
آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شــماره 94/375/ش مورخ 94/11/13 شورای اسالمی شهر 

در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای کروز را جهت واگذاری به بخش خصوصی از طریق 

مزایده عمومی موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداریها به فروش برساند، لذا کلیه متقاضیان 

شرکت در این مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حد اکثر تا تاریخ 95/2/1 به واحد امور 

مالی شهرداری مراجعه و نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 95/2/4 به واحد دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند. 

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

چاپ دوم 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر داردعملیات اجرایی به شــرح زیر را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجدشرایط  واگذار نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1395/2/4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1395/2/5 

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
    WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031   )داخلی 338(      
 نام روزنامه: زاینده رود    
تاریخ انتشار: 24 /1395/1

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
)سهامی خاص( 

نوبت اول

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین برآورد) ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصه 
)ریال(

عملیات بهره برداری تعمیر ونگهداری شبکه 95-1-9 
آبرسانی منطقه برخوار

4/245/671/628213/000/000جاری

 95-1-12
حفظ ونگهداری فضای سبز تصفیه خانه 

فاضالب شاهین شهر، اداره گز، منابع هشت 
بهشت وپمپاژ بیست هزار مترمکعبی

1/599/846/69580/000/000جاری

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشــنبه مورخ 01/23 /95  تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/01/28 در قبال 
فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري ســپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزيع 

برق استان اصفهان
مدت تحويل پيشنهادات : از روز يكشنبه مورخ 95/01/29  لغايت ساعت 7/30  صبح روز سه شنبه مورخ 95/02/07 

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شرکت توزيع برق استان اصفهان
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا 
فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به 

پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاينده رود و اصفهان زيبا بعهده برنده مناقصه ميباشد.
2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند . 

3- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شــماره تلفن 13-36273011 داخلي  270 واحد مناقصات تماس حاصل 
نمايند.

 4- اســناد و مــدارك و اطالعــات کامــل  ايــن مناقصــه در  ســايت  اينترنتــي معامــالت توانيــر بــه آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترســي ميباشــد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات 
ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شرکت توزيع برق اســتان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل 

دسترسي مي باشد . 
5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتي که پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي  
دو مرحله اي خريداري نمايد .

شماره مناقصهموضوع مناقصه
تاریخ 

بازگشایي 
پاکات مناقصه

ساعت 

بازگشایي 

پاکات مناقصه

مبلغ  سپرده 

شرکت در مناقصه 

)ریال(

مناقصه عمليات ساخت و اجراي کانال 1
خروجي فيدر پست رهنان خميني شهر

8/30225/000/000 صبح1466/9595/02/07
ف

دی
ر

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت توزیع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها
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استانداراصفهان:

رویكرد اقتصاد مقاومتي با 
اولویت و اهميت ویژه اي 

پيگيري شود
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: روابط بازرگانی 
و اقتصــادی کشــور، در دوران پســابرجام رونق و 

گسترش پیدا می کند...

تیم ذوب آهن در دور برگشت لیگ برتر اصال خوب 
نبوده است و به همین خاطر شانس قهرمانی اش روز 

به روز کمتر می شود...

کشف استعدادها با برگزاری
نخستين استندآپ کمدی 

ایران در اصفهان

روابط بازرگانی ایران در 
پسابرجام رونق پيدا می کند

چرا ذوب آهن از قهرمانی 
دور شد؟

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان؛

باید از خردورزی  برای ارتقای جامعه استفاده کرد

چرا رکود از اقتصاد ایران نمی رود؟

قصه تلخ یارانه ها و بحران بد مسكن

3

2

شــهردار اصفهان گفت: معرفی چهره های شاخص 
همچون بانــو علویه همایونی، ضمن هویت بخشــی 
به بانــوان جامعه به ویژه نســل جــوان و نوجوان، 
عرصه بروز توانمندی هــا را برای بانــوان گران قدر 
شــهرمان فراهم می کند.  مهدی جمالی نژاد با اشاره 
به برگزاری همایش ویژه »همایونی آراســته به علم 
امین« با محوریــت تجلیل از بانو علویــه همایونی 
شــاگرد برجســته بانو مجتهده امیــن)ره( اظهار 
داشــت: حاجیه خانم علویه همایونــی، نمونه بارز 
 زنانی اســت که زندگی خــود را با ایثار و گذشــت 
 در ســاحت های مختلف، معنا می بخشند و با توجه

 به نگرش واالی مقام معظم رهبری به موضوع سبک 
زندگی و تاکیدات معظم له به اصالح این مقوله مهم، 
ایشان یکی از الگوهای برجسته در این زمینه به شمار 
می آیند. وی با بیان اینکــه اولین حوزه علمیه بانوان 
کشور در سال 1344 شمســی با نام مکتب فاطمه 
با امتیاز بانــو مجتهده امین و با همت وی تاســیس 
شــد، ادامه داد: بانویی فعال در عرصه ترویج علوم و 
معارف دین در اجتماع و وقف و امور خیر و از حافظان 
فرهنگ و معارف دین بوده که نقــش قابل توجهی 
در احیا، پاســداری و حفظ بخش مهمی از مصادیق 
میراث فرهنگی ناملموس با انتقال بین نسلی، در شهر 

اصفهان دارد. شهردار اصفهان تصریح کرد...

احمد توکلي نماینده تهران به عنوان عضو چندین و 
چند ساله کمیسیون هاي برنامه و بودجه و تلفیق، 
گفت کــه موافقتش با مصوبه کمیســیون تلفیق، 
 به منزله تایید نظام بودجه ریزي کشــور نیســت. 
چرا که این نظام در حال حاضــر منجر به افزایش 
اعتماد سرمایه گذاري و کاهش رکود نمي شود. او 
که از ورود به مجلس دهم، بازمانده است، مي گفت 
کمیسیون تلفیق یک ســوم وقتش را براي بررسي 
ردیف هاي بودجه 95 گذاشــته است، این وقت را 
کافي خواند و تاکید کرد: ممانعت از قانون گذاري 
در حین بررسي الیحه بودجه 95 از جمله مزایاي 
این الیحه است که هم دولت آن را لحاظ کرده و هم 
کمیسیون تلفیق. اهم سخنان وي از این قرار است:

در مورد هدفمندي یارانه ها کمیسیون تلفیق 
گام مثبتي برداشته و نمایندگان مجلس...

هویت بخشی به بانوان جامعه 
در دستور کار شهرداری 

اصفهان است

سرک کشيدن به حساب 
شخصی مردم اشكالی ندارد!
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اگرچه هنوز میهمانان تمام کرسی های سبز پارلمان برای 
چهار سال آینده مشخص نشده، اما تالش جناح ها برای 
وزن کشی و تعیین رییس مجلس دهم کلید خورده است. 
علی الریجانی رییس مجلس هش��تم و نهم بوده اس��ت 
 و پیش از او چهار نفر دیگر نیز بر کرس��ی ریاس��ت تکیه 
زده اند، اولین رییس مجلس ایران پس از انقالب اسالمی، 
 اکبر هاشمی رفس��نجانی بود و پس از او مهدی کروبی، 
علی اکبر ناط��ق نوری و غالمعلی ح��داد عادل منتخب 
منتخبان مردم شدند. از روسای پیش��ین تنها، آخرین 
رییس در مجلس دهم حضور خواهد داشت، اما الریجانی 
یک رقیب جدی برای باقی ماندن بر این کرس��ی دارد. 
محمدرضا ع��ارف و جمع��ی از اصالح طلب��ان ترجیح 
می دهند الریجانی برای سومین بار قبای ریاست نپوشد.

اصولگرایان چاره ای جز الریجانی ندارند
در زمان انتخابات اصولگرایان دو دس��ته ش��دند. دسته 
اول نزدیکان رییس کنونی مجلس بودند و دس��ته دوم، 
جمعی بودند که با سرلیستی غالمعلی حداد عادل پا به 
عرصه رقابت نهادند و امیدوار بودند رییس فراکس��یون 
اصولگرایان در مجلس نهم، این بار بر کرس��ی ریاس��ت 
بنش��یند، اما پای حداد عادل حتی ب��ه مجلس دهم باز 
نشد و به این ترتیب نزدیک ترین گزینه مناسب برای این 
جریان، اصولگرایی است که پیش از این با او زاویه داشتند. 
روح ا... حس��ینیان، عضو جبهه پایداری و از نمایندگان 
 دلواپ��س مجلس نه��م  و مخالف همیش��گی الریجانی 
 در رابطه با ریاس��ت در مجلس دهم می گوید: » با توجه 
 به قدرت البی گری خوب الریجانی، ش��انس او بیش��تر 
از عارف است. عارف این ویژگی و قدرت را ندارد. در واقع 
الریجانی توانایی جذب آرا نمایندگان هر دو فراکسیون 
یعنی اصولگرایان و اصالح طلب��ان را دارد. « محمدرضا 
باهنر اما در مورد اینک��ه آیا اعضای جبه��ه پایداری به 
ریاس��ت الریجانی رضایت می دهند، معتقد است: برای 
 این جبهه بهتر از الریجانی برای ریاس��ت مجلس وجود 

ندارد.
و ش��اید چون گزینه دیگری وجود ندارد، کمیته هفت 
نفره اصولگرایان می خواه��د با علی الریجانی دیدار کند 
 ت��ا از او بخواهند در فراکس��یون اصولگرای��ان عضویت 
داشته باشد. حس��ین نقوی حسینی، سخنگوی کمیته 
 هفت نفره اصولگرای��ان درباره فراکس��یون اصولگرایان 
گفته است که پیرو تش��کیل فراکس��یون اصولگرایان، 
موضوع رییس مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
محسن کوهکن نیز درباره کمیته هفت نفره اصولگرایان 
خبر داده که جلسه این کمیته با الریجانی درباره ریاست 

مجلس است.
 به نظر می رس��د این جمع، قصد دارند نظر الریجانی را 
 به خود معط��وف کنند، هرچند برخی از آنه��ا بارها او را 

از خود رنجانده اند و در صف اعتدالگراها نبوده اند.
اصالح طلبان در دوراهی الریجانی- عارف

شرایط در بین اصالح طلبان و اعتدالیون کمی پیچیده تر 
 اس��ت. محمدرضا ع��ارف ک��ه نماینده اص��الح طلبان 

در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود با کناره گیری 
خود باعث شد نماینده اعتدالیون رای بیاورد. 

در آن زم��ان گفته می ش��د ک��ه ع��ارف می تواند خود 
را برای پوش��یدن قبای ریاس��ت مجلس آم��اده کند و 
انتظار این بود نزدیکان دولت پش��ت عارف بایس��تند، 
اما حاال ازس��وی برخ��ی از آنها صدای دیگری ش��نیده 
می ش��ود. ش��خص رییس جمهور تاکن��ون در این باره 
اظهارنظری نکرده اس��ت، اما غالمحس��ین کرباسچی، 
دبی��رکل ح��زب کارگ��زاران درب��اره رویک��رد دولت 
 نس��بت به ریاس��ت عارف یا الریجانی ب��ر مجلس دهم 
گفته است: ریاست عارف یا الریجانی، چندان برای حسن 
روحانی تفاوتی ندارد و او می تواند با هر دوی آنها کار کند.

این سخن ازسوی برخی دیگر از نزدیکان دولت نیز شنیده 
شده اس��ت؛ علی عسگری، مشاور هاش��می رفسنجانی 
گفته که: » تفاوتی بین الریجانی و عارف نیست، هر دو 
امتیازاتی دارند، از آنجاکه هیئت رییس��ه مجلس شامل 
رییس و دو نایب رییس است باید بین این دو نفر تقسیم 
کار صورت گیرد. « او سپس تاکید کرده است که: » زمینه 

برای نایب رییسی عارف وجود دارد. «
اما همه اصالح طلبان این گونه فکر نمی کنند. به عنوان 
مثال فاطمه  هاشمی صراحت دارد که عارف برای ریاست 
 مجلس بهتر اس��ت و نظر مثبت این جریان نس��بت به 
علی الریجانی تنها به دلیل عملک��رد خوبش در زمینه 
برجام است. حسین مرعشی صراحتش کمی کمتر است. 
او می گوید: » یک خیر این است که مجلسی می خواهیم 
 که حام��ی دولت و اصالح طلب باش��د که آق��ای عارف 
از این جهت بهترین گزینه برای ریاس��ت است. از طرف 
 دیگ��ر نمی خواهیم آق��ای الریجانی ک��ه گام بزرگی را 
در جهت اصالح جناح اصولگرا و جدا کردن اصولگرایان 

اصیل از جبهه پایداری برداش��ت نادیده گرفته یا به آن 
بی توجه باشیم. 

ای��ن موض��وع ی��ک موض��وع بین الخیری��ن اس��ت. 
 نمی خواهی��م آق��ای الریجان��ی را نادی��ده گرفت��ه یا 
به او بی توجه باش��یم. آقای الریجانی و آقای عارف باید 
با هم صحبت کنند. آقایان الریجانی و عارف، می توانند 
برنده بحث ریاس��ت باش��ند؛ همچنین هردو می توانند 

بازنده این بحث باشند. «
محسن رهامی، عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
نیز توضیح می دهد که در شرایط کنونی چطور عارف به 
ریاست می رسد: » انتخاب رییس مجلس از عمده مسائل 
مورد توجه ما اس��ت. از اعضای فراکس��یون رهروان سه 
نفر در تهران و چند نفر دیگر در شهرس��تان هستند که 
از طریق لیست امید وارد مجلس ش��ده اند، اما سایرین 
از طریق حامیان دولت و حزب اعتدال و توس��عه معرفی 
شده اند که به ما نزدیک تر هستند. آرایش سیاسی مجلس 
دهم متفاوت از مجلس نهم است و افراد بسیاری در آن 
تغییر کرده و چهره های جدی��دی همچون آقای عارف 
وارد آن شده اند و ما هم باید بنشینیم و با دوستان به یک 
توافق کلی برسیم. باید منتظر ماند و دید نتیجه انتخابات 
در مرحله دوم چه می شود تا براساس آن بتوان به نتیجه 

و تصمیم گیری رسید. «
گزینه های اصلی نظرشان چیست؟

در این بین الریجانی تاکنون درباره ریاست مجلس دهم 
اظهار نظری نکرده و عارف نیز تنها گفته که در این باره با 

الریجانی رایزنی نکرده است. 
شاید این دو رایزنی های خود را به پس از اعالم نتایج دور 
دوم انتخابات موکول کرده اند، زمانی که وزن کش��ی دو 

جریان مشخص تر از حاالست.

تعطیل��ی بخش خب��ری » صرف��ا جهت اط��الع « ب��ه عن��وان یکی از 
بخش های خب��ری متف��اوت و منحصر به ف��رد تلویزیون ک��ه محصول 
تقلی��د نب��ود، اتف��اق چن��دان خوش��ایندی نب��ود، ام��ا در عی��ن حال 
خبرهای��ی درب��اره تولی��د و پخ��ش مج��دد ای��ن بس��ته خب��ری نیز 
ش��نیده می ش��ود؛ تولی��دی ک��ه می تواند بی��ش از گذش��ته ب��ر مدار 
 انصاف اس��توار باش��د و نقده��ای ک��ه برخی به ای��ن بخش داش��تند را

 برطرف سازد.
در س��ال های اخیر مهم ترین پاشنه آشیل رس��انه ملی، حوزه خبر بوده و 
حساسیت باالی این عرصه برای اقش��ار مختلف باعث شده، گاهی تمامی 
 تالش مجموعه رسانه ملی نادیده گرفته ش��ود و کلیت کارکرد این رسانه

به چالش کشیده شود؛ اتفاقی که در کشمکش های سیاسی سال های اخیر 
بارها شاهدش بوده ایم و واقعیت تلخی است.

در این میان طی سال های اخیر ابتکارعمل هایی را شاهد بوده ایم که بخش 
خبری20:30 و بسته های خبری اش نظیر » صرفا جهت اطالع « از جمله 

این ابتکارات بوده است. 
» صرف��ا جهت اط��الع « که روزگاری توس��ط کام��ران نج��ف زاده اجرا 
می ش��د، نم��اد خالقیت محس��وب می ش��د و نگاه��ی متف��اوت و البته 
 گزنده نس��بت به وقایع داش��ت ک��ه در آن رگه های انصاف نیز مش��هود

 بود.
 ب��ا ک��م رن��گ ش��دن حض��ور نج��ف زاده در » صرف��ا جهت اط��الع «، 

این بخش لحن��ی تندتر به خ��ود گرفت و گاه��ی حتی از دای��ره انصاف 
نیز خارج ش��د و ش��اید همین مس��ئله باعث ش��د ت��ا تحرکات��ی برای 
تعطیلی این بس��ته خبری در دس��تور کار قرار گیرد و اکنون برای مدتی 

 این بس��ته تعطیل باش��د و وعده پخش دوب��اره پس از بازنگ��ری ارایه 
شده باشد.

در این شرایط، برخی با این تحلیل خبری کالس��یک که تحلیل و تفسیر 
نباید با اصل خبر درآمیزد، به اس��تقبال از تعطیلی »صرفا جهت اطالع« 
رفتند و خواس��تار رقم خوردن سرنوشت مش��ابه برای » باالتر از خبر «، 
»حساس نشو« و » خارج از گود « شدند که به نوعی تقلیدهایی از » صرفا 
جهت اطالع « است، اما هیچ رسانه ای، یک برنامه پرمخاطب را به سادگی 

کنار نمی گذارد.
همچنین باید پذیرفت دیگر فرم های خبری گذشته که خبر و تحلیل کامال 
منفک از هم ارایه می شود راهگشا نیس��ت، چرا که مخاطب امروزی این 

میزان زمان برای عمده مسائل صرف نمی کند. 
برخی رس��انه های بین المللی که مدعی بی طرفی هستند نظیر مجموعه 
شبکه های بی بی سی نیز معموال بالفاصله پس از خواندن خبر، با کارشناس 
مرتبط در استودیو گفت و گو می کنند و مرز تفکیک این دو بخش در چنان 

رسانه هایی گاهی چند ثانیه است.
با این اوصاف، اگرچه برخی نقدها نسبت به میزان انصاف در » صرفا جهت 
اطالع « پذیرش است و باید در نوبت جدید تولید این برنامه کوشش شود 
که خبرو تحلیل به ش��کل منصفانه تری در این بسته خبری کنار هم قرار 
گیرد، اما حفظ موجودیت این بسته خبری که مشتریان پروپاقرصی دارد، 

اتفاق مثبتی برای مجموعه خبری تلویزیون خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران خبر داد. حسین جابری انصاری در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه 
به سفر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه 2٨ فروردین به 
تهران اشاره کرد و گفت: گفت  وگوهای جدی بین این اتحادیه و ایران در زمینه مسائل 
سیاسی و سایر موارد انجام خواهد شد. وی افزود: موگرینی را در این سفر یک هیئت 

٧ نفره همراهی می کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به س��والی در خصوص پیگیری ایران برای انجام 
مراسم حج، تاکید کرد: مس��ئله حج یک فریضه الهی اس��ت و یک موضوع انتخابی 
نیست، بنابراین سیاست جمهوری اسالمی همواره تسهیل مقدمات برگزاری حج و 
انجام آن بوده است. در این مس��یر جمهوری اسالمی با همه مشکالت و برخوردهای 
 نامناس��ب عربس��تان خویش��تن داری پیش گرف��ت و پیگیری این موض��وع برای 

فراهم کردن مقدمات انجام آن را یک فریضه واجب می داند.
 وی تصری��ح کرد: س��فر هیئت ح��ج و زی��ارت جمهوری اس��المی قرار اس��ت 2۶ 
فروردین ماه انجام شود. این سفر باید ۴ ماه قبل صورت می گرفت، یعنی قبل از اقدام 
عربستان در قطع رابطه با ایران، اما طرف عربس��تانی آن تاریخ را به تعویق انداخت و 
 تاریخ ۱9 اسفند را برای این س��فر اعالم کرد، اما در این تاریخ کنسولگری عربستان 
در دبی که مامور صدور ویزا برای اعض��ای هیئت ایرانی بود اعالم ک��رد که ما از این 
موضوع اطالعی نداریم، در صورتی که تاریخ مذکور از س��وی وزارت حج عربس��تان 
 اعالم ش��ده بود. در نهایت عمال تاریخ س��فر هیئت حج و زیارت جمهوری اس��المی 
در ۱9 اسفندماه سال گذشته به نتیجه نرسید و همین طور بازی تعلیقی آنها تا امروز 

ادامه دارد.

فرمانده نیروی زمینی از برگزاری ۴ رزمایش بزرگ از سوی این نیرو در سال جاری 
خبر داد. 

امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان با اشاره به رزمایش های این نیرو در سال 9۵ اظهار 
داشت: سرمایه گذاری اصلی نیروی زمینی بر روی آموزش است. در سال، ما چندین 
نوبت رزمایش های مختلف انجام می دهیم؛ یک��ی از کارها در نیروی زمینی، انجام 
تمرینات نظامی است و این تمرینات به س��ه دسته روی نقشه، پاسگاه فرماندهی و 

صحرایی تقسیم می شود.
وی ادامه داد: از مجم��وع گردان های نیروی زمینی بالغ ب��ر300 تا۴00 نوع از این 
تمرینات در سال انجام می شود، اما در رده تیپ و باالتر، ما امسال ۱3 مورد تمرین 
روی نقش��ه، ۱۴ مورد تمرین پاس��گاه فرماندهی و ۴ مورد رزمایش بزرگ برگزار 
خواهیم کرد. فرمانده نی��روی زمینی ارتش از برگزاری نخس��تین رزمایش بزرگ 
 نی��روی زمینی ارتش در س��وم خرداد م��اه و در منطقه عمومی نصرآب��اد اصفهان 
با نام » بیت المقدس « خبر داد و گفت: فضای این رزمایش دفاعی و امنیتی است و 

متناسب با تهدیدات، تالش می کنیم آمادگی خود را باال ببریم.
پوردس��تان در ادامه با بی��ان اینکه ۱٧ م��ورد رزمایش تخصصی در س��ال جاری 
برگزار خواهد ش��د، افزود: حوزه های این رزمایش ها عبارت از موشکی، مهندسی، 
 فرمانده��ی ارتباط الکترونی��ک، پهباد، جنگ نوی��ن، هوانی��روز و رهایی گروگان 

است.
وی گفت: رزمایش های حوزه بحران و مقابله با بالیای طبیعی، یکی از کارهایی است 
که جزو ماموریت های ذاتی نیروی زمینی محس��وب می شود و پنج مورد رزمایش 
در این حوزه خواهیم داشت. در این رزمایش ها تجهیزات مهندسی وارد می شود و 

آواربرداری صورت می گیرد.

مجله » لوپوئن « چاپ فرانسه شماره این هفته خود را به ایران اختصاص داده و 
این گونه تیتر زد: » بازگشت یک قدرت بزرگ«

به گزارش س��رویس بین الملل » انتخاب «، این نش��ریه آورده است: ایران، این 
قدرت بزرگ تاریخی، که یک دهه تحت فش��ار بین المللی قرار داشت، حاال باید 

یک نقش مرکزی را ایفا کند. 
بعد از دوران احمدی نژاد، ما وارد یک دوران نو ش��ده ایم. از پیروزی کاندیدای 
 میانه رو، حسن روحانی در سال 20۱3 به این س��و، تصویری که مردمان جهان 

از ایران داشتند در حال تغییر است.
 ایران تاری��خ چهار ه��زار س��اله دارد، تاریخی که ش��اهنامه و ک��وروش بزرگ 
با پرس��پولیس ش��گفت انگیز که گهواره تمدن بود، در آن جای دارد. بعد از یک 
دهه فشار در سطح بین المللی، ایران دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است. این 
حالت به شرکت های فرانسوی اجازه می دهد که به این » الدورادوی « )شهری 
ثروتمند( جدید برگردند. به دلیل این که ایران در حال حاضر بزرگ ترین ذخیره 
 گاز دنیا و چهارمین ذخیره نفت دنیا را دارد، در نهایت الدورادو به ایران هم اجازه 
می دهد که ده ها ملیارد پولی را که در کشورهای غربی ضبط شده بودند، دوباره 
به دست بیاورد. یکی از مورخین ایرانی در جواب به سوال اول که آیا ایران در حال 
بیدار شدن است، می گوید: ایران بیدار شده است. بیدار شدن ایران یک روند سی 
ساله بود که آهسته آهسته به انتهای خودش می رسد. ایران دیگری وجود دارد 
که ایران جوانان است و همچنان، ایران زنان است که در زمان انتخابات، عاقالنه 

عمل می کنند.

ایران در برابر عربستان 
خویشتن داری می کند

برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش 
در اصفهان

هفته نامه » لوپوئن «، شماره جدید خود را به ایران 
اختصاص داد؛

بازگشت یک قدرت بزرگ

»صرفا جهت اطالع«، برمی گردد؟

احمد توکل��ي نماینده ته��ران به عنوان عض��و چندین و چند س��اله 
کمیس��یون هاي برنامه و بودجه و تلفیق، گفت که موافقتش با مصوبه 
 کمیس��یون تلفیق، به منزله تایید نظام بودجه ریزي کش��ور نیس��ت. 
چرا که این نظام در حال حاضر منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاري 

و کاهش رکود نمي شود.
او که از ورود به مجلس دهم، بازمانده است، مي گفت کمیسیون تلفیق 
یک سوم وقتش را براي بررس��ي ردیف هاي بودجه 9۵ گذاشته است، 
این وقت را کافي خواند و تاکید کرد: ممانعت از قانون گذاري در حین 
بررسي الیحه بودجه 9۵ از جمله مزایاي این الیحه است که هم دولت 

آن را لحاظ کرده و هم کمیسیون تلفیق.
اهم سخنان وي از این قرار است:

در مورد هدفمندي یارانه ها کمیسیون تلفیق گام مثبتي برداشته 
 و نمایندگان مجلس، وزرا و اس��اتید دانش��گاه و افراد ب��ا درآمد باال را 
از فهرست یارانه بگیران، حذف کرده است. مشکل این است که روحاني 
گفت سرکش��ي به حساب ش��خصي افراد، سرک کش��یدن به زندگي 
 خصوصي مردم اس��ت در حالي که ناظران مالیاتي، نامحرم نیستند و 
 در تمامي دنی��ا این ناظ��ران بر حس��اب ه��اي بانکي م��ردم نظارت 

دارند.
اگر دولت به حس��اب ه��اي مردم نظ��ارت کند، هم مس��تحق ها 
شناسایي مي شوند و پول بیت المال براي پرداخت یارانه هدر نمي رود 

و هم مي توان مالیات را افزایش داد.
کمیسیون تلفیق برخي تبصره هاي خطرناک بودجه 9۵ را حذف 
کرد. از جمله تبصره اي که یادآور روزهاي آخر دولت احمدي نژاد بود 
 که ٧۴ هزار میلی��ارد تومان از ذخای��ر بانک مرک��زي را صرف تمامي 
 بدهي هاي دولت مي ک��رد. در حالي که ما از این بند ش��کایت کرده و 
با همراهي آقاي الریجاني و نجابت، به ش��وراي پ��ول و اعتبار و دیوان 
عدالت اداري رفته و از آن دولت شکایت کردیم و خدا خیرشان دهد که 
شکایت ما را پذیرفتند که دولت حق ندارد براي پرداخت بدهي هایش 

از بانک مرکزي پول بردارد.
متاسفم که دولت روحاني هم مي خواست همین روال از دولت قبل 
را ادامه دهد. دولت به جاي انباشت گندم، اول موش هاي انبارها را باید 

بگیرد! نباید فقط پول در اختیار دولت بگذاریم.
 کمیسیون تلفیق، گام خوبي براي حفظ منابع صندوق توسعه ملي 
 برداش��ت. دولت قبل برداش��تي از این صندوق داش��ت ک��ه برخالف 
وعده اش شش ماهه پس نداد و پولي که باید صرف خرید دارو مي شد، 
خرج ساختمان سازي شده! صنایع روستایي و گردشگري، ۱٧3 میلیارد 
تومان از این بودجه را صرف دو ساختمان کرده است! کارهاي عجیبي 
با پول این صندوق ش��ده از جمله پرداخت بودجه رفاهي کارکنان یک 

وزارتخانه!
حساب صندوق توسعه ملي را باید یک راه نجات در کشور دانست 

و به آن دست درازي نکرد.

دستیار نظامی فرمانده کل قوا گفت: اقدامات جریان نفاق سبب شده تا استقالل 
کشور در مس��یر خطر قرار گیرد و این عده کشور را به س��مت وابستگی پیش 

ببرند.
 س��ردار سرلش��کر پاس��دار س��ید رحی��م صف��وی، دس��تیار و مش��اور عالی 
مقام معظم رهب��ری در دی��دار کارکنان دفتر حوزه دس��تیاری و مش��اورت 
فرماندهی معظم کل قوا که به مناس��بت فرارس��یدن ماه رجب برگزار ش��د با 
اش��اره به منویات رهبر معظ��م انقالب، گف��ت: مقام معظم رهب��ری برخی از 
موضوعات را به دلیل حساس��یت آن خیلی سربس��ته و کلی مطرح  می کنند 
و موضع گیری های ایش��ان تفاوت های بس��یاری با دیگر مسئوالن دارد و این 
 تفاوت ها ناش��ی از عمق نگاه و آگاهی و اشراف ایشان نسبت به مسائل مختلف 

است.
سرلش��کر صفوی با اش��اره به رویکر فعلی دش��منان انقالب، گفت: دشمنان 
انقالب اسالمی، آنهایی که با وقوع انقالب اس��المی و در پی آن در هشت سال 
دفاع مقدس در دنیا تحقیر شدند، مدت ها اس��ت به این رویکرد رسیده اند که 
انقالب اسالمی را از درون اس��تحاله کنند و ارزش ها و اصول انقالب اسالمی را 
 از آن بگیرند و فضای فکری  حاکم بر جامعه را به س��مت اهداف و برنامه های

 خود هدایت کنن��د و برخی در ای��ن میان نقش پی��اده نظام دش��من را ایفاء 
می کنند.

وی افزود: ایران اسالمی کشوری جنگ طلب نیست و به دنبال صلح و آرامش 
در منطقه است، اما به هر تهدید و تجاوزی که تمامیت ارضی و استقالل کشور 
 را با چالش مواجه کند پاس��خی محکم و س��خت خواهیم داد و در این موضوع 

با احدی تعارف نداریم. 
صفوی در ادامه با اش��اره ب��ه جریان نفاق و س��یر تاریخی رفت��ار آن در مقابل 
جبهه اس��الم گفت: اس��الم در طول تاریخ هرکجا مقابل با جبهه کفر و شرک 
 ایستاد پیروز شد و هرکجا مقابل نفاق ایس��تاد با چالش جدی روبه رو شد، هم 
در گذشته  و هم اکنون در کشورمان یک سری منافق داریم البته این  موضوع 
 منحصر به زمان حال نیس��ت. دستیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا

 در ادام��ه با اش��اره ب��ه س��خنان حکیمان��ه  و مدبران��ه مقام معظ��م رهبری 
در جمع زائران حرم رضوی و در تش��ریح خس��ارت های جریان نفاق به کشور 
گفت: باید پاسداران،  اندیشمندان، نخبگان و خواص جامعه  نسبت به تغییر و 
 تحوالت اجتماعی حس��اس 
باشند. آنچه پش��توانه نظام 
در عرصه بین الملل اس��ت، 
قدرت درونی  و توان دفاعی  
کش��ور اس��ت، اما متاسفانه 
اقدامات جریان نفاق سبب 
 ش��ده تا اس��تقالل کش��ور 
در مس��یر خطر ق��رار گیرد 
و ای��ن ع��ده کش��ور را ب��ه 
 س��مت وابس��تگی پی��ش 

ببرند.

یکی از اعضای جنبش اسالمی نیجریه پس از دیداری که اخیرا با شیخ 
زکزاکی داش��ته از گفت و گو درب��اره جنایات ارت��ش نیجریه و اوضاع 

جسمانی شیخ زکزاکی سخن گفت.
هفته گذشته شیخ زکزاکی با وکالی خود که از اعضای جنبش اسالمی 
نیجریه هستند و یکی از دوستان و همراهان ش��ان نیز مالقات داشته 
اس��ت. در این دیدار ش��یخ در رابطه با اتفاقات اخیری که رخ داده بود، 

گفت و گو کرد.
عبدالرحمان یوال پس از دیدار با شیخ زکزاکی گفت هنوز شیخ زکزاکی 

تحت درمان مخصوصا از ناحیه چشم چپ است.
وی در روایت از این دیدار افزود: منزل ش��خصی ایش��ان در این اتفاق، 
توسط ارتش نیجریه به طور کامل در اثر آتش سوزی از بین رفته است؛ 
به جز یک ات��اق که به خاط��ر نزدیکی با منبع آب، از آتش س��وزی در 
امان ماند و افراد خانواده به مدت ۱٨ ساعت در این اتاق کوچک بدون 
 آذوقه و فقط با مقدری کمی انگور که در آن مکان بود زمانی را س��پری 

کردند.
ی��وال م��ی افزای��د: در ای��ن بی��ن، ی��ک جاس��وس از ط��رف دولت 
نیجریه ک��ه پس از آت��ش س��وزی من��زل در آن حوالی رف��ت و آمد 
 داش��ت، پناهگاه ش��یخ زکزاک��ی را پیدا م��ی کند و ب��ه ارتش اطالع 

می دهد.
وی گف��ت: متعاقب ای��ن اق��دام آن مکان م��ورد حمل��ه و تیراندازی 
ارتش ق��رار می گی��رد و ش��یخ از ناحیه دس��ت، پا، چش��م، صورت و 
چند ج��ای دیگ��ر از بدن ش��ان م��ورد اصابت گلول��ه ق��رار گرفتند، 
 ضمن اینکه همس��ر ایش��ان » زینت ابراهیم « از چن��د ناحیه مجروح 

می شوند.
 وی تصریح کرد: ارتش نیجریه برای ش��کنجه بیش��تر، ایشان را بدون 
بی هوشی جراحی کرد و در مقابل چش��مانش سه تن از فرزندان شان 

را به شهادت رساند.
عبدالرحمان پ��س از دیدار خود روای��ت می کند که در بین این س��ه 
 ش��هید بزرگوار، عل��ی حیدر ک��ه قبال طی ش��کنجه ارت��ش مجروح 

شده بود، قرارداشت. 
عل��ی حیدر بع��د از اینکه برادرانش جلوی چش��مش ش��هید ش��دند 
 از پدر و م��ادر اجازه خ��روج گرفت و در حمایت از ش��یخ به ش��هادت

 رسید.
الزم به ذکر است که با وجود گذشت چند ماه از فاجعه زاریای نیجریه 
هیچ کدام از پیکرهای ش��هدای این حادثه تحویل خانواده های ش��ان 
نشده اس��ت و همچنان صدها نفر در زندان های ارتش نیجریه هستند 
و هر از چندی برخی از  اسرای جنبش اس��المی در زندان های مخوف 

ارتش به شهادت می رسند.
از طرف دیگ��ر از راهپیمای��ی های مردم��ی در اعتراض ب��ه عملکرد 
دول��ت و ارت��ش نیجری��ه ش��دیدا جلوگی��ری م��ی ش��ود و حمالت 
 متفرق��ه ب��ه مراس��م مذهب��ی ش��یعیان نیجری��ه همچن��ان ادامه

 دارد.

توکلی:

سرک کشیدن به حساب شخصی مردم 
اشکالی ندارد!

سرلشگر صفوی:

جریان نفاق کشور را به سمت وابستگی 
پیش می برد

 شیخ زکزاکی هنوز تحت درمان است؛

جراحی شیخ بدون بی هوشی
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مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: برخالف اینکه 
برخی عقیده دارند که جامعه کنونی، جامعه بدی شده است، به نظرم جامعه 
بسیار خوبی وجود دارد چرا که خردورزی و عقالنیت در نسل جدید بروز و 

ظهور پیدا کرده است. 
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی دیروز همزمان با هفته هنر انقالب اسالمی 
 در مراس��م تجدید میثاق با مقام شهدا، در گلستان ش��هدا با ادای احترام 
به مقام شامخ ش��هدا اظهار کرد: همه ما زنده هستیم، اما معلوم نیست که 
»عند ربهم یزرقون« هم هستیم و یا خیر. زنده های حقیقی شهدا هستند و 
آرزوی همه ما بوده است که در میان آن ها باشیم و به مقام شهادت برسیم.

وی افزود: ما برای ارزش های اسالمی و ملی جایگاه وی ژه ای قائل هستیم و 
این موضوع در دل های هنرمندان است.

حجت االس��الم ارزانی با بیان اینکه خلق یک اثر هنری توسط هنرمندان 
 یک تجلی از خداوند است، ادامه داد: خداوند لطف و موهبت خاص خود را 
به هنرمندان ارزانی داش��ته و فعالی��ت هر کدام از هنرمن��دان در حوزه ها 

مختلف از موهبت الهی است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اضافه کرد: شهدا تمام 
هستی خود را برای کشور و دین اس��الم نثار کردند و ما نیز باید خودمان را 

موظف به احترام و پاسداشت خون آن ها بدانیم.
وی خاطرنشان کرد: خلقی که توسط هنرمندان انجام می گیرد هزار مرتبه 

باالتر از عرض ناچیز بنده و سخنرانی ها است.
حجت االس��الم ارزانی تصریح کرد: برخ��الف اینکه برخ��ی عقیده دارند 
که جامعه کنونی، جامعه بدی ش��ده اس��ت، به نظرم جامعه بسیار خوبی 
 وجود دارد چرا که خردورزی و عقالنیت در نس��ل جدید بروز و ظهور پیدا 
کرده اس��ت. باید از این خردورزی ها به صورت بهینه و برای ارتقای جامعه 

استفاده کرد.
وی به روز شهادت شهید آوینی اشاره کرد و ادامه داد: این هفته به نام این 
بزرگوار و همزمان با شهادت او، به نام هفته هنر انقالب اسالمی نامگذاری 
 شده اس��ت. ش��هید آوینی با هنروری و گزارش های خاص خود تصاویری 

از دوران هشت سال دفاع مقدس را منعکس کرد.

رییس مرکز فناوری های نوین ش��هری ش��هرداری 
اصفهان گفت: جش��نواره بین الملل��ی فناوری های 
 نوین با همکاری مقامات عالی کشوری در شهریورماه 

سال جاری برگزار می شود.
 محمدرض��ا نیلفروش��ان در اولین نشس��ت اجرایی 
برگزاری بخش نمایشگاهی جش��نواره فناوری های 
نوین اظهارکرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته 3 
بخش عمده برای جشنواره در نظر گرفته شده است 
که یکی از این موارد برگزاری نمایش��گاه و دعوت از 
 صاحبان فناوری های نوین ش��هری در عرصه ملی و 

بین المللی اس��ت. وی افزود: این نمایشگاه می تواند 
هر دو سال یک بار برگزار شود و تاکنون شرکت های 
مختلفی از داخل و خارج کش��ور برای حضور در این 

نمایشگاه و دریافت غرفه اعالم آمادگی کرده اند.
رییس مرکز فناوری های نوین ش��هری ش��هرداری 
اصفهان تصریح کرد: البته از میان متقاضیان شرکت 
در این نمایشگاه با حضور ش��رکت هایی که صاحب 
تکنولوژی ه��ای برتر روز در زمینه مدیریت ش��هری 
بوده و زمینه ساز ورود تکنولوژی یا آموزش و عملیاتی 
شدن آنها توسط شرکت های داخلی هستند، موافقت 

می ش��ود. نیلفروش��ان با بیان اینکه بیش از1500 
ش��هردار از کل کشور و ش��هرداران ش��هرهای مهم 
دنیا از میهمانان این رخداد با ارزش شهری هستند، 
خاطرنش��ان کرد: برگ��زاری این جش��نواره فرصت 
بی نظی��ری برای ارتقا هم��کاری ه��ا و بهره گیری از 
تجربی��ات مدیریت های موف��ق ش��هری در عرصه 
بی��ن المللی اس��ت. وی اظهارک��رد: در ای��ن زمینه 
برنامه ریزی های الزم ب��رای برگ��زاری کارگاه های 
تخصصی ب��ا حضور صاحب نظران و ش��هرداران برتر 
شهرهای با ارزش و برتر جهانی، صورت گرفته است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

باید از خردورزی  برای
ارتقای جامعه استفاده کرد

شهردار اصفهان گفت: معرفی چهره های شاخص همچون 
بانو علویه همایونی، ضمن هویت بخشی به بانوان جامعه به 
ویژه نسل جوان و نوجوان، عرصه بروز توانمندی ها را برای 

بانوان گران قدر شهرمان فراهم می کند. 
مه��دی جمالی نژاد با اش��اره به برگ��زاری همایش ویژه 
»همایونی آراس��ته به عل��م امین« ب��ا محوریت تجلیل 
از بانو علویه همایونی ش��اگرد برجس��ته بان��و مجتهده 
امین)ره( اظهار داش��ت: حاجیه خان��م علویه همایونی، 
 نمونه بارز زنانی است که زندگی خود را با ایثار و گذشت 
 در س��احت های مختل��ف، معنا می بخش��ند و ب��ا توجه

 به نگ��رش واالی مقام معظم رهبری به موضوع س��بک 
زندگی و تاکی��دات معظم له به اصالح ای��ن مقوله مهم، 
ایشان یکی از الگوهای برجس��ته در این زمینه به شمار 
می آیند. وی با بیان اینکه اولین حوزه علمیه بانوان کشور 

در سال 1344 شمس��ی با نام مکتب فاطمه با امتیاز بانو 
مجتهده امین و با همت وی تاسیس شد، ادامه داد: بانویی 
فعال در عرصه ترویج علوم و معارف دین در اجتماع و وقف 
و امور خیر و از حافظان فرهنگ و مع��ارف دین بوده که 
نقش قابل توجهی در احیا، پاسداری و حفظ بخش مهمی 
از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس با انتقال بین نسلی، 
در شهر اصفهان دارد. شهردار اصفهان تصریح کرد: مراسم 
بزرگداش��ت وی با هدف تجلیل از مق��ام واالی علمی و 
اخالقی این بانوی وارسته و نقش بسیار مهم و تاثیرگذارش 
در حوزه آموزش و ترویج علوم و معارف اسالمی به ویژه در 

میان بانوان، برگزار می شود. 
 وی با بیان ویژگی ه��ای بانو علویه همایون��ی بیان کرد: 
 ای��ن بانو ک��ه دانش آموخت��ه حوزه و دانش��گاه اس��ت، 
به بهترین وج��ه، این تقابل را به حرکتی همس��و تبدیل 

کرده و از این رو الگویی بس��یار مناس��ب ب��رای حضور 
سیاس��ی و اجتماعی و فرهنگ��ی زن��ان در عصر جدید 

محسوب می شود.
جمالی نژاد ب��ا بیان اینکه بان��و علویه همایون��ی یکی از 
ظرفیت های بس��یار ارزش��مند فرهنگی و علمی ش��هر 
اصفهان است، ادامه داد: نظر به جایگاه این شهر از دیرباز 
مهد عالمان و اندیش��مندان بوده و در تبیین تمدن نوین 
اس��المی، نباید در بهره گیری از داشته ها و ظرفیت های 

کالن این شهر تاریخی غفلتی صورت گیرد. 
هویت بخش�ی به بان�وان جامعه، ب�ا تجلیل از 

چهره های ویژه این حوزه
ش��هردار اصفهان خاطر نش��ان کرد: معرفی چهره های 
شاخص همچون بانو علویه همایونی که در سال 1388 نیز 
به عنوان چهره ماندگار انتخاب شدند، ضمن هویت بخشی 
به بان��وان جامعه به ویژه نس��ل جوان و نوج��وان، عرصه 
بروز توانمندی ها را برای بانوان گران قدر ش��هرمان مهیا 
می کند. وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در این راستا، 
طرح های عمرانی و فرهنگی ش��اخصی را در دستور کار 
خود در س��ال جاری و برنامه اصفه��ان1400 دارد، بیان 
کرد: به طور قطع ش��هری که گفتمان دانش محوری را 
سرلوحه توس��عه خود قرار داده و پارادایم جدیدی را در 
کش��ور رقم زده باید از همه ظرفیت های نخبگی شهر به  
ویژه بانوان فرهیخته و دانش��مند به نیک��ی تجلیل کند. 
همایش ویژه » همایونی آراسته به علم امین « با محوریت 
تجلیل از بانو علویه همایونی شاگرد برجسته بانو مجتهده 
امین)ره( فردا 25 فروردین ماه س��اعت 9 صبح در سالن 
اجتماعات کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته 

برگزار می شود.
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 رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان گفت: رکود اقتصادی در کشور 
افزایش افسار گسیخته اجاره بهای منازل را طی چند سال اخیر مهار کرده 

و این امر تنها حسن رکود اقتصادی در بحث مسکن است.
رس��ول جهانگیری در خصوص نح��وه نظارت بر اجاره من��ازل به صورت 
س��اعتی، گفت: تنها در ایام ن��وروز و آن هم به اصرار مس��ئوالن س��تاد 
تسهیالت سفر مشاوران امالک اقدام به اجاره ساعتی و یا چند روزه منازل 
می کنند و در روزهای خارج از این زمان مشاوران امالک اجازه اجاره خانه 
به صورت س��اعتی را نخواهند داش��ت. وی با بیان اینکه در شهر اصفهان 
ظرفیت پذیرش شبانه10 تا 12 هزار مسافر وجود دارد، ابراز داشت: در ایام 
 نوروز نیاز به ایجاد200 هزار ظرفیت ش��ب خواب وجود دارد که از این رو 

از ظرفیت منازل استیجاری نیز استفاده می شود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان تصریح داشت: در صورت 
مشاهده چنین تخلفاتی با افراد خاطی برخورد و واحد صنفی آنها نیز پلمب 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه اجاره منازل به صورت ساعتی توسط افراد 
انجام می شود، افزود: در این زمینه نیروی انتظامی باید پیگیری های الزم 

را داشته باشد.
سرمایه گذاری در بخش مسکن تا ۲۰ سال آینده جذابیت دارد

جهانگیری در ادامه در خصوص میزان افزایش اجاره بها در س��ال جاری 
نیز ابراز داش��ت: باید توجه داش��ت که رکود اقتصادی در کشور افزایش 
افس��ار گس��یخته اجاره بهای منازل را طی چند س��ال اخیر مهار کرده و 
 این امر تنها حس��ن رکود اقتصادی در بحث مس��کن اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه انبوه سازانی که خواب سرمایه داشتند در حال حاضر روند ورود 
به بازار رهن و اجاره را در دس��تور کار قرار داده  ان��د، گفت: با این اقدامات 

سرمایه گذاران ضرر و زیان کمتری را متحمل می شوند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه تا 
20 سال آینده جذابیت سرمایه گذاری در بازار مسکن وجود دارد، افزود: 
باید توجه داشت که رکود بازار مسکن دلیلی بر عدم نیاز به ساخت و ساز 
جدید نیست بلکه شرایط اقتصادی این دیدگاه را در بین عامه مردم ایجاد 

کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان:

رکود اقتصادی بازار اجاره بهای 
مسکن را مهار کرده است

رییس مرکز فناوری های نوین شهری شهرداری اصفهان:
جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهریورماه برگزار می شود

جمالی نژاد: 

هویت بخشی به بانوان جامعه در دستور کار 
شهرداری اصفهان است

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی خبر داد:

کشف استعدادها با برگزاری
نخستین استندآپ کمدی ایران در اصفهان

رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان:

فروش لوازم دست دوم در اینترنت،
کالهبرداری بود

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی خبر داد:

ورود سامانه بارش زا
از اواخر هفته به اصفهان

اعالم زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بالتکلیف؛

بولینگ اصفهان به  زودی
رییس دار می شود

 مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: 
 نخستین جش��نواره کش��وری اس��تند آپ کمدی در اصفهان 

با هدف کشف استعداد طنازی ایرانیان برگزار می شود. 

علی اکبر بقایی اظهار داش��ت: نخستین جش��نواره استندآپ 
کمدی کشور با هدف کشف استعداد در این زمینه و استفاده از 
ظرفیت های موجود از سوی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود. وی بیان داشت: برگزاری جشنواره های 
مختلف طنز در سطح اصفهان طی سال های گذشته، نشان داده 
که این ش��هر ظرفیت های بس��یاری در حوزه این هنر به خود 

اختصاص داده و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت داد.
مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
 افزود: اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از ش��هرهای مهم کشور 
در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات و همچنین طنز مطرح بوده و با 
این رویکرد، نخستین جشنواره استندآپ کمدی کشور در سطح 
استانی و به میزبانی شهر اصفهان برگزار می شود. وی در ارتباط 
با برگزاری جشنواره اس��تندآپ کمدی در این شهر نیز تصریح 
کرد: از دیرباز استان اصفهان به طنزپردازی مشهور بوده و این 
برنامه هم اولین جشنواره استعدادیابی استندآپ کمدین های 

اصفهانی است که به صورت استانی برگزار می شود.
انتخاب بهترین کمدی های اصفهان در استند آپ کمدی

مدیر ام��ور تفریحی س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
 اصفهان نیز اف��زود: فراخ��وان و تبلیغات ش��هری برای جذب 
شرکت کنندگان در س��طح ش��هر و پایگاه الکترنیکی سازمان 
 esfahanfarhang.ir فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری در
 انجام ش��ده و عالقه مندان می توانند با مراجعه به این س��ایت 

از روش های شرکت در جشنواره با خبر شوند.
وی هدف از برگزاری این مراسم را اس��تعدادیابی از بین مردم 

دانست و بیان کرد: برآن شدیم تا با برگزاری این جشنواره از بین 
افرادی که احساس می کنند ظرفیت اجرای استندآپ کمدی 

دارند، بهترین ها را انتخاب کنیم.
سید ابراهیم حسینی اعالم کرد: در واقع هدف اصلی کشف این 
استعدادها و اس��تفاده از آن ها در برنامه های سازمان فرهنگی 
 تفریحی ش��هرداری اس��ت. وی درباره نحوه شرکت متقاضیان 
در این جش��نواره تصریح کرد: ش��رکت کنندگان در ابتدا باید 
کلی��پ را با توجه ب��ه کیفیت ه��ای خاصی ک��ه در توضیحات 
تبلیغ��ات وجود دارد، به یکی از س��ه روش ارس��ال ب��ه ایمیل 
جش��نواره، بارگذاری از طریق س��ایت و یا تحویل سی دی آثار 
خود به دبیرخانه جش��نواره واقع در کتابخان��ه مرکزی تحویل 
دهن��د. وی ادام��ه داد: در نهایت پس از دریاف��ت آثار در مدت 
 زمان مقرر، بازبینی توسط افراد خبره در این حوزه انجام شده و 
از کسانی که استانداردها و قواعد کلی را رعایت کرده باشند برای 

ورود به مرحله دوم دعوت به عمل می آید.
مدیر ام��ور تفریحی س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 
اصفهان عن��وان ک��رد: خروجی جش��نواره به گونه ای اس��ت 
که عالوه ب��ر کش��ف اس��تعدادها و تجلی��ل نق��دی از نفرات 
 برگزیده، اس��امی افراد برگزیده در لیس��ت هنرمندان سازمان 
 فرهنگی تفریحی ش��هرداری ثبت ش��ده ت��ا در مواق��ع لزوم 
از آن ها استفاده ش��ود. وی با بیان اینکه در این جشنواره هیچ 

محدودیتی برای ش��رکت کنندگان در نظر گرفته نشده است، 
اظهار داشت: در این جش��نواره محدودیت سنی قائل نشدیم و 
خانم ها نیز می توانند با رعایت پوشش مناسب در این جشنواره 

شرکت کنند.
 حس��ینی افزود: ما طی ارتباط با همکاران اس��تندآپ کمدی 
در تهران و صحبت با افرادی چون علیرضا خمسه، اکبر عبدی 
و دیگر کمدین هایی که در برنامه خندوانه حضور پیدا کردند به 
این نتیجه رسیدیم که اگر اس��تعدادهای جدید با قابلیت های 
مناسب کش��ف ش��د برای آن ها دوره ای آموزش��ی پیش بینی 
کنیم، اما تحقق این امر منوط به نتیجه جشنواره است. وی بیان 
کرد: مسئوالن سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
به دنبال آن هس��تند که با برگزاری جش��نواره هایی از این نوع 
و شناسایی استعدادهای موجود در سطح کشور، اقدامات الزم 
را در این حوزه اجرایی کرده و طنز نصف جهان را تقویت کنند. 
مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، 
پیرامون اختصاص مکانی ثابت برای طنزپردازان اصفهانی اضافه 
کرد: درنظر گرفتن مکانی ثابت برای اجرای دایمی اس��تندآپ 
کمدی نیاز به زمان و میزان استقبال مردم و به خصوص نتیجه 
جشنواره دارد البته اکنون پیشنهاد این کار مطرح شده که پس 
 از اتمام جش��نواره با توجه به نتایج آن جزییات طرح بررس��ی 

خواهد شد.

 رییس مرکز اطالع رس��انی پلیس استان اصفهان 
از دستگیری فردی که در فضای مجازی با تبلیغات 
فروش لوازم دس��ت دوم، اقدام ب��ه کالهبرداری 

می کرد، خبر داد.
 س��رهنگ غالمرض��ا ش��هریاری اظه��ار ک��رد: 
 در پ��ی ش��کایات متع��دد ب��ه پلی��س فت��ا 
مبني بر اینکه فردي در فضاي مجازي با تبلیغات 
ف��روش ل��وازم الکترونیکی دس��ت دوم، از جمله 
گوش��ي هاي هوش��مند، پل��ي استیش��ن و غیره 
اقدام به کالهبرداري کرده اس��ت، موضوع توسط 
کارشناس��ان پلیس فتا پیگیري ش��د. وی افزود: 
ش��یوه این کالهبرداری طوري بود که وی برخي 
لوازم را با قیمت مناس��ب و کمتر از بازار در فضاي 
مجازي تبلیغ مي کرد و ش��هروندان پس از اینکه 
از طریق الکترونیکي این گون��ه اقالم را خریداری 
 می کردند، با گذش��ت زم��ان، هیچ گون��ه کاالیي 
به دست آنها نمی رسید. رییس مرکز اطالع رسانی 
پلیس استان اصفهان تصریح کرد: با انجام اقدامات 
علمي و تخصصي در فضاي مجازي، ماموران موفق 

شدند فرد مورد نظر را شناسایي و دستگیر کنند.
شهریاری خاطرنشان کرد: متهم با ارایه یک خط 

تلفن همراه که متعلق به خودش نبود، با شگردهای 
خاص، اقدامات فریبکارانه خ��ود را انجام می داد؛ 
 وی پس از دس��تگیری به 15 فق��ره کالهبرداری 
در فضاي مجازي اعت��راف کرد. وی ب��ه کاربران 
اینترنت توصیه کرد: هنگام خریدهای اینترنتی، 
فقط از س��ایت های معتبر و دارای نش��ان اعتماد 
الکترونیک که نشان دهنده اصالت آن سایت است، 
خرید کنید؛ همچنین ب��ه تبلیغاتی که به صورت 
ایمیل یا در شبکه هاي اجتماعي دریافت مي کنید 
اعتماد نکنید. ش��هریاری افزود: مراقب باش��ید، 
هن��گام پرداخت آنالین صفحه م��ورد نظر، اصلی 

باشد و در دام سایت هاي فیشینگ قرار نگیرید.

رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان گفت: تا پایان هفته شاهدنفوذ سامانه 
بارشی و ناپایداری ها به ش��کل رگبارمتناوب 
بهاری و رعدوبرق و گاهی وزش بادنسبتا شدید 

در استان خواهیم بود.
حس��ن خدابخ��ش اظه��ار داش��ت: تحلی��ل 
نقش��ه های هواشناس��ی بیانگر گ��ذر متناوب 
 امواج ناپای��دار تا پای��ان هفته جاری  اس��ت. 
بر این اس��اس ب��رای ام��روز گاه��ی افزایش 
اب��ر و رگب��ار  پراکنده ت��وام ب��ا رعدوبرق در 
 برخی مناط��ق اس��تان اصفه��ان پیش بینی 

می شود.
ریی��س پیش بین��ی اداره کل هواشناس��ی 
 اس��تان اصفه��ان همچنی��ن بی��ان داش��ت: 
تا پایان هفته جاری شاهد نفوذ سامانه بارشی 
و ناپایداری هایی به ش��کل رگبارهای متناوب 
بهاری و رعد و ب��رق و گاهی وزش باد نس��بتا 
شدید در س��طح اس��تان خواهیم بود، در این 
م��دت در مناطق مس��تعد بارش تگ��رگ نیز 

وجود دارد.
رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 

اصفهان در رابطه با دمای هوا گفت: دمای هوا 
طی 24 س��اعت آینده دو تا سه درجه کاهش 

خواهد داشت.
حس��ن خدابخش در ادام�ه اعالم کرد: امروز 
ش��اهد غبارمحلی، افزای��ش اب��ر و وزش باد، 
خواهیم بود و ب��رای بعدازظ�هر و ش���ب نیز 
رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق پیش بینی 

می شود.
 حس��ن خدابخ��ش در پای��ان تصری��ح کرد: 
فردا هوای اصفهان، نیمه ابری گاهی با افزایش 
ابر و وزش باد نسبتا ش��دید رگبار و رعدوبرق 

همراه است.

پس از ثبت نام سه باره و یک بار لغو مجمع انتخاباتی 
هیئ��ت بولینگ اس��تان اصفه��ان، تکلی��ف رییس 
 آینده این هیئت هش��تم اردیبهش��ت  ماه مشخص 

خواهد شد.
پس از تاخیر بلندمدت، قرار اس��ت مجمع انتخاباتی 
هیئت بولینگ استان اصفهان هشتم اردیبهشت  سال 
جاری برگزار شده تا تکلیف رییس جدید این هیئت 

مشخص شود.
سرپرس��ت هیئ��ت بولین��گ اس��تان اصفه��ان 
گف��ت: اداره ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان، 
 هش��تم اردیبهش��ت ماه را ب��رای برگ��زاری مجمع 
 ب��ه فدراس��یون بولین��گ، پیش��نهاد کردی��م که 

با موافقت آن ها مواجه شد.
پیش  از این در بهمن  ماه قرار ب��ود مجمع انتخاباتی 
این هیئت ب��ه انجام برس��د که فدراس��یون مجمع 
 را لغو ک��رد، اما مقدم��ات برای برگ��زاری مجمع در

دو هفته آینده فراهم  شده است تا بولینگ اصفهان، 
پس از یک سال از بالتکلیفی خارج شود.

تاکنون س��ه ب��ار ب��رای مجم��ع انتخابات��ی هیئت 
بولین��گ اس��تان اصفه��ان ثبت ن��ام  ش��ده اس��ت 
و براس��اس گمانه زنی ها تصور می ش��ود که شانس 

 اصل��ی ریاس��ت ب��ه مس��عود داودی اختص��اص 
داشته باشد که پیش  از این نیز یک بار ریاست هیئت 
را بر عهده داشت، اما در میانه راه از سمتش کنار رفت.

همچنین در مجم��ع انتخاباتی قبلی هیئت بولینگ 
اس��تان اصفهان، کامران ارباب زاده با کسب حداکثر 
آرا به ریاست رس��ید، اما وی اردیبهشت  ماه سال 94 
به دلیل آنچه بیماری قلبی گفته می ش��د، از سمت 
خود استعفا کرد. با استعفای ارباب زاده، مهدی اعراب 
رییس گروه ورزش قهرمان��ی اداره ورزش و جوانان 
استان به  عنوان سرپرست هیئت معرفی شد تا زمینه 
را برای برگزاری مجمع فراهم کند که البته سرپرستی 

وی نیز در این هیئت یک ساله شد.
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دبیر انجمن برنج با بیان اینکه فروشندگان و بنکداران مقصر گرانی ناگهانی 
این محصول در تهران هستند، گفت: س��ازمان حمایت باید این مسئله را 

کنترل می کرد که این کار را انجام نداد.
جمیل علیزاده ش��ایق در واکنش به افزایش قیمت برن��ج ایرانی در بازار، 
اظهارداشت: تولیدکننده در این میان نقشی ندارد، چراکه درحال حاضر 

ذخیره ای برای او نمانده یا اگر مانده برای خودمصرفی است. 
وی با بیان اینکه کشاورزان تولید خود را به کارخانه ها داده اند و کارخانجات 
 نیز به تدریج آن را وارد ب��ازار کرده اند، گفت: کارخانه ها س��عی می کنند 
 ش��ب عید انبارهای خود را تقریبا خال��ی و خود را برای فص��ل بعد آماده 

کنند. 
 ش��ایق اضافه کرد: عده ای کارخانه دار هم که در کار تجارت برنج هستند، 
 با تج��ار قراردادهای خ��ود را بس��ته و محص��والت ش��ان را فروخته اند، 
ضمن اینکه دالالن هم در فاصله فصل پاییز تا اوایل زمس��تان دس��ت به 
چنین اقداماتی می زنند و شرایط بازار را بر هم می ریزند، بنابراین بنکداران 

و فروشندگان در این میان نقش دارند.
دبیر انجمن برنج کش��ور با بیان اینکه همواره در ای��ام محرم، ماه مبارک 
رمضان و عید نوروز با افزایش جزیی قیمت برنج در بازار این محصول مواجه 
هس��تیم، ادامه داد: معموال با شروع س��ال جدید و نزدیک شدن به فصل 
برداشت برنج ) مردادماه ( قیمت ها با شیب مالیمی افزایش پیدا می کند، 

اما هیچ کدام از موارد فوق شوک شدید قیمتی نیست. 
شایق افزود: متاسفانه در ایام عید امسال قیمت برنج ایرانی در فروشگاه ها 
ناگهان گران شد و این افزایش با نرخ های موجود در مراکز تولید همخوانی 

ندارد. 
وی با اش��اره به اینکه قیمت برنج هایی که در تهران ب��ه بیش از ۱۱ هزار 
تومان رسیده است، گفت: در ش��مال بین ۸ تا ۹ هزار تومان نوسان دارد و 
قیمت گران ترین نوع برنج در شمال کشور از ۹ هزار تومان بیشتر نیست. 

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه با احتساب هزینه حمل و نقل از شمال 
تا تهران، قیمت برنج مرغوب نهایتا در مقص��د۱۰ هزار تومان خواهد بود،  
اضافه کرد: بازهم یک تفاوت در این میان وجود دارد؛ برنجی که از شمال 
خریداری می شود حداکثر بیشتر از ۴ درصد خرده برنج ندارد در حالی  که 
همان محصول و برند وقتی از تهران خریداری ش��ود، درصد خرده آن باال 

است، بنابراین ارزش و قیمت کمتری هم دارد.

دالیل گرانی ناگهانی
کمبود نقدینگی، تحریم، بدهی های وسیع برنج ایرانی در بازار

معوقه سیس��تم بانکی، بدهی های دولت به 
بخش خصوصی،  بدهی های دولت به بانک ها 
و افزایش س��رمایه ها و بدهی ها به صندوق 
بازنشستگی همه و همه میراثی است که از 

دولت نهم و دهم باقی مانده است.
تص��ور کنی��د که حاال در این شرایط 
قیم��ت نفت هم 
از۱۰۰ دالر به2۰ 

 دالر برس��د، فک��ر 
م��ی کنید چ��ه تاثیری 
برزنجیره اقتصاد بگذارد؟

درآم��د  از  بزرگ��ی  بخ��ش 
اقتص��اد ای��ران از نف��ت تامین می 

ش��ود، درآمدی که کم و زیاد ش��دنش 
تاثیرات مثب��ت و منفی براقتص��اد و البته 
روند توس��عه می گذارد. وقتی نفت روزهای 
پرپولی را دارد، هم می تواند آفت باش��د که 

 ب��دان بیم��اری هلندی 
 م��ی گوین����د و ه���م 
م��ی توان���د عام�ل�ی 
ب��رای توس��عه باش��د 
 ب��ه ش��رط آنک��ه در 

 پ��روژه ه��ای
 س��رمایه ای و توس��عه ای صرف ش��ود. اما 
در کن��ار ای��ن کاه��ش درآم��د نف��ت هم 
همی��ن دو تاثی��ر را دارد. ه��م م��ی توان��د 
 موجبات رش��د و توسعه کش��ور را در سایر 
بخش های بدون نف��ت فراهم کند و هم می 
تواند موجب س��ختی روزهای اقتصاد شود. 

هر دو مورد هم تجربه شده و نمونه های آن 
بسیار است.

برای اقتصادهایی مثل ما که به درآمد نفتی 
وابسته است کاهش بهای نفت بر روی حتی 
درآمدهای دولت، مثل درآمدهای گمرکی 
و مالیاتی اثرمی گذارد. هم��ه این عوامل در 
کنار رکودی که ب��ه دالیل یاد ش��ده، بدان 
 دچار هستیم، موجب ش��ده تا دولت نتواند 
با همه تالش هایی که برای خروج اقتصاد از 

رکود داشته به موفقیت برسد.
 عوامل بیرونی

 در کنار میراث بد دولت قبل و کاهش بهای 
نفت، انگار بخت با دولت یازدهم هم یار 
نیست.چه آنکه در یک سال و نیم 
گذش��ته، رکودی در بازار 
صنایع معدنی چین 
اتف��اق افتاده 

ک��ه 

 به صنای��ع معدنی ای��ران نیز تس��ری پیدا 
کرده است. 

چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده 
 دنیاس��ت؛ ای��ن کش��ور ح��دود٥۰ درصد 
در حوزه های فوالد، سنگ آهن، زغال سنگ، 
آلومینیوم، مس و... نقش دارد. بنابراین وقتی 
نظام تولید و واردات چی��ن افت می کند، بر 

 بازارهای بین المللی اثر می گذارد، اتفاقی که 
در یک سال اخیر ش��اهد آن بوده ایم. شدت 
این تحوالت در حوزه بی��ن المللی به حدی 
اس��ت ک��ه حت��ی کش��ورهای آمریکایی و 
اروپایی هم در حوزه فوالد مجبور ش��ده اند 
تعرفه های سنگینی بر واردات از چین ببندند. 
 چون چی��ن جایزه های صادرات��ی خوبی را 
ب��ه صادرات��ش اختص��اص داده و ب��ه قول 
معروف دمپین��گ در بازاره��ای بین المللی 
ایج��اد ک��رده اس��ت. در چنین ش��رایطی 
 ت��الش های��ی ک��ه ب��رای خ��روج از رکود 
در داخل کش��ور انجام ش��ده با این مانع هم 
مواجه اس��ت و رفع آن همه به تحوالت بین 

المللی  متکی است.
 بحران بد مسکن

 بخ��ش بزرگ��ی زا ب��ازار کار ایران وابس��ته 
به مسکن اس��ت. وقتی نرخ بیکاری افزایش 
پیدا می کند،یعنی رک��ود در همه بخش ها 
حاکم است و ریشه آن را همیشه باید در بازار 
مسکن جستجو کرد.می گویند  بیش از یک 
صد ش��غل یا واحد تولی��دی متکی 
به بخش مس��کن اس��ت. 
وقت��ی مس��کن 

رونق نداشته باشد استفاده از سیمان، آهن، 
مس، فوالد، تجهیزات صنعت��ی که به مس 
و آلومینی��وم و فوالد وابس��ته اس��ت، دچار 
مشکل می ش��ود. آمارها می گویند، در سال 
گذش��ته حدود س��ه  میلیون تن از کاالهای 
 واحدهای فوالدی در بعضی مقاطع، به فروش 
نرفت��ه اس��ت. ای��ن یعن��ی رکود ب��ه قوت 
خود باق��ی اس��ت. کارشناس��ان اقتصادی 

راه حل خروج مس��کن از رکود را س��رمایه 
 گذاری عن��وان می کنن��د؛ ش��اید اگر این 
س��رمایه گ��ذاری از س��وی خارج��ی ه��ا 
باش��د، بتواند به بازار مس��کن ج��ان دوباره 
 ای ببخش��د. البت��ه به ش��رط آنک��ه موانع 
سر راه جذب سرمایه خارجی در این بخش 

برداشته شود.
 یارانه و باز هم یارانه

یک��ی از بدهی ه��ای دول��ت ک��ه هرس��ال 
مس��ئله س��از می ش��ود، همی��ن پرداخت 
یارانه هاس��ت. ای��ن مصیبت عظم��ا به قول 
بیژن زنگن��ه وزیر نف��ت، آن چن��ان عظیم 
 اس��ت ک��ه درآم��د  نف��ت ارزان م��ا را هم 
در این ش��رایط می بلعد. یعنی م��ا نفت را با 
مشقت بسیار از دل زمین استخراج می کنیم 
و پولش را یارانه می دهیم ک��ه خرج کنند. 
این یعنی اقتصاد ما بیمار اس��ت چون نمی 
تواند درآمد دیگری داش��ته باش��د. گزارش 
ها از ٣٥  ه��زار پ��روژه نیمه تم��ام در نقاط 
مختلف کشور حکایت دارد که در طول سال 
ه��ای گذش��ته،کلنگ خ��ورده و بالتکلیف 
 مانده اس��ت. پولی بابت تکلمیل ای�������ن 
 پ��روژه ه��ا ه��ر س��ال در بودج��ه مصوب

ج��ذب  ی��ا  س��ال  ش��ود،آخر  م��ی    
نمی ش��ود یا آنک��ه به مصارف ج��اری مثل 
 همین یارانه ها می رود. در نتیجه 
پروژه ه��ای نیمه تمام 
نم��ی توانند 
ش���غل 
ایج���اد 
کنند و این 
خ��ه  چر
معی��وب 
همچن���ان 

ادامه  دارد.
م��ردم آن مناط��ق از دول��ت م��ی خواهند 
ک��ه پروژه ه��ای نیم��ه تم��ام را تکمی��ل 
کند، اما چ��ون پ��ول کافی ب��ه پیمانکاران 
داده نمی ش��ود پروژه ه��ا تم��ام نش��ده 
 و اکث��ر پروژه ه��ا دچ��ار تعدی��ل قیم��ت 
می ش��وند، اتف��اق تلخی که در س��ال های 
 گذش��ته افت��اده و هن��وز ه��م ای��ن قصه 

ادامه دارد.
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کانون لیزینگ ها
در لحظه آخر منحل شد

افزایش قیمت مرغ
طی روزهای آینده

چرا مردم خودروی
چینی می خرند؟

کانون ش��رکت های لیزینگ ایران در در روزهای 
آخر سال گذش��ته منحل و انجمن ملی لیزینگ 

ایران تاسیس شد.
 انح��الل کان��ون ش��رکت های لیزین��گ در 
چند روز پایانی سال ۱٣۹۴ هم جزیی از اقدامات 
آخر س��الی بانک مرکزی از جمله ص��دور مجوز 
فعالیت موسسات مالی بود که گرچه در آن زمان 
رسانه ای نشده، اما اخیرا اعالم شد که به دنبال این 
انحالل تشکل جدیدی تحت عنوان » انجمن ملی 

لیزینگ ایران « تشکیل شده است.
این تغیی��ر به دنبال درخواس��ت ات��اق بازرگانی 
و بانک مرکزی بوده اس��ت. این در حالی اس��ت 
ک��ه انجمن مل��ی لیزینگ اع��الم ک��رده که این 
 تحول به منظور دس��تیابی به حداکثر بهره وری 
تش��کل ها بوده و این انجمن به دنبال انحالل دو 
تش��کل کانون و انجم��ن لیزینگ و با مش��ارکت 
ش��رکت های لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی 
و عضوی��ت اتاق بازرگان��ی و برگ��زاری انتخابات 

تاسیس شده است.

 همچنی��ن حمی��د ابدال��ی ب��ه عن��وان رییس 
هیئت مدی��ره انجم��ن ملی لیزین��گ جایگزین 
 ش��یروانی –ریی��س پیش��ین کان��ون لیزینگ- 
شده است. در حال حاضر با وجود فعالیت گسترده 
لیزینگ ها در سطح کشور، تنها حدود ٣٥ مورد از 
آنها با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند. انحالل 
کانون لیزینگ ها در حالی رخ داده که تاکنون در 
رابطه با دالیل این انحالل و تشکیل تشکل جدید 
و تاثیر این اقدام در رابطه با س��اماندهی فعالیت 
لیزینگ ه��ا و به تبع آن بازار غیرمتش��کل پولی، 
توضیحی از سوی مقامات ذیربط ارایه نشده است.

به گفته رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
قیمت مرغ از چند روز آینده ح��دود6۰۰ تومان 
افزایش پی��دا می کند که البته ت��ا قیمت مصوب 

7هزار تومانی هنوز فاصله دارد.
مهدی یوسف خانی اظهار کرد: در حال حاضر هر 
کیلوگرم مرغ در خرده فروش��ی ها٥٣۰۰ تومان، 
عمده فروش��ی ها۴۹۰۰ تومان،کشتارگاه۴۸۰۰ 
 توم��ان و م��رغ زن��ده٣۴۰۰ توم��ان ب��ه فروش 

می رسد. 
وی با بی��ان اینکه مرغ��داران مدت هاس��ت که 
وضعیت نامناسبی را پشت سرمی گذارند و متضرر 
می شوند، گفت: کاهش قیمت مرغ در فروردین ماه 
هر سال طبیعی است چون با توجه به اینکه اکثر 
مردم خریدهای خود را قبل از س��ال جدید انجام 
داده و این ایام در سفر هستند میزان تقاضا برای 

مرغ کاهش پیدا می کند. 
وی افزود: در اردیبهش��ت ماه، حج��م ترافیک بار 
اس��فند و فروردین ماه برای عرضه م��رغ به بازار 
را نداریم و با توجه به عرض��ه کمتر مرغ به بازار از 

ابتدای ماه آینده ش��اهد افزایش قیمت خواهیم 
 بود ولی همچنان ب��ا قیمت مصوب م��رغ فاصله 

داریم.
 ارایه مجوز افزایش ظرفیت تولید برای 

مرغداران به ضرر آن ها تمام شد
یوسف خانی در بخشی از سخنان خود، ارایه مجوز 
افزایش ظرفیت تولید به مرغداران از سوی وزات 
جهادکشاورزی در چند س��ال اخیر را از مواردی 
 دانس��ت که منجر به این می��زان م��ازاد تولید و 

در نهایت ضرر مرغداران شده است. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی ادامه 
داد: در چند س��ال اخیر ش��اهد ارایه مجوزهای 
زیادی در این زمین��ه بودی��م و در آن زمان فکر 
نکردند که در چند س��ال آینده ب��ا افزایش باالی 
تولید، ش��اهد کاه��ش قیمت و ض��رر مرغداران 
خواهیم ب��ود و از طرف��ی افزایش ص��ادرات مرغ 
می تواند عامل موثری برای جلوگیری از کاهش 
قیمت مرغ باش��د که برای این موضوع هم کاری 

انجام نشد.

عضو هیئ��ت علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین 
 طوس��ی معتق��د اس��ت مصرف کنن��دگان ایرانی 
ب��ه دنبال تن��وع هس��تند ب��ه همین دلیل س��راغ 
خودروهای چین��ی که ظاه��ر به روزتر هس��تند و 

آپشن های بیشتری دارند، می روند. 
ش��هرام آزادی اظهار کرد: تنوع خودروهای داخلی 
در سال های گذش��ته پایین بوده اس��ت به گونه ای 
 که سال هاس��ت خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰٥ 
در کشور تولید می شود. وی با بیان اینکه مردم دیگر 
شکل ظاهری خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰٥ را 
نمی پسندند، خاطرنش��ان کرد: بیشتر خودروهای 
داخلی دیگر جذابیتی برای م��ردم ندارند به همین 
 دلیل مصرف کنندگان س��راغ خودروهای چینی با 

قیمت های مشابه می روند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در سال های 
اخیر انتظارات مصرف کنن��دگان از کیفیت و ظاهر 
خودروه��ا افزای��ش پیدا ک��رده و دیگ��ر نمی توان 
خودروهای��ی که2۰ س��ال اس��ت با یک ش��کل در 
 کشور تولید می ش��وند را به آنها فروخت. وی افزود: 

در این زمینه نکته مهم این است که سطح فن آوری 
و کیفی��ت برخ��ی از خودروه��ای چین��ی عرضه 
 ش��ده در کش��ور باالتر از خودروهای داخلی اس��ت 
به این دلی��ل نی��ز مصرف کنن��دگان، خودروهای 
 چینی را ب��ه خودروهای داخل��ی ترجیح می دهند. 
آزادی با بیان اینک��ه چینی ها به خوبی توانس��تند 
موضوع کمبود تن��وع در ب��ازار خودروی ای��ران را 
تشخیص دهند، تصریح کرد: در نتیجه خودروسازان 
چینی توانسته اند با عرضه خودروهای جدید با ظاهر 
مناسب و به روز، بخشی از بازار خودروهای داخلی را 

از آن خود کنند.

چرا رکود از اقتصاد ایران نمی رود؟

قصه تلخ یارانه ها و بحران بد مسکن
خبر

کاهش قیمت نفت خام یک قربانی جدی��د دارد و آن خودروهای کوچک 
و متوسط هستند.

آمار فروش خ��ودرو در آمریکا در ماه مارس مایوس کنن��ده بوده و از رقم 
پیش بینی ش��ده ۱7 میلیون و۴۰۰ هزار دس��تگاه به ۱6 میلیون و6۰۰ 
 هزار دستگاه تنزل کرده است. در ش��رایطی که فروش وانت های پیکاپ، 
اس یو وی ها و کراس اورها همگی مثبت بوده، فروش خودروهای کوچک، 

لوکس و متوسط کاهش پیدا کرده است.
برایان جانس��ون تحلیلگر ارشد حوزه خودرو در موسس��ه سرمایه گذاری 
 بارکل��ی گفت: ب��ازار خودروهای س��دان کوچک و متوس��ط به دردس��ر 
افتاده است. با مشاهده آمار فروش ماه گذشته شاهد رکود در بازار خودروها 
هس��تیم. وی افزود: قیمت پایین نفت واقعا باعث دوری مشتریان از خرید 
خودروهای کوچک و متوس��ط و رفتن آنها به س��مت اس یو وی ها و وانت 
های سبک شده است. قیمت نفت از اواسط سال 2۰۱۴ تاکنون بیش از6۰ 
درصد کاهش پیدا کرده و هم اکنون حدود ٣7 دالر در بشکه معامله می شود. 
جانسون گفت: اعالم شرکت خودروسازی فیات مبنی بر تعدیل۱٣۰۰ تن از 
نیروهای خود و حذف یک شیفت کاری در کارخانه سازنده خودروی سایز 

متوسط کرایسلر2۰۰ نشانه دیگری از رکود فروش این خودروها است.
جانسون در یادداشتی اعالم کرد: اگر روند فروش تغییر نکند خودروساز ان 
احتماال مجبور خواهند شد تولید خود را در نیمه دوم سال کاهش دهند. 
 س��ال گذش��ته خودروس��ازان ۱7/٥ میلیون دس��تگاه خودروی سبک 
در آمریکا به فروش رساندند. جانسون افزود: سیل اتومبیل های کرایه ای که 
وارد بازار خواهند شد نیز فشار مضاعفی را روی قیمت ها وارد کرده و خطر 
برای خودروسازان را افزایش داده است. وی گفت: اگر آن خودروهای کار 
کرده وارد بازار شوند، ما فکر می کنیم ارزش خودروهای دست دوم کاهش 
پیدا خواهد کرد. وقتی که ارزش خودروهای دس��ته دوم کاهش پیدا کند 

قرار دادهای اجاره گران تر می شوند.
این تحلیلگر گفت: حتی اگر فروش خودروها به باالی ۱7 میلیون دستگاه 
باز گردد خودروس��ازان احتماال مجبور خواهند شد تخفیف های بیشتر و 
قرار دادهای اجاره را در س��ال جاری اعمال کنند. وی تاکید کرد: ترکیب 
کنونی خودروها به نفع فورد و جنرال موتورز است چرا که اقبال مشتریان 
به سمت وانت ها و خودروهای اس یو وی، هزینه تخفیف ها و مشوق ها را 

جبران خواهد کرد.

تاثیر کاهش قیمت
نفت بر بازار خودرو

استاندار اصفهان:

رویکرد اقتصاد مقاومتي با اولویت و اهمیت ویژه اي پیگیري شود
 اس��تاندار اصفهان گفت: چ��ه به لحاظ ارزش��ي و 
چه به لحاظ اداري باید اقتص��اد مقاومتي با اولویت 
و اهمیت ویژه اي پیگیري ش��ود و جایگاه ویژه اي 

براي آن قائل شویم.
رسول زرگرپور در جلس��ه ستاد راهبري و مدیریت 
اقتصاد مقاومتي استان، اظهار کرد: نزدیک به یک 
دهه اس��ت که بحث اقتصاد مقاومتي مطرح است 
و با توجه به فرمایش��ات مقام معظ��م رهبري این 
مهم طي دو سال گذشته در دستور کار دولت قرار 

گرفته است.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به شعار امس��ال به نام 
»اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل«، گفت: براس��اس 
 ای��ن ش��عار و فرمایش��ات رهب��ر معظ��م انقالب 
در حرم رضوي، ایش��ان بر اجرایي تر شدن اقتصاد 

مقاومتي تاکید کردند.
زرگرپ��ور اظهار کرد: این امر نش��ان م��ي دهد که 
اقتصاد مقاومتي از مقوله عادي خارج ش��ده است 
 و چه ب��ه لحاظ ارزش��ي ک��ه فرمایش��ات رهبري 

بر آن تاکید دارد و چه به لحاظ اداري که دولت بر آن 
تاکید دارد باید با اولویت و اهمیت ویژه اي پیگیري 
شود و باید اهمیت و جایگاه ویژه و خاصي براي آن 

قائل شویم.
زرگرپور با بیان اینکه۱۰ محور اصلي از سوي ایشان 
مشخص شد، گفت: براس��اس این محورها تکلیف 
دولت و ملت در خصوص اقتصاد مقاومتي روشن شد 
و باید به طور کامل و به صورت اجرایي در دس��تور 

کار قرار گیرد.
اس��تاندار اصفه��ان تصریح ک��رد: در ح��ال حاضر 
سیاس��ت ه��اي ابالغ��ي رهبرمعظم انق��الب، ۱2 
برنامه مصوب ش��وراي اقتص��اد از س��وي دولت و 
پروژه هایي که دس��تگاه هاي مختلف دارند وجود 
 دارد که م��ي تواند به عن��وان راهبرده��اي اصلي 

مورد توجه قرار گیرد.
 وي در ادام��ه ب��ه ارای��ه گزارش��ي از برنام��ه هاي 
 ارایه ش��ده در همای��ش هم اندیش��ي اس��تان ها 
در اقتص��اد مقاومت��ي پرداخ��ت و گف��ت:  در این 

 نشس��ت مع��اون اول ریی��س جمه��ور ب��ر تفاهم 
در زمینه اولوی��ت اقتصاد در بخ��ش هاي مختلف 
و اجم��اع نظر ب��ر روي اقتصاد مقاومت��ي به عنوان 
فرصتي بسیار مناسب براي رفع مشکالت اقتصادي 

و رونق تاکید کرد.
زرگرپ��ور از مردم��ي ب��ودن، دانش بنی��ان بودن، 
 محوری��ت ق��رار گرفت��ن عدال��ت و درون نگري و 
برون زا بودن اقتصاد به عنوان پن��ج رویکرد اصلي 

اقتصاد مقاومتي یاد کرد.
 وي ب��ا تاکی��د مع��اون اول رییس جمه��ور مبني 
بر اینکه فق��دان و کمبود منابع نم��ي تواند مانع از 
اقدام شود، گفت: براساس این رویکرد مدیران خالق 
باید ارزش پیدا کنند و منابع جدید را شناس��ایي و 

جذب کنند.
اس��تاندار اصفه��ان اضاف��ه ک��رد: در تخصی��ص 
 اعتب��ار دولتي بای��د برنامه هاي اقتص��اد مقاومتي 
در اولوی��ت قرار گی��رد و تولی��د ملي به س��رعت 
رونق گیرد. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه بر 

 اتمام و واگذاري طرح هاي نیمه تمام در نشس��ت 
هم اندیش��ي اقتصاد مقاومتي تاکید ش��د، تصریح 
ک��رد: متاس��فانه این مبحث توس��ط دس��تگاه ها 
 ج��دي گرفته نش��ده و با توج��ه ب��ه تاکیداتي که 
صورت گرفته امیدواریم که اس��تان اصفهان اولین 

استاني باشد که نسبت به این مهم اقدام مي کند.
وی با تاکید بر اینکه مسائل اقتصاد مقاومتي نباید 
مس��تقل از دیگر برنامه ها باش��د، گفت: در س��ال 
گذشته رویکردي توسط استان پیگیري مي شد و 
باید همان رویکرد طي و در قالب سیاست ها و برنامه 

هاي اقتصاد مقاومتي برنامه هاي بخشي دنبال شود.
زرگرپور اضافه کرد: در قالب کمیسیون ها و کارگروه 
هاي مختلف گزارشاتي وجود دارد که باید با تلفیق 
 این گزارش��ات، گزارش نهایي در یک قالب تهیه و 

به مرکز ارسال شود.
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 مراســم تجلیل از علی نصیریان بازیگر سینمای ایران به پاس یک عمر فعالیت 
در عرصه سینما، روز 26 فروردین ماه در آیین اختتامیه دومین جشنواره فیلم 

کوتاه » سما « برگزار می شود.
بر اساس گزارش ســتاد خبری دومین جشــنواره فیلم کوتاه » سما «، در این 
 مراسم که روز پنجشنبه 26 فرردین ماه ساعت 17 در فرهنگسرای اندیشه برگزار 
می شود، قرار است برخی از ســینماگران و همکاران نزدیک این بازیگر سینما 
 و تئاتر درباره ویژگی هــای بازی و حضور او در عرصــه فرهنگ و هنر صحبت 

کنند.
دومین جشنواره فیلم کوتاه »ســما« به دبیری مجتبی امینی با موضوع سبک 
زندگی اسالمی از روز 22 فروردین آغاز شــده و تا روز 26 همین ماه در سینما 

فلسطین ادامه دارد.

 داریوش مهرجویی برای ســاخت فیلم ســینمایی خود همچنــان در انتظار 
مشخص شدن یک ســرمایه گذار و تهیه کننده  مطمئن است تا امسال در کنار 

اجرای دوباره  نمایش » غرب واقعی «، فیلم جدیدی هم بسازد.
 از مدت هــا قبل ســاخت نســخه  دوم فیلــم » ســنتوری « بــه کارگردانی 
داریوش مهرجویی مطرح شد که این کارگردان اعالم کرد که فیلم جدید خود را 
با نام » سنتوری، مرد پاییزی « جلوی دوربین می برد و آخرین مراحل ویرایش 

فیلمنامه را هم اواخر سال گذشته به پایان رساند.
وی درباره آخرین وضعیت ساخت این فیلم گفت:همچنان به دنبال سرمایه گذار 
و تهیه کننده هستم و در صورت انجام این کار مقدمات ساخت فیلم را می توان 

فراهم کرد.
مهرجویی با بیان اینکه در حال حاضر شش فیلمنامه را برای ساخت آماده دارد، 
درباره  نمایشی که پیش از این اعالم شــده بود و قرار است اجرا کند، نیز افزود: 
طبق هماهنگی و مذاکراتی که سال گذشــته صورت گرفت، قرار است نمایش 
»غرب واقعی« را با همان گروه بازیگران قبلی )  از جمله امین حیایی،  محمدرضا 
 خلج،  جمال مرتضوی و جمیلــه فردین ( در خانه هنرمنــدان ایران به صحنه 

ببرم.
 وی دربــاره فیلمنامه هایی که آماده دارد نیز گفت: چند فیلمنامه و ســریال را 
 در مدت هشت سال گذشــته نوشــته ام که یکی از آن ها درباره موالنا است و 
از آنجا که متن آن را به انگلیسی نوشته ام، قصد دارم ابتدا آن را به فارسی منتشر 

و بعد برای ساختش اقدام کنم. 
وی همچنین ادامه داد: دو سریال هم درباره  زکریای رازی و دکتر حسابی آماده 

دارم که امیدوارم یک سرمایه گذار پیدا شود و بتوانم آن ها را هم بسازم. 
البته برای سریال دکتر حسابی صحبت هایی پیش از این با تلویزیون انجام شد 

اما به نتیجه نرسید.
مهرجویی با اشــاره به اینکه در صورت همکاری یک سرمایه گذار ممکن است 
برای ساخت این سریال ها با شبکه نمایش خانگی هم مذاکره کند ، فیلمنامه  خود 
درباره عطار را یکی دیگر از آثاری دانست که برای ساخت آماده دارد و تاکید کرد: 
این ها همگی شخصیت هایی بودند که از نظر فرهنگی، علمی و فلسفی در تاریخ 

ما تاثیرگذار بودند و مردم باید آن ها را بشناسند.

اخبار
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تلویزیون

کارگردان سریال تلویزیونی » کیمیا « در اظهاراتی درباره  عملکرد تلویزیون 
در ایام نوروز، از بازگشــت مجریانی همچون رضا رشیدپور و فرزاد حسنی 

به تلویزیون ابراز خوشحالی کرد و آن را از نقاط مثبت صداوسیما دانست.
او در عین حال از » دورهمــی « و » خندوانه « به عنوان برنامه های جذاب 

تلویزیون در این ایام یاد کرد.
جواد افشار در عین حال شرایط شتاب زدگی و نبود زمان و بودجه مناسب 
برای ساخت کارهای مناسبتی را از نقاط ضعف تلویزیون برشمرد و نکاتی 

را در این زمینه یادآور شد.
این کارگردان گفت: زمانی که ســازندگان درگیر زمان و بودجه می شوند، 
فرصت نگارش را از فیلمنامه ها و قصه های قوی می گیرند. در حالی که باید 
بیش از پیش بر روی نویسندگان در درازمدت سرمایه گذاری صورت بگیرد، 
فیلمنامه چند باره نوشته شود تا خروجی الزم دربیاید. اینکه با سرعت زیاد 

کارها را بنویسیم موفقیت الزم را نخواهیم داشت.
وی با اشــاره به مجموعه » کیمیا « و نگارش فیلمنامه آن که زمان زیادی 
برد، یادآور شد: نگارش این مجموعه را مسعود بهبهانی نیا بر عهده داشت 
که زمان زیادی صرف آن کرد و از طرفی همزمان با نگارش این مجموعه، 
 نگارش فیلمنامه دیگری را برای تلویزیون بر عهده نداشــت؛ برنامه ریزی 

در سازمان صداوسیما باید چنین رویه ای را پیش بگیرد.
 جواد افشــار که ســریال های رمضانــی همچــون » ســی امین روز «، 
»روز رفتن« و » مادرانه « را در پرونده  کاری خود دارد، امســال مجموعه 
 رمضانی » بــرادر « را که چهارمین کار رمضانی اش اســت برای تلویزیون 

می سازد.
افشــار همچنین با اشــاره به مجموعه  » بــرادر « گفت: ایــن مجموعه 
فیلمنامه ای داشت که هشت ســال پیش نوشته شده و حتی آن موقع هم 
پیش تولیدش انجام شده، اما متوقف شــده بود که آرش قادری به عنوان 
نویسنده آن را بازنویسی کرد. این قصه همان قصه نیست، اما شاکله اصلی 
همان قصه  هشت سال پیش است؛ بنابراین فیلمنامه این مجموعه بارها و 

بارها در زمان مناسب بازنویسی و صیقل شده است.
افشــار درباره روند ســاخت این مجموعه توضیح داد: در حال حاضر30 
 درصد از کار به سرانجام رسیده است و تصویربرداری تا پایان رمضان ادامه 

خواهد داشت.
کارگردان » مادرانه « ســپس گفت: قرار اســت بازیگران جدیدی به این 

مجموعه ملحق شوند.

نیکالس کیج بازیگر 52 ساله سینما با کمک هنر گریم حدود بیست سال 
پیر می شود، تا نقش یک ســارق عجیب و غریب را جلوی دوربین سینما 

بازی کند.
این بازیگر اسکار گرفته ســینما مشــغول مذاکره با تهیه کنندگان درام 

اجتماعی » دوک « است، تا نقش اصلی آن را به عهده بگیرد.
شرکت فیلم ســازی فرانســوی پاته » دوک « را براســاس یک ماجرای 
 واقعی تولید می کند. نیکالس مارتیــن کارنگارش فیلم نامه فیلم را انجام 

داده است.
داستان فیلم در دهه شــصت میالدی اتفاق می افتد و ماجراهای کمپتن 

بونتون را به تصویر می کشد. 
 او یک راننده بازنشســته بود که ادعا کرد تابلوی کالسیک دوک را دزدید. 
این تابلو که یکی از شاهکارهای هنری گویا نقاش اسپانیایی است، در موزه 
نشنال گالری شهر لندن قرار دارد. بونتون با سرقت این تابلو، قصد اخذی 

از دولت انگلستان را داشت.
تابلوی به سرقت رفته، پس از چهار ســال به موزه برگردانده شد و بونتون 
نتوانست به خواسته اش از دولت انگلستان برسد. گفته می شود مسئوالن 

رسمی، هیچ وقت بونتون و ادعای او را جدی نگرفتند.
با این حال، ماجرای این ســرقت عجیب و غریب خیلی زود وارد فرهنگ 

عامه مردم انگلستان شد و به صورت یک پدیده فرهنگی معروف درآمد.

اخبار کوتاه

نیکالس کیج 
راننده  سارق می شود

جواد افشار - کارگردان » کیمیا « :

 از بازگشت رشیدپور و حسنی 
به تلویزیون خوشحالم

80 هزار بن خرید کتاب در بین دانش آموزان توزیع مي شود
 مدیــرکل فرهنگــي هنري اردویــي و فضاهــاي پرورشــي وزارت 
 آموزش وپرورش از توزیع80 هــزار بن خرید500 هــزار ریالي بین 
دانش آموزان براي خرید کتاب از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللي 

کتاب تهران خبرداد.
مهــدي علــي اکبــرزاده گفــت: ایــن حرکــت فرهنگــي براي 
نخســتین بار و با عقد قرارداد با وزارت ارشــاد به منظور توســعه و 
 ترویــج فرهنــگ کتابخوانــي بیــن دانــش آمــوزان صــورت 

گرفت.
وي افزود: براي تســهیل در رفت و آمد دانش آموزان هماهنگ شده 
مدارسي که نزدیک پایتخت هستند از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب 
بازدید کنند که این بخش ها شامل شهر تهران، شهرستان هاي تهران، 

استان قم و استان البرز مي شود.
 مدیــرکل فرهنگــي هنري اردویــي و فضاهــاي پرورشــي وزارت 
آموزش وپرورش با تاکید بر اینکه ســهمیه اي براي حضور این تعداد 
دانش آموزان تعیین شده، اظهار کرد: طبق هماهنگي هاي انجام شده 
با وزارت ارشاد قرار است80 هزار دانش آموز بتوانند در سامانه ثبت نام 

و از این بن50 هزار توماني استفاده کنند.
وي گفت: بر این اساس شهر تهران 45 درصد، شهرستان هاي تهران30 
 درصد، اســتان قم10 درصد و اســتان البرز 15 درصــد از باقیمانده 

دانش آموزان اعزامي به این نمایشگاه را تشکیل مي دهند.

 علي اکبرزاده بیان کرد در این طرح که بالغ بر 45 میلیارد ریال اعتبار 
از سوي وزارت ارشــاد تامین شــده80 هزار دانش آموز و شش هزار 

فرهنگي در نمایشگاه کتاب حضور پیدا خواهند کرد.
 وي افزود: براي شــش هــزار معلمــي که همــراه دانــش آموزان 
مي آیند بن100 هزار توماني در نظر گرفته شــده و حداقل یک هزار 
مدرســه اي که در این طرح شــرکت مي کنند بن هاي پنج میلیون 
 ریالي خواهند گرفت که این رقم، آن هم براي نخســتین بار مناسب

 است.
 مدیــرکل فرهنگــي هنري اردویــي و فضاهــاي پرورشــي وزارت 
آموزش و پرورش اظهار کــرد: در این طرح دانش آمــوزان از طریق 
ادارات کل استاني به این اداره کل معرفي و بعد از تایید نهایي اسامي 
آنها به وزارت ارشــاد ارایه مي شــود تا در سیســتم ثبت نام اسامي 
آنها تعریف شــود، ســپس این دانش آموزان با ورود به ســامانه باید 
 ثبت نام کننــد و بن هاي خود را بعد از طي مراحل مشــخص تحویل 

گیرند.
وي گفت: همه دانش آموزان پایه هاي هفتم و هشتم مشمول این طرح 
مي شوند که البته در برخي پایه هاي تحصیلي دیگر هم برنامه هایي 

را مدنظر داریم.
بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللي کتاب تهران روزهاي دهم تا 

پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در شهر آفتاب برگزار مي شود.

کتاب » فیلسوف یهودی بغداد «، تالیف زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی 
از سوی پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان منتشر شد.

 مدیر انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: مجموعه » مطالعات 
ایرانیـ  اسالمی «، اهتمامی است فروتنانه در عرصه بازخوانی و بازپژوهی 
میراث ارج آور اندیشه وران تمدن شــکوهمند ایران و اسالم و کوششی 
مشتاقانه به آهنگ راه گشودن به سوی آفاق فراخ فکر و فرهنگ اسالمی 
امروز، با بهره وری از خزائن گرانبار معرفتی دیروزیان؛ آن سان که فردایی 

روشن تر و دلگشاتر را از رهگذر آن تقدیر و تدبیر توان کرد.
 یــدا... جنتــی تاکیــد کــرد: کتــاب فیلســوف یهــودی بغــداد 
 ) ابن کمونه و آثار او ( ترجمه  ای اســت از کتاب محققانه و ارزشــمند

A Jewish Philosopher of Baghdad نوشته زابینه اشمیتکه 
و رضا پورجوادی.

وی تصریح کرد: این کتاب، پس از دفتر نخست کتاب » از گنجینه های 
نسخ خطی « تالیف دکتر حسن انصاری، دومین اثری است که در ضمن 
سلســله » مطالعات ایرانیـ  اسالمی « از ســوی پژوهشکده مطالعات 

اسالمی اصفهان منتشر می شود.
وی با بیان این که کتاب » فیلسوف یهودی بغداد )ابن کمونه و آثار او(« 
که اینک ترجمه فارسی آن در دســترس عالقه مندان قرار گرفته است 
افزود: در زبان فارسی نخستین و به نقد، تنها اثری است که به  تفصیل، 
احوال و آثار این فیلســوف برجسته تمدن اســالمی را بررسی کرده و 

آگاهی های بس ارزشمندی را در این زمینه در اختیار فلسفه پژوهان و 
دوستداران فلسفه اسالمی قرار می دهد.

مدیر انتشارات دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان از انتشار متن انگلیسی 
این کتاب در سال 2006 میالدی از سوی انتشارات بریل خبر داد و اظهار 
داشت: اکنون ترجمه یادشده با ویراستاری  دکتر  حمید عطائی، نظری 
مدیر گروه فلسفه و کالم پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان وابسته 
به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شــعبه اصفهان به زیور طبع 

آراسته شده است.
وی افزود: در ویراســتاری این متن تالش شده است تا هم کاستی های 
ترجمه برطرف شــود و هم برخی از اغالط موجود در طبع انگلیســی 
کتاب، خاصه در عبارات منقول از نسخ یا آثار مطبوع و همچنین اشتباه 

در پاره ای از ارجاعات، اصالح شود.
یدا... جنتی با ابــراز امیدواری از انتشــار این اثر و دیگــر آثاری که در 
مجموعه » مطالعات ایرانیـ  اسالمی « به چاپ خواهد رسید، افزود: امید 
 است انتشار این مجموعه زمینه ســاز پویایی افزون تر و اعتالی فزاینده 
دانش جویندگان و پژوهندگان این گونه آگاهی ها در باب میراث ارجمند 
ایرانی و فرهنگ گرانســنگ اســالمی شــود و همه ما را با یادگارهای 
بیش بهای دیرین و مواریث واالی ثمین دانشــوران اقالیم قبله آشناتر 
سازد. وی در پایان عنوان داشت: این اثر با 328 صفحه در قطع وزیری 

با جلد سخت به قیمت22000 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

پنجشــنبه شــب و با چند شــب تاخیر باالخــره فینال 
رقابت های » لباهنگ « در برنامــه » خندوانه« روی آنتن 
رفت تا پرونده این ایده نــوروزی اتاق فکر برنامه برای آغاز 
فصل سوم بسته شــود. البته رای گیری از مخاطبان برای 
تعیین نفرات برگزیده این رقابت ها تا اواخر این هفته ادامه 
خواهد داشت و برنامه ویژه معرفی برترین های این رقابت 
 روز پنجشــنبه همین هفتــه ) 26 فروردین ماه ( پخش 
خواهد شــد. با این همــه اما بــا توجه به اتمــام اجرای 
شــرکت کنندگان حاال می توان با مروری بر آنچه در قالب 
 این ایده روی آنتن رفت به ارزیابــی و آنالیز آن پرداخت و 
 به دنبال پاســخی برای این ســوال بود که چــرا با توجه 
به فرصــت تعطیالت نــوروزی و تجربه برگــزاری موفق 
رقابت های » خنداننده برتر « این بار ایده تیم » خندوانه « 

نگرفت و به بار ننشست؟
یک نکته؛ به دنبال فرصت

در میانه پخش ســری جدید » خندوانــه « در ایام نوروز 
 بود که رامبد جــوان رو به مخاطبان ایــن برنامه صراحتا 
 از آن ها فرصت خواســت و گفت که نبایــد عجله کنند. 
این فرصت خواهی ریشــه در واکنش های گسترده و غالبا 
منفی فعاالن شبکه های اجتماعی نسبت به کیفیت اجرای 
مسابقات لباهنگ داشت. رقابتی که طراحی آن به گونه ای 
بود که به نظر می رســید اتاق فکر برنامــه تمام بار توفیق 
خود در ایام نــوروز را بر دوش آن گذاشــته و به تعبیری 
 تمام تخم مرغ های خود را در سبد » لباهنگ « چیده بود. 
به همین دلیل هــم در واکنش به نخســتین بازتاب های 
 منفی رامبــد جوان اعالم کرد تا پایان ســال قرار اســت 
» خندوانــه « روی آنتــن باشــد و بهتــر اســت درباره 
کیفیت ســری جدید این برنامه دچار قضــاوت زودرس 
نشــویم. این نکته ای اســت که باید مدنظر قــرار داد و 
 فراموش نکرد که همه شــانس فصل ســوم خندوانه به 
 » لباهنگ « گره نخورده و با کمی تیزهوشــی این برنامه 

در ادامــه راه می تواند از این تجربه نــاکام عبور کرده و 
مانند دو فصل قبل برگ های برنده دیگری را رو کند. 
بازخوانی تجربه موفــق » خنداننده برتر « و قیاس 
آن با ایده ناکام » لباهنگ « از این منظر می تواند 

قابل تامل باشد.
نکته اول؛ طراحی ایده

 مهــم تریــن بــرگ برنــده » خندوانــه « تا 
 بــه اینجــا اتــاق فکــر آن بــوده اســت. حاال 
دو ایده از همین اتاق فکر دو سرانجام متفاوت پیدا 

کرده است.
* خنداننده برتر: آنچه تحت عنوان »استندآپ 
کمدی« در فصل دوم خندوانــه منجر به طراحی 
رقابت های » خنداننده برتر « شد، ریشه در سری 
اول این برنامه داشت. قالبی که در مقیاس جهانی 
نمونه های موفق بسیاری داشته و حاال در مختصات 
داخلی قرار بود سروشکلی ایرانی پیدا کند. پخش 
هفتگی استندآپ کمدی در فصل اول و اوایل فصل 

دوم آرام آرام به استانداردی برای نگاه جدی تر به این قالب 
منتهی شد و اتاق فکر » خندوانه « را به فکر طراحی رقابتی 

با حضور کمدین های مطرح انداخت.
* لباهنگ: مانند » خنداننده برتر « ایده اصلی لب خوانی 
بر روی یک قطعه موسیقی هم ایده ای بکر و دست اول برای 
اتاق فکر خندوانه نبود و این بار هم پای فرمولی تجربه شده 
در دیگر شــبکه های تلویزیونی دنیا در میان بود. نکته ای 
که رامبد جوان صراحتا در همان برنامه نخســت اجرای 
»لباهنگ« به آن اشاره کرد. اما این بار و بدون تجربه قبلی 
اتاق فکر برنامه این ایــده  را در قالبی رقابتی در کنداکتور 
خود گنجانــد و ترجیح داد مخاطبــان در باکس نوروزی 
خندوانه و بدون هیچ پیش فــرض قبلی از کیفیت حضور 

شرکت کنندگان با آن مواجه شوند.
* آنالیز کوتاه: بارزترین نکتــه در طراحی ایده دو رقابت 
»خنداننده برتر« و » لباهنــگ « تفاوت مواجهه مخاطب 
 با این دو ایده اســت. » خنداننده برتــر « در یک فرآیند 
 بلند مدت آزمــون و خطا ابتــدا جایــگاه و تعریف خود 
در قالب برنامه » خندوانه « و نســبت خود با مخاطب این 
برنامه را مشــخص کرد و بعد به فاز رقابت وارد شــد، اما 
درباره » لباهنگ « این اتفاق رخ نداد و به تعبیری می توان 
 گفت کل فرآیند آزمون و خطا پیرامون این قالب محدود 

به قسمت های پخش شده در نوروز بود!
نکته دوم؛ چارچوب های سیما

هرچند این مقوله می بایســت در همــان مرحله طراحی 
ایده مدنظر طراحان قرار داشــته باشد، اما نکته اینجاست 
که در برخی موارد خاص کیفیت اجرای ایده هم می تواند 
اصطکاک هایی با اســتانداردها، خطــوط قرمز و به تعبیر 

کلی تر » چارچوب های سیما « داشته باشد.
* خنداننده برتر: بازهم اجرای گام به گام اســتندآپ 
 کمــدی در برنامه » خندوانــه « کمک کرد تــا آرام آرام 
 هــم برگــزار کننــدگان و هم مخاطبــان تلویزیــون با 

اســتانداردها ی تلویزیونی این جنس اجرای برنامه آشنا 
 شــوند و به همین دلیل رقابت های » خنداننــده برتر « 
کم ترین اصطکاک را با چارچوب های ممیزی سیما داشت.

* لباهنگ: همان طور که مخاطبان هیچ ســابقه ذهنی 
از اجرای » لباهنگ « نداشــتند، گویی شرکت کنندگان و 
عوامل خندوانه هم باید چند برنامه ضبط می کردند و بعد 
از مواجهه با ممیزی سفت و ســخت واحد پخش، متوجه 
 مالحظات ســیما در این حوزه می شدند! حجم اصالحات 
در قسمت های نخست رقابت های » لباهنگ « که برخی 
آن را با ممیزی پخش زنده بازی فوتبال لیگ های جهانی 
مقایســه کردند خیلی زود تبدیل به پاشــنه آشیل این 

رقابت ها شد.
نکته سوم؛ طراحی کنداکتور

فارغ از چارچوب کلی تلویزیون نسبت ایده ها با کنداکتور 
اصلی و هویت تعریف شــده بــرای برنامــه ای همچون 
 »خندوانه« هم از نکات حائز اهمیت اســت که باید برای 

هر طراحی تازه ای مدنظر قرار گیرد.
* خنداننده برتر: استندآپ کمدی همان طور که اشاره 
شــد پس از دو فصل پخش » خندوانه « جایگاهی کامال 
تعریف شده در قالب این برنامه داشت و آرام آرام از یک ایده 
حاشیه ای تبدیل به متن بخشی از فصل دوم شد. از سوی 
دیگر محتوای این برنامه به طور کامل در راستای دستورکار 

تعریف شده برای » خندوانه « بود.
* لباهنگ: مشــخص اســت که در طراحی دکور بزرگ 
ســری جدید خندوانه از همان ابتدا نیم نگاهی به اجرای 
صحنه ای در قالب » لباهنگ « بوده است. باکس نوروزی 
خندوانه به طور کلی زیر ســایه این ایده بــود و هیچ رد و 
نشانی از آیتم های دیگر این برنامه در فصل های قبل مانند 
 گفت و گو، میهمان ویژه، مســابقه داخل استودیو و غیره 

در آن پیدا نبود!
در نهایت اینکه؛ حــاال فقط اســتودیوی بزرگی که از 
 گرمای دورهم نشینی برنامه کاسته از فصل سوم 
به یادگار باقی است! آیا این دکور هم در ادامه 
راه تســلیم انتقادات و دیدگاه های مخاطبان 

می شود؟

کارگاه آموزشی » مهارت های زندگی فردی « از سوی فرهنگسرای خانواده 
برگزار می شود. هر فرد تا زمانی که خود را در زمینه زندگی فردی تقویت 
نکرده و مهارت های آن را نیامــوزد، نمی تواند در حوزه زندگی اجتماعی 

ارتباطی صحیح و موثر با دیگران در جامعه داشته باشد.
 کارگاه آموزشــی » مهارت های زندگی فردی « که در 6 جلســه برگزار 
 می شــود، تالش دارد تا در ابتدا اهمیــت این نوع مهارت ها و ســپس 
روش های کســب آنها را به افراد بیاموزد. این کارگاه از 12 اردیبهشــت 
ماه آغاز می شود و تدریس آن را » صالحی «، از مربیان متخصص در این 
حوزه بر عهده دارد. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به فرهنگسرای 
 خانــواده واقع در خیابــان جی، خیابــان الهور، خیابان مفتح شــرقی، 

جنب ورزشگاه پیروزی مراجعه کنند.

 چهارمین نشســت تخیل خالق در عرصه اندیشــه و حکمت اسالمی 
روز 26 فروردین ماه برگزار می شود.

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
در سلسله نشست های بررسی نقش تخیل در عرصه اندیشه و حکمت 
اسالمی با محوریت شــهر خالق تالش می شــود تا مباحثی پیرامون 
 عنصر خالقیت و بهره مندی از آن در راستای رسیدن به یک شهر خالق 
مورد بررسی قرار گیرد. ایزدخواستی افزود: نقش شهروندان یک شهر 
در ایجاد خالقیت و بسترهای رشد آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
همچنین باید توجه داشت که خالقیت گاه امری اکتسابی است که باید 
زمینه بروز و ظهور آن را در افراد ایجاد کرد. وی همچنین خاطرنشــان 
کرد: چهارمین نشست درباره این موضوع با حضور دکتر حسن بلخاری 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: او نویســنده، پژوهشــگر و مدرس ایرانی فعال در زمینه 
 فلســفه هنر و حکمت شرق و اســتاد و مدیر گروه مطالعاتی عالی هنر 
در پردیس هنرهای زیبای تهران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
 است. وی همچنین در آذر ماه 1394 به عنوان پژوهشگر برتر کشوری 

در رشته هنر برگزیده شد. 
نشست » تخیل خالق در عرصه اندیشه و حکمت اسالمی « به صورت 
آزاد و رایگان در تاریــخ 26 فروردین ماه از ســاعت10 و30 دقیقه در 

کتابخانه مرکزی اصفهان، واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود.
به شرکت کنندگان در این همایش گواهی حضور اعطا می شود.

» آآآآدت نمی کنیم « دومین فیلم ابراهیم ابراهیمیان از نیمه  اردیبهشت 
روی پرده  سینما می رود.

فیلمنامه این فیلم را سارا سلطانی و ابراهیمیان نوشته اند و بازیگرانی چون 
 محمدرضا فروتن، ســاره بیات، حمیدرضا آذرنــگ و هدیه تهرانی در آن 
به ایفای نقش می پردازند. پانته آ پناهی ها، شیرین یزدان بخش، نقی سیف 
جمالی، رویا حسینی و حدیث میرامینی از دیگر بازیگران این فیلم هستند.
 این فیلم که در بخش مســابقه  جشــنواره فیلم فجر بــه نمایش در آمد، 

یکی از ده فیلم برتر فهرســت فیلم های منتخب مردم در سی و چهارمین 
جشنواره   فیلم فجر بود.

پخش این فیلم بر عهده  هدایت فیلم است و با سرگروهی سینمای اریکه  
ایرانیان روی به نمایش در می آید.

توسط انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

کتاب » فیلسوف یهودی بغداد « منتشر شد

در فرهنگسرای خانواده؛

» مهارت های زندگی فردی « 
را بیاموزید

با حضور دکتر حسن بلخاری؛

چهارمین نشست » تخیل خالق در 
عرصه اندیشه و حکمت اسالمی« 

برگزار می شود

مراسم تجلیل از علی نصیریان 

داریوش مهرجویی فیلم می سازد؟

هدیه تهرانی روی پرده  سینماها می رود

چرا
 »لباهنگ« 

نگرفت؟
سینما
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ریی��س فدراس��یون فوتب��ال می گوید کس��ی نمی تواند به تنهای��ی رییس این 
فدراسیون را برکنار کند. او همچنین گفت که مطمئنا در انتخابات بعدی حاضر 

نخواهد شد.
 علی کفاش��یان در ارتب��اط با تغییر دبیر کل فدراس��یون فو تب��ا ل و انتقادهای

انج��ام گرفته به عملکرد اس��دی اظها ر کرد: ما به ازای تعام��ل این کار را انجام 
دادیم و دبیر کل تغییر کرد. از بین افراد پیش��نهادی اسدی انتخاب شد و سعی 
کرد فعالیت های نبی را که شش – هفت سال برای فدراسیون کار کرد را انجام 
 دهد. نبی فردی بود که کارهایش را انجام می داد، اما با توجه به مسایلی که در 
آن زمان وجود داشت سعی کردیم با تعامالتی که انجام می دهیم و تغییراتی که 

به وجود می آوریم کار را بهتر پیش ببریم.
کفاش��یان درباره این که آیا او همچنان رییس فدراس��یون فو تبا ل است یا خیر، 
 گف��ت: ت��ا زمانی که ریی��س جدیدی برای فدراس��یون فو تبا ل انتخاب نش��ود، 
رییس قبلی کماکان در س��مت خود باقی می ماند چرا که ما هیچ گونه عنوانی 
به نام سرپرس��ت نداریم و پ��س از آن که مجمع انتخاباتی فدراس��یون فو تبا ل 
برگزار ش��ود، رییس جدید انتخاب خواهد شد. عالوه بر این باید تاکید کنم که 
هیچ شخصی نمی تواند به تنهایی رییس فدراسیون فو تبا ل را عزل یا نصب کند.

 وی درب��اره اظهارات کارلوس ک��ی روش مبنی بر این که اس��دی با چتر نجات 
 وزارت ورزش و جوانان به فدراس��یون وارد ش��ده و کفاش��یان مجبور به تغییر 
 دبی��ر کل کاری فدراس��یون فو تب��ا ل ش��ده اس��ت، خاطر  نش��ان ک��رد: خیر. 

حر ف کی روش را قبول ندارم. اسدی، فرد با تجربه و کارایی است.

 قرع��ه کش��ی مرحله نهای��ی مقدمات��ی ج��ام جهان��ی 2018 امروز 
در کواالالمپ��ور برگزار خواهد ش��د و تیم ملی فوتبال کش��ورمان پنج 
حری��ف نهایی خ��ود از بین ی��ازده تیم دیگر حاضر در ای��ن مرحله را 

خواهد شناخت.
 ای��ن در حالی اس��ت که تیم مل��ی ایران در طول تاری��خ خود تاکنون 
192 رویارویی با 11 تیم حاضر در مرحله نهایی داشته که حاصل آن 
 106 پیروزی و 54 شکس��ت بوده است. ایران در طول رویارویی های

خود ب��ا این حریفان آس��یایی تاکنون بیش��ترین رویاروی��ی را با 28 
دیدار با کره جنوبی داش��ته، بیشترین پیروزی را با 14 پیروزی مقابل 
عراق و س��وریه کس��ب کرده اس��ت، بیشترین تس��اوی را با 9 تساوی 
در برابر س��وریه تجربه کرده و بیش��ترین شکست را با 9 باخت مقابل 
کره جنوبی پذیرا ش��ده است. بیش��ترین گل زده را با زدن 38 گل به 
 سوریه و بیشترین گل خورده را با دریافت 32 گل از کره جنوبی ثبت 
کرده است. بهترین تفاضل گل ایران با 26 گل برتری برابر تایلند رقم 
خورده و بیشترین امتیاز ایران با 51 امتیاز برابر سوریه به دست آمده 
 است. در آخرین رویارویی ها تیم ملی ایران در مقابل هیچ یک از این 
تیم ها مغلوب نشده اس��ت، تیم های استرالیا، عربستان، عراق و ژاپن 
در آخرین دیدار خود با ایران به تساوی رضایت داده اند و چین، کره، 
قطر، س��وریه، تایلند، امارات و ازبکستان همگی در آخرین دیدار خود 

با ایران مغلوب شده اند.

کسینمیتواند
رییسفدراسیونرابرکنارکند

همهآسیاییها
درحسرتشکستایران
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میزبانیایراناز
دورویدادبینالمللیدررشتهاسکی

اخطارانضباطیAFCبه
تراکتورسازیوسپاهان

پرسپولیسازمیزبانیملوانشکایتمیکند

درخواستسیاهجامگان
برایتعویقدیدارباسایپا

کاروانایراندر
افتتاحیهالمپیکچهمیپوشد؟

سیریدردنیایورزش

پیشکسوت فدراس��یون هندبال، شکست هندبال ایران 
مقابل کش��ورهای صاحب سبک اروپایی را دور از انتظار 

ندانست.
 حس��ن پروان��ه در خصوص شکس��ت ای��ران در مصاف 
با س��وئد و اسپانیا گفت: پیشکس��وتان و جامعه هندبال 

انتظار پیروزی تیم ایران در این مرحله انتخابی المپیک 
را نداش��تند، آن ه��م در مص��اف با کش��ورهای صاحب 
سبکی چون اسپانیا و سوئد که قهرمانی، نایب قهرمانی 
 و مق��ام س��ومی دنیا و المپی��ک را دارن��د. خصوصا که 
در ای��ن رقابت ها، تیم ملی اعزامی ای��ران، در قالب تیم 

دوم حضور پیدا کرده است.
 دروازه ب��ان اس��بق تی��م مل��ی هندب��ال، دلی��ل بهت��ر 
 ب��ازی ک��ردن تی��م مل��ی در نیم��ه اول نس��بت ب��ه 
نیم��ه دوم ای��ن رقابت ه��ا را اف��ت بدن��ی بازیکن��ان 
 عن��وان ک��رد و گف��ت: » در نیم��ه  دوم ای��ن بازی ه��ا 
نیروی بدن��ی بازیکنان تخلیه ش��ده ب��ود و جایگزینی 
نی��ز برای آنها نداش��تیم. پویا نوروزی ک��ه در نیمه اول 
 خوب درخش��ید در نیمه دوم کام��ال ضعیف عمل کرد. 
 تیم ملی از حضور استکی و رجبی که از بازیکنان دفاعی 

تیم ملی بودند بی بهره بود.
 پروان��ه نب��ود بازیکنان��ی چ��ون اس��تکی و موس��وی 
 در نتای��ج ای��ن مس��ابقات را بی تاثیر ندانس��ت و افزود: 
بتوان��د  ت��ا  دارد  ش��اخصه هایی  مل��ی  بازیک��ن   « 
در تورنمنت ه��ا حضور پیدا کن��د. او باید تجربه حضور 
در این رقابت ها را داش��ته  باش��د. در مصاف با اسپانیا و 
 س��وئد، بازیکن تعویضی نداشتیم که اگر بودند نتیجه را 

100 درصد می توانستند تغییر دهند.
این پیشکسوت هندبال تغییرات50 درصدی در ترکیب 
تی��م ملی هندب��ال ب��رای بازی های پلی آف را درس��ت 
ندانس��ت و اظهار داش��ت: » تغیی��ر در ترکیب تیم های 
ورزشی10 الی 15 درصد است نه تغییر در ترکیب نیمی 

از تیم! 
برای این گونه مسابقات نباید جوان گرایی کرد. ترکیب 
قبل��ی تیم ملی خوب بود و ما در بازی با قطر با اختالف 
چه��ار الی پنج گل باختیم و نبای��د این تیم را با عنوان 
جوان گرایی تغییر می دادی��م، هرچند که جوان گرایی 

هم نشد و کسی از تیم جوانان دعوت نشد. 
کاش احت��رام بازیکن��ان بزرگی چون اس��تکی ها را نگه 
می داشتیم. اگر گله ای هم بود آن را برطرف می کردیم و 
با همان ترکیب در این مسابقات حضور پیدا می کردیم.

حس��ن پروانه ب��ا بیان این ک��ه عرفان اس��ماعیالگیچ، 

بازیک��ن  ول��ی هرچن��د  ب��وده  اروپ��ا  در  بزرگ��ی 
 مرب���ی بزرگ��ی نمی توان��د باش��د، اف��زود: » مربی که 
در هم���ه مس��ائل مربوط ب��ه تیم، حت��ی ترکیب تیم، 
نظ��ر دیگ���ران را به نظرات خ��ود ترجی��ح می دهد و 
هم��ه جز خ��ود م�رب��ی در گرفتن تصمیم��ات اعمال 
 نظ��ر دارن��د، نمی توان���د در پیش��رفت هندب��ال موثر 
باشد. اگر م�ی خواهی�م سطح و جایگاه هندبال ایران را 
عوض کنی�م، بای���د از مربیان اروپای غربی که صاحب 

سبک باشن�د استف�اده کنیم.
پروانه عملکرد عرفان تا قبل از مسابقات قطر) مسابقات 
انتخاب��ی المپی��ک ( را خوب ارزیابی ک��رد و ادامه داد: 
»بعد از این رقابت ها عملکرد اس��ماعیالگیچ تغییر کرد 
 و من فکر می کنم که فدراس��یون خط و خطوطی برای

 تس��ویه  حس��اب ش��خصی، به آقای عرفان داده است و 
او نیز پیروی کرده است. «

ب��ه گفته ی وی یک��ی از ضعف های جامع��ه  هندبال ما 
مدیری��ت ضعیف داخلی اس��ت. او در ای��ن باره تصریح 
کرد: » درحال حاضر مدیر سازمان تیم های ملی ) آقای 
خالقی ( مدت دو ماه اس��ت که هیچ مسئولیتی در این 
سازمان ندارد چرا که فدراس��یون اجازه نداده  است که 
مسائل فنی به عهده این سازمان باشد. « پروانه پیشرفت 
هندبال ایران را در گرو تغییراتی در زیرس��اخت ها بیان 
کرد و یاد آور ش��د: » هندبال ما مش��کالت فنی زیادی 
دارد و ت��ا زیرس��اخت ها را درس��ت نکنی��م هندبال ما 
تغیی��ری نمی کن��د. در حال حاضر ما فق��ط دنبال این 

هستیم که بازی ها انجام شود. «
به باور او تا هیئت هندبال تهران حمایت نش��ود، جامعه  
هندبال موفق نمی ش��ود. او در ادامه افزود: » فدراسیون 
ب��ه تیم ه��ای تهرانی س��رویس نمی دهد و ت��ا هیئت و 
 تی��م تهران فعال نش��ود انگی��زه ای برای س��ایر تیم ها 

در شهرهای دیگر نیز ایجاد نمی شود. «

فدراسیون اسکی ایران از دو رویداد بین المللی اسکی میزبانی می  کند.
با مکاتباتی که در دوره جدید فدراس��یون اس��کی ایران با فدراسیون بین المللی 
اس��کی) FIS ( صورت گرفت، مس��ابقات بین المللی ارتقا و کس��ب سهمیه فیز 
 در رشته های آلپاین و اس��نوبرد با حضور نمایندگان فدراس��یون جهانی برگزار 

خواهد شد.
 بر این اس��اس رقابت های بین المللی اس��نوبرد روزهای 25 و 26 فروردین ماه 
به میزبانی پیست دیزین و رقابت های بین المللی اسکی آلپاین روزهای 2٧ و 28 

فروردین ماه در پیست اسکی دربندسر برگزار می شود.
این مسابقات از سوی فدراسیون اسکی ایران با عنوان » جام استقالل جمهوری 

اسالمی ایران « نام گذاری شده است.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم های تراکتورسازی و سپاهان 
تذکر داد.

دیدار لوکوموتیو ازبکستان و سپاهان اصفهان از سری رقابت های لیگ قهرمانان 
 آس��یا روز 18 فروردین 95 برگزار ش��د و س��عید قائدی فر ) دقیقه 24 و 91 ( و 
عبداله کرمی ) دقیقه 45 ( از سوی داور کارت زرد دریافت کردند. بر این اساس 
 کمیته انضباطی کنفدراس��یون فوتبال آسیا اعالم کرد که س��عید قائدی فر در 
دیدار بعدی سپاهان مقابل االتحاد عربس��تان که20 آپریل ) 1 اردیبهشت 95 ( 
برگزار می شود محروم خواهد بود و مجازات بیشتری برای عبداله کرمی در صورت 

تکرار اشتباهش از سوی AFC درنظر گرفته خواهد شد.
همچنین در دیدار تراکتورس��ازی تبریز و پاختاکور ازبکستان که 18 فروردین 
 95 برگزار ش��د، آگوس��تو س��زار دوس��انتوس ) دقیق��ه 42 ( و س��عید آقایی 
) دقیقه 65 ( به دلیل رفتار غیر ورزشی از سوی داور کارت زرد دریافت کردند که 
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آس��یا آنها نیز در صورت تکرار اشتباه خود براساس 

آیین نامه انضباطی محکوم به مجازات بیشتری خواهند بود.

باشگاه پرسپولیس از میزبانی ملوان رسما شکایت می کند. پرسپولیسی ها مدعی 
هستند هوادادان این تیم بیرون از استادیوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

باشگاه پرسپولیس پس از جمع بندی اتفاقات بازی در انزلی قصد دارد با ارسال 
شکواییه ای به کمیته انضباطی از میزبانی ملوان شکایت کند.

پرسپولیس در دفاعیه خود که همراه با ارسال تصاویری خواهد بود به شعارهای 
 طرفداران مل��وان و همچنین اتفاقات و حواش��ی داخل زمی��ن و درگیری های 
به وجود آمده در بیرون از استادیوم اش��اره خواهند کرد. پرسپولیسی ها مدعی 
هستند هوادادان این تیم بیرون از استادیوم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برخی 

راهی بیمارستان شده و به اتومبیل آنها خساراتی وارد شده است.
همچنین پرسپولیس احتماال نسبت به مصاحبه های زارع و نوری مبنی بر اراده 
مس��ئوالن فوتبالی برای قهرمانی س��رخ ها واکنش نش��ان می دهند و خواهان 

رسیدگی به اتهامات وارده می شوند.

باشگاه س��یاه جامگان ابومس��لم خراس��ان با ارسال نامه ای از س��ازمان لیگ 
درخواس��ت کرد دیدار این تیم مقابل س��ایپا در هفته بیست و ششم با دو روز 

تعویق برگزار شود.
این تیم طی درخواستی از سوی سازمان لیگ خواهان تعویق 2روزه این بازی و 
انجام مسابقه این تیم با سایپا به جای روز پنج شنبه 26 فروردین به روز شنبه 

28 فروردین شده است.
با توجه به شرایط جدول مسابقات و نزدیکی امتیاز این تیم با ملوان و حساسیت 
 بازی های هفت��ه آخر و تعویق ب��ازی فوالد مل��وان از طرف س��ازمان لیگ از 
روز چهارشنبه به شنبه به دلیل خستگی بازیکنان ملوان، باشگاه سیاه جامگان 

این درخواست را از سازمان لیگ انجام داده است.

رنگ لباس کاروان ایران برای مراسم افتتاحیه و انجام رژه در المپیک ریو مشخص 
شد. پس از اینکه لباس ورزشی کاروان ایران در المپیک ریو مشخص شد و قرار 
اس��ت پس از تایید نمونه آن به تولید انبوه برس��د، رنگ لباس کاروان در مراسم 
افتتاحیه و رژه المپیک ریو نیز مش��خص ش��ده اس��ت. کت آبی کمرنگ، شلوار 
س��رمه ای و پیراهن گلبهی برای مراس��م افتتاحی��ه و رژه کاروان در نظر گرفته 
شده است. لباس بانوان که به صورت مانتو ش��لوار خواهد بود نیز ترکیبی از این 
رنگ هاست. تعیین نام و شعار کاروان ایران در المپیک ریو نیز به کمیته فرهنگی 
کمیته ملی المپیک س��پرده شده و قرار است در جلس��ه ای که روز شنبه برگزار 
می شود سیاست گذاری شده و اعالم شود. اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران 
 و رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی با اعالم این خبر گفت: لباس کاروان ایران 
 در مراس��م افتتاحیه المپیک در کمیته فرهنگی تایید نهایی ش��د و قرار اس��ت 

به زودی اندازه ها گرفته شود و به تولید انبوه برسد.

تیم ذوب آهن در دور برگشت لیگ برتر اصال خوب نبوده است 
و به همین خاطر شانس قهرمانی اش روز به روز کمتر می شود.

 راهیابی به دیدار پایان��ی جام حذفی اصال بهان��ه خوبی برای 
بی انگیزه ب��ازی کردن در لیگ برتر نیس��ت چ��ون تک تک 
بازیکنان ذوب آهن می دانند قهرمانی در لیگ برتر ارزش��ش 
چندین برابر جام حذفی است و از همه مهم تر چه کسی است 

که االن قهرمانی تیم ذوب آهن را در جام حذفی قطعی بداند؟
 حریف ذوب آهن، اس��تقالل است که بی ش��ک هر نتیجه ای 
در لیگ برتر به دست آورد در جام حذفی هم با نیت قهرمانی 

به میدان خواهد آمد.
 اش��اره یحیی گل محمدی در پای��ان بازی با تراکتورس��ازی 
به مسئله مورد اشاره بود. اینکه شاگردانش به دلیل راهیابی به 

دیدار پایانی جام حذفی بی انگیزه فوتبال می کنند.
 همه موفقیت ه��ای تیم ذوب آه��ن در یک��ی دو فصل اخیر 
به یحیی ربط داده ش��د و حال گل محمدی نمی تواند ناکامی 
 تیمش در دور برگشت را در کس��ی غیر از خود جستجو کند! 
و عوامل بیرونی را در ناکامی دخیل بداند.تیم بی انگیزه بازی 
می کند. شاید این طور باشد، اما این مربی است که باید تیم را 

برای پیروزی تهییج و تحریک کند. 
 به نظ��ر می رس��د یحی��ی گل محم��دی برای کامل ش��دن 

 در مربیگری باید سازش با ستاره ها را هم یاد بگیرد. گالیه های
 قاس��م حدادی فر، نیمکت نش��ینی مسعود حس��ن زاده و از 
دور خارج ش��دن هاش��م بیگ زاده و... عوامل بازدارنده برای 
ذوب آهن به منظور دس��ت یابی به نتایج خوب در هفته های 

اخیر بوده است. 
 ع��دم س��ازش ب��ا س��تاره ه��ا را پی��ش ت��ر ه��م از یحی��ی 
دیده بودیم. او در پرس��پولیس خیلی عالقه مند به بازی دادن 
 به مه��دی مهدوی کیا نب��ود! ترافیک بازیک��ن در خط حمله 
ذوب آهن که نیاز نبود استراتژی های تیم در حمله را افزایش 
 داد! در حال��ی ک��ه پیش تر هم گفت��ه بودیم فوتب��ال ورزش 
 س��اده ای اس��ت که اگ��ر در تفک��رات متع��دد غرق ش��ود 
از حال��ت نتیج��ه گرایی خ��ارج خواهد ش��د. اف��ت فاحش 
ذوب آه��ن در دور برگش��ت لی��گ برت��ر را بای��د ب��ه یحیی 
 گل محم��دی رب��ط داد و اینکه در م��اه های اخی��ر آنچه که 

م��ی 
ه  یش��ید ند ا

و تبدی��ل ب��ه 
تدبیر و اجرایی 
شده بازده مثبتی 
نداش��ته ی��ا به 
عبارت س��اده تر 

بهتر اس��ت تاثیر گذار نبوده است. 
نی��م فص��ل یحیی ب��ه ایده های 

نخس��ت برگردد که تیم 
مدعی قهرمانی بود و به 
دیدار پایانی جام 
حذف��ی راه پیدا 

کرد.

چراذوبآهنازقهرمانیدورشد؟

ارمغانماراتنعجیبدرکویرلوت؛

بامادرگرمتریننقطهیجهانبدوید

با اعالم فدراس��یون تیراندازی با کمان، دو کماندار اصفهانی در مسابقات جهانی 
شانگهای به میدان خواهند رفت. کادر فنی تیم ملی تیراندازی با کمان، اسامی 
ورزشکاران اعزامی به رقابت های جهانی شانگهای را اعالم کرد که در این لیست، 
نام دو ورزشکار اصفهانی در بخش ریکرو و کامپوند دیده می شود. امین پیرعلی 
در رش��ته ریک��رو آقایان و امید طاهری در رش��ته کامپوند آقای��ان دو کماندار 
اصفهانی هس��تند که در مرحله نخست مس��ابقات جهانی، به دنبال جمع آوری 
امتیازات الزم و راه یابی به جمع فینالیست های جهانی هستند. پیرعلی همچنین 
برای کس��ب سهمیه در مسابقات آنتالیا که خرداد ماه برگزار می شود نیز تالش 
می کند و مس��ابقات جهانی ش��انگهای می تواند میدان خوبی برای آماده سازی 
وی باش��د. تاکنون س��همیه المپیکی زهرا نعمتی قطعی شده و سایر کمانداران 
 می توانند برای کس��ب س��همیه انفرادی و تیمی تالش کنن��د. پیرعلی می تواند 
با کسب سهمیه المپیکی، نخستین ورزشکار اصفهانی باشد که در رشته تیراندازی 
با کمان موفق به کس��ب مجوز حضور در میدان المپیک ش��ده اس��ت. طاهری 
دیگ��ر کماندار اصفهان��ی نیز که تجربه کمی در عرصه ملی دارد، در مس��ابقات 
 تیراندازی تایلند موفق شد به مدال برنز تیمی دست پیدا کند و مسابقات جهانی، 
عرصه مهمی برای تجربه اندوزی وی خواهد بود. میالد وزیری، کیوان ریاضی مهر، 
مجید میررحیمی و صادق اش��رفی در ریک��رو آقایان، زهرا نعمتی، زهرا دهقان، 
ملیکا عبدالکریمی، سمیه ماهیگیران و مریم محمودی سرشت در ریکرو بانوان 
 و اس��ماعیل عبادی، مجید قیدی در کامپوند آقایان سایر ملی پوشان تیراندازی 

با کمان کشورمان هستند که ششم اردیبهشت عازم چین می شوند.

دوکمانداراصفهانی
درراهشانگهای

 در جریان هفته سی و دوم س��ری آ، دو تیم پالرمو والتزیو در ورزش��گاه رنزو باربرا 
به مصاف هم رفتند که در پایان پالرمو میزبان با سه گل مقابل التزیو شکست خورد.

اما اتفاق مهم این مسابقه، پرتاب مواد محترقه از س��وی هوادران دو تیم به سمت 
یکدیگر بود که منجر به توقف این بازی شد. گزارش ها حکایت از آغاز این اتفاقات 
از سوی هواداران التزیو داشت که به دنبال این مسئله پلیس ایتالیا وارد عمل شد 

و 6 نفر را بازداشت کرد.

لنزدوربین

جنگدرسریآ،درگیریبهسبکایتالیایی

پیشکسوتهندبال:

پیشرفت هندبال در
گرو تغییرات اساسی است

ابر ماراتن کویری جهان با شعار » با ما در گرم ترین نقطه جهان 
بدوید « نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال در دشت لوت برگزار 
می شود. این ماراتن در اروپا با عنوان »راه ابریشم ایران« شناخته 
می شود که هدف اصلی آن به اجرا گذاشتن یک مسابقه ورزشی 
نیس��ت. ابر ماراتن کویری ایران، رویداد خالقانه گردش��گری 
شمرده شده که ش��رکت کنندگان آن نیز دوندگانی حرفه ای 
نیستند. هدف از ش��رکت در این رویداد آن چنان که مجریان 
ایتالیایی آن شرح داده اند، مبارزه انسان با چالش های طبیعت 
و غلبه بر ش��رایط س��خت در قالب تعامالت فردی و جمعی با 
محیط است و شاید به همین دلیل باشد که قهرمان این رویداد، 
هیچ نش��ان و جایزه ای ندارد. البته مقام��ات محلی در کرمان 
 قبال گفته اند که نش��انی از ایران را به یادگار اهدا خواهند کرد.

این ماراتن توسط » پائولو برگینی «، قهرمان ماراتن های قطب 
 جنوب و ش��مال با همراهی یک ش��رکت گردش��گری ایرانی، 

پس از ارزیابی کویر لوت، برنامه ریزی شده است.
او این ماراتن را رویدادی فرهنگی دانسته و گفته است: سرعت 
تنها هدف ابَر ماراتن راه ابریشم نیست. کویرنوردی قوانین خاص 
خود را دارد، برای همین شاید فقط20 درصد شرکت کنندگان،  

دوندگان حرفه ای باشند و سرعتی بدوند، وگرنه باقی افراد برای 
خودشناس��ی و با تفکر و انگیزه های فرهنگی متفاوتی در این 

رویداد حضور خواهند داشت.
» صلح و امنیت « پیامی اس��ت که مجریان ایرانی و ایتالیایی 
 این ابر ماراتن انتظار دارند از دریچه دیپلماس��ی گردش��گری

 به جهان مخابره شود.
مجریان ایران��ی این مارات��ن معتقدند، آنچ��ه اهمیت چنین 
رویدادهایی را در گردش��گری کش��ور بیش��تر می کند، نقش 
خالقانه آنها در توسعه برند گردش��گری ایران است، به شکلی 
که پیام تبلیغاتی گردشگری کشور را با مفهوم جدید و ابزاری 
نوین منتقل خواهد کرد. مس��یری که برای این ماراتن در نظر 
گرفته شده با عنوان » منطقه س��بز «،250 کیلومتر است که 
ش��رکت کنندگان در هش��ت روز باید آن را طی کنند. ماراتن 
از کاروان سرا شروع و به کاروان س��رای دیگری ختم می شود. 
علت این انتخاب، معرفی مهم ترین مشخصه  راه  ابریشم است. 
هزینه حض��ور در این ماراتن ب��رای ش��رکت کنندگان ایرانی 
معادل یک هزار یورو و برای اتباع خارجی، دو هزار و500 یورو 
تعیین شده اس��ت. اولترا ماراتن قوانین خاصی دارد؛ هیچ نوع 

تکنولوژی همراه ش��رکت کنندگان نباید باش��د، الزم نیست 
آنها حتما حرفه ای  باش��ند، فقط باید بتوانند یک کوله پشتی 
پنج، ش��ش کیلیویی را به مدت یک هفته با خود حمل کنند، 
 با آن راه بروند، بدوند و زندگی کنند. در طول مس��یر ذره ای به 
مواد غذایی که از ابتدا همراه آورده اند، اضافه نخواهد شد، فقط 
اس��تفاده از آب به هر میزان، آزاد اس��ت. ماراتن کویرنوردی، 
رویداد مهمی در جهان محس��وب می شود. در آخرین دوره ای 

که در مراکش برگزار ش��د،1400 نفر حضور داشتند. هر سال 
یکی از کشورها به ویژه در قاره آفریقا میزبان این ماراتن است، 
اما اوضاع ناامن در آن کشورها، باعث ش��د ایران، پایگاه جدید 
این ماراتن شود. مجریان ایرانی این رویداد جهانی امیدوارند، 
برگزاری این رویداد که همزمان با طرح پرونده ثبت کویر لوت 
در یونسکو شده، سبب جذب گردش��گران بیشتری به منطقه 

شرق ایران شود.
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 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
به مناسبت سالروز افتتاح حساب100 امام خمینی )ره( و تاسیس 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی طرح هادی روس��تایی دزک از توابع 

شهرستان کیار بهره برداری شد.
بهروز رییسی اظهار کرد: اجرای دو هزار و200 متر جوی و جدول، 
 یک هزار و350 متر پیاده رو س��ازی و ش��ش هزار متر آس��فالت و 
زیر س��ازی از اقدامات اجرایی در این طرح است. وی افزود: اجرای 
این طرح از سال گذشته آغاز و امس��ال با هزینه چهار میلیارد ریال 
افتتاح شد. رییسی خاطر نشان کرد: تا پایان امسال 163 طرح هادی 

روستایی در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ایج��اد اش��تغال در کارگاه های 

سنگ قیمتی و نیمه قیمتی 15 درصد افزایش پیدا کرد.
بهمن عسگری سوادجانی اظهار کرد: دو کارگاه سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی هر کدام با مساحت30 متر و ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیر مستقیم120 نفر در شهرهای شهرکرد و هفشجان فعال است.

وی افزود: سنگ های این هنر دست از اطراف کوه های هفشجان و 
استان های کرمانشاه، کرمان، آذربایجان شرقی و خراسان تهیه که 

بخشی از کارها توسط زنان خانه دار در منازل انجام می شود.
عس��گری از س��اخت ماهیانه، به طور میانگی��ن600 نگین در این 
کارگاه ها خبر داد و گفت: نگین های به دست آمده از سنگ ها روی 

حلقه ها و زنجیرهای طال و نقره سوار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دس��تی تاکید کرد: سرمایه کم، 
حداقل مصرف انرژی، حمل و نقل آسان و ارزش افزوده ده ها برابری 

از مهم ترین مزیت کارگاه های سنگ قیمتی و نیمه قیمتی است.
به گفته وی ساالنه30 درصد از آثار خلق شده با ارز آوری160 هزار 
دالری به صورت مستقیم در نمایشگاه های خارجی عرضه می شود.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری؛

 افتتاح طرح هادی روستایی 
در چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری؛

 افزایش 15 درصدی اشتغال 
در کارگاه های سنگ تراش

اخبار کوتاه

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رواب��ط بازرگانی و 
اقتصادی کشور، در دوران پسابرجام رونق و گسترش پیدا 

می کند.
قاسم س��لیماني دشتکي در ش��وراي برنامه ریزي و توسعه 
چهارمحال و بختیاري اظهار داشت: بازرگانان ایراني بایستي 
در پسابرجام، بتوانند نسبت به ورود کاالهایي همراه با علک، 

تکنیک و فناوري اقدام کنند.
 وي تاکید ک��رد: افزایش رواب��ط ایران با کش��ورهاي دیگر 
در زمینه هاي مختلف، ارتقاي شاخص هاي کمي و کیفي 

توسعه اي را به دنبال دارد.
س��لیماني دش��تکي در بخش دیگري از س��خنان خود با 
 اش��اره به ل��زوم س��رعت بخش��ي ب��ه رون��د توس��عه اي 
چهارمحال و بختیاري افزود: مدیران دستگاه هاي اجرایي 
استان هر چه س��ریع تر برنامه هاي خود را در حوزه اقتصاد 
 مقاوم��ي ارایه دهن��د. وي تصریح ک��رد: تمام��ي مدیران 
دستگاه هاي اجرایي اس��تان باید نسبت به مشخص کردن 
محورهاي سیاست اقتصاد مقاومتي و ارایه برنامه هاي عملي 

خود در این رابطه اقدام کنند.
رییس شوراي برنامه ریزي و توسعه چهارمحال و بختیاري 
بیان داشت: وضعیت کنوني استان در بخش هاي مختلف و 
مشخص کردن اهداف توسعه اي این بخش ها تا پایان سال 
جاري نیز باید از سوي مدیران دستگاه هاي اجرایي مشخص 
ش��ود. وي اضافه کرد: براي دس��تیابي به اهداف توسعه اي 
چهارمحال و بختیاري در زمینه هاي مختلف، باید سندي 

متناسب با برنامه ششم توسعه تدوین و ارایه شود.
سلیماني دشتکي عنوان داشت: برنامه هاي اقتصاد مقاومتي 
در تمامي زمینه هاي توس��عه اي باید دانش بنیان، علمي و 
عملي باشد. وي اظهار کرد: مقابله با فساد اقتصادي، هزینه 

منابع مالي براي تقویت زیرساخت هاي توسعه اي، تکمیل 
و بهره برداري از پروژه هاي عمران��ي نیمه تمام توجیه دار، 
 حذف بروکراس��ي اداري، کوتاه ش��دن زمان پاس��خ دهي 
به اس��تعالمات، جذب س��رمایه گذاران داخلي و خارجي، 
توجه به ترانزیت، سپردن پروژه هاي عمراني قابل واگذاري 
به بخش خصوصي، جذب اعتب��ارات ملي از منابع مختلف، 
توسعه اس��تفاده از انرژي هاي پاک، گسترش نیروگاه هاي 
برق آبي، رش��د اجراي ش��بکه ه��اي آبیاري نوی��ن، رونق 
اقتصادي، افزایش اش��تغال، کاهش نرخ بی��کاري و بهبود 
وضعیت معیش��تي م��ردم جزو مه��م تری��ن اولویت هاي 

مسئوالن چهارمحال و بختیاري در سال جاري قرار دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاري ادامه داد: به همین منظور 
 بایس��تي پنجره واح��د اقتصادي ب��ا هدف کاه��ش زمان 
پاسخ دهي به استعالمات سرمایه گذاري در استان، هر چه 

سریع تر به صورت رس��مي فعال شود. وي بیان کرد: حذف 
مقررات دس��ت و پا گیر و تس��هیل در روند سرمایه گذراي 
بخش هاي مختلف نیز با اولویت در دس��تور کار مسئوالن 
قرار گیرد. س��لیماني دش��تکي یادآور شد: دس��تگاه هاي 
اجرایي چهارمحال و بختیاري به منظور تحول در حوزه هاي 
اقتصادي و عمراني استان پیشنهادات خود را تا 15 روز دیگر 
به دبیرخانه ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي استان واقع 

در سازمان مدیریت و برنامه ریزي این استان ارایه دهند.
 وي عنوان ک��رد: س��تاد فرمانده��ي اقتص��ادي مقاومتي 
 در شهرس��تان ه��اي ۹ گان��ه چهارمحال و بختی��اري نیز 

به ریاست فرمانداران هر چه سریع تر تشکیل و فعال شود.
افزوده مي ش��ود، س��تاد فرماندهي اس��تان ها به ریاست 
 اس��تانداران و در س��طح مل��ي ب��ه ریاس��ت مع��اون اول 

رییس جمهوري، تشکیل و فعال شده است.

مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
 ایس��تگاه آتش نشانی ش��هرک صنعتی س��فید دشت اس��تان به زودی 

به بهره برداری می رسد.
علیرضا شفیع زاده اظهار داشت: در راس��تای افزایش ایمنی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان و به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه، آتش سوزی، 
ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در واحدهای صنعتی و تولیدی 

به زودی ایستگاه آتش نشانی سفید دشت افتتاح می شود. 
وی با بیان اینکه ایس��تگاه آتش نشانی ش��هرک صنعتی سفید دشت دارای 
ساختمان اداری، 3 واحد آش��یانه  و یک خوردو اطفاء حریق مجهز به کلیه 
تجهیزات بر اساس اس��تاندارهای روز اس��ت، افزود: ایس��تگاه آتش نشانی 
 ش��هرک صنعتی بروج��ن نیز به ی��ک خودرو اطف��اء حریق م��درن مجهز 

می شود.
مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
ساخت ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی س��فید دشت هزینه ای بالغ بر 
4 میلیارد ریال داش��ته که دارای 337 مترمربع زیربنا، ظرفیت 3 دس��تگاه 
خودروی اطفاءحریق، ساختمان اداری به مس��احت 145 مترمربع و 1۹2 

مترمربع ساختمان آشیانه است.
شفیع زاده با بیان اینکه خودروهای آتش نشانی 18 تن دارای مخزن 6 هزار 
لیتری و مخزن فوم یک هزار لیت��ری و مجهز به آخرین تجهی��زات روز در 
زمینه اطفاء حریق هستند، خاطرنشان کرد: این خودروها با اعتباری بیش 
 از 7 میلیارد و600 میلیون ریال خریداری ش��ده و تحویل شهرک صنعتی 

سفید دشت و شرکت خدماتی شهرک صنعتی بروجن می شود.

 مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
گردنه عسل کش��ان واقع در شهرس��تان کوهرن��گ پس از 6 م��اه امروز 24 

فروردین ماه بازگشایی می شود.
قاسم قاسمی اظهار داشت: گردنه عسل کشان در محور چلگرد � سرآقاسید پس 
 از20 روز تالش بی وقفه راهداران فردا به صورت کامل بازگشایی می شود. وی 
با بیان اینکه گردنه عسل کشان آبان ماه سال گذش��ته بر اثر نخستین بارش 
پاییزی مس��دود ش��ده بود، افزود: محور چلگرد � سرآقاس��ید در شهرستان 
کوهرنگ راه ارتباطی دهستان موگویی است که هم اکنون با تالش نیروهای 

راهداری مستقر در این محور در حال بازگشایی است.
 مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این محور 
هر س��اله اواخر خرداد بازگش��ایی می ش��ود که امس��ال با تالش راهداران 
فروردین ماه بازگشایی می شود. قاسمی تاکید کرد: مسیر ارتباطی این دهستان 

در مدت بسته بودن محور از مسیر بزنوید در استان لرستان برقرار است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری:

راه اندازی ایستگاه آتش نشانی 
شهرک صنعتی سفید دشت 

مدیرکل راه و شهرسازی مطرح کرد:

 بازگشایی گردنه عسل کشان 
در چهارمحال و بختیاری
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استاندار چهارمحال و بختیاری؛

روابط بازرگانی ایران در پسابرجام رونق پیدا می کند

ابالغ دادنامه
1/53 ش��ماره دادنامه: 94/12/8-356 ش��ماره بایگانی: 295/94 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف اردستان خواهان: خانم مریم 
کامرانی فرزند محمد ساکن اردستان بغم روستای جنبه خوانده: 1- آقای 
صادق عرفانی فرزند حسن مجهول المکان 2- آقای یاسر باستانی فرزند 
اسداله به نشانی اردس��تان بلوار معلم آژانس نبش فلکه پاسگاه. خواسته: 
الزام دو خوانده به انتقال س��ند رس��می خودرو پیکان به شماره انتظامی 
896ق17 ایران 23 و خسارت دادرس��ی به میزان 150/000 ریال. قاضی 
شورا با بررس��ی محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتی شورای 
محترم حل اختالف ختم رسیدگی را اعالم و یا استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل انشای رای می شود. رای قاضی شورا: درباره دادخواست خانم 
مریم کامرانی بر آقای صادق عرفانی و یاسر باستانی دایر بر درخواست 
انتقال رسمی خودرو به نشانی یاد شده و خسارت دادرسی به این توضیح 
که او اعالم داشته خودرو یاد شده را از خوانده ردیف اول خریده ولی سند 
آن به نام خوانده دوم می باشد که خوانده اول از انتقال رسمی آن خودداری 
کرده خوانده ردیف اول در شورا حضور نیافته و دفاعی نکرده ولی خوانده 
ردیف دوم در شورا گفته خودرو را به آقای صادق عرفانی فروخته و وی 
به اوچک داده اما چک اوپاس نش��ده و او خس��ارت دیده است بنابراین با 
توجه به دادخواست خواهان اقرار خوانده دوم و محتوای پرونده خواسته 
خواهان را به حق تش��خیص داده و با اس��تناد به مواد 220 و 221 و 222 
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی اردستان و انتقال 
رسمی خودرو به نام خواهان و خسارت دادرسی به میزان یکصد و پنجاه 
هزار ریال محکوم می کند رای صادره ش��ده نسبت به خوانده اول غیابی 
بوده ظرف بیست روز پس از ابالغ به وی قابل اعتراض )واخواهی( توسط 
وی نزد اینجانب می باشد و نس��بت به خوانده دوم حضوری بوده ظرف 
بیست روز پس از ابالغ به وی قابل اعتراض توسط وی در دادگاه حقوقی 
اردستان می باشد. م الف 955 شعبه چهارم شورای حل اختالف اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
1/54 ش��ماره ابالغی��ه: 9510103623500167 ش��ماره پرون��ده: 
9209983624000266 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940850 رباب سادات 
صمیمی شکوائیه ای علیه فاطمه فرجی و امیر شیری دائر بر مزاحمت تلفنی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردس��تان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 101 دادگاه کیفری دو اردستان )101 جزایی س��ابق( واقع در 
اردستان ارجاع و به کالسه 9209983624000266 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/03/09 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
مربوطه آگهی می شود تا متهمین پس از نش��ر آگهی از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف 976 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 

جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

1/55 ش��ماره ابالغی��ه: 9510103623500097 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624700598 شماره بایگانی ش��عبه: 941127 فاطمه حسینی 
شیده شکوائیه ای علیه عبدالکریم سیاری دائر بر سرقت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شهر اردس��تان )101 جزایی س��ابق( واقع در اردستان ارجاع 
و به کالس��ه 9309983624700598 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/02/21 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می 
شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 
الف 977شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق(

ابالغ دادنامه
1/56 ش��ماره دادنام��ه: 9509973623500015 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624000526 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940819 شاکی: خانم 
زهرا کاظمیان مهابادی فرزند عباس��علی به نشانی مهاباد بلوار 45 متری 
منزل مس��عود کاظمیان متهمین: 1- آقای رضا ایرانمنش فرزند حبیب اله 
2- خانم اعظم کار بخش فرزن��د مهدی همگی به نش��انی مجهول المکان 
اتهام: مزاحمت تلفنی دادگاه با عنایت و مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده ختم تحقیقات را اعالم با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف 
و وجدان به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می ده��د. رای دادگاه: در 
خصوص شکوائیه تقدیمی خانم زهرا کاظمیان مهابادی فرزند عباسعلی 
علیه مالک و متصرف خطوط تلفن همراه به ش��ماره های 9136142817 
و 9136164262 دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارس��ال پیامک و 
تماسهای مکرر در س��ال 1393 با عنایت به ش��کایت تقدیمی و اظهارات 
شاکی خصوصی، به لحاظ پاسخ استعالم واصله در خصوص تماسهای 
خطوط شکوائیه )برقراری تماسهای مکرر( و با توجه به مفاد نیابت اجرایی 
دادسرای عمومی و انقالب کرمان صرفنظر از اعالم رضایت قطعی و منجر 
شاکی خصوصی مورخ 23 دی 1394 و مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی وقوع بزه اعالمی و نتیجتا عدم احراز 
موصوف مس��تندا به مواد 262 الی 265 و 270 از قانون کیفری قرار منع 
تعقیب را صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف موعد بیست روز پس 
از ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م 
الف 978 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 

حصروراثت
1/57 آقای علی رعیتی دارای شناسنامه شماره 157 به شرح دادخواست 
به کالسه 1/95 ش 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده ش��ادروان حس��ن رعیتی بشناس��نامه 6 در تاریخ 
1391/4/12 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به 1- فاطمه صفی ده نایبی فرزند قنبر به شماره 
شناس��نامه 5 همس��ر متوفی و 2- ریحانه رعیتی فرزند حسن به شماره 
شناس��نامه 1230005765 دختر متوفی و 3- رویا رعیتی فرزند حس��ن 
به ش��ماره شناس��نامه 583 دختر متوفی و 4- راحله رعیتی فرزند حسن 
به شماره شناس��نامه 112 دختر متوفی و 5- راضیه رعیتی فرزند حسن 
به شماره شناس��نامه 44 دختر متوفی و 6- رضا رعیتی فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 160 پسر متوفی و 7- علی رعیتی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 157 پسر متوفی و به جز نامبردگان فوق وارث دیگر ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م/الف 28 شعبه اول شورای حل اختالف نطنز
تحدید حدود اختصاصی

1/62 ش��ماره صادره: 205986 /1395/04 چون تمامی ششدانگ قطعه 
باغ مخروب��ه تقریبا چهار رجلی معروف گله گاه پایین بخش من اش��تری 
پالک شماره 1111 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق بخش 
11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام اصغ��ر طالبی طرقی 
فرزند محمدآقا در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید ح��دود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 
1395/02/27 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/01/24 م الف 20 رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسیدگی
1/63 ش��ماره ابالغی��ه: 9510463624700001 ش��ماره پرون��ده: 
9209983624000344 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920617 نظر به اینکه 
در پرونده کالسه 920617 بازپرسی اردستان در خصوص شکایت علی 
تجار زاده علیه متهمین گل احمر طاهری افغانی فرزند عبدالکریم و عبداله 
ابراهیمی افغانی فرزند موسی و عباس کریمی فرزند پرویز دایر بر سرقت 
4 راس بره و شکایت یوسف معصومی علیه نامبردگان دایر بر سرقت یک 
راس گوسفند و شکایت احمد باقری علیه نامبردگان دایر بر سرقت دو راس 
گوس��فند با توجه به مجهول المکان بودن متهمین بدین وسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ف��وق و قرار منع تعقیب در 
خصوص شکایتهای فوق اعالم می گردد. م الف 985 شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/64 ش��ماره ابالغی��ه: 9510103623500214 ش��ماره پرون��ده: 
9209983624000344 ش��ماره بایگاهی ش��عبه: 930997 س��ید عباس 
شماعی و غیره شکوائیه ای علیه گل احمد طاهری و عبداله ابراهیمی دائر 
بر سرقت احشام تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر اردستان )101 جزایی 
سابق( واقع در اردس��تان ارجاع و به کالسه 9209983624000344 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/12 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شکات و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت آگهی در 
یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 986 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
فقدان سند مالکیت

1/65 ش��ماره صادره: 1395/37/205409 آقای محمد عامری شهرابی 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسما گواهی 
شده و مدعی است که سند ششدانگ یکباب حصار پالک 316 فرعی از28 
اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 564 دفتر 231 
امالک به نام محمد عامری شهرابی فرزند قاسم ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر س��هل 
انگاری مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کسی مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. م الف 987 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره
مزایده نوبت اول 

1/66  اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم زرین شهر در نظر دارد در پرونده 
اجرایی کالسه 930379 له سعید صفوی نژاد فرزند اکبرعلیه حسن توانگر 
ریزی و علی توانگر ریزی فرزند عباس به عنوان وثیقه گذار جلسه مزایده 
ای به منظور فروش یک باب مغازه یک طبقه به مساحت حدود 27/77 متر 
مربع واقع در زرین شهر خیابان امام جنوبی متعلق به وثیقه گذار فوق به 
منظور وصول مبلغ 277/932/842 ریال باب��ت الباقی محکوم به در حق 
محکوم له در مورخ 1395/02/14 س��اعت 10 ال��ی 11 صبح در محل این 

اجرا برگزار نماید. محل مورد مزایده طبق کارش��ناس رسمی دادگستری 
عبارت است از یک  باب مغازه یک طبقه به مساحت حدود 27/77 متر مربع 
عرصه واقع در زرین شهر خیابان امام جنوبی که طبقه همکف به صورت 
مغازه عطاری مورد استفاده است ساختمان مذکور با سقف آهن و آجر و 
دیوارها آجر و سیمان و دیوارهای داخلی سرامیک و کف سرامیک و نیز 
دارای انشعابات آب و برق و دارای پالک ثبتی شماره 2941 فرعی از 107 
بخش 9 به ش��ماره ثبت 4863 در صفحه 166 و دفتر 64 حوزه ثبت زرین 
شهر به نام آقای علی توانگر ریزی می باش��د. قیمت پایه مزایده نسبت به 
ملک فوق طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مبلغ 2/240/000/000 
ریال ش��روع و به هر کس باالترین قیمت خرید را پیش��نهاد و ده درصد 
 مبلغ آن را فی المجلس پرداخ��ت نماید برنده مزایده خواه��د بود طالبین

 خرید و ش��رکت در مزایده ظرف 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند 
 از مال م��ورد مزایده واق��ع در آدرس زرین ش��هر خیابان ام��ام جنوبی 
 روبروی س��ه راه مطه��ری عط��اری مرواری��د بازدید نم��وده و جهت 
شرکت در مزایده در شعبه چهارم اجرای حقوقی دادگستری زرین شهر 
حاضر شوند. م الف 38 ش��عبه چهارم اجرای احکام حقوقی دادگستری 

زرین شهر 
ابالغ اجرائیه

1/67 شماره پرونده: 8900400200400012/1 شماره بایگانی پرونده: 
8900039/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139505102004000044 آگهی ابالغیه 
اجرائیه کالسه: 8900039 بدینوسیله به ورثه مرحوم مسیب براتی فرزند 
حمزه علی )عبارتند از: 1- مسعود 2- محمود 3- محسن 4- میالد 5- محمد 
6- فرحناز 7- فریبا 8- فرش��ته 9- فاطمه( س��اکن اصفه��ان خیابان باغ 
دریاچه کوچه شهید کریمیان کوچه گلستان جنب دبیرستان میثاق پالک 23 
بدهکار پرونده کالسه 8900400200400012/1 که برابر گزارش مامور 
ابالغ، ابالغ واقعی به کیه وراث میس��ر نگردد، ابالغ می گردد که برابر سند 
رهنی 128847-85/11/28 دفتر اسناد رسمی شماره یک اصفهان بین شما 
و موسسه قوامین ش��عبه حکیم نظامی اصفهان، مبلغ یک میلیارد و یکصد 
و سی و چهار میلیون ریال )1/134/000/000 ریال( بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می 
باش��د لذا طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مراتب به شما 
ابالغ می گردد. ضمنا چون از طرف آقای محمود براتی نسبت به ارزیابی 
دوم پالک شماره 81 و 3228/88 واقع در بخش 5 اصفهان متعلق به مسیب 
براتی و نازپری کیانی فرد جونقانی که در مقابل طلب بانک قوامین ش��عبه 
حکیم نظامی اصفهان در رهن قرار گرفته اعتراض شده لذا طبق رای وحدت 
رویه شورای عالی ثبت، هیات سه نفره کارشناسان ششدانگ پالک فوق 
را به مبلغ 3/664/350/000 ری��ال ارزیابی قطعی نمودن��د و اقدام بعدی 
برگزاری مزایده می باشد این آگهی فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد. م ال��ف 1070 رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان 

شهردار ش��هرکرد با اش��اره به اینکه مدیریت واحد 
شهری یکی از ضروریات جامعه امروز ماست، افزود: 
تصویب این برنامه از سوی مجلس شورای اسالمی 
تغییر و تحوالت بسیاری را در شهرها به دنبال دارد.

نورا... غالمیان دهکردی اظهار داشت: در حال حاضر 
ارگان های بسیاری در شهر فرمان می دهند که این 
مسئله موازی کاری و عدم صرفه جویی را به همراه 
 دارد که باید مدیری��ت واحدی در ای��ن بخش نیز 

در راستای تحقق شعار سال ایجاد شود. 

ش��هردار ش��هرکرد افزود: در برنامه چهارم و پنجم 
 برنام��ه مدیریت واحد در ش��هرها عملي نش��د که 
می طلبد در برنامه شش توسعه از سوی نمایندگان 
محترم مجلس به صورت جدی پیگیری و تصویب 
ش��ود. وی افزود: مدیری��ت واحد ش��هري نوعی از 
مدیریت ی��ک پارچ��ه و توانمند در هم��ه نهادها و 
ارگان هایي است که در بهبود مسائل و رفع مشکالت 
ش��هري به صورت موضوعي و موضع��ي مي توانند 

نقشي مستقل یا مکمل داشته باشند.

ش��هردار تصریح ک��رد: تحقق مدیری��ت یکپارچه 
 ش��هری، حفظ حقوق ش��هروندان و ه��در نرفتن 
منابع ش��هری و واگذاری امور به ش��هرداران امری 

ضروری است.
 غالمی��ان دهک��ردی خاط��ر نش��ان س��اخت: 
ش��هرداري در کنار مردم مي تواند زمینه خدماتي 
مناس��ب در ش��هر ایجاد کند و ب��دون همراهي و 
همکاري مردم بهبود منظر، خدمات و ظرفیت هاي 

شهري امکان پذیر نیست.

شهردار شهرکرد:

تصویب برنامه مدیریت واحدی شهری، تحولی عظیمی را در شهرها به دنبال دارد

اعالم مفقودی 
 اینجان��ب اعظ��م جالل��ی زفره مال��ک خ��ودرو وان��ت پیکان

 NAAA36AA4CG2617۹3 مدل 13۹0 به شماره شاسی 
پ��الک  ش��ماره  و   114۹00440۹1 موت��ور  ش��ماره  و 
 ای��ران 13-683 س5۹ ب��ه عل��ت فق��دان اس��ناد ف��روش 
)س��ند کمپانی( و برگ س��بز تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد 

مذکور را دارم. 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
کسی که به نفس خود، خواسته نفس را عطا نکند 

به رشد خود رسیده است.
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خوب اســت که امروزه همه درباره دانش و 
 مطالعه مهارت های جدید داشــته باشیم. 
در این مقاله به چند نکته در مورد عادت های 

خوب مطالعه اشاره می کنیم.

1- برنامه ای بریزیــد که بتوانيد به آن 
پایبند باشيد

اگر انعطاف پذیر باشــید، متوجه می شوید 
در کدام ساعات شبانه روز در تیزترین حالت 
 ذهنی خود قــرار دارید و همــان زمان را بــه مطالعه اختصاص 
می دهید. اگر آخر هفته ها در منزل مطالعه یا کار می کنید، اول 
صبح دوش آب گرم بگیرید تا برای کارهای تحلیلی آماده شوید و 
قبل از ناهار آن را به پایان برسانید، مخصوصا اگر آدم سحرخیزی 

هستید، از ظهر تا ساعت 4 بعدازظهر بیشترین احتمال پرت شدن 
حواس شما وجود دارد.

چســبیدن به یک برنامه ممکن است مسئولیت سنگینی به نظر 
برسد، اما اگر بتوانید جلوی فشرده خواندن در دقیقه نود را بگیرید، 

قدر این سرمایه گذاری را خواهید دانست. تعداد دقایقی که صرف 
مطالعه می کنید نسبت به نظم و پیوستگی انجام این کار اهمیت 

کمتری دارد.
2- مکان آرامى را پيدا کنيد تا چيزی حواس تان را پرت 

نکند و دفعه بعد هم همان جا بروید
تنها دنبال یک موقعیت ایده آل گشــتن به انــدازه کافی خوب 
نیست. این مکان می تواند به سادگی یک صندلی راحتی در اتاق 
نشیمن باشــد، به جای اینکه روی مبل دراز بکشید. رختخواب 

شاید بهترین مکان برای مطالعه نباشد.
3- هر چه را که الزم دارید بياورید اما فقط همان چيزهایى 

که الزم دارید
اگر کتاب می خواهید آن را فراموش نکنید. اگر امکانش هســت 
گوشی خود را جایی دور از خود بگذارید یا زیر کیف تان پنهانش 
کنید. آیا واقعا زمانی که موســیقی گوش می کنید، گیرایی تان 
بیشتر می شود و بیشتر یاد می گیرید؟ اگر این طور است، موسیقی 
را با هدفون پخــش کنید، در غیر این صورت اصال گوشــی را در 

دسترس خود نگذارید.
  وقتی پــای مطالعه مــی نشــینید، کمــی وقــت بگذارید تا 

به قالب ذهنی مناسب دست پیدا کنید.
اما فقط اندکی وقت، نه آنقدر که تمام وقت در اختیارتان را مصرف 
کنید. اگر در منزل هســتید10 دقیقه به یک آهنگ گوش کنید. 
اگر کارهای منزل حواس تان را پرت می کند، فهرســتی از آنها 
 تهیه کنید و کنار بگذارید. مثبت باشید. به جای اینکه فکر کنید 
» به اندازه کافــی وقت ندارم «، به این فکــر کنید که » از همین 
االن شروع می کنم. « یادتان باشد که نظم و تمرکز، مهارت هایی 
هســتند که به مرور زمان و با گام های کوچک می توانید آنها را 

بسازید.
4- از یادداشت های خود یک طرح کلى داشته باشيد

 فهرســت درســت کرده و آن را پر کنید. تیترهایی بنویسید که 
به کارتان می آیند حتی اگر دیگران از آن سر در نیاورند. از کلماتی 
استفاده کنید که برای خودتان معنا دارند، کلمات را به موضوعاتی 
 که در حال مطالعه آنها هســتید ترجمه کنیــد. کلمات، نکات یا

 ایده هایی که متعلق به یک گروه هستند را با یکدیگر تلفیق کنید. 
هدف این است که تیتری بنویسید که کمک کند شما آن موضوع 

را به خاطر آورید، نه هیچ کس دیگر.
در این مورد شاید نوشتن بهتر از تایپ کردن در لپ تاپ عمل کند. 
تا زمانی که دستخط شما برای خودتان قابل خواندن است نگرانش 
نباشید. ترکیبی از نوشته تایپ شده و دستخط خودتان اشکالی 
 ندارد. شــواهدی وجود دارد دال بر اینکه اســتفاده از انگشتان 
می تواند به فکر کردن ما کمک کند. می توانید یادداشــت های 
دست نویس خود را برای بازیابی بهتر، بعدا وارد لپ تاپ کنید تا 
فرصتی برای مرور و تثبیت خاطرات تان باشد. اگر تنها هستید، 
جمالت مهم را با صدای بلند بخوانید و اگر در کتابخانه هســتید 
کلمات را با زبان ادا کنید، شاید کار بچه گانه ای به نظر برسد، اما 

در واقع این نخستین شیوه قصه گویی بشر بوده است.
5- تمرین کنيد

اگر به کالس می روید و بر اساس کتاب هایی که خوانده اید، یک 
جواب غافلگیرکننده به سواالت امتحانی می دهید، برای خودتان 
یک ســوال احتمالی طرح کنید و یا یک ســاعت زمان بگیرید و 

امتحان را چندین بار تمرین کنید. در واقع بکوشــید مشکالت 
 آزمایشــی را در درس هایی کــه می خوانید، حــل کنید. فقط 
جواب ها را نخوانید. مسئله های مشابه طرح کرده و بکوشید آنها 
را حل کنید و بعد به دنبال منابعی باشید که به شما بگویند درست 
پاسخ داده اید یا خیر. اگر در حال یادگیری زبان تازه ای هستید، 
چند سوال و جواب بنویســید و در اولین فرصت آن را به یک فرد 

بومی از همان کشور نشان دهید.
6- دوست پيدا کنيد

بعضی افراد کار کردن در گروه های چهار پنج نفره هم سطح خود 
را دوست دارند. از یکدیگر امتحان بگیرید. از حس حسادت خود 

به عنوان منبع انگیزه بهره بگیرید نه وسیله رنجش و دلخوری.
7- زنگ تفریح داشته باشيد

اگر وسط مطالعه خواب تان گرفته اســت، احتماال ساعت بدی 
از روز را برای این کار انتخاب کرده اید. اگر کمبود خواب دارید، 
چرت کوتاهی بزنید و دوباره ســر کارتان برگردید. اگر کارتان را 
به قسمت های واقع گرایانه تقسیم بندی کنید خیلی بهتر پیش 
می رود. خوب است حداقل ساعتی یک بار حرکات کششی انجام 

دهید و از این سر تا آن سر کتابخانه قدم بزنید.
 از پنجره به بیرون نگاهی بیندازید مخصوصا اگر منظره ای رو به 
درختان و فضای سبز داشته باشــد. طبیعت مسکن خوبی برای 
استرس است و به تمرکزتان کمک می کند. اگر در رسیدن به یک 
هدف بزرگ موفق شــده اید، حتی در حد تمام کردن یک فصل 

کتاب، کمی راه بروید یا استراحت کنید.
8- به خودتان پاداش بدهيد

 خوب اســت که برای خودتان هدف مشــخص کنیــد و بعد به 

 شــیوه ای که تصمیم گرفتــه اید بــه خودتان جایــزه بدهید 
) چیزی که بعدا به خاطر آن افسوس نخورید (.
9- دانش آموزان باید تعادل را یاد بگيرند

خواب به اندازه کافی، تغذیه سالم و منظم، ورزش و پرهیز از عوامل 
حواس پرتی یا عدم درگیری در مســائل عاشــقانه یا مشکالت 
اجتماعی، ما نیز به عنوان افراد بزرگسال باید این تعادل را حفظ 

کنیم.
برای حفظ کارایی و تمرکــز خود به داروهــا و گیاهان دارویی 
 وابسته نشوید همچنین در مهمانی هایی که روز بعدتان را مختل 

می کنند، شرکت نکنید.

10- اگر در کالسى شرکت مى کنيد، پيشاپيش نزد مربى یا 
استاد بروید و پرس و جو کنيد

 شــاید هدف تان را بیش از حد دســت باال گرفته اید، پس باید 
 به ســختی تالش کنید و درباره نمرات خود واقع بین باشــید. 
سر در بیاورید که چه چیزی بیشتر از همه برای مربی یا استادتان 
 اهمیــت دارد. اگر از پروژه عقــب افتاده اید یــا کارتان بد پیش 
 می رود به گونه ای با اســتادتان ارتباط برقــرار کنید که بتوانید 

با او حرف بزنید.
 11- یادتان باشــد که قصدتان واقعا یادگيری اســت، 

نه اینکه مدرکى بگيرید یا ریيس تان را راضى نگه دارید
ممکن است برای رسیدن به یک هدف، الزم باشد مدتی از خانواده 
و دیگر کارهای خود فاصله بگیرید یا پول خرج کنید. برای ساختن 
آینده ای که در آن ممکن است از مهارت ها و دانش جدید خود 
استفاده کنید، قدر هر فرصتی را بدانید و در عین حال در لحظه 

زندگی کنید و ذهن خود را ورزش دهید.

معرفی کتاب

کتاب » پسر من قاتل است « عنوان اثری از » علی براتی گجوان « است که 
نشر » نیستان « آن را روانه بازار نشر کرده است.

عرصه داســتان کوتاه دفاع مقدس در سال های گذشــته، از تولد آن دچار 
 رویدادهای متعددی بوده اســت. از دوره اوج ســال های دهــه هفتاد تا 
 تک ســتاره های دهه هشــتاد و روزهای کم فروغ دهه نود. با وجود اینکه 
در سال های گذشته بیشتر نویسندگان فعال در این عرصه رمان  نویسی یا 
بازنویسی داستانی خاطرات را و حتی فراموش کردن این عرصه را به بودن 
در فضای تکنیکی داستان کوتاه ترجیح داده اند؛ اما هستند داستان  نویسانی 
که ترجیح دهند تجربه هایی جدی در این عرصه داشته باشند و از این زاویه 

با مخاطبان خود دیدار کنند.
شاید به همین خاطر است که مجموعه داســتان » پسر من قاتل است؟ « 
نوشــته علی براتی گجوان را در این عرصه می توان یک مجموعه داستان 
 کوچک اما پرانگیزه دانســت که نگاهی به شــدت انســانی و البته ایرانی 

به این پدیده دارد.
 براتــی گرچه تمامــی داســتان های این مجموعــه را بــا دغدغه جنگ 
مورد استفاده قرار نداده است و حتی شــاید بهتر است که بگوییم او بیشتر 
 دغدغه نقــد اجتماعی دارد تا ادبیــات، اما منتقدی در قامت او توانســته 
 به زیبایی هرچه تمــام تر، تکنیک را در خدمت نوشــتار خود درآورده و از 
 هر نوع پرگویی و گزافــه  گویی دور شــده و در نهایت نیز حــرف خود را 

با صراحت و با سرعت هرچه تمام  تر ارایه کند.
داستان های کوتاه براتی در » پسر من قاتل اســت؟ « را می توان نمونه ای 

موفق از روایت درباره طرح واره های داســتانی دانست که نویسنده تمایلی 
نداشته تا آنها را بیش از پیش در قامت داستانی مفصل تر روایت کند. 

کلید موفقیت و بکر بودن این داستان ها نیز ایجاز آنهاست.
برای عالقه مندان به داســتان شــاید آنچه براتی در ایــن مجموعه روایت 
می کند و تصویرسازی های کوتاه او بتواند نه تنها کالس درسی برای آشنایی 
با تصویرسازی های بکر داستانی باشــد، بلکه حتی می توان این داستان ها 
را دســت مایه موقعیت  پردازی های تازه ای برای خلق داستان های بلندتر 

نیز دانست. 

» پسر من قاتل است؟ «

گوناگون 

دانشگاه شيکاگو آمریکا ) شهریه ساالنه57711 دالر (
دانشگاه شیکاگو یک دانشگاه خصوصی تحقیقاتی در شهر شیکاگو است که یک 
 انجمن اجتماعی در ســال1890 میالدی اقدام به احداث این دانشگاه کردند و

 2 سال بعد اولین کالس در این دانشگاه برگزار شد. 
دانشگاه جان هاپکينس آمریکا ) شهریه ساالنه 57820 دالر (

دانشگاه جان هاپکینس یک دانشــگاه غیر انتفاعی که در با لتیمور آمریکا واقع 
شد. این دانشگاه در سال 1876 میالدی یعنی 3 سال بعد مرگ جان هاپکینس 
تاسیس شده در واقع این دانشگاه با پولی که از جان هاپکینس به جا مانده بود 

ساخته شده که در آن زمان چیزی حدود 7 میلیون دالر بوده است. 
کالج پارسونز آمریکا ) شهریه ساالنه 57910 دالر (

 کالج خصوصی پارســونز یک کالج مخصوص طراحی در شهر نیویورک است. 
این کالج در سال 1896 میالدی تاسیس شد و در ابتدا کالج چیس نامیده شد و 
بعد از آن به کالج هنرهای نیویورک تغییر نام داد و در حال حاضر یکی از بهترین 

و معتبرترین دانشگاه های هنر و طراحی در جهان است.
کالج دارتموت آمریکا ) شهریه ساالنه 57996 دالر (

 کالج دارتموت یک کالج خصوصی تحقیقاتی در نیوهمپشــایر اســت و یکی از
 9 کالج است که قبل از انقالب آمریکا یعنی در زمان استعمار انگلستان تاسیس 
شــده اســت و تا به حال 3 نفر از این کالج قدیمی موفق به کسب جایزه نوبل 

شده اند.
کالج کلرمونت مکيکن ) شهریه ساالنه 58065 دالر (

یک کالج خصوصی هنرهای آزاد در کلرمونت در کالیفرنیا اســت. این کالج در 
ابتدا به عنوان یک کالج مردانه در ســال 1946 میالدی تاســیس شد و از سال 
 1976 میالدی شرع به پذیرش بانوان کرد و نکته جالب در خصوص این دانشگاه 

این است که پایین ترین میزان پذیرش دانشجو در جهان را داراست.
دانشگاه وسلين ) شهریه ساالنه 58502 دالر (

میدلتون در کانکتیکات آمریکا است. این دانشگاه در سال 1831 میالدی توسط 
کلیسای متودیست تاسیس شد و تمرکز این مرکز آموزشی، آموزش در مقطع 
کارشناسی در رشته های هنر و علوم پایه است و دومین دانشگاه در جهان از نظر 

تربیت دانشجو در مقطع دکتری است.

ثروتمندان کجاها درس مى خوانند؟

 متخصصــان هیدروبیولــوژی آمریکا برای نخســتین بــار در الیه 
 زیر اقیانوســی پوســته زمیــن ارگانیزم هــای زنده را پیــدا کردند. 
این متخصصان مجموعــه میکروب های  فعال را در حوضه  رســوبی  
 شــمالی  در دامنه غربی  اقیانوس اطلس کشــف کردنــد. باکتری ها 
در عمق ده ها متر زیر  الیه ضخیم آب  در عمق حدود4500 کیلومتر 
در پوســته زمین  ساکن هســتند. ســن میکرو ب ها 8 میلیون سال 
تخمیــن زده می شــود. ارگانیزم های زنــده  در تاریکــی  در دمای 
25-20 درجه ســانتیگراد  زندگی می کنند. بــه گفته متخصصان با 
 کمک حفاری  از آب نمونه برداری شــد و برای اولین بار باکتری های  
بخش های سرد بستر اقیانوس کشف شدند. قبال آنها در نزدیکی چشمه 
های آب گرم  وجود داشتند. این پژوهش ها  برای درک تنوع بیولوژیکی 
و احتمال وجود حیات در سیارات دیگر اهمیت دارد.الزم به ذکر است که 
پژوهش های محققان در  مجله » Scientific Reports« منتشر شد.

بیش از100 نویســنده ازجملــه آلیس واکر، ریچارد فــورد و جونو 
دیاز برنــدگان جایزه معتبر پولیتزر، با انتشــار نامه ای سرگشــاده 
مخالفت جدی خود را با حمایت رژیم صهیونیســتی از فعالیت های 
 ادبــی مرکز آمریکایی پــن اعالم کردنــد. این نامه کــه  ماه مارس 
به مرکز پن ارســال شــده بود از مدیران این مرکز خواسته حمایت 
سفارت رژیم صهیونیستی را از جشنواره ساالنه صداهای جهانی پن 
نپذیرد؛ رویدادی که هر ســال در هفته آخر ماه آوریل در نیویورک 
 برگزار می شــود. در بخش هایی از این نامه با اشاره به تاکید مدیران 
مرکز پن بر حمایت سفارت رژیم صهیونیســتی از یک رویداد مهم 

ادبی آمده است:
» ما عمیقا متاسفیم که جشنواره، رژیم صهیونیستی را پذیرفته است؛ 
حکومتی که حداقل در یک دهه اخیر بدیهی ترین حقوق انســانی 
مردم فلسطین را زیر پا گذاشــته و بارها نویسنده ها و روزنامه نگاران 

فلسطینی را مورد هدف قرار داده است. « 

جشنواره جهانی فیلم فجر در سی و چهارمین دوره خود میزبان نخستین 
نمایش فیلمی است به نام » شهید « از کشور عراق که بخشی از زندگی 
 شــهید آیت اهلل محمدباقر صــدر را روایت می کند. ایــن فیلم مبارزه 
 شــهید صدر علیه رژیم صدام را بــه تصویر می کشــد و حمایت او از 
 انقالب اســالمی و مردم ایــران را روایــت می کند. حضــور دو فیلم 
از عراق که سال هاســت به دلیل مشکالت و جنگ های طوالنی درگیر 
محرومیت فرهنگی است در جشنواره جهانی فیلم فجر، احترام به تالش 
سینماگران این سرزمین برای پیدا کردن زبانی هنرمندانه برای روایت 

تاریخ و حفظ هویت اسالمی و ملی است.
 نویســنده و کارگــردان » شــهید « عبدالعلیم طاهر اســت. طاهر و 
 عبدالرحمن النصــری این فیلــم را تهیه کرده اند و محســن باجی،  
 بتول موســوی، عارف حربی، اصیل عادل، عبدل رحمــان النصری، 

 احمد النیمی، فالح کریم و  فالح عبد در آن بازی کرده اند.

جراح و متخصص زنان گفت: سفرهای هوایی برای مادران باردار مشکل 
 ایجاد نمی کند مگر در مــواردی که مادر با مســائلی همچون احتمال

 زایمان زودرس مواجه باشد.
 الله اســالمیان با بیان اینکه معموال پزشــکان زنان و زایمان به مادران 
باردار توصیه می کنند از هفته 32 حاملگی سفری چه به صورت هوایی یا 
زمینی نداشته باشند، گفت: از زمان 36 هفته به بعد نیز سفرهای بسیار 
کوتاه همچون سفر تهران تا کرج خطرات چندانی را برای مادر به همراه 

نخواهد داشت.
وی در مورد مشکالتی که هنگام سفر هوایی برای نوزادان ایجاد می شود، 
 خاطرنشان کرد: کیپ شدن گوش از مشــکالتی است که به دلیل سفر 
با هواپیما برای نوزاد ایجاد شــده و گاهی این مسئله سبب درد در گوش 
نوزادان می شود بنابراین هنگام بلند شدن و نشستن هواپیما بهتر است 

نوزادان در دهان پستانک داشته باشند و یا شیر مادر بخورند.

کشف موجودات زنده در پوسته زمین مخالفت ۱۰۰ نویسنده با رژیم صهیونیستی » شهید « زندگی آیت اهلل صدر را روایت می کند سفر هوایی سبب گوش درد در نوزادان می شود
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