  پــرورش  و  آمــوزش  شــاخص های  گفــت:  فانــی  اســت. 
مــوارد مختلــف مشــخص کرده ایــم و پــس از ارزیابــی، نتایــج آن 
را اعــام خواهیــم کــرد. وی بیــان کــرد: نظــام ۳-۳-6 در دولت 
گذشــته مصــوب شــد و عملیاتــی شــدن آن بــه مــا محــول شــد و 
در آن زمــان مدیــر کل وقــت گفــت کــه 24 هــزار معلم بــرای پایه 
کــم داریــم. تاش هــای زیــادی بــرای حــل ایــن مشــکل  ششــم 
کتــاب  کنــون نیــز 140 عنــوان  کردیــم و ا کتاب هــا را تالیــف  شــد؛ 

ــازه تالیف شــده منتشــر شــده اســت.  ت
وی در پاســخ بــه انتقــاد یکــی از معلمــان بــه محرومیت هایــی 
گفــت: در مــدارس  کــه در مــدارس شــبانه روزی وجــود دارد، 
غــذا  کــه  داریــم  دانش آمــوز  هــزار   400 حــدود   شــبانه روزی 
اســکان و تجهیــز ایــن مــدارس بــرای مــا هزینــه زیــادی دارد. 
در بعضــی از مناطــق نیــز بــه دلیــل خشکســالی ها خانواده هــا 
کردیــم  گذشــته از خیــران دعــوت  کمــک ندارنــد. ســال  امــکان 
کمــک  و همچنیــن از انجمن هــای مردمــی و نهادهــای دولتــی 

کنیــم. ــا بخشــی از ایــن هزینه هــا را تامیــن  گرفتیــم ت

وزیر آموزش و پرورش:

توصیه های رهبری را دنبال می کنیم

گــرد و غبــار ســازمان حفاظــت  ــا  ح ملــی مقابلــه ب مدیــر طــر
گــرد و  محیــط زیســت، ضمــن پیش بینــی احتمــال وقــوع 
گــرد و غبــار در  کــه شــدت  گفــت  کشــورهای اطــراف  غبــار از 
کاهــش  کشــور، امســال بــه دلیــل بارش هــای ســنگین اخیــر 

می یابــد. 
ضیاءالدیــن شــعاعی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
کانون هــای  کشــورهای همســایه بــه عنــوان 
گفــت: در مــاه  کشــور  گــرد و غبــار در  خارجــی 
اخیــر بــه علــت بارش هــا، شــهرهای نجــف و 
کربــا بــا وقــوع رگبــار بــا ســیاب و آبگرفتگــی 
مواجــه شــدند؛ بنابرایــن در حــال حاضــر آورد 

دجلــه و فــرات بــه دلیــل ســیاب ها بــاال رفتــه و ایــن امــر بــر 
تقویــت منابــع آبــی کشــاورزی عــراق تاثیــر می گــذارد و مانــع 
گــرد و غبــار از  رهــا شــدن اراضــی از ســوی مــردم و خیــزش 

ایــن مناطــق می شــود. 
گذشــته  وی بــا بیــان اینکــه بــا بارش هــای ســنگین در مــاه 

ــن  ــتان تامی ــتان خوزس ــاورزی در اس کش ــرای  ــی ب ــع آب مناب
کــرد: یکــی از معضــات مــا صدهــا هــزار  شــده اســت، اظهــار 
کــه  کشــاورزی رهــا شــده در ایــن اســتان بــود  هکتــار زمیــن 
بــا بــارش امســال دز پــرآب شــده و کرخــه بــه خوبــی آبگیری 
ــرد و  گ ــع  ــال مناب ــن امس ــت؛ بنابرای ــرده اس ک
غبــار ناشــی از زمین هــای کشــاورزی رهاشــده 
نخواهیــم داشــت؛ چــون در صــورت وجــود 

ــد.  ــت می کنن کش ــردم  آب، م
پیش بینــی  کــرد:  خاطرنشــان  شــعاعی 
گــرد و غبــار داشــته  کــه امســال هــم  می کنیــم 
ــا همیــن حــاال هــم  کــه ت باشــیم؛ بــه طــوری 
گــرد و غبــار وارده شــده از ســمت  در شــهر آبــادان بــه دلیــل 
گــرد  عربســتان تعطیلــی داشــتیم؛ بنابرایــن احتمــال وقــوع 
کان وجــود دارد؛ ولــی بــه  کمــا کشــورهای اطــراف  و غبــار از 
ــر خواهــد  کمت دلیــل رطوبــت ناشــی از بارش هــا شــدت آن 

بــود.

آمیزشــی  بیماری هــای  و  ایــدز  کنتــرل  اداره  رییــس 
ارایــه  بــرای  برنامــه ای جدیــد  تدویــن  از  بهداشــت  وزارت 
آموزش هــای پیشــگیری از ایــدز بــه نوجوانــان و جوانــان خبر 
کازرونــی دربــاره برنامــه وزارت بهداشــت  داد. پرویــن افســر 

بــرای ارایــه آموزش هــای پیشــگیری از ایــدز 
بخش هــای  مشــارکت  جلــب  کــرد:  اظهــار 
کیــد بــر برنامه هــای پیشــگیری  مختلــف، تا
گــروه نوجوانــان و جوانــان  کنتــرل ایــدز در  و 
از  ج  خــار و  مــدارس  در  آمــوزش  صــورت  بــه 
کــه بــا  مــدارس در قالــب بســته های آموزشــی 
هماهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش شــروع 

ــدازی  ــدام اســت. وی همچنیــن از راه ان شــده، در دســت اق
پنــج مرکــز مشــاوره ویــژه نوجوانــان و جوانــان در مناطــق 
اهــواز  و  شــیراز  کرمانشــاه،  تهــران،  اســتان های  پرخطــر 
آموزشــی  نویــن  از روش هــای  اســتفاده  افــزود:  و  داد  خبــر 
کــه بتوانــد بــه طــور  کوتــاه  کلیــپ و فیلم هــای  مثــل تهیــه 

گســترده در اختیــار افــراد خصوصــا نوجوانــان و جوانــان قــرار 
گیــرد، جــزو برنامه هــای مــا قــرار دارد. امیدواریــم بتوانیــم 
کــه  کلیپ هــا را از دانشــگاه تــا پادگان هــا و هرنقطــه ای  ایــن 
گــروه ســنی حضــور داشــته باشــند و همچنیــن از طریــق  ایــن 
کنیــم.  شــبکه های اجتماعــی اطــاع رســانی 
گســترش برنامه هــای  کازرونــی همچنیــن بــه 
بــه  مــادر  از  بیمــاری  انتقــال  از  پیشــگیری 
کــودک بــه صــورت پایلــوت در 16 دانشــگاه 
کــرد و افــزود:  کشــور نیــز اشــاره  علــوم پزشــکی 
تمــام  در  اقدامــات  ایــن  حاضــر  حــال  در 
ــود.  ــام می ش ــز انج ــین نی ــیه نش ــق حاش مناط
کــز ســامت جامــع، تمــام زنــان بــاردار ایــن مناطــق در  در مرا
زمینــه ایــدز آمــوزش می بیننــد و مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد 
کــه در صــورت ابتــا، تشــخیص و درمــان دارویــی آن آغــاز 
کمتــر از 2 درصــد  شــود و انتقــال آن از ۳0 تــا 40 درصــد بــه 

کاهــش دهــد.

7اجتماعی چهارشنبـــــه  15 اردیبهشت ماه 1395 حتما بخوانید!
ـــمـــاره 146صاعقه، جان 2 کرمانی را گرفت ســـــال دوم       ݡسݒ

برنامه های جدید وزارت بهداشت اعالم شد:

کلیپ های پیشگیرانه ایدز از دانشگاه تا پادگان
گرد و غبار خبر داد: ح ملی مقابله با  مدیر طر

گرد و غبار در سال 95 کاهش شدت 

اجرائیه
ونده: 9309980350700995 شماره اجرائیه: 9510420350700060شماره پر

محکوم  مشخصات   1395/02/10 تنظیم:  یخ  :931163تار شعبه  بایگانی  شماره 
نشانی:  حسن      پدر:  نام  مظاهری      : خانوادگی  نام  مهدی     : نام   1 ردیف  له 
نام: علی  بلوک 6  مشخصات محکوم علیه ردیف 1-  فلکه دانشگاه خ استقالل 
نام خانوادگی : هادی پور نام پدر : علی اکبر  نشانی: مجهول المکان مشخصات 
نام  رضا  محمد   : نام  علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده 
خانه  آیینه  بلوار  اصفهان   : نشانی  آبادی   ابراهیم   : پدر  نام  مهدیان   : خانوادگی 
 : رابطه  نوع  قوام  جعفری  آقای  دفتر   60 پالک  آیینه  ساختمان  النبی  مسجد  جنب 
وکیل محکوم له / محکوم لهم مهدی مظاهری   محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9310090350704417 و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970350700720 مربوطه 
ینه دادرسی و  یال بابت هز یال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ر 60/000/000 ر
یال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز به پرداخت  پرداخت مبلغ 2/160/000 ر
یخ  خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تار
سر رسید چک ها )3 فقره چک به شماره های 794- 996792 عهده بانک صادرات 
 93/5/15  ،93/5/30 و   93/3/15 یخهای  تار به  یال  ر  20/000/000 مبلغ  به  یک  هر
 3/000/000 پرداخت مبلغ  و همچنین  له  آن در حق محکوم  تا زمان وصول وجه   )
یال بابت حق االجرا ء در حق صندوق دولت با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی  ر
وز مفاد آنرا  یخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده ر است .  محکوم علیه مکلف است از تار
بموقع 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 
وز کلیه  د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی ر باشد. چنانچه خو
به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال 
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات  طور مشر
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
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 
د) مواد 8و3  باز داشت می شو له  ارائه نماید واال به در خواست محکوم  قضائی 
دداری محکوم علیه از اعالم  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو
هفت  جه  در  یری  تعز حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل 
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 
اموال برای پرداخت دیون کافی  باقیمانده  ادای دین به نحوی که  از  فرار  انگیزه 
یری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  نباشد موجب مجازات تعز
مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به 
د آزادی محکوم  وز ارائه شو 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی ر
یا معرفی کفیل توسط  وثیقه  دیع  تو یا  له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از  علیه 
د.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  محکوم علیه خواهد بو

 )1394 
الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی  شماره: 4161/ م 

شهرستان اصفهان – احمد رضا حق شناس

گهی ابالغیه آ
 9409980365301754  : ونده  پر شماره   9510100352800931  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات   1395/02/11  : تنظیم  یخ  تار  950149  : شعبه  بایگانی  شماره 

شونده حقیقی: 1- نام : منصور 2- نام خانوادگی : یوسفی 3- نشانی : مجهول 
یخ حضور: 1395/03/31 دوشنبه ساعت 10:00 محل حضور : اصفهان  المکان تار
– خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
– طبقه 2 اتاق شماره 216 علت حضور در خصوص شکایت رضا بلبل نواز علیه 
ر فوق جهت رسیدگی در این شعبه  شما دائر بر ضرب و جرح عمدی در وقت مقر

حاضر شوید. 
شماره : 4160/ م الف دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان 

گهی ابالغیه آ
 9409980352800097  : ونده  پر شماره   9510100352800953  : ابالغنامه  شماره 
ابالغ  مشخصات   1395/02/11  : تنظیم  یخ  تار  940956  : شعبه  بایگانی  شماره 
: صفر  پدر  نام  مانیان 3-   : نام خانوادگی  د  2-  : مسعو نام  شونده حقیقی: 1- 
نظر  تجدید  خصوص  در   : پیوست  مدارک  المکان  مجهول   : نشانی   -4 علی  
مورخ   94-1812 دادنامه  به  نسبت  محمد  زند  فر یاحی  ر جمیر  تا  حسن  خواهی 
وز پس از نشر آگهی با مراجعه به دادگاه و در یافت نسخه  94/12/22 ظرف 10 ر
ارائه دادگاه  این  به  ای  الیحه  طی  را  د  خو پاسخ  ضمائم  و  دادخواست   ثانی 

 نمایید. 
شماره : 4159/ م الف دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   963 شماره  شناسنامه  دارای  جعفری    اله  حجت  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   481/95 کالسه  به 
یخ  تار در   8 بشناسنامه  سورانی   جعفری  رضا  محمد  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/11/30
زند  زند   2- صدیقه جعفری 220 فر منحصر است به 1- حجت اله جعفری 963 فر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  
یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

شد.
 شماره : 4063/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
زانی به عنوان ذی نفع دارای شناسنامه شماره 76به شرح  آقای مرتضی صادقی بر
وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از   457/95 کالسه  به  دادخواست 
زانی   بشناسنامه  وان زهرا بیگم صادقی بر ده و چنین توضیح داده که شادر نمو
د زندگی گفته ورثه حین الفوت  و د بدر یخ 75/4/9 اقامتگاه دائمی خو 262در تار
زانی به ش ش 263 نسبت با  آن مرحوم منحصر است به 1- بخشعلی صادقی بر
را در یک  یفات مقدماتی درخواست مزبور زند والغیر  اینک با انجام تشر متوفی فر
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
یخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر  از تار
خواهد شد. شماره : 4054/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان 

اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   963 شماره  شناسنامه  دارای  جعفری    اله  حجت  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   480/95 کالسه  به 
 1150 بشناسنامه  واجانی  اسفید  امینی  معصومه  وان  شادر که  داده  توضیح 

الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   94/10/6 یخ  تار در 
 -2 همسر       8 دانی  سو جعفری  رضا  محمد   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
با  اینک  والغیر  زند  فر  963 جعفری  اله  حجت   -3 زند  فر  220 جعفری  صدیقه 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.
 شماره : 4064/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
به شرح دادخواست   2280814838 دارای شناسنامه شماره  ملکی    یتا  ز ر خانم 
و چنین  ده  نمو وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از  به کالسه 543/95 
یخ 94/8/20  وان سید محمد ملکی    بشناسنامه 102 در تار توضیح داده که شادر
د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  و د بدر اقامتگاه دائمی خو
به 1- فخر السادات جلیلی ابر قوئی 6293 همسر     2- سمیرا سادات ملکی 51309 
زند  فر  7742 ملکی  رامین  سید   -4 زند  فر  2280814838 ملکی  یتا  ز ر  -3 زند  فر
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک  والغیر  
یخ  می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تار
واال گواهی صادر خواهد  تقدیم دارد  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک   نشر نخستین 

شد. 
شماره : 4015/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

گهی حصروراثت رونوشت آ
دادخواست  شرح  به   4826 شماره  شناسنامه  دارای  زاده   جمال  مرتضی  آقای 
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   493/95 کالسه  به 
 94/9/24 یخ  تار در   1337 بشناسنامه  سجاد  زهرا  وان  شادر که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه 
زند  فر  593 زاده  جمال  مهدی   -2 زند  فر   4826 زاده  جمال  مرتضی   -1 به  است 
زند والغیراینک  زند 4- طاهره جمال زاده 12742  فر 3- زهره جمال زاده 4422 فر
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با 
نشر  یخ  تار از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا 
خواهد صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 

 شد.
 شماره : 4004/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

اجرائیه
ونده: 9409980351100700 شماره اجرائیه: 9510420351100057 شماره پر

مشخصات   1395/01/31 تنظیم:  یخ  :940778تار شعبه  بایگانی  شماره 
ن  نام خانوادگی : فکاری سیچانی   نام پدر: محمد  محکوم له ردیف 1 نام : بیژ
ق  بر  -20 کوچه  جنب   – )کهندژ(  اصفهانی  اشرفی  خ   – اصفهان  نشانی:  علی    
همراه  تلفن   128850514  : کدملی   –  8186646931  : کدپستی   – سحر  صنعتی 
09131157801مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: ابراهیم   نام خانوادگی   :
نام  ابراهیم   : المکان 2- نام  وانبخش   نشانی: مجهول  : ر زارع مویدی نام پدر   :
خانوادگی : جوکار نام پدر : خدا مراد  نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه 
9510090351100259و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 
هستند  محکوم  علیه  محکوم   9409970351101864 مربوطه  دادنامه  شماره 
مبلغ  پرداخت  و  بابت اصل خواسته  یال  ر  500/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی 

یخ  تار از  ینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز 15/640/000 ر
سر رسید چک 94/4/25 لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال 
ایران اعالم گردیده در حق محکوم له و  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
یال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  پرداخت مبلغ 25/000/000 ر
یخ ابالغ اجرائیه : 1-  ده .  محکوم علیه مکلف است از تار . رای صادره غیابی بو
وز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2-  ظرف ده ر
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

د را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند  از آن میسر باشد. چنانچه خو محکوم به 
اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  د  خو اموال  کلیه  وز  ر سی  ظرف  باید 
وح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان  منقول و غیر منقول ، به طور مشر
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
و  او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  اموالی که  دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
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 
د)  اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شو
دداری محکوم علیه  مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خو

یری در جه  از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعز
هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   16
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش  درجه  یری  تعز مجازات  موجب  نباشد  کافی 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( د.  شو می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم 
آزادی  د  شو ارائه  وز  ر سی  مهلت  از  پس  اموال  صورت  چنانچه   -6  .)1394 مالی 
دیع وثیقه یا معرفی کفیل  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: 4166/ م الف 

 –  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
سید مرتضی هاشمی

گهی حصروراثت رونوشت آ

ئی  دارای شناسنامه شماره 1798 به شرح دادخواست  آقای سید صفر میر موال
چنین  و  ده  نمو وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   470/95 کالسه  به 
یخ  تار در   770 بشناسنامه  ئی   موال میر  عبداله  سید  وان  شادر که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  د  و بدر د  خو دائمی  اقامتگاه   95/1/15
میر  مجید  سید   -2 زند   فر  1798 ئی  موال میر  صفر  سید   -1 به  است  منحصر 
زند   4- سید غالمرضا  ئی 1416  فر زند  3- سید حمید میر موال ئی 1347 فر موال
زند   فر  1130043843 ئی  موال میر  اله  حبیب  سید   -5 زند  فر  1419 ئی  موال میر 
والغیر  همسر   755 دانی  سو بابائی  زهرا   -7 زند   فر  1187 ئی  موال میر  اشرف   -6
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور درخواست  مقدماتی  یفات  تشر انجام  با  اینک 
یخ نشر  تار از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید 
خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی   نخستین 
استان اختالف  حل  شورا   10 شعبه  رئیس  الف  4075/م   : شماره   شد. 

 اصفهان



کنترل خشم )1( راه های 

کــههیجانــیمثــلخشــمراتجربــهمیکنیــم اغلــبزمانــی
کــهمتوجــهاحســاس آنقــدردرایــنحالــتغــرقمیشــویم
را خشــم نتوانیــم گــر ا و نیســتیم درونیمــان هیجــان و
کنیــم،بــههیجــانبســیارمخربــیتبدیــل بهدرســتیمهــار
کنتــرلخشــمیــاحتــیمقابلــهبــاافــراد میشــود.امــاراهحــل

پرخاشــگرچیســت؟
کنیــموبــاافــرادپرخاشــگر کنتــرل چطــورخشــمخــودرا

کنیــم؟ رفتــار چگونــه
کــردنخشــمپیــشمیآیــد،اغلــب کنتــرل وقتــیحــرف
دســت کــه هســتیم روبــهرو امــری بــا میکنیــم تصــور
کنتــرلآننیســتیمیــانبایــد خودمــاننیســتوقــادربــه
گــرنتوانیــم کــها کنیــم؛امــامســلمآناســت کنتــرل آنرا
خشــمرابــهدرســتیمهــارکنیــم،بــههیجــانبســیارمخربی
گــرهــمخشــمرافروبخوریــموآنرابــروز تبدیــلمیشــود.ا
ــادیرادرخودمــان ندهیــم،مشــکالتجســمیوروانــیزی
خواســتههای مجبوریــم آن بــر عــالوه میکنیــم؛ ایجــاد
ــاردردیگــران ــررفت کنیــموانتظــارتغیی خودمــانراپنهــان

راهــمنداشــتهباشــیم.
ــد،بیشــتروقتهــا ــروزیاب ــرایــنخشــمب گ ازطــرفدیگــر،ا
بــر کمــیوجــوددارددال رابدتــرمیکنــد.شــواهد وضــع
کــردن کــم اینکــهبــروزدادنخشــم،روشخوبــیبــرای
کــهخشــمخــود انــرژیآناســت؛امــابســیاریازافــرادی
را کنتــرلوشرمســاری بــروزمیدهنــد،ازدســتدادن را
نیــزتجربــهمیکننــد.پــسبهتــراســتبــهدنبــالراهحــل
کــه بهتــریبــرایایــنهیجــانمخــربباشــیم؛بــهطــوری
نــهمجبــورباشــیمآنرافروبخوریــموبــهخودمــانآســیب
ــم. ــهدیگــرانآســیببزنی ــروزآنب ــاب ــهاینکــهب ــمون بزنی

کنیــم،اولبایــد کنتــرل بــرایاینکــهبتوانیــمخشــممانرا
بدانیــماحســاسخشــمچــهشــکلیاســت.درابتــداحجــم
کوچــک ــی ــهبرف گلول ــک ــدازهی ــهان ــا،ب احســاسخشــمم
گــر گرفتــهاســت؛ا کــهدربــاالیشــیبیــکقلــهقــرار اســت
ــر کمکــمحجیمت ــهبغلتــد، ــهپاییــنقل ب ــاال ــهازب گلول ایــن
میشــودودرنهایــتتبدیــلبــهبهمنــیویرانگــر.مــاتــوان
آنراداریــمکــهیــکگلولــهبرفــیراازغلتیــدنبــهدامنهکوه
گــرایــنگلولــهحجیمتــرشــد،متوقــفکردن بــازداریــم،امــاا
ــرایاینکــه ــود.دراینجــاب ــانخواهــدب ــوانم آندیگــردرت
بتوانیــمجلــویایــناتفــاقرابگیریــم،یعنــیدرواقــعخشــم

کنیــم،چنــدپیشــنهادمطــرحمیکنیــم: کنتــرل خــودرا
کنیم؟ کنترل  چگونه خشم خود را 

۱- خشم خود را تشخیص دهیم
کــههیجانــیمثــلخشــمراتجربــهمیکنیــم اغلــبزمانــی
کــهمتوجــهاحســاس آنقــدردرایــنحالــتغــرقمیشــویم
در اینکــه از مــا گاهــی آ نیســتیم. درونیمــان هیجــان و
گاهــیهیجانــی« یــکموقعیــتعصبانــیهســتیم،»خودآ
گاهــی خودآ دقیقتــر، عبارتــی بــه میشــود؛ نامیــده
هیجانــی،یعنــیفــردبــهاحساســاتوهیجانــاتخــوددر
گاهــی گاهــیداشــتهباشــد.ایــنآ موقعیتهــایمختلــفآ
میتوانــدبــهکنتــرلهیجانــاتواحساســاتمــاکمــککند.
بــرایمدیریــت مهــم گاهــیهیجانــیدوعمــل درخودآ

میگیــرد: صــورت خشــم
-بــاگفتوگــویدرونــی،حالــتهیجانــیخودراتشــخیص
کــهمــندر گفتــنایــنجمــالتبــهخــود میدهیــم؛مثــالبــا
حــالحاضــرعصبانــیهســتم،احســاسخشــممیکنــم
کنتــرلمــارابــهدســت کــهخشــم مانــعازآنمیشــویم

گیــرد.
کنیــمبــهعلــتعصبانیــتخــودپــیببریــم.علــت -ســعی
عمــدهایجــادعصبانیــتدرما،دیگــرانوبرخوردهــایآنان
وبــهعبــارتدیگــرمحرکهــایبیرونــینیســت،بلکــهافکار
کــهباعــثمیشــودخشــممــاقابــل کارآمــدومنفــیماســت نا
کــهمــاراخشــمگینمیکنــداین کنتــرلنباشــد.فکــراصلــی،
کــهبــهمــنبــیانصافــیشــدهاســت.درواقــعهمــه اســت
کارآمــددیگــر،میخواهنــدایــنفکــرراتشــدید فکرهــاینا

کنند.
هســتند. بیعدالتــی احســاس بــرای قالبهایــی آنهــا
کارآمــدبــهشــکلهایمختلفــیبــهذهــنمــاخطــور افــکارنا
کارآمــداســت میکننــد؛اغلــبایــنافــکارنتیجــهایــنبــاورنا
کــههمیشــهودرهمــهحالــیهمــهآدمهــابایــددرســتو
کننــد.امــادرواقعیــتچقــدرایــنامــکان منطقــیرفتــار
ــن ــردنای ک ــگ کمرن ــه ک ــناســت وجــوددارد؟واقعیــتای
کارآمــدبنیادیــن،نقــشمهمــیدرمدیریــتخشــم بــاورنا
ایفــامیکنــد.بــهایــنترتیــبدرهمــانابتــدادربســیاریاز
موقعیتهــااصــالعصبانــینمیشــوید؛چــونمیپذیریــد
رفتــار شــما خواســته و میــل طبــق همــه نیســت قــرار

کنند.

خشم

 تعرض مرد همسایه
 به دختربچه ۴ساله

کــهپــسازتجــاوزبهدختربچه4ســاله مــردهمســایه
ســعیداشــتاورابــهقتــلبرســاندتوســطپلیــس
گــزارشســرویسحــوادثجامنیـــوز دســتگیرشــد.به
کــه بــهنقــلازباشــگاهخبرنــگاران،دختــر4ســاله
گرفــت توســطهمســایه26ســالهمــوردتجــاوزقــرار
کــههــردوشــاغلهســتند،زندگــی بــاپــدرومــادرش
در حادثــه ایــن نیــوز، ایندیــا گــزارش میکند.بــه
بــه تجــاوز از پــس مجــرم و افتــاد اتفــاق دهلــی
گفتــه دختربچــهقصــدداشــتهاورابــهقتــلبرســاند.
کنــارمادربزرگــشخوابیــدهبــوده کــودکدر میشــود
کــودکراپنهانــیبــهاتــاقخــودمیبــرد. کــهمجــرم
مجــرمپــسازرســیدنبــهمقصــودشــومشبــهدلیــل
کمــک درخواســت و جیــغ صــدای کســی اینکــه
کنــد خفــه را او میکنــد ســعی نشــود، را دختــرک
کــهدرهمیــنحیــنمادربــزرگاوازراهمیرســد.در
بــهبیــرون ازپنجــره را کــودک ابتــدااومیخواهــد
کنــد،امــابــهدلیــلجیــغدختــرک،همســایگان پــرت

کوچــهمیآینــد. همگــیبــه
کمــکوهمــکاریهمســایگانتوانســت پلیــسبــا
کنــد.مجــرمدرحــال ایــنمجــرمجانــیرادســتگیر
حاضــربــرایتشــکیلپرونــدهدربازداشــتگاهبــهســر
کــودکبســیاروخیــم گفتنــیاســتحــال میبــرد.
گــزارششدهاســتودرحــالحاضــردربیمارســتان

بــهســرمیبــرد.

دعوای وحشیانه در مترو
کــهبــررویســکویانتظــاردرمتــرو پســرنوجوانــی
گــروه گهــانبــادو ایســتادهبــودتــاقطــاربیایــد،نا
قــرار هــم مقابــل در کــه شــد مواجــه نوجوانــان از

گرفتنــد.
ایــننوجــوانازهمــهجــابیخبــرهــمدربیــنآنهــا
گرفتــهبــودتــااینکــهدعوایــیبــهپــاشــد.بــه قــرار
کــهدرمادریــد ایــنحادثــه گــزارشدیلیمیــل،در
پســر گذشــته روز افتــاددرســاعت6صبــح اتفــاق
گــروهاوبــاشبــررویریلهــای نوجوانــیتوســطدو
کــهپســری قطــارپــرتشــد.دعــواهنگامــیآغــازشــد
بــالبــاسمشــکیچیــزیرابــهپســریبــالبــاسســفید
ــاهــم ــهایــندوب ک کرد.بعــد ــفپــرت ــروهمخال گ از
گیــرافتــاد درگیــرشــدند،ایــننوجــواندربیــنآندو
وآنهــابــرایادامــهدعوایشــانپســربیگنــاهرابــا
ــه ک ــهپاییــنهــلدادند.ایــننوجــوان عصبانیــتب
ازدیــدنایــنحادثــهشــکهشــدهبــودبــاشــنیدن
کــهبــررویســکوبرگــردد کــرد صــدایقطــارســعی
کــهخوشــبختانهموفــقشــدونجــاتیافــت؛ولــیبــه
کــهبــراثــرافتــادنبــهپاییــنســکوبــر علــتضربــهای
بــدناوواردشــد،درحــالحاضــردربیمارســتانبــه
ســرمیبرد.بــاپخــشایــنفیلــمنیروهــایپلیــسدر
گانگســترهاهســتندوســعیدارنــد پــییافتــنایــن
موفــق کنــون تا امــا کننــد، شناســایی را آنهــا تــا

نبودهانــد.
منبع:باشگاهخبرنگاران

آتش نشانان اصفهانی، جسد 
نوجوان ۱۵ساله را از رودخانه 

زاینده رود بیرون آوردند
گــزارشروابــطعمومــیســازمانآتشنشــانی بــه
جســد اصفهــان، شــهرداری ایمنــی خدمــات و
کــهبــرایبــازیوشــناواردرودخانــه پســر۱۵ســاله
کرســگانفالورجــان ــدهروددراطــرافروســتای زاین
شــدهبــودپــساز۷روزدراطــرافپــلابــوذراصفهــان
غواصــی مســئول قربانــی، سرآتشــیار شــد. پیــدا
خصــوص ایــن در اصفهــان آتشنشــانی ســازمان
اظهــارداشــت:درســاعت۱۴:۵۰دقیقــهسهشــنبه
بــا محســن.ع والدیــن تمــاس در گذشــته هفتــه
کــهپســر ســازمانآتــشنشــانیفالورجــاناعــالمشــد
کــهبــرایبــازیوشــناواردرودخانــه ۱۵ســالهآنهــا
زاینــدهرودشــدهبــود،دچــارحادثــهشــدهاســت.

آتشنشــانی ســازمان غواصــان افــزود: وی
فالورجــانوُدرچــهدرطــیروزهــایاخیــردرحــال
حادثهدیــده نوجــوان یافتــن بــرای جســتوجو
کمکــیغــواصازســازمان کیــپ بودنــدوهمچنیــنا
آتشنشــانیاصفهــانمســیرنیــروگاهتــاپــلوحیــدرا
چندینبــارمــوردجســتوجووبررســیقــراردادنــد
کننــد. امــامتاســفانهنتوانســتندجســدویراپیــدا
ویادامــهداد:صبــحدیــروزدرســاعت۱۱:۳۰دقیقــه
ســتاد ســامانه۱۲۵ بــا شــهروندان تمــاس طــی در
کــهجســدیدراطــرافپــل فرماندهــیاعــالمشــد
کــهبالفاصلــهغواصــان ابــوذربــررویآبقــراردارد
آتشنشــانازایســتگاههای۱و۵بــهطــرفمحــل
اعــالمشــدهاعــزامشدند.مســئولغواصــیســازمان
غواصــان داشــت: عنــوان اصفهــان آتشنشــانی
پــسازبیــرونآوردنجســدازداخــلآبوتطبیــق
دادنمشــخصاتبــااطالعــاتموجــوددرخصــوص
کرســگانفالورجــان گمشــدهدرروســتای نوجــوان
ــه ــامــوردحادث ــداشــدهب ــهجســدپی ک ــد کردن اعــالم

دارد. همخوانــی اعالمــی

حوادث چهارشــــنـبه  15 اردیبهشت ماه  1395

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 146 ســـــال دوم                ݡسݒ

 امام حسین علیه السالم:

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد، امیدش را از 

دست می دهد و نگرانی ها به او رومی آورد.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

23   ْC

22   ْC

28   ْC

28   ْC

7   ْC

6   ْC

9   ْC

9   ْC

جدول سودوکو - شماره 10پاسخ جدول شماره 9 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

کل  کــه  اســت   ۹x۹ جــدول  یــک  ســودوکو،  متــداول  نــوع 
جــدول هــم بــه ۹ جــدول کوچک تر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 
در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

گودال جهنم

ن کشاورزی خود یک  پس از آنکه »فریرا داسیلوا« یک کشاورز برزییل در سال 1979 اعالم کرد در زم�ی

ن طال به این منطقه رسازیر شدند. تکه طال پیدا کرده است، ده ها هزار کارگر و معدنچی برای یاف�ت
ی جنوب رود آمازون در آغاز دهه 1980 میالدی به مکا�ن عجیب و غریب  »رساپالدا« در 430 کیلوم�ت

 که به »گودال جهنم« شهرت یافت و بیش از صد هزار نفر کارگر برای 
گ

تبدیل شده بود؛ گودال بزر�
پیدا کردن طال در آن مشغول به کار بودند.

در دوره 5ساله اکتشاف طال کارگران خاک کف گودال را می کندند و آن را در گو�ن ها�ی می ریختند که 
ن را با استفاده از نردبان های چو�ب و  وزنشان به 30 تا 60 کیلوگرم می رسید و سپس گو�ن های سنگ�ی

، 400 م�ت باال می بردند. باالی گودال جا�ی بود که گل ها برای پیدا کردن طال الک می شد. ریسما�ن
از گودال طال تا  پیش از سال 1985 که زیر سیل مدفون شد و عملیات استخراج به پایان رسید بیش از 
ن شناسان می گویند دست کم 20 تن طالی دیگر در آن جا با�ت مانده است. 45 تن طال خارج شد و زم�ی

شــب در کــه شــنید شــخصی
قــدرهــزارمرتبــهســورهِإّنــاأنزلناُه
هــزار شــب آن خوانــد؛ بایــد
مرتبــهســورهمبارکــهراخوانــد؛
امــاِإّنــاأنزلنــافــیلیلــةالقــدر…
را او روز آن صبــح میخوانــد.
دســت در تســبیح کــه دیدنــد

… ُه ُه ُه ُه میگویــد و دارد
چنیــن چــرا گفتنــد: او بــه

؟ یــی گو می
ــران کنــوندارمجب ــاهرانگفتــهام،ا ــاأنزلن گفــت:دیشــبُهإّن

میکنــم.

کبر! درخت خربزه، اهلل ا
کــرد. اعرابــیبــهمســجدرفــتودرنمــازجماعــتشــرکت
امــامجماعــتســورهبقــرهراخوانــد.اعرابــیبــراثــرایســتادن
زیاد،بســیارخســتهشــد.بدیــنجهــتنمــازرارهــاکــردورفــت.
کــرد. بعــدازچنــدروزدرمســجدیدرنمــازجماعــتاقتــدا
کــرد؛اعرابــیفــورانمــازشرا امــامقرائــتســورهفیــلراشــروع

گذاشــت. ــابــهفــرار شکســتوپ
گفــت:آنامــامســورهبقــرهرا گفتنــد:چــراچنیــنمیکنــی؟
کــهایــنامــاممــی خوانــد،مــاازپــاافتادیــم؛وایبــهحــالمــا
گــردکانبــهایــنبزرگــی خواهــدســورهفیــلرابخواند.درخــت

کبــر! درخـــتخربـــزهاهللا
و والدی بال ولد

قــرآن تــا فرســتاد خانــه مکتــب بــه را خــود فرزنــد مــردی
بیامــوزد.

روزیازفرزندشپرسید:بهکدامسورهرسیدهای؟
ــن ــهای ــد:قســمب ــالول ــدیب ــدووال اقســمبهــذاالبل گفــت:ال

کــهپــدرمبیفرزنــداســت. شــهر
ــدشباشــی ــوفرزن ــهت ک کســی ــه ک ــهجــانمــن گفــت:ب ــدر پ

ــداســت. ــالول ــاب واقع


بــارششــهابیهنگامــیرویمیدهــد کیمیای  وطن
الهه امانی

کنــد. کــهزمیــنازمیــانتــودهایازذراتفضایــیعبــور
ــراصطــکاک ــاجــوزمیــنودراث ــابرخــوردایــنذراتب ب
بــه لحظاتــی بــرای ذرات ایــن انــدازه، بــا متناســب
دیــده متفــاوت درخشــندگی بــا شــهابهایی صــورت
آســمان در کــه شــهابهایی از بســیاری میشــوند.
کــه معنــی ایــن بــه اتفاقــیهســتند؛ دیــدهمیشــوند
زمــانوقــوعآنهــاقابــلپیــشبینــینیســتورصــد
از دیگــر دســتهای امــا اســت؛ اتفاقــی کامــال آنهــا
کامــال ــد، ــهبارشهــایشــهابیمعروفن ــهب ک شــهابها

قابــلپیــشبینــیهســتند.هــرســالمــاشــاهدچندیــن
کــدامدرقســمتخاصــی کــههــر بــارششــهابیهســتیم
اتفــاقمیافتنــد.بارشهــایشــهابیراازرویصــورت
میدهــد روی آن در شــهابی بــارش کــه فلکــی
ــارششــهابیبرساووشــی ــدب ــد؛مانن نامگــذاریمیکنن
فلکــی صــورت گــر ا و...امــا شــلیاقی شــهابی بــارش
نزدیکتریــن از باشــد، بــارش یــک از بیــش کانــون
نــام کنــار در نیــز بــارش کانــون بــه درخشــان ســتاره
و اتا-دلــوی ماننــد اســتفادهمیشــود؛ فلکــی صــورت

دلتا-دلــوی.اوایــلاردیبهشــتهــرســال،شــاهدبــارش
شــلیاقیوتقریبــادراواســطاردیبهشــتنظارهگــربــارش
اتا-دلــویهســتیم.ریزنــدهآب)دلــو(آخــرایــنهفتــه
ایــن کــرد. خواهــد بارانــی را شــمالی نیمکــره آســمان
بــارشدرروزپنجشــنبه16اردیبهشــتبــهاوجخــود
نیــز آن از بعــد و قبــل شــب چنــد البتــه میرســد؛
ZHR.میتوانیــمایــنبــارشزیبــارانظارهگــرباشــیم
ایــنبــارش)میــزانشــهابدرهــرســاعت(دراوجبــارش
بیــن40تــا60شــهابخواهــدبــود.عامــلایــنبــارش

معروفتریــن از یکــی غبــار ذرات شــهابی،
هالــی دنبالــهدار یعنــی شــب، آســمان دنبالهدارهــای
اســت.محــدودهنوربــارانایــنرگبــارشــهابینزدیــک
ســتارهاتــادرناحیــهشــمالیصــورتفلکــیدلــو)ریزنــده
ــهعلــتاینکــهدرایــنروزهــاخورشــیددر آب(اســت؛ب
بــرجحمــلاســتبــاصــورتفلکــیدلــوفاصلــهچندانــی
گــر ا اســت. کــم بــارش ایــن رصــد مهلــت و نداشــته
رصــد بــا را خــود هفتــه پایــان تعطیــالت میخواهیــد
ــانزدیــک کنیــدازاوایــلبامــدادت ــر ــارانشــهابیزیبات ب
طلــوعفرصــتداریــد.هــرروزتــاناردیبهشــتیوآســمان

دلتانهرشبشهابباران.

تقویــت بــر کــه اســت مــادهای ۳ امــگا
ســلولهایمغــزوافزایــشیادگیــریوتمرکــز

میگــذارد. مثبــت تاثیــر
از نقــل بــه وطــن، کیمیــای گــزارش بــه 
یــا دیــده زیــاد هــم شــما حتمــا نیـــوز، جــام
غذایــی مــواد فــالن خــوردن کــه خواندهایــد

یادگیــری درصــد و میگــذارد تاثیــر کــودکان هــوش بــر
اوراافزایــشمیدهــد؛امــاایــناتفــاقچطــورمیافتــدو
کــه کتورهایــیهســتند ایــنمــوادغذایــیحــاویچــهفا
ــابعضــیاز ــزب ــاتنی گاهــیاوق ــد؟ ــرمیگذارن ــرذهــنتاثی ب
کــهبــرعملکــردذهــن گروههــایغذایــیآشــنامیشــویم
کــداممــوادغذایــیحــاوی تاثیــرمیگذارنــد،امــانمیدانیــم
کارشــناستغذیــهورژیــم ایــنمــوادهســتند.غزالــهزمانــی،
کــودکان یادگیــری و هــوش اینکــه توضیــح بــا درمانــی
کتورهایــیماننــد تحــتتاثیــرعوامــلمختلفــیهســتندوفا
ارث،عوامــلمحیطــیوالبتــهتغذیــهدرایــنمیــانســهیم
گــروهغذایــیمفیــدبــرایمغز هســتند،بــهذکــروتوضیــح۷
میپــردازدومــوادغذایــیحــاویآنهــارامعرفــیمیکنــد.

۱. لسیتین
تقویــت بــرمیانجههــایعصبــیدر تاثیــر بــا مــاده ایــن
مغــزوافزایــشیادگیــریوتمرکــزنقــشدارد.ایــنمــاده
کــهدرتولیــداســتیلکوییلنقــش نوعــیاســیدچــرباســت
غ،ذرت،شــیر،تخمــه زردهتخممــر مــادهدر ایــن دارد.
گنــدم،بــادامزمینــیوجــودوســروجــود آفتابگــردان،جــو،

دارد.
کولین ۲. استیل 

مــادهایبســیارمهــمبــرایافزایــشقــدرتحافظــهاســت.
کولیــنباشــندیــاترکیباتــیداشــته کــهحــاوی تمــاممــوادی
کولیــنتبدیــلشــوندبــرای کولیــنیــا کــهبــهاســتیل باشــند
حافظــهبســیارمفیــدهســتند.ایــنمــادهبــرایمــادران
ــابــهتقویــتهــوشجنیــن ــاردارنیــزبســیارمفیــداســتت ب
آنهــانیــزکمــککنــد.مــوادغذاییماننــدکلم،کاهــووکره

بادامزمینــیحــاویایــنمــادههســتند.
B گروه ۳. ویتامین های 

حافظــه و ســلولعصبــی نگهــداری در
کامــل،جوانــه نقــشدارنــدودرغــالت
موجــود جگــر و جــو آب مخمــر گنــدم،
کامــلبرخالفقندســاده هســتند.غــالت
عمــلمیکننــد؛آنهــاآرامآرامقنــدخــونرابــاالمیبرنــدو
باعــثمیشــوندحافظــهعملکــردبهتــریداشــتهباشــد.

۴. امگا ۳
کــهبــرتقویــتســلولهایمغــزو امــگا۳مــادهایاســت
افزایــشیادگیــریوتمرکــزتاثیــرمثبــتمیگــذارد.ایــنماده
بــاتاثیــردرانتقــالبیــنســیگنالهایبیــنســلولهایمغــز
ــاده )میانجههــایعصبــی(نقــشدارد.همچنیــنایــنم
کــودکان بــرتقویــتضریــبهوشــیومشــکالترفتــاری

ــراســت. ــیموث ــدبیشفعال مانن
کــهدرآبزیــانمخصوصــاماهیهــای امــگا۳مــادهایاســت
ــن،ماهــیآزاد،ماهــی چــربموجــوداســت.مثــلماهــیت
گیاهــی ازروغنهــای قــزلآال.بعضــی وماهــی ســاردین
بــهعنــوان کمتــردارایامــگا۳هســتند؛ بــهمیــزان نیــز
کانلــو،روغــنبذرکتــان.همیــن مثــالروغــنزیتــون،روغــن
ــادامزمینــی ــردو،ب گ ــادام، ــدب طــوردانههــایمغــذیمانن
کتــانوآووکادونیــزحــاویمقادیــریازامــگا کنجــد،تخــم

۳هســتند.
کسیدان ها ۵. آنتی ا

کــه آزاد کســیدانهاباعــثمیشــوندرادیکالهــای آنتیا
ازمــوادغذایــیآزادشــدهنتواننــدبــهســلولهایعصبــی
آســیببرســانند.ایــنمــادهعملکردواســطههایشــیمیایی
کســیدانهاعلیــهرادیکالهــای رامختــلمیکننــد.آنتیا
باعــث راخنثــیمیکننــد.همچنیــن آنهــا و آزادعمــل
بهبــود باعــث کــه میشــوند مغــز بــه بهتــر خونرســانی
عملکردهــایســلولهایعصبــیوافزایــشتوانایــیهوش

میشــود.

ــه ــیهندوان ــهخــواصدرمان ــااشــارهب گیاهــیب متخصــصطــب
گفــت:ایــنمیــوه،قنــدخــونراتنظیــممیکنــدوســببرقیــق

کبــدمیشــود. کلیــهو شــدنخــون،تقویــت
کیمیــایوطــن،محمــددریایــیدررابطــهبــاخــواص گــزارش بــه
درفصــل بهویــژه میــوه ایــن داشــت: اظهــار درمانــیهندوانــه
تابســتاندارایامــالحویــژهایاســتومصــرفآنبــرایبــدن
میتوانــدبســیارمفیــدباشــد.ویافــزود:هندوانــهبهدلیلداشــتن
الکترولیــتمیتوانــدجایگزیــنمناســبیبــرایآبازدســترفته
کــهازطریــقتعریــق،ایــنآبازبــدندفــعشــدهو بــدنباشــد
گیاهــی کلیههــاراتحــتفشــارقــراردادهاســت.متخصــصطــب
بــااشــارهبــهاینکــههندوانــهدارایامالحــیهمچــونســدیم،
ــری ــنامــالح،عامــلموث ــهداد:ای کلســیماســت،ادام پتاســیمو
کبــدنیــز کلیــهو بــرایرقیــقشــدنخــونبــهشــماررفتــهوبــرای

بســیارمفیــداســت.
دریایــیبــابیــاناینکــهمصــرفهندوانــهســببجلوگیــریازبــروز
کــرد: تشــنگیبهویــژهدرفصــلبهــاروتابســتانمیشــود،اضافــه
کلیههــا،تعــادلرادر مصــرفایــنمیــوهبــهدلیــلتنظیــمعملکــرد
کاهــشمیدهــدو بــدنحفــظمیکنــد؛همچنیــنفشــارخــونرا

مزایــایبســیارزیــادیبــرایفــردمصرفکننــدهدارد.
کــهمــزاجصفــراویوســودایی کــرد:افــرادی ویخاطرنشــان
کننــد مخلــوط شــیر بــا را هندوانــه میتواننــد باشــند، داشــته
طــب متخصــص شــود. کــم آنهــا بــدن در ســودا و صفــرا تــا
گیاهــیبیــانداشــت:هندوانــهبــهدلیــلآنکــهدارایمــادهای
کســیدانومیــوهایضدســرطان بــهنــاملیکوپــناســت،آنتیا
محســوبمیشــود؛همچنیــنقنــدآنبــرایبــدنمضــرنیســت.
تنظیــم را خــون قنــد کــرد:مصــرفهندوانــه تصریــح دریایــی
میکنــدومربــایپوســتآننیــزضدنفــخاســت؛البتــهافــرادی
کــهبــامشــکلنفــخشــکممواجــههســتند،میتواننــدمقــداری
اســتفاده آن از و بریزنــد هندوانــه روی بــر ســکنجبین شــربت

کنند.فارس

پوست هندوانه را دور نریزید! کی هایی برای تقویت هوشایستگاه لبخند  خورا

آخر هفته بارانی با بارشی از شهاب ها


